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 تقديــــــم
 

 
واصلت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن نشاطاتها ومسؤولياتها المقررة في تأكيد سلطة القانون 
وحماية حقوق اإلنسان، وأهمية األداء المنظم والمسؤول في أجهزة السلطات التشريعية والتنفيذية 

 والمنتهكة للمبادىء والقوانين والتي أقامتها والقضائية، وذلك برغم المصاعب والعراقيل الموغلة في الشدة
حصار المدن، إغالق الطرق، إقامة الحواجز : الحكومة اإلسرائيلية في ردودها على إنتفاضة األقصى

إضافة إلى ما إرتكبته من . واإلفراط في تخريب المساكن وتجريف المزارع وإقتالع األشجار المثمرة
 . وعلى قارعة الطريق وفي عقر ديارهممذابح ضد المدنيين في المدن والقرى

 
المحاضرات، ورشات العمل، الندوات، التقارير حول : تابعت الهيئة نشاطها بكل األساليب الممكنة

كذلك لم تتردد في مساءلة أجهزة السلطة . المواضيع المختلفة، الكتابة في الصحف المحلية والنشرة الشهرية
المواطنين وتوخت في كل ذلك األسلوب الموضوعي الذي يؤكد التنفيذية حول ما يقدم من شكاوى من 
 .مبادىء االحترام المتبادل والصالح العام

 
تصدر الهيئة تقريرها السابع حول نشاطاتها في العام المنصرم وستقدمه بداية إلى فخامة الرئيس ياسر 

وستعمل على أن . الحكوميةعرفات، ومن ثم إلى السيد رئيس المجلس التشريعي، وإلى الوزارات والدوائر 
يكون التقرير في متناول مؤسسات المجتمع المدني وكافة المواطنين الحريصين على مستقبل الشعب 

 .الفلسطيني
 

وإذ تقوم الهيئة بهذا الجهد المنظم فإنها تأمل أن يكون في ذلك ما يولد القناعة الراسخة لدى المواطنين أن 
 بد أن يكون عبر إحترامنا الصادق لمبادىء القانون وحقوق اإلنسان الطريق لتحقيق أهدافنا الوطنية ال

 .واإلصرار على مبادىء التنظيم والبعد عن العفوية واإلرتجال
 
 
 

 حيدر عبد الشافي . د
 المفــوض العـام 
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 III

 ةــــمقدم
 

ائيلي وأشدها وطأة على الفلسطينيين في الضفة الغربيـة          أقسى سنوات االحتالل اإلسر    ٢٠٠١لقد كان عام    
 ثمنـاً   ١٩٦٧ودفع الفلسطينيون في هذه المناطق المحتلة منذ عـام          . وقطاع غزة ) بما فيها القدس الشرقية   (

جراء استمرار االحتالل وتصاعد إجراءاته القمعية، تلك اإلجراءات التي وصلت في           ) بشرياً ومادياً (باهظاً  
وقد أدت اإلجراءات اإلسرائيلية القمعيـة، فيمـا أدت         . لقصف بالطائرات الحربية لمنشآت مدنية    عنفها حد ا  

إليه، إلى مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين وإلى جرح اآلالف منهم، وإلى تدمير المـزارع والمصـانع             
هم وزعزعة الحس باألمن    هذا إضافة إلى حصار الناس وإفقار     . والمنازل والمقار األمنية والمرافق المدنية    

كما أدت إلى إنهاك السلطة الوطنية الفلسطينية مما افقدها قسطاً من القدرة والموارد الالزمة لتقـديم                 . لديهم
 .خدمات للناس بالمستوى المطلوب

 
 أداء مهامها   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    ولكن رغم قسوة الظرف ورداءة الزمن، تواصل        

وفـي  .  وحدد تلك المهام والمسؤوليات    ١٩٩٣بمسؤولياتها وفقاً للمرسوم الرئاسي الذي أنشأها عام        والقيام  
صلب هذه المهام والمسؤوليات رصد ومتابعة مدى التزام السلطات والهيئات الفلسـطينية العامـة بـاحترام     

 النافـذة أو  وصيانة حقوق المواطن الفلسطيني، سواء على صعيد الممارسة أو علـى صـعيد التشـريعات        
فضح توثيق و  أن من مسؤوليتها أيضاً      الهيئةوبما أن عبء االحتالل ما زال ثقيالً، ترى         . السياسات المقرة 

 .المواطن الفلسطيني من قبل سلطات االحتالل، جيشه وشرطته ومستوطنيه/ انتهاكات حقوق اإلنسان 
 

بقة، ليعطي صورة عامة عن حالـة حقـوق         ، أسوة بالتقارير السنوية السا    التقرير السنوي السابع  لقد جاء   
وتبويب التقرير يعكـس طبيعـة وأنـواع    ). ٣١/١٢/٢٠٠١-١/١ (٢٠٠١المواطن الفلسطيني خالل العام   

وتبعات انتهاك الحقوق المختلفة، الذي كان الفلسطيني عرضه له، سواء من قبل مؤسسات وهيئات السـلطة           
فصـل خاص باالنتهاكـات اإلسـرائيلية      / اب  ــاك ب ـفهن. ةـات اإلسرائيلي ـالوطنية أو من قبل السلط    

فصول أخرى تسلط   / ، وذلك إلى جانب أبواب      ٢٠٠١لحقوق وحريات المواطن الفلسطيني على مدار عام        
) أو عـدم التزامهـا    (السلطات والهيئات الفلسطينية العامة، لرصد وتقييم مدى التزامهـا          أداء  الضوء على   

إضافة إلى ذلك، يتضمن التقريـر وصـفاً مختصـراً لنشـاطات         . ياتباحترام وصيانة تلك الحقوق والحر    
إن الوظائف المختلفة التـي     .  بقصد إسناد دورها في صيانة حقوق وحريات المواطن        الهيئةمتنوعة نفذتها   

الهيئة الوطنية لحقوق   "، والتي تجد تعبيراً لها في التقرير السابع، يجعلها أقرب ما تكون إلى              الهيئةتقوم بها   
بمهام أخرى هي عـادة  الهيئة ، تقوم )أمبودزمان(فإلى جانب اختصاصها الرئيسي كديوان مظالم      ". نساناإل

من اختصاص الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان، مثل توعية المـواطن بحقوقـه وبطـرق الـدفاع عنهـا،            
ت العالقـة بـاحترام     ومراجعة التشريعات والسياسات للتأكد من انسجامها مع المعايير والمباديء الدولية ذا          

 . وصيانة حقوق وحريات المواطن
 

هناك صعوبات هائلة وأشواك كثيـرة تعتـرض        . ٢٠٠١مفروشاً بالورود خالل عام     الهيئة  لم يكن طريق    
صعوبات من النوع األول مردهـا عـدم تعـاون بعـض الهيئـات              : الطريق، وهي من نوعين رئيسيين    

قضايـا المواطنين التـي    / اوى  ـة شك ـي معالج ـواء ف ـ، س والمؤسسات الفلسطينية العامة بالقدر الكافي    
ومع أن دائرة التعاون قد اتسعت مـع  . ، أو في مجاالت أخرى ذات عالقة بنطاق اختصاصها     الهيئةتتابعها  



 IV

مثـل جهـاز    (الزمن، إالّ أن بعض الهيئات والمؤسسات العامة ال تزال تصر على اإلحجام عن التعـاون                
أما الصعوبات من النوع الثاني فمصـدرها       . أو على اإلبقاء عليه في الحدود الدنيا      ) االستخبارات العسكرية 

منـذ انـدالعها    " انتفاضة األقصى "اإلجراءات اإلسرائيلية غير المسبوقة في قسوتها وكلفتها، والتي رافقت          
رائيلية هذه اإلجراءات اإلس  ). وال زالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور       (٢٠٠١واستمرت حتى نهاية عام     

خلقـت  ) والتي امتدت إلى فرض الحصار على الرئيس عرفات في مقره في رام اهللا            (المتطرفة في قسوتها    
وقد . واقعاً غاية في التعقيد والخطورة على أكثر من صعيد ذي عالقة بحقوق وحريات المواطن الفلسطيني              

تدق جرس اإلنذار من العواقـب      على عاتقها، كما كان من واجبها، أن توثق وأن تفضح وأن            الهيئة  أخذت  
 .الوخيمة لإلجراءات اإلسرائيلية على الحقوق والحريات األساسية للمواطن الفلسطيني

 
في فترة حرجة ومعقدة مـن تـاريخ الشـعب    التقرير السابع عن حالة حقوق المواطن الفلسطيني   يصدر  

المجلس . حصار والضغط الخانقين   تحت ال  ١٩٦٧فالشعب وقيادته في المناطق المحتلة منذ عام        . الفلسطيني
، ذلك الشلل الـذي تعـاني    )وموعد االنتخابات الموعودة لم يتحدد بعد     (التشريعي يعاني من الشلل شبه التام       

وحظ السلطة القضـائية لـيس      . منه أيضاً، وإن كان بدرجات متفاوتة، الوزارات والهيئات العامة المختلفة         
كل ذلك في ظـل غيـاب عمليـة    و. ي الوضع االقتصادي واألمنيأضف إلى ذلك، التدهور الحاد ف  . بأوفر

 .سياسية واعدة تبشر بفرج أو بخالص قريب
 

لكن قسوة الظرف وحرج المرحلة يجب أن ال يحرفنا عن الهدف النهائي للنضال الوطني الفلسطيني، وهو                
، قائمـة علـى حكـم       إزالة االحتالل، وبناء دولة مستقلة وديمقراطيـة      : هدف ذو شقين مترابطين ومكملين    

القانون، الفصل بين السلطات الرئيسية الثالث، عدم التمييز، المشاركة في اتخاذ القرار، واحترام الحقـوق               
 أن تضعه فـي متنـاول المسـؤولين         الهيئة الذي يسر    التقرير السابع إن  . والحريات المتساوية للمواطنين  

االلتزام بهذا الهدف المركب، وبالسعي الدؤوب نحو       الفلسطينيين والمواطنين العاديين هو تعبير صادق عن        
 .تحقيقه أيضاً

 
في مدينـة رام    (بمقريها الرئيسي   الهيئة،  هو نتاج لجهد جماعي بذله العاملون في        التقرير السنوي السابع    

اهموا في إنضاج هذه الثمـرة، مـن محـامين وبـاحثين            ـلجميع الذين س  ). في مدينة غزة  (والفرعي  ) اهللا
ـ  ـوعلى وجه الخصوص، أتق   . اقم مساند، جزيل الشكر وخالص التقدير     طوإداريين و ميدانيين   كر ـدم بالش
وقد جاء توزيع كتابـة الفصـول علـى         . اركوا في إعداد الفصول المختلفة    ـالباحثين الذين ش  / للمحامين  
 :المحامين على النحو التالي/ الباحثين 

 
 )الباب األول(وق المواطن الفلسطيني  لحقاالنتهاكات اإلسرائيلية: لمحامي معتز قفيشةا -
 )الفصل الثاني/ الباب الثاني  (السلطة القضائية:  المحامي حسين أبو هنود -
 )الفصل األول/ الباب الثاني (السلطة التشريعية : المحامية فاتن بوليفة -
 )الفصل الثالث/ الباب الثاني (السلطة التنفيذية : المحامي معن إدعيس -
 )الفصل الرابع/ الباب الثاني (انتهاكات حقوق المواطن : قالمحامي باسم بشنا -
 )الفصل األول/ الباب الثالث (الشكاوى / متابعات القضايا : المحامي موسى أبو دهيم -
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ـ  ) المدير العام السابق والمفـوض الحـالي  (كما أتقدم بالشكر الخاص للدكتور علي الجرباوي        هعلـى قيام
كما أخص بالشكر سكرتيرة القسـم القـانوني،         .  وكذلك على تحريره   ،باإلشراف على عملية إعداد التقرير    

اآلنسة ليلى الشويكي، على الجهد الكبير الذي بذلته في تجميع أجزاء التقرير وتجهيز المخطوطـة النهائيـة          
 .للطباعة والنشر

 
لس المفوضيين،  هذه القوة الموجهة مصدرها المكتب التنفيذي لمج      . وأخيراً، هناك قوة موجهة وراء كل هذا      

بدون هذه القـوة الموجهـة مـا كـان     . ذلك المكتب الذي يرأسه المفوض العام، الدكتور حيدر عبد الشافي         
 . في الموعد المحدد أو بالمستوى المطلوبالتقرير السنوي السابعمتيسراً إصدار 

 
 
 

 سعيد زيداني. د
 المديـر العـام
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 ملخّــص التقريـــر


 ٢٠٠١ الذي يغطي فترة عام سابع تقريرها السنوي ال الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالهيئةتصدر 
تتضمن  مالحق، أربعة ثالثة أبواب وحتوي التقرير علىوي. )٣١/١٢/٢٠٠١ وحتى ١/١/٢٠٠١من (

ن، والنتائج والتوصيات التي توصلت لها نتيجة  وتقييمها لحالة حقوق المواطن في فلسطيالهيئةرصد 
 .جوانبها المتعددةمتابعتها لهذه الحالة من 

 
تأثرت حالة حقوق المواطن الفلسطيني بشكل سلبي ومباشر نتيجة االنتهاكات اإلسـرائيلية واالعتـداءات              

 حالـة    ملمـوس علـى    طورلم يطرأ ت  ومن جهة أخرى،    . ٢٠٠١المتواصلة على الفلسطينيين خالل عام      
 وما زالت هناك حالة من ضعف      ،٢٠٠١عام  خالل  في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية      حقوق المواطن   

فلم تُتخذ خطوات جادة باتجـاه تحقيـق الفصـل بـين            .  وتدهور في العمل المؤسسي العام     سيادة القانون 
وما زالـت   قضاء،  وتراجع أداء المجلس التشريعي الفلسطيني بوضوح، وضعف عمل وتأثير ال         السلطات،  

وقد انعكـس ذلـك علـى حقـوق المـواطنين      . السلطة التنفيذية هي السلطة المهيمنة على باقي السلطات     
 .وحرياتهم التي تعرضت لالنتقاص واالنتهاك

 
بشكل هذا الباب  ويوثّق .نتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطينياال من التقرير الباب األول يعالج  

  من حقوق المواطنين الفلسطينيين خـالل عـام        متعددةنتهاكات التي طالت مجاالت     هم اال مجمل ومكثّف أ  
رصـد  ومع أن   . ٢٩/٩/٢٠٠٠ الذي شهد استمرار وتصاعد انتفاضة األقصى التي اندلعت بتاريخ           ٢٠٠١
ـ  الهيئـة ، إال أن عرض هذا الباب يأتي لقناعـة          الهيئةخرج عن نطاق اختصاص     ينتهاكات  هذه اال  أن ب
تمثّل فـي اسـتمرار االحـتالل اإلسـرائيلي لألراضـي           يك األساسي لحقوق المواطن الفلسطيني      االنتها

 .الفلسطينية
 

وقـد  . ٢٠٠١تصاعدت االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني بشكل غير مسبوق خالل العام            
م االنسحاب بعـد فتـرة      وصلت ذروة هذه االنتهاكات إلى اجتياح المدن والقرى والمخيمات والبقاء فيها ث           

الحق في الحياة، االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتقييـد حريـة            : وقد شملت االنتهاكات  . معينة
وتخالف إسـرائيل فـي ذلـك       . الحركة والتنقل، كما استمرت إسرائيل في انتهاك حقوق مواطنيها العرب         

ي الذي ينطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة،       العديد من معايير حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسان       
 .ما يحملها المسئولية المدنية والجنائية عن انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين المدنيين

 
وأدى ذلك إلـى استشهـاد    . قابلت قوات االحتالل األعمال االحتجاجية الفلسطينية باستخدام مفرط للقـوة        

وقد استخدم االحتالل أساليب    . ، وسقوط أكثر من أربعة آالف جريح      )٤ راجع الملحق رقم  ( فلسطينياً   ٥٣٤
فتزايدت عمليات قتل نشطاء االنتفاضة الميدانيين والسياسيين، الذين بلغ عددهم          . مختلفة في القتل والتدمير   

 شهيداً، مستخدمة في ذلك إطالق الصواريخ، وتفجير عبوات ناسفة بالقرب من المستهدفين أو إطـالق      ٥٤
وقد أدت بعض عمليات االغتيال إلـى مقتـل أو          . رصاص عليهم من قبل الجيش اإلسرائيلي أو عمالئه       ال

كما مارست قوات االحتالل    . إصابة مواطنين آخرين كانوا متواجدين بالقرب من المكان، وخاصة األطفال         
اجدهم، ما أدى   القتل العمد ضد الجرحى الفلسطينيين، ومنعت سيارات اإلسعاف من الوصول إلى أماكن تو            
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. وتصاعدت عمليات قتل األطفال بشكل واضح، ما أدى إلى استشهاد مئة طفل فلسطيني            . إلى وفاة بعضهم  
وقد تركزت عمليات قتل األطفال داخل منازلهم أو مدارسهم، بسبب القصف الصاروخي العشوائي ضـد               

بسـبب انفجـار األلغـام واألجسـام     كما قتل العديد منهم    . المناطق المدنية من الدبابات والمدافع الرشاشة     
 .المفخخة التي عملت قوات االحتالل على زرعها ورميها في األراضي المحتلة

 
استمر االحتالل اإلسرائيلي في معاملة الفلسطينيين بشكل قاس وحاط بالكرامة، مثل الضـرب، اإلجبـار               

. التفتيش في ظروف مهينـة    على االنتظار لفترات طويلة على الحواجز العسكرية، وخلع المالبس بهدف           
وشـهد العـام تصـعيد عمليـات اعتقـال النشـطاء       . كما قام االحتالل بالتمثيل بجثث الشهداء وتشويهها 

 أكثـر مـن ألفـي       ٢٠٠١وما زال االحتالل يحتجز في سجونه حتى نهاية عـام           . الفلسطينيين وتعذيبهم 
 طفالً، وعـدد    ٣٥٠و محاكمتهم قضائياً، و    معتقالً إدارياً دون توجيه تهمة محددة لهم أ        ٤٣فلسطيني، منهم   

وقد مارس االحتالل التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة في مرحلـة           . من نشطاء حقوق اإلنسان   
وتقوم إدارات السجون اإلسرائيلية بمهاجمة غـرف السـجناء   . التحقيق بهدف نزع االعتراف منهم  بالقوة     

وتفتقر السجون اإلسرائيلية إلـى المرافـق       . لقاء قنابل الغاز  من وقت آلخر واالعتداء عليهم بالضرب وإ      
وتواصـلت كـذلك االعتـداءات    . والخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والنظافة وضـيق المسـاحة       

اإلسرائيلية على أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، وتدمير أو                
وشملت االعتداءات اإلسرائيلية أيضاً الصحفيين والعاملين في وكاالت        . اإلسعافتضرر عدد من سيارات     

كما . األخبار المحلية والدولية، ومنع عدد منهم من تغطية أحداث االنتفاضة أو الدخول إلى أماكن وقوعها              
ـ                ات تعرض عدد من المؤسسات اإلعالمية، بما في ذلك محطات اإلذاعة والتلفزيـون الفلسـطيني، لعملي

وتعرض العمال الفلسطينيون للقتل والجرح واإلذالل والمنع من التوجـه إلـى أمـاكن             . القصف والتدمير 
وقد شارك المستوطنون اإلسرائيليون المسلحون، بحماية      . عملهم داخل إسرائيل أو في المناطق الفلسطينية      

 .من جيش االحتالل، في االعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل
 

وقـد شـملت   . دت االنتهاكات اإلسرائيلية بشكل كبير ضد ممتلكات الفلسـطينيين العامـة والخاصـة     تزاي
االنتهاكات قصف وتدمير الممتلكات المدنية بالصواريخ والقنابل، وذلك كعقاب جماعي ضد السـكان، مـا       

المستوطنات أدى إلى هدم وتدمير وتخريب المئات من منازل المواطنين، وخاصة في المناطق القريبة من               
وقد شملت عمليات القصف المدارس والمستشـفيات وسـيارات اإلسـعاف،           . أو المعسكرات اإلسرائيلية  

ومحطات الكهرباء وأبراج الراديو والتلفزيون، ومطار غزة الدولي وطائرات الرئيس الفلسطيني المدنيـة،    
 اإلسرائيلي بشكل بارز علـى  وتركز القصف . والمصانع والمنشآت الحرفية، والمساجد والكنائس والمقابر     

كمـا تواصـلت عمليـات هـدم منـازل      . مقرات السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منهـا        
وشملت االعتداءات إغالق   . الفلسطينيين بدعوى عدم الترخيص، خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها         

 تقدم خدمات للفلسطينيين، ومن ضـمنها بيـت   عدد من المؤسسات المدنية الفلسطينية في مدينة القدس التي     
وصعدت قوات االحتالل من عمليات تجريف األراضي واقتالع األشجار، ما أدى إلى اقتالع مـا          . الشرق

كمـا  . يقارب من نصف مليون شجرة مثمرة، وتجريف أكثر من ثالثين ألف دونم من األراضي الزراعية              
المستوطنات القائمة على حسـاب أراضـي المـواطنين         واصلت إسرائيل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع       

. واستمر االحتالل بالسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وخاصة المياه        . الفلسطينيين التي صادرتها  
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واستمر االحتالل في تلويث البيئة الفلسطينية عن طريق قطع األشجار وتصريف ميـاه المجـاري إلـى                 
 .المناطق الزراعية والمدنية

 
 على كافـة المـدن والقـرى    ٢٠٠١فرض االحتالل اإلسرائيلي حصاراً وإغالقاً محكمين معظم أيام عام        

فقـد  . ١٩٦٧والمخيمات الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية عام              
نها حتـى سـيراً علـى       عزلت إسرائيل المناطق الفلسطينية عن بعضها، ومنعت الفلسطينيين من التنقل بي          

كما فرض االحتالل   . وقد شمل اإلغالق المعابر الحدودية أيضاً لفترات متفاوتة       . األقدام في بعض األماكن   
. نظام منع التجول على بعض المدن والقرى التي ال تزال تحت السيطرة اإلسرائيلية أو التي أعيد احتاللها                

ظم أوجه حياة الفلسطينيين، مثل إعاقة توجـه الطلبـة          وقد ترك الحصار اإلسرائيلي آثاراً مؤلمة على مع       
وترك . والمدرسين إلى المدارس والجامعات، ومنع الفلسطينيين من دخول مدينتي القدس وبيت لحم للعبادة            

العمل، الصناعة، الزراعـة، السـياحة،     (الحصار آثاراً مدمرة على االقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته         
كما أدى المنـع  . دى إلى عجز كبير في الميزانية العامة وارتفاع حاد في نسبة البطالة     ، ما أ  )التجارة، النقل 

وقد أدى اإلغالق إلى منع األهالي مـن  . من الحركة إلى وفاة عدد من المرضى على الحواجز اإلسرائيلية     
عمل المؤسسات  هذا وقد عرقل الحصار اإلسرائيلي أيضاً       . زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون اإلسرائيلية     

 .الرسمية الفلسطينية، وعلى رأسها جهاز القضاء والمجلس التشريعي والوزرات الفلسطينية
 

 ضد المـواطنين الفلسـطينيين داخـل دولـة          يةسرائيلاإل ةحكومالتواصلت سياسة التمييز التي تمارسها      
 تخلل  إثنيعلى أساس    القائمهذا التمييز   . سكانالمن مجموع عدد    % ٢٠يشكلون حوالي    الذينوإسرائيل،  

فقـد اسـتمرت    . جتماعيـة خاللها المنافع االقتصادية واال   من   تُوزع التي   قطاعاتالو الحياة   نواحيجميع  
وبرزت . إسرائيل بهدم منازل العرب بحجة عدم الترخيص، واستمر التمييز ضد المجالس المحلية العربية            

، وأهملت الحكومـة اإلسـرائيلية المؤسسـات     خالل هذا العام ظاهرة إساءة معاملة نواب الكنيست العرب        
وبصورة عامة، يعاني الفلسطينيون داخـل      . التعليمية العربية، واستمر التمييز في مجال العمل والتوظيف       
 . وضعهم العام مجمل علىإسرائيل من التهميش السياسي واالقتصادي، ما ينعكس سلباً

 
، تعـذيب    واالغتيـال بشـكل متعمـد      قتـل المثل  طينيين،  تُعتبر االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المدنيين الفلس     

مـن االنتهاكـات     ال تبرره ضرورات حربيـة،       طاق واسع ستيطان، تدمير الممتلكات على ن    ألسرى، اال ا
ويتحمـل القـادة السياسـيون    . الجسيمة التي تعتبر جرائم حرب بموجب أحكام القانون الدولي اإلنسـاني          

كمـا تتحمـل الحكومـة      . جنائية عن تلك الجرائم التـي اقترفوهـا       والعسكريون في إسرائيل المسئولية ال    
اإلسرائيلية المسئولية المدنية المتمثلة بوجوب تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهـم نتيجـة               

 .األعمال االعتدائية
 
ـ  ،حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية     فيتناول الباب الثاني  أما ة  ويضـم أربع

 تتناول الثالثة األولى منها أداء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية على التـوالي، ويعـالج               ،فصول
 .حقوق المواطنينلنتهاكات السلطة الفلسطينية االفصل الرابع 
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 أهم التطورات التي طرأت على بنية المجلس التشريعي، والنشاطات المختلفة التي قام الفصـل األول يورد  
قـد ظهـر    و.  ألدائه في هذه المجـاالت     الهيئةلى صعيد ممارسة دوره التشريعي والرقابي، وتقييم        بها ع 

فقد عجز المجلس عـن عقـد       . بوضوح تراجع دور المجلس التشريعي من الناحيتين التشريعية والرقابية        
 .التنفيذيةاجتماعات دورية لمناقشة وإقرار قوانين جديدة، كما انعدم دوره الرقابي على أداء السلطة 

 
ال زالت ف.  اإلشكاليات التي يعانيهاتجاوز على تأسيسه، من سادسلم يتمكن المجلس التشريعي، وللعام ال

الحصار   وبسبب. غزة ورام اهللاكلتعاني من االزدواجية في الدوائر في اإلدارية هيكلية المجلس 
 التزام ضفقد انخف. داري للمجلس سلباً تأثر الطاقم اإلواإلغالق الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي،

 مكتباً فرعياً للمجلس في ١٩ورغم وجود .  لدى سكان المناطق البعيدةالموظفين بالدوام الرسمي، خصوصاً
 التي داوم فيها عدد من الموظفين، إال أنها لم تقم بالدور الضروري المطلوب لتجاوزومختلف المحافظات، 

 .لي الحصار اإلسرائيتبعات
 
 يتمكن المجلس التشريعي من االنعقاد بشكل عادي بحضور نواب قطاع غزة والضفة الغربية في مكان لم

 ،٤/٤/٢٠٠١وابتداء من . ولم تستطع اللجان البرلمانية االجتماع بشكل عادي. سوى أربع مرات واحد
هذه التقنية ولكن ). (video conferenceات المرئيـة ـ مرات بواسطة تقنية االجتماع٦اجتمع المجلس 

كما استمرت هيمنة السلطة التنفيذية . لم تُستخدم بالقدر الكافي من طرف كل اللجان لتجاوز صعوبات التنقل
أحال المجلس التشريعي ستة مشاريع قوانين لرئيس  وقد .على صناعة التشريعات في أغلب مراحلها

 مشروع قانون واحد بالقراءة  أو الثالثة، وأقرالسلطة التنفيذية للمصادقة عليها بعد إقرارها بالقراءة الثانية
ورغم أن رئيس السلطة الفلسطينية صادق على خمسة . األولى، واثني عشر مشروع قانون بالقراءة العامة

أما . ٢٠٠٠ها المجلس وأحالها للمصادقة خالل العام قوانين، إال أنها كانت جميعها من القوانين التي أقر
فلم تتم المصادقة على أي منها٢٠٠١عام المجلس ها القوانين التي أقر . 

 
مكان المجلس أن يقوم بدور تشريعي إكان بفقد ر بها الشعب الفلسطيني، رغم صعوبة المرحلة التي يم

ة ال يعكس الحاجة التشريعية قرفعدد القوانين الم. أفضل من خالل االستفادة من وسائل االتصال الحديثة
كما لم يتمكن المجلس من توحيد التشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة . سطينيالحقيقية للمجتمع الفل

 .بشكل كامل
 

لم يقم المجلس بأي دور رقابي يبها الشعب الفلسطيني تقتضي ذكر، رغم أن حساسية الظروف التي يمر 
من إجراءات الحصار ال يمكن تحميل االنتفاضة، وما واكبها و.  السلطة التنفيذية أداءتعزيز الرقابة على

فالمجلس يعاني منذ تأسيسه . اإلسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن تقاعس المجلس عن أداء وظيفته الرقابية
هذه العوائق عدم وضوح بين ومن . ت من تأثيره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذيةمن عوائق ذاتية قلص

غياب ورة داخل المجلس، ، غياب كتل برلمانية فاعلة ومؤثّالقواعد الدستورية المنظمة للعالقة بين السلطات
ولم .  المجلس في ممارسة رقابة حقيقية على أداء السلطة التنفيذية عدد كبير من أعضاءة لدىالرغبة الجدي

يستخدم المجلس أدوات الرقابة الفاعلة على السلطة التنفيذية خالل السنوات السابقة، كاالستجواب وطرح 
 .٢٠٠١ل عام  ولكنه لم يستخدم أية وسيلة رقابية خال.تفى بطرح األسئلة وتوجيه اللومالثقة، واك
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عتبر استمرار المجلس التشريعي في العمل دون تحديد موعد انتخابات تشريعية جديدة، رغم انتهاء مدة ي
 أسس متوازنة  السلطات الثالث على العالقة بين على صعيد بناء وتنظيم خطيراًواليته القانونية، مؤشراً

 بضرورة إقرار مشروع القانون األساسي، وتحديد موعد الهيئة توصي ،ولتجاوز هذا المأزق. وتكاملية
وال يجوز بأي حال التذرع . النتخابات تشريعية جديدة، مع إعادة النظر في النظام االنتخابي المعمول به

ارها السلبية الكبيرة على حرية التنقل  بها األراضي الفلسطينية، رغم آثباألحوال الطارئة التي تمر
 .والحركة، لتعطيل إجراء انتخابات جديدة

 
 الهيئـة  وتقيـيم  التي مرت بها،والتطورات السلطة القضائية  من الباب الثاني وضع     الفصل الثاني يعالج  

  التـي طـرأت علـى      لتطـورات ل الهيئة  وتقييم نتاج رصد الفصل   ويتضمن. لتلك األوضاع والتطورات  
النيابة العامة، إضافةً إلى التطـورات   و بمختلف أنواعها ومستوياتها، وعلى مجلس القضاء األعلى       محاكالم

اإلشكاليات التي تعاني منهـا السـلطة    كما يعالج الفصل    . التي طرأت على مهنة المحاماة وإطارها النقابي      
السـلطة القضـائية    انـة   مكضرورة األخذ بها لتعزيـز      الهيئة  يختتم الفصل بتوصيات ترى     و. القضائية

 .األساسية للمواطنينوالحريات حماية الحقوق تمكينها من و
 

 لسنة  ٥ إقرار قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم        كان أهمها  ،شهدت السلطة القضائية الكثير من التطورات     
  بـين يدها باإلضافة إلى توح، الذي أدخل بعض التعديالت على تشكيل وهيكلـة المحاكـم النظامية        ،٢٠٠١

ع القانون من صالحيات مجلس القضاء األعلى، في خطـوة هامـة            كذلك وس . الضفة الغربية وقطاع غزة   
 قـانون أصـول المحاكمـات       :هيلعمل المحاكم    مهمة   ة قوانين إقرار ثالث كما تم   . ءتعزيز استقالل القضا  ل

      عتبر إقـرار   . واد المدنية والتجارية  نات في الم  المدنية والتجارية، قانون اإلجراءات الجزائية، وقانون البيوي
فلسطينيةمن التشريعات الهام توحيد جزء نحو ماً كبيراً قوانين القضاء األربعة تقد. 

 
. السلطة القضـائية تعـاني مـن إشـكاليات أساسـية          ال زالت   بالرغم من التطورات اإليجابية المذكورة،      

نتيجة عدم مصـادقة رئـيس   فة الغربية وقطاع غزة بين الض شكل كاملبلم يتم تّوحيدها   تشريعات القضاء   ف
       السلطة التنفيذية على مشروع قانون السلطة القضائية الم١٩٩٨ من قبل المجلس التشريعي منـذ عـام          قر .

 السلطة التنفيذية على اختصاص القضاء العادي وسـلبه العديـد مـن اختصاصـاته       استمرت تعديات كذلك  
 تنفيذ قرارات المحـاكم الفلسـطينية،       في االمتناع عن   السلطة التنفيذية    كما استمرت . لصالح القضاء األمني  

 للجـوء   همدفع، ما   أضعف من ثقة المواطنين بقدرة القضاء على إنصافهم       ما  العليا،  قرارات المحاكم   خاصةً  
 .الحصول على الحقّ باليد إلى محاولة ، أوإلى الحلول البديلة، مثل القضاء العشائري ومكاتب المحافظات

 
فـي  المقيمـين   والعاملين في المحاكم    دوام القضاة   انتظام   أثّر الحصار اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية على     

، وفي بعـض األحيـان   واضحة أداء محاكمهم بصورة     اضطراب ، ما أدى إلى   خارج مناطق عملهم  مناطق  
 .توقف بالكامل
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بيق القانون، خاصةً فيما يتعلّق بإجراءات القبض       غير قادر على تط    و ضعيفاًبقي   فقد عامةالأما جهاز النيابة    
لمحاكمة، األمر الذي ترك المجال واسعاً للتعدي على الحقـوق          لعلى المتهمين وتوقيفهم وتفتيشهم وإحالتهم      

كذلك ال زالت النيابة العامة عاجزة عن القيام بالتفتيش على السجون ومراكـز   . والحريات العامة للمواطنين  
 .حقيق في حاالت الوفاة التي تحدث داخلهاأو التالتوقيف، 

 
 أصبح مجلس القضاء األعلى صاحب الصالحية الحصرية في         ،بالمصادقة على قانون تشكيل المحاكم النظامية     

تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلـى        اتخاذ قرار    مجلس صالحية الفقد منح القانون    . إدارة شؤون القضاء  
القضاة من محكمة إلى    نتداب  وا ، الصلح للنظر في األمور الوقتية والمستعجلة      نتداب قضاة وا ،دوائر متخصصة 

بالرغم من كل التطورات التشـريعية       و . تشكيل المحاكم النظامية   إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ قانون    و أخرى،
صـادقة علـى    عدم الم  أهمهاعوائق  ة   المجلس ال زال يعاني من عد       إال أن  ،مجلس القضاء األعلى  لواإلدارية  

 .هاستمرار السلطة التنفيذية سلب صالحيات، ومشروع قانون السلطة القضائية
 

  ورغـم  .١٠/٥/٢٠٠٠، بالرغم من أنها استحقت منذ       ٢٠٠١لم تجر انتخابات نقابة المحامين حتى نهاية عام         
ـ كبوتطـورات    دور مجلس النقابة في تنظيم مهنة المحاماة ما زال يحتاج إلى جهود              أن  أن تعـاطي    ، إال ةري

ن مقارنةً بالسنوات السابقةالمجلس مع مهنة المحاماة والمحامين تحس . 
 

فـال  . المحاكمة العادلةتفتقر لضمانات وال زالت إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية تتم بصورة سريعة         
 مـن أوراق القضـية      يعطى ممثلو المتهمين وقتاً كافياً للدفاع، وال يتمكنون عادة من الحصول علـى نسـخة              

هـذه  واصـلت   وقد  . كم أمن الدولة العليا   الم يجر أي تغيير على تشكيل مح      من جهة أخرى،     .لتحضير الدفاع 
 خالل هذا العـام إصـدار       الهيئةت  وقد وثقّ .  اإلعدام والسجن المؤبد   ر أحكام قاسية وصلت حد    اصدإمحاكم  ال

 ر الحـد  اكمة فيها سريعة ومختصرة بشكل لـم يـوفّ        كانت إجراءات المح  وقد   .سبعة أحكام  محاكم أمن الدولة  
 تؤكـد   .لم يعط المتهمون الوقت والتسهيالت الكافية للدفاع عن أنفسـهم         إذ   ،األدنى لضمانات المحاكمة العادلة   

 .إحالة اختصاصاتها إلى القضاء العادي وإلغاء محاكم أمن الدولةضرورة  على الهيئة
 

شروع قانون السلطة القضائية، ووقف تدخل السلطة التنفيذية بعمل  بضرورة المصادقة على مالهيئةتوصي 
القضاء، وتفعيل قوانين القضاء المقرة حديثاً، واستكمال توحيد التنشريعات القضائية بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة، واإلسراع في تعيين عدد كاف من القضاة وموظفي المحاكم، وتفعيل نظام التفتيش القضائي، 

 ترميم وتوسيع مباني المحاكم القائمة وإنشاء محاكم جديدة، والتأكد من تسلّم المجلس القضائي وضرورة
وفي حال . األعلى لميزانيته ورفع رواتب القضاة، وضرورة إجراء انتخابات نقابة المحامين في أسرع وقت

ر، وما يترتب  بضرورة وضع خطة طوارئ لمواجهة اإلغالق والحصاالهيئةاستمرار االنتفاضة، توصي 
 .عليه من عرقلة وصول القضاة إلى أماكن عملهم

 
 ،بنية السلطة التنفيذيـة ل هذا الفصل عرض. السلطة التنفيذيـة  من الباب الثاني حال الفصل الثالثتناول  ي

 على أداء السـلطة التنفيذيـة ومـدى قيامهـا           الهيئةز  تُركّو.  األساسية التي تعاني منها    ليةوأجمل اإلشكا 
ا تجاه المواطنين من خالل رصد نشاط الـوزارات والمؤسسـات العامـة المختلفـة، ومتابعـة                 بواجباته

 . مهامهاءاإلشكاليات التي تحدث أثناء أدا
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نتفاضة األقصى أثر إضافة إلى اإلشكاليات التقليدية التي عانت منها السلطة التنفيذية منذ نشأتها، كان ال
ب العمل في الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة بحالة من فقد ُأصي. التنفيذيةلى عمل السلطة واضح ع

وتفاوتت هذه الوزارات والمؤسسات في مدى تعاطيها مع الظرف . اإلرباك، وشُّل نشاط بعضها مؤقتاً
فبعضها استطاع وضع خطط مكّنت من التغلب على نسبة كبيرة من . نتفاضةاالالطارئ الذي أحدثته 

 .دوامالمر في االرباك والمعاناة، خاصة في عدم انتظام الصعوبات، وبعضها اآلخر است
 

عالج هذا الفصل اإلشكاليات األساسية التي تعاني منها، وعمل الوزارات والمؤسسات المختلفة، واألجهزة ي
، )السجون (ة المتعلقة بالموازنة العامة ومراكز اإلصالح والتأهيلكما يتناول األوضاع المستجد. األمنية

المدنية وموظفي السلطة، والخطوات المنجزة على صعيد اإلصالح اإلداري، إضافة إلى معالجة والخدمة 
وفي نهاية الفصل يتم إيراد بعض التوصيات . طبيعة عالقة السلطة التنفيذية بالسلطتين القضائية والتشريعية

 .األداء لتحسين  مناسبةالهيئةالتي تراها 

 
 ١٩٩٨فما زالت الحكومة التي شُكلّت عام . للسلطة التنفيذيةالعامة إلدارية لم يطرأ تغير يذكر على البنية ا

أو  تغير في البنية العامة والهيكلية اإلدارية للسلطة التنفيذية، تشريعات أي كما لم تُسن. قائمة دون تغيير
، مؤسساتلاوزارات ومعظم النتفاضة بشكل واضح على أداء االأثّرت  وقد .تستحدث مؤسسات عامة جديدة

عادة احتالل بعض المناطق الفلسطينية، التي يوجد فيها مباني إ والحصار و، عدم انتظام دوام الموظفينمثل
 وقد استطاعت بعض الوزارات التعامل مع .وزارات أو مؤسسات عامة، ما أثّر على ادائها ألعمالها

، مثل من المشاكل التي واجهتهااألزمة بجدية، فوضعت خطط طوارئ، مكّنتها من التغلب على قدر كبير 
 .وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة

 
 في قطاع غزة، كما أن هنـاك غيـاب فـي            هاهناك اختالف في آلية عمل الوزارات في الضفة الغربية عن         

قصرت السلطة التنفيذية في التعاطي     وقد  . التنسيق بين الوزارات التي تعمل في مجاالت متقاربة أو متكاملة         
فرغم الواجب الملقى على عـاتق      . على المواطنين االعتداءات اإلسرائيلية    اآلثار االقتصادية التي خلّفتها      مع

السلطة بكافة وزاراتها ومؤسساتها بضرورة التعامل مع المشاكل التي أفرزتها االنتفاضة واتخاذ اإلجراءات             
 .إلى المستوى المأمولها لم يصل ءالكفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين، إال أن أدا

 
 المعتـاد،   عن الحـد  % ١٥لم تزد الجبايات عن     وانخفضت مواردها بنسبة كبيرة،     فقد   ،الهيئات المحلية أما  

عـدم  بسـبب    للظروف االقتصادية الصعبة، وكذلك      نظراًنتيجة عدم قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم        
 . العوائد والرسومدفع وزارة المالية مستحقات الهيئات المحلية من

 
دون قانون ينظم قائماً  هاوبقي العدد األكبر من.  األوضاع اإلدارية لألجهزة األمنيةيطرأ أي تغيير علىلم 

 أغلب األجهزة تمارسو. آليات التعيين فيها، الرقابة عليها، وحقوق العاملين فيها وواجباتهمويبين عملها، 
التعذيب و خاصة في إجراءات القبض والتحري التي تقوم بها، األمنية انتهاكات واضحة لحقوق المواطن،
الفصل في منازعات قائمة بين والتدخل في عمل القضاء، ووالمعاملة غير اإلنسانية بحق المعتقلين، 

 على عمل األجهزة األمنية وعلى قدرتها على خدمة المواطنين، خاصة بعد االنتفاضةأثّرت وقد . األفراد
 .لعدد من مقراتها، واضطرار أفرادها إلخالء مواقعهمالقصف اإلسرائيلي 
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م مشروع قانون فقد قُد. لى المجلس التشريعيإ ٢٠٠١تأخّرت السلطة التنفيذية في تقديم موازنة عام 
  مليون دوالر٥٢٦نسبة عجز إجمالي مقداره من موازنة ال عانت وقد .الموازنة للمجلس في بداية آذار

ل مخالفة ، ما يشكّالوقائع الفلسطينية  الموازنة العامة في الجريدة الرسمية لم ينشر قانون و.أمريكي
بلغ وقد .  من مخالفات قانونية عديدةةعانى قانون الموازن كما . القوانينلإلجراءات الواجبة االتباع في سن
ة لم يبين  مشروع الموازنإال أن.  أمريكي مليون دوالر٥٨٨موازنة المجموع الموازنة التطويرية في 

ن مصادر التمويل، ولم يحدبيد أسس تنظيم وتوجيه المشاريع المقترح تمويلهاالمشاريع المقترحة، كما لم ي. 
 

 السـجون تـأثّرت    وقد   .)السجون(لم يحدث تغيير جوهري على الهيكل العام لمراكز اإلصالح والتأهيل           
إلـى   أدى سجن إلى آخر أو إلى المحكمة، ما         إضافة إلى إعاقة نقل السجناء من     . لقصف اإلسرائيلي لها  با

ـ                 ى ارتفاع نسبة الموقوفين دون محاكمة، وعدم إمكانية تحقيق الفصل بين السجناء، وعرقلة التفتـيش عل
 إلى إطالق سراح عدد مـن       بعض السجون القصف االسرائيلي اضطرت إدارات     نتائج  ب  ولتجنّ. السجون

 إنشـاء غـرف مخصصـة لزيـارات       وقد تم . ذلكتهم بعد    على إعاد  عملتالموقوفين أو المحكومين، ثم     
 سوء المعاملة أثناء االحتجاز في      عرض بعض الموقوفين إلى   تو .بعض السجون في  وأماكن ترفيه   السجناء  

اسـتجابة مـن قبـل إدارة       بعض المعتقلين    بخصوص شكاوى    الهيئةوقد لقيت مكاتبات    . مراكز التوقيف 
بسـبب  و. مؤسسات حقوق اإلنسانمفتوحة لزيارات  ، فإن السجون وبشكل عام . مراكز اإلصالح والتأهيل  
، بما يمكّنها من تلبيـة متطلبـات المعـايير          السجون توقفت عملية تأهيل وتجهيز      االعتداءات اإلسرائيلية، 

 . لمعاملة السجناءالدولية
 

نتج عن . مهنيةغير  على أسس القطاع العامن عدد كبير من موظفي يعيمنذ قيام السلطة الفلسطينية، تم ت
.  يثقل الخزينة العامةءخلق عب، ما أدى إلى  عمل فعليبال جزء منهم  ووجودذلك تضخم عدد الموظفين

 ، ، خاصة ذوي المناصب العليا، تفتقر إلى الشفافية والوضوح القطاع العامزالت طريقة تعيين موظفي ماو
.  حزبية، وليس على أساس الكفاءة المهنيةالعتبارات عائلية أو" الواسطة"وتستند في الغالب على أساس 

 .منظم اإلصالح اإلداري الللسلطة الفلسطينية في سبيللم يظهر أي نشاط ملحوظ و
 
هذا يعني أن و.  القوانين التي أصدرها المجلس التشريعيلوائح تنفيذية لمعظمالسلطة التنفيذية صدر لم تُ

. وفق قرارات من المفترض أن تتضمنها اللوائح التنفيذية جزئياًذ، أو نُفّذت معظم أحكام القوانين لم تُنفّ
ر نصوص القانون، وال توضح كيفية كر تُأنهايظهر من المحاوالت القليلة لوضع لوائح تنفيذية للقوانين و

وقد صدر عن المجلس  .وآلية تطبيقه، وال تُفصل في أحكامه، وال تُسهم في وضع القانون موضع التطبيق
 في الشأن االجتماعي إصالحاتديد من القرارات التي يطلب فيها من السلطة التنفيذية القيام بالتشريعي الع

 .أو االقتصادي، لكن السلطة التنفيذية لم تلتزم بتطبيق أو االستجابة لمعظم تلك القرارات
 

ديد من أجهزة فما زال الع. ال تزال العالقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية مشوبة بكثير من التدخالت
ما زالت محكمة أمن الدولة، والدوائر و.  القضاءالسلطة التنفيذية يعتدي أو يصادر بعض صالحيات

المحافظات ولدى األجهزة األمنية تفصل في نزاعات المواطنين دون سند قانوني مكاتب القانونية في 
 قرارات المحاكم، خصوصاً تنفيذ كذلك استمرت السلطة التنفيذية باالنتقائية في .يخولها هذه الصالحية

 .إبطال قرارات اعتقال غير قانونيةب المتعلقة العدل العليا كمةقرارات مح
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 على ضرورة وضع الهيكليات اإلدرية السليمة للحكومة، وإصدار الموازنة في وقتها القانوني             الهيئةتؤكد  
لتشريعات المنظمة لعمل األجهزة األمنية،     وااللتزام بقانون الموازنة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وسن ا        

 الهيئةكما تؤكد   . وإلحاق جميع مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية لمديرية مراكز اإلصالح والتأهيل          
على ضرورة مواجهة الفساد اإلداري والمالي ومحاسبة المسئولين عنه، وفرض رقابة جديـة علـى دوام            

ن رواتب الموظفين، وتشكيل هيئة تتولى حصر وتقدير األضـرار          موظفي الحكومة، ووقف الحسميات م    
الناتجة عن االعتداءات اإلسرائيلية وتحديد أولويات المساعدة للمتضررين، ووضع اللوائح التنفيذية لجميع            

 .القوانين التي صدرت في عهد السلطة الفلسطينية
 

 .نتهاكال ا محّلفة حسب نوع الحقّصنّ مواطننتهاكات حقوق الما من الباب الثاني فيعالج الفصل الرابعأما 
شملت االنتهاكات مختلف جوانب حقوق و. وقد وقعت معظم هذه االنتهاكات من قبل السلطة التنفيذية

وحريات المواطنين، بدرجات متفاوتة، خاصة الحقّ في الحياة، الحقّ في التجمع السلمي، الحقّ في الحرية 
شيح واالنتخاب، حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، حقّ اإلنسان واألمان الشخصي، الحقّ في التر

 أغلب االنتهاكات وأتت.  والحقّ في الوظيفة العامة،في سالمة جسده من التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية
تراجع بعض  نتفاضة أثر مباشر في تالشي أواالكان الندالع و. استمراراً لما وقع في األعوام السابقة

نتهاكات االحالة الطوارئ في زيادة بعض السلطة التنفيذية لالنتهاكات، لكن في المقابل ساهم إعالن ا
نتهاكات إلى المساهمة في إعطاء صورة دقيقة عن حالة هذه اال من توثيق وعرض الهيئةتهدف  و.األخرى
الخلل فيها، في ، والكشف عن مواطن التقصير و في مناطق السلطة الفلسطينيةالمواطنوحريات حقوق 

في المستقبلها منمحاولة للحد . 
 

حاالت وفاة نتيجة  ، ومنها)عقوبة اإلعدام( منظّم ا هو ممنها ، في الحياةوقع عدد من حاالت انتهاك الحقّ
عن المحاكم صدر . سوء استخدام السالح من قبل األجهزة األمنية، إضافة إلى الوفيات داخل السجون

إلى  اتّبعت في هذه المحاكمات اإلجراءات التي وافتقرت. ، لم ينفذ معظمهاعدام باإل حكما١٢ًاألمنية 
من قبل أفراد األجهزة األمنيـة إلى وفـاة  ظاهرة سوء استخدام السالح دتأ كما .معايير المحاكمة العادلة

 قتلوانية ثماو،  من سجن إلى آخرنقل متهمينأثناء  أو تفريق مظاهرات خالل  منهم قتلوا١٢ . مواطنا٢٠ً
 . التابعة لألجهزة األمنيةخمس حاالت وفاة داخل السجون ومراكز التوقيفكما وقعت  .في مشاكل عائلية

، إال أن السلطة الفلسطينية لم تبحث في أسباب عدم مراعاة قواعد  هذه الحوادثبالرغم من تكرار وقوعو
اإلعالن لم يتم ، وت القتل أو الوفاةاالالجهات المختصة عند وقوع حمن قبل تحقيق ، ولم يجر إطالق النار

 . في حدوثهاالمتسببينمعاقبة  وأعن نتائج التحقيق، 
 

حقّ تشكيل الجمعيات والحقّ     على   ٢/١٢/٢٠٠١إعالن حالة الطوارئ بتاريخ     ب سلطة التنفيذية أثّر قرار ال  
 بـذلك قـانون     فـةً  مخال األهليـة، الجمعيات  عشرات  إغالق  فقد أقدمت السلطة على     .  التجمع السلمي  في

منـع  ، و تشكيل الجمعيات، وممارسة نشاطها بحريـة الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، الذي ضمن حقّ 
ـ و. إغالق أي جمعية أو تفتيشها إال بقرار قضائي        السـماح بعقـد   اًما زالت األجهزة األمنية ترفض أحيان

 .قانونال في التجمع السلمي الذي كفله  المواطنينحقّ  انتهاك وتقوم بتفريق بعضها، فياجتماعات عامة
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 السـلطة  تسـتمر ا،  انتخـاب الهيئـات المحليـة    رغم مرور أكثر من خمس سنوات على صدور قانون        
تعطيل إجراء االنتخابـات الخاصـة      كما تم   .  المحلية هيئاتالفلسطينية بتجاهل وتعطيل إجراء انتخابات ال     

 .ألطباءاو تي المحامينببعض النقابات المهنية، كنقاب
 

شملت حمالت  و. بشكل غير قانونيالتعسفيةالسياسية واالعتقاالت ممارسة   في األمنيةةجهزألااستمرت 
االعتقال مواطنين من مختلف التنظيمات الفلسطينية المعارضة، ونشطاء ميدانيين وأكاديميين وطالب 

 عرض المعتقلين كما لم يتم. رإحضاأو ، تمت دون مذكرة توقيف  االعتقاالتالحظ أن أغلبوي. جامعات
 . تقديمهم للمحاكمةتهام، ولم يتما ولم تصدر بحقهم لوائح ،على النيابة العامة أو على قاضي الصلح

 
فقد . االنتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل اإلعالميمارست السلطة التنفيذية بعض 

.  بعض األحداثيين وحاولت منعهم من تصوير وتغطيةاعتدت الشرطة بالضرب على مجموعة من الصحف
 .أقدمت السلطة على وقف عمل عدد من الصحفكما 
 

 بحقّ دعاء بالتعذيب وسوء معاملة وقعت من قبل أفراد األجهزة األمنيةإوى تتضمن ا شكالهيئةتلقّت 
، أو آلية التعذيب ال توجد لدى األجهزة األمنية تعليمات صارمة تمنعويالحظ أنه . سجناء فلسطينيين

 .واضحة للتحقيق في شكاوي التعذيب بشفافية وفاعلية وحياد
 

وى تتعلق بانتهاكات في مجال إشغال الوظيفة العامة من قبل وزارات ومؤسسات عامة ا شكالهيئةتلقّت 
في،  حرمان الموظف من حقوقه في الترقية واإلحالة إلى التقاعد، النقل التعساوى حول الشكدارتو. مختلفة

 . والفصل التعسفي، الوقف عن العمل، وقف الراتب،عدم توفير التنافس النزيه في التوظيف
 

صادق رئـيس السـلطة علـى    أن ال يوإلغاء عقوبة اإلعدام من كافة القوانين،       على ضرورة    الهيئةتؤكد  
اإلفــراج   و ، واالمتناع عن االعتقال السياسي،     وضرورة ضبط استخدام وحمل السالح     ،عداماإل اتقرار

، وخصوصاً من صدرت بحقهم قرارات إفراج مـن  حزبيعن كافة المعتقلين على خلفية رأيهم وانتمائهم ال     
والتوقف عن إغالق الجمعيات األهلية وفتح المغلق منهـا،          ،قانون االجتماعات العامة  بلتزام  االقضاء، و ال
 الصحفيين وااللتزام   ت التعسفية بحقّ  وقف الممارسا و ،ة أشكال التدخل في عمل وسائل اإلعالم      وقف كافّ و

 وضـرورة التعامـل مـع       بات الهئيات المحليـة،   اإلسراع في إجراء انتخا   و ،بقانون المطبوعات والنشر  
 .قانونالالموظفين الحكوميين بمهنية وضمن حدود 

 
ـ  . ويتضمن فصـلين ، الهيئة لحقوق المواطنمتابعاتتناول بالعرض فيالباب الثالث أما   ل  يتنـاول الفص

 ويعـرض   ،شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاك السلطات العامة لحقوقهم وحريـاتهم         ل الهيئةاألول متابعة   
 . بهذا الخصوصالهيئةنشاطات لالفصل الثاني 

 
 قامت بها بما يتضمنه ذلك من توثيق وتقييم لما، شـكاوى متابعات ال من الباب الثالث الفصل األوليعرض  
تُشكّل متابعة القضـايا مقياسـاً     .  التي وردت إليها أو بادرت هي إلى متابعتها         القضايا  معالجة  في الهيئـة

 برصدها ومتابعتها يتم الخروج     الهيئةنتهاكات التي تقوم     فمن اال  .حقيقياً لحالة حقوق المواطن في فلسطين     
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ـ نتهاكات المتابعة، باإلضافة إلى الحقوق المختلفة التي يتم  بإحصائيات عـن عدد اال    ا والجهــات   انتهاكه
 ورغبتها في تعزيز احتـرام      ،نتهاك ومعاقبة مرتكبيه   في وقف اال   الهيئةالتي تقوم بها، ومدى تعاونها مع       

ة التقريـر    خـالل مـد    الهيئةلذا يتضمن هذا الفصل تحليالً مفصالً للقضايا التي تابعتها          . حقوق المواطن 
ح الجهات المتابع معها ومدى تعاونهاوإحصائيات توض. 

 
فـي   هيئـة الوتختص  . وء اإلدارة لسلكنها ال تخرج عن المفهوم العام       ،  هيئةالوع الشكاوى التي تتابعها     نتت

 خرق حقوق المواطن، إذا كان الطرف المشتكى عليه         إلىمتابعة الشكاوى المتعلقة بسوء اإلدارة التي تؤدي        
 .ةممؤسسة عامة أو شبه عا

 
 شـكوى مـن األعـوام    ١٧١ كما استمرت بمتابعـة     . شكوى جديدة  ٨١١ الهيئةبعت  تا ٢٠٠١خالل عام   

 بذلك قـد    الهيئةوتكون  .  شكوى مفتوحة  ٢٩٢بقيت  بينما   من الشكاوى المتابعة،     ٥١٩إغالق   السابقة، وتم 
 كتاباً للجهات المختلفة في     ١٣١٢ الهيئةسلت  أر كما. من مجموع الشكاوى المتابعة   % ٦٤ ما نسبته    أغلقت
 . على مكاتباتهااًالجهات ردهذه  خطاباً مكتوباً من ٤٧٧ قت، وتل متابعتها للشكاوىسياق

 
النيابة العامة، باإلضافة   والوزارات،  : ألجهزة المدنية اتشمل  . قُدمت الشكاوى ضد األجهزة المدنية واألمنية     

وقد بلغ مجموع الشكاوى الـواردة ضـد األجهــزة        . إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة كالبلديات     
، تـم إغـالق      شكوى ٨١١ من مجموع الشكاوى البالغ عددها       %٣٩,٤ شكوى، أي ما يعادل      ٣١٩ المدنية
األمن الوقائي، المخـابرات  : ألجهزة األمنية فتشملاأما .  شكوى قيد المتابعة ١٠١كوى منها، وبقي     ش ٢١٨

، )١٧قـوة  ال(العامة، االستخبارات العسكرية، األمن الوطني، الشرطة، القضاء العسكري، حرس الرئاسـة   
ـ  ٤٩٢وقد بلغ مجموع الشكاوى الواردة ضد األجهزة األمنية         . الشرطة البحرية و كوى، أي مـا يعـادل       ش

 . شكوى١٨٧ وبقي قيد المتابعة ، شكاوى منها٣٠٥، تم إغالق  من مجموع الشكاوى%٦٠,٦
 
ـ م  باإلضافة لمتابعة القضايا، تقو   ف .الهيئة نشاطات   الباب الثالث  من   الفصل الثاني  رضويع   بتنفيـذ  ةالهيئ

نشاطات وبرامج متعددة تهدف في مجملها إلى زيادة الوعي بحقوق المواطن وتعزيـز عمـل السـلطتين                  
 محـاور رئيسـية      ثمانية على الهيئةتتوزع نشاطات   . ، ومراقبة عمل السلطة التنفيذية    التشريعية والقضائية 

ة وتطوير القوانين، التوعيـة الجماهيريـة،       سلسلة التقارير القانونية، سلسلة التقارير الخاصة، مراجع      : هي
 .المكتبةوالنشرة الشهرية، فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني، البحث الميداني، 

 
 السلطاتأوضاع  المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين واضيع بتسليط الضوء على العديد من الموالهيئةتقوم 

 قانونية تعرض للمشكلة وتبين الجوانب القانونية والعملية  من خالل تقاريرالتنفيذية والتشريعية والقضائية،
أن  الهيئة تقرير تحاول  وفي نهاية كّل. قانونيةسبعة تقارير الهيئةأصدرت وقد  .المختلفة المتعلقة بها

 العالقة إلى المشكالت الموجودة من خالل إدراج عدد من التوصيات، ومحاولة ين وذويتوجه المسؤول
 . والبدائلعض الحلولالمساعدة بطرح ب
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 . تقارير خاصة تعرض بإيجاز لقضايا متعلقة بحقوق المواطن أو بسيادة القانون سبعةالهيئةكما أصدرت 
 

 إعداد مشاريع قـوانين  الهيئـة وقد شمل عمل .  عملها في مجال مراجعة وتطوير القوانينالهيئةواصلت  
ت قانونية الستخدام نواب المجلس التشـريعي،  ذات صلة مباشرة بحقوق وحريات المواطن، وإعداد مذكرا     

 في هذا   الهيئةوقد تركز عمل    . وعقد ورشات عمل حول مشاريع قوانين محددة، وإعداد دراسات قانونية         
العام على قوانين القضاء، مشروع الدستور، تعويض المتضررين من االعتداءات اإلسـرائيلية، حقـوق              

الهيئـة  كما شاركت   . ذ، عقوبة اإلعدام، ومشروع قانون النقابات     المرأة، مشروعي قانون العقوبات والتنفي    
 .في مناقشة ومراجعة مجموعة من مشاريع القوانين بالتعاون مع مؤسسات أخرى

 
 بمواضـيع حقـوق اإلنسـان        الجماهيريـة   تنفيذ العديد من نشاطات وفعاليـات التوعيـة        الهيئةواصلت  

الـدورات التدريبيـة، لقـاءات      : ومن هذه الوسائل   .متعددة والديمقراطية ومفاهيم المجتمع المدني، بوسائل    
واللقـاءات  الصـحفية،   واإلعالنات  ، ورشات العمل، المحاضرات، العروض المسرحية، المقاالت        عيةالتو

بسـبب   بهـا الشـعب الفلسـطيني        بالرغم من الظروف غير الطبيعية التي يمـر        و .التلفزيونية واإلذاعية 
 .اعدت نشاطات التوعية الجماهيرية بصورة كبيرة مقارنةً بالسنوات السابقة، تصاالعتداءات اإلسرائيلية

 
وقد استمر عمل الباحثين الميدانيين في تتبع قضايا المواطنين لـدى الجهـات الحكوميـة فـي مختلـف                   

، وزيـارة   الهيئـة وشمل العمل الميداني جمع المعلومات عن القضايا التي تتابعها          . المحافظات الفلسطينية 
 .جون بشكل دوري، وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنالس
 

فصلية حقوق اإلنسـان    " إصدار نشرتها الشهرية حول حقوق المواطن، باإلضافة إلى          الهيئةكما واصلت   
 .، التي تُعنى بنشر المقاالت والتحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين"الفلسطيني

 
. ن مقرها الرئيسي في مدينة رام اهللا مكتبة متخصصة بحقوق اإلنسان والقانون الـدولي           ضم الهيئةوتضم  

 .غزةفي مدينة  الهيئة العمل على إنشاء مكتبة فرعية متخصصة في مكتب الهيئة دأتبوقد 
 

مـن   قضية   ١٧ عرض   الملحق األول تضمن  .  مالحق على أربعة  في نهايته     السنوي التقريرهذا  واحتوى  
 تها واختالف النتائج التي توصـل     ت بغرض إبراز التنوع في القضايا التي تابع       ،الهيئة تي تابعتها القضايا ال 

 فيها عن موقفها من     تعربأ خالل العام، و   الهيئة أصدرتها   صحفياً بياناً   ١٢الملحق الثاني   وتضمن  . إليها
ا إلى الجهـات الرسـمية       قد توجهت به   الهيئة كانت   رسائل ١٠الملحق الثالث   وتم تضمين   . قضايا معينة 

 قائمة بأسـماء شـهداء االنتفاضـة    الملحق الرابعوتضمن . المختلفة في معرض معالجتها لقضايا متنوعة   
 . وأعمارهم وتاريخ وظروف استشهادهم٢٠٠١خالل عام 
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 يــن الفلسطينــ لحقوق المواطحتالل اإلسرائيلــيات االـــانتهاك
 ٢٠٠١ام ـــ خالل الع

 
 

 ةـــــمقدم
 

فقد . ٢٠٠١ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكات متنوعة لحقوق المواطنين الفلسطينيين خالل العام            
.  دون توقف حتى نهاية العام     ٢٩/٩/٢٠٠٠شهد هذا العام استمراراً النتفاضة األقصى التي اندلعت بتاريخ          

ولقد قابلت قوات االحتالل األعمال االحتجاجية باستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى               
كما واصلت إسرائيل سياساتها المخالفة للقـانون الـدولي اإلنسـاني      . مقتل المئات وإصابة اآلالف بجروح    

فتصاعد القصـف  .  معاملة سكان األراضي الخاضعة لالحتالل العسكريومعايير حقوق اإلنسان الدولية في    
اإلسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، واستمر االستيطان، واستمرت مصادرة أراضـي الفلسـطينيين وتـدمير             
ممتلكاتهم، واعتقال المئات منهم وتعذيبهم، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن أعمالهم، وتعطيل حيـاتهم                

 وشارك  .االجتماعية، وفرض الحصار واإلغالق المشددين، ومنع التجول على المناطق الفلسطينية         المدنية و 
 .المستوطنون اإلسرائيليون، بحماية جيش االحتالل، في االعتداءات على الفلسطينيين وتهديد حياتهم وأمنهم

 
، خاصة بعد تشـكيل  ٢٠٠١عام وباإلضافة إلى اإلجراءات التقليدية المتواصلة لالنتهاكات اإلسرائيلية، شهد    

االئتالف الحكومي اإلسرائيلي برئاسة زعيم حزب الليكود أرئيل شارون في شباط من هذا العام، إجراءات               
وتـتلخص أهـم    . جديدة أشد قساوة ضد الفلسطينيين، في محاولة إسرائيلية لسحق االنتفاضـة الفلسـطينية            

هاكاً واضحاً لمعايير حقوق اإلنسـان والقـانون الـدولي          إجراءات االحتالل القمعية الجديدة، التي تشكل انت      
 :اإلنساني، في النقاط التالية

 
 التوغل اإلسرائيلي وإعادة احتالل مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة

 
اتّبع الجيش اإلسرائيلي، باستخدام الدبابات والطائرات الحربية والجرافات العسكرية، سياسة اقتحام المناطق            

وغالباً ما  . بشكل متكرر بحجة مالحقة نشطاء االنتفاضة     " أ"اضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمصنفة      الخ
كان يصاحب كل عملية اقتحام إطالق نار مكثف من قبل الدبابات والرشاشات الثقيلة على المناطق السكنية                

كما أقدم الجيش اإلسرائلي    . لمثمرةالفلسطينية، باإلضافة إلى تجريف األراضي الزراعية واقتالع األشجار ا        
وقـد شـملت عمليـات      . على إعادة احتالل عدد من المدن والقرى الفلسطينية والبقاء فيها لفترات متفاوتة           

 .االقتحام وإعادة االحتالل معظم مدن الضفة الغربية
 

الضـفة   قامت الدبابات اإلسرائيلية باحتالل أجزاء واسعة في ست مدن رئيسـية فـي               ١٨/١٠/٢٠٠١في  
وبقيت قوات االحتالل في المناطق المحتلـة       . الغربية عقب اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي       

عدة أسابيع بالرغم من االحتجاجات الدولية الواسعة على هذه اإلجراءات المخالفة لالتفاقيات الموقعة بـين               
ـ         وأدت عمليات االقتحام وإعادة اال    . اإلسرائليين والفلسطينيين  رات ـحـتالل اإلسـرائيلية إلـى قتـل عش

كما أدت إلى شلل تام للحياة المدنية الفلسطينية، بسبب فـرض نظـام     . المواطنين الفلسطينيين داخل منازلهم   
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حظر التجول الذي أجبر عشرات اآلالف من الفلسطينيين على البقاء في منازلهم تحـت طائلـة التعـرض            
وتكررت عمليات االقتحام وإعادة االحتالل عدة مـرات        . الحتالللالعتقال أو إطالق النار من قبل جنود ا       

ـ              . بعد ذلك  ي جنـين،   ـوال تزال دبابات قوات االحتالل متواجدة في بعض األحياء التي أعيد احتاللهـا ف
 .٣١/١٢/٢٠٠١طولكرم، نابلس، ورام اهللا حتى تاريخ 

 
 الحصار اإلسرائيلي المشدد والمتواصل لكافة المناطق الفلسطينية

 
 إغالقاً إسـرائيلياً مشـدداً      ٢٠٠١كعقاب جماعي مارسته قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، شهد عام           

احـتالل إسـرائيل للضـفة      له مثيل منذ      بشكل لم يسبق   ومحكماً فرض على كافة المدن والقرى الفلسطينية      
سلحة الثقيلة حول كافـة     فقد رابطت دبابات االحتالل وقواته المعززة باأل      . ١٩٦٧ الغربية وقطاع غزة عام   

كما قام االحتالل بتقسيم قطاع غـزة  . المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متواصل طوال هذا العام   
واستخدمت قوات االحتالل في إغـالق المنـاطق        . إلى ثالث مناطق منفصلة في الشمال والوسط والجنوب       

سمنتية، باإلضافة إلى حفر الخنادق الضخمة حول بعض        الفلسطينية أكواماً من الحجارة واألتربة والكتل اال      
وقد أدى هذا الحصار واإلغالق إلى شلل شبه كامل فـي حركـة المواصـالت بـين          . المناطق المحاصرة 

المناطق الفلسطينية، ما اضطر المواطنيين الفلسطينيين إلى اتخاذ طرق خلفية وعرة وبعيدة، أو السير مشياً               
وفي كثير من الحاالت منعت قوات االحتالل الفلسطينيين من قطـع  . ز اإلسرائيلية على األقدام لقطع الحواج   

 .حتى سيراً على األقدام، كما قامت بسد الطرق الخلفية الوعرة أيضاً الحواجز اإلسرائيلية
 

وفي إجراء جديد، أخذت قوات االحتالل في إقامة مناطق عازلة حول المدن الفلسطينية، بأن قامت بوضـع            
ـ                حواجز   ار ـمن األسالك الشائكة حول بعض المدن، ووضع بوابـات علـى المـداخل الرئيسـية، إلجب

المواطنين على المرور من خالل تلك البوابات فقط، والتي ترافقها سلسلة من إجراءات التفتيش والتـأخير                
قتين والقدس وقد استمر الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين هاتين المنط          . واإلهانة وحتى االعتقال  

 ، التجـول  منـع  لنظـام     عشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين     كما أخضعت قوات االحتالل   . الشرقية
وفي بعض القرى الفلسـطينية، باإلضـافة   في الجزء الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية من مدينة الخليل     خاصة  

سـرائيلي آثـاراً اقتصـادية وتعليميـة      وقد ترك الحصار واإلغالق اإل.التي أعيد احتاللها" أ"إلى المناطق  
 .وصحية ونفسية واجتماعية مؤلمة على المجتمع الفلسطيني

 
 قصف المناطق المدنية، المؤسسات الرسمية، وهدم البيوت على نطاق واسع

 
قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي مستخدمة الدبابات واألسحلة الرشاشة من العيار الثقيل بقصف عشـوائي              

وقد أدى هذا القصـف إلـى قتـل    . ألحياء السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متكرر      للعديد من ا  
كما أدى إلـى إلحـاق أضـرار    . العشرات من المواطنين الفلسطينيين داخل بيوتهم، بينهم عدد من األطفال         

ن وفي ردها علـى هجمـات قـام بهـا مسـلحو           . كبيرة بالمنازل والمدارس والكنائس والممتلكات العامة     
فلسطينيون، قامت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بشن هجمات صاروخية عنيفة علـى مقـرات األجهـزة               
األمنية الفلسطينية، ما أدى إلى تدمير العديد من هذه المقرات بشكل كامل وإلحاق أضرار فادحـة بالمبـاني        

لمجاورة لنقاط التماس، ما أدى     كما انتهجت قوات االحتالل سياسة هدم المنازل السكنية ا        . السكنية المجاورة 
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وقد تركزت عمليات هدم المنازل في منطقتـي        . إلى تشريد المئات من األسر الفلسطينية وبقائهم بال مأوى        
 .رفح وخان يونس في قطاع غزة بشكل خاص

 
 ضد النشطاء الفلسطينيين) اإلعدامات خارج نطاق القانون(تزايد االغتياالت 

 
ولم . اً في اغتيال نشطاء االنتفاضة من قبل القوات االسرائيلية بشكل مبرمج           تصاعداً كبير  ٢٠٠١شهد عام   

تقتصر االغتياالت على النشطاء العسكريين، بل امتدت لتشمل قيادات في األجنحـة السياسـية للمنظمـات                
 وقد استخدمت قوات االحتالل في عمليات االغتيال الصواريخ التي تم إطالقها من المروحيـات      . الفلسطينية

والدبابات، وتفجير عبوات ناسفة بواسطة زرعها في سيارات أو على مقربة من أماكن تواجد المسـتهدفين                
الفلسطينيين، باإلضافة إلى إطالق النار من األسحلة الثقيلة المتمركـزة فـي المسـتوطنات والمعسـكرات                

 .والنقاط العسكرية المقامة في األماكن المرتفعة
 

اب أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين، مؤكدة على خطورة        في هذا الب   الهيئةتتناول  
حـتالل  نتهاكات من جهة، وعلى قناعتها بأن االنتهاك األساسي لهذه الحقوق يتمثل في اسـتمرار اال             هذه اال 

بتقديم تغطيـة  دعاء نتهاكات دون اال لهذه االالهيئةوتعرض . اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية من جهة ثانية  
 .شاملة لها

 
يتناول المحـور األول االنتهاكـات   . ضمن ثالثة محاور رئيسيةتعالج االنتهاكات اإلسرائيلية في هذا الباب      

 المحـور الثـاني     عالجوي. اإلسرائيلية لحق الحياة والسالمة البدنية واألمن الشخصي للمواطنين الفلسطينيين        
أما المحور الثالث فيعنى باالنتهاكات اإلسـرائيلية       . المدنية الفلسطينية ات  لكمت الم ضداالنتهاكات اإلسرائيلية   

اختصـار   نتناول ب  ثم.  وآثارها على حياة المواطنين    لحرية الحركة والتنقل في األراضي الفلسطينية المحتلة      
، إسـرائيل داخل  الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية      االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين       أبرز

ضد الفلسطينيين بغض النظر عن وضـعهم        السياسة العنصرية التي تتبعها دولة إسرائيل     طبيعة   بيانوذلك ل 
مسؤولية االحتالل عن االنتهاكات وفقاً للقـانون       بإيجاز   الجنعوفي نهاية الباب    . القانوني أو أماكن تواجدهم   

 .الدولي
 

حقـوق  والدفاع عـن     دائرة اختصاصها، وهي رصد      عن الهيئة ال تخرج    ،هذه االنتهاكات ل وفي عرضها 
حتالل اإلسـرائيلي لـم     وإنما يأتي عرضها إليضاح أن اال     .  السلطة الوطنية الفلسطينية    مناطق المواطن في 

ينته بعد، ولم يكف عن ممارساته القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن هذه االنتهاكات هي األشد تأثيراً                
 .ت المواطن الفلسطينيوخطورة على حقوق وحريا
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 ةــــة المحتلــي الفلسطينيــي لألراضــع القانونــالوض
 

 ٢٤٢  الدولي  على أساس قراري مجلس األمن     ابتدأت المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية      
 اإلسرائيلي  ، واستمرت حتى توقيع اتفاق إعالن المبادىء      ١٩٩١ مع انعقاد مؤتمر مدريد للسالم عام        ٣٣٨و

، ١٩٩٤ أريحـا عـام      -ووقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق غـزة       . ١٩٩٣الفلسطيني عام   
 اتفـاق  ١٩٩٧كما أبرم الطرفان عـام  . ١٩٩٥واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام      

ة واي ريفر بشـأن االنسـحاب   ، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مذكر١٩٩٨وفي عام  . الخليل
تفاقيـة  ا بشأن تطبيق    ووقع الطرفان مذكرة شرم الشيخ    . اإلسرائيلي من مساحات جديدة من الضفة الغربية      

، ٢٠٠٠وعقد الطرفان محادثات مكثفة في الفترة الممتدة من آذار إلـى حزيـران              . ١٩٩٩ عامواي ريفر   
ال أن الحكومـة اإلسـرائيلية ومنظمـة التحريـر           إ ،والتقيا في كامب ديفيد في شهر تموز من نفس العـام          

وفـي  . الفلسطينية لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها              
ـ   ٢٨/٩/٢٠٠٠أعقاب اندالع االنتفاضة الفلسطينية في    دم ـ، تعثرت عملية السالم ولم يطـرأ عليهـا أي تق

 .٢٠٠١يذكر حتى نهاية عام 
 

من األراضي الفلسـطينية  % ١٨ االتفاقيات المذكورة، تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على     وبموجب  
مـن  % ٢١تشـكل   التـي   " ب" وبقيت المناطق المصـنفة      ."أ" ضمن المنطقة المسماة     ١٩٦٧المحتلة عام   

 السيطرة األمنية   ، تحت ، وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصالحيات مدنية فقط       ١٩٦٧األراضي المحتلة عام    
وبقي الجزء األكبر من األراضي المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصـنفة  . اإلسرائيلية والفلسطينية المشتركة 

وبالتالي ال تملك السلطة الفلسطينية     . الكاملةالمدنية واألمنية   تحت السيطرة اإلسرائيلية    والقدس الشرقية   " ج"
 في القدس الشرقية المحتلة، سوى صالحيات محـدودة متعلقـة           أو" ج"أية صالحيات في المناطق المصنفة      

ولكن، وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بهـا          . تلك المناطق بعض  بالسكان الفلسطينيين في    
 ما زالـت    بكاملها ضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة       المناطق  من صالحيات متفاوتة، فإن     

 .٢٠٠١١ولي خاضعة لالحتالل حتى نهاية عام حسب القانون الد
 

 ، بالرغم من مطالبة القيادة الفلسطينية بذلك مرات عديـدة،   للسكان المدنيين الدولية  ويعتبر عدم توفر الحماية     
تفاقية ا بتطبيق   احتالل إسرائيل كقوة    كما لم تقم   .من أهم أسباب انتهاك حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة        

 دخولهـا   نـد وكانت إسرائيل، ع  . ١٩٤٩لخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام        جنيف الرابعة ا  
 أعلنت فـي األول منهـا دخـول الجـيش           ،٢"مناشير"، قد أصدرت ثالثة     ١٩٦٧األراضي الفلسطينية عام    

السـلطات التشـريعية والقضـائية      اإلسـرائيلي   اإلسرائيلي المنطقة، وأعلنت في الثاني تولي قائد المنطقة         
وقد جاء في هذه المناشير أن إسـرائيل تعتـزم   . والتنفيذية فيها، وأعلنت في الثالث إنشاء المحاكم العسكرية  

                                                        
، (٥٦/٤٤٠/A)، رقم ١٩٦٧تقرير املمثل اخلاص املقدم للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة املتعلق بوضع حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام راجع  ١

 Documents?OpenFrameset/nsf.huridoca/huridocda/ch.unhchr.www://http:هذا التقرير منشور على اإلنترنت. ٦، فقرة ٤/١٠/٢٠٠١بتاريخ 
 .١٩٦٧ بعد االحتالل عام  الثالثة األوىل اإلسرائيليةوامر العسكريةاالسم الذي أطلق على األهي " منشور"كلمة  ٢



 ٥ 

 تقضـي بأنـه   من المنشور العسكري الثالـث       ٣٥فالمادة    . تطبيق معاهدات جنيف التي وقعت عليها سابقاً      
، بخصوص حمايـة    ١٢/٨/١٩٤٩لمحكمة العسكرية تطبيق أحكام معاهدة جنيف المؤرخة في         على ا ينبغي  

 .٣الحربزمن المدنيين 
 

 سالفة الـذكر، وذلـك      ٣٥نفاذ المادة    حتالل اإلسرائيلي أن أوقفت   لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات اال      
، واألمـر ٤ في قطاع غزة وشمال سيناء١١/١٠/١٩٦٧ الصادر بتاريخ    ١٠٧بموجب األمر العسكري رقم     

وقـد عللـت الســلطات      . ٥ في الضـفة الغربيـة     ١٩٦٧/ ٢٣/١١ الصادر بتاريخ    ١٤٤العسكري رقم   
تفاقية جنيف الرابعة ال تتمتـع بالسـمو واألفضـلية علـى القـانون              ان أحكام   أ تأكيداإلسرائيلية قرارها ب  

 من إشارة إلى اتفاقيـة      ٣ من البالغ رقم     ٣٥اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وأن ما تضمنته المادة         
 .٦د جاء بطريق الخطأجنيف الرابعة ق

 
تفاقيـة جنيـف   اإن االلتزام القانوني األساسي إلسرائيل، كقوة محتلة لألراضي الفلسطينية، يتمثل بتطبيـق            

 عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بمـا فيهـا القـدس            الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال االحتالل بشكل نهائي       
 عن مؤتمر األطراف السامية المتعاقـدة علـى اتفاقيـة          اإلعالن الصادر هذا ما أكده    . الشرقية وقطاع غزة  

وقد جاء في اإلعالن أن الدول المتعاقـدة تعبـر          . ٥/١٢/٢٠٠١جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ        
. عن عميق قلقها من تدهور الوضع اإلنساني للمدنيين وخاصة األطفال في األراضي الفلسـطينية المحتلـة             

 مراقبين دوليين محايدين في األراضي الفلسطينية المحتلة للتأكـد مـن تطبيـق           كما دعا اإلعالن إلى إيجاد    
، في تصـريحها    ٥/١٢/٢٠٠١كما دعت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان، بتاريخ        . ٧اتفاقية جنيف الرابعة  

خالل مؤتمر الدول األطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تطبيق االتفاقيـة علـى األراضـي                 
كما أكدت على ضرورة حماية الفلسطينيين تحت االحتالل، والعمل على إيجاد مراقبين            . فلسطينية المحتلة ال

 .٨دوليين
 

المتكررة، وكان آخرها قــرار الجمعيـة العامـــة بتاريــخ         تها  ا األمم المتحدة في جلس    أصدرتكما  
 ؤكـد علـى وجـوب التـزام       ت و ،سرائيلاالحتالل اإل دين  ، مجموعة من القرارات التي ت     ٢٠/١٢/٢٠٠١٩

                                                        
 .٥، ص)٢٠٠١اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (التقرير السنوي السادس: راجع ٣
 .٣٣٧، ص١٤/٩/١٩٦٧ صادرة عن قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي يف منطقة غزة ومشال سيناء،  أوامر وإعالنات،،مناشري: راجع ٤
 .٣٠٣، ص١٩٦٧، ٢ ، صادرة عن قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي يف منطقة الضفة الغربية، عدد أوامر وإعالنات،مناشري: راجع ٥
خلاص املقدم للجنة حقـوق اإلنسـان   تقرير املمثل ا:  راجعحول احلجج اإلسرائيلية للتهرب من تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني زمن احلرب، والرد عليها ٦

 .٦، فقرة مرجع سابق، ١٩٦٧التابعة لألمم املتحدة املتعلق بوضع حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام 
 :هذا اإلعالن منشور على اإلنترنت ٧

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/UNID/E٧FC٨٨٩EFA٥٤AB١EC١٢٥٦B١٩٠٠٤٨CDE٦?OpenDocument 
 :راجع٨

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view٠١/٠F٨٢٩BC٤٧٠٤٦FECFC١٢٥٦B١A٠٠٢CF١٢B?opendocument 
والثاين طالب إسرائيل، كقوة حمتلة، بالتوقف الفوري عـن  . األول طالب بوقف أعمال العنف وضرورة توفري مراقبني دوليني يف األراضي الفلسطينية: صدر يف هذه اجللسة قراران ٩

 .تلكات يف املناطق احملتلةأعمال القتل والتعذيب وتدمري املم
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http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view


 ٦ 

. ١٩٧٧ باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضـافي األول الملحـق بهـا لعـام               ، كقوة محتلة  إسرائيل،
نتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في األراضي المحتلة مـن     اال المتحدة ممألالجمعية العامة ل  واعتبرت  

بت بتشكيل قوات حماية دولية لمراقبة تطبيـق اتفاقيـات          ، وطال جرائم ضد اإلنسانية  القبيل جرائم الحرب و   
 .١٠جنيف وحماية المدنيين الفلسطينيين من االحتالل العسكري اإلسرائيلي

                                                        
، ٥٦/٤٩١/A)(، رقم   تقرير اللجنة اخلاصة للتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية املؤثرة على حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، واملناطق العربية احملتلة األخرى                : راجع مثالً  ١٠

 :هذا التقرير منشور على اإلنترنت. ٩٦، ١٠، الفقرتان ٢٢/١٠/٢٠٠١بتاريخ 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/Documents?OpenFrameset 
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 ٧ 

 عتداء على الحق في الحياة والسالمة البدنية واألمن الشخصياال: أوالً
 

 وحرياتهم  لسطينيين وأمنهم حياة المواطنين الف   ل ٢٠٠١عام   ازدادت انتهاكات االحتالل العسكري اإلسرائيلي    
 وتُشكّل هذه االنتهاكات خرقـاً واضـحاً       .وكرامتهم اإلنسانية بشكل واضح ودون مبرر في معظم األحيان        

مـن اإلعـالن العـالمي    والخامسة  الثالثة تان الماد: العديد من مواثيق حقوق اإلنسان الدولية، ومنها       ألحكام
والسابعة من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         والمادتان السادسة   ،  )١٩٤٨ (انـلحقوق اإلنس 
والمادة األولى من اإلعالن الدولى     ،  )١٩٨٩ (تفاقية حقوق الطفل  اوالمادة السادسة من    ،  )١٩٦٦(والسياسية  

، واتفاقيـة مناهضـة     )١٩٧٤(بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعـات المسـلحة            
والمـادة الثالثـة   ، )١٩٨٤(عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التعذيب وغيره من ضروب الم 

 تقضي هذه المواد بمجملهـا  و).١٩٧٩ (من المدونة الخاصة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين   
قاسـية أو  حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملـة أو العقوبـة ال          عدم جواز   ب

 .الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة
 

       ـ    تفاقية جنيـف الرابعـة    ات عليها   كذلك تخالف إسرائيل التزامات الدولة المحتلة التي نص ة ـ بشـأن حماي
 البدنية، والقتل بجميـع     تهموسالمالمدنيين  عتداء على حياة     التي حرمت اال   ،)١٩٤٩(المدنيين وقت الحرب    

عتبـر  وي. ، والتي أوجبت االعتناء باألسرى والجرحى والتعذيبوالمهينة  القاسية  أشكاله، والتشويه والمعاملة    
من المخالفات الجسيمة التفاقيـة جنيـف       للمدنيين  االعتداء على الحق في الحياة واألمن الشخصي والحرية         

د، التعـذيب أو    القتل العم :  من االتفاقية اعتبرت األفعال التالية من المخالفات الجسيمة        ١٤٧فالمادة  . الرابعة
المعاملة الالإنسانية، تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنيـة أو الصـحة، النفـي أو                 

 من حقه فـي أن يحـاكم بصـورة           الشخص المحمي  النقل غير المشروع، الحجز غير المشروع، حرمان      
رره ضرورات حربية وعلـى نطـاق       قانونية غير متحيزة، أخذ الرهائن، تدمير الممتلكات على نحو ال تب          

 البروتوكول   وتعتبر هذه المخالفات الجسيمة من جرائم الحرب حسب        .كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية    
 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدوليـة     ١٩٧٧ لسنة   جنيف تفاقياتااإلضافي األول الملحق ب   

 .١٩٩٨ة لعام وحسب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولي
 

استخدام القوة المفرطة والمميتة تجاه الفلسـطينيين، وازدادت عمليـات           اتساعا في نطاق     ٢٠٠١شهد عام   
وبرزت بشكل ملحوظ حوادث قتـل الجرحـى   ، )اإلعدامات خارج نطاق القانون   (اغتيال نشطاء االنتفاضة    
وعاملت قوات االحـتالل    . ق متعددة كما ازدات أعمال قتل وجرح األطفال بطر      . الفلسطينيين ومنع انقاذهم  

ت االعتقـاالت التعسـفية وممارسـات    تصـاعد و الفلسطينيين العزل بشكل قاس وحاط بالكرامة اإلنسانية،    
وشـارك  .  والصحفيين طالت االعتداءات اإلسرائيلية الطواقم الطبية    كما   .التعذيب ضد السجناء الفلسطينيين   

وفيمـا يلـي   . عتداء على السـكان الفلسـطينيين  اال في تالل،المستوطنون اإلسرائيليون، بحماية جيش االح  
 .النتهاكاتألبرز هذه ا  موجزعرض



 ٨ 

  ضد المدنيين الفلسطينيينلقوة المفرطة والمميتةاستخدام إ
 

 إلـى  ٢٠٠١ االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين خـالل عـام   قواتأدى االستخدام المفرط للقوة من جانب   
فلسطيني نتيجـة مواجهـات أو      ) ٥٣٥(فقد قتل ما ال يقل عن       . ى الفلسطينيين ارتفاع عدد الشهداء والجرح   

ومن بين الشهداء حوالي مائـة طفـل،        . اشتباكات أو قصف القوات اإلسرائيليـة لمنازل ومواقع فلسطينية       
شخصاً قتلوا خالل عمليات بادروا إليها ضـد        ) ١٧(شخصاً تم اغتيالهم، و   ) ٥٤(وأكثر من عشرين أنثى، و    

هذا إضافة إلى عدد الذين فجروا أنفسـهم        . ائيليين سواء في مناطق السلطة الوطنية أو داخل إسرائيل        اإلسر
أما الجرحى  . فلسطيني) ١٥(فلسطـيني، والذين قتـلوا في ظروف غامضـة       ) ٢٩(ضد أهداف إسرائيلية    

هم من األطفال دون   ما يزيد عن ثلث   (الفلسطينيون فقد تجاوز عددهم حسب أقل التقديرات أربعة آالف جريح           
 ).١٨سن الـ 

 
 أنواعاً محرمـة    ، كما استخدم  استخدم الجيش اإلسرائيلي الرصاص الحي في تفريق المظاهرات الفلسطينية        

، الذي ينفجر داخل الجسم إلـى شـظايا   "دمدم"قتل، مثل الرصاص المتفجر من نوع ال من الذخيرة في    اًدولي
كما لجأت قوات االحتالل إلى استخدام األسلحة الثقيلة فـي   .١١ويلحق أضرارا باألعضاء الداخلية في الجسم     

تـر التـي تطلـق مـن        ملم) ٨٠٠(و) ٥٠٠( مثل الرشاشات الثقيلة من عيار       ،المواجهات مع الفلسطينيين  
، التــي    والقذائف المسـمارية   شديدة االنفجار الدبابات والطائرات   ، وقذائف   الدبابات والطائرات العمودية  

وقد تعمدت سلطات االحتالل توجيه بعض هذه القذائف إلـى أجسـام            . واسعة االنتشار ة  مدمرتحدث آثاراً   
ولـم  . لدى عدد من الشـهداء   والجسم  ر أجزاء من الرأس     ي، ما أدى إلى تفج     ومنازل المواطنين  المتظاهرين

 . نظراً لتناثر أشالئهمتستطع عائالت الشهداء في كثير من الحاالت تشخيصهم بسهولة
 

حتالل أثناء تفريقهم للمظاهرات الفلسطينية أماكن قاتلـة مـن أجسـام الفلســطينيين،              د اال واستهدف جنو 
تركزت على المنطقة العلوية من الجسم كالرأس والصدر، ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحـى فـي                  

حـى  وأدى االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات االحـتالل إلـى إصـابة مئـات الجر              . صفوف المدنيين 
 .الفلسطينيين بإعاقات دائمة

 
 )االغتياالت (اإلعدام خارج نطاق القانون

 
ها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسـطينيين خـارج         تعدامات التي نفذ   اإل ٢٠٠١تصاعدت خالل العام    

ولـم تقتصـر    . فلسطينياً) ٥٤ (٢٠٠١ وقد بلغ عدد األشخاص الذين اغتالتهم إسرائيل عام          .نطاق القانون 
غتياالت اإلسرائيلية على نشطاء االنتفاضة المسلحين، بل امتدت لتشمل قياديين من األجنحـة السياسـية               اال

 اغتالت إسرائيل جمال منصور وجمال سليم، عضـوي         ٣١/٧/٢٠٠١ففي  . لألحزاب والفصائل الفلسطينية  
صـواريخ أطلقتهـا    وقد تم اغتيالهما بواسـطة عـدة        ". حماس"الجناح السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية      

وفـي  . نابلس مدينة  بناية سكنية في  أحد طوابق  في للدراسات واإلعالم    مكتبمروحيتان أثناء تواجدهما في     
، األمين العام للجبهـة الشـعبية لتحريـر        )أبو علي مصطفى  ( اغتالت إسرائيل علي الزبري      ٢٧/٨/٢٠٠١

قد تم اغتياله بواسطة صاروخين أطلقتهمـا       و. فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية      
 .مروحيات إسرائيلية أثناء تواجده في مكتبه في مدينة البيرة

                                                        
 .١٩٩٨لدولية املوقع يف روما يف عام من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ا ١٩/ الفقرة ب٨يعترب استخدام هذا النوع من الرصاص جرمية حرب وفقاً للمادة  ١١



 ٩ 

استخدمت قوات االحتالل جملة من الوسائل الغتيال الفلسطينيين، منها إطالق الصواريخ من الـدبابات أو               
م، تفجير الهواتف النقالة التـي      الطائرات، تفجير عبوات ناسفة بالقرب من المستهدفين أو في داخل سياراته          

وعلـى سـبيل   . يحملونها، أو إطالق الرصاص الحي بشكل مباشر من قبل الجيش اإلسرائيلي أو عمالئـه      
 عاماً، نتيجة تفجير الهاتف النقال الذي كان يتحدث منـه فـي   ٢٦المثال، قتل المواطن إياد محمود حردان،  

القوات اإلسرائيلية باغتيال ثالثـة مواطنيـن هـم        قامت   ١٨/١٠/٢٠٠١وفي  . ٥/٤/٢٠٠١جنين بتاريخ   
 عامـاً،   ٢٨ عاماً وعيسى الخطيب عبيـات       ٣٥ عبيات   ه عاماً وعبد اهللا النواور    ٣٢عاطف أحمـد عبيات    

 .بواسطة تفجير عبوة ناسفة في السيارة التي كانوا يستقلونها في بيت ساحور قرب مدينة بيت لحم
 

النشطاء الفلسطينيين، أو محاولة ذلك، إلى مقتـل وإصـابة مـواطنين            وقد أدى العديد من عمليات اغتيال       
ـ ة نابلــدث في مدينــومثال ذلك ما ح. آخرين كانوا متواجدين بالقرب من مكان االغتيال     س يـوم  ــ

 إسـرائيلية صـاروخين     مروحية أطلقتفقد  .  في عملية اغتيال جمال منصور وجمال سليم       ٨/٢٠٠١/ ٣١
الشخصين المستهدفين باإلضافة إلى مقتل ستة مـدنيين         مما أدى إلى مقتل   إلعالم  باتجاه مكتب للدراسات وا   

 أعـوام،   ٩، وشقيقه بـالل،      أعوام ٦ عبد المنعم أبو خضر،      أشرفومن بين الشهداء طفالن هما      . آخرين
 أطلقت مروحية إسرائيلية    ١٠/١٢/٢٠٠١وفي  . اثنين من شظايا الصواريخ    ينمواطني إلى إصابة    باإلضافة

وخين باتجاه عدد من السيارات في شارع مزدحم في مدينة الخليل مستهدفة اغتيال المـواطن محمـد                 صار
 سنوات، الذي   ٣وقد نجا المواطن المستهدف، بينما قتل طفالن كانا في المكان هما برهان الهيموني،              . سدر

افة إلى إصابة عـدد      سنة، الذي كان يسير في المكان، باإلض       ١٢كان في سيارة مع والديه، وشادي عرفة،        
 .من ركاب السيارات األخرى والمارة بجروح

 
اإلعـدام   "تحـت تسـمية    في القانون الدولي     ندرجهذه الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية ضد المدنيين ت       

مــن  ) ١٤٧( مثـل المـادة      ، وقد عالجتها االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العالقة       ."القانوننطاق  خارج  
 وكذلك القـرار رقـم      .١٩٤٩الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة          جنيف  اتفاقية  

 المنـع   ئ لألمم المتحدة، الذي أرسى مباد      التابع الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي    ) ٦٥/١٩٨٩(
وبموجـب  . حاكمةوالتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون م     

 وصريح بحظر جميع عمليات     صارم، يقع على عاتق الدول واجب قانوني        مواثيقالنصوص القانونية لهذه ال   
 بما في ذلك حالـة      ،اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام بدون محاكمة، دون التذرع بأي حاالت استثنائية           

رت هذه االتفاقيات أن اإلخالل بهذا الواجـب        واعتب. الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم االستقرار السياسي       
ـ تسـتوجب ال   جريمـة من قبل األشخاص المكلفين بإنفاذ القانون أو من قبل رؤسائهم            أي كمـا أن    . باعق

 ٨٥/٥ التي تعد من قبيل جرائم الحرب حسـب المـادة             من المخالفات الجسيمة   عتبرهذه األحكام تُ  لمخالفـة  
 من النظام األساسي    ٨، والمادة   ١٩٧٧ق باتقاقيات جنيف األربع لسنة      من البروتوكول اإلضافي األول الملح    

كما يعتبر من   . للمحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بأن الغدر في قتل أو جرح الخصم يشكل جريمة حرب              
 .جرائم الحرب توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين
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 ين ومنع إنقاذهــمقتل الجرحى الفلسطيني
 

فقد قامت القـوات اإلسـرائيلية       . ضد الجرحى الفلسطينيين   حتالل اإلسرائيلي القتل العمد   مارست قوات اال  
بإصابة مواطنين بجروح، ثم قامت بإطالق النار عليهم للتأكد من موتهم، مع أن الجرحى لم يكونوا يشكلون                 

ود اإلسرائيليون  ـكان باإلمكان إنقاذ حياتهم لو سمح الجن      خطراً على الجنود اإلسرائيليين بعد إصابتهم، وقد        
 .للطواقم الطبية من الوصول إليهم وإسعافهم

 
ففي قرية تل قرب نابلس، مثالً، أقدم جنود االحتالل على قتل ثالثة جرحى فلسطـينيين بـدم بـارد فـي                    

 عاماً، وعلي أبو حجلـة،      ٢٧ عاماً، وجمال ملوح،     ٢٨إياد الخطيب،   : والشهداء الثالثة هم  . ٦/١١/٢٠٠١
وجاء في  . ، تفاصيل الحادث  ٦/١١/٢٠٠١وقد روت جمعية الهالل األحمر، في بيان لها بتاريخ          .  عاماً ٢٢

 أن سيارات اإلسعاف التابعة للجمعية وصلت الساعة الواحدة ظهراً إلى منطقة قرية تل قرب نابلس                ١٢البيان
 متراً تقريباً من المكـان، منـع        ٥٠سعاف إلى بعد    وبعد أن وصلت سيارة اإل    . إلسعاف جرحى في المكان   

ثم أحضر الجنود اإلسرائيليون جندياً على حمالة وطلبوا من         . جنود إسرائيليون الطاقم من إسعاف الجرحى     
ثم طلب الطاقم من الجنود السماح لهم بإسعاف        . الطاقم إسعافه، فقام الطاقم بمحاولة إسعافه إال أنه كان ميتاً         

وبعد قليل شاهد طاقم اإلسعاف سـبعة جنـود إسـرائيليين           . سطينيين، إال أنهم منعوا من ذلك     المصابين الفل 
وقد انتقدت اللجنة الدولية    . يطلقون النار على الجرحى الملقين على األرض حتى تم التأكد من موتهم جميعاً            

حقيق فـي مالبسـات   للصليب األحمر قتل الفلسطينيين الثالثة، قائلة أنه عمل وحشي، وطالبت بضرورة الت        
وفي بلدة يطا قرب الخليل، قامت قوات خاصة إسرائيلية بإطالق النار علـى المـواطن عيسـى                 . القضية

وفي وقت الحـق أبلغـت القـوات        .  عاماً، مما أدى إلى إصابته بجروح، وتم اعتقاله        ٥٠،  همحمود الدبابس 
 اإلسرائيلية قامت بإطالق النار عليه بعد       وقال شهود عيان أن القوات    . اإلسرائيلية الجانب الفلسطيني بمقتله   
 .إصابته بجروح مما أدى إلى مقتله

 
كما منع جنود االحتالل في كثير من الحاالت سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى أمـاكن                 

ومثال ذلك ما حدث في قرية بيت ريمـا قـرب رام    . تواجد الجرحى الفلسطينيين، ما أدى إلى وفاة بعضهم       
فقد منع جنود االحتالل سيارات الهالل األحمر والصليب األحمر من دخول البلدة            . ٢٤/١٠/٢٠٠١اهللا يوم   

 .١٣لنقل الجرحى إلى المستشفيات، ولتجميع جثث الشهداء، لعدة ساعات
 

وتعتبر عمليات قتل الجرحى، باإلضافة إلى كونها عملية اغتيال خارج نطاق القانون، عمال مخالفاً التفاقية               
 مـن   ١٢فقد نصت المـادة     . ١٩٤٩جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة لسنة          

وعلى طرف النزاع الذي يكونـون تحـت   ... يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى،      : "االتفاقية
أي اعتـداء علـى   ويحظر بشـدة  ... سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار،        

ويجب على األخص عدم قـتلهم أو إبـادتهم أو تعريضـهم للتعـذيب أو               . حياتهم أو استعمال العنف معهم    

                                                        
 . بتصرف لغوى بسيط ١٢
 :راجع بيان اللجنة الدولية للصليب األمحر ذا اخلصوص على اإلنترنت ١٣

http://www.icrc.org/icrceng.nsf/bdbc٦ea٣٥٥٦٧c٦٦٣٤١٢٥٦٧٣٩٠٠٢٤١f٢e/fb٤fb٧١a٦٧٨c٠٧٤٩c١٢٥٦af٠٠٠٥١٤d٢c?OpenDocu
ment 

http://www.icrc.org/icrceng.nsf/bdbc
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كما أن منع سيارات اإلسـعاف      ...". لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون عالج أو رعاية طبية           
ة اللتين تقضـيان بضـرورة تسـهيل         من اتفاقية جنيف الرابع    ١٧ و ١٦من إنقاذ الجرحى يخالف المادتين      

إجراءات البحث عن الجرحى والقتلى، وترتيبات نقلهم من المناطق المحاصرة، ولمرور أفـراد الخـدمات               
 .الطبية إلى هذه المناطق

 
  الفلسطينييــنقتل وجرح األطفال

 
. ٢٠٠١ عام   خاللبشكل ملحوظ   حتالل اإلسرائيلي على األطفال الفلسطينيين       قوات اال  اعتداءاتتصاعدت  

اآلالف مـن    وأصـيب ،  العـام  طفل فلسطيني خالل     حوالي مئة فقد قتل الجيش اإلسرائيلي والمستوطنون      
 .األطفال بجروح، منهم المئات بإعاقات دائمة

 
فقد قتل عـدد مـن األطفـال داخـل     . وتنوعت وسائل قتل األطفال الفلسطينيين على أيدي قوات االحتالل       

ومثـال  . ئيلي العشوائي على المناطق السكنية من الدبابات والمدافع الرشاشـة         منازلهم أثناء القصف اإلسرا   
 أشهر، التي أصيبت بشظية صاروخ دبابة أثنـاء تواجـدها فـي     ٣ذلك مقتل الطفلة الرضيعة إيمان حجو،       

صابرين عبـد الكـريم أبـو       وكذلك مقتل الطفلة    . ٧/٥/٢٠٠١منزل عائلتها في مخيم خان يونس بتاريخ        
حيـاء  أل  إسـرائيلي قصفأثناء  النوع المتوسط في الرأس  منرصاصة  سنوات، نتيجة إصابتها ب    ٨ه،  اسنين

 عامـاً، أثنـاء رشـق قـوات         ١٥وقتل الطفل محمد سالم،     . ١٢/٨/٢٠٠١ بتاريخ   الخليلمدينة   سكنية في 
، كما قتل األطفال بشكل متعمد دون أي مبـرر        . ١٦/٥/٢٠٠١االحتالل بالحجارة في مخيم البريج بتاريخ       

 عاماً، الذي أطلق عليه جنود االحتالل النار بينما كان يلهو أمـام  ١٢مثل مقتل الطفل محمد جمعان حنيدق،   
كمـا قتـل   . ١٧/١٢/٢٠٠١منزله القريب من حاجز عسكري ثاني أيام عيد الفطر في خان يـونس يـوم         

ا في أحد الشوارع     أشهر، أثناء تعرض سيارة كانت عائلته تستقله       ٣الرضيع ضياء مروان حلمي طميزي،      
لجنة األمان على   "، وقد أعلنت حركة استيطانية إسرائيلية تسمى        ١٩/٧/٢٠٠١المؤدية إلى مدينة الخليل في      

وقتل األطفال أيضاً أثنـاء محـاوالت اغتيـال نشـطاء         . مسئوليتها عن إطالق النار على السيارة     " الطرق
 ٩، وشـقيقه بـالل،    أعوام٦ المنعم أبو خضر،  عبدأشرفاالنتفاضة، كما في حالة مقتل الطفلين األخوين       

 .٣١/٧/٢٠٠١أعوام، أثناء عملية اغتيال ناشطين من حركة حماس في نابلس بتاريخ 
 

فقد هاجمت قوات   .  أو في الطريق إليها    االحتالل على األطفال داخل مدارسهم    جنود  اعتداءات   كما تواصلت 
 وتعـرض  . على الطالب بالضـرب تم االعتداء، ولعامجيش االحتالل عدداً من المدارس الفلسطينية خالل ا 

 ومن ذلك مقتل الطالبة رهام نبيل إبراهيم        .عدد من تالميذ المدارس للقصف الجوي من الطائرات والدبابات        
 سنوات، بسبب أعيرة نارية ثقيلة أطلقتها قوات االحتالل علـى مدرسـتها فـي جنـين صـباح             ١٠ورد،  

 سنة، الذي أصابه صـاروخ أطلـق مـن طـائرة            ١٥بو مرسى،   ، والطالب محمد محمود أ    ٨/١٠/٢٠٠١
 في مدينة غزة أثناء خروجه منها عائداً إلـى          هإسرائيلية كانت تقصف مبنى األمن الوقائي المجاور لمدرست       

 .البيت، وقد أدت شظايا الصاروخ إلى تمزيق جسد الطفل إلى أشالء متناثرة
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ـ          قامت إسرائيل منذ احتاللها الضفة الغرب     لقد   ة ية وقطاع غزة بزرع العديد من حقول األلغام األرضية بحج
كما خصصت منـاطق شاسـعة مـن        . المستوطناتقطاع غزة و  األمن، خاصة في منطقة األغوار وحول       

فـات   لغرض إجراء التدريبات والمناورات العسكرية، تاركة وراءها كميات من المخلّ          الفلسطينيةراضى  األ
 مجموعة ٢٠٠١خالل عام   وجرح  تل  وقد قُ  .ين، خاصة األطفال  نيين الفلسطيني العسكرية التي تهدد حياة المد    

فات من تدريبات الجيش اإلسرائيلي، ومن انفجار األجسام المفخخة أو          لغام ومخلّ أطفال نتيجة انفجار    من األ 
الم٢٨/٣/٢٠٠١ففـي  .  في األراضي المحتلةزرعهاحتالل على رميها ودة لالنفجار التي عملت قوات اال   ع 

 عاماً، نتيجة انفجار جسم مشبوه بين يديه مـن مخلفـات الجـيش              ١٢قُتل الطفل يحيى فتحي الشيخ عيد،       
 قتل الطفل باسل    ١٩/١٠/٢٠٠١وفي  . اإلسرائيلي على الشريط الحدوي في رفح مما أدى إلى تمزق جسده          

بتر في أعضـاء مـن   شظايا وحروق في مختلف أنحاء الجسم مع         عاماً، نتيجة إصابته ب    ١٣سليم المباشر،   
 خان يـونس،   قربجسمه جراء انفجار قذيفة مدفعية من مخلفات االحتالل بالقرب من مستوطنة نفيه دكاليم            

 .مكان سكنه حيث
 

 قتل خمسة أطفال فلسطينيون من عائلة األسطل في غزة بسبب انفجار عبـوة              ٢٢/١١/٢٠٠١وفي صباح   
)  سـنوات  ٦(أكرم نعـيم    : واألطفال الخمسة هم  . الناسفة زرعتها قوات االحتالل في طريق مدرسة لألطف       

).  سـنة  ١٢(، ومحمد سلطان    ) سنة ١٣(وشقيقه عمر   )  سنة ١٢(، و أنيس إدريس     ) سنة ١٤(وشقيقه محمد   
وقد تناثرت أجساد األطفال الخمسة إلى أشالء، ولم يتم التعرف عليهم إال من خالل بقايا الكتب المدرسـية                   

رفت الحكومة اإلسرائيلية بزرع العبوة الناسفة في المكان قائلة أنه تم وضـعها  وقد اعت.  يحملونها االتي كانو 
 .بهدف اغتيال نشطاء فلسطينيين مسلحين

 
 عن عمليات القصف المتكرر للمناطق السكنية الفلسطينية حالة من الـذعر والهلـع              تإضافة لما ذكر، نتج   

الخوف مـن   ن القلق، التبول غير اإلرادي،      لدى األطفال، انعكست آثارها على سلوكهم فاصبحوا يعانون م        
 فقـد  .، والخوف من مغادرة المنزل  ، االستيقاظ أثناء النوم    بعيداً عن الوالدين   عدم المقدرة على النوم   الظالم،  

أظهرت بعض اإلحصائيات، مثل اإلحصاء الصادر عن برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت بتاريخ              
 سنة يعـانون    ١٤-٤األطفال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين       من  % ٦٩، أن حوالي    ١٩/٢/٢٠٠١

 .١٤من آثار نفسية سلبية بسسب اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية
 

يعتبر قتل إسرائيل لألطفال الفلسطينيين انتهاكاً واضحاً إلعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن حمايـة               
، وإعالن الجمعية العامة بشأن حقوق      ١٩٧٤عات المسلحة لعام    النزالنساء واألطفال في حاالت الطوارئ وا     

كما تُشكّل تلك االنتهاكات تعـدياً واضـحاً علـى          . ١٩٨٩، واتفاقية حقوق الطفل لسنة      ١٩٥٩الطفل لسنة   
عتبـر  تُو. ١٩٤٩مجموعة من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمـن الحـرب لعـام                

ن جراء انفجـار األلغـام   ين الفلسطينيي المدنيوغيرهم من  األطفال عن حوادث قتل وجرح    إسرائيل مسؤولة 
 للبروتوكول الخاص بشأن حظـر أو       ، استناداً ومخلفات الجيش من الذخيرة، أو األجسام المشبوهة المتفجرة       

                                                        
 :حول األضرار النفسية اليت حلقت باألطفال الفلسطينيني راجع ١٤

Maisoon Atawneh al-Weheidi, Israeli Violations to the Rights of Palestinian Children (Ramallah, Ministry of 
Social Affairs, ٢٠٠١), pp. ٣٩-٣٥. 
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ألطفـال   كما تُعتبر عمليات قتـل ا .١٠/١٠/١٩٨٠١٥تقييد استعمال األلغام والشراك الصادر في جنيف في       
 ١٩٧٧ من بروتوكولها الملحق لسـنة       ٥ من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة       ١٤٧جرائم حرب حسب المادة     

 . من نظام المحكمة الجنائية الدولية٨وللمادة 
 

 ارتكاب المذابح ضد المدنيين الفلسطينييــن
 

اء االنتفاضة والمدنيين   تصاعدت عمليات القتل الجماعي التي مارستها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد نشط          
، مسـتغلة   ١١/٩/٢٠٠١وقد أقدمت تلك القوات على ارتكاب المجازر بشكل ملفت للنظر بعد            . الفلسطينيين

حـدث هـذا    . انشغال الرأي العام العالمي بأحداث الهجوم على نيويورك وواشنطن والحرب في أفغانستان           
 قتل الجيش اإلسرائيلي    ٢٧/٩ففي  .  جانب واحد  بالرغم من إعالن السلطة الفلسطينية وقف إطالق النار من        

وفـي  . ي الضـفة والقطـاع    ــخمسة فلسطينيين في قطاع غزة، وفي اليوم التالي قتل ثمانية مواطنيين ف           
 قتلـت الطـائرات     ٥/١٠ أدى قصف دبابة إسرائيلية إلى مقتل ستة فلسطينيين في مدينة غزة، وفي              ٣/١٠

 قتل خمسة فلسطينيين في قطاع غزة،       ٨/١٠وفي  .  في مدينة الخليل   والدبابات اإلسرائيلية خمسة فلسطينيين   
 قتل سـتة مـواطنين فـي الضـفة          ١٩/١٠وفي  . ١٨/١٠بينما قتل ستة مواطنين في الضفة الغربية في         

 قتـل   ٢٣/١٠وفـي   .  في أماكن متفرقة في الضفة الغربية      ٢٠/١٠القطاع، بينما قتل ثمانية مواطنين يوم       و
 في قرية بيت ريما قـرب رام        ٢٤/١٠فة الغربية، بينما قتل خمسة فلسطينيين يوم        سبعة فلسطينيين في الض   

 قتل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، أربعة منهم في منطقة بيـت لحـم، بينمـا تـم        ٢٥/١٠وفي  . اهللا
 ٢٣/١١وفـي   .  قتل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربيـة       ٦/١١وفي  . ٣١/١٠اغتيال ستة فلسطينيين في     

 قُتـل سـبعة     ٣/١٢وفـي   . جيش اإلسرائيلي سبعة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة والقطاع          ال قتل
وفي كثير من األحيان ارتكبت عمليات القتل الجماعي في أوقـات الهـدوء             . فلسطينيين في الضفة الغربية   

اع غزة،   حين قتل جنود االحتالل ستة مواطنين في قط        ٣٠/١٢ودون وجود مبررات للقتل، كما حدث يوم        
وتُعتبـر  . وذلك بعد فترة هدوء وتوقف عن أعمال المقاومة مدة أسبوعين من قبل كافة الفصائل الفلسطينية              

 من نظـام المحكمـة      ٨ من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة       ١٤٧مثل هذه المذابح جرائم حرب حسب المادة        
 .الجنائية الدولية

 
 ةــالمعاملة القاسية والحاطة بالكرام

 
ـ                استمر  دنيينت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في انتهاج المعاملة القاسـية والحاطـة بالكرامـة ضـد الم

ويتم تنفيذ هـذه السياسـة بشـكل        .  واعتقالهم تهممالحقناء  الفلسطينيين، خاصة على الحواجز العسكرية وأث     
قوات الجـيش   اعتداءات   فقد تواصلت . حصرها يصعب ةروتينيأعماالً  منهجي ويومي، ما يجعل ممارستها      

 خاصة في أوقات منـع  ، وإطالق الناروالمستوطنين المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بالضرب المبرح 
المـدن  على الحواجز العسـكرية علـى مـداخل    المرابطين   الجنود اإلسرائيليين    اتاعتداءوكذلك   التجول،

ى االنتظار لفتـرات طويلـه علـى        والقرى الفلسطينية على المارة من الفلسطينيين وضربهم وإجبارهم عل        
                                                        

أية ذخرية موضوعة حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو مدفونة أو قرب أي منهما وتكون مصممة : " جاء يف املادة الثانية من الربوتوكول املذكور أن املقصود بلغم١٥
أية أداة أو عدة تكون مصممة أو مرتبة أو مكيفة لكي تقتل أو : " ويراد بتعبري شرك".عندها أو قريبا منها، أو مس أحد هلاحبيث يتم تفجرها أو تفجريها بفعل وجود شخص أو مركبه 

 ".جترح وتنطلق على غري توقع، حني يعبث شخص ما بشيء غري مؤذ يف ظاهره أو يدنو منه أو يأيت تصرفا مأمونا يف ظاهره
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             هـذا  . الحواجز، والسير على األقدام تحت حرارة الشمس والغبار صيفاً وتحت المطر والبرد والطين شتاء
 بالضرب واإلهانات، أثناء خـروجهم أو       إضافة إلى اعتداءات الجنود اإلسرائيليين على العمال الفلسطينيين       

 .١٦من وإلى مناطق سكنهمدخولهم 
 

 وبينما كان المواطن جاد اهللا الجعبري يحاول الخروج من المنطقـة المحتلـة مـن           ١/١/٢٠٠١في صباح   
، أوقفه جنود االحـتالل وأبلغـوه باللغـة         )H١( باتجاه المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية       (H٢)الخليل

يعرف العبرية،  ولكن الجعبري لم يكن     . العبرية أنه ال يجوز له السير بسبب نظام حظر التجول في المنطقة           
 متراً، أطلق جندي رصاصتين     ١٥وبعد ابتعاده عن الجنود مسافة      . فأمره الجنود بأن عليه العودة إلى البيت      

وبالصدفة كان في المكـان مصـور وكالـة    . نحوه مما أدى إلى قطع قدمه اليمنى وانفصالها عن بقية ساقه  
قى على األرض ويرفع بيده قدمه المخلـوع        اإلخبارية الذي التقط صورة الجعبري وهو مل      " اسوشيتد برس "

 أجبر جنود إسرائيليون في نقطة عسكرية عند مفترق المطاحن فـي            ٥/١٢/٢٠٠١وفي  . ١٧وهو ينزف دماً  
خان يونس سته فلسطينيين ركاب سيارة أجرة على النزول منها وخلع مالبسهم والسير تحت المطر والبرد                

إلقاء مالبسهم في حوض مليء بمياه المطر والطين، وبعد ذلـك  ثم قام جندي ب. رافعين أيديهم على رؤوسهم 
وقد أقدم الجنود على هذا العمل المهين أمام عـدد مـن            . سمح الجنود للشبان بارتداء مالبسهم وتم اعتقالهم      

 .١٨المارة، وتمكن بعض الصحفيين من تصوير المشهد
 

. ئيلي بالتنكيل بجثث شهداء فلسطينيين أيضاً     ولم تقتصر اإلهانه على األحياء، بل قام جنود االحتالل اإلسرا         
 عاماً، في مدينة الخليل،     ٢٣،  ه وبعد أن قتل جنود االحتالل المواطن شاكر فيصل حسون         ١٢/١/٢٠٠١ففي  

. قامت مجموعة من الجنود بجر جثته عشرات األمتار في شوارع المدينة أمام كاميرات التصوير العالميـة               
تالل في بيت الهيا قرب مدينة غزة ثالثة أطفال فلسطينيين هم محمد             قتلت قوات االح   ٣٠/١٢/٢٠٠١وفي  

 عامـاً، قـرب     ١٥ عاماً، وأحمد محمـد بنـات،        ١٦ عاماً، ومحمد عبد الرحمن المدهون،       ١٦أحمد لبد،   
وقـد ذكـرت مصـادر طبيـة        . مستوطنة إيلي سيناي في المنطقة، وقامت باحتجاز جثثهم لمدة أربعة أيام          

حتالل قاموا بقتل األطفال الثالثة بعد أن أصيبوا بجراح، ثم تم التمثيل بجثثهم، بأن تم               فلسطينية أن جنود اال   
. كيهم وطعنهم بالسالح األبيض وتكسير أطرافهم وتهشيم رؤوسهم، كما تم انتزاع بعض أعضائهم الداخليـة         

ين مدى التشويه  قبل الدفن، وتب   ٣/١/٢٠٠٢وقد عرضت أجساد األطفال الثالثة على وسائل اإلعالم بتاريخ          
 .الذي لحق بها

 
 ولميثاق المحكمة الجنائية الدوليـة لعـام        ،١٩٤٩ لعام   ةبعا جنيف الر  ةتفاقيال مخالفة هذه الممارسات    عتبرتُ

 منه التي اعتبرت االعتداء على كرامـة الشـخص والمعاملـة المهينـة              ٢١-ب/٨، وتحديداً المادة    ١٩٩٨
تبر مخالفة لمجموعة كبيرة من معايير حقوق اإلنسان الدوليـة،    كما تع  .والحاطة بالكرامة من جرائم الحرب    

                                                        
الضرب والتنكيل للفلسطينيني على أيـدي قـوات األمـن    : روتينية أحداث، )ملعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلةمركز ا" (بتسيلم"راجع تقرير منظمة  ١٦

" بتسيلم"ان يف موقع التقريران منشور. ٢٠٠١، متوز تنكيل قوات اجليش اإلسرائيلي بالفلسطينيني: يف وضح النهاروكذلك تقرير . ٢٠٠١، أيار قصىاألنتفاضة ااإلسرائيلية خالل 
 org.btselem.www://http :على اإلنترنت

 :أنظر تفاصيل احلادثة يف كتاب ١٧
Human Rights Watch: Center Of The Storm: A Case Study Of Human Rights Abuses in Hebron District (New 
York, April, ٢٠٠١), pp.٥٠-٤٩. 

 .٢، ص٦/١٢/٢٠٠١، "جريوساليم بوست"صحيفة : راجع ١٨
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مثل األحكام التي تمنع االعتداء على حرية اإلنسان أو إهانته أو المس بكرامته أو تعذيبه أو إعاقة حريتـه                   
 .في التنقل من مكان إلى آخر

 
 اعتقاالت تعسفية واحتجاز حريات

 
كما اسـتمرت   . ٢٠٠١تقال النشطاء الفلسطينيين خالل العام      صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي عمليات اع     

كما شـهد هـذا   . وتم الحكم على مجموعة من الفلسطينيين بالسجن اإلداري   . عمليات التعذيب ضد المعتقلين   
كما أقدمت قوات االحتالل على اختطاف مجموعـة        . العام اعتقال عدد من نشطاء منظمات حقوق اإلنسان       

 .تهم داخل مناطق السلطة الفلسطينيةمن الفلسطينيين من بيو
 

فلسطينياً، موزعين في   )  ٢,٣٢٢( ما ال يقل عن      ٣١/١٢/٢٠٠١حتجز في سجونه حتى     يما زال االحتالل    
،  الصحراوي  أسيراً في سجن نفحة    )٣٢٠(: مختلف السجون ومراكز التوقيف اإلسرائيلية على النحو التالي       

) ٦٣(أسيراً في سجن شـطة،      ) ١٣٠(راً في سجن مجدو،     أسي) ١٠٠٠(ٍأسيراً في سجن عسقالن،     ) ٦٠٠(
أسيـرة فـي سجــن     ) ١٢ (ة،ـأسيراً في قسم المستشفى في سجن الرمل      ) ٢٥(دريم،  اأسيراً في سجن ه   

ـ   اًٍأسير) ٢٠(أسيراً في سجن تلموند وجميعهم من األحداث،        ) ٧٠ (الرملة للـنساء،  ـ  ـ في مرك يق ـز تحق
أمـا بـاقي    . تاح تكفـا  يأسيرا في مركز تحقيق ب    ) ١٥( تحقيق الجلمة، أسيراً في مركز    ) ٢٠(ة،  ـالمسكوبي

كفار يونـا،  في بيت إيل، عصيون، المجنونة،      والسجون  األسرى فموزعون على مراكز التوقيف والتحقيق       
 ومـن  ار السن الذين يعانون من أمـراض مختلفـة،  ـ من كب عددرى  ـومن بين األس  . ١٩.صرفند، وأرييل 

 .عليهم بالسجن مدى الحياة أو عدة مؤبداتبينهم عدد من المحكوم 
 
 ، وفـي القـدس المحتلـة      في الضفة والقطـاع،   القرى الفلسطينية   المدن و  داخلاالعتقاالت  إسرائيل  ت  نفذّ

    وغالباً ما   .وعلى المعابر الحدودية  ت على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية      باإلضافة إلى اعتقاالت أخرى تم 
 تدخل مجموعة من الجنود بيت الشخص الذي يراد اعتقالـه بعـد             ل تتم، حيث  بالليكانت عمليات االعتقال    

الطرق على الباب بشدة أو كسره وإرعاب من فيه من األطفال والنساء، باإلضافة إلـى ضـرب المعتقـل                
وفي كثير من األحيان أدت عمليات االعتقال إلى قتل الشخص المراد اعتقاله أمـام              . وإهانته أمام أهل بيته   

 عامـاً، مـن مدينـة     ٢٨ومثال ذلك ما حصل مع الشهيد يعقوب إدكيدك،         . ته بذريعة محاولة الهرب   أهل بي 
فقد اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بيته الواقع في منطقـة خاضـعة للسـيطرة              . ١٧/١٢/٢٠٠١الخليل في   

مام أمه وزوجته   الفلسطينية حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوم عيد الفطر، وتم إطالق النار عليه أ              
كما أدت عمليات االعتقال أحياناً  .وادعت قوات االحتالل أنه حاول الهرب خشية اعتقاله. وطفلته الرضيعة

 توفيـت  ٢٩/١٢/٢٠٠١ففـي  . إلى ضرب وقتل األشخاص الذين تواجدوا في بيت الشخص المراد اعتقاله      
تيجة الضرب المبرح الذي تعرضت لـه        عاماً، متأثرة بجراح أصيبت بها ن      ٢٦المواطنة نجود محمد غنيم،     

 .أثناء اعتقال شقيقها في بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم
 
 
 

                                                        
 .حسب إحصائيات مؤسسة الضمري لرعاية السجني وحقوق اإلنسان ١٩
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 ١٢ عاماً إلـى     ١٤خفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلية سن محاكمة األطفال أمام المحاكم العسكرية من            و
 وتبلـغ نسـبة     . أشـهر  وزادت عقوبة األطفال المدانين بإلقاء الحجارة من أربعة أسابيع إلى أربعـة           . عاماً

منذ بدايـة العـام     و. من مجموع األطفال األسرى   % ١٧ عاماً   ١٤-١٢األطفال المعتقلين من الفئة العمرية      
 قيـد   معظمهـم  على يد قوات االحتالل، ال يـزال         اً فلسطيني  طفالً ٢٠)٣٥٠( تم اعتقال ما يزيد عن       ٢٠٠١

 .٣١/١٢/٢٠٠١تاريخ االعتقال حتى 
 

 بلغ عدد المعتقلين اإلداريـين      ٢٠٠١وخالل عام   . ل اعتقال الفلسطينيين إدارياً   وقد انتهجت سلطات االحتال   
ال  ووهذا االعتقال يعني أنه ال توجه تهمـة محـددة ضـد المعتقـل          . معتقالً) ٤٣(في السجون اإلسرائيلية    

وبموجـب أمـر    . عن القـادة العسـكريين     تصدر أوامر االعتقال اإلداري    قضائية، وإنما    محاكمةيخضع ل 
  أو قبل  الـهاء فترة االعتق  وعند انت . ، عادة ما تكون ستة أشهر      المعتقل فترة محددة   يسجنعتقال اإلداري   اال

وتشكل هذه االعتقاالت انتهاكاً صارخاً لمجموعة مـن اتفاقيـات حقـوق            .  تجديد أمر االعتقال   يجوز،  ذلك
لعالمي لحقوق اإلنسان التي تقضـي      اإلنسان ومبادئ المحاكمة العادلة، وخاصة المادة التاسعة من اإلعالن ا         

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق      ١٤، والمادة   "ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً         "بأنه  
المدنية والسياسية، ومجموعة من أحكام مبادئ األمم المتحدة األساسية الخاصـة بمعاملـة السـجناء لسـنة            

١٩٩٠. 
 

وقد أوقفت بعضـهم  . ئيلي باعتقال عدد من نشطاء منظمات حقوق اإلنسان      كما قامت قوات االحتالل اإلسرا    
الجنـود  قبض   ٢٣/٤/٢٠٠١ففي  . لفترات دون محاكمة، بينما حكمت على البعض اآلخر بالسجن اإلداري         

 جـرى توقيـف  ف. محام يعمل لدى مركز الميزان لحقوق اإلنسـان وهو على عدنان الحجار،  اإلسرائيليون  
حـول الصـياغة   عقدت فـي القـاهرة    ائداً بصحبة تسعة فلسطينيين من دورة تدريبية         بينما كان ع   الحجار

وعندما سئلت عن اعتقاله، قالت السلطات اإلسرائيلية إنها تعتقد أنه متورط مع تنظيم أسامة بـن         . التشريعية
 العـام    لكن جهاز األمـن    .تهم بارتكاب أية جريمة    ولم ي  ،٣٠/٤/٢٠٠١ومثل الحجار أمام قاٍض في      . الدن

 مـن دون    ٢٣/٥/٢٠٠١ُأفرج عنه في    و.  يوماً ٣٠ وحبس على ذمة التحقيق مدة       ،ذكر أن هناك ملفاً سرياً    
نه لم يتم استجوابه إال حول أنشطته السياسية عندما كـان طالبـاً وحـول               الحجار أ وقال  .  أو محاكمة  تهمة

 باألغالل إلـى كرسـي وتـم        وخالل اعتقاله في سجن عسقالن، ظل مقيداً      . مصادر تمويل مركز الميزان   
.  يوماً، باستثناء عطـل نهايـة األسـبوع   ١٥ و١٤استجوابه طوال عشرين ساعة في اليوم لمدة تصل إلى     

كما صرخ الحراس في أذنيه بصوت عال لدرجـة         .  االستجواب  فترة وحرم من النوم لمدة أربعة أيام خالل      
 .٢١ًألماً فعلياله سببت 

 
مركـز   اً فـي   ميداني اً يعمل باحث  الذي سنة،   ٣٧بو حسن،   أهاشم  حتالل  اعتقل جنود اال   ٢٨/٤/٢٠٠١وفي  

بعد أن دقق الجنـود  ف.  في منطقة نابلس"بتسيلم"المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة   
 قد أوقف على ذمة التحقيق لبضـعة أيــام          هبو حسن، تبين لهم أن    أ استقلهفي هويات راكبي التاكسي الذي      

                                                        
 . حسب إحصائيات احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، فرع فلسطني ٢٠

: ، يف موقع مركز امليزان على اإلنترنت٢٦/٥/٢٠٠١ و٤/٢٠٠١ /٣٠، ٢٤، ٢٣اريخ راجع البيانات الصحفية املتعلقة بقضية احلجار الصاردة عن مركز امليزان حلقوق اإلنسان بت٢١ 
org.mezan.www://http 
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مركـز  لبرز لهم بطاقة الباحث الميداني      أنه  أعتقاله على الرغم من     ا ولهذا السبب قاموا ب    . عشر سنوات  قبل
 . التي كان يحملها بعد اعتقاله واستولوا على اإلفاداتأبو حسنفتش الجنود مستندات . "بتسيلم"
 

وهو باحث فـي     ،سنة ٢٧ ،سرائيلي المحامي داود درعاوي    قوات االحتالل اإل    اعتقلت ١٠/٩/٢٠٠١ وفي
نقلـه إلـى    قد تم   و. ه لألردن يوذلك أثناء عودته من زيارة عائل      الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،    
 ومدد القاضي العسكري اإلسرائيلي توقيفه اسـتنادا إلـى ملـف            قسم التحقيق المركزي في سجن عسقالن     

 بإجالسه على كرسي وهو مقيد اليدين       وقد وضع في زنزانة صغيرة وتعرض للتعذيب أثناء التحقيق        . سري
والرجلين طوال األسبوع األول من اعتقاله، علماً بأنه كان يعاني من آالم في الظهر ازدات سـوءاً بسـبب      

 صدر حكم باعتقال درعاوي لمدة ستة أشهر إداريـاً          ٢٥/١٠/٢٠٠١وبتاريخ  . الشبح والحرمان من العالج   
 .٢٢دون توجيه تهمة محددة ضده

 
 المعتقلـين  تتبعهـا إسـرائيل تجـاه    ةنهجيمسياسة  إلى االعتقال، يشكّل التعذيب وسوء المعاملة        وباإلضافة

فـي  " الشـاباك "فقد استمر جهاز األمن الـداخلي اإلسـرائيلي         . منهمالفلسطينيين للحصول على اعترافات     
 الـذي   ١٩٩٩في عام   ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، بالرغم من قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية الصادر            

 مارست ت زال ال أجهزة األمن اإلسرائيلية  أن  الحقوقية    وتؤكد مجموعة من المصادر    .٢٣يقضي بمنع التعذيب  
مـا   ،ظهر بأصفاد معدنية  خلف ال  وتقييد اليدين  كرسي   وضع المعتقل على   بما فيها    ، أساليب التعذيب  مختلف
، والضرب   وشدهما إلى الخلف تحت الكرسي     نقيساالربط  و ، وفقدان اإلحساس بهما   اليدين إلى تورم    يؤدي
 طويلـة  سـاعات  كذلك إجالس المعتقـل  و. لى أنحاء الجسم   اللكمات والركالت إ    بتوجيه  هذه الوضعية  أثناء

باإلضـافة   ، الهواء البارد ليخرج من الجهاز هواء سـاخن      يوقف ثم   ، ومن بجانب مكيف يخرج هواء بارداً    
 .٢٤النومالمعتقل من منع إلى 

 
أوالد  ومن األمثلة على تعذيب األطفال ما حصل مع عشـرة            .٢٥ل التعذيب األطفال المعتقلين أيضاً    قد شم و

 تتــراوح    فقـد اعتقـل األوالد الـذين       .عتصيونغوش  مستوطنة   مركز شرطة    فيفلسطينيين قاصرين   
 بتهمـة  ٢٠٠١ كانون الثـاني   و ٢٠٠٠ تشرين األول  الواقعة بين    الفترة سنة خالل    ١٧-١٤عمارهم بين   أ

 .شـرطة ال مركـز    الى الليل وتم تحويلهم     ساعاتوالد من بيوتهم في     غالبية األ وقد اعتقل   . رشق الحجارة 
 ومـن وسـائل  .  تـدين زمالئهـم  اعترافاتهناك قام محققو الشرطة بتعذيبهم حتى الصباح بهدف انتزاع  و

 ومـؤلم لمـدة     تعـب م والمكوث في وضع     الوقوف: التي اتبعها اإلسرائيليون ضد األطفال العشرة     التعذيب  
 فـي الشـتاء    البارد اء المعتقلين بالم  رش،  ستعمال وسائل مختلفة  با طويلة المستمر ساعات    الضرب،  طويلة

                                                        
 org.piccr.www://http:  على اإلنترنتاهليئة، يف موقع ٧/١٠/٢٠٠١ و٢٦/٩/٢٠٠١، ١٩ بتاريخ اهليئةراجع البيانات الصحفية املتعلقة بقضية درعاوي الصادرة عن ٢٢ 

تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  حول ٤/٧/٢٠٠١راجع التقرير الذي قدمته إسرائيل إىل جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة بتاريخ  ٢٣
 : الوثيقة منشورة على اإلنترنت. ١.Add/٥٤/CAT/Cالوثيقة رقم . القاسية يف إسرائيل

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c٤٣٦ab٥١cfb٠١٤٨٧c١٢٥٦af٧٠٠٥٣٧a٩٦?Opendocument 
التقريـر منشـور يف عنـوان املنظمـة علـى      . ٢٣/١١/٢٠٠١، الصـادر بتـاريخ   مضـي عـام علـى االنتفاضـة    : نفوس حمطمةتقرير منظمة العفو الدولية، : راجع٢٤ 

 org.amnesty.www://http:اإلنترنت
 org.pal-dci.www://http: فرع فلسطني على اإلنترنت/ ن الطفلموقع احلركة العاملية للدفاع ع: راجع٢٥ 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c
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دورة  المرحـاض وفـتح   مقعـد  رؤوس المعتقلين في    زج،   أثناء مكوثهم في ساحة مركز الشرطة      قارصال
 .٢٦ات الجارحة والمسبالشتائمو بالقتل التهديد عليهم، والمياه

 
الف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب                وتخ

 من اتفاقية جنيـف الرابعـة التـي تمنـع تعـذيب          ٣٢، والمادة   ٢٧المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     
 جميـع   بحمايـة خاصة   من مجموعة المبادئ ال    ٢١ المبدأ   أيضاً خالفتو. األشخاص المدنيين زمن الحرب   

 اتفاقية حقوق الطفل التـي      من ٤٠ والمادة   ،األشخاص الخاضعين ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن        
 على االعتراف وتوريط أنفسـهم فـي تهـم          إجبارهمتحظر االستغالل غير المناسب لوضع المعتقلين بغية        

 علـى أن     التي تـنص   الطفلية حقوق    من اتفاق  ٣٧المادة  ين، و آخرجنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص       
 المالزمة لشخصه كإنسـان، وعلـى       لكرامتهكل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام           "

 ...". هم في سنهالذيننحو يأخذ بعين االعتبار احتياجات األشخاص 
 

ضـرب وإلقـاء القنابـل    كما تقوم سلطات السجون اإلسرائيلية بمهاجمة غرف السجناء واالعتداء عليهم بال        
 ٢٨/١٢/٢٠٠١ففـي يـوم     . المسيلة للدموع والقنابل االرتجاجية، ما يؤدي إلى إصابة بعضـهم بجـروح           

هاجمت قوات سجن بئر السبع غرف المعتقلين بحجة أن خطيب الجمعة في السجن قد هاجم إسرائيل فـي                  
ـ          . خطبته ـ      وقد اصطحب الجنود معهم في مهاجمة السجن الكالب البوليسية وق ن ـاموا بضـرب عـدد م

 .المعتقلين وإلقاء قنابل الغاز والقنابل االرتجاجية عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح متوسطة
 

وما زالت بعض السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية تفتقر إلى المرافـق الصـحية المناسـبة، وأمـاكن                 
فمعظم السجون تعـاني مـن عـدم        .  من األهالي  االنتظار، وغيرها من المرافق الضرورية لخدمة الزوار      

 من اتفاقيـة  ٨٥وهذا مخالف للمادة   . ٢٨النظافة وضيق المساحة ومن انتشار الفئران واألفاعي والصراصير       
جميع التدابير الالزمـة والممكنـة لضـمان إيـواء          "جنيف الرابعة التي توجب على الدولة الحاجزة اتخاذ         

دء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوافر فيهـا كـل الشـروط الصـحية               األشخاص المحميين المعتقلين منذ ب    
 ...".وضمانات السالمة

 
 من المماطلة فـي إخـراج المعتقـل         : اإلهمال وسوء الرعاية الصحية في سجون االحتالل       شكالوتتنوع أ 

ـ       ة المريض إلى العيادة أو المستشفى، إلى التسويف في إجراء العمليات الجراحيـة رغـم الحاجــة الماس
كذلك ال تتقيد إدارات السجون بتوفير العالجات الطبية الالزمة لألسرى المرضى وفقـا لحالـة               . إلجرائها

كما يمنع أطباء من خارج المستشفى من فحص المرضى ومتابعـة عالجهـم،             . المريض أو وصفة الطبيب   
فاقية جنيف الرابعة    من ات  ٩٢ و ٩١ وهذا مخالف للمادتين     .رغم افتقار السجون إلى أطباء مختصين مقيمين      

 .اللتين تقضيان بوجوب أن يحصل المعتقلون على ما يحتاجون من الرعاية الطبية بشكل دوري ومستمر
 

                                                        
 .مرجع سابقعلى اإلنترنت، " بتسيلم"أنظر عنوان . ١٥/٧/٢٠٠١بتاريخ " بتسيلم"بيان صادر عن مركز : راجع ٢٦
 .مرجع سابقراجع التقرير الذي قدمته إسرائيل للجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة، . ١٩٩١ام ، وأصبحت ملزمة هلا ع١٩٨٦وقعت إسرائيل على هذه االتفاقية عام  ٢٧
ـتقالً  ٩٧٠ حول الوضع الالإنساين لـ ١٩/١٢/٢٠٠١ الصادر بتاريخ (Physicians for Human Rights)راجع تقرير أطباء من أجل حقوق اإلنسان يف إسرئيل  ٢٨  مع

 com.haaretzdaily.www://http . ١٩/١٢/٢٠٠١، )طبعة اإلنترنت(صحيفة هآرتس . وفلسطينياً يف سجن جمد
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وتحتجز السلطات اإلسرائيلية األسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في سجون تقع خـارج حـدود     
تفاقية جنيـف الرابعـة     ا من   ٤٩لمادة  يحة ل صر مخالفة   وهذا يعد . ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام     

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضـي             "التي تنص على أنه     
يحتجـز األشـخاص المحميـون      " على أنه     التي تنص  ٧٦ والمادة   ،"...حتاللالمحتلة إلى أراضي دولة اال    

 ".ه عقوبتهم إذا أدينواالمتهمون في البلـد المحتل، ويقضون في
 

 ةـــاعتداءات على الطواقم الطبي
 

 خـالل   مخاطر حقيقية المحتلة ل الفلسطينية  العاملة في األراضي     حياة وسالمة أفراد الطواقم الطبية       تعرضت
 وحتىفقد أطلق الجنود اإلسرائيليون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع            . ٢٠٠١العام  

ومباني المستشـفيات والمراكـز     فعية باتجاه أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية وسيارات اإلسعاف         مدالقذائف  
 .الطبية

 
وقُتل بعض األطباء وأصيب العشرات من أفراد الطواقم الطبية بجروح نتيجة إطالق النار من قبل جنـود                 

 عامـاً، نتيجـة   ٥٠  قتل الطبيب موسى صافي قـديحات،    ٣٠/٨/٢٠٠١ ففي .٢٠٠١االحتالل خالل العام    
إصابته برصاصة من العيار الثقيل أثناء قيامه بإسعاف أحد الجرحى الذي أصيب بسبب القصف اإلسرائيلي               

ثالثة ضباط إسعاف من طواقم الهالل       أصيب   ١٣/٢/٢٠٠١ مساء فيو. على أحياء سكنية في مدينة الخليل     
يامهم بإسعاف مصابين جـراء القصـف    برصاص جنود االحتالل أثناء ق     خان يونس األحمر الفلسطيني في    

 ، عاما ٤٤،  ضابط اإلسعاف جهاد أبو عطايا    في الحادث    أصيب كما.  الذي استهدف خان يونس    اإلسرائيلي
 .يب مسعفان آخران بجروح مختلفة في حين أص،بعيار ناري في الظهر

 
ة الهـالل األحمـر      جنود االحتالل النار على سيارات اإلسعاف الفلسطينية رغم كونها تحمل شـار            أطلقو

 دارةإلاتعرض مبنـى     ١٣/٨/٢٠٠١ فيف .وقد نتج عن ذلك اإلضرار بعشرات سيارات اإلسعاف       . الدولية
 أحـد ضـباط   صابةإلى إ ما أدى   ،سرائيلي باألسلحة الثقيلة  إلقصف    في البيرة  الهالل األحمر العامة لجمعية   

 وبتـاريخ  . خدمات تابعة للجمعيـة يوسيارتسعاف إ سيارات خمسلحاق أضرار ب  إسعاف داخل المبنى و   اإل
سعاف تابعة لجمعية الهالل األحمـر عنـد        إسرائيلية قنبلة صوتية على سيارة      إ دبابة   أطلقت ٧/١٢/٢٠٠١

عطـاب  إلـى  إ وأدى الحـادث     .سعاف بأضرار بالغة في السمع    إصابة ضابطي   إ لىإ ما أدى    ،مدخل جنين 
 .تي للقنبلة الذى ولده االنفجار الصوالضغطسعاف نتيجة سيارة اإل

 
كما تعرضت بعض المستشفيات والمراكز الطبية للقصف المدفعي وإطالق الرصـاص مـن قبـل قـوات            

مثـال ذلـك   . العاملين وإلحاق أضرار جسيمة في أبنيتها االحتالل، ما أدى إلى إصابة عدد من المرضى أو 
 مـن قبـل   ٢٠٠١ العام تعرض مستشفى األميرة عالية الحكومي بالخليل للقصف المدفعي عدة مرات خالل   

 طـواقم  أضـطرت    ١١/٨/٢٠٠١ وفـي . البؤر العسكرية المتمركزة فوق بنايات مرتفعة مقابلة للمستشفى       
دى الـى   أخالء المركز بعد تعرضه لقصف كثيف       إجنين الى   الهالل األحمر الطبي في     سعاف في مركز    اإل

 . أمامهقفةمتوسعاف كانت إلحاق أضرار جسيمة به وبسيارة إنوافذه و زجاجتحطيم 
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مثـال   .وقد تعرض عدد من العاملين في الطواقم الطبية للضرب واإلهانة والتنكيل من قبل جنود االحتالل              
 سيارة إسعاف   عرض اثنان من أفراد طاقم    تبعد الساعة العاشرة ليالً، حين       ،٢٥/١/٢٠٠١ذلك ما حدث في     

د أكثر  جتواالمسعفان ب فاجأ  فقد ت . رام اهللا  قرب   سرداعلى حاجز بلدة      للضرب واإلهانة  تابعة للهالل األحمر  
ضـوئية نحـو السيــارة        مجموعة منهم بتوجيه كشـافات     تقامفي المكان،    جنديا إسرائيليا    خمسينمن  

 بعـد ذلـك    .رأسال اليدين خلف    رافعا منها، وهما ا التوقف والنزول    مطلبوا منه و ، نحوها بنادقهموصوبوا  
 ، تفتيشـا دقيقـا    وبعـد تفتيشـهم    .والطين اءألرض المليئة بالم  أجبروهما على الركوع على ركبهما على ا      

لى السباب والشتائم البذيئة    إضافة  إ هذا. الرأس في األرض  على وضع    على أربع و   الركوعاجبروهما على   
وبقى الوضع هكذا لمـدة  .  نحوهما بعد أن نزعوا عنهما معظم مالبسهماالبنادق مع تصويب ،والتهديد بالقتل 
 أدخل على إثرها إلى     الم حادة في الصدر   آ و واليدينتشنج في الرجلين    أحدهما ب  د أصيب وق. ساعة ونصف 

 .٢٩وحدة العناية المكثفة في المستشفى
 

 بشأن حماية األشخاص المـدنيين      ١٩٤٩ التفاقية جنيف الرابعة لعام      واضحاً انتهاكا   تُشكّل هذه الممارسات  
يتمتع باالحترام والحمايـة األشـخاص      " تنص على أنه     تفاقية المذكورة  من اال  ٢٠فالمادة  . في وقت الحرب  

الذين يعملون بصورة منتظمة، وحصرا في تشغيل المستشفيات المدنية وإدارتها، بمـن فـيهم الموظفـون                
المنخرطون في البحث عن المدنيين الجرحى والمرضى وعن حاالت العجز والوالدة أو في إخالئهم ونقلهم               

يجب في كل وقت عدم انتهـاك      " من بروتوكول جنيف األول على أنه        ١٢دة  كذلك نصت الما  ". والعناية بهم 
لمحكمـة  ا من نظـام     ٢٤-ب/٨كما اعتبرت المادة    ". الوحدات الطبية وحمايتها وأال تكون هدفا ألي هجوم       

 جرائم الحرب تعمد توجيه هجمـات ضـد المبـاني، المـواد والوحـدات              ن م ١٩٩٨الجنائية الدولية لعام    
، النقل، واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة فـي اتفاقيـات القـانون الـدولي         الطبيـة، وسائل   

يجب أن تتمتـع المركبـات الطبيـة        " نهأ على   وقد أكدت  . من بروتوكول جنيف األول    ٢١ للمادة   انتهاكاًو
 ".باالحترام والحماية التي تقررها االتفاقيات للوحدات الطبية المتحركة

 
  والمؤسســات اإلعالميــةحفييناالعتداء على الص

 

نتهاكات التـي ارتكبتهـا قـوات       م يسلم الصحفيون والعاملون في وكاالت األنباء المحلية والعالمية من اال          ل
 من  لنار إلطالق ا  تعرض إعالميون فقد  . حتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة       اال

كما تعرض صـحفيون    . صابة عشرات الصحفيين بجروح ومقتل بعضهم     ، ما أدى إلى إ    قبل قوات االحتالل  
كما تعرضـت  . للضرب واإلهانة، ومنعوا من تغطية أحداث االنتفاضة أو الدخول إلى أماكن وقوع األحداث   

 االحـتالل اإلسـرائيلي     هجمـات  تقد اسـتهدف  و .بعض األبنية الصحفية للقصف الصاروخي اإلسرائيلي     
 كمـا  . الصحفيين األجانب والعاملين في وكاالت األنبـاء العالميـة         بما في ذلك   ،استثناءأي   دون   يينالصحف

قررت سلطات االحتالل سحب البطاقات الرسمية من عشرات الصحفيين العرب والفلسطينيين بعد اتهـامهم              
 مكتـب الصـحافة     وقد أعد . بالتحيز وعدم الموضوعية في نقل األحداث التي تجري في األراضي المحتلة          

والمصـورين  ، تتضمن أسماء الصحفيين والمراسلين "القائمة السوداء"ي اإلسرائيلي قائمة، سميت بـ  الحكوم

                                                        
 org.palestinercs.www://http: ترنتنللتفصيل حول االعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم الطبية الفلسطينية، راجع عنوان مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين على اإل٢٩ 
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 ونورد هنا بعض األمثلة حول االعتـداءات اإلسـرائيلية التـي تعـرض لهـا      .الذين تقرر سحب بطاقاتهم   
 .الصحفيون ومؤسساتهم

 

"  الفلسـطيني للدراسـات واإلعـالم    المركز"الصواريخ  ب  مروحيات إسرائيلية   قصفت ٣١/٧/٢٠٠١بتاريخ  
محمد البيشـاوي،   : اهم نينابلس فقتلت ثمانية مواطنين، من بينهم صحفي      مدينة  الواقع في بناية سكنية وسط      

فـي إسـرائيل،   التـي تصـدر    " صوت الحق "، ولمجلة   "الحياة الجديدة " عاماً، ويعمل مصوراً لصحيفة      ٢٧
، ولوكالـة األخبـار   "مكتب نابلس المقدسي للصحافة   "الح   عاماً، ويعمل لص   ٢٤والصحفي عثمان القطناني،    

 الصحفي أحمد أبو شالل، الباحـث الصـحفي فـي مؤسسـة             يب في الحادث  كما أص ). KONA(الكويتية  
البيشاوي والقطناني يجريان لقاء صـحفياً مـع جمـال          الصحفيان  وكان  . التضامن الدولي لحقوق اإلنسان   

 في نابلس، عنـدما تعـرض المبنـى للقصـف          "حماس"يين لحركة   القادة السياس من   ،منصور وجمال سليم  
 .اإلسرائيلي

 
 ، عاماً ٤٣ يوتو كازاموتو،    شيرفيالياباني   الصحفي على النار االحتالل    جنود أطلق ١٥/٦/٢٠٠١ بتاريخو

يقـوم  و يرتدي الزي الخـاص بالصـحفيين        كازاموتوالصحفي  كان  و.  في يده اليمنى   ناري بعيار   يبفأص
مدينـة   االحتالل على مسيرة سلمية نظمها العشرات من المواطنين عنـد مـدخل              جنودءات  بتصوير اعتدا 

 ذامداريو بشظايا في ساقه اليسرى أثنـاء قيامـه          لينو اإليطالي   الصحفي  أصيب ١٩/٣/٢٠٠١  وفي .البيرة
 ود جن أطلق ١٥/٥/٢٠٠١ وفي . نساء فلسطينيات عند الحاجز الشمالي لمدينة القدس       نظمتهابتغطية مسيرة   

 أحداث مصادمات شـمال مدينـة     تغطيةب على مجموعة من الصحفيين أثناء قيامهم        م أسلحته نيراناالحتالل  
 برترانـد  الصحفي الفرنسي    وكان .يب ثالثة منهم   فأص فلسطين،رام اهللا في الذكرى الثالثة والخمسين لنكبة        

 بأعجوبـة ، قد نجا من الموت      )TF١( األولى في التلفزيون الفرنسي      القناة مراسل ويعمل ، عاماً ٣٨ ر،اغي
 .٣٠بعد أن أصيب بعيار ناري قي الصدر أثناء تغطيته لنفس األحداث

 
 التوزيـع فـي صـحيفة     قسم مدير فراج، ياسين   خالد اعتقلت قوات االحتالل الصحفي      ٢٣/٥/٢٠٠١ وفي

فت فـراج علـى      قوات االحتالل أوق   كانتو.  شمال رام اهللا   سردا الفلسطينية، على حاجز قرب بلدة       "األيام"
 . واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل أن تعتقلهالحاجز

 
وقد تعرضت مقار محطات اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني والمحطات المحلية للقصف المـدفعي وإطـالق              

 ١٣/١٢/٢٠٠١فبتـاريخ   . الرصاص، مما ألحق بها أضراراً كبيرة ومنعها من مواصلة عملها اإلعالمـي           
 العسكري اإلسرائيلي بقصف مبنى راديو صوت فلسـطين، ثـم قامـت الجرافـات         قامت دبابات االحتالل  

وفي نفس الوقت قام جنود اإلحتالل بتـدمير أبـراج البـث            . العسكرية بهدم المبنى بشكل كلي في رام اهللا       
 .٣١العائدة إلى الراديو والتلفزيون الفلسطيني في رام اهللا

                                                        
 org.pchrgaza.www://http: ملزيد من التفصيل حول االعتداءات على الصحفيني، راجع تقارير املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ذا اخلصوص على اإلنترنت٣٠ 

انظر عنوان .  احتجاجاً على تدمري مبىن وأبراج الراديو والتلفزيون الفلسطيين١٣/١٢/٢٠٠١ نيويورك، بتاريخ -تنكار الذي أصدرته جلنة محاية الصحفيني الدوليةراجع بيان االس ٣١
 news/org.cpj.www://http/٢٠٠١/html.na٠١dec١٣Israel: اللجنة على اإلنترنت
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، ١٩٧٧ من بروتوكول جنيـف األول لعـام        ٧٩م المادة    ألحكا مخالفة تشكل االعتداءات على الصحفيين   و
     يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمـات مهنيـة        -أ"ت على أنه    المكمل التفاقيات جنيف األربع، والتي نص

 يجـب   ب/٥٠ الفقرة األولى من المادة      نصخطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن         
 كما تشـكل هـذه االعتـداءات خرقـاً        ".االتفاقيات وهذا البروتوكول  حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام      

لكل شخص حـق التمتـع بحريـة        "التي تنص على أنه     من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       ١٩ادة  ـللم
الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنبـاء واألفكـار        

مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١٩/٢لمادة  ول". آلخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود     وتلقيها ونقلها ل  
 ويشمل هذا الحق حريتـه  .لكل فرد الحق في حرية التعبير"التي تنص على أن  بالحقوق المدنية والسياسية    

د سـواء  في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحـدو       
 ".على شكل مكتوب أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى

 

  اإلسرائيليين على المدنيين الفلسطينييــنالمستوطنيناعتداءات 
 

 ١٩٦٧ بشكل واضح أن وجود المستوطنات والمستوطنين في المنـاطق المحتلـة عـام             ٢٠٠١أظهر عام   
 قوات االحتالل   فقد سمحت . يين واإلسرائيليين يشكالن عقبة أكيدة في طريق أي تسوية سياسية بين الفلسطين         

 اعتدوا بتأمين الحماية لهم في أغلب الحاالت التي         قامت و ،للمستوطنين بحمل السالح بحرية ودون ضوابط     
، وأدت إلى   ٢٠٠١لعام  وقد تصاعدت اعتداءات المستوطنين أثناء ا     . فيها على المواطنين الفلسطينيين العزل    

 . آخرينجرحالفلسطينيين وعدد من  قتل
 

ـ                خ ـاستخدم الجيش اإلسرائيلي المستوطنات كمواقـع لمهاجمـة المـدن والقـرى الفلسـطينية بالصواري
 الفلسـطينية  المنـاطق قد شملت اعتداءات المستوطنين معظـم      و .والرشاشات الثقيلة وفي عمليات االغتيال    

 جيلو في بيت لحم، تل رميدة في        ، مثل مستوطنة بسغوت في رام اهللا،      المتاخمة للمستوطنات أو القريبة منها    
 ١٩،  أريج صابر الجبالي   قتلت المواطنة    ٥/١/٢٠٠١ففي  . الخليل، نيتساريم وغوش قطيف في قطاع غزة      

تواجـدها فـي    رصاصة من النوع الثقيل اخترقت الظهر وخرجت من الصدر أثناء           نتيجة إصابتها ب   عاماً،
 قتـل   ٢٧/٢/٢٠٠١ وفـي    .سـتوطنة حجـاي   الخليل من داخل م   في مدينة    سكنيقصف حي   منزلها عند   

 إلى تطاير   ىإثر إصابته بقذيفة مدفعية بشكل مباشر ما أد        عاماً،   ٥٥،  )القيسي(نعيم أحمد البدارين    المواطن  
 قتـل  ٢/٣/٢٠٠١ وفـي  .بيت إيلمستوطنة  من معسكر لقوات االحتالل في   المدفعيالقصف  نتيجة  أشالئه  
قصف مـن   أثناء   الصدر   فيرصاصة من النوع المتفجر      إصابته ب   أعوام، نتيجة  ٩،   محمد دراج  بيُأالطفل  

سليمة عمـر غـانم      قتلت المواطنة    ٩/٦/٢٠٠١ وفي   . تجاه أحياء سكنية في مدينة البيرة      وتغمستوطنة بس 
في مختلف أنحاء الجسم، أثناء تواجـدها       مسمارية   مدفعيةشظايا قذيفة    عاماً، نتيجة إصابتها ب    ٣٧،  الماللحه

 .القصف من مستوطنة نيتساريمجراء م السكنية ا الخيبالقرب من إحدى
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.  للمستوطنين بتسيير دوريات أمن انتشرت على الطرق الفلسطينية        ٢٠٠١سمحت الحكومة اإلسرائيلية عام     
ـ                 ارة ـوقد قتل عدد من الفلسطينيين أثناء سفرهم في سيارات مدنية في الشوارع الرئيسية نتيجة إلقاء الحج

عايد محمود محمد أبـو      قتل المواطنان    ٣/٦/٢٠٠١ففي  .  القتل من قبل المستوطنين    أو إطالق النار بقصد   
ـ           عاماً، نتيجة    ٣٠ عاماً، وشقيقه زياد،     ٣٧،  عيدة  اإطالق نار من قبل المستوطنين على السيارة التـي كان

همـا  مقتلنقـالب السـيارة و    ا ما أدى إلى     ، على مفرق قرية برقة الموصل إلى مستوطنة بيت إيل         نهايستقال
 فتح مستوطنون النار على سيارة مدنية بالقرب من قرية ترقوميا           ١٩/٧/٢٠٠١وفي  . وإصابة مواطن ثالث  

 محمـد حلمـي مسـلم        شهور، و  ٣،  ضياء مروان حلمي طميزي   قرب الخليل، ما أدى إلى مقتل الرضيع        
ـ        ٢٢،   محمد سالمة طميزي    عاماً، و  ٢٣،  طميزي ـ  ـ عاماً، وإصابة اثنين آخرين مـن رك يارة ـاب الس
وبتـاريخ  . مسئوليتها عن إطالق النار" لجنة األمن عل الطرق   "وقد أعلنت حركة استيطانية تسمى      . بجروح

 عاماً، جراء انقالب سيارته بعد أن ألقـى مسـتوطنون           ٥٠ قتل المواطن كمال سعيد مسلم،       ١٦/٨/٢٠٠١
فاطمـة عليـان أبــو        قتلت المواطنة  ١٩/٦/٢٠٠١وفي  . الحجارة عليها قرب قرية الساوية قرب نابلس      

صدمتها سيارة مستوطن كانت تسير بسرعة فائقة على الطريـق المـؤدي إلـى               عاماً، بعد أن     ٧١،  فروة
 عاماً،  ٨٠ قتل المواطن إبراهيم يوسف حنطي،       ٢٨/١١/٢٠٠١ وفي   .جنوب قلقيلية " ألفيه منشيه "مستوطنة  

 .ب نابلسنتيجة قيام مستوطن بدهسه بدراجة نارية على طريق للمستوطنات قر
 

ـ   ، خاصـة    فلسـطينيين كما واصل المستوطنون ممارساتهم االستفزازية ضد المواطنين ال        رق ـعلـى الط
الواصلة بين المدن الفلسطينية التي يقومون من وقت آلخر بإغالقها ويمنعون المواطنين من المرور فيهـا،                

، علـى سـبيل     ٢٢/٦/٢٠٠١ح  صبا  ففي . مدينة الخليل  من الجزء الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية      وكذلك في 
ـ بيت لحم عند مفترقي مخيم الفوار ومستوطنة        -أغلق المستوطنون طرق القدس   المثال،    عتصـيون،   راكف

كمـا اعتـدوا علـى الصـحفيين        .  بالضرب والشـتم   وقاموا باالعتداء على عدد من المدنيين الفلسطينيين      
 إصـابتهما لة أنباء رويتر، ما أدى إلـى        يعمالن لصالح وكا  اللذان  شيوخي  النائل  والفلسطينيين مازن دعنا    

ـ .برضوض في الوجه، فضالً عن تحطيم كاميرات التصوير الخاصة بهما     ت قـوات االحـتالل   ل كما واص
 احتالل مساحات واسعة في وسط مدينة الخليل، واضعة حوالي أربعين ألف مواطن             ٢٠٠١اإلسرائيلي عام   

أيام السنة، من أجل توفير الحماية ألربعمائة مستوطن        فلسطيني تحت حظر التجول والمعاملة المهينة معظم        
كما يقوم المستوطنون داخل مدينة الخليل بضـرب المـواطنين الفلسـطينيين وقـذف             . يعيشون في المدينة  

 هاجم حوالي خمسـين مسـتوطناً مـن         ٣/٢/٢٠٠١ففي يوم السبت    . منازلهم بالحجارة خاصة أيام السبت    
بو شخدم بالحجارة لمدة ساعتين ما أدى إلى إصابته بجـروح بـالرأس   كريات أربع منزل المواطن تيسير أ    

 .وتكسير زجاج المنزل وتكسير سيارة ابنه
 

كما قام المستوطنون بتجريف وتدمير مساحات شاسعة من األراضـي الزراعيـة الفلسـطينية وتخريـب                
، ١٥/١/٢٠٠١ ففي صباح    .الممتلكات الزراعية والسكنية والتجارية، باإلضافة إلى قتل أعداد من المواشي         

على سبيل المثال، اقتحم عشرات المستوطنين من مستوطنة غوش قطيف منطقة المواصـي غـرب خـان      
وفـي  . يونس وقاموا بإطالق النار على منازل المواطنين وأحرقوا ثالثة منها باإلضافة إلى محل تجـاري              

) المواصـي ( بمهاجمة نفس المنطقـة      مساء اليوم نفسه، قام مئات من المستوطنين من مستوطنة نفي دكاليم          
.  دونم من األراضي الزراعية وعدد من البيوت البالستيكية كما هدموا غرفتين وبئر ماء             ١٣وقاموا بجرف   
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 قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام عدد من المحالت التجارية الواقعة في القسـم     ١/٤/٢٠٠١وفي ليل   
 .٣٢الت تجارية بشكل كاملالمحتل من مدينة الخليل وأحرقوا ثالثة مح

                                                        
 :ملزيد من التفصيل حول اعتداءات املستوطنني راجع٣٢
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 .٤٠-٣٨، ص نفوس حمطمة، مرجع سابقوكذلك تقرير منظمة العفو الدولية، .١١٠-٧٨، ص سابق
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 نــحقوق العمال الفلسطينيياإلسرائيلية لنتهاكات اال
 

حتالل والشرطة اإلسـرائيلية    جنود اال قبل  ممارسات القمعية من    اليتعرض العمال الفلسطينيون لشتى أنواع      
مـن   هممنع عشرات اآلالف مـن   : نو ومن أهم االنتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطيني        .والمستوطنين

عن دفع المبـالغ التـي يسـتحقها         ونأرباب العمل اإلسرائيلي  كما يتنكر بعض     .ماكن عملهم إلى أ وصول  ال
العامل بحجة أنه غير مسجل في مكتب العمل اإلسرائيلي، أو بسبب عـدم تمكـن العامـل مـن المطالبـة           

سرائيلي جراء الحصـار    القضائية بمستحقاته نتيجة عدم قدرته على الوصول إلى مكان إقامة رب العمل اإل            
 من اتفاقية جنيـف الرابعـة       ٥٢ و ٤٠وتخالف إسرائيل بذلك المادتين     . المفروض على المناطق الفلسطينية   

تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى         "اللتان تقضيان بحرية سكان اإلقليم المحتل بالعمل، وبأنه         
 ...".نية عملهمبطالة العمال في البلد المحتل، أو تقييد إمكا

 
على أيدي أفـراد الجـيش والشـرطة اإلسـرائيلية          بشكل يومي ضد العمال الفلسطينيين      إلذالل  يمارس ا 

 ومن أبـرز    . والقدس إسرائيلالمتواجدين على الحواجز العسكرية المقامة على الطرق المؤدية إلى داخل           
  احتجاز العشـرات مـن     :لى تلك الحواجز  عتداءات التي يقوم بها الجنود وأفراد الشرطة اإلسرائيلية ع        اال

تفتيشهم بواسـطة الكـالب البوليسـية،    ضربهم،  لفترات طويلة، التدقيق في هوياتهم وتصاريحهم،      العمال
 إلى مدينة القدس، يقوم الجنـود       ين بيت لحم، المؤدي   يوعلى حاجز . وتأخيرهم عن عملهم لساعات طويلة    

توجهين ألماكن عملهـم وإخضـاعهم إلجـراءات التفتـيش          اإلسرائيليون بإيقاف العشرات من العمال الم     
 .الجسـدي، والتعرض لبعضهم بالضرب المبرح بدعوى أنهم يحاولون اجتياز طرق التفافية

 
وقد قُدم العديـد مـن العمـال إلـى     . إسرائيلاعتقال عشرات العمال داخل     وقامت السلطات اإلسرائيلية ب   

ل بدون تصريح، وحكم على بعضهم بالسـجن الفعلـي مــع            المحاكم بتهمة المبيت في إسرائيل أو العم      
 قامت الشرطة اإلسرائيلية بقتل أحـد العمـال الفلسـطينيين           ١٦/١١/٢٠٠١ وفي   .فرض غرامات مالية  

كما تشكلت داخل إسرائيل عصـابات  . واعتقال أربعة آخرين أثناء إقامتهم من أجل العمل في مدينة الرملة   
 تعرض المواطن أحمد    ١٧/١٠/٢٠٠١ ففي. يين وتقوم باالعتداء عليهم   مسلحة تبحث عن العمال الفلسطين    

ـ              ٢٣إبراهيم عبيات،     ه عاماً، للطعن بالسكاكين من قبل اثنين من اإلسرائيليين أثناء تواجده في مكان عمل
كما تعرض العمال الفلسطينيون إلى إطالق النـار مـن   . داخل فندق في القدس الغربية مما أدى إلى مقتله       

 ١٢/٢/٢٠٠١ففـي صـباح   . جنود والمستوطنين اإلسرائيليين أثناء توجههم إلـى أمـاكن عملهـم   قبل ال 
تعرضت حافلة تحمل عماالً فلسطينيين إلى إطالق النار في شارع رئيسي في منطقة بيت لحـم، مـا أدى      

 .إلى مقتل المواطن زياد علي أبو صوي وجرح ثالثة عمال آخرين
 

 نــيالتحقيق في جرائم قتل الفلسطيني
 

 وقلما تقـدم تقـارير      .لتحقيق في حاالت القتل من قبل المستوطنين أو الجيش        اقلما تقوم سلطات االحتالل ب    
بموجـب المعـايير    بـه   ملزمـة   خالفاً لما هي     األسلحة النارية،    استخدامناجمة عن   الوفاة  ال حوادثحول  
لمجـرد   وأإنها غالباً ما تكون صورية،      وفي حال القيام باإلجراءات القانونية والتحقيق الالزم، ف       . ٣٣الدولية

                                                        
 :راجع ".القانون ليس له أسنان هنا: "٢/٤/٢٠٠١ويف هذا يقول أحد جنراالت االحتالل بتاريخ  ٣٣

 Human Rights Watch: Center Of The Storm: A Case Study Of Human Rights Abuses in Hebron District 
 .٧٨، ص  مرجع سابق
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فبعد مقتـل ثالثـة فلسـطينيين       . ، ثم ال تلبث القضية أن تُنسى وكأن شيئاً لم يكن          العالميالعام  الرأي   تهدئة
، أعلنـت   ١٩/٧/٢٠٠١مدنيين، بينهم رضيع عمره ثالثة أشهر، في منطقة ترقوميا قـرب الخليـل فـي                

وعن عزمها إجراء التحقيق ومحاكمة المجرمين، وهذا لـم يحـدث           الحكومة اإلسرائيلية استنكارها للحادث     
وفي أعقاب حادثة مقتل األطفال الخمسة من عائلة األسطل فـي خـان يـونس بتاريــــخ              . حتى اآلن 

، عن طريق عبوة ناسفة وضعها الجيش اإلسرائيلي في طريق مدرسة لألطفال، قال الجيش             ٢٢/١١/٢٠٠١
عبوة وضعها فلسطينيون، ثم قال أنها قذيفة دبابة غير منفجرة، ثم اعترف بأنهـا              اإلسرائيلي في البداية أن ال    

ولم يتم تقديم اتهام ضد أحـد مـن         . عبوة موقوتة تنفجر عن بعد وضعها الجيش الغتيال نشطاء فلسطينيين         
 .الجنود اإلسرائيليين أو تقديمه للمحاكمة جراء ارتكاب هذه الجريمة

 
أعمال التحقيق في كل حادثة، وأن التحقيق يـتم داخليـاً مـن قبـل الجـيش                 وتدعي إسرائيل بأنها تقوم ب    

فمثالً، أمر النائب العام العسكري اإلسرائيلي بالتحقيق في مقتل ثالث فلسطينيــات فـــي             . اإلسرائيلي
وسالمية عمر  )  عاماً ١٧ (هوحكمت عطا اهللا الماللح   )  عاماً ٦١ (ه، وهن ناصرة سالم الماللح    ١٠/٦/٢٠٠١
 ملم مملـوءة    ١٢٠، عندما قصفت دبابة إسرائيلية خيمتهن جنوب غزة بقذيفة من عيار            ) عاماً ٣٧ (هلحالمال

وانفجرت ثالث قذائف مدفعية في المنطقة      .  مسمار فوالذي طول كل منها خمسة سنتمترات       ٢٠٠٠بحوالي  
 اإلسـرائيلي   وفي البداية قال الجيش   . ذاتها، فأصابت شخصاً آخر بجروح وقضت على مجموعة من الغنم         

وقال النائب العام العسكري    . أنه كان يرد على إطالق النار، لكنه قال فيما بعد أن عمليات القتل حدثت خطأ              
ولكن الدالئل تشير إلـى     . ٣٤أن نتائج االستجواب الداخلي لم تكن كافية، وأنه كان عليه أن يعين محققاً آخر             

 .عدم متابعة القضية
 
وأ ،سـتخدام القـوة المفرطـة     احاالت تم فيها    في  جانب الحكومة اإلسرائيلية    عتبر عدم إجراء تحقيق من      ي 

 تستّرا على الفاعلين وتشجيعا رسميا لهم على مواصلة أعمـال العنـف     محاكمة، لل الجناةالتقاعس عن تقديم    
دي ثقافة تقبل بعمليات القتل غير المشروع، وتؤ      "ومن شأن هذا أن يؤدي إلى خلق         .والقتل ضد الفلسطينيين  

 من اتفاقية   ١٤٦وتخالف إسرائيل بذلك المادة     . ٣٥"إلى إفالت الذين استخدموا القوة غير القانونية من العقاب        
جنيف الرابعة التي تلزم األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلـزم لفـرض عقوبـات                  

لمخالفات الجسيمة لهـذه االتفاقيـة      جزائية فعالة على األشخاص الذي يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى ا          
 .وبمالحقة المتهمين بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة

                                                        
 .٢٥-٢٤، صسابقمرجع ، نفوس حمطمةراجع تقرير منظمة العفو الدولية،  ٣٤
 .٢٣املرجع السابق، ص ٣٥
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 لفلسطينيــةات اــضد الممتلكاإلسرائيلية نتهاكات اال: ثانياً
 

 والسـلطة   االنتهاكات اإلسرائيلية ضـد ممتلكـات المـواطنين الفلسـطينيين          ٢٠٠١خالل عام   تصاعدت  
وقد استخدم  . ١٩٦٧ منذ احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام          الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل     

الجيش اإلسرائيلي في عمليات التخريب والتدمير أحدث الوسال الحربية، منها الدبابات والطائرات والمدافع             
وقد شمل التخريب هدم المئـات مـن منـازل          . الصاروخية، دون تمييز بين الممتلكات العامة أو الخاصة       

اطنين الفلسطينيين ومنشآتهم الصناعية بحجج أمنية، تدمير مقرات السلطة الفلسـطينية، هـدم البيـوت               المو
بدعوى عدم الترخيص، إغالق مؤسسات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، تجريف مساحات شاسـعة              

لطبيعيـة،  من األراضي الزراعية، مصادرة أراضي من أجل بناء المستوطنات، السيطرة علـى المـوارد ا     
 .وسنعالج هذه المواضيع باختصار فيما يلي. تلويث البيئة الفلسطينية، واالعتداء على األماكن الدينية

 
 الفلسطينية الخاصة والعامةقصف وتدمير الممتلكات المدنية 

 
المئات مـن المنـازل      ٢٠٠١كعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، دمر الجيش اإلسرائيلي خالل عام           

 شـملت  ف .تلكات المدنية الفلسطينية على نطاق واسع بذريعة تعرض أمن الجنود والمستوطنين للخطر           الممو
الفنـادق،   ، المدارس،عمليات القصف والتدمير منازل المدنيين السكنية، محطات وأبراج الراديو والتلفزيون        

كالمستشفيات وأماكن العبادة   ية  ولم تسلم المرافق المحم   . الشوارع والبنية التحتية وغيرها من المرافق العامة      
، ألحق القصف اإلسرائيلي ٢٠٠١وحتى نهاية عام . االعتداءات اإلسرائيلية وفقا ألحكام القانون الدولي من

منزالً سكنياً، دمر منها بشـكل كامـل        ) ٣٠٠٠(عيناً مدنياً، منها حوالي      )٣٧٥٠(أضراراً متفاوتة بحوالي    
 .٣٦منزالً) ١٠١٣(حوالي 

 
ن مـن   يحتالل بقصفها للممتلكات المدنية الفلسطينية بإطالق النار على الجنود اإلسرائيلي         ت اال وتذرعت قوا 
وقد شـملت   .كانت تتم بشكل انتقامي ال تبرره ضرورات حربية  إال أن معظم عمليات القصف   .تلك المواقع 

االت إلى إلحاق   وأدت في كثير من الح    . عمليات القصف والتدمير معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة        
. أضرار فادحة بمحتويات المنازل من األثاث، كما أدت إلى مقتل العديد من األطفال والنساء داخل بيـوتهم                

وتركز القصف بشكل خاص أثناء عمليات التوغل اإلسرائيلي وإعادة احتالل أجزاء مـن معظـم المـدن                  
 .والقرى الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية

 
ازل بشكل واسع في مناطق االحتكاك القريبة من المستوطنات أو المعسكرات اإلسرائيلية            كما تركز هدم المن   

فمثالً هدمت دبابات وجرافات االحتالل بالقرب من الشريط الحدودي المصري فـي    . خاصة في قطاع غزة   
، ٢٧/٨/٢٠٠١ منزالً في ١٥، و ١٠/٧/٢٠٠١ منزالً في    ٢٤، و ٢٣/٦/٢٠٠١ منزالً فلسطينياً في     ٢١رفح  

 اقتحمت قوات االحتالل    ١١/٤/٢٠٠١وفي  . ٣٠/٨/٢٠٠١٣٧ منازل في    ٨، و ٢٩/٨/٢٠٠١ منازل في    ٧و
                                                        

 .٣٠/٩/٢٠٠١ حىت تاريخ تقرير اهليئة الفلسطينية العامة لالستعالماتحسب  ٣٦
 عن تتضمن التقارير تفاصيل. مرجع سابق على اإلنترنت، تقارير املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان: حول إحصائيات تفصيلية خبصوص هدم وتدمري املنازل يف قطاع عزة راجع ٣٧

تدمري املنازل واملنشآت الصناعية من قبل      : وراجع أيضاً تقرير  . كل مرتل، ومالكه وتاريخ وطريقة تدمريه أو هدمه، وعدد األشخاص الذين تركوا بال مأوى نتيجة اهلدم أو التدمري                 
 ).٢٠٠١هليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام اهللا، ا(، ٣١/٨/٢٠٠١ -٢٨/٩/٢٠٠٠قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى، الفترة من 
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.  منـزالً ٣٦ هـدمت  ١٤/١٢/٢٠٠١ منزالً، وفي    ٢٨بالدبابات والجرافات منطقة في خان يونس ودمرت        
 .مأوىوقد أدت عمليات هدم البيوت إلى تشريد مئات العائالت الفلسطينية وترك المئات من أفرادها بال 

 
سـرائيليين بقصـف    إ أو قتل جنود أو مستوطنين       يةبعد كل عملية تفجير   قوات الجيش اإلسرائيلي    تقوم  كما  

 اقـتحم الجـيش     ٢٥/١٠/٢٠٠١ و ٢٤ ففـي    .المنازل السكنية القريبة من مكان العملية دون سابق إنـذار         
. لى مستوطنة جيلو المجـاورة    اإلسرائيلي مدعماً بالدبابات والطائرات مدينة بيت لحم بحجة إطالق النار ع          

وقد أدى القصف إلى تدمير عشرات المنازل والفنادق والكنائس، كما طال           . وقد استمر القصف لمدة يومين    
جامعة بيت لحم وأصابها بأضرار، في حين قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين في مدينتي بيت لحم وبيـت                 

 .جاال وفي مخيمي عايدة والعزة المجاورين
 

والمستشفيات وسيارات اإلسعاف وأبـراج ومقـرات       حتالل بعض المدارس ومحيطها      اال قواتكما قصفت   
ففـي   . بالغـة  ما ألحق بها أضـراراً ماديـة     ،بالصواريخ والدبابات واألسلحة الرشاشة   الراديو والتلفزيون   

توياتهـا   قصفت المدافع اإلسرائيلية المدرسة األمريكية في مدينة غزة ما أدى إلى تدمير مح             ١٨/١١/٢٠٠١
لية محطة الكهرباء الرئيسية فـي      ي قصفت المدافع اإلسرائ   ١٩/١١/٢٠٠١وفي  . وإلحاق أضرار فادحة فيها   

 دمرت الدبابات والجرافـات     ١٣/١٢/٢٠٠١وفي   .رفح ما أدى إلى قطع الكهرباء عن منطقة رفح بكاملها         
كمـا طـال القصـف      . هللاإلسرائيلية مبنى راديو صوت فلسطين وأبراج الراديو والتلفزيـون فـي رام ا            

مئات العائالت الفلسطينية بميـاه      تم تدمير خطوط المياه التي تزود     و ، من شبكات الكهرباء   اًاإلسرائيلي عدد 
 .الشرب

 
. كما شمل القصف اإلسرائيلي مطار غزة الدولي ومروحيات مدنية تستخدم في سفر الـرئيس الفلسـطيني               

ائيلية مهبط الطائرات المدنية التي يستخدمها الـرئيس         هاجمت مروحيات مقاتلة إسر    ٣/١٢/٢٠٠١فبتاريخ  
 ١٢/١٢/٢٠٠١وبتـاريخ   . الفلسطيني في السفر ودمرت طائرتين بشكل كامل وأصابت ثالثـة بأضـرار           

قصفت الطائرات اإلسرائيلية برج المراقبة في المطار قرب رفـح، كمـا قامـت الـدباباب والجرافـات                  
 .اإلسرائيلية بتجريف وتخريب مدرج المطار

 
وقد شمل القصف اإلسرائيلي عدداً من المصانع والمنشآت الحرفية الخاصة في الضـفة الغربيـة وقطـاع                 

ـ ٢٨/٩/٢٠٠١ويقدر عدد المصانع التي تم تدميرها حتى تاريخ         . غزة  منها بشـكل    ٢٥ مصنعاً دمر    ٤٥ ب
 .٣٨كامل، في حين تقدر الخسائر الناتجة عن ذلك بأكثر من ثمانية ماليين دوالر أمريكي

 
وتُشكّل الهجمات اإلسرائلية على المنازل السكنية والمواقع المدنية المذكورة انتهاكاً واضحاً لمجموعة مـن              

يحظـر علـى دولـة     "أنـه  اتفاقية جنيف الرابعة تنص على من ٥٣ المادةف. معايير حقوق اإلنسان الدولية 
 بـأفراد أو جماعـات أو بالدولـة أو           أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق       تدمراالحتالل الحربي أن    

 تقتضـي حتمـا هـذا    الحربية العامة أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات          السلطات
تـدمير  " االحتالل الحربـي القيـام بأعمـال    قوات من نفس االتفاقية على    ١٤٧ تحظر المادة    كما ".التدمير

 .لالتفاقيةجسيمة المخالفات ال وتعتبرها من ،"… حربية ضرورات واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره
                                                        

 . املشار إليه يف اهلامش السابقاهليئةوللتفصيل راجع تقرير . حبسب إحصائيات دائرة العالقات القومية والدولية التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية ٣٨
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سوى في إطار العقوبات    تخريب وتدمير الممتلكات المدنية على هذا النطاق الواسع          أعمال   تفسيريمكن  وال  
 تـنص  التـي ، ٣٣ المادةفي جنيف الرابعة  تحظرها اتفاقية التيالجماعية واألعمال االنتقامية ضد المدنيين     

تحظـر العقوبـات   .  شخصـياً هـو  يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لـم يقترفهـا   ال"أنه على  
 هذه األعمال مـع     تتناقض كما. "وممتلكاتهمتحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين       ... الجماعية

 يجـوز  ال"أنه  على تنصالتي   والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية        من   ١ المادة
 ١٩٠٧ لعام الهاي معاهدة   من ٢٣ المادة وتحظر. " أي شعب من أسباب عيشه الخاصة      حرمانفي أية حال    

تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إال إذا كان مثل ذلـك التـدمير أو          …"المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب     
 مـن بروتوكـول     ٥٢حكام المادة    أ  وهي تخالف أخيراً،   ". بشكل إلزامي ضرورات الحرب    تمليهالمصادرة  

 .ال تكون األعيان المدنية محال للهجوم أو لهجمات الـردع         " نهأت على    التي نص  ،١٩٧٧جنيف األول لعام    
 إن قصف وتدمير األعيان المدنية التـي ال         ".واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافا عسكرية        

حرب حسب مجموعة من نصوص االتفاقيات المذكورة وحسب        تقتضيها ضرورات حربية يعد من جرائم ال      
 . من نظام المحكمة الجنائية الدولية٨المادة 

 
 قصف وتدمير مقرات السلطـــة الفلسطينيــة

 
 هجمات متكررة ومكثفة على مقرات األجهزة األمنيـة         ٢٠٠١شنّت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام       

 ١٦-Fالحتالل في عمليات القصف الطائرات الحربية المقاتلة من طـراز      وقد استخدم ا  . للسلطة الفلسطينية 
، والشـرطة   )أمـن الرئاسـة    (١٧وشمل القصف معظم األبنية العائدة للشرطة، والقـوات         . والمروحيات

وقد أدت عمليات القصـف إلـى       . البحرية، واألمن الوطني، والمخابرات العامة، واألمن الوقائي والسجون       
ـ              تدمير معظم األب   دوا ـنية العائدة لتلك األجهزة، ومقتل وجرح عدد من المدنيين الفلسـطينيين الـذين تواج

كما تضرر عدد كبير من منازل المواطنين بأضرار متفاوتة بسـبب           . داخل هذه األبنية أو على مقربة منها      
 .الضربات الجوية، نظراً لوجود معظم بنايات األجهزة األمنية في مناطق سكنية مأهولة

 
 الجدير مالحظته هنا أن األجهزة األمنية الفلسطينية تعتبر أجهزة مدنيـة، وال تشـكل جيشـاً أو قـوة         ومن

ـ . كما أن هذه األجهزة لم تنخرط بشكل فعلي بالعمليات العسكرية ضد أهداف إسـرائيلية            . عسكرية ان ـوك
امية علـى عمليـات   من الواضح أن معظم عميات القصف والتدمير لهذه األجهزة قد جاءت كردود فعل انتق   

لية ارتكبتها عناصر مسلحة تنتمي إلى تنظيمات شعبية، وليسـت عناصـر مـن األمـن     يضد أهداف إسرائ 
 .الفلسطيني
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 صــدم الترخيــبدعوى عالفلسطينيين هدم منازل 
 

الشـرقية  خاصة في مدينـة القـدس         االحتالل سياسة هدم المنازل بدعوى عدم الترخيص       ت سلطات واصل
 فـي  منزال فلسطينيا بدعوى عـدم التـرخيص  ) ٤٩( هدمت سلطات االحتالل  ٢٠٠١ل عام   وخال. المحتلة

وقد انتهجت حكومة االحتالل في القـدس       . مدينة القدس، نتج عنها تشرد حوالي أربعمائة مواطن فلسطيني        
 ، وتـوفير ٣٩تقليص عدد الفلسـطينيين فـي المدينـة   : الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين   

 األراضي التي يطلـب     أنوقد تذرعت إسرائيل ب   . مساحات من األراضي لصالح البناء االستيطاني اليهودي      
مثــل   ،ن اعتبارات أمنية تحول دون مـنح التـرخيص   أو أ، أراض خضراء  ها هي عليإقامة أبنية عربية    

حـتالل بإصـدار   وفي الحاالت القليلة التي تسمح فيها سلطات اال. المستوطناتهذه البيوت من بعض  قرب  
 .نها تثقل كاهل المواطن بالرسوم الباهظة التي تحول في أغلب األحيان دون إتمام البناءإ ف،رخص بناء

 
وتتم معظم عمليات هدم البيوت دون إنذار مسبق، إذ تقوم بلدية القدس اإلسـرائيلية بهـدم المنـزل بشـكل       

من الشرطة والوحدات الخاصة والمخـابرات      فمثالً قامت جرافات االحتالل مدعومة بقوات كبيرة        . فجائي
وفــــي  . ١١/٩/٢٠٠١بهدم ثالثة منازل في منطقة بيت حنينا في القدس المحتلة دون سابق إنذار في               

 قام أفراد الشرطة اإلسرائيلية ومعهم أربع جرافات عسكرية بهدم ستة بيوت فـي منطقـة                ٣٠/١٠/٢٠٠١
 منزل المواطن مصطفى أبو القرم الذي يسكن معه أبنـاؤه           ومن بين هذه البيوت   . شعفاط في القدس المحتلة   

، وأن أحد األبنـاء قـام       ١٩٦٧األربعة وعائالتهم، علماً بأن الطابق األول من البيت كان قد بني قبل عام              
 .، وقد قام االحتالل بهدم الطابقين معاً دون سابق إنذار١٩٩٣ببناء الطابق الثاني عام 

 
ينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القـدس مـن سـكانها الفلسـطينيين     إن سياسة هدم البيوت الفلسط    

األصليين وتشجيع المستوطنين اليهود على البناء واإلقامة هي سياسة عنصرية تخالف أحكام اتفاقيات منـع             
 .التمييز العنصري واالتفاقيات ذات العالقة بحماية حقوق السكان األصليين

 
 ة في القــدس المحتلــةإغالق مؤسسات رسمية فلسطيني

 
ضمن سياستها الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني في القـدس الشـرقية، قامـت قـوات االحـتالل                  
اإلسرائيلي بإغالق عدد من المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية التي تقدم خدمات مدنيـة للمـواطنيين               

الق بيـت الشـرق، المقـر الرسـمي للسـلطة           وقد شمل هذا اإلغ   . الفلسطينيين في منطقة القدس المحتلة    
الفلسطينية في القدس، وعدداً من مؤسسات وزارة الشئون المدنية ومؤسسات الحكم المحلي فـي منطقتـي                

 .العيزرية وأبو ديس، وغيرها
 

 على بيت الشرق بالقوة واعتقلت عدداً       اإلسرائيلية القوات   استولت ،دون سابق إنذار  و ١٠/٨/٢٠٠١بتاريخ  
وأشارت التصريحات الصادرة عن    .  العلم الفلسطيني واستبدلته بالعلم اإلسرائيلي     بإنزال، وقامت   همن حراس 
 وقعت في القـدس     تفجير على عملية    فعل اإلسرائيلية إلى أن االستيالء على بيت الشرق جاء كرد           الحكومة

                                                        
راجع يف . وهذا يعين منع املواطن املسحوبة هويته من اإلقامة يف منطقة القدس. طينيني املقيمني يف القدسباإلضافة إىل هدم املنازل، تقوم إسرائيل بسحب هويات املواطنيني الفلس ٣٩

 org.jcser.www://http: موقع مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية على اإلنترنت: هذه السياسة
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 مدنيـة مؤسسـة سياسـية    دول،الممثلي  من  العديدفااعتر، ببيت الشرقيعتبر   و .سابقيوم ال في ال  الغربية
 فإن االدعاءات اإلسرائيلية بأن االستيالء على بيت الشرق كان          لذا. القدسرمز لحق الشعب الفلسطيني في      ت

 في بيت الشـرق يمكـن   عمل تتم ممارسة أي نشاط أو إذ لم أملته االعتبارات األمنية غير صحيحة،   إجراء  
 لحقـوق اإلنسـان     اً انتهاك  يعتبر الء على بيت الشرق بالقوة     االستي فإنلذا  . اعتباره تهديداً لألمن اإلسرائيلي   

 أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى إلى مواصلة االحتالل غير الشرعي          علىمؤشراً  و اإلنسانيوللقانون الدولي   
 . المحتلةلقدسل
 

 اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدة مكاتب تابعة لـوزارة الداخليـة الفلسـطينية              ٢١/١١/٢٠٠١وفي  
ـ                ة ـولمحافظة القدس، في منطقتي العيزرية وأبو ديس، وقامت بإغالقها عن طريق وضع صـفائح حديدي

على النوافذ ولحم األبواب، علماً بأن هذه المكاتب تقدم خدمات مدنية للمواطنين الفلسطينيين، مثل إصـدار                
 .شهادات الوالدة والوفاة وجوازات السفر

 
 تمنــح  الرابعـة، التـي   جنيـف  تفاقية المدنية خرقاً ال  ات هذه المؤسس   على القسري عملية االستيالء    عدوتُ

ال تبـرره  " على الممتلكات المحميـة الـذي   االستيالء وبذلك فإن .الحماية لكافة المدنيين والممتلكات المدنية 
 .١٤٧المادة  نصهو خرق خطير للمعاهدة حسب " وجائرضرورة عسكرية ويتم بشكل غير قانوني 

 
 ارــواقتالع أشجتجريف أراض 

 
. علـى المـزارعين الفلسـطينيين    عتداءات الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين   ا ٢٠٠١تصاعدت خالل العام    
 والبساتين والحقول، باإلضافة إلى هدم آبـار  الل اقتالع األشجار المثمرة والحرجيةحتوواصلت سلطات اال  

 شـجرة  )٤٩٤,١٠١(اقتالع أكثـر مـن   فتم  .الماء وشبكات الري والبيوت البالستيكية وحظائر الحيوانات     
 .٤٠عيةدونم من األراضي الزر )٣٠,٠٠٠(كثر من أ وتجريف  ولوزيات،فاكهة ونخيلوزيتون 

 

فـي   خاصة   ، حماية المستوطنات والمستوطنين   يعةوجاءت أعمال تجريف األراضي واقتالع األشجار بذر      
هذا باإلضافة إلى تجريف األراضي     . إسرائيليةأهداف  جاه  ت منها إطالق النار عي االحتالل   ديالمناطق التي   

 وقـد   .لفتح طرق التفافية جديدة للمستوطنين، أو لتوسيع المستوطنات القائمة أو إقامة مسـتوطنات جديـدة              
تركزت أعمال التجريف في المناطق الزراعية الحدودية في قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربيـة، وفـي        

 للقصف المدفعي مـن   المزارعون الفلسطينيونتعرضكذلك . مستوطنينمحاذاة الطرق المستخدمة لمرور ال 
من العمل في أراضيهم القريبـة مـن    الذين يمنعون المزارعين    العتداءات المستوطنين   و الجيش اإلسرائيلي 

 أطلق مستوطنون النار على المواطنة غادة محمـد         ٢١/١٠/٢٠٠١ ففي   .المستوطنات أو معسكرات الجيش   
 .ور قرب جنين، ما أدى إلى مقتلهاصانزيتون من أرض عائلتها في بلدة عياش أثناء قطف ال

                                                        
 .٣١/١٢/٢٠٠١،  التقرير املرحلي للخسائر واألضرار اخلاصة بالقطاع الزراعي نتيجة املمارسات اإلسرائيليةاعة، حسب إحصائيات وزارة الزر ٤٠



 ٣٢ 

 لهجمات مسلحين   نو أو المستوطن  جنودها المنطقة التي يتعرض فيها      باجتياح وعادة ما تقوم قوات االحتالل    
 .٤١طلق منها النارت التي المنازل وهدم يضا األرجريفتقوم باقتالع األشجار وتفلسطينيين، حيث 

 
 في إطـار العقـاب   زراعيةال التي تنفذها قوات االحتالل ضد األراضي والممتلكات     ال التجريف أعم تندرج

مـن   ١/٢المـادة   ف .تحظرها اتفاقية جنيـف الرابعـة     ما   وهي ،المدنيينالجماعي واألعمال االنتقامية من     
 األعيـان  حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيـل     ي " على أنه  تنص ،١٩٧٧بروتوكول جنيف األول لعام     

والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التـي تنتجهـا                 
 وبذلك تعتبر عمليات تجريف وتدمير األراضـي  ."والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وأشغال الري 

 مـن نظـام     ٨ الرابعة، وحسـب المـادة        من اتفاقية جنيف   ١٤٧الزراعية من جرائم الحرب حسب المادة       
 .المحكمة الجنائية الدولية

 
  الفلسطينييـــناستيطان ومصادرة أراضي

 
لألراضي الفلسـطينية   وجلب أعداد إضافية من المستوطنين      ستيطان  توسيع اال واصل االحتالل اإلسرائيلي    

ضي الغير بالقوة، من أجل خلق      واالستيطان اإلسرائيلي يعني استيالء على أرا     . ٢٠٠١ خالل العام    المحتلة
كمـا  . ٤٢وقائع جديدة على األرض وفرض أمر واقع على المفاوض الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية             

أن المستوطنات تشكل مواقع لمعسكرات عسكرية يستخدمها الجيش اإلسرائيلي من أجل تكريس السـيطرة              
وقد اتضـح ذلـك بجـالء       . لة عن بعضها  على أراضي الضفة الغربية وتقسيمها إلى مناطق صغيرة معزو        

 حين استخدمت قوات االحتالل المستوطنات اإلسرائيلية لقصـف التجمعـات السـكنية             ٢٠٠١خالل العام   
 .٤٣الفلسطينية وتدمير ممتلكات الفلسطينيين

 
 ورد في تقريـر لحركـة       وقد. واالستيطان في تصاعد مستمر    ١٩٩٣ عام   سلوومنذ التوقيع على اتفاقية أ    و

ـ         ١٤/١٢/٢٠٠٠ بتاريخ   ية،سرائيلاإلن   اآل السالم ـ  ـ، أن عمليـة بنـاء الوحـدات االستيطاني دت ـة تزاي
الغربيـة  بلغ عدد المستوطنات والبؤر االستيطانية في الضـفة         وقد   .١٩٩٣منذ عام   % ٤٩,٥٢دل  ــبمع

 . مستوطنة في قطاع غزة١٧ مستوطنة منها ١٥٠وقطاع غزة حوالي 
 

 الفتـرة   خالل% ٧٢وقطاع غزة بنسبة    الغربية  اإلسرائيليين داخل الضفة    كذلك تزايدت أعداد المستوطنين     
 فقد كان عدد المستوطنين في الضفة       .٢٠٠٠ديسمبر  / وكانون األول  ٩٣ديسمبر  / بين شهري كانون األول   

 فقـد  ٢٠٠١أما مع نهاية العام .  مستوطن١١٥,٧٠ ما يقارب ١٩٩٣وقطاع غزة حتى أواخر سنة     الغربية  
                                                        

ذلك وك. مرجع سابقللتفصيل خبصوص اإلحصائيات واألمثلة حول االعتداءات اإلسرائيلية على األراضي الزراعية راجع تقارير املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان على اإلنترنت،  ٤١
 .مرجع سابقتقارير مركز امليزان حلقوق اإلنسان ذا اخلصوص، واملنشورة على اإلنترنت أيضاً، 

املثال الواضح على ذلك هو مطالبة إسرائيل بضم جتمعات واسعة من املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية إىل إسرائيل يف مفاوضات كامب ديفد اليت جرت بـني اجلـانبني    ٤٢
 .٢٠٠٠يلي والفلسطيين يف صيف عام اإلسرائ

 .املشار إليه سابقاً" اعتداءات املستوطنني"راجع بند  ٤٣



 ٣٣ 

 في الضفة الغربية وقطاع     ٤٤ ألف مستوطن  ٦٧٢،٢١٣: لي أربعمائة ألف مستوطن   اتوطنين حو بلغ عدد المس  
ويالحظ أن نسبة النمو في عدد المستوطنين       . ٤٥مائتي ألف آخرين في القدس الشرقية المحتلة      وحوالي   غزة،

 .٤٦خالل السنوات السابقة% ٨، وكانت في حدود ٢٠٠١عام  % ٤،٤اإلسرائيليين بلغت 
 

 وتـتم عمليـات   .راضي الفلسـطينية من األات  دونمال صادرت سلطات االحتالل آالف      ٢٠٠١وخالل عام   
وشـارك فـي   . حتالل، بقرار وإشراف الحكومة اإلسرائيلية   ستيطان، كما في بقية سنوات اال     المصادرة واال 

ـ يةتنفيذ المخططات الحكومية الجيش اإلسرائيلي واإلدارة المدن       ى التحتيـة   ووزارات اإلسكان والمالية والبن
 مختلفة، منها اإلعـالن عـن       طرقحتالل مصادرتها لألراضي الفلسطينية ب     سلطات اال  بررت و .اإلسرائيلية

أما مـن الناحيـة     .  أو مناطق خضراء   ، أو أراضي دولة   ،األراضي المصادرة بأنها مناطق عسكرية مغلقة     
ق االلتفافيـة لـربط    معظـم المصادرات ألغراض توسيع المسـتوطنات، وشـق الطـر      تمتالعملية، فقد   

توسيع الشوارع القائمة، وإقامة المشاريع والبنى التحتية        ل وأ ،المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل     
 .الضرورية لتقديم الخدمات للمستوطنات وسكانها

 
ـ         ون ـويشكّل وجود المستوطنات اإلسرائيلية والمستوطنين في األراضي المحتلـة مخالفـة واضـحة للقان

ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحـل أو تنقـل          "على أنه    من اتفاقية جنيف الرابعة      ٤٩ وتنص المادة . الدولي
ب من ميثاق المحكمة    /٨لمادة  يعد االستيطان كذلك مخالفة ل    و". جزءاً من سكانها المدنيين إلى اإلقليم المحتل      

 كانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها      التي اعتبرت قيام دولة االحتالل بنقل أجزاء من س         ،الجنائية الدولية 
منظمـة  و بين إسرائيلتفاقيات السالم الموقعة ال يعتبر توسيع المستوطنات أيضاً مخالفاًو. من جرائم الحرب 

 إال أن ذلـك لـم يغيـر مـن السياسـات             ، القيام بإجراءات أحادية الجانب    منعتالتحرير الفلسطينية التي    
ـ  ـ كما صدرت مجموعة م    .ن وما يرتبط به من مصادرة األراضي      اإلسرائيلية إزاء االستيطا   رارات ـن الق

عن مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة تطالب إسرائيل التوقف عـن بنـاء المسـتوطنات                 
 المعنية بالتحقيق فـي الممارسـات       ألمم المتحدة تقرير لجنة ا  وقد أدان كل من      .٤٧وتؤكد على عدم شرعيتها   

، وتقرير ممثل األمم المتحدة حول حقوق اإلنسـان         يلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني      اإلسرائ
كما طالـب   . في األراضي المحتلة أعمال االستيطان واعتبرها غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السالم            

 .٤٨تقرير لجنة ميتشل إسرائيل بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات

                                                        
 ، ٢٠٠٠وقطاع غزة يف اية عام ) ال يشمل القدس الشرقية(وقد كان عدد املستوطنني يف الضفة الغربية . وذلك حسب اإلحصائيات الرمسية للجهاز اإلسرائيلي املركزي لإلحصاء ٤٤

 . مستوطن١٠,٦٠٥، إىل ٢٠٠١عام طن، أي أن عدد املستوطنني قد ارتفع  مستو٢٠٣،٠٦٧
جملس مستوطنات الضـفة  ( مستوطنة حسب جملس ييشع ١٥٢ مستوطنة حسب حركة السالم اآلن اإلسرائيلية، ١٤٥فهي . ختتلف إحصائيات أعداد املستوطنات حبسب املصدر ٤٥

حول املستوطنات وحمادثات ، )باسيا(نشرة اجلمعية الفلسطينية للشئون الدولية      : راجع يف ذلك  . ينية للدفاع عن األراضي    مستوطنة حسب اللجنة الفلسط    ١٩٠،  )الغربية وقطاع غزة  
 .سابقمرجع راجع موقع املركز على اإلنترنت، . ٢٠٠١، مسح شامل للمستوطنات اإلسرائيلية يف قطاع غزةودراسة املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، . ٢٠٠١الوضع النهائي، 

 .٤، ص١٩/١٢/٢٠٠١صحيفة جريوساليم بوست،  ٤٦
 .١٩٨٠/ ٤٦٥، و١٩٧٩/ ٤٤٦منها قرارا جملس األمن  ٤٧
، ٢٢/١٠/٢٠٠١، تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلـة راجع  ٤٨
 وكذلك تقرير املمثل اخلاص، .٥٢-٤٦، الفقرات جع سابقمر
 Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since ابق، الفقـرات  ــ، مرجع س٣١/٨/٢٠٠١، بتاريخ ١٩٦٧

١٩-١٥. 



 ٣٤ 

  الفلسطينيــةرد الطبيعيةالسيطرة على الموا
 

الطبيعية الفلسطينية منذ احتاللها للضـفة الغربيـة   مصادر الوضعت القوات العسكرية اإلسرائيلية يدها على    
فقد سيطرت إسـرائيل علـى مصـادر    . ٢٠٠١، واستمر هذا الوضع خالل العام      ١٩٦٧وقطاع غزة عام    

أغلقـت عشـرات اآلبـار الجوفيـة التـي كـان       ا كم. واعتبرت المعلومات عن المياه سرية للغاية ،  المياه
ت من استهالك    عسكرية حد  أوامركما أصدر االحتالل     الفلسطينيون يستغلونها للشرب أو ري مزروعاتهم،     

 .الفلسطينيين للمياه
 
في  يستهلكيتبين أن المستوطن اإلسرائيلي     لمياه  الفلسطينيين واستهالك المستوطنين ل   استهالك  بين  مقارنة  بو

  مـاء   لتـر  ٢٧٤المستوطن يستهلك ما يزيد عـن       ف .الفلسطينيالمواطن    ما يستهلكه   أربعة أضعاف  المعدل
 وفـي حـين   . لترا في اليوم، وهذه الكمية في تناقص مستمر       ٦٥يوميا، في حين يستهلك الفلسطيني حوالي       

ا، تسـمح   من المياه الجوفية الفلسطينية سنوي    %) ٨١ (متر مكعب  مليون   ٨٧٠تسحب إسرائيل ما يزيد عن      
قل منها فـي قطـاع غــزة،        أ و الغربية، سنويا في الضفة      متر مكعب  مليون ١٣٠للفلسطينيين باستغالل   

 مـن  ٢٠٠١خالل عـام   عانت األراضي الفلسطينية    ،ونتيجة لذلك . ٤٩وتعمل على تقليص الكمية بشكل دائم     
، وكذلك بعض المـدن     ياه قرية فلسطينية من شح الم     )١٥٠( أثّر بشكل خاص على    فقد   ،نقٍص حاد في المياه   
 .مثل الخليل ورام اهللا

 
  الفلسطينيــةتلويث البيئة الطبيعية

 
 قطـع    عن طريق  الفلسطينيةالطبيعية  لبيئة  ا تلويثبوالمستوطنون اإلسرائيليون   استمرت سلطات االحتالل    

بعثـة مـن    تسريب المياه العادمـة المن    ، و ، ومنع استصالح األراضي الزراعية     والحرجية األشجار المثمرة 
أن ما يتدفق مـن     كما  . المصانع ومياه الصرف الصحي في المستوطنات إلى األراضي الزراعية المجاورة         

 والمخلفات الكيماوية الناتجة عن المصانع يلوث الخزان الجوفي         لمجاريالمستوطنات اإلسرائيلية من مياه ا    
، وتسبب بأضـرار ماديـة      شجاروباأل لمياه الشرب في مناطق السلطة الفلسطينية، ويلحق أضرارا بالتربة        

ويذكر في هذا السياق أن معظم المستوطنات اإلسرائيلية التي تقع على رؤوس الجبـال وفـي                . للمزارعين
 الميـاه العادمـة     فمثالً. المناطق المرتفعة تصب مياه المجاري في المناطق الفلسطينية المنخفضة المجاورة         

على أراضي بيت عور الفوقا والطيرة مـن محافظـة رام اهللا،            المتدفقة من مستوطنة بيت حورون المقامة       
تسبب مكرهة صحية للمواطنين الفلسطينيين في قرى أم الصفا وبيت عور التحتا وبيت عور الفوقا بسـبب                 

تلقي " عطروت" كما أن المصانع اإلسرائيلية في منطقة        .انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة     
ومياه المجاري إلى الشارع الرئيسي بين القـدس ورام اهللا، ممـا يخـرج روائـح كريهـة               بالمياه العادمة   

 .سيئة تؤذي المارة والمسافرين اظرـومن
 

والمنـاطق   كثير من األحيان تتعمد سلطات االحتالل تصريف مياه المجاري في األراضي الزراعيـة  وفي
يون في منطقة شرقي غزة بسيول من ميـاه          فوجئ السكان الفلسطين   ٢٦/٣/٢٠٠١ففي  . السكنية الفلسطينية 

وقد بلغ ارتفاع   . المجاري تغمر األراضي الزراعية والمنازل السكنية الفلسطينية من المستوطنات المجاورة         
                                                        

 .٢٧/٦/٢٠٠٠، Water for Ishmael just like for Israel، "بتسيلم" مركزتقرير  راجع٤٩



 ٣٥ 

مياه المجاري أكثر من متر، ما أدى إلى غمر عدة مناطق زراعية في معبر المنطار وبيت حانون ومقبـرة             
ذه إلى إهالك المزروعات وتلويث التربة وتخريب البنية التحتيـة مـن            وقد أدت مياه المجاري ه    . الشهداء

وقد قـدرت األراضـي   . طرق زراعية وشبكات ري وبيوت بالستيكية ومزارع األبقار واألغنام والدواجن   
 . دونم)١,٦٢٠ (المتضررة نتيجة تدفق مياه المجاري هذه بحوالي

 
التدريبات العسـكرية   ا بالبيئة الفلسطينية، وخاصة بسببكما أن المعسكرات اإلسرائيلية ما زالت تلحق تلويث       

 ويذكر أن النقاط العسـكرية التـي مـا تــزال            . على البيئة بما تتركه من مخلفات حربية       التي تؤثر سلباً  
ـ  بيئ تسبب مكاره وفي المواقع الجديدة التي تم احتاللها،        ،الخليل  في )H٢(حتلة  تتمـركز في المنطقة الم    ة ي

فضالت األطعمة والبراز والعلب الفارغة علـى       من   الجنود   ه يلقي  بسبب ما  ين الفلسطينيين وصحية للمواطن 
 .أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين

 
 امتنعت بلدية القدس اإلسرائيلية، بحجج أمنية، عن تزويد منطقتي كفر عقـب        ٢٠٠١وخالل معظم أيام عام     

ايات، مع أن هاتين المنطقتين تقعان تحـت السـيطرة   وسميراميس بالخدمات الالزمة للنظافة، مثل جمع النف      
ـ "اإلسرائيلية، وتعتبرهما إسرائيل جزءاً من مدينة القدس، ويلتـزم سـكانهما بـدفع ضـريبة                 " وناـاألرن

 .وقد أدى ذلك إلى تراكم النفايات في الشوارع واألزقة بشكل يحدث ضرراً صحياً وبيئياً. إلسرائيل
 

ت على  تفاقية جنيف الرابعة التي نص    ا من   ٥٥ ألحكام المادة    الفلسطينية مخالفة تشكل االعتداءات على البيئة     
 وتتضمـن  ."تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعة من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد            "أن  

ثـل هـذه   ستخدام أساليب ووسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقـع منهـا أن تسـبب م         اهذه الحماية حظر    
 . بصحة أو بقاء السكان اإلضراراألضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم

 
 ادةـــن العبـــعلى أماكقوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءات 

 
طـال  وقـد   . ، اإلسالمية منها والمسيحية   الفلسطينيةالدينية  استمرت االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات      

مقابر في الضـفة الغربيـة وقطـاع    الس والكنائجد وامس عدداً من ال   ٢٠٠١خالل العام   لي  اإلسرائيالقصف  
وقـد اضـطر   . ونتج عن ذلك إلحاق أضرار ببعض المساجد والكنائس خاصة في منطقة بيت جـاال   . زةغ

كمـا أدى القصـف     . السكان لهجر بعض أماكن العبادة بسبب الخوف من قصفها أثنـاء تواجـدهم فيهـا              
قاسم توفيق أبو    قتل المواطن    ٥/١٠/٢٠٠١ففي  . ة إلى مقتل بعض المصلين    اإلسرائيلي واإلجراءات القمعي  

 قتـل   ٢٠/١٠/٢٠٠١وفـي   .  عاماً، أثناء توجهه لصالة الفجر في أحد مساجد مدينـة الخليـل            ٤٨،  عفيفة
 عاماً، إثر إصابتة بعيارين ناريين من قناصة إسرائليين أثناء تواجده على            ١٩،  جوني جورج ثلجة  المواطن  
كما استمرت قوات االحتالل بإغالق الحرم اإلبراهيمي في الخليـل أمـام            . سة المهد في بيت لحم    مدخل كني 

 .٢٠٠١المصلين الفلسطينيين معظم أيام عام 
 
  مـن خـالل محـاوالت اقتحامـه    ، تواصلت االعتداءات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى،لى ذلكإضافة  إ

لحفريات  وزارة األديان اإلسرائيلية با    كما استمرت . الهيكلأمناء جبل   أنفسهم ب  يسمون   نالمتكررة من قبل م   
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واسـتمرت كـذلك    . ساسـات المسـجد   أ كبيرة ب  اًيحدث أضرار   األمر الذي  ، المسجد األقصى  نطقة م حول
 .الهجمات اإلسرائيلية على األراضي الزراعية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية

 
ذات العالقـة بحقـوق      لألعراف والقوانين الدولية     ماكن العبادة مخالفة  تُشكّل االعتداءات اإلسرائيلية على أ    

 التـي حظـرت األعمـال العدائيـة         ،١٩٧٧ من بروتوكول جنيف األول لعام       ٥٣خاصة المادة   اإلنسان،  
ب مـن  /٨ المـادة  وقد اعتبرت. الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب   

 تعمد توجيه هجمات ضد المبـاني المخصصـة لألغــراض           ١٩٩٨الجنائية الدولية لعام    ميثاق المحكمة   
 .من قبيل جرائم الحرب الدينية
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 لـــة والتنقـــة الحركــاالعتداء على حري: ثالثاً
 

فرض جيش االحتالل اإلسرائيلي إغالقاً وحصاراً محكمين على كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسـطينية   
 بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطـاع غـزة عـام                 ٢٠٠١٥٠عام  معظم أيام   

فبذريعة األمن، عزلت إسرائيل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها عن طريق وضع أكوام من              . ١٩٦٧٥١
ـ . الحجارة واألتربة والكتل الخرسانية في الشوارع الرئيسية على مداخل ومنافذ كل مدينة وقرية             ا قـام   كم

الجيش اإلسرائيلي بحفر الخنادق ووضع األسوار اإلسمنتية والشائكة حول بعض البلدات، وقـام بـإغالق               
 .الطرق الترابية الفرعية الوعرة التي استخدمها المواطنون للتحرك في بعض األحيان

 
ة لمنـع  وقد رابطت قوات كبيرة من الجيش مدعمة بالدبابات والمدرعات على مـداخل المـدن الفلسـطيني             

وفي كثير من األحيان منعت قوات االحتالل المواطنين من الدخول إلى أو الخـروج              . المواطنين من التنقل  
وقامت قـوات  . من أماكن سكناهم أو عملهم حتى سيراً على األقدام، أو من الطرق الترابية الفرعية الوعرة         

طرق الفرعية، ما أدى إلى مقتل وإصـابة        االحتالل بإطالق النار على المواطنين الذين كانوا يمرون من ال         
مثال ذلك ما حدث مع المواطن رامي عصعوصي الذي قتل أثناء محاولته المرور من طريـق              . العديد منهم 

كما قامت إسرائيل بوضع بوابات وحـواجز       . ١/١٢/٢٠٠١جانبية قرب نقطة عسكرية قرب جنين بتاريخ        
، كبيت لحم ورام اهللا وجنين، وقـام جنودهـا بتفتـيش    حديدية وإقامة مناطق عازلة في مداخل بعض المدن  

المواطنين وأمتعتهم وتوجيه إهانات لهم، كالضرب والسباب البذيء والتوقيـف والتـأخير عنـد الـدخول                
وليس من المبالغـة    .  دقيقة يأخذ ساعتين أو ثالث     ٢٠وقد أصبح السفر الذي كان يستغرق عادة        . والخروج

 .ينية أصبحت عبارة عن سجن كبير لسكانهاالقول أن كل مدينة وقرية فلسط
 

 الحدودية التي تربط المناطق المحتلة بالعـالم الخـارجي،           المعابر وقد شمل اإلغالق والحصار اإلسرائيلي    
. وهي معبر رفح الذي يوصل بين قطاع غزة ومصر، ومعبر الكرامة الذي يربط الضفة الغربية بـاألردن                

باإلضافة إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مطـار غـزة     . ٢٠٠١الل العام   وقد تكرر هذا اإلغالق مرات عديدة خ      
وقامـت قـوات    . ٥٢الدولي، قبل أن تقوم بقصفه بالطائرات وتجريف وتخريب مدرجه بالدبابات والجرافات          

االحتالل باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر النقاط الحدودية، كما منعـت بعـض                
 .ر للخارج أو الدخول إلى األراضي المحتلة بحجة األمنالمواطنين من السف

 
 منـع   ٢٠٠١وفي إجراء غير مسبوق، قررت وزارة الداخلية اإلسرائيلية في نهاية شـهر كـانون األول                

وقد ترتب  . المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية من استعمال المطارات اإلسرائيلية          
دد كبير من الفلسطينيين الذي سافروا للخارج عن طريق مطار اللد من العودة إلـي               على هذا القرار منع ع    

األراضي الفلسطينية من خالل هذا المطار، كما أجبرت عدداً من الفلسطينيين الذين وصـلوا فعـالً إلـى                   
 .المطار على العودة من حيث أتوا

 

                                                        
 حسب إحصائيات مجعية اهلـالل  ٣١/١٢/٢٠٠١ حىت تاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٠ يوماً منذ بداية انتفاضة األقصى يف ٢١٥لغ عدد أيام احلصار واإلغالق التام على األراضي احملتلة ب ٥٠

 .مرجع سابقراجع موقع اجلمعية على اإلنترنت، . األمحر الفلسطيين
 .٧٤-٧٢، صنفوس حمطمة، مرجع سابقمنظمة العفو الدولية، : األراضي الفلسطينية، راجعحول اخللفية التارخيية للحصار اإلسرائيلي على  ٥١
 .الذي ورد يف موضع سابق من هذا الباب" اخلاصة والعامةقصف وتدمري املمتلكات املدنية "راجع بند  ٥٢
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 منح التصاريح   ت قوات االحتالل  رفضو. ٥٣في القدس المحتلة  المواطنين   هويات   كما قامت إسرائيل بسحب   
. وتواصل عزل القدس الشرقية المحتلة عـن محيطهـا الفلسـطيني    . إسرائيلفي   للعملللعمال الفلسطينيين   

وباإلضافة إلى ذلك، استمر الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل دائم، كما تم منـع الـوزراء           
 .اتين المنطقتينوأعضاء المجلس التشريعي من التنقل بين ه

 
 على بعض المدن والقرى التـي  التجولوباإلضافة لإلغالق والحصار، فرض الجيش اإلسرائيلي نظام منع      

وتركز منع التجول بشكل خـاص فـي الجـزء          . ال تزال تحت السيطرة اإلسرائيلية أو التي أعيد احتاللها        
 ، ما أدى إلى تقييـد حريـة       ٢٠٠١العام  المحتل من مدينة الخليل، الذي فرض عليه منع التجول معظم أيام            

ـ  الوجـود غيـر القـانوني        ةحمايل هذا العقاب الجماعي     هدف وي . ألف فلسطيني  )٤٠(أكثر من    ي ـلحوال
وشمل منع التجـول كـذلك المنـاطق        . ٥٤ الخليل دينة م وسط مستوطن يعيشون في بؤر استيطانية       أربعمائة

. ٢٠٠١يش اإلسرائيلي لفتـرات متفاوتـة خـالل العـام     الفلسطينية الجديدة التي أعيد احتاللها من قبل الج   
ويشكل منع التجول نوعاً من اإلقامة الجبرية في البيوت ألعداد كبيرة من المـواطنين، إذ يسـجنون فـي                   
بيوتهم بشكل متواصل لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم، وال يسمح لهم بالخروج أو الدخول لعدة أيام أو                  

لتجول إلى تعطيل الحياة المدنية واالجتماعية واالقتصادية بشكل كامل في المنطقـة            كما يؤدي منع ا   . أسابيع
 .٥٥التي يفرض عليها، إذ تغلق كافة المؤسسات العامة والمدارس والمحالت التجارية

 
تعتبر إجراءات الحصار واإلغالق ومنع التجول والفصل بين المناطق الفلسطينية وبينهـا وبـين العـالم                

 من العقاب الجماعي المخالف لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسـاني، والتـي تقضـي       الخارجي نوعاً 
 من اتفاقية جنيف    ٣٣فالمادة  . جميعها بوجوب أن تقتصر العقوبة على مرتكب المخالفة وال تمتد إلى غيره           

نصـت  و". ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصـياً            "الرابعة تنص على أنه     
حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامتـه داخـل           " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على        ١٣المادة  

هذا الحـق فـي   ذكر وقد ورد ". حدود دولته وحقه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده       
 واالتفاقية الدولية للقضاء    ،السياسيةودنية  الم  كالعهد الدولي للحقوق   ،تفاقيات الدولية العديد من المواثيق واال   
من العهد الدولي للحقـوق السياسـية والمدنيـة علــى           ) ١٢(قد أكدت المادة    ف .على كافة أشكال التمييز   

  ل أي من اإلجراءات التي تقيد حرية التنقل انتهاكا ألي حق من الحقوق األخـرى التـي                 شكّضرورة أال ي
بعدم اتخـاذ أي  سلطات االحتالل ملزمة تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة  من   ٢٣لمادة  ووفقاً ل . يعترف بها العهد  

تقريـر لجنـة    وأدان  . تلة تقيد حركة اإلمدادات الطبية واإلنسانية من الوصول إلى المناطق المح          إجراءات
فـي األراضـي المحتلـة إجـراءات الحصـار       بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية  ية المعن األمم المتحدة 

هذا وقد أدان تقرير ممثل األمم المتحدة الخـاص         . ٥٦رائيلي، وأورد بعض القضايا المؤثرة الناتجة عنه      اإلس
 .٥٧باألراضي الفلسطينية المحتلة إجراءات الحصار اإلسرائيلية واعتبرها مخالفة للقانون الدولي اإلنساني

                                                        
 .مرجع سابقموقع مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية على االنترنت، : للتفصيل راجع ٥٣
 .١٢٩-١١١، صمرجع سابق، Human Rights Watch, Center of the Storm: راجع حول املعاناة الفلسطينية يف اخلليل بسبب منع التجول واحلصار ٥٤
 .٨٣-٨١، ص نفوس حمطمة، مرجع سابقمنظمة العفو الدولية، : راجع ٥٥
، لية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه مـن السـكان العـرب يف األراضـي احملتلـة     تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيراجع  ٥٦
 .٣٩-٣٨، الفقرتان مرجع سابق، ٢٢/١٠/٢٠٠١
، ٣١/٨/٢٠٠١بتـاريخ  ، ١٩٦٧ Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since: راجع تقرير املمثل اخلـاص  ٥٧

 .٢٤-٢٢ الفقرات مرجع سابق،
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 لحياة الفلسطينية اإلغالق والحصار على الجوانب المختلفة لألهم تبعاتض استعراوفيما يلي 
 

 مــلتعليالحـــق في ا
 

 جسيمة بالعمليـة    اًأضرارغزة  وقطاع  الغربية  على الضفة    الذي فُرض     اإلغالق اإلسرائيلي المحكم   أحدث
ن من قطاع غـزة مـن       و لم يتمكن الطلبة الفلسطيني    ٢٠٠١طوال العام    ف .ةالتعليمية في المناطق الفلسطيني   

ن فـي الضـفة   و الموجودقطاع غزة كما لم يتمكن طلبة .الضفة الغربيةااللتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم في     
 طلبة  معظم يتمكن   م حيث ل  ، وكذلك الحال داخل الضفة الغربية نفسها      .قطاعالالغربية من زيارة ذويهم في      

  في محافظات الشمال والوسـط وبـالعكس،   من الوصول إلى جامعاتهم  الجنوبيةمحافظات  الالجامعات في   
ـ اإلسـرائيلية  العسـكرية  حالت الحواجز كما . وحصارهاعن بعضها دن الفلسطينية   بسبب عزل الم   ي ـف

 . بصـورة منتظمـة    إلى جامعاتهم في مدينة غزة    من جنوب قطاع غزة     وصول الطالب   دون   غزةقطاع  
ـ            ومنع   ، مـا أدى    همالحصار المشدد آالف المعلمين والمعلمات من الوصول من أماكن سكناهم إلى مدارس
 .اقم التدريس داخل العديد من المدارسوقص ملموس بطنإحداث إلى 

 
 بسبب الحـواجز    ،مدارسالإلى  الوصول  ن في   وها الطلبة والمدرس  هلى ذلك المصاعب التي يواج    إيضاف  

عـرض  ت يضطرهم للتنقل سيرا على األقدام مسافات طويلـة ت      ما،  وسائل النقل العسكرية التي تمنع مرور     
وقد ال يستطيعون الوصول إلى المدارس حتى سيراً علـى          . نينمستوطحياتهم لرصاص الجنود وال   خاللها  

وكذلك الحال في أيام حظر التجول التـي شـهدتها          . األقدام، أو قد يصلون متأخرين أيام الحصار المشدد       
المناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية أو التي أعيد احتاللها والتي تغلق فيها كافة المؤسسـات             

ويقدر عدد المدارس التي تم إغالقها منـذ بدايـة انتفاضـة            . فق العامة والخاصة بما فيها المدارس     والمرا
ـ ٢٨/٩/٢٠٠١األقصى حتى تاريخ      مدرسة، في حين يقدرعدد األطفال الذين لم يستطيعوا الوصول          ٤٦ ب
 . ألف طالب٩٠إلى مدارسهم بحوالي 

 
ـ         ف بعـض المـدارس الفلسـطينية بالـدبابات       وباإلضافة إلى الحصار، أقدمت قوات االحتالل على قص

والطائرات ما أدى إلى إلحاق أضرار فادحة فيها، مثل مدرسة الفرندز في رام اهللا والمدرسـة األمريكيـة       
وقد حول الجيش اإلسرائيلي بعض المدارس الفلسطينية إلى معسكرات للجيش ومنع الطالب من             . في غزة 

، مثل مدرستي أسامة بن المنقذ األساسـية للبنـات ومدرسـة       ٢٠٠١دخولها بشكل نهائي طوال أيام العام       
كما قام الجيش اإلسرائيلي بإغالق عشرات المدارس فـي أمـاكن           . المعارف األساسية للذكور في الخليل    

ب، وبالتالي على    نفسيات الطال  اإلسرائيلي من آثار سلبية على    اإلغالق  ما يتركه    يضاف إلى ذلك  . متفرقة
 .٥٨تحصيلهم العلمي

 
طفل فلسطيني من سكان القـدس الشـرقية        ) ١٠٠٠( وجد حوالي    ٢٠٠٢-٢٠٠١مع بداية العام الدراسي     و

أنفسهم بدون مقاعد دراسية بسبب النقص الكبير في غرف التدريس والمدرسين الناتج عـن إهمـال بلديـة        
 .القدس لقطاع التعليم في القدس الشرقية

                                                        
 ، ٦٨-٥٩، ص)٢٠٠١رام اهللا، مركز الدميقراطية وحقوق العاملني،  (، احلق يف التعليممحدي اخلواجا وكامل املنسي: للتفصيل راجع ٥٨
 .يف موضع سابق من هذا الباب" قتل وجرح األطفال"وراجع أيضاً بند . ٥٣-٥٠، صمرجع سابق، Maisoon Atawneh al-Weheidi  و



 ٤٠ 

طينيين من الحق في التعليم انتهاكاً واضحاً لمعايير حقوق         ويشكل حرمان االحتالل اإلسرائيلي للسكان الفلس     
 ١٣ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة        ٢٦فهو يخالف المادة    . اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني   

.  من اتفاقية حقوق الطفـل     ٢٩ و ٢٨من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمادتين         
تكفل دولة االحتالل، باالستعانة بالسـلطات الوطنيـة        " من اتفاقية جنيف الرابعة على أن        ٥٠ المادة   وتنص

 ".والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم
 

  وممارســـة الحيـــاة االجتماعيــةدةاحرية العب
 

قصى في حرمان    اندالع انتفاضة األ   منذ على الضفة الغربية وقطاع غزة    المفروض   شددتسبب الحصار الم  
فقد فرضت   . وخالل أيام شهر رمضان     خاصة صالة الجمعة   ،لصالة في المسجد األقصى   االفلسطينيين من   

ـ      دس ـإسرائيل في أيام الجمع الخمس التي جاءت ضمن شهر رمضان حصاراً مشـدداً حـول مدينـة الق
كمـا  . ع المصلين الفلسطينيين من دخـول المسـجد  وداخل بلدتها القديمة وعلى أبواب المسجد األقصى لمن      

نشرت قوات االحتالل تعزيزات كبيرة من الجيش والشرطة داخل البلدة القديمة في القدس وعلـى مـداخل      
أسوار ساحة المسجد األقصى لمنع المصلين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة من دخول المسجد حتـى                 

ى اضطرار اآلالف من المصلين إلى أداء الصالة بشـكل جمـاعي    وهذا أدى إل  . لو كانوا من سكان القدس    
كما قامت إسرائيل بإغالق الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليـل          . في الشوارع أو بالقرب من نقاط التفتيش      

، خاصة أيام السبت واألعياد اليهودية، وفتحته أمام المصلين اليهـود فقـط،             ٢٠٠١عدة مرات خالل العام     
 .طينيين من التوجه للصالة في الحرم أيام منع التجولكما منعت الفلس

 
إلـى  غـزة  وقطـاع  الغربية  من الضفة فلسطينيين وصول المصلين الوتسبب اإلغالق اإلسرائيلي في منع   

الفلسطينية للصالة في الكنائس في     والقرى  عرقل وصول المصلين من المدن      والكنائس في القدس المحتلة،     
وفي إجراء غير مسبوق، منعت الحكومة اإلسـرائيلية رئـيس السـلطة            . عياد خاصة في أيام األ    بيت لحم 

 من التوجه إلى مدينة بيت لحم للمشاركة في احتفاالت عيـد           ١٩٩٤الوطنية الفلسطينية ألول مرة منذ العام       
وأقامت العديد من نقاط التفتيش اإلضافية لمنع سفر الـرئيس مـن رام اهللا      . ٢٤/١١/٢٠٠١الميالد بتاريخ   

 .٥٩وقد القى هذا المنع احتجاج العديد من الدول األوروبية والفاتيكان. ى بيت لحمإل
 

كما أدى الحصار واإلغالق إلى أضرار كبيرة بالحياة االجتماعية والعالقات األسرية بين أبنـاء المجتمـع                
، كمـا لـم     فلم يستطع الفلسطينيون في الضفة الغربية زيارة أقربائهم في قطاع غزة وبالعكس           . الفلسطيني

وفي كثير من األحيـان لـم يـتمكن         . يتمكن هؤالء من زيارة ذويهم في القدس الشرقية أو داخل إسرائيل          
المواطنون الفلسطينيون داخل المدن والقرى من زيارة أقربائهم في القرى المجـاورة التـي تقـع داخـل                 

ن الدخول إلى المناطق المحتلـة      هذا فضالً عن منع الفلسطينيين المقيمين في الخارج م        . المحافظة الواحدة 
كما امتنعت إسرائيل عن قبول طلبات لم شمل العائالت، وخاصـة األزواج الـذين يعـيش                . لزيارة ذويهم 

 .أحدهما في األراضي المحتلة واآلخر في الخارج
 
 

                                                        
 .يف موضع سابق من هذا الباب" اعتداء على أماكن العبادة واملصلني"ند راجع ب ٥٩
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 ويشكل اإلغالق والحصار انتهاكاً لمعايير حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني التـي تضـمن حريـة       
 من العهـد  ١٨ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة       ١٨فهي تنتهك أحكام المادة     . العبادة واالعتقاد 

 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضـي، مـن بـين    ٢٧الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة   
قوقهم العائلية وعقائدهم الدينيـة     أمور أخرى، بأنه من حق األشخاص الواقعين تحت االحتالل أن تُحترم ح           

كما يشكل منع الفلسطينيين من دخول األماكن الدينية، والسـماح لليهـود فقـط مـن                . وعاداتهم وتقاليدهم 
دخولها، نوعاً من التمييز العنصري القائم على أساس الدين، والذي منعته العديد من مواثيق حقوق اإلنسان                

 .الدولية
 

 ٦٠)مل، الصناعة، الزراعة، السياحة، التجارة، النقل، والميزانية العامةالع(االقتصاد الفلسطيني 
 

جمـالي  إ ويقـدر .  واإلغـالق   نتيجة الحصـار    القطاعات  كافة فيد االقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة      تكب
 ٣,٢ إلـى  ٢,٤ بين ألمم المتحدةلالمنسق الخاص   مكتب   لمعطيات   وفقاً،   اإلغالق الخسائر االقتصادية جراء  

 ٨-٦يتـراوح بـين     ، أي ما    ٣٠/٩/٢٠٠١ إلى   ١/١٠/٢٠٠٠ عن الفترة الواقعة بين   أمريكي  دوالر  ار  ملي
 وهي نسـبة متزايـدة مـع    ،٢٠٠١ في العام   %٦٤ قد بلغـت نسبـة الفقر   و.  يومياً ر أمريكي الماليين دو 

 .٦١%٥٣، بينما بلغ معدل البطالة بين الفلسطينيين استمرار اإلغالق
 

 خـالل تخفـيض عـدد   على العمال الفلسـطينيين، مـن     مستمر إلى تضييق الخناق   أدت سياسة اإلغالق ال   
الفحوصات األمنية المطولـة والمعقـدة   خالل ، وتعقيد إجراءات الحصول عليها من    لهم التصاريح الصادرة 

  التصـريح التي تجريها المخابرات اإلسرائيلية قبل منح أي تصريح عمل ألي فلسطيني، وضرورة تجديـد         
 ويقـوم مركـز ضـابط       .سياسة مصادرة التصاريح من العمال بذرائع أمنية       لىإضافة  هذا إ  .دوري بشكل

 تصادر تصاريحهم، محاوالً ابتـزازهم ودفعهـم للتعـاون مـع     الذينمساومة العمال بالشكاوى اإلسرائيلي  
وسـحبها  وأدت هذه السياسة المتشددة في منح التصاريح        . المخابرات اإلسرائيلية مقابل استعادة تصاريحهم    

قـد  و. نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين     رتفاع وا ،إلى تناقص عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل       
 كمـا أدى اإلغـالق   . من العمل داخل إسـرائيل عشرات اآلالف من الفلسطينيين   لى حرمان   إ أدى اإلغالق 

 بسبب توقف تلك المصانع     ، المحلية إلى تسريح آالف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المصانع        الداخلي  
وقـد  . ٦٢، وعدم مقدرة العمال على التنقـل  وتوقف نقل البضائع،توقف دخول المواد الخام نتيجة  عن العمل   

بلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن القيود المفروضة على حق العمل حوالي مليوني دوالر أمريكي عـن كـل     
 .٦٣يوم عمل

                                                        
 إىل إعطاء بيانات دقيقة حول اخلسائر الفلسطينية على الصعيد االقتصادي، فهذه البيانات ميكن استقاؤها من مصادر إحصائية خمتلفة مثل البنـك  للهيئةال يهدف التقرير السنوي  ٦٠

، اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء، والوزارات واملؤسسات      )بكدار(حدة اخلاص يف األراضي احملتلة، الس االقتصادي الفلسطيين للتنمية واإلعمار           الدويل، مكتب منسق األمم املت    
راءات اإلسرائيلية على احلقوق االقتصادية للشعب    وإمنا نورد هنا بعض البيانات التقديرية لتوضيح مدى خطورة اإلج         . احلكومية وغري احلكومية املعنية بالقطاع االقتصادي يف فلسطني       

 .الفلسطيين
 ).بكدار(حسب إحصائيات الس االقتصادي الفلسطيين للتنمية واإلعمار  ٦١
يف موضع سابق من " لعمال الفلسطينينيانتهاكات حقوق ا"راجع بند . هذا باإلضافة إىل اهلجمات اليت يتعرض هلا العمال أثناء ذهام أو إيام من قبل جنود االحتالل واملستوطنني ٦٢

رام اهللا، االحتاد العام لنقابات عمال  (االنتهاكات اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى: ويف إحصائيات تفصيلية حول خسائر قطاع العمل أثناء انتفاضة األقصى راجع تقرير. هذا الباب
 ).٢٠٠١فلسطني، 

 .املتحدةحسب إحصائيات مكتب املنسق اخلاص لألمم  ٦٣



 ٤٢ 

 
 المصانع  دمتعت اإلغالق، إذ     بسبب  المصانع الفلسطينية بشكل مباشر    ، تضررت ةصناعالوعلى صعيد قطاع    

ـ و.  أو عبر المرافيء اإلسـرائيلية  ،الفلسطينية بشكل أساسي على المواد الخام المستوردة من إسرائيل         در تق
لى الخسـائر  إضافة إ هذا  .٦٤عن كل يوم إغالق   أمريكي   دوالر   مليون) ٢٦٨( بحوالي    المصانع هذهخسارة  
 .٦٥ت بعدد من المصانع الفلسطينية جراء القصف اإلسرائيليالتي لحق

 
البضـائع  ر  تصـدي منع السلطات اإلسـرائيلية      ة نتيجة على صعيد قطاع الزراع   كانت الخسائر فادحة    كما  

 الوصـول إلـى     مـن  وقد تضرر المحصول الزراعي بشكل كبير بسبب عدم قدرة المزارعين            .الزراعية
كما تضرر القطاع الزراعي بسبب      . الضرورية لعملية اإلنتاج الزراعي     وبسبب نقص المواد الخام    ،حقولهم

ومنعـت  . ٦٦أعمال التجريف والتخريب التي مارستها سلطات االحتالل ضد األشجار والحقول الفلسـطينية           
القوات اإلسرائيلية أيضاً الصيادين الفلسطينيين من صيد األسماك في شاطئ غزة، وقامت بقصـف سـفن                

 بالقطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع       توتقدر الخسائر التي لحق   . في بعض األحيان  الصيد وتدميرها   
 .٦٧ منذ بداية االنتفاضة مليون دوالر أمريكي)٤٨٢(بحوالي غزة 

 
فقد أغلقت عشرات . أما القطاع السياحي فقد أصيب بالشلل شبه التام بسبب اإلغالق وتدهور الوضع األمني            

، خاصة في بيت لحم وأريحا والقـدس الشـرقية،          التحف الشرقية صناعة وبيع    ومحالتالفنادق والمطاعم   
وقامـت إسـرائيل بقصـف    . أبوابها وقامت بتسريح عدد كبير من العاملين فيها لينضموا إلى قائمة البطالة          

كمـا ظـل    . وإحراق وتخريب بعض الفنادق مثل فندق البردايس في بيت لحم وفندق الستي إن في رام اهللا               
وتقدر الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي في الضـفة الغربيـة           . ٢٠٠١أريحا مغلقاً طوال العام     كازينو  

 .٦٨مليون دوالر أمريكي) ٣٠٠( بحوالي ٢٠٠١وقطاع غزة حتى نهاية شهر أيلول 
 

حـتالل   قامت سلطات اال فقد. إغالق جميع نقاط العبور الرئيسية    نتيجة   ة بقطاع التجار  ولحقت أضرار بالغة  
 الذي يعتبر الممر الرئيسي لنقل البضائع بين الضـفة الغربيـة وقطــاع              ،)كارني(ق معبر المنطار    بإغال

 الواقع  ،"سوفا"كما أغلقت معبر    . شاحنة يومياً ) ٢٥٠( نحو    في هذا المعبر في الظروف العادية      يمروغزة،  
 المواد الخـام    خالوإدشاحنة من المرور    ) ٢٥٠( ما منع ما يقارب      ، رفح يعلى الخط األخضر شمال شرق    

الق معبر إيرز فـي  ـبإغأيضاً  حتالل  وقامت سلطات اال  . البناءبإلى قطاع غزة، خصوصاً المواد الخاصة       
 تنقل مواد إسمنتية وتموينية بشكل يومي إلى قطاع غـزة، مـا أدى إلـى                ،شاحنة فلسطينية ) ١٢٠(ه  ـوج

حتالل الشاحنات من إيصـال البضـائع   ومنعت سلطات اال.  أعمال البناء ونقص في المواد التموينية تضرر
المستوردة الموجودة في المرافيء البحرية اإلسرائيلية إلى مناطق السلطة الفلسطينية، ما أدى إلـى إلحـاق                

 . المخازن اإلسـرائيلية   في رسوم عن كل يوم تبقى فيه هذه البضائع          الذين يضطرون لدفع  لتجار،  باخسائر  
 ألف دوالر أمريكي    ٧٠٠جارة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي        وتقدر الخسائر التي لحقت بقطاع الت     

                                                        
 .حسب تقديرات وزارة الصناعة ٦٤
 .يف موضع سابق من هذا الباب" الفلسطينيةقصف وتدمري املمتلكات املدنية "راجع بند  ٦٥
 .يف موضع سابق من هذا الباب" جتريف أراض واقتالع أشجار"راجع بند  ٦٦
 .حسب إحصائيات وزارة الزراعة ٦٧
 ).بكدار(لتنمية واإلعمار حسب إحصائيات الس االقتصادي الفلسطيين ل ٦٨



 ٤٣ 

 ويقدر إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع التجارة نتيجة تعطل التعامل مع العالم الخارجي مليـار               . ٦٩يومياً
 .٧٠دوالر منذ اندالع انتفاضةوثالثمائة وخمسة وثمانون مليون 

 
فقـد توقفـت آالف المركبـات       . لمواصالت بشكل كبيـر   وكنتيجة مباشرة لإلغالق تضرر قطاع النقل وا      

 بسبب منع قوات االحتالل للسائقين من المرور         والبضائع عن العمل   ركاب المستخدمة في نقل ال    والشاحنات
. على الطرق الرئيسية التي تم تخصيصها للمستوطنين، وبسسب تدمير وتجريف الطرق وحفر الخنادق فيها             

وفي بعـض األحيـان   . ل إلى نقل بضائعهم عن طريق شاحنات إسرائليةوقد اضطر عدد من رجال األعما   
يحاول سائقو سيارات التاكسي الفلسطينيون المرور عبر الطرق االلتفافية الوعرة، ما يؤدي إلـى خـراب                
السيارات بشكل متكرر، وما يستتبعه من تكاليف باهظة على كاهل السائقين الذين يعانون من قلة األعمـال                 

 .٧١مليون دوالر أمريكي) ١٦٥( بحوالي ٢٠٠١در خسائر قطاع النقل والمواصالت خالل العام وتق. أصالً
 

كما تقوم سلطات االحتالل باحتجاز األموال من عائدات الضرائب والرسوم المسـتحقة للسـلطة الوطنيـة                
ـ   . ٢٠٠١ حتى نهاية عـام      ٢٩/٩/٢٠٠٠نتفاضة األقصى بتاريخ    اندالع  االفلسطينية منذ    وال وتقـدر األم

 .٧٢مليون دوالر أمريكي) ٢٥٠(المحتجزة للسلطة الفلسطينية لدى الجانب اإلسرائيلي بحوالي 
 

أعباء مادية إضـافية لـم تكـن        الوطنية الفلسطينية    السلطة وقد أدى تدهور الوضع االقتصادي إلى تحميل      
كثير من األحيان    وقد اضطرت السلطة في      . والتعليم والضمان االجتماعي   الصحة في قطاع    خاصةمتوقعة،  

من رواتـب   % ١٥إلى  % ٥كما قامت بخصم نسبة تتراوح بين       . إلى تأخير دفع رواتب الموظفين عدة أيام      
 بلغ العجـز في الميزانيـة العامة للسلطة الفلسطينيـة        ٢٠٠١وخالل عام   . الموظفين في المؤسسات العامة   

 .٧٣مليون دوالر أمريكي) ٥٢٦(
 

 يـــع الصحـــالوض
 

على الوضع الصحي في المناطق الفلسطينية بسبب منع أو عرقلـة  واضحة ق اإلسرائيلي آثاراً   ترك اإلغال 
 وسيارات اإلسعاف عبر الحواجز العسكرية، ومنع المرضى وأفراد الجهاز الطبي            اإلمدادات الطبية  مرور

 اإلمـدادات    لمطار غزة تدفق   المستمرفقد عرقل اإلغالق    . من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية     
وعرقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي وصول     . الطبية وسفر الجرحى الفلسطينيين إلى الخارج طلبا للعالج       

 ومن بينها عـدد  ،عشرات الشاحنات المحملة باألدوية واإلمدادات الطبية عبر معبر رفح الحدودي إلى غزة  
 .ولتم التبرع بها من قبل بعض الدمن سيارات إسعاف مجهزة بالكامل 

وتوفي بعض المواطنين المرضى على الحواجز العسكرية، كما وضعت بعض الحوامل في السيارات على              
 توفي الطفل عبد اهللا عطارات الذي كان يقل عمره عن عامين بعد أن            ٢٣/٨/٢٠٠١فبتاريخ  . هذه الحواجز 

 إلى المستشفى لتلقـي  وحاول الجيران نقله. أصيب بحالة اختناق نتيجة وقوعه في برميل ماء في قرية طرم 
                                                        

 .حسب إحصائيات وزارة االقتصاد والتجارة ٦٩
 ).بكدار(حسب تقديرات الس االقتصادي الفلسطيين للتنمية واإلعمار  ٧٠
 .حسب إحصائيات وزارة النقل واملواصالت ٧١
 .املصدر السابق ٧٢
 . التقريريف الفصل الثالث من الباب الثاين من هذا" امليزانية العامة"راجع بند  ٧٣



 ٤٤ 

مداخل القرية منعوا السيارة من اجتياز الحـاجز ممـا          العالج، إال أن الجنود اإلسرائيليين المتمركزين على      
 عاماً، من بلـدة باقـة    ٧١ توفي المواطن صبري محمد جانم،       ٧/١١/٢٠٠١وفي صباح   . ٧٤أدى إلى وفاته  

 ساعات من اجتياز حاجز دير شرف العسـكري         الشرقية قضاء طولكرم، بعد أن أخره جنود االحتالل لعدة        
فقد كان المواطن المذكور يعاني من فشل كلـوي         . من أجل التوجه إلى مركز غسيل الكلى في مدينة نابلس         

 أشهر، عندما ٨ توفي الرضيع ناصر خالد قزمار،       ٤/١٢/٢٠٠١وفي  . يتطلب غسيل الكلى مرتين أسبوعياً    
هذا إضـافة  . لدته من نقله إلى المستشفى في قلقيلية لتلقي العالجمنع جنود متمركزون عند نقطة عسكرية وا 

 .٧٥إلى االعتداء على األطباء وسيارات اإلسعاف والمستشفيات
 
يشكل تردي الوضع الصحي للفلسطينيين بسبب اإلغالق والحصار اإلسرائيلي انتهاكـاً لمجموعـة مـن               و

اتفاقية جنيف الرابعة لحمايـة المـدنيين       من   ٢٣ة  المادف. مواثيق حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني     
على كل طرف من األطراف السامية المتعاقـدة أن يكفـل حريـة مـرور               : "تنص على أنه  زمن الحرب   

رساالت األدوية والمهمات الطبية ومسستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر مـن               
 من ميثاق المحكمة الجنائيـة الدوليـة   ٢٥/ر المادة الثامنة الفقرة بتعتبكما  ".المدنيين، حتى لو كان خصماً  

 .تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية للسكان المدنيين من جرائم الحرب
 
 نـــارة المعتقليـــيز
 

 . الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من رؤية ذويهم       سرىأدى إغالق المناطق الفلسطينية إلى حرمان األ      
ـ         . نع من الزيارة لعدة أشهر بحجة األمن      وقد استمر الم   ارة ـومنذ بداية االنتفاضـة منعـت إسـرائيل زي

كما لـم يـتمكن   . ٢٠٠١٧٦األهالي ألقربائهم المعتقلين لمدة سبعة أشهر، واستمر هذا المنع معظم أيام عام             
لسطينيين مـن   لى حرمان المعتقلين الف   إغالق   كما أدى اإل   .المحامون من زيارة المعتقلين لمتابعة قضاياهم     

نسـانية،  حـتالل المنظمـات اإل  سـلطات اال ومنعت  .هم يوفرونها لهمذوواالحتياجات الرئيسية التي كان  
من غذاء  % ٤٥ن  أيذكر  و. سرائيليةلى المعتقالت اإل  إدخال المواد الغذائية    إمن  باستثناء الصليب األحمر،    

 .٧٧نسانية اإلهالي المعتقلين والمنظماتأمن قبل يتم تزويده المعتقلين كان 
 
بتأخير األهالي عن   اإلسرائيلية تقوم في أغلب األحيان       إدارات السجون    كانت عندما كانت تسمح بالزيارة،   و

 صالزيارة، وبالتالي يجبرون على االنتظار ساعات طويلة تحت حرارة الشمس صيفا، أو في البرد القـار               
، سواء مـن األهـالي أو   ستقبال الزوارن ام معتقلينبعض ال حتالل حرمان    سلطات اال  تواصل كذلك. شتاء

المحامين أو منظمات حقوق اإلنسان، كإجراء عقابي يستهدف عـزل المعتقـل عـن العـالم الخــارجي          
 كما تحرم إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين بشكل تام من الخروج مـن السـجن لزيـارة           .وإضعاف معنوياته 

 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على        ١١٦ك المادة   وتخالف إسرائيل بذل  . أقاربهم مهما كانت الظروف   
                                                        

 .٨١، صنفوس حمطمة، مرجع سابقمنظمة العفو الدولية، : راجع ٧٤
 .يف موضع سابق من هذا الباب" االعتداء على الطواقم الطبية"راجع بند  ٧٥
وراجع كذلك تقرير أطبـاء مـن أجـل حقـوق اإلنسـان يف إسـرئيل       . org.icrc.www://http: راجع يف ذلك عنوان اللجنة الدولية للصليب األمحر على اإلنترنت٧٦ 
)Physicians for Human Rights( هـآرتس "صحيفة .  معتقالً فلسطينياً يف سجن جمدو٩٧٠الوضع الالإنساين لـ  حول ١٩/١٢/٢٠٠١ الصادر بتاريخ) "  طبعـة

 com.haaretzdaily.www://ttph . ١٩/١٢/٢٠٠١، )اإلنترنت
 .يف موضع سابق من هذا الباب"  اعتقاالت تعسفية واحتجاز حريات وتعذيب"راجع بند  ٧٧



 ٤٥ 

يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى األخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن               "أنه  
 ...".ويسمح للمعتقلين بزيارة عائالتهم في الحاالت العاجلة. من التواتر

 
  الفلسطينـــــياءـــالقضتشويــش عمــل 

 
الجهـاز  بعمـل   كبيـر   ضـرار   إعلى المناطق الفلسطينية إلى     المفروض  المشدد  اإلسرائيلي  إلغالق  أدى ا 
 من مدنهم وقـراهم     إلى المحاكم الفلسطينية  من الوصول   ن  و والمحام فلم يتمكن القضاة  . ئي الفلسطيني القضا

المحضريــن   هذا باإلضافة إلـى صـعوبة تنقـل          .الواقعة خارج نطاق المنطقة التي توجد فيها المحكمة       
كما أصبح متعذراً على أفراد الشرطة الفلسـطينية  . المكلفين بتبليغ األوراق والدعاوى الصادرة عن المحاكم     

التوجه إلى المناطق الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية، أو المرور بين المدن والقرى، من أجـل                
إلـى عـدم تنفيـذ األحكـام     و إجراءات المحاكم ةرقلعإلى  وقد أدى ذلك . تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية   

، بسـبب غيـاب     القضـايا البت في   زيادة تأجيل   أيضاً   ونتج عن ذلك  . في كثير من األحيان   الصادرة عنها   
إن استمرار هذا الوضع ينذر بخطر      . القاضي أو الخصوم أو الشهود، الذين يعرقل جنود االحتالل وصولهم         

 .٧٨القضاء بين المواطنين الفلسطينيينكبير على سيادة القانون وهيبة 
 

 تعطيل عمل المؤسســــات الرسميــة
 
 ل إلى شـل   ٢٠٠١ عام   الفلسطينيةوالقرى  االحتالل على المدن    قوات   ته فرض ذيالواإلغالق   الحصار   ىأد

 منعت سـلطات االحـتالل نـواب الضـفة          فقد. في مناطق السلطة الفلسطينية    العمل البرلماني شبه تام في    
 على حركة أعضاء المجلس التشريعي مـن        اً قيود وفرضت ،العكسبغزة و قطاع  من الوصول إلى    ة  الغربي

 المجلس  أعمالالقرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وحالت دون وصولهم إلى رام اهللا للمشاركة في               
م فـي مكاتـب   كما عرقل اإلغالق اإلسرائيلي وصول موظفي المجلس التشريعي إلى أماكن عمله   . المختلفة

وقد أدى اإلغالق المشدد إلى إلغاء بعض جلسات المجلـس          . المجلس التشريعي الرئيسية في رام اهللا وغزة      
التشريعي العـامة أو جلسات اللجـان التي كان المجـلس قد قـرر عقــدها عـن طــريق البــث                  

 عجز األعضاء عـن  ، بسبب تشديد الحصار في يوم الجلسة، أو بسبب)video conference(التلفزيوني 
وقد نتج عن ذلك عجز المجلس التشريعي عـن القيـام           . الوصول حتى إلى مكان وجود كاميرات التصوير      

 .٧٩بمسئولياته بسن قوانين جديدة أوممارسة مهامه الرقابية على عمل السلطة التنفيذية
 
 

 نسـبة كبيـرة مـن       كما أدى الحصار واإلغالق اإلسرائيلي على المناطق الفلسطينية إلى عرقلة وصـول           
ـ           . الموظفين العموميين الفلسطينيين إلى أماكن عملهم      وزارات ـوهـذا أدى بـدوره إلـى ضـعف أداء ال

واإلدارات الحكومية الفلسطينية وسلطات الحكم المحلي في توفير الخدمات األساسية للمواطنين، كمـا أدى              

                                                        
السـلطة  " وكذلك الفصل الثـاين ). ٢٠٠١اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا(أداء احملاكم النظامية خالل انتفاضة األقصى حسني أبو هنود، : للتفصيل راجع ٧٨

 .يف الباب الثاين من هذا التقرير" القضائية
 .يف الباب الثاين من هذا التقرير" السلطة التشريعية"للتفصيل راجع الفصل األول  ٧٩



 ٤٦ 

رقل الحصار واإلغـالق عمليـة   كما ع. ٨٠إلى ضعف مستوى التطور المهني واإلداري في تلك المؤسسات     
 .عقد االنتخابات للهيئات البلدية والنقابات المهنية

 
 ةـــالمحتلالشرقيـــة دس ــة القــ من وإلى مدينحركةتقييد حرية ال

 
في مدينة القـدس  المقيمين  عدد المواطنين الفلسطينيين خفيض اإلسرائيلي سياسة تهدف إلى ت     ينتهج االحتالل 

 . حق اإلقامـة فـي المدينـة       مر الذي يعني مصادرة   هوياتهم األ بطاقات  سحب  من خالل   المحتلة،  الشرقية  
في مـنح   يشترط  الذي   ،١٩٥٢لى قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة       ع في ذلك     السلطات اإلسرائيلية  ستندوت

بموجب وفقاً لألنظمة الصادرة    و.  بشكل دائم  إسرائيلقامة في   أو مقيم وجوب اإل   أو بقاء الهوية ألي مواطن      
 أو  الذين يتواجدون الفلسطينيين   قدس بسحب هويات مواطني ال    الداخلية اإلسرائيلية تقوم وزارة   هذا القانون،   

 .العمل أو الدراسةألغراض  خارج المدينة يقيمون
 

ستطاعتهم الحصول علـى إقامـة   ا أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك المدينة لعدم          وهناك
الفلسـطينيون   سكان القدس ال يستطيع ،وفق قانون الدخول إلى إسرائيل ف . أو حتى ألبنائهم   ،جهمدائمة ألزوا 

 ووفق أنظمـة  . من ضرورات إعادة توحيد العائلة ذلكمنح حق اإلقامة في المدينة إلى أقاربهم إال إذا اعتبر   
فراد العائلة المقدمة مـن     ، تم رفض معظم الطلبات التي قدمت من أجل لم شمل أ            اإلسرائلية وزارة الداخلية 

 .٢٠٠١ خالل العام األزواج والزوجات
 

 بـين  االختيـار  ، شمل أفرادهـا لمفي  التي ترغب   ،على العائالت الفلسطينية  المجحفة تفرض   هذه السياسة   
 العـيش   وبـين  لمخاطر دفع الغرامات أو السجن أو الطرد،         وبالتالي التعرض  ،العيش بطريقة غير قانونية   

بـدأت   إضافة إلـى ذلـك،     .إلقامة في المدينة   ا  حق  الحرمان من  مخاطروتحمل  القدس  ينة  مد  حدود خارج
 بمنع تسجيل األطفال الفلسطينيين كمقيمين في مدينة القـدس إذا           ١٩٨٢عام   منذ اإلسرائيلية   وزارة الداخلية 

 يجيز تسجيل   ١٩٧٤أن قانون دخول إسرائيل لعام      من  لم يحمل والد الطفل الهوية اإلسرائيلية، على الرغم         
فـي   من حقـوقهم    أطفال القدس الفلسطينيين   تم حرمان الكثير من      ،ذلكلونتيجة  . الطفل ضمن بطاقة والدته   

 . والدراسة في المدارس الحكومية،تلقي الرعاية الصحية والعالج ضمن نظام التأمين الوطني
 

ية إلى مدينـة القـدس، ومنـع         إغالق جميع المنافذ والطرق المؤد      اإلسرائيلي حتالل اال ت قوات كما واصل 
فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها دون الحصول على تصريح مـن السـلطات العسـكرية                 

عن باقي األراضـي    وفصلها التام    المدينة    احتالل  من هذه السياسة إلى تكريس     إسرئيل وتهدف   .اإلسرائيلية
فـي  والثقافي  لحركة التجارية والنشاط االقتصادي      ا ركوداإلجراءات إلى   هذه  وقد أدت   . الفلسطينية المحتلة 

ـ    السكان الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية          تمكن مدينة القدس المحتلة، بسبب عدم     زة ـوقطـاع غ
 .إليهامن الوصول 

                                                        
 .يف الباب الثاين من هذا التقرير" السلطة التنفيذية"راجع الفصل الثالث  ٨٠



 ٤٧ 

 ٨١لـــل إسرائيـــن داخــ الفلسطينييلحقوق اإلسرائيلية االنتهاكات: رابعاً
 

 ضد المواطنين الفلسـطينيين     يةسرائيلاإل ةحكوماللتمييز التي تمارسها     سياسة ا  ٢٠٠١عام  خالل ال تواصلت  
على أسـاس   القائم  هذا التمييز   . سكانالمن مجموع عدد    % ٢٠يشكلون حوالي    الذينوداخل دولة إسرائيل،    

جتماعيـة  خاللها المنافع االقتصـادية واال  من   توزع التي   قطاعات الحياة وجميع ال   نواحي يتخلل جميع    إثني
وبصورة عامة، يعاني الفلسطينيون داخل إسرائيل من التهميش السياسي واالقتصادي، ما ينعكس            . قافيةوالث

وفيما يلي عـرض     . التي ال تعاملهم كمواطنين متساوين في الحقوق       إسرائيلسلبا على وضعهم العام داخل      
 .بعض مجاالت التمييزموجز ل

 
 التمييـــز بموجــب القانـــون

 
م إسرائيل إلى عدد من المعاهدات الدولية، وبالرغم من ادعـاء إسـرائيل بأنهـا دولـة                 بالرغم من انضما  

ديمقراطية وبأنها تساوي بين جميع مواطنيها، إال أن القانون اإلسرائيلي ال يزال يميز ضـد الفلسـطينيين                 
 طريـق سـن     ويكون التمييز مباشراً ضد غير اليهود في القانون ذاته، أو غير مباشر عن            . داخل إسرائيل 

 .تشريعات تبدو في الظاهر حيادية، لكنها وضعت للتمييز ضد الفلسطينيين من الناحية العملية
 

ومن األمثلة على التمييز المباشر قوانين الجنسية وقانون العودة والطبيعة القانونية المميزة لبعض المنظمات              
ول دولة إسرائيل، وقانون الجنسية يمنحـه    فقانون العودة يعطي كل يهودي في العالم الحق في دخ         . اليهودية

فوراً الجنسية اإلسرائيلية لمجرد كونه يهودياً، في حين أن العرب يحصلون على الجنسية فقط عن طريـق                 
كما أن القانون يعطي للوكالة اليهودية التي تقدم خدماتها لليهود فقط تسهيالت ضـريبية              . الوالدة أو التجنس  

 .ستوطنات، وال يستفيد فلسطينيو إسرائيل من هذه الخدمات بتاتاًوتمنحها األراضي لبناء الم
 

ومن األمثلة على التمييز غير المباشر منح مساعدات وامتيازات حكومية وإعفاءات ضـريبية للمـواطنين               
ومن التسهيالت التي تمنح للمشتركين في الخدمة       . على أساس المشاركة في الخدمة العسكرية ومكان السكن       

ويسـتحق  . إلعفاء الجزئي من رسوم التعليم الجامعي، واألولوية في الوظائف العامة والحكومية          العسكرية ا 
ات كانت نسـبة  ي وحتى نهاية التسعين. اإلسكانفقط من مبلغ قرض% ٦٢ المواطن الذي ال يخدم في الجيش     

لسكان فـي    ل فقط من المجموع العام   % ٨المواطنين العرب الذين حصلوا على قرض اإلسكان ال تزيد عن           
 .إسرائيل

 
ن مـن مسـاعدات     ي وزارة اإلسكان من عدد المواطنين العـرب المسـتفيد         وضعتها التي   عاييركما تقلل الم  

يشترط و. ة في قرية صغير   اًسكناستأجر  ذا  إسكان  ال يستفيد المواطن العربي من مساعدة اإل      فمثالً   .اإليجار
، %٥ التي تتعدى نسـبة المسـتأجرين فيهـا          ،ة في المدن أو القرى الكبير     استئجار السكن مساعدة  لصرف  

لمقاييس ال تنطبق على جزء      وعليه فإن هذه ا    ، لإليجار مساكن فيهاال يوجد   وأغلب المدن والمناطق العربية     
 .كبير من المواطنين العرب

                                                        
ومة اإلسرائيلية ضد املواطنني العرب داخل إسرائيل، وإمنا يشري إىل بعض اجلوانب اليت تظهر الوضع السيء نتيجة للمارسات ال يرصد هذا التقرير كافة االنتهاكات اليت متارسها احلك ٨١

 .احلكومية التمييزية ضدهم
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 هــدم المنــــازل
 

اع غـزة، بـل امتـدت    لم تقتصر سياسة هدم المنازل الفلسطينية على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقط    
 استمراراً لهدم بيوت الفلسطينيين بحجة عـدم        ٢٠٠١وشهد العام   . لتشمل منازل الفلسطينيين داخل إسرائيل    

وتم هدم مجموعة من المنازل على هذه الخلفية، بينما تهدد قرارات الهدم المئات مـن المنـازل             . الترخيص
 منزل المواطنين محمد مناع     ١٣/٣/٢٠٠١بتاريخ  وعلى سبيل المثال هدمت السلطات اإلسرائيلية       . األخرى

وكارم الصواري من بلدة مجدل الكروم بالقرب من مدينة كرمئيـل فـي الجليـل، علمـاً أن المـواطنين                    
ويذكر هنا أن إسرائيل    . المذكورين كانا قد حاوال استصدار تراخيص بناء، إال أن السلطات رفضت طلباتهم           

 عاماً، علماً أن عدد سـكان القريـة قـد    ٢٥كروم ولو متراً واحداًَ منذ      لم تسمح بتوسيع نفوذ قرية مجدل ال      
 هدمت إسرائيل منـزلين     ٩/٥/٢٠٠١وفي  . ٨٢ عاماً ٢٥ ألفاً، وكان عددهم خمسة آالف قبل        ١٢وصل إلى   

وفي نهايـة   . لعائلة غنيمي في قرية غنيمات البدوية في النقب بحجة أن البناء تم في قرية غير معترف بها                
 .٨٣ هدمت السلطات اإلسرائيلية منزالً عربياً في الرملة٢٠٠١حزيران 

 
 القرى العربيــة غيــر المعتـــرف بــــها

 
 مواطن عربي غير معترف بها مـن  ٧٠,.٠٠٠ يوجد في إسرائيل أكثر من مئة قرية عربية يسكنها حوالي

وتفتقر . ل إنشاء دولة إسرائيل   قبل الحكومة اإلسرائيلية، وتعتبر غير موجودة رسمياً، بالرغم من وجودها قب          
هذه القرى للخدمات الحكومية والبلدية األساسية، إذ ال تتوفر فيها ميـاه الشـرب أو تمديـدات الكهربـاء                   

وفي بداية التسعينيات اعترفت الحكومة     . والهاتف أو المستوصفات الصحية، كما يمنع بناء المدارس داخلها        
 المعترف بها، إال أنه لم يتم البدء بمشاريع تطويرية تهدف إلـى             اإلسرائيلية بتسع قرى من بين القرى غير      

وتتفاقم مشكلة التجمعات السكانية غير المعترف بها فـي بعـض           . ٨٤تزويدها بالخدمات األساسية حتى اآلن    
 .المناطق التي يسكنها البدو في النقب

 
 بلديات والمجالــــس المحليـــة العربيـــةالتمييز ضد ال

 
والمـنح   ميزانيـات  فـي توزيـع ال     ةتمييز متواصـل  يات والمجالس المحلية العربية من سياسة       تعاني البلد 

 تعـاني   ٨٢ عربية من أصـل      سلطة محلية  ٧٨هناك  ف. الحكومية، مقارنةً بالقرى والمدن اليهودية المشابهة     
 قتصـادي ا في وضـع     ١٨٣ من أصل    يهودية سلطة محلية  ٢٩ هنالك   ،بالمقابل. قتصادي متدنٍ امن وضع   

 العربية ثلثي المبلغ المخصـص  لسلطات المحليةوال يتعدى معدل المبلغ المخصص للفرد الواحد في ا       .متدٍن
 كما واصلت الحكومة التمييز ضد المناطق العربية في برنامج تطـوير     .٨٥اليهوديةبلديات  للفرد الواحد في ال   

                                                        
 org.arabhra.www://http: منشور يف موقع املؤسسة على اإلنترنت. ١٥/٥/٢٠٠١، الناصرة، بتاريخ "املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان"راجع بيان ٨٢ 
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 منطقـة   ١٥٥دت من هـذا البرنـامج       منذ هذا التاريخ استفا   . ١٩٧٧األحياء الحضرية الذي بدأ تنفيذه عام       
ويشمل هذا البرنامج تطوير أعمال البناء والبنية التحتيـة  .  منطقة عربية فقط١٨يهودية، بينما استفادت منه     

 .٨٦من طرق وخدمات مياه وكهرباء وهواتف والصرف الصحي وبناء المدارس
 

 لجنـــــة أور للتحقيــــق
 

ائيلية إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشـأن المصـادمات التـي       الحكومة اإلسر  قررت ٢١/١٠/٢٠٠٠بتاريخ  
نتفاضـة  اوقعت داخل إسرائيل بين المواطنين الفلسطينيين وقوات األمن خالل مظاهرات التضـامن مـع               

 الحكومة باالنتقادات من المنظمات غير الحكوميـة        قرار بلقووقد  . ٢٠٠١ في بداية تشرين األول      األقصى
كذلك من منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولية، ألنها لم تشـكل               و ،والمحامين في إسرائيل  

بدرجـة  القضـائية   وتتمتع مثل هذه اللجنة     . ١٩٦٨لجنة تحقيق قضائية بموجب قانون لجان التحقيق للعام         
     شهود  رئيس المحكمة العليا، وتتمتع بصالحيات إلجبار ال        قبل نون من أكبر من االستقاللية ألن أعضاءها يعي

واسـتجابة  .  باإلفـادات أمامهـا    لمن يدلون على اإلدالء بشهاداتهم، وتمنح الحصانة من المالحقة القانونية         
 على استبدال لجنة تقصي الحقائق بلجنـة  ٨/١١/٢٠٠٠لضغط الرأي العام، وافقت الحكومة اإلسرائيلية في  

 . برئاسة القاضي أورتحقيق رسمية
 

 تشـرين األول تحقيق في أسباب ومالبسات والمسؤولية عن أحداث شـهر      وقد باشرت اللجنة أعمالها في ال     
ورغم أن أعمال اللجنة لـم  . مئاتجرح ال ومن مواطني إسرائيل     فلسطينياً    قتل فيها ثالثة عشر     التي ٢٠٠٠

 :يستنتج ما يليتكتمل بعد، إالّ أن المتتبع للجلسات العلنية التي عقدتها خالل فترة ال تقل عن عام 
 
حتجاجية التي   من قبل الشرطة اإلسرائيلية في تعاملها مع المظاهرات اال         حةضا هناك تجاوزات و   كانت -١
ستخدام المفرط وغير المبـرر للقـوة       هذه التجاوزات تمثلت في اال    . ٢٠٠٠ تشرين األول ندلعت في بداية    ا
كمـا  .  تشكل تهديداً لحيـاة أفـراد الشـرطة        لم تكن في ظروف   ) الرصاص المطاطي والرصاص الحي   (

 .إسرائيلفي حتجاجية األول مرة في تفريق مظاهرات  القنص عمليات  الشرطةاستخدمت
 
ستفزازية إلى مراكز القـرى     ا مشاعر المواطنين الفلسطينيين حين دخلت بصورة        بإثارة الشرطة    قامت -٢

ـ      اولو  . لتفريق المتظاهرين ) أم الفحم والناصرة، مثالً   (والمدن   دامات التـي   متنعت عن ذلك لتم تفادي الص
 فقد جرت عدة مظاهرات بعد ذلك ولم تحدث فيهـا أيـة             .أدت إلى هذا العدد من الضحايا من بين المدنيين        

 .إصابات ألن الشرطة لم تتدخل لتفريقها
 
لجهاز الشـرطة واضـحة     ) رئيس الحكومة ووزير األمن الداخلي    (تعليمات المستوى السياسي     لم تكن    -٣

 .متظاهرينوصريحة بتفادي التصادم مع ال
  ذلـك  ،تعثر المسيرة السلمية بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني      بسبب  حتجاجية   المظاهرات اال   نتجت -٤

مسـجد  لإلـى ا  سـتفزازية   شـارون اال  رئيس حزب الليكود اإلسرائيلي أرئيل      أدى، بعد زيارة    التعثر الذي   
 خـالل   ضحايا عدد كبير من ال     راح ضحيتها  التينتفاضة األقصى   اندالع  ا، إلى   ٢٨/٩/٢٠٠٠األقصى في   

                                                        
 .مرجع سابقعلى اإلنترنت، " عدالة"البيان منشور يف موقع . ١٣/١٢/٢٠٠١ذااخلصوص بتاريخ " عدالة"راجع بيان مركز  ٨٦
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كان من الطبيعي والمتوقع أن يتضامن الفلسطينيون داخل إسرائيل مع إخوانهم في الضفة             و. األسبوع األول 
 المواطنـون  همـا  منيعانيستمرار التمييز واإلهمال الشاملين اللذين  كما أن ا   .الغربية وقطاع غزة المحتلين   
 زاد من الدافعية لالحتجـاج ضـد سياسـات الحكومـة             قرن  نصف كثر من الفلسطينيون داخل إسرائيل أل   

 .٨٧اإلسرائيلية
 

 االعتقــــال التعسفـــي
 

 شرعت الحكومة اإلسرائيلية باعتقال مواطنين من فلسطينيي إسرائيل اعتقاالً إداريـاً،            ٢٠٠١منذ بداية عام    
 صادقت محكمـة    ١٤/١/٢٠٠١ففي  . ٨٨دون توجيه تهمة محددة للمعتقل أو إعطائه الحق في محاكمة عادلة          

إسرائيلية على قرار رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير الدفاع إيهود براك باعتقال المواطن غسان عثامنة،              
وهذا األمر يحدث ألول مرة منـذ العـام         .  عاماً، لمدة ستة أشهر اعتقاالً إدارياً استناداً إلى دليل سري          ٣٨

التجمع الوطني الديمقراطي، وكان قد اعتقل مرتين فـي      ويذكر أن المعتقل عثامنة ناشط في حزب        . ١٩٩٧
 أيدت المحكمة العليا قـرار االعتقـال اإلداري للمـواطن           ١٢/٣/٢٠٠١وبتاريخ  . ١٩٩٥ و ١٩٨٨عامي  
 .كما تعرض المواطن كمال اعبيد لالعتقال اإلداري أيضاً. ٨٩عثامنة

 
ففي أواخر شـهر تشـرين   . باب أمنيةاستمرت السلطات اإلسرائيلية بتوقيف عدد من المواطنين العرب ألس   

 ١٨ أوقفت الشرطة اإلسرائيلية مواطنين اثنين من قرية كفر مندا هما صالح حسن بشـناق،                ٢٠٠١األول  
 عاماً، بحجة التجمع غير القانوني وتوزيـع مـواد تحريضـية أثنـاء        ٤٠عاماً، وعادل جمال عبد الحليم،      

 التي قتلـت فيهـا الشـرطة        ٢٠٠٠داث تشرين األول    المظاهرات داخل إسرائيل في الذكرى السنوية ألح      
، أطلـق  ١٢/١١/٢٠٠١وبعد أسبوعين من االعتقال، فـي     .  شخصاً من فلسطينيي إسرائيل    ١٣اإلسرائيلية  

 .سراحهما دون أن تثبت عليهما أية تهمة
 

 إســــاءة معاملـــة النـــواب العــــــرب
 

 تم فيه   ٧/١١/٢٠٠١ة، جرى في الكنيست تصويت بتاريخ       بطلب من المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلي     
ويعتبر رفع الحصانة البرلمانيـة    . رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست النائب العربي عزمي بشارة         

وجاء قرار رفع الحصانة على خلفية زيارة بشارة إلـى          . مقدمة لتقديم النائب بشارة للمحاكمة بتهمة جنائية      
 عبر فيه عن رأيه المؤيد ألعمـال المقاومـة          ١٠/٦/٢٠٠١باً سياسياً في دمشق بتاريخ      سوريا وإلقائه خطا  

المشروعة حسب القانون الدولي ضد االحتالل اإلسرائيلي لجنوبي لبنان، وانتقد فيـه سياسـات الحكومـة                
ربهم فـي   اإلسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك لتسهيله زيارة عدد من فلسطينيي إسرائيل ألقا            

 حـول شـرعية     ٥/٦/٢٠٠١سوريا، وأيضاً بسبب مضمون الخطاب الذي ألقاه في مدينة أم الفحم بتاريخ             

                                                        
بتـاريخ  " عدالـة "، راجع بيـان  ٢٠٠٠حداث تشرين األول  شلومو بن عامي عن أ األمن الداخلي حول مسئولية رئيس احلكومة اإلسرائيلية ووزير الدفاع إيهود براك، ووزير  ٨٧
 .مرجع سابقعلى اإلنترنت، " عدالة"البيان منشور يف موقع . ٩/١٢/٢٠٠١

 .يعطي القانون احلق للحكومة يف اعتقال أي شخص إدارياً دون توجيه مة ملدة ستة أشهر جيوز متديدها ٨٨
 .مرجع سابقعلى اإلنترنت، " عدالة"، البيانان منشوران يف موقع ١٢/٣/٢٠٠١ و١٥/١/٢٠٠١بتاريخ " ةعدال"راجع البيانني الصحفيني الصادرين عن مركز  ٨٩
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وقد اعتبرت الحكومة اإلسرائيلية أن تصريحات بشارة تنطوي على تأييد          . مقاومة االحتالل في جنوب لبنان    
 .لمنظمات إرهابية

 
، بـل  هملعرب سياسة منهجية أدت إلى اإلضرار بعدد من وتشكل إساءة السلطات اإلسرائيلية لمعاملة النواب ا      
 تعرض أعضاء الكنيست    ٣٠/١٠/٢٠٠١فمثالً بتاريخ   . قامت الشرطة اإلسرائيلية بضرب وإهانة عدد منهم      

محمد بركة، عصام مخول، وأحمد الطيبي للضرب واإلهانة من قبل الشرطة اإلسرائيلية أثنـاء مشـاركتهم      
الطيبة العربيتين، احتجاجاً على مصادرة أراض من البلدتين لفـتح شـارع            في مظاهرة في بلدتي الطيرة و     

 .٩٠جديد
 

كل ما سبق يشير إلى إشكالية النظام الديمقراطي في إسرائيل، والذي يتيح المجال لحرية الـرأي والتعبيـر           
. لكنيسـت لليهود، بينما يحرم اآلخرين من هذه الحرية حين يتعلق األمر بالمواطنين العرب وممثليهم فـي ا               

كما أن التحريض المستمر من قبل أوساط يمينية إسرائيلية ضد النواب العرب في الكنيست يهدف إلى نزع                 
 .الشرعية عنهم، وإحباط مساعيهم لتمثيل مصالح المواطنين العرب والدفاع عنها

 
 ٩١التمييـــز فــي مجــــال التعليـــــــم

 
ئيل من تمييز واضح يتخلل كافة النـواحي التعليميـة، وذلـك            يعاني تالميذ المدارس الفلسطينيون في إسرا     

فنظام التعليم المدرسي الحكومي ينقسم إلى قسمين أحدهما للفلسـطينيين واآلخـر            . مقارنة بنظرائهم اليهود  
 فمدارس العرب الفلسـطينيين كثيـراً مـا         .يةاليهودو العربية جودة المدارس    فرق كبير بين  هناك  و. لليهود

 ال كمـا .  فيها سـيئة لتالميذ، وليس بها العدد الكافي من المدرسين، ومبانيها رديئة والصيانة         تكون مكتظة با  
وقـد أقـرت وزارة    .باليهود الخاصةتوفر هذه المدارس من المرافق والفرص التعليمية ما توفره المدارس    

نفاق على التلميذ   متوسط اال بأن متوسط ما تنفقه على التلميذ في المدارس العربية أقل من            اإلسرائيلية  التعليم  
 ال تحصـل عليـه      تحصل على تمويل إضافي مـن الدولـة       يهود  كما أن مدارس ال   . في المدارس اليهودية  

 .المدارس العربية
 

بعض األطفال العرب للسفر لمسـافات طويلـة        وال تتوفر المدارس في كثير من البلدات العربية، فيضطر          
تعـاني   حيـث    ليهـود، جد تباين صارخ بين مدارس العرب وا      كما يو . للوصول إلى أقرب مدرسة لبيوتهم    

 مثل المكتبات وأجهزة الكمبيوتر ومختبرات العلـوم  ،النقص الدائم في المرافق التعليمية األساسية األولى من   
عربية، خاصة   ال ناطقويمثل حظر إنشاء المدارس في بعض الم      . المساحات المخصصة لألنشطة الترفيهية   و

 أمام األسر التي لديها أطفال، باإلضافة إلى أنه يحرم العديد من األطفال مـن حقهـم          يرةكب عقبة   في النقب، 
كما تؤدي رداءة المرافق المدرسية واالضطرار إلى السفر مسافات طويلة للوصول للمـدارس             . في التعليم 

 . مرتفعةنسبإلى تسرب األطفال من النظام التعليمي نهائياً ب
 

                                                        
 .مرجع سابقعلى اإلنترنت، " عدالة"البيان منشور يف موقع . ١/١١/٢٠٠١ذا اخلصوص بتاريخ " عدالة"راجع بيان مركز  ٩٠
، التمييز ضد العرب الفلسـطينيني يف إسـرائيل  : مواطنون من الدرجة الثانية، )Human Rights Watch(هذا البند هو تلخيص لتقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  ٩١

 org.hrw.www://http: التقرير منشور يف موقع املنظمة على اإلنترنت. ٢٠٠١
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 يوفر قـدراً محـدوداً مـن        ، إذ المدارس العربية  في   ولوية لتدريب المدرسين  األيعطي النظام التعليمي    ال  و
البرامج التنشيطية للمدرسين الموجودين بها بالمقارنة بما يتم بصورة روتينية في النظام المدرسـي الـذي                

هم انخفاض مـؤهالتهم ورواتـب    من   المدرسون العرب    عانييونتيجة لذلك   . مدرسين اليهود ال التالميذ و  يخدم
 كما أن الحوافز المالية المقدمة للمدرسين المعينين فـي المنـاطق األكثـر             .اليهود أقرانهم من    بالمقارنة مع 

حرمانا، مثل بعض أجزاء النقب، أقل مما يقدم للمدرسين في المدارس اليهودية التي تصنف على أنها فـي                  
 .مواقع تعاني من الصعاب

 
فعالـة أو   دون مشـاركة   وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية  هاويدرس التالميذ العرب مقررات عربية تضع     

 وسـط خاصـة بال تعليميـة  تخصص الحكومة موارد كافية لوضع مـواد      كما ال   . من الجانب العربي  كافية  
 .العربي

 
صون في تعليم   تال يوجد غالباً مدرسون مخ    ف .شلتهميمن ا  من العرب الفلسطينيين     ون األطفال المعاق  يعانيو

 توفر كـل     من التعليم في مدارس العرب، على الرغم من        نوعالمرافق المطلوبة لهذا ال   تتوفر   وال   ن،المعاقي
 مـع بـاقي      المعـوقين   دمج التالميذ  لن نسبة ما تنفقه وزارة التعليم في مجا       كما أ .  في مدارس اليهود   ذلك

مما تنفقـه علـى أطفـال       بكثير   أقل   ،طفال العرب األ من    المعاقين مدارسخدمات  التالميذ العاديين، وعلى    
 العربية مـن نـدرة األخصـائيين المـدربين مثـل            لمعوقينتعاني مدارس ا   ونتيجة لذلك    . المعاقين اليهود

العـرب الـذين ال     المعـاقين   وليس أمام األطفـال     . األخصائيين النفسيين وأخصائيي عالج عيوب النطق     
  أو ،تقع على مسـافات بعيـدة      إلى مدارس    يستطيعون الذهاب إلى المدارس العادية إال االختيار بين السفر        

مدارس اليهودية ليسـت معـدة      الولكن  .  من بيوتهم إذا كان ذلك متاحاً لهم        قريبة لذهاب إلى مدرسة يهودية   ا
 .لخدمة التالميذ العرب

 
 التعليم في   مستوى التعليم في المدارس العربية متدن بالقياس ل       مستوىوقد اعترفت الحكومة اإلسرائيلية بأن      

 ٢٠٠١ألمم المتحدة عـام     التابعة ل  أبلغت الحكومة اإلسرائيلية لجنة حقوق الطفل        مثالً، ف .مدارس اليهودية ال
القطـاع  مـع    مقارنـة  من التفاوت بين الموارد المتاحة للتعليم في القطـاع العربـي     اً كبير اًهناك قدر أن  ب

 متوسط عـدد الطـالب فـي        ،ساسية مثل البنية األ   ،وينعكس هذا التفاوت في شتى جوانب التعليم      . اليهودي
 والمسـتوى التعليمـي   ، عدد ساعات اإلثراء التعليمي، مدى الخدمات المساعدة المقدمة لهـم ، الواحد صفال

 .للمدرسين المهنيين
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 فــــالتوظيو  العمـــلالـــالتمييز في مج
 

 عـدد   لغوقد ب  .عام وخاصة في القطاع ال     والتوظيف، تمييز واضحة في مجال العمل    تنتهج إسرائيل سياسة    
 أمـا عـام   .٥٥,٨٦٦غ  من مجمل موظفي الدولـة البـال  %٥,٧، بنسبة ٣,١٧٦موظفي الدولة من العرب   

وتصـل  . ٧٨٠،٤ موظفاً عربياً فقط، بينما بلغ عدد موظفي الدولة الكلي           ٤٠٢ فقد استوعبت الدولة     ٢٠٠١
 كانـالبناء واإلسوفي وزارة ،  %٢,٨، وفي وزارة الداخلية     %٢,٥ن العرب في وزارة البيئة      ينسبة الموظف 

وفـي  ،  %٣,١وفـي وزارة السـياحة      ،  %٠,٩وفي وزارة المواصالت    %. ١,٧، وفي وزارة العدل     %١
وترتفع في وزارة الصحـة إلى     ،  %٤,٨وفي وزارتي التعليم والعمل     ،  %٠,٧٦وزارة الصناعة والتجارة    

 .، بينما يوجد موظف واحد فقط في وزارة االتصاالت%٦,٣
 
ـ  معـدل األجـر   يزيد   إذ . أيضاً التمييزوطأة  يعاني العمال العرب من     ،   صعيد القطاع الخاص   علىو  ذيال
األجر الذي يتقاضـاه    ، بينما يزيد    ي تتقاضاه النساء العربيات   ذعن ال % ٢٨تقاضاه النساء اليهوديات بنسبة     ت

  تـرفض تشـغيل  كما أن هناك شـركات إسـرائيلية    . عن أجر الرجال العرب   % ٣٣الرجال اليهود بنسبة    
قبـول  لالخدمـة العسـكرية     وتلجأ هذه الشركة إلى اعتماد معيار        . مثل شركة الكهرباء   فلسطينيي إسرائيل، 

 .العمال أو رفض تشغيلهم
 

ففي الستة أشهر األولى لعـام      .  زيادة ملحوظة في نسبة الفلسطينيين العاطلين عن العمل        ٢٠٠١وشهد عام   
في أعلى درجـات    )  قرية ومدينة داخل إسرائيل    ٣٠من بين   (ية  قرية عرب مدينة و  ١٨، كانت هناك    ٢٠٠١

وفي عكا القديمة، التي يسكنها مواطنون عرب، وصلت نسبة البطالة مـع نهايـة              . سرائيلإسلم البطالة في    
 .١٦/١/٢٠٠٢، وذلك حسب تصريح رئيس بلدية عكا بتاريخ %٣٠ إلى ٢٠٠١عام 

 
والذي نشر في نهايـة  ٢٠٠٠أمين الوطني اإلسرائيلية لسنة ستدل من معطيات التقرير السنوي لمؤسسة الت     ي 

كمـا ارتفعـت نسـبة    . عائلـة  ٨٥ ,٩٠٠ أن عدد العائالت العربية التي تعاني من الفقر يبلغ ٢٠٠١عام 
ففي حيـن تبـلغ نسبــة العــائالت العربيـة         . العائالت العربية الفقيرة بالمقارنة مع العائالت اليهودية      

مـن مجمـوع    % ٢٨ ,١ائالت في إسرائيل، تبلغ نسبة العائالت العربية الفقيـرة          من مجموع الع  % ١١,٥
.  ضعف نسبتها مـن مجمـوع العـائالت        ٢, ٥أي أن نسبة العائالت العربية الفقيرة تبلغ        . العائالت الفقيرة 

 ألف طفل عربي،    ٢٥٠ ألف طفل، يعاني من الفقر       ٤٨١فمن بين   . ويتركز الفقر بشكل خاص بين األطفال     
 .٩٢من مجمل عدد األطفال الفقراء في إسرائيل% ٥٢ن نسبة األطفال الفقراء من العرب تبلغ أي أ

 
 .٩٣وهناك أوجه أخرى للتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ال يتسع المجال هنا للحديث عنها

                                                        
 .٨، ص١٤/١٢/٢٠٠١، بتاريخ "فصل املقال"صحيفة : راجع ٩٢
 ).مرجعني سابقني(على اإلنترنت " املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان"، و"عدالة"ن مراجعة موقعي للتفصيل ميك ٩٣
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 مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن انتهاكات حقوق المواطــن الفلسطينـــي :خامساً
 
 ةـــة الجنائيــــلمسؤوليا
 

، والتعذيب أو المعاملـة الالإنسـانية لألسـرى،         بشكل متعمد  مثل قتل المدنيين  تعتبر االنتهاكات اإلسرائيلية    
 ال تبـرره  طاق واسـع ستيطان، وتدمير الممتلكات على ن، واال"دمدم"ستخدام الرصاص المتفجر من نوع   او

 الخاصة بمعاملة المدنيين زمـن الحـرب        اقية جنيف الرابعة  تفمن االنتهاكات الجسيمة ال   ضرورات حربية،   
 البروتوكـول   ت المادة الخامسة من    وقد اعتبر  .تفاقية من اال  ١٤٧ت على ذلك المادة     كما نص ،  ١٩٤٩لسنة  

 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية      ،١٩٧٧ٍف لسنة   جني تفاقياتااإلضافي األول الملحق ب   
كما حددت المادة الثامنـة مـن النظـام         . الجسيمة لالتفاقيات وللبروتوكول تعد جرائم حرب     نتهاكات  االأن  

 نطاق جرائم الحرب والتي تشمل، باإلضـافة إلـى األمثلـة          ١٩٩٨األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام      
بات بـين  تعمد شن هجوم مع العلم أنه سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصـا             : المذكورة أعاله 

المدنيين أو إلحاق أضرار مدنية، تعمد توجيه هجمات ضـد المبـاني الدينيـة أو العلميـة أو الخيريـة أو                  
المستشفيات، قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو إصابتهم غدراً، واالعتداء على كرامة الشخص أو الحط                

 وبموجب. إليها بحق المدنيين الفلسطينيين   وقد مارست قوات االحتالل اإلسرائيلي الجرائم المشار        . بكرامته
يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقـة المتهمـين بـاقتراف مثـل هـذه              " من اتفاقية جنيف الرابعة      ١٤٦المادة  

 ٨٦المــادة   وبموجـب   ".  أياً كانت جنسيتهم   ة باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكم    اآلمرالمخالفات الجسيمة أو    
تفاقية جنيف  االدول األعضاء في    تقع على عاتق    لية مباشرة وجماعية    من البروتوكول األول، تترتب مسؤو    

حتالل اإلسرائيلي التي تتعمـد خـرق أحكـام هـذه            التحرك لمواجهة سلطات اال    هاواجبالتي من   الرابعة،  
ـ   تعمل األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع اال        ... "تفاقية، وذلك بأن    اال مة ينتهاكـات الجس

نتهاكات األخرى لالتفاقيات ولهذا البروتوكول التـي تـنجم عـن           اإلجراءات الالزمة لمنع كافة اال    واتخاذ  
 ".ءالتقصير في أداء عمل واجب األدا

 
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون القادة العسـكريون مسـئولون             ٢٨ و ٢٧ووفقاً للمادتين 

كما قد يتعـرض رؤسـاء      .  الخاضعون إلمرتهم وسيطرتهم الفعلية    جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها الجنود     
الدول أو أعضاء الحكومات للعقاب الجنائي إذا ارتكبت جرائم حرب بناء على أوامر صادرة منهم، حتـى                 

 .فالصفة الرسمية ليست سبباً في تخفيف العقوبة. وإن كان القانون الوطني ال يعاقب على هذا العمل
 

 فترات مختلفة مجموعة من السوابق القضائية الدولية التي حوكم فيها أشخاص ارتكبـوا            لقد شهد العالم عبر   
محـاكم  (من ذلك محاكمة مجرمي الحرب في الحرب العالميـة الثانيـة            . جرائم حرب أو أمروا بارتكابها    

 فقد تكـون  . وتتنوع أساليب المحاكمة  . ، ومحاكمة مجرمي الحرب في كل من يوغسالفيا وروندا        )نورمبرغ
أمام محاكم خاصة مؤقتة تشكل لمحاكمة أشخاص معينين في مكان ووقت معين بسـبب ارتكـاب جـرائم                  
معينة، أو المحاكمة أمام القضاء الوطني في الدول التي تكون طرفاً في اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تجيـز               

 .قوانينها الداخلية تلك المحاكمات، مثل بلجيكا
 



 ٥٥ 

 من البروتوكـول اإلضـافي   ٨٨ وفق المادة ،نتهاكات الجسيمةضررة من اال لمتألطراف ا يترتب على ا  كما  
 وجرائم الحـرب    . مالحقة اآلمرين بارتكاب مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب          ،األول

تفاقية عدم تقادم جرائم الحـرب والجـرائم   الوفقا تعتبر من الجرائم التي ال تسقط بمرور الزمن أو التقادم،        
حتالل اإلسرائيلي على   مالحقة اال إن   . وميثاق المحكمة الجنائية الدولية    ،١٩٦٨مرتكبة ضد اإلنسانية لعام     ال

 ماديـة نتهاكات وتوثيقها ضمن ملفات رسـمية، تتضـمن األدلـة ال         انتهاكاته الجسيمة تقتضي رصد هذه اال     
 .٩٤والوقائع التي تثبت ارتكابها وإسنادها للمسؤولين عنها

 
 ةــــالمدنية ـــالمسؤولي

 
يتمثـل األول فـي    .التزامان مدنيانحتالل االسلطات عاتق  يقع على    ،وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني    

ة، وخاصة العقوبات الجماعية من حصار      االنتهاكات واألعمال غير المشروع   وقف الفوري عن    تالضرورة  
  فيتمثـل  االلتزام الثاني أما   . تجاه المدنيين  يتةلممللمدن والقرى وإغالق للمعابر، واستخدام القوة المفرطة وا       

ما كان عليه   إلى  عادة الحال   إ وذلك ب  ،حتالل اال  قوات رتكبهاتنتهاكات التي   التعويض العيني والمالي عن اال    ب
عـن األضـرار     ن سلطات االحتالل ملزمة بدفع تعويض مالي      إفذلك،  ذا لم يكن باإلمكان     إ و .قبل االنتهاك 

 .نتهاكاتهذه االوالممتلكات جراء التي لحقت بالسكان 
 

عـن  المواطنين الفلسطينيين والسـلطة الفلسـطينية       تعويض  وبناء عليه، تقع على دولة إسرائيل مسؤولية        
 واألراضـي التـي جرفتهـا     وخربتهـا، حـتالل التي قصفتها قوات اال والمنشآت الخاصة والعامة    المباني  

والخسائر التي لحقت باالقتصـاد الفلسـطيني نتيجـة          دمرتها،   والبنية التحتية التي  واألشجار التي اقتلعتها،    
هـذا باإلضـافة إلـى    .  بشكل مباشر أو بسبب الكسب الفائت    للحصار اإلسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية    

تعويض األسرى والجرحى وذوي الشهداء عن األلم والمعاناة التي حلّت بهم، وعن الخسائر المادية التي تم                
 .ألسر أو الجرح أو القتل غير المشروعتكبدها نتيجة ل

 
أن الدولة التي تخل بأحكـام      " على   ١٩٠٧ من اتفاقية الهاي الرابعة للحرب البرية لسنة         ٣فقد نصت المادة    

وهي تكون مسؤولة عن كافة األعمال التي تقع مـن أي           . هذه االتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل       
تقوم دولة االحتالل بدفع مبالغ   " من نفس االتفاقية على أن       ٥٢ ونصت المادة    ".فرد من أفراد قواتها المسلحة    

وفي حالـة عـدم   . نقدية للسكان عن إتالف الممتلكات واإلضرار بها، بحيث تدفع المبالغ فوراً للمتضررين        
هـذه  الدفع الفوري، فإن الدولة المحتلة تمنح هؤالء السكان إيصاالت بهذه المبالغ، علـى أن تقـوم بـدفع                  

وتعتبر إسرائيل ملزمة بأحكام اتفاقية الهاي هذه باعتبارهـا جـزءاً مـن             ". اإليصاالت بأسرع وقت ممكن   
 .القانون الدولي العرفي

 
، علـى حـق     ١٩٨٣ لسنة   ٣٨/١٤٤لقد أكدت بعض قرارات األمم المتحدة، مثل قرار الجمعية العامة رقم            

ل اإلسرائيلي فـي اسـتعادة مواردهـا وثرواتهـا          الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المتعرضة لالحتال     
وأنشطتها االقتصادية، وفي نيل تعويض كامل عما أصاب تلك الموارد والثروات واألنشطة من اسـتغالل                

                                                        
رام اهللا، اهليئة الفلسطينية املسـتقلة حلقـوق    (مسؤولية إسرائيل عن اجلرائم خالل انتفاضة األقصى: ، تقرير حول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانيةداود درعاوي: راجع ٩٤

 ).٢٠٠١املواطن، 



 ٥٦ 

وهناك مجموعة من السوابق الدولية التي تلزم الدولة المحتلة بتعويض المتضـررين            . واستنزاف وأضرار 
 التـي   ٦٨٧ ورقـم    ٦٨٦ ورقم   ١٩٩٠ لسنة   ٦٧٤من الدولي رقم    بسبب االحتالل، مثل قرارات مجلس األ     

أكدت على مسؤولية العراق عن تعويض الكويت عن األضرار المادية، بما في ذلك أضرار البيئة واستنفاد                
الموارد الطبيعية أو األضرار التي لحقت بالحكومات أو المؤسسات أو األفراد، التي حدثت نتيجة لالحتالل               

 .٩٥ق نفس المعيار يوجب تعويض المتضررين الفلسطينيين من قبل الحكومة اإلسرائيليةوانطبا. العراقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ).٢٠٠١رام اهللا، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،  (تعويض املتضررين مادياً جراء األعمال العدائية خالل انتفاضة األقصىعبد الرحيم طه، : راجع ٩٥



 ٥٧ 

 



 ٥٩  

 ةــة التشريعيــالسلط:                       الفصل األول
 
 

 مقدمــــة
 

فقد انتخب المواطنون . ٢٠٠١يتناول هذا الفصل أداء المجلس التشريعي الفلسطيني خالل العام 
 ليتولى مهامه كسلطة تشريعية تُمثّل ١٩٩٦الفلسطينيون، في الضفة الغربية وقطاع غزة، المجلس عام 

ومع ذلك . ١ ٤/٥/١٩٩٩ضفة والقطاع خالل المرحلة االنتقالية، والتي انتهت بحكم القانون في فلسطينيي ال
، دون إجراء ٢٠٠١ و٢٠٠٠، ١٩٩٩واصل المجلس التشريعي انعقاده وممارسة صالحياته، خالل األعوام 

 .انتخابات جديدة، رغم كثرة المطالبين بها
 

 العالم، مهمتان رئيسيتان هما سن القوانين،  دولماناتوللمجلس التشريعي، كما هو الحال في معظم برل
 في ظل ٢٠٠١وقد أدى التوتر السياسي واألمني خالل العام . وممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية

استمرار انتفاضة األقصى والقمع اإلسرائيلي المتواصل للشعب الفلسطيني، إلى إضعاف دور المجلس على 
 ،كما أن هناك معوقات ذاتية وموضوعية أثّرت سلباً على أداء المجلس. ي والرقابيالصعيدين التشريع

 .المتواضع أصال
 

يتناول هذا الفصل أداء المجلس التشريعي بالعرض والتقييم على صعيد سن القوانين والرقابة على أعمال 
وصا في ظل انتفاضة ، خصذلك األداءالسلطة التنفيذية، ويرصد المعوقات واإلشكاليات التي تعتري 

 المساندة لعمل المجلس، ولتوصياتها بخصوص تطوير قدرة الهيئةومن ثم يعرض لنشاطات . األقصى
 .وفاعلية السلطة التشريعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٤٢، ص)١٩٩٩ ن،وق املواطـالفلسطينية املستقلة حلقرام اهللا، اهليئة (التقرير السنوي اخلامس راجع .  بشأن االنتخابات العامة١٩٩٥ لسنة ١٣وهو القانون رقم  ١



 ٦٠  

 :ذاتـــاء الـ بن-يــي الفلسطينــالمجلس التشريع: أوالً
 

 ســـاء المجلــأعض
 

، وإلغاء االنتخابات ١٩٩٨ية المجلس التشريعي في آذار إثر استقالة النائب حيدر عبد الشافي من عضو
، واصل المجلس عمله بسبعة وثمانين عضواً ٢الجزئية التكميلية التي كان من المقرر إجراؤها في دائرة غزة

 .من أصل ثمانية وثمانين
 
 ســــان المجلــلج
 

إبراهيم أبو النجا (، ونائبيه )أحمد قريع(ُأعيد انتخاب هيئة رئاسة المجلس المكونـة من رئيس المجلس 
، وذلك للدورة السادسة على التوالي، في الجلسة المنعقدة )روحي فتوح(، وأمين سر المجلس )وغازي حنانيا

 انتخابات للجان التسع الباقية، وذلك بناء  إعادة في حين لم تجر هذا.١٠/٣/٢٠٠١في مدينة غزة بتاريخ 
 :وهكذا تم اإلبقاء على تشكيلة اللجان التالية. األعضاءوموافقة على اقتراح من رئيس المجلس التشريعي 

 
 الرقم اللجنة الرئيس المقرر

 ١ األراضي ومقاومة االستيطان صالح التعمري عثمان غشاش
 ٢ االقتصادية جمال الشوبكي جالل مصدر

 ٣ التربية والقضايا االجتماعية عباس زكي موسى الزعبوط
 ٤ الداخلية واألمن والحكم المحلي قورةفخري ش عبد الفتاح حمايل
 ٥ الرقابة العامة وحقوق اإلنسان قدورة فارس محمد حجازي
 ٦ السياسية زياد أبو عمرو دالل سالمة

 ٧ القانونية عبد الكريم أبو صالح سليمان أبو سنينة
 ٨ القدس هاشم الزغير أحمد البطش
 ٩ الالجئين جمال الشاتي نعبد ربه أبو عو

 ١٠ الموازنة العامة والشؤون المالية داوود الزير التركمانفخري 
 

 ةــــــة اإلداريـــالبني
 

بتاريخ . وابـتساند هيئة المجلس التشريعي الفلسطيني بنية إدارية مكونة من عشرات الموظفين وبعض الن
 لم يطرأ ٢٠٠١وخالل العام . ، أعادت لجنة شؤون المجلس إقرار هيكلية إدارية عامة جديدة٩/٩/١٩٩٩

على تطبيقها، إذ استمر وجود بعض االختالف بين ما تنص عليه نظرياً وبين  وأأي تغيير على هذه الهيكلية 
 على وجود دائرة الشؤون اإلدارية والفنية كدائرة  تنص، مثالً،فالهيكلية العامة الجديدة. ما هو موجود عمليا

 .لفنية منفصلة عن دائرة الشؤون اإلداريةواحدة، لكن من الناحية الفعلية فإن الدائرة ا
                                                

 .٤٤، ص)١٩٩٨رام اهللا، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، ( التقرير السنوي الرابع  راجع ٢



 ٦١  

 :تم بموجب الهيكلية العامة الجديدة دمج بعض الدوائر وإنشاء وحدات مساندة جديدة على النحو التالي
 

 ســــس المجلــرئي
 

يتم انتخاب رئيس المجلس التشريعي ونائبيه من بين أعضاء المجلس ومن قبلهم في بداية كل دورة انعقاد 
 .احدة يمكن تجديدهالمدة سنة و

 
 رــــــن الســـأمي
 

وهو عضو في المجلس التشريعي ومنتخب منه، ويرأس لجنة تنسيق المساعدات الخاصة بالمجلس، ويتبع 
 .في عمله رئيس المجلس مباشرة

 
 امـــــر العـــالمدي

 
 عمل يشغل منصب مدير عام المجلس التشريعي موظف عام ليس عضواً في المجلس، وهو مسؤول عن

 .طاقم الموظفين في الدوائر والوحدات المساندة لعمل أعضاء المجلس
 

 داتـــر والوحـــالدوائ
 

دائرة المقرر : يوجد في المجلس التشريعي مجموعة من الدوائر والوحدات المساندة لعمل األعضاء، وهي
 الدائرة القانونية، دائرة ،٣ةالعام، الدائرة المالية، وحدة شؤون الموظفين، دائرة الشؤون اإلدارية والفني

، دائرة المكتبة، وحدة البحوث البرلمانية، وحدة التخطيط، وحدة المرأة، وحدة ٤العالقات العامة واإلعالم
 .٥التدريب

 
 يــــس التشريعـــر المجلــمق
 

عة لعقد يضم قا(للمجلس التشريعي حاليا مقران مؤقتان، أحدهما في مدينة غزة واآلخر في مدينة رام اهللا 
ت بتاريخ ورغم أن لجنة شؤون المجلس أقر. ، إضافة إلى مقر إداري للموظفين في مدينة البيرة)الجلسات

ويمتلك المجلس .  مشروع بناء مقر مؤقت للمجلس في مدينة رام اهللا، إال أن البناء لم يكتمل بعد٩/٩/١٩٩٩
 .ظات الضفة الغربية في محاف١٤ مكتبا فرعيا، خمسة منها في محافظات قطاع غزة و١٩

                                                
 . اإلدارية الدائرة الفنية منفصلة عن دائرة الشؤون فإن وفقاً للهيكلية العامة اجلديدة هي دائرة واحدة، لكن من الناحية الفعلية ٣
٤ إال أن الدائرتني مل تندجما من "دائرة العالقات العامة واإلعالم"ت اهليكلية العامة على دمج الدائرة اإلعالمية ودائرة الربوتوكول والعالقات العامة يف دائرة واحدة حتت اسم  نص ،

 .الناحية الفعلية
 .٥٩، ص)٢٠٠٠لفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام اهللا، اهليئة ا (التقرير السنوي السادسللتفصيل راجع  ٥



 ٦٢  

 
 ةــــم الهيكليــــتقيي

 
ال زالت هيكلية المجلس التشريعي تعاني من االزدواجية في الدوائر التي تتمتع كل منها بقدر كبير من 

كما أن الهيكلية . االستقالل في العمل، إذ توجد دوائر للمجلس في مدينة غزة ومثيالت لها في مدينة رام اهللا
إضعاف تها لجنة شؤون المجلس، لم تطبق حتى اآلن بشكل كامل، ما يساهم في لتي أقراإلدارية العامة ا

 .البنية اإلدارية للمجلس التشريعيوالتباس 
 

مع اندالع انتفاضة األقصى، واتخاذ سلطات االحتالل إجراءاتها القمعية من حصار وإغالق واعتقال وتنكيل 
فقد . فو المجلس التشريعي، تأثر الطاقم اإلداري للمجلس سلبابالمواطنين الفلسطينيين، بما فيهم نواب وموظ

كما تعرض عدد منهم .  التزام الموظفين بالدوام الرسمي، خصوصا لدى سكان المناطق البعيدةضانخف
 مكتباً فرعياً للمجلس في ١٩ورغم وجود . ٦للتنكيل البدني والنفسي أو لالعتقال على أيدي سلطات االحتالل

 أحد مقريات، والتي داوم فيها عدد من الموظفين الذين ال يستطيعون الوصول إلى مختلف المحافظ
 الحصار الذي فرضته قوات االحتالل  تبعاتالمجلس، إال أنها لم تقم بالدور الضروري المطلوب لتجاوز

لقي هذه المكاتب تركز في عملها على العالقات العامة وتف. اإلسرائيلي على المدن والقرى الفلسطينية
.  للمواطنين، ونادرا ما تنظم نشاطات تدعم العمل التشريعي أو الرقابي للمجلسالفرديةالشكاوى والمطالب 

 الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بأماكن عملهم في أحد المقرين الرئيسيين ،وهكذا لم يساهم تواجد الموظفين
 . للعمليتين التشريعية والرقابيةللمجلس، في المكاتب الفرعية في تقديم الدعم المساند المطلوب

                                                
 ال توجد إحصائية دقيقة حول عدد  املوظفني الذين تعرضوا للتنكيل أو االعتقال على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، خصوصا أن البعض اعتقل لفترات حتقيق وأطلق سراحه  ٦

 .بعدها
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 :ســــي للمجلـــاألداء التشريع: اًــثاني
 

 .٢٠٠١ القوانين خالل العام م عام لدور المجلس التشريعي في مجال سنيفيما يلي تقي
 

المجلس التشريعي منذ بداية انتخابه نظاماً داخلياً يحقق، نظريا على األقل، وضوح آليات ومراحل أقر 
فهو ال . ولكن المالحظ أن المجلس التشريعي لم يلتزم دائما بأحكام نظامه الداخلي. ٧ التشريعيةالعملية

واإلجراءات التي تنظم عملية إقرار القوانين، كما أنه لم يتمكن من إلزام الزمنية دد يطبق، في الغالب، الم
 المجلس التشريعي، وضعف الرقابة فهيمنة السلطة التنفيذية على.  بتلك األحكامالسلطة التنفيذية ورئيسها

ت إلى امتناع رئيس السلطة التنفيذية عن المصادقة على البرلمانية، وعدم وضوح المرجعية الدستورية، أد
وفي كثير من . ٨القانونية لنفاذها حسب النظام الداخليالزمنية دد مجموعة من القوانين، رغم مرور الم

الجريدة  (الوقائع الفلسطينيةمصادقة عليها من رئيس السلطة التنفيذية في األحيان لم يتم نشر القوانين بعد ال
 ).الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية

 
زاد اإلغالق اإلسرائيلي المفروض على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة خالل انتفاضة 

 إذ لم يتمكن المجلس التشريعي من األقصى من الصعوبات التي تواجهها العملية التشريعية الفلسطينية،
 سوى ٢٠٠١االنعقاد بشكل عادي بحضور نواب قطاع غزة والضفة الغربية في مكان واحد خالل العام 

  ات المرئيـةـ مرات بواسطة تقنية االجتماع٦ اجتمع المجلس ٤/٤/٢٠٠١وابتداء من . أربع مرات
video conference)(.نية لعقد جلسات اللجان وجلسات االستماع،  كما استخدمت بعض اللجان هذه التق

ولكن هذه التقنية لم تُستخدم بالقدر الكافي من طرف كل اللجان لتجاوز . مثل اللجنة القانونية ولجنة الموازنة
 .صعوبات التنقل

 
.  المشاكل والمعوقات ذاتها التي واكبت عمل المجلس التشريعي منذ تأسيسه٢٠٠١كما استمرت خالل عام 

استمرت هيمنة السلطة إذ  ،رأ أي تحسن على طبيعة العالقة بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعيولم يط
فمن ناحية عملية، تقرر هذه السلطة ما تطرحه على . التنفيذية على صناعة التشريعات في أغلب مراحلها

ه المصادقة ال يمكن أن وهذ. المجلس التشريعي من مشاريع القوانين، كما تحتكر صالحية المصادقة عليها
تتم إذا لم تحصل مشاريع القوانين المة من المجلس التشريعي على رضا السلطة التنفيذية بشكل كاملقر. 

 
 ستة مشاريع قوانين لرئيس السلطة التنفيذية للمصادقة عليها بعد ٢٠٠١أحال المجلس التشريعي خالل العام 

 مشروع قانون واحد بالقراءة األولى، واثني عشر مشروع قانون رإقرارها بالقراءة الثانية أو الثالثة، وأق
 على خمسة قوانين، ٢٠٠١ورغم أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية صادق خالل العام . بالقراءة العامة

أما القوانين . ٢٠٠٠ها المجلس وأحالها للمصادقة خالل العام إال أنها كانت جميعها من القوانين التي أقر
 . فلم تتم المصادقة على أي منها٢٠٠١ها خالل العام  أقرالتي

 
 

                                                
 .٤٨، ص)١٩٩٨رام اهللا، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،  (التقرير السنوي الرابع : راجعلي للمجلس التشريعي التشريعات اليت وضعها النظام الداخ آلية سنحول ٧
 . النظام الداخلي للمجلس التشريعي غري ملزم للسلطة التننفيذية، فهو ال يشكل دستوراً أو قانوناً ملزماً لكافة السلطات٨



 ٦٤  

رغم صعوبة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والتي تؤثر سلبا على أداء مؤسساته بما فيها 
المجلس التشريعي، فقد كان بامكان المجلس أن يقوم بدور تشريعي أفضل من خالل االستفادة من وسائل 

دد القوانين المقرة خالل هذه السنة ال يعكس الحاجة التشريعية الحقيقية للمجتمع فع. االتصال الحديثة
كما لم يتمكن المجلس وللسنة السادسة على التوالي من توحيد التشريعات بين الضفة الغربية . الفلسطيني

 .وقطاع غزة، بشكل كامل
 

م وجود سياسة تشريعية واضحة ال يزال المجلس التشريعي يعاني وللسنة السادسة على التوالي من عد
ونتيجة لذلك . ومتجانسة، أو خطة محددة إلقرار القوانين ذات األولوية حسب احتياجات المجتمع الفلسطيني

يالحظ إهمال بعض القوانين ذات الضرورة الملحة على حساب قوانين أقل أهمية، وكذلك البدء في مجال أو 
 قانونية زٍموهذا يؤدي إلى انتاج ر. إلى موضوع أو مجال آخرمحور قانوني محدد وعدم اتمامه واالنتقال 

ومن األمثلة على غياب السياسة التشريعية الواضحة مجموعة  .مبتورة وغير قادرة على تحقيق غاياتها
فهذه القوانين التي تم إقرارها والمصادقة عليها ال . القوانين المرتبطة بالجهاز القضائي وإجراءات المحاكمة

 أن تنهض وحدها بالقضاء وتعزز استقالليته، دون أن تتم المصادقة على مشروع قانون السلطة يمكنها
 المجلس التشريعي قانون العمل الفلسطيني، الذي بنفاذه أصبحت تشريعات العمل وأيضا أقر. القضائية

 .جديد العمل النقابيالقديمة ملغاة بما فيها المواد التي تنظم العمل النقابي، في حين لم ينظم القانون ال
 

. وتقع مسؤولية غياب هذه الخطة أو السياسة التشريعية على السلطتين التنفيذية والتشريعية على السواء
فالسلطة التنفيذية تملك حق اقتراح القوانين، وهي التي تصادق عليها بعد مرورها من القراءات المختلفة في 

 ه التشريعي ارتجاليا، بل قائماًؤ أن يضمن أن ال يكون أدا كما وعلى المجلس التشريعي.المجلس التشريعي
فالمجلس التشريعي يملك الحق من خالل نوابه ولجانه . ولوياتعلى أساس خطة واضحة األهداف واأل

مراجعة وتعديل المشاريع المقدمة من السلطة التتفيذية، حق بالمبادرة في اقتراح مشاريع القوانين، كما يملك 
كانه وضع سياسة تشريعية متكاملة وفق أولويات محددة تحقق االحتياجات التشريعية للمجتمع ولذلك فإن بإم

 .الفلسطيني
 

ل بعض نواب المجلس بالجوانب الفنية المتخصصة في مشاريع على العملية التشريعية تدخّ ومما يؤثر سلباً
اضيع مشاريع القوانين التي القوانين، بالرغم من عدم إلمامهم بشكل كاف بأصول وقواعد التشريع وبمو

يناقشونها، ما ينعكس على جودة القوانين المرئيس السلطة الوطنية صادق عليهافعدد القوانين التي . ةقر 
، بما فيها الفلسطينية بعد إقرارها من المجلس خالل الدورات الست المتتالية لم تتجاوز األربعين قانوناً

عدد من هذه القوانين إشكاليات كبيرة، مثل قانون د برز عند تطبيق قو. قوانين الموازنة العامة السنوية
هذا العدد الضئيل من القوانين ال يحل بالتأكيد إشكالية ازدواجية . تنظيم مهنة المحاماة وقانون الخدمة المدنية

 لتجاوز  وجود االهتمام الكافي لدى النواب عدمكما يالحظ. النظام القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة
ويستنتج ذلك من قلة عدد أعضاء المجلس الذين يحضرون الجلسات التي تناقش فيها مشاريع . هذا النقص

 كما أن إقبال النواب ضعيف على الندوات وورش العمل التي تهدف إلى مناقشة مشاريع القوانين، .القوانين
 برلمانية فاعلة داخل المجلس إلى ويؤدي غياب كتل. ٩ما يؤدي إلى ضعف استفادة العمل التشريعي منها

                                                
مثل توفري فرص عمل، احلصول على مساعدات مادية، معاجلة شكاوى فردية لدى (ات مباشرة للمواطنني الذين يقصدوم يف احملافظات املختلفة  يهتم أغلب النواب بتقدمي خدم ٩

 .أكثر من االهتمام باألنشطة املساندة للعملية التشريعية) اخل...اجلهات التنفيذية املختصة
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عدم وجود مقترحات مدروسة بشكل جماعي ومعدة خارج وقت الجلسات لطرحها ودعمها أمام المجلس 
 .التشريعي أثناء التصويت على مواد مشروع القانون

 
ل رغم كل هذه الصعوبات والمعوقات، وخاصة صعوبة التنقل بين المحافظات الفلسطينية، واستحالة التنق

بين الضفة الغربية وقطاع غزة حتى بالنسبة ألعضاء المجلس التشريعي بسبب اإلغالق والحصار 
اإلسرائيلي، قام المجلس بمناقشة وإقرار مجموعة من مشاريع القوانين باستخدام تقنية االجتماعات 

 : على النحو التالي٢٠٠١ويمكن إجمال النشاط التشريعي للمجلس خالل عام . المصورة
 

 :ها المجلس التشريعي وصادق عليها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةنين أقرقوا
 

 على خمسة قوانين كان المجلس التشريعي ٢٠٠١صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام 
 :هيوالقوانين الخمسة .   وبذلك بدأت هذه القوانين بالنفاذ الفعلي،٢٠٠٠أحالها إليه للمصادقة خالل العام 

 
، وبالقراءة الثانية ١٧/٥/٢٠٠٠ه المجلس التشريعي بالقراءة األولى بتاريخ أقر: قانون الرسوم القنصلية.  ١

صادق عليه رئيس السلطة التنفيذية بتاريخ . ٢٤/٦/٢٠٠٠، وأحاله للمصادقة بتاريخ ٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ 
 .الوقائع الفلسطينية من ٣٧، ونُشر في العدد ٣٠/١/٢٠٠١
 
، وبالقراءة الثانية بتاريخ ١٥/٢/٢٠٠٠ه المجلس بالقراءة األولى بتاريخ أقر: ون اإلجراءات الجزائيةقان.  ٢

، ونُشر ١٢/٥/٢٠٠١صادق عليه الرئيس بتاريخ . ٢٣/٧/٢٠٠٠، وأحاله للمصـادقة بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٠٠
 .الوقائع الفلسطينية من ٣٨في العدد 

 
، ١٩/٩/٢٠٠٠ه المجلس بالقراءة األولى بتاريخ أقر: ريةقانون أصول المحاكمات المدنية والتجا. ٣

صادق عليه الرئيس . ٢٣/١٠/٢٠٠٠، وأحاله للمصادقـة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٠وبالقراءة الثانية بتاريخ 
 .الوقائع الفلسطينية من ٣٨، ونُشر في العدد ١٢/٥/٢٠٠١بتاريخ 

 
، وبالقراءة ٩/٨/٢٠٠٠جلس بالقراءة األولى بتاريخ ه المأقر: قانون البينات في المواد المدنية والتجارية. ٤

خ ـس بتاريــه الرئيـصادق علي. ١٨/٩/٢٠٠٠، وأحاله للمصادقة بتاريخ ١٦/٨/٢٠٠٠الثانية بتاريخ 
 .الوقائع الفلسطينية من ٣٨، ونُشر في العدد ١٢/٥/٢٠٠١
 
، وبالقراءة الثانية ١٢/٣/٢٠٠٠ ه المجلس بالقراءة األولى بتاريخأقر: قانون تشكيل المحاكم النظامية. ٥

. ١٨/٥/٢٠٠٠، وأحاله للمصادقـة بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٠، وبالقراءة الثالثة بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٠بتاريخ 
 .الوقائع الفلسطينية من ٣٨، ونُشر في العدد ١٢/٥/٢٠٠١صادق عليه الرئيس بتاريخ 
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 :ة عليهامشاريع قوانين أتم المجلس التشريعي إقرارها ولم تتم المصادق
 

ستة مشاريع قوانين وأحالها إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ٢٠٠١ المجلس التشريعي خالل العام أقر 
 : والمشاريع الستة هي.ة، ولكن هذه المصادقة لم تتمللمصادق

ة ، وأحاله للمصادق٥/٤/٢٠٠١ه المجلس بالقراءة الثالثة بتاريخ أقر: مشروع قانون الطيران المدني. ١
 .١٦/٤/٢٠٠١بتاريخ 
 

، وأحاله ١١/٣/٢٠٠١ه المجلس بالقراءة الثانية بتاريخ أقر: مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني. ٢
 .٢٣/٥/٢٠٠١للمصادقة بتاريخ 

 
أقره المجلس بالقراءة الثانية بتاريخ : ١٩٩٩لسنة ) ٢(مشروع قانون معدل لقانون األحوال المدنية رقم .  ٣

 .٣٠/٧/٢٠٠١له للمصادقة بتاريخ ، وأحا٢٤/٦/٢٠٠١
 
، وأحاله ٢٤/٦/٢٠٠١ه المجلس بالقراءة الثانية بتاريخ أقر: مشروع قانون التأمينات االجتماعية. ٤

 .٢٩/٧/٢٠٠١للمصادقة بتاريخ 
 
خ ـة بتاريــ، وأحاله للمصادق٨/٨/٢٠٠١ه المجلس بالقراءة الثانية بتاريخ أقر: مشروع قانون المياه.  ٥
٥/٩/٢٠٠١. 

 
، وأحاله للمصادقة بتاريخ ١٥/٩/٢٠٠١ه المجلس بالقراءة الثالثة بتاريخ أقر: مشروع قانون المصارف.  ٦

٢٠/٩/٢٠٠١. 
 

 مشاريع قوانين أقرها المجلس بالقراءة األولى
 

ه المجلس فقد أقر.  مشروع قانون واحد فقط هو مشروع قانون رسوم المحاكم النظاميةتشمل هذه الفئة
 .١٦/١٠/٢٠٠١ه بالقراءة األولى بتاريخ ، وأقر٨/٨/٢٠٠١القراءة العامة بتاريخ التشريعي ب

 
 مشاريع قوانين أقرها المجلس بالقراءة العامة

 
وقد بلغ عدد هذه . ها المجلس من حيث المبدأ دون مناقشة موادها بالتفصيلوهي مشاريع القوانين التي أقر

 :المشاريع اثني عشر مشروعاً هي
 
خ ـقدمه مجلس الوزراء بتاري: ١٩٩٦قانون معدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام مشروع . ١
٦/٩/٢٠٠٠١٠/٣/٢٠٠١ه المجلس التشريعي بالقراءة العامة بتاريخ ، وأقر. 
 



 ٦٧  

ه المجلس ، وأقر٨/٨/٢٠٠٠قدمه النائب مروان البرغوثي بتاريخ : مشروع قانون مكافحة التدخين. ٢
 .١٠/٣/٢٠٠١ءة العامة بتاريخ التشريعي بالقرا

 
ه المجلس ، وأقر٢٧/٨/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء بتاريخ : مشروع قانون تنظيم المهن الهندسية. ٣

 .١٠/٣/٢٠٠١التشريعي بالقراءة العامة بتاريخ 
 
، ٢/٩/٢٠٠٠قدمه النائب عبد الفتاح حمايل بتـاريخ : مشروع قانون تنظيم مهنة المعلمين الحكوميين. ٤

 .١٠/٣/٢٠٠١ره المجلس التشريعي بالقراءة العامة بتاريخ وأق
 
ه المجلس التشريعي بالقراءة ، وأقر١١/١١/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء بتاريخ : مشروع قانون الزراعة. ٥

 .١٠/٣/٢٠٠١العامة بتاريخ 
 
ه ، وأقر٢٤/١/٢٠٠١قدمه مجلس الوزراء بتاريخ : مشروع قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى. ٦

 .١٠/٣/٢٠٠١المجلس التشريعي بالقراءة العامة بتاريخ 
 
ه المجلس التشريعي ، وأقر١١/٢/٢٠٠١قدمته لجنة الموازنة بتاريخ : مشروع قانون األوراق المالية. ٧

 .١٠/٣/٢٠٠١بالقراءة العامة بتاريخ 
 
ه ، وأقر١١/٢/٢٠٠١ريخ قدمته لجنة الموازنة بتا: مشروع قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني. ٨

 .١٠/٣/٢٠٠١المجلس التشريعي بالقراءة العامة بتاريخ 
 
ه ، وأقر١٣/٢/٢٠٠١قدمه النائب عزمي الشعيبي بتاريخ : مشروع قانون صندوق التأمينات االجتماعية. ٩

 .١٠/٣/٢٠٠١المجلس التشريعي بالقراءة العامة بتاريخ 
 

ه ، وأقر٢٦/٦/٢٠٠١قدمه مجلس الوزراء بتاريخ : باتمشروع قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسا. ١٠
 .٨/٨/٢٠٠١المجلس التشريعي بالقراءة العامة بتاريخ 

 
ه المجلس التشريعي بالقراءة ، وأقر٢٨/٦/٢٠٠١قدمه مجلس الوزراء بتاريخ : مشروع قانون التنفيذ. ١١

 .٨/٨/٢٠٠١العامة بتاريخ 
 

ه المجلس التشريعي بالقراءة ، وأقر٦/٩/٢٠٠١راء بتاريخ قدمه مجلس الوز: مشروع قانون العقوبات. ١٢
 .١٦/١٠/٢٠٠١العامة بتاريخ 
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 مشاريع قوانين تلقاها المجلس ولم يبدأ بمناقشتها
 

وهي مشاريع قوانين تلقتها رئاسة المجلس التشريعي من مجلس الوزراء أو من إحدى اللجان أو من النواب، 
 :وقد بلغ عدد هذه المشاريع أربعة هي. قشة العامةولم تُعرض بعد على المجلس للمنا

 
، وأحاله ١٣/١١/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء بتاريخ : مشروع قانون معدل لقانون الهيئات المحلية. ١

 .٢٤/٦/٢٠٠١المجلس التشريعي إلى اللجان بتاريخ 
 
، ٢١/٥/٢٠٠١ايل بتاريخ قدمه النائب عبد الفتاح حم: مشروع قانون تنظيم التعامل مع األلعاب النارية. ٢

 .٢٤/٦/٢٠٠١وأحاله المجلس التشريعي إلى اللجان بتاريخ 
 
خ ــي بتاريــن والحكم المحلـة واألمـقدمته لجنة الداخلي): العاصمة(مشروع قانون أمانة القدس . ٣

 .٢٤/٦/٢٠٠١، وأحاله المجلس التشريعي إلى اللجان بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠١
 
، وأحاله المجلس ١٣/٢/٢٠٠٠قدمه النائب عزمي الشعيبي بتاريخ :  البطالةمشروع قانون التأمين ضد. ٤

 .٨/٨/٢٠٠١التشريعي إلى اللجان بتاريخ 
 
 

 :يـــاألداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطين: ثالثاً
 

ني ويملك المجلس التشريعي الفلسطي.  مهام المجالس النيابية ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذيةمن أهم
عدداً من الوسائل الرقابية التي تمكنه من مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، مثل طرح األسئلة، االستجواب، 

كما يملك المجلس صالحية إقرار خطة التنمية الوطنية والموازنة السنوية العامة . توجيه اللوم، وحجب الثقة
ريعي الحصول على المعلومات المتعلقة بتنفيذ وتتيح هذه األدوات للمجلس التش. والمصادقة على االتفاقيات

 .الحكومة للقوانين والسياسات العامة، وتقييم أدائها ومساءلة أعضائها
 

 أصيب لكن هذا األداء السنوات السابقة تراجع األداء الرقابي للمجلس التشريعي بشكل متواصل، شهدت
ذكر، رغم أن حساسية الظروف التي يمر ، إذ لم يقم المجلس بأي دور رقابي ي٢٠٠١بالشلل خالل العام 

 . السلطة التنفيذية أداءبها الشعب الفلسطيني تقتضي تعزيز الرقابة على
 

بالتأكيد ال يمكن تحميل االنتفاضة، وما واكبها من إجراءات الحصار اإلسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن 
تأسيسه من عوائق ذاتية وموضوعية قلصت فالمجلس يعاني منذ . تقاعس المجلس عن أداء وظيفته الرقابية

هذه العوائق عدم وضوح القواعد الدستورية بين ومن . من تأثيره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية
ة المنظمة للعالقة بين السلطات، وغياب كتل برلمانية فاعلة ومؤثرة داخل المجلس، وغياب الرغبة الجدي

ولم يستخدم . ممارسة رقابة حقيقية على أداء السلطة التنفيذية المجلس في  عدد كبير من أعضاءلدى
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المجلس أدوات الرقابة الفاعلة على السلطة التنفيذية خالل السنوات السابقة، كاالستجواب وطرح الثقة، 
 .٢٠٠١ل عام  ولكنه لم يستخدم أية وسيلة رقابية خال.واكتفى بطرح األسئلة وتوجيه اللوم

 
 في  فعالًلمواضيع الرقابية التي يختص بها المجلس، وبيان الدور الذي مارسهوفيما يلي عرض ألهم ا

 .معالجة كل منها
 

 ٢٠٠١ة ــــة لسنـــة العامــالموازن
 
إلى المجلس التشريعي بعد انقضاء الموعد ٢٠٠١م مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام قد 

فقد استلمت لجنة الموازنة مشروع ). بداية السنة المالية الجديدةشهران على األقل قبل  ( المحددالقانوني
لكن السلطة التنفيذية لم تلتزم . ٤/٤/٢٠٠١ه المجلس بتاريخ ، وأقر١١/٣/٢٠٠١قانون الموازنة بتاريخ 

، إذ لم تقدم الحسابات الختامية، رغم تأكيد المجلس على ١٩٩٨بقانون تنظيم الموازنة العامة الصادر سنة 
ة ذلك، علما أن الحساب الختامي يعتبر أهم وسيلة لرصد مدى التزام السلطة التنفيذية بما تم إقراره ضرور

ولم تقدم السلطة التنفيذية سوى تقرير واحد . في الموازنة العامة، سواء من ناحية اإليرادات أو المصاريف
تنفيذية تقريرا دوريا واحدا عن  قدمت السلطة ال٢٠٠٠ وخالل عام .٢٠٠١من التقارير ربع السنوية للعام 
 قدمت تقريرا عن ثالثة أرباع السنة، وهذا إجراء غير قانوني ١٥/١/٢٠٠١الربع األول من السنة، وبتاريخ 

على  ولم تنشر الموازنة العامة في الجريدة الرسمية كما ينص. وال يحقق الهدف من تقديم التقارير الدورية
 .الرئيس قد صادق على مشروع قانون الموازنة أم لم يفعلالقانون، وال يعرف إذا كان ذلك 

 
، علما أن قانون ٢٠٠٢ دون أن تقدم السلطة التنفيذية مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٠١نتهى عام إ

ولم يقم المجلس باستخدام أية . تنظيم الموازنة يلزمها بتقديمه قبل شهرين على األقل من بداية السنة المالية
 .ة مساءلة للضغط على السلطة التنفيذية لتقديمهاآلي
 

 اتـــى االتفاقيـــة علـــالمصادق
 

 أية اتفاقيات للمصادقة عليها، بما فيها ٢٠٠١لم تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني خالل العام 
 .اتفاقيات القروض التي طالب السلطة التنفيذية في أكثر من مناسبة بأن تعرضها عليه

 
 انـــة للجــال الرقابيـــعماأل
 

تُعتبر األعمال الرقابية للجان المجلس التشريعي من أهم األدوات الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، 
 لجان ولكن. والتي تساهم في الوصول إلى المعلومات بشأن القضايا المثارة، وتدعم أدوات الرقابة األخرى

، ولم تعقد أية جلسة استماع عامة تعالج قضايا جوهرية ٢٠٠١ل العام المجلس لم تقم بأي أعمال رقابية خال
حياة المواطنين، والتي يمكن للمجلس اتخاذ قرارات أو وضع تشريعات بشأنهاتمس . 
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 ةــــة التنفيذيــة للسلطــه األسئلـــتوجي
 

نفيذية حول موضوعات  توجيه األسئلة للسلطة التأداةاستخدم المجلس التشريعي خالل السنوات السابقة 
 رغم أن ٢٠٠١ خالل العام األداة الرقابية هغير أن المجلس لم يستخدم هذ. تتعلق بأداء الحكومة بكثرة

ويشير ذلك إلى قلة اهتمام المجلس بممارسة دوره الرقابي . ممارسات السلطة التنفيذية لم تختلف عن السابق
 . وسائل الرقابة البرلمانيةوأخفّ  من أبسطعدالذي يوولو من خالل طرح األسئلة، 

 
 ة ــب الثقــق وحجـــان التحقيــواب ولجـوم واالستجــه اللــتوجي

 
 بتوجيه لوم للحكومة، أو بإجراء استجواب ألحد الوزراء أو ٢٠٠١لم يقم المجلس التشريعي خالل العام 

اً أن ممارسات السلطة التنفيذية  عن الحكومة، علمالثقةالمسؤولين، أو بتشكيل لجان تحقيق، أو بطرح حجب 
 المجلس التشريعي مراراً، إنتقدهافقد استمرت خالل السنة في ارتكاب المخالفات ذاتها التي . لم تتحسن

 .كاستمرار االعتقال السياسي، ومخالفة القوانين، ووجود تجاوزات مالية وإدارية
 
 راراتــالق
 

وجاء عدد من . من القرارات الموجهة للسلطة التنفيذية عدداً ٢٠٠١أصدر المجلس التشريعي خالل العام 
تلك القرارات تكراراً لتوصيات وقرارات سابقة، كتلك المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه اإلداري 
والمالي ووقف الحسومات من رواتب الموظفين، ونشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، والطلب من 

الربعية في  سليم الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة، وتزويد المجلس بالتقاريروزارة المالية ت
 ١٩٩٩ و١٩٩٨مواعيدها المحددة حسب القانون، وتقديم هيئة الرقابة العامة التقارير المالية عن السنوات 

 .ه القراراتلكن السلطة التنفيذية استمرت في تجاهلها لهذ.  وفقا لقانون الموازنة العامة٢٠٠٠و
 
 

 :يـــي الفلسطينــس التشريعــل المجلــات عمــإشكالي: رابعاً
 

لم يتمكن المجلس التشريعي، وللدورة السادسة على التوالي، من تجاوز نقاط الضعف التي الزمته أو تخطي 
اً خالل ص إنجـازاته، خصوصيأدى إلى تـزايد إخفاقاته وتقلبدوره وهذا . ات الذاتية التي تواجههالصعوب
وهذا بدوره أدى إلى تضاؤل ثقة المواطنين بجدوى استمرار المجلس الحالي، وتعالي أصوات . ٢٠٠١العام 

،  من جهةمن داخله وخارجه تطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة لتصحيح الوضع القانوني للمجلس
 .جهة أخرى من ولتفعيل دوره في متابعة أعماله، وخصوصاً مراقبة السلطة التنفيذية

 
 تعقيد المشاكل التي يواجهها المجلس التشريعي ضعف الخبرة البرلمانية الفلسطينية،  من حدةومما يزيد

وغياب أعراف وتقاليد برلمانية تعزز العمل الرقابي والتشريعي، رغم أن والية تشريعية من ست دورات 
، لس من غياب كتل برلمانية فاعلةكما يعاني المج.  من هذا الضعف أن تخفف كثيراًمن المفروضكان 

 السلطة ة هذا التنظيم على على السلطة التشريعية، إضافة إلى هيمنوبالتالي من هيمنة تنظيم سياسي واحد
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.  وثقتهم بهكما يؤثر عدم إجراء انتخابات تشريعية جديدة سلباً على نظرة المواطنين للمجلس. التنفيذية
  تتمثل فيي تعيق أداءه، يواجه المجلس عدداً من اإلشكاليات الموضوعيةوباإلضافة إلى العوامل الذاتية الت

  علياغياب قواعد دستورية واضحة ومحددة تنظم العالقات بين السلطات الثالث، وعدم وجود إرادة سياسية
لى هذا وقد أضاف الحصار اإلسرائيلي آثاراً سلبية ع.  الديمقراطية وسيادة القانون العمليةتهدف إلى تعزيز

 .أداء المجلس، ولكن ال يمكن تحميل هذا العامل وحده كافة اخفاقات المجلس تشريعياً ورقابياً
 

 :ويمكن إجمال أهم إشكاليات عمل المجلس التشريعي في النقاط التالية
 

 الحصار اإلسرائيلي والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
 
ي على الضفة الغربية وقطاع غزة على أداء المجلس سرائيلاإلر الفصل القسري الذي فرضه االحتالل أثّ

فقد أدى وجود مقرين للمجلس أحدهما في رام اهللا واآلخر في غزة . التشريعي طوال سنوات عمله الست
إلى ازدواجية البنية اإلدارية وضعف التنسيق بينهما، ما ينعكس سلباً على المساندة التي يقدمها طاقم 

 .الموظفين للنواب
 

 زادت سلطات االحتالل من إجراءاتها التعسفية التي قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة ٢٠٠١ام وخالل ع
 .١٠مناطق محاصرة، ما أعاق انتظام جلسات المجلس واجتماعات لجانه ودوام موظفيهعدة إلى 

 
 يــس التشريعــل المجلــام عمـــدم انتظــــع
 

بإمكان المجلس أن يستخدم  إال أنه كان ،٢٠٠١ل العام  خال التعسفية اإلجراءات اإلسرائيلية تصاعدرغم
بشكل أكبر، سواء على مستوى اجتماعات اللجان أو ) video conference(تقنية االجتماعات المرئية 

ت ثمانية منها بواسطة تقنية  اثنتي عشر جلسة، تم٢٠٠١عقد المجلس خالل العام (االجتماعات العامة 
 : يلي مقارنة لعدد جلسلت المجلس خالل الدورات الثالث األخيرة وفيما)االجتماعات المرئية

 
 دورةــال خــــالتاري اتــدد الجلسـع

 الرابعة ٧/٣/٢٠٠٠ -٧/٣/١٩٩٩ ٢٤
 الخامسة ٧/٣/٢٠٠١ -٧/٣/٢٠٠٠ ٢٢
 السادسة ٣١/١٢/٢٠٠١ ولغاية -١٠/٣/٢٠٠١ ٩

 
 
 
 

                                                
 .٢٠٠١ني نسبة انتظام دوام موظفي الس التشريعي، لكن من الواضح جبالء اخنفاض نسبة الدوام خالل العام  من احلصول على رقم دقيق يباهليئة مل تتمكن  ١٠
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 عيـــس التشريــة المجلــدة واليــاء مــانته
 

ضاع االستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ال يجوز إغفال مسألة انتهاء مدة والية المجلس رغم األو
ومن . التشريعي كأهم االشكاليات التي تعيق أداءه وتحد من ثقة المواطنين به وتثير جدالً حول مشروعيته

 ٤/٥/١٩٩٩لس بتاريخ نتهاء والية المجإ موعدالمعروف أن مواد قانون االنتخابات الفلسطيني حددت 
 أن ٢٦/٤/١٩٩٩وكان المجلس قد أكد في جلسة خاصة عقدها بتاريخ ). موعد نهاية الفترة االنتقالية(

ومنذ ذلك التاريخ والعديد من القوى السياسية . ١٩٩٩١١المرحلة االنتقالية تنتهي في الرابع من أيار 
ء المجلس التشريعي، تطالب بضرورة إجراء الفلسطينية وقوى المجتمع المدني، بما في ذلك عدد من أعضا

 .انتخابات تشريعية جديدة
 

إن من شأن استمرار المجلس التشريعي في هذا الوضع غير الواضح دستوريا أن يضعفه بشكل أكبر، 
كما أن إجراء . ٤/٥/١٩٩٩خصوصا في ظل تزايد التساؤالت حول مدى دستورية وقانونية أعماله بعد 

 مهما لتفاني النائب في أداء عمله النيابي، لرغبته في أن يعيد الناخبون انتخابه دافعاًانتخابات دورية يشكل 
 . يمارسها المواطنونعتبر االنتخابات أهم وسيلة رقابية ومحاسبيةكما وتُ. مرة أخرى

 
 ةـــة الفلسطينيــرة البرلمانيـــة الخبــحداث

 
 البرلمانية، إذ لم يراكم الخبرةي منذ تأسيسه حداثة من اإلشكاليات الذاتية التي واجهها المجلس التشريع

وتنطبق حداثة الخبرة على . الفلسطينيون تاريخياً أية تقاليد أو أعراف برلمانية ترتكز عليها التجربة الحالية
ورغم أن المجلس بدأ يهتم بتطوير بنيته اإلدارية المساندة . أعضاء المجلس وعلى بنيته وطواقمه اإلدارية

 شهد تراجعاً ٢٠٠١ بعض األعراف البرلمانية التي تساهم في تحسين أدائه التشريعي، إال أن العام وترسيخ
 .حاداً على هذا الصعيد

 
 هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتداخل الصالحيات بينهما

 
وساهم في . صالحياتهلم تتوقف السلطة التنفيذية منذ تأسيس المجلس التشريعي عن تجاوزه والتعدي على 

استمرار التداخل العضوي بين المجلس التشريعي والحكومة التي تضم ثالثة وعشرين تكريس هذه الهيمنة 
نائباً من أصل ثالثين وزيراً، إضافة لوجود نواب يعملون في مواقع تنفيذية بشكل مخالف للنظام الداخلي، 

اء موضوع الموازنة الذي ينظمه قانون تنظيم وباستثن. واستمرار ممارسة رئيس المجلس لدور تفاوضي
 عالقة السلطة التنفيذية بالمجلس التشريعي غير منظمة ظلّت، ١٩٩٨الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة 

 على السلطة التنفيذية، مع ليس نافذاًدستورياً أو قانونياً، خصوصاً وأن النظام الداخلي للمجلس التشريعي 

                                                
 .٤٢، ص )١٩٩٩رام اهللا، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،  (التقرير السنوي اخلامس ١١
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 من قبل المجلس التشريعي قانون األساسي الذي ينظم العالقة بين السلطات، والذي أقرالعلم أن مشروع ال
بكافة اإلجراءات المطلوبة، ينتظر منذ فترة طويلة توقيع رئيس السلطة التنفيذيةبعد أن مر . 

 
لتنفيذية تأثرت العملية الرقابية والتشريعية للمجلس بسبب عدم وضوح العالقة الدستورية بين السلطة اكما 

والسلطة التشريعية، إذ يتقلص في كل دورة حجم ونوع األعمال الرقابية التي يمارسها المجلس التشريعي 
كما تتراكم مشاريع القوانين . ٢٠٠١على السلطة التنفيذية، إلى أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خالل العام 

 .التي يقرها المجلس وال يصادق عليها رئيس السلطة التنفيذية
 
 

 :يـــي الفلسطينــس التشريعـل المجلـة المساندة لعمـنشاطات الهيئ: خامساً
 

 بمجموعة من النشاطات المساندة لعمل المجلس التشريعي، وذلك إيمانا منها ٢٠٠١ خالل العام الهيئةقامت 
 من جهة، للعملية الديمقراطيةمتوازنة ومتكاملة، كضمانة أساسية ت بأهمية وجود سلطات ثالث ذات عالقا

وتهدف هذه النشاطات إلى مساندة عملية بناء سلطة . من جهة أخرىوالحريات بالحقوق  ولتمتع المواطنين
 :ويمكن إجمال هذه النشاطات بما يلي. تشريعية قادرة على ممارسة عملها باستقالل وفاعلية

 
 نــر القوانيــة وتطويــــمراجع

 
بمراجعة القوانين الفلسطينية والعمل على تطويرها، بما كيلها بتشالرئاسي قرارال، بموجب الهيئة تختص ،

 بإعداد مذكرات الهيئةولتحقيق ذلك، قامت . يكفل موافقتها لمعايير ومتطلبات حقوق اإلنسان الدولية
كما عقدت ورشات عمل . ودراسات قانونية حول قوانين أو مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق المواطنين

 على مراجعة مشاريع القوانين، الهيئةولم يقتصر عمل . اقشة هذه القوانين أو المشاريعولقاءات خبراء لمن
. بل تعداه إلى صياغة عدد منها، كمشروع قانون تنظيم استخدام األلعاب النارية ومشروع قانون النقابات

 .٢٠٠١١٢ عشرين قانونا ومشروع قانون خالل العام الهيئةوقد عالجت 
 

 ي السادس لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعيتقديم التقرير السنو
 

 السنوي السادس مختلف جوانب حقوق المواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الهيئةعالج تقرير 
وتطرق التقرير إلشكاليات .  الفلسطينيين المواطنين، باإلضافة إلى االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق٢٠٠٠عام 
 بتقديم تقريرها السنوي السادس، كما الهيئةوقامت . طات الثالث، وقدم التوصيات بخصوص كل منهاالسل

 .هو الحال في السنوات السابقة، لكل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي

                                                
 . من هذا التقريرثيف الفصل الثاين من الباب الثال" مراجعة وتطوير القوانني" أنظر بند  ١٢



 ٧٤  

 
 يـــــس التشريعــان المجلــة مع لجــا عامــمتابعة قضاي

 
 أحيانا إلى التعاون مع لجان المجلس، الهيئةوى المواطنين وقضاياهم العامة، تلجأ من خالل متابعتها لشكا

 خالل الهيئةوقد قامت . خصوصاً عند غياب التعاون من قبل الجهات المعنية بالشكوى في السلطة التنفيذية
سالة كما وجهت ر.  العامة بالتوجه إلى لجان المجلس بعدد من الرسائل حول بعض القضايا٢٠٠١عام 

 الذين يلجأون  األفرادألعضاء المجلس التشريعي عرضت عليهم فيها استعدادها لتلقي شكاوى المواطنين
 .الهيئةإليهم لحل مشاكل تدخل ضمن اختصاص 

 
 ةـــــة القانونيـــر الهيئـــي بتقاريـــس التشريعـــد المجلـــتزوي

 
 تتناول موضوعـات وقضايـا الهيئةأعدتها تم تزويد أعضاء المجلس ومكتبته وبعض دوائره بتقارير 

عامة من النواحي التشريعية والتطبيقية، وتخلص في نهايتها إلى توصيات موجهة في جانب منها إلى 
 ثمانية تقارير ضمن سلسلة التقارير القانونية، ٢٠٠١ خالل عام الهيئةوقد أصدرت . المجلس التشريعي

 .ن، وسبعة تقارير خاصةوثالثة تقارير ضمن سلسلة تطوير القواني
 

 رىـــــات أخـــنشاط
 

 المجلس التشريعي، باعتباره السلطة المنتخبة المختصة بالتشريع والرقابة، اهتماماً كبيراً في الهيئةتولي 
 عدداً من النشاطات ٢٠٠١ خالل عام الهيئةوفي هذا اإلطار عقدت . مختلف نشاطات التوعية الجماهيرية

ومن أبرز هذه .  عالقة بالمجلس التشريعي وشارك فيها أعضاء وموظفون منهالتي عالجت قضايا ذات
 حول ١/١٠/٢٠٠١-١/٩ في غزة في الفترة الواقعة بين الهيئةالنشاطات عقد دورات تدريبية في مكتب 

. ١٣حول وظائف المجلس التشريعي ونظامه األساسيها  تركزت مواضيع،الديمقراطية والتثقيف البرلماني
 في نشاطات يوم الديمقراطية في فلسطين، الذي يحتفل به المجلس في شهر آذار من الهيئة كذلك شاركت

 .كل عام

                                                
 . من هذا التقريريف الفصل الثاين من الباب الثالث" التوعية اجلماهريية"راجع بند  ١٣
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 اتـــات وتوصيـــاستنتاج: سادساً
 

يعتبر استمرار المجلس التشريعي في العمل واالنعقاد، دون تحديد موعد انتخابات تشريعية جديدة، رغم 
  على صعيد بناء وتنظيم خطيراًانون االنتخابات الفلسطيني، مؤشراًانتهاء مدة واليته القانونية المقررة في ق

كما يطرح هذا الوضع تساؤالت جدية حول مدى .  السلطات الثالث على أسس متوازنة وتكامليةالعالقة بين
 الهيئة توصي ،ولتجاوز هذا المأزق.  خالل هذه الفترة المجلسإلزامية ودستورية القوانين التي يقرها

قرار مشروع القانون األساسي، وتحديد موعد النتخابات تشريعية جديدة، مع إعادة النظر في بضرورة إ
وال يجوز بأي حال التذرع باألحوال الطارئة التي تمر بها األراضي . النظام االنتخابي المعمول به

كما تؤكد . بات جديدةالفلسطينية، رغم آثارها السلبية الكبيرة على حرية التنقل والحركة، لتعطيل إجراء انتخا
 على ضرورة إعادة النظر في آليات عمل المجلس التي أثبتت، على مدار ست دورات، عدم نجاعتها الهيئة

 . سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة، خلق عمل نيابي فعالفي
 

ل تلك التوصيات ويشير تجاه.  على ضرورة األخذ بالتوصيات التي تضمنتها تقاريرها السابقةالهيئةتؤكد 
  تعود الهيئة فإن ،ومع ذلك. المجتمع الفلسطينيودمقرطة  لمأسسة عليا السياسية الاإلرادةإلى غياب 

 :توصي بما يليو
 

 بوسائل االتصال الحديثة، للحد ما بموجبهاأن يضع المجلس التشريعي لنفسه خطة طوارئ يتم االستعانة . ١
، ولتجاوز حالة الشلل التي أصابت  االحتالل اإلسرائيليالذي تفرضه قواتات الحصار تبعأمكن من 

 .المجلس منذ اندالع انتفاضة األقصى
 
احترام المجلس التشريعي لنظامه الداخلي، ومعالجة ظاهرة عدم تفرغ عدد من النواب للعمل البرلماني، . ٢

ا يؤدي إلى إهمال العمل مؤسسات رسمية أو أهلية، أو القيام بدور تفاوضي، مإدارة وانشغالهم بالعمل في 
مأسسة وترسيخ كما أن من واجب المجلس أن يعمل ما أمكن على . البرلماني أو إلى تضارب المصالح
وتعزيز العمل استقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، على أعراف برلمانية فلسطينية، تؤكد 

 .الرقابي والتشريعي
 
تشريعات الالزمة لمواجهة النتائج المترتبة عن حاالت الطوارئ، كتلك قيام المجلس التشريعي بإصدار ال. ٣

 .التي تمر بها المناطق الفلسطينية منذ اندالع انتفاضة األقصى
 
أن يعمل المجلس التشريعي على وقف السلطة التنفيذية عن ممارسة الصالحيات التشريعية التي يختص . ٤

تتضمن تعديالً على القوانين النافذة، أو بإجراء تغييرات على  في صورة قرارات ومراسيم تجلىبها، والتي ت
 .مشاريع القوانين خالل مرحلتي التصديق والنشر
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٥ .أن يأولويات محددة، أهداف و المجلس التشريعي، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، خطة تشريعية ذات عد
 .فة للمجتمع الفلسطينيوذلك لتطوير عملية صناعة القوانين بما يحقق المصالح المختل

 
 إشكالية ازدواجية الدوائر في الضفة تركيز على معالجةتطوير البنية اإلدارية للمجلس التشريعي، مع . ٦

 . تضخم عدد الموظفينظاهرة الغربية وقطاع غزة و
 

لموازنة، إلزام السلطة التنفيذية باحترام إجراءات المصادقة على القوانين ونشرها، بما في ذلك قوانين ا. ٧
 عليه ة، تنفيذاً لما نصمحددمع ضرورة تقديم الموازنة والحسابات الختامية والتقارير الربعية في المواعيد ال

 .١٩٩٨قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 
 
 وعدم ،تفعيل المجلس التشريعي لدوره الرقابي، واستعمال آليات المساءلة البرلمانية حسب تدرجها. ٨

على جمع المعلومات وتوجيه األسئلة والتوصيات واللوم، دون استعمال آلية االستجواب التركيز فقط 
 .وحجب الثقة، خصوصا لكشف حاالت الفساد في السلطة التنفيذية والحد منها

 
سن قوانين تساهم في دعم عملية الرقابة على المال العام، وتعزز حقوق وحريات المواطنين العامة، . ٩

قوانين على ضرورة أن تقدم الهيئات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة العامة، تقاريرها  في هذه الوالنص
 .للمجلس التشريعي، ليتمكن من ممارسة دوره الرقابي على المال العام بصورة فعالة

 



 ٧٧ 
 

 السلطـة القضائيــة:                      الفصل الثاني
 
 

 مقدمــــة
 

 الهيئـة   وتقييم  نتاج رصد  ويتضمن ،٢٠٠١يتناول هذا الفصل حالة السلطة القضائية الفلسطينية خالل عام          
 للتطورات التي جرت على المحاكم الفلسطينية بمختلف أنواعها ومستوياتها، وعلى مجلس القضاء األعلـى             

كما يعالج الفصـل    . نيابة العامة، إضافةً إلى التطورات التي طرأت على مهنة المحاماة وإطارها النقابي           الو
الهيئـة  يختتم الفصـل بتوصـيات تـرى    . اإلشكاليات األساسية التي ال زالت تعاني منها السلطة القضائية   

حمايـة الحقـوق    تمكينها من   السلطة القضائية و  مكانة  ضرورة األخذ بها من قبل الجهات المختصة لتعزيز         
 .األساسية للمواطنينوالحريات 

 
 إقرار قانون تشكيل    كان أهمها  ، الكثير من التطورات   ٢٠٠١شهدت السلطة القضائية الفلسطينية خالل عام       

 الذي أدخل بعض التعـديالت علـى تشـكيل وهيكلــة المحاكــم              ٢٠٠١ لسنة   ٥المحاكم النظامية رقم    
 مـن   المـذكور كـذلك وسـع القـانون       . وحيدها في الضفة الغربية وقطاع غزة      باإلضافة إلى ت   ،النظامية

صالحيات مجلس القضاء األعلى، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز استقاللية السلطة القضـائية ومنحهـا                
لعمل المحاكم   مهمة   ة قوانين  إقرار ثالث  ٢٠٠١باإلضافة إلى ذلك، شهد عام      . ءصالحية إدارة شؤون القضا   

نات فـي المـواد     أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون اإلجراءات الجزائية، وقانون البي         قانون   :هي
زدواج اويعتبر إقرار قوانين القضاء األربعة تقدماً كبيراً علـى صـعيد حـل إشـكالية                . المدنية والتجارية 

قطـاع  والغربيـة  ضفة من التشريعات المطبقة أمام محاكم الهام  وتوحيد جزء   ،تشريعات القضاء من ناحية   
متفاوتة، ببعض ما تحتاجـه     درجات   رفد المحاكم، ب   ٢٠٠١كذلك، استمر خالل عام     . غزة من ناحية أخرى   

 .من مستلزمات مكتبية وتقنية
 

. السلطة القضـائية تعـاني مـن إشـكاليات أساسـية          ال زالت   بالرغم من التطورات اإليجابية المذكورة،      
 نتيجة عدم مصادقة رئيس السلطة التنفيذية علـى         شكل كامل ب توحيدها   لم يتم تشريعات القضاء الفلسطيني    ف

    مشروع قانون السلطة القضائية المـ  لقـد  .١٩٩٨ من قبل المجلس التشريعي منذ عام        قر زدواجيـة  ا ت ظل
ـ ) الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة    (الفلسطينية  النظام القضائي في شطري إقليم السلطة الوطنية         ، ةقائمـ

 السـلطة   استمرت تعـديات  كذلك   .زدواج عدد من التشريعات المطبقة أمام المحاكم      اتمرار  باإلضافة إلى اس  
 كما استمرت . التنفيذية على اختصاص القضاء العادي وسلبه العديد من اختصاصاته لصالح القضاء األمني           

مـا  العليـا،   م  قرارات المحـاك   تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، خاصةً       في االمتناع عن  السلطة التنفيذية   
 للجـوء إمـا إلـى الحلـول     همدفعوبالتالي أضعف من ثقة المواطنين بقدرة القضاء العادي على إنصافهم،       

 .اقتناص الحقّ باليد وإما إلى محاولة ،البديلة، مثل القضاء العشائري ومكاتب المحافظات



 ٧٨ 
 

 دةـــ الجديقوانين القضاء: أوالً
 

سـاهم   القضاء، األمر الذي     قوانين على رزمة    ٢٠٠١ خالل العام    ةالفلسطينيالسلطة الوطنية   صادق رئيس   
بتـاريخ  . توحيد النظام القضائي وتغيير هيكلية بعض المحاكم فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة                في  
نـات فـي    قانون البي و،  ٢٠٠١ لسنة   ٣رئيس على قانون اإلجراءات الجزائية رقم       ال صادق   ١٢/٥/٢٠٠١

. ٢٠٠١ لسـنة    ٥، وقانون تشكيل المحـاكم النظاميـة رقـم          ٢٠٠١ لسنة   ٤م  المواد المدنية والتجارية رق   
 رقم  أما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية     . ٥/١٠/٢٠٠١وأصبحت هذه القوانيـن نافذة بتاريـخ      

 فقـد تـأخر نفـاذه حتـى تـاريخ      ١٢/٥/٢٠٠١ والذي صادق عليه الرئيس أيضاً بتاريخ      ٢٠٠١ لسنة   ٢
 الصـادر  الوقائع الفلسـطينية  من الثالثينرت جميع هذه القوانين في العدد الثامن و  شنُوقد   .٥/١٢/٢٠٠١

 .٥/٩/٢٠٠١بتاريخ 
 

 سـنتناول فيمـا يلـي       ،إقرار هذه القوانين على تشكيل المحاكم واختصاصاتها وآليات عملها        لتأثير  ونظراً  
 .عرضاً مختصراً ألهم مالمح هذه القوانين

 
 قانون اإلجراءات الجزائيـــة

 
 قبل صدوره، خصوصاً في مجال ضمانات حقوق المتهمين         عليه الوضع يشكل القانون نقلةً نوعيةً عما كان       

مـن  . وتطوراً من القوانين السابقة من عدة نواح      فالقانون الجديد أكثر وضوحاً     . والمدعين بالحقوق المدنية  
دخول المنـازل   و ،١تهتوقيف ومد  أعضاء الضابطة القضائية، والجهة المختصة بالقبض وال       ذلك تنظيم عمل  

 .٢وتفتيشها
 

إن إصدار المشرع الفلسطيني لقانون إجراءات جزائية حديث يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية الخاصة              
 بحد ذاتـه  قانون ال يكفي    الإصدار  ولكن  . نحو تعزيز احترام حقوق اإلنسان    هامة  بإقامة العدل يعتبر خطوة     
 .همن قبل األجهزة المكلفة بتنفيذبأحكام القانون  فعليالتزام يتبع ذلك  أن بدلتحقيق هذا الهدف، إذ ال 

 
 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـــة

 
مثل التوفيق بين المتقاضين قبـل إجـراء   ، التقاضية جديدة من شأنها تقصير مد      أحكاماً القانونهذا  ن  تضم 

ـ    أجاز القانون لمجلس القضاء األع    و .المحاكمة  يتولــى  ياًلى أن ينتدب في محاكم الصـلح والبدايـة قاض
 .الصلحفيها التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز 

                                                        
 بالنائب العام مهمة    ٢٠ كما حصرت املادة     . من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد بأعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط               ١٩ حصرت املادة    ١

 فقد منعت إلقاء القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة املختصة بذلك ٢٩أما املادة . يفتهماإلشراف على مأموري الضبط القضائي الذين خيضعون ملراقبته فيما يتعلق بأعمال وظ
 . معاملة املقبوض عليهم مبا حيفظ كرامتهم، وحظر إيذائهم بدنياً أو معنوياًتقانوناً، كما أوجب

 ال يتم إال مبذكرة من قبل النيابة العامة أو يف حضورها، بناء على اام موجه إىل شخص ، التحقيق  من القانون اجلديد عمالً من أعمال      ٣٩ يعترب دخول املنازل وتفتيشها وفق املادة        ٢
أما . سم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائيابة، وأن تحرر بسبشتراكه يف ارتكاا، وجيب أن تكون مذكرة التفتيش مارتكاب جناية أو جنحة أو بايقيم يف املرتل املراد تفتيشه ب

 .ستعجال أو التلبس باجلرمية فتربط التفتيش ليالً بظروف اال٤١املادة 



 ٧٩ 
 

لسيطرة على إجراءات الدعوى، األمر الذي من شأنه منع األطـراف مـن   اكما منح القانون للقاضي سلطة      
   محـاكم  ىجعل دعـاو  حين  القضاةكذلك رفع القانون من سقف ضمانات حياد  . ٣ناتالمماطلة في تقديم البي 

تبنى القانون الجديد أحكاماً جديدة بالنسـبة لنظـام   و. ٤البداية تُنظر بواسطة ثالثة قضاة بدالً من قاض واحد       
 التبليغ بالبريد المسـجل      ذلك منو ، األمر الذي من شأنه تسريع النظر في القضايا        ،تبليغ األوراق القضائية  

زيـادة الفتـرة التـي      و،  ٥ المحكمة وأية طريقة أخرى تقررها المحكمة      مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب     
تحديـد مـدة   و، ٦يسمح للمحضر بالتبليغ خاللها لتصبح حتى الساعة السابعة مساء بدل الساعة الثانية ظهراً           

متناع عن التوقيع أو استالم الورقة القضائية مـن قبـل الشـخص             اعتبار اال وعمليه التبليغ،   لنهاية  زمنية  
 .٧مطلوب تبليغه أو أحد أفراد عائلته أو وكيله تبليغاً صحيحاًال
 

التي ستؤثر سلباً على سير القضـايا أمـام     العيوب   العديد من    تعتريهأن القانون   يرون  بعض المحامين   لكن  
) ، وغالبـاً مـا يكـون قضـاتها جـدد     وهي محكمة القضايا الصغرى(المحاكم، منها إناطة محكمة الصلح    

عدم جواز الطعن بقضايا محكمة الصلح لدى محكمة النقض إال فـي            وي القضايا الكبرى،    صالحية النظر ف  
 .٨ستثناء، ومصادرة حق التوكيل اإللزامي أمام المحاكم الصلحيةحاالت وردت على سبيل اال

 
 قانون تشكيل المحاكم النظاميــــة

 
ن أهمية بالنسبة لتشكيل واختصاص  أكثر القواني٢٠٠١ لسنة ٥يعتبر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 

 لهذا القانون تغييرات كثيرة على وطنية الفلسطينيةوقد أحدث إقرار رئيس السلطة ال. المحاكم النظامية
تضمن القانون الجديد قواعد . غزةقطاع هيكلية غالبية المحاكم النظامية واختصاصها في الضفة الغربية و

 وهذا ٩قانون السلطة القضائيةمشروع ختلف درجاتها وفقاً ألحكام  المحاكم النظامية بماءنشإعامة منها 
 قواعد حديد ت،١٠ دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدلعيينت ،القانون

 إال إذا قررت ، جلسات المحاكم علنيةجعل ،١١ اختصاصها وفقاً للقانونةباشرماختصاص المحاكم و
 على طلب أحد الخصوم عقدها سرية مراعاةً لآلداب أو للمحافظة على ا أو بناءالمحكمة من تلقاء نفسه

 الجلسة وضبطها برئيس وإناطة ،١٢النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع األحوال في جلسة علنية
                                                        

دعاء بأمر واقعي يدعيه ا على ضرورة أن يرد املدعى عليه يف الدعوى األصلية أو املتقابلة يف الئحته اجلوابية على كل          قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية     من   ٦٦ تنص املادة    ٣
ختصار إجراءات نظر القضية خاصة يف املراحل األوىل منها، وهي املراحل اليت كان يستغلها  إل يعكس توجه املشرع     وهذا األمر  . وال يكتفي بإنكاره امل    ،صحتهاخلصم وال يسلّم ب   
 .احملامون للمماطلة

 .١٧/١٠/٢٠٠١، القدس، صحيفة ٢٠٠١ لسنة ٥قراءة متأنية يف قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  نبيل مشحور، ٤
أية طريقة أخـرى    . ج. بالربيد املسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب احملكمة        . ب…: جيري التبليغ بإحدى الطرق التالية    "تنص املادة السابعة من القانون املذكور على أنه          ٥

 . السابقة وسائل التبليغ هذه مل تكن موجودة يف القوانني."تقررها احملكمة مبا يتفق وأحكام هذا القانون
 .٢٠٠١ لسنة ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  من ٢/ ٨ املادة ٦
 . من القانون السابق١٣/٢ املادة ٧
 .)٨/١٠/٢٠٠١ مؤسسة احلق،: رام اهللا (،٢٠٠١ لسنة ٢التعليق على بعض النصوص املستحدثة يف قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيين رقم  عالء البكري، ٨
كيف يتم إذ  ،وهنا يظهر مدى التخبط يف الصياغة التشريعية.  ألن الرئيس مل يصادق عليه بعد وليس قانوناً نافذاً، من اجلدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية ال يزال مشروع قانون٩

 ستناداً إىل مشروع قانون؟اإنشاء حماكم 
 .٢٠٠١ لسنة ٥نظامية رقم قانون تشكيل احملاكم ال من ١ادة امل ١٠
 . من القانون السابق٣/٢ادة امل ١١
 . من القانون السابق٣/١ادة امل ١٢



 ٨٠ 
 

 أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من يد محكمة، وتحدلكّلأختام خاصة  وتخصيص ،١٣المحكمة
 .١٤ئيس المحكمةر
 

       لقد كانت المصادقة على هذه القوانين مطلباً ماً من قبل غالبيـة الحقـوقيين الفلسـطينيين والمؤسسـات           لح
توحيد النظام القضائي في شطري إقلـيم       يساهم في   إقرار هذه القوانين وتطبيقها     ف .١٥الحقوقية وذات العالقة  

. لقوانين المطبقة أمام المحاكم الفلسطينية من ناحية ثانيـة  توحيد ا  فيالسلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية، و     
نتدابيـة،  األردنيـة واال  سابقاً من الحقبتين     قانوناً تسعة عشر  ل الجديدةويالحظ ذلك من خالل إلغاء القوانين       

باإلضافة إلى ذلـك، فـإن هـذه        . ١٦ من التشريعات الثانوية من أصول محاكمات وأوامر عسكرية        ثمانيةو
وألن . ١٧عكس حاجة المجتمع الفلسطيني، وهي في متناول الجميع ومن السـهولة اإلحاطـة بهـا            تالقوانين  

ـ    ،١٩٦٨معظم نصوص هذه القوانين مستمدة من قانون المرافعات المصري لسـنة             ر بـدوره    والـذي أثّ
 بتفسـير  بالتشريعات األردنية والسورية، فإن لدى القضاة والمحامين الفلسطينيين كتب الفقه والقضاء الكفيلة           

 .أي نصوص قد تظهر إشكاليات لدى تطبيقها
 
 قوانين القضاء المذكورة والتي تشكل مجتمعةً رزمة متكاملـة، إال أن عـدم              صدارأهمية إ مع اإلقرار ب  و

 من المجلـس    قر على مشروع قانون السلطة القضائية الم      ١٨ السلطة الوطنية الفلسطينية   مصادقة رئيس 
فمشـروع  . القوانين األخرى تطبيق  ، يضع الكثير من العقبات أمام       ١٩٩٨التشريعي الفلسطيني منذ عام     

قانون السلطة القضائية يتضمن العديد من النصوص القانونية الخاصة بتشكيل واختصاص المحكمة العليا 
يصعب تطبيق أحد القانونين بمعـزل  ولذلك  .والمنصوص عليها أيضاً في قانون تشكيل المحاكم النظامية       

باشـرا  ي الذي يصعب فيه على المحكمـة العليـا ومجلـس القضـاء األعلـى أن       دإلى الح و ،عن اآلخر 
 .١٩أعمالهما

 
       عيقـانون  نفـاذ ن بموجبه دائرة اختصاص المحاكم النظامية عنـد        كما أن عدم إصدار وزير العدل قراراً ي 

  يعنـي اسـتمرار العمـل بموجـب        ،٥/١٠/٢٠٠١ فـي    ٢٠٠١ لسـنة    ٥تشكيل المحاكم النظامية رقـم      
 ٤٥ وقانون محاكم الصلح رقـم       ١٩٤١ لسنة   ٣١ختصاصات المنصوص عليها في قانون المحاكم رقم        اال

                                                        
 . من القانون السابق٣/٢ادة امل ١٣
 عن مجيع أختام " العدلوزارة"سم ا أصدر قاضي القضاة تعميماً وزعه على مجيع احملاكم النظامية يقضي بضرورة شطب ٢٠٠١ويف شهر تشرين أول .  من القانون السابق٣٦ املادة ١٤

 ."جملس القضاء األعلى"سم ااحملاكم واستبداهلا ب
أنظر ذا اخلصوص .  احملامون والكثري من مؤسسات حقوق اإلنسان يف اللقاءات وورشات العمل اليت نظموها حول القضاء بضرورة املصادقة على رزمة تشريعات القضاء       طالب ١٥

 .٨/٢/٢٠٠، األيام، صحيفة "إشكاليات وحلول: القضاء يف الضفة الغربية"ول ـ ح٧/٢/٢٠٠١اريخ ـ يف رام اهللا بتاهليئة العمل اليت نظمتها مطالبة جمموعة من احملامني خالل ورشة
 من ١٩٣، واملادة ٢٠٠١ لسنة   ٣ة رقم   ـراءات اجلزائي ـقانون اإلج  من   ٤٨٥، واملادة   ٢٠٠١ لسنة   ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم        من   ٢٩٢ أنظر املادة    ١٦

٢٠٠١ لسنة ٥من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  ٣٩، واملادة ٢٠٠١ لسنة ٤نات يف املواد املدنية والتجارية رقم قانون البي. 
ستعانة خبربات مصرية العامني من العمل، ومتت االقوانني األربعة استغرق إعداد  أكد أن فقد . ١٠/٦/٢٠٠١ بتاريخ القدس أنظر تصرحيات رئيس ديوان الفتوى والتشريع لصحيفة ١٧

 .وأردنية يف خمتلف مراحل إعدادها
أن السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنا شخصياً، أضع منذ اليوم مسألة القـوانني   "١٠/٣/٢٠٠١ أكد الرئيس ياسر عرفات يف كلمته أمام الس التشريعي الفلسطيين يف غزة بتاريخ            ١٨

ـنح    ،ستقالل القضاء املقدم من الس التشريعي وخاصةً بعد أن قُرىء ثالث مرات           ا مبا فيها قانون     ،ء على رأس أولوياتنا   وإصالح وتطوير القضا    وكذلك قانون تنظيم احملاكم مع م
 .ء األعلى للبدء فوراً مبلء شواغر القضاة واملوظفني يف احملاكموأشار إىل أنه أعطى توجيهاته إىل قاضي القضاة للعمل مع جملس القضا. "األولوية لكافة القوانني املتصلة بالقضاء واحملاكم

على هذا املصادقة عدم أن  بضرورة املصادقة على مشروع قانون السلطة القضائية، معتربةً          ٢٤/٧/٢٠٠١ طالبت اللجنة القانونية يف الس التشريعي يف اجتماعها يف غزة بتاريخ             ١٩
من األسباب الرئيسية إلرجاء املصادقة على هذا القانون مطالبة رئيس جملس القضاء األعلى بإدخال بعض التعديالت عليهو .رى دون جدوى مجلة القوانني األخيبقالقانون ست. 
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 والملغـاة  ،)في الضفة الغربية (١٩٥٢ لسنة ٢٦رقم تشكيل المحاكم  وقانون   ،)في قطاع غزة   (١٩٤٧لسنة  
 .٢٠٠١ لسنة ٥ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ٣٩جميعها بموجب المادة 

 
 
 المحاكـــم النظاميــة: اًثاني
 

محاكم الصلح، محـاكم البدايـة،      :  هي ٢٠٠١ لسنة   ٥المحاكم النظامية بمقتضى قانون تشكيل المحاكم رقم        
 إال مـا    ،المنازعـات والجـرائم   كافة  بالنظر في   هذه المحاكم    وتختص. ستئناف، والمحكمة العليا  محاكم اال 

٢٠ على جميع األشخاصمارس سلطة القضاء قانون خاص، وتُاستثني بنص. 
 

 عمـل المؤسسـات     اضـطراب  وما رافقها مـن      ٢٠٠١نتفاضة األقصى خالل عام     ابالرغم من استمرار    
 .  العديد من التطورات٢٠٠١الفلسطينية، إال أن المحاكم الفلسطينية شهدت خالل عام 

 
 محاكم الصلح

 
 كل محكمة بدايـة محكمـة صـلح أو     تنشأ في دائرة٢٠٠١ لسنة ٥وفق قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم    

تُشكّل محكمة الصلح من قاٍض منفرد      . ختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون    أكثر حسب الحاجة، وتُمارس اال    
ويتـولى مجلـس القضـاء      . أقدمهمالمهمة  يتولى اإلشراف اإلداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه           

وبقـرار مـن    . ها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك        األعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيم     
 ويسـمى قاضـي     ،مجلس القضاء األعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في األمور الوقتية والمستعجلة            

 .٢٠٠١٢١ لسنة ٢ طبقاً ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ،األمور المستعجلة
 
 ختصاص محاكم الصلحا
 

 :القضايا من بنوعينمحاكم الصلح في القضايا الحقوقية ص تخت
 

 دينار أردني أو مـا       ألف ٢٠ا  تجاوز قيمته تالنظر في الدعاوى التي ال       وهو صالحية    :االختصاص القيمي 
تجاوز ألـف دينـار أو مـا    تيعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال   

 .يعادلها
 
تقسـيم   :الدعاوى اآلتية مهما بلغـت قيمتهـا      أنواع   تختص محاكم الصلح بالنظر في       :نوعيالختصاص  اال

 ،، المنازعـات المتعلقـة بوضـع اليـد    ٢٢رتفاقاألموال المنقولة وغير المنقولة، إخالء المأجور، حقوق اال      

                                                        
 .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ٢/١ مادة ٢٠
 . من القانون١١– ٨ املواد ٢١
 . ق للغري مثل حق املرور من أرض إىل أخرى حقوق اإلرتفاق هي احلقوق اليت تتعلق ا حقو ٢٢
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نتفـاع بـاألجزاء    ، اال ٢٣لعاريةسترداد ا ا ،نتفاع في العقار، تعيين الحدود وتصحيحها     المنازعات المتعلقة باال  
        القوانين األخرى على اختصـاص      المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق، والدعاوى التي تنص 

 .٢٤محكمة الصلح بها
 

ختصـاص  رفع االهو  التغيير األول :على اختصاص محاكم الصلح  هامين  ن  يتغييرأحدثت القوانين الجديدة    
 إعطـاء  هـو والتغيير الثاني   . دينار ألف   ٢٠ دينار إلى    ٢٥٠فة الغربية من    في الض القيمي لمحاكم الصلح    

أمـا فـي     .نتفاع بالعقار بصرف النظر عن القيمـة      محاكم الصلح صالحية النظر في القضايا المتعلقة باال       
 فتختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها، ما لـم              ،القضايا الجزائية 

٢٥لقانون على خالف ذلك اينص. 
 

 على محاكم الصلحالجديدة تأثير تشريعات القضاء 
 

 ٢٠ دينار أردنـي إلـى       ٢٥٠ختصاص القيمي لمحاكم الصلح في الضفة الغربية من         زيادة اال يترتب على   
 دينار المنظورة أمام محاكم البداية قبـل إقـرار   ٢٥٠ألف دينار تحويل آالف القضايا التي تزيد قيمتها عن     

 العدد الحالي لقضاة    إن. ا القانون إلى محاكم الصلح، ما يزيد من األعباء الملقاة على كاهل قضاة الصلح             هذ
وستظهر الحاجة بصـورة    . للنظر في الكم الكبير من القضايا التي ستنظرها محاكم الصلح         ال يكفي   الصلح  

 .أكبر عند تفريغ بعض القضاة للنظر في األمور الوقتية والمستعجلة
 

جنـين، طـولكرم،    : موزعة جغرافياً كاآلتي   ستة عشر محكمة صلح       في الضفة الغربية وقطاع غزة     يوجد
نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام اهللا، أريحا، بيت لحم، الخليل، دورا، جباليا، غزة، دير البلح، خان يونس، خان                 

 تُباشر محاكم صلح بير     لمكما  .  أية محكمة صلح جديدة    ٢٠٠١لم تُشكّل خالل عام     و. يونس الشرقية، ورفح  
 عدم تواجد قوة شرطة فلسـطينية       بسبب ، أعمالها بعد  ١٩٩٧نباال والعيزرية المعلن عن تشكيلهما منذ عام        

  أي تخضع للسـيطرة اإلسـرائيلية      ،"ج" لكون المنطقة مصنفة     ،لحماية المحكمة والقضاة وأطراف الدعوى    
 .الكاملة

 
 أي  ٢٠٠١ ولم يعـين خـالل عــام         . قاضياً ٢٩غزة  طاع  الغربية وق يعمل في محاكم الصلح في الضفة       

سـتئناف، ورغـم ازديـاد     منهم إلى محاكم البداية واالياً قاض١٨ رغم انتداب أكثر من   ،قاضي صلح جديد  
 .اختصاص محاكم الصلحتوسيع نطاق األعباء الملقاة على كاهل قضاة الصلح بسبب 

 
  هناك حاجة مجهة األعباء الملقاة على كاهل محاكم الصلح قبـل إقـرار           ة لتعيين المزيد من القضاة لموا     لح
ختصاص القيمي لمحاكم الصلح سيضاعف من حجـم األعبـاء           ومن المؤكد أن زيادة اال     .٢٦القانون الجديد 

 قاضـياً  ١٦ لألمور المسـتعجلة، و ياً قاض١٦ تعيين أو تفريغ   يتوجبلذلك  .  بعد إقرار القانون   االملقاة عليه 
                                                        

 . السارية يف الضفة الغربية وقطاع غزة هي أمانة بيد املستعرياألحكام العدلية من جملة ٨١٣ العارية كما عرفتها املادة  ٢٣
 .٢٠٠١ لسنة ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  من ٣٩ املادة ٢٤
  .٢٠٠١ لسنة ٣ت اجلزائية رقم قانون اإلجراءا من ١٦٧ املادة ٢٥
 . قضية٣٩,٧٩٧ وزارة العدل الفلسطينيةمن اهليئة  وفق إحصائيات حصلت عليها ،٢٠٠١ سبتمرب/  بلغ عدد القضايا املدورة يف حماكم صلح الضفة الغربية حىت اية شهر أيلول٢٦



 ٨٣ 
 

جنين، نابلس، رام اهللا، بيـت  : محاكم صلح المدن الكبرى مثلكل من اة على األقل في      قض ةللبلديات، وثالث 
كـل مـن   ن إضافيين في يتعيين ما ال يقل عن قاضي  هناك حاجة ل   و .، ورفح لحم، الخليل، غزة، خان يونس    

. رفـح محاكم الصلح في طولكرم، قلقيلية، سلفيت، أريحا، دورا، جباليا، دير البلح، خان يونس الشرقية، و              
 ،وإذا تعذر تعيين هذا العدد مـن القضـاة         . قاضي صلح جديد   )٧٤(تعيين ما ال يقل عن      ، هناك حاجة ل   أي
 خاصـة فـي     ، قضاة في كل محكمة صلح     ٦ تعيين قضاة صلح جدد على أن ال يقل عن           ينبغيقل  على األ ف

 .غزة والخليل ورام اهللا ونابلسخان يونس والتجمعات السكنية الكبيرة كمدن 
رأ تطورات إيجابية تذكر على المباني التي تشغلها محاكم الصلح التي بقيـت فـي معظمهـا قديمـة                   لم تط 

 .وتضيق بالمحامين والمتقاضين
 

 محاكــم البدايـــــة
 

 الذي كان معموالً بـه فـي محافظـات          ،"محكمة البداية "استخدم قانون تشكيل المحاكم النظامية الجديد اسم        
 ."محاكم البداية"سم ا في محافظات غزة ب"المحاكم المركزية"م الضفة الغربية، واستبدل اس

 
وتُشكّل محكمـة البدايـة     .  محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال        اءشنص القانون على إن   

تكـون  ومن ثالثة قضاة    عند نظر القضايا    تنعقد هيئة المحكمة    و. وعدد كاٍف من القضاة   المحكمة  من رئيس   
أما محكمة البداية بصفتها    . ألقدمهم، وتنعقد من قاضي فرد في األحوال التي يحددها القانون         ا  عندهالرئاسة  

 وتختص بالنظر في استئنافات األحكام الصادرة عـن رئـيس المحكمـة        ،ستئنافية فتنعقد من ثالثة قضاة    اال
 .العليا بناء على طلب من النائب العام

 
جزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئـيس          نعقاد محكمة البداية في القضايا ال     ايجوز  

نتدب قاضـي بدايـة     وبقرار من مجلس القضاء األعلى ي     . بناء على طلب من النائب العام     و ،المحكمة العليا 
 .٢٧"قاضي األمور المستعجلة" ويسمى ،للنظر في األمور الوقتية والمستعجلة

 
 اختصاص محاكم البداية

 
 تكون محكمة البداية صاحبة الوالية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التـي ال               في القضايا الحقوقية  

ة بالنظر في استئناف األحكام التي تصـدر         محكمة البداي  ختصكذلك ت . تدخل في اختصاص محكمة الصلح    
نظـر  أما في الدعاوى الجزائية فتختص محاكم البدايـة ب        . من محاكم الصلح ويجوز فيها االستئناف قانوناً      

 .تهامجميع الجنايات، وجرائم الجنح المتالزمة معها والمحالة إليها بموجب قرار اال
 

 الجديدة على محاكم البدايةالقضاء أثر قوانين 
 

 يستحيل على محاكم البداية فـي أريحـا     ،في ظل اشتراط القانون انعقاد هيئة محكمة البداية من ثالثة قضاة          
  قضـائية فتقار هذه المحاكم للعدد الكافي من القضاة لتشكيل هيئـة اً الوبيت لحم والخليل عقد أي جلسة نظر 

                                                        
 .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ١٧-١٢ املواد ٢٧
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سـتئناف   عدداً كبيراً من قضاتها منتدب إلـى محـاكم اال        فإنمحاكم البداية األخرى    وبالنسبة إلى    .٢٨واحدة
 . باإلضافة إلى وظائفهم،والعدل العليا

 
وبعـد أن    ،مستعجلة في كل محكمة بدايـة      لألمور الوقتية وال    القانون الجديد على تعيين قاضٍ     نصبسبب  و

 ،غزة هي المختصة في نظر الجنايات بـدل محكمـة الجنايـات الكبـرى    قطاع  محاكم البداية في   أصبحت
أعبـاء جديـدة علــى     ان يضيف ، فإن هذين األمرين   ١٩٢٢ سنةلة بموجب مرسوم دستور فلسطين ل     شكّالم 

 فـإن هـذا الـنقص        ،  من نقص حاد في عدد القضاة      أصالًإذا كانت المحاكم تعاني     و.  محاكم البداية  قضاة
 .تفاقما أكثر ة الجديدوانينسيصبح في ظل الق

 
في الضفة الغربية خمس محاكم بداية في كل من نابلس، رام اهللا، أريحا،             عملت  عند إقرار القوانين الجديدة     

  قاضـياً  تسعة عشر م  يعمل في هذه المحاك   . بيت لحم، والخليل، ومحكمتان مركزيتان في غزة وخان يونس        
إنشاء محاكم بدايـة جديـدة       يجوز   وبمقتضى القانون الجديد  .  قضاة منتدبين من محاكم الصلح     تسعة و دائماً،

 مثل جنـين، طـولكرم، قلقيليـة، سـلفيت،          ،في مراكز المحافظات األخرى التي ال توجد بها محاكم بداية         
 .٢٩طى، ورفحيونس الشرقية، المنطقة الوس طوباس، دورا، شمال غزة، خان

 
  بتشـكيل ثـالث    ذي يقضي  ال ١٩٩٦ لسنة   ٣٩لم يتم تشكيل محاكم بداية جديدة تطبيقاً للقرار الرئاسي رقم           

 ١٩٩٧ لسـنة  ٤٢كما لم يتم تنفيذ القرار الرئاسي رقم . ٣٠محاكم بداية في كٍل من جنين وطولكرم وقلقيلية
لمفترض أن يشـمل اختصاصـها بلـدات         بإنشاء محكمة بداية في محافظة القدس، والتي من ا         ذي يقضي ال

القـدس  مدينـة  وأبو ديس والسواحرة الشرقية والزعيم وبيرنباال وقرى شمال وشـمال غـرب    العيزرية
تفريــغ  هم، كما لـم يـتم       ة ل لحكذلك لم يتم تعيين قضاة بداية جدد رغم الحاجة الم         . ٣١والمناطق المجاورة 

أن يتـوفر عـدد مـن       مع أنّه من الضروري     عة الموجودة،   قضاة لألمور المستعجلة في محاكم البداية السب      
 وهيئـة   ، هيئة للنظر في القضـايا الجزائيـة       :القضاة في كل محكمة بداية يكفي لتشكيل هيئتين على األقل         

  سـبعة أن ال يقل عدد قضاة محكمة البداية الواحـدة عـن      وهذا يتطلب    .أخرى للنظر في القضايا الحقوقية    
 .٣٢غزةقطاع  يوزعون على محاكم البداية السبع في الضفة الغربية واًاضي ق٤٩ أي ما مجموعه ،قضاة

 
ال زالت المباني التي تشغلها غالبية محاكم البداية قديمـة وضـيقة وغيـر كافيـة السـتيعاب المحـامين                    

 .والمتقاضين
 ستئنـــافمحاكــم اال

 
 كانت تُسمى في الضـفة الغربيـة        فقد .ستئنافلغيت التسميات السابقة لمحكمة اال    بموجب القوانين الجديدة أُ   

يعتـرف القـانون   كما  ". ستئنافاالمحكمة العليا بصفتها محكمة     "في قطاع غزة    و ،"ستئناف العليا محكمة اال "
                                                        

 . والثالث منتدبدائمانن منهم ا اثن، حمكمة بداية بيت حلم يعمل ثالثة قضاةيفو. ان منتدبان بينما اآلخربشكل دائم، يف حمكمة بداية اخلليل ثالثة قضاة، واحد منهم  يعمل٢٨
يونس وبيت  جهات ممولة إلنشاء حماكم بداية يف كل من خان بأن هناك مساعي تبذل مع ١٠/٦/٢٠٠١ بتاريخ األيام صرح رئيس ديوان الفتوى والتشريع يف مقابلة له مع صحيفة ٢٩

 .الهيا
 . مل يعلن عن افتتاح هذه احملاكم رمسيا٢٠٠١ًتعيني مساعدين قانونيني فيهما، إال أنه وحىت اية عام ومت مباين خاصة حملكميت البداية يف طولكرم وجنني، مت استئجار   ٣٠
  .ية وتأثيثه، وعني له عدد من املوظفني، إال أن هذه احملكمة مل تباشر عملها بعد مت استئجار مبىن حملكمة بداية العيزر٣١
 . قضية٢٩,٩٧٤ وزارة العدل،من اهليئة وفق إحصائيات حصلت عليها ، ٢٠٠١ بلغ عدد القضايا املدورة يف حماكم بداية الضفة الغربية حىت اية شهر أيلول ٣٢
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 القانون على إنشاء محاكم استئناف في كل من         ينص و . عن المحاكم األخرى   الجديد بمحاكم استئناف مستقلة   
مـن  عند نظر القضـايا  من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتنعقد محكمة  الل   وتُشكّ .القدس، غزة، ورام اهللا   

ستئناف وتقسـيمها إلـى     يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم اال       و. ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم   
 .٣٣دوائر متخصصة

 
رة عـن   ستئنافات المرفوعة إليها بشأن األحكام والقرارات الصـاد       ستئناف بالنظر في اال    محاكم اال  تختص

كذلك يجـوز   . ٣٤محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة، وأي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر             
ستئناف األحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إلـى محكمـة                ا

مخالفة إذا كانت   من محاكم الصلح    يجوز استئناف األحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية        و. ٣٥ستئنافاال
ـ         بسبب   أو   ،ختصاص المتعلقة بالنظام العام   قواعد اال ل ر فـي   وقوع بطالن في الحكم أو في اإلجـراءات أثّ

 .٣٦الحكم
 

 المحكمــــة العليــــا
 
ويكون المقر الدائم للمحكمـة العليـا   . ل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة شكّتُ

تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عـدد        . ٣٧القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام اهللا       مدينة   في
العـدول عــن مبـدأ      : أعضائها على األقل بناء على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحاالت التالية            

القضـية المعروضـة عليهـا    قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مباديء سابقة إذا كانت  
ويتولى مجلس  . ٣٨تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصة              

 .٣٩القضاء األعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة
 

اة أو القضاة المتقاعدين أو     يعاونه عدد من القض   وينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها          
 هذا المكتب باستخالص     ويختص .كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء األعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد         

المباديء القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضـها        
 .٤٠فه بها رئيس المحكمة العلياالزمة، وأية مسائل أخرى يكلّإعداد البحوث الوعلى رئيس المحكمة، 

 
 :تتكون المحكمة العليا وفق القانون الجديد من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا

 

                                                        
 .٢٠٠١ لسنة ٥ النظامية رقم قانون تشكيل احملاكم من ٢١– ١٨ املواد ٣٣
 . من القانون السابق٢٢ املادة ٣٤
 .٢٠٠١ لسنة ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  من ٢٠٢ املادة ٣٥
 .ف يف القضايا اجلزائيةستئنا خبصوص اختصاص حماكم اال٢٠٠١ لسنة ٣قانون اإلجراءات اجلزائية رقم كذلك أنظر الباب الثاين من .  من القانون السابق٢٠٣ املادة ٣٦
 .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ٢٤ املادة ٣٧
 . من القانون السابق٢٥ املادة ٣٨
 . من القانون السابق٢٨ املادة ٣٩
 . من القانون السابق٢٦ املادة ٤٠
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 محكمـــة النقــــض
 

تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقـدم نوابـه،              
ستئناف في   بالنظر في الطعون المرفوعة إليها عن محاكم اال         المحكمة وتختص. ٤١األقدم في الهيئة  فالقاضي  

الطعون المرفوعة إليها عن محـاكم      والقضايا الجزائية والمدنية ومسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين،         
طلبات ترفع إليهـا بموجـب أي       ة  أيوالمسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى،      وستئنافية،  البداية بصفتها اال  

 .لنقض تعيين قضاة لمحكمة ا٢٠٠١لم يتم حتى نهاية عام . ٤٢قانون آخر
 

 محكمــة العـــدل العليـــا
 

وعنـد   . القانون الجديد على انعقاد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على األقل              ينص 
تختص محكمة العدل العليـا  و. ٤٣اضي األقدم في هيئة المحكمةالقفغياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه،  

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللـوائح أو األنظمـة أو            و ،نتخاباتبالنظر في الطعون الخاصة باال    
 بما في ذلـك   ،القرارات اإلدارية النهائية الماسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام           

الطلبات من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامـر اإلفـراج عـن                و ، المهنية النقابات
المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيـث التعيـين أو          و ،األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع    

اع أو الفصــل    سـتيد الترقية أو العالوات أو المرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديـب أو اال               
رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قـرار كـان يجـب              و ،وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية    

المسـائل التـي ليسـت    و ،سائر المنازعات اإلداريةو ،اتخاذه وفقاً ألحكام القوانين أو األنظمة المعمول بها       
 محكمة تستوجب الضرورة    ةصالحية أي  بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن         ،قضايا أو محاكمات  

 .٤٤أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانونو ،الفصل فيها تحقيقاً للعدالة
 

 ٣٣يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة في المـادة                 
اإلختصاص، وجود  : متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي    أن يكون سبب الطعن      تشكيل المحاكم النظامية  قانون  من  

نحراف فـي   التعسف أو اال  أو  عيب في الشكل، مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها،              
استعمال السلطة على الوجه الم٤٥ن في القانونبي. 

 
 ،ز النفـاذ  المدنية والتجارية حي  انون أصول المحاكمات    وقبالرغم من دخول قانون تشكيل المحاكم النظامية        

 ناحيـة  سواء مـن  ،غزةقطاع  في الضفة الغربية و عليامحاكم ال الفي عمل   يذكر  ر  ي أي تغي  ه ال يالحظ  إال أن 
فمحكمـة  . ين القـانون  ينبقيت هذه المحاكم تعمل بالصورة السابقة لنفـاذ هـذ         بل   ،التشكيل أو االختصاص  

 ويعمل فيها ثالثة قضاة، وانتدب لها ثالثـة         ،ستئنافية وعدل عليا  ا :ستئناف في الضفة الغربية لها صفتان     اال
                                                        

 . من القانون السابق٢٩ املاد ٤١
 .٢٠٠١ لسنة ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  من ٢٢٤-٢٢٥أنظر أيضاً املواد .  من القانون السابق٣٠ املادة ٤٢
 .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ٣٣ املادة ٤٣
 . من القانون السابق٣٣ املادة ٤٤
 . من القانون السابق٣٤ املادة ٤٥



 ٨٧ 
 

ستئناف، ويعمل  وا عدل عليا : ينالمحكمة العليا بصفت  تنعقد  وفي قطاع غزة    . نتفاضةاالن خالل   وقضاة آخر 
 لمحـاكم   أو لمحكمـة العـدل العليـا    تعيين قضـاة جـدد  ٢٠٠١لم يتم حتى نهاية عام      .  قضاة  عشرة فيها
 .ستئنافاال
 

 م األداءـــيتقي
 

 مقارنـةً بمـا نظرتـه فـي     ٢٠٠١ة عدد القضايا التي نظرتها محاكم العدل العليا خالل عام     بالرغم من قلّ  
السنوات السابقة، وبالرغم من إطالق السلطة الوطنية لسراح عشرات المعتقلين السياسيين الفلسطينيين ممن             

 أنه يمكن القول بأن عدم فعالية هذه المحاكم          إال ،سبق وأن صدرت قرارات عن هذه المحاكم باإلفراج عنهم        
في وعلى سبيل المثال،    . ، بسبب عدم احترام السلطة التنفيذية لهذه القرارات       ٢٠٠١ال زال قائماً خالل عام      

عتقاالت واسـعة فـي صـفوف       ا وما أعقبه من     ،غتيال وزير السياحة اإلسرائيلي في تشرين أول      اأعقاب  
أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قرارات تقضي باإلفراج الفـوري عـن        حركات المقاومة الفلسطينية،  

بينمـا   ،هذه القرارات نُفّذ بعد فترة من صدور القراربعض  .لتماسات إليها لهذا الغرضا معتقالً تقدموا ب   ٢٣
 .بقي البعض اآلخر دون تنفيذ

 
 :المعتقلين الصادرة عن محكمة العدل العليا بخصوص القضاياعلى  أمثلةوفي ما يلي 

 
 أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً يقضي باإلفراج الفوري عن كــل              ٩/١١/٢٠٠١بتاريخ  . ١

 بسبب مخالفة إجراءات احتجازهما     ، عضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية     ،من يونس الجرو ورباح مهنا    
 رهـن   ظـالّ  فقـد تجزين فـوراً، لم يتم اإلفراج عن المح. ٢٠٠١ لسنة ٣لقانون اإلجراءات الجزائية رقم   

 .١٦/١١/٢٠٠١عتقال حتى تاريخ اال
 
 أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً يقضي باإلفراج الفوري عن عشرة             ٢٤/١١/٢٠٠١بتاريخ  . ٢

 بسبب احتجازهم خالفاً لقانون اإلجراءات الجزائية       ،معتقلين سياسيين من الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي      
 .٤٦عتبارات أخرى وإن تم اإلفراج عن البعض ال،لم يتم تنفيذ قرار المحكمة. ٢٠٠١  لسنة٣رقم 

 
 أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً يقضي باإلفراج الفوري عن خمسـة              ٢/١٢/٢٠٠١بتاريخ  . ٣

 وجيـه  نمر أبو جياب، إبراهيم أبو جياب، محمد إبراهيم أبو شملة،: معتقلين سياسيين من الجبهة الشعبية هم 
. ٢٠٠١ لسنة   ٣كامل جودة، ومؤمن صابر ياسين، بسبب احتجازهم خالفاً لقانون اإلجراءات الجزائية رقم             

 .لم يتم تنفيذ قرار المحكمة
 

 إصرارها على رفض خرق القانون من قبل        ، وعلى رأسها محاكم العدل العليا     ،واصلت المحاكم الفلسطينية  
ستمرار في نظـر أي طلبـات تصـلها        االمن  ام الكثير من قراراتها      ولم يمنعها عدم احتر    .السلطة التنفيذية 

قـانون  عتقال السياسي الـذي ينتهـك        خاصةً قضايا اال   ،بخصوص تعسف اإلدارة في ممارسة صالحياتها     

                                                        
 .لصدريةأشرف أبو غزال نتيجة إصابته بالذحبة امثالً مت اإلفراج عن املعتقل  ٤٦
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 النظر عن الظـروف   بغض،لقانونبا التام   لتزامها هذه المحاكم ا   لقد أثبتت  .اإلجراءات الجزائية الفلسطينية  
 .أخرى ضغوط السياسية أو أي

 
 ويجـب   العدالة، هي عنوان    ا، النظر عن نوع ومستوى المحكمة التي أصدرته        وبغض ،إن قرارت المحاكم  

 تنفيذ قـرارات    كما أن االمتناع عن    .أن ال تخضع لتقييم سلطة أو جهاز أمني ما، وأال تكون محل مساومة            
 اعتبر انتهاكاً لقوانين نافذة أوالً، و     المحاكم يعلى مبدأ الفصل بين السـلطات ثانيـاً، وتغذيـة           اً صارخ عتداء 

 أو إلـى أخـذ   لمظاهر مجتمعية سلبية كالعزوف عن اللجوء إلى القضاء إلى غيره من جهات غير مختصة             
 .ثالثاًالقانون باليد 

 
 )البلديات، استئناف قضايا ضريبة الدخل (المحاكم النظامية المتخصصة

 
 محاكـــم البلديـــات

 
المتعلقـة  ٤٧بلديات بالنظر في المخالفات المرتكبة خالفاً لقانون الهيئات المحلية الفلسـطينية      محاكم ال  تختص 

وتشمل دائـرة اختصاصـها حـدود       . بالصحة والنظافة العامة والحرف والصناعات داخل حدود البلديات       
شـكل محكمـة    تُ.  ويجوز أن تكون صالحية المحكمة المكانية شاملة ألكثر من منطقة بلدية واحدة            .اتالبلدي

وجـد فـي الضفــة      ت. البلدية من قاٍض واحد من قضاة محكمة الصلح، باإلضافة لوظيفته كقاضي صلح           
ويجيز القـانون تشـكيل     . الغربية عشر محاكم بلدية بعدد محاكم الصلح، وفي قطاع غزة ست محاكم بلدية            

. ها فـي مقـار البلـديات   وتعقد هذه المحـاكم جلسـات  . محكمة بلدية في كل منطقة توجد فيها محكمة صلح  
وبخصوص الجرائم والمخالفات المرتكبة في عشرات المجالس البلدية التي تـم اسـتحداثها الحقـاً لقـدوم            

 . بالنظر فيها تختصتهاالسلطة الوطنية الفلسطينية، فإن محاكم الصلح الواقعة في دائر
 

تم تشكيل محاكم بلدية جديـدة رغـم        فلم ي . ٢٠٠١لم تجِر تطورات أساسية على محاكم البلديات خالل عام          
 بالرغـم من   ، ولم يتم تعيين قضاة محاكم بلدية جدد       .١٩٩٤من البلديات المستحدثة بعد عام      اإلضافي  العدد  

 هـذه    علمـاً أن   ، فقد استمرت معاناة هذه المحاكم من الكم المتزايد من القضايا          ،وعليه. لذلكالحاجة الماسة   
 . وقضاتها يعملون قضاة صلح في آن واحد ال تنعقد بصورة يومية،المحاكم

 
 محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل

 
 بمقرها الكائن في مدينة البيرة، تنفيذاً لقرار رئيس السلطة          ١٩٩٨باشرت هذه المحكمة عملها في بداية عام        

ـ    تختص.  القاضي بتشكيلها  ١/٣/١٩٩٧ الصادر بتاريخ    ١٠٦الوطنية الفلسطينية رقم     النظر  هذه المحكمة ب
 ١٩٦٤ لسنة   ٢٥لقانون ضريبة الدخل رقم     في الطعون المقدمة ضد قرارات مأموري ضريبة الدخل وفقاً          

 وينحصر اختصاصها اإلقليمي في محافظات الضـفة الغربيـة، وال مثيـل لهـذه     . في الضفة الغربية نافذال
قـانون ضـريبة الـدخل      المحكمة في النظام القضائي في قطاع غزة، وإنما تقوم المحكمة العليا بموجـب              

تتـألف  .  بتشكيل محكمة خاصة للفصل في هذه القضايا عنـد الضـرورة           ١٩٤٧ لسنة   ١٣نتدابي رقم   اال
                                                        

 .١٩٩٧ لسنة ١قانون اهليئات احمللية الفلسطينية رقم  من ١٥ املادة ٤٧
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محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل من ثالثة قضاة برئاسة قاضي استئناف، ويعمل فيهـا حاليـاً سـتة                  
 قضـايا   تسـع يا جديـدة و    قضا  أربع  قضية، منها  ١٣ في   ٢٠٠١نظرت هذه المحكمة خالل عام      . موظفين

، ولـم تتـأثر بقـوانين القضـاء      تغييرات تُذكر على هذه المحكمة  ٢٠٠١لم تجر خالل عام     . رصيد مدور 
 .الجديدة كونها ُأنشئت بموجب قانون خاص

 
 على عمل المحاكم النظاميةنتفاضة ثر االأ
 

 ،نتفاضـة األقصـى   االل   تقريراً خاصاً حول أداء المحاكم النظامية خ       ٢٠٠١حزيران  في   الهيئةأصدرت  
نتفاضـة علـى عـدد      أثر اال و،  أعمالهمالضوء على مدى انتظام القضاة والطواقم المساندة في         فيه  سلطت  

 .ينبغي اتخاذها من قبل الجهات المسؤولة القضايا الواردة للمحاكم، والخطوات التي اتخذت أو
 

وجود مشكلة حقيقيـة فـي دوام      بجالء  ن  يتبو .عدد القضاة وأسمائهم وأماكن إقامتهم    بتضمن التقرير جداول    
 اضـطرب فالقضاة الذين يقيمون خارج مناطق عملهـم        . القضاة المقيمين خارج المحاكم التي يعملون فيها      

 بداية وصـلح  تيتفاوتت في محكممثالً ف. ، وفي بعض األحيان توقف بالكاملواضحةأداء محاكمهم بصورة  
فبينما كانت نسبة دوام قضاة محكمة صـلح  . لذي يقيم فيه القاضينابلس نسبة انتظام القضاة بحسب المكان ا      

الخاضـعة لسـيطرة السـلطة الوطنيـة        (الذين يقيمون داخل مدينة نابلس      ) من أصل أربعة  (نابلس الثالثة   
) مـن أصـل أربعـة   (ممتازة، كانت هذه النسبة متدنية جداً بالنسبة لقضاة محكمة البداية الثالثة          ) الفلسطينية
وأرجـع  ). حـتالل اإلسـرائيلي  يقيمون في مناطق خاضعة لسـيطرة اال (مون خارج مدينة نابلس  الذين يقي 

ولو المحكمة عدم انتظام القضاة الذين يقيمون خارج مدينة نـابلس إلـى كثـرة الحـواجز العسـكرية                 ئمس
 صعوبة المواصالت، واضطرار من يصل من هؤالء القضاة مغـادرة مكـاتبهم         ما تسببه من    اإلسرائيلية، و 

. في وقت مبكر، نظراً لطول الفترة الزمنية التي يستغرقها سفر القاضي من مقر عمله إلى مكـان إقامتـه                  
ستئناف في رام اهللا بصورة شبه كاملة، ألن قاضيين من أصـل قضـاتها الثالثـة                الكذلك توقفت محكمة ا   

 . يقيمان في مناطق بعيدة عن مدينة رام اهللا
 

 بل انسحبت أيضاً على دوام الطواقم المسـاندة مـن           ،ام على القضاة فقط   مشكلة عدم انتظام الدو   لم تقتصر   
". أ"المقيمين خـارج منـاطق      ) كتبة، مساعدين قانونيين، محضرين، رؤساء أقالم محاكم      (موظفي المحاكم   

فمعظم موظفي محكمتي صلح وبداية رام اهللا، مثالً، يقيمون خارج مدينتي رام اهللا والبيـرة، كـرئيس قلـم             
ستئناف في رام اهللا الذي يقيم في بيت لحم، ورئيس قلم محكمة بداية رام اهللا الذي يقيم فـي بلـدة                المحكمة ا 

كما أن أمين الصندوق وكاتب القاضي في محكمة        . دير جرير، ومأمور إجراء رام اهللا الذي يقيم في القدس         
 . خليلصلح طولكرم يقيمان في مدينة نابلس، ورئيس قلم محكمة صلح أريحا يقيم في ال

 بصورة واضحة على عدد القضايا الواردة إلى جميع المحـاكم         التعسفية  انعكست اإلجراءات اإلسرائيلية    لقد  
 فمعظـم  ،ولكن هذا ال يعني عدوالً من المواطنين عن القضاء العادي والتوجه إلى قضـاء آخـر       . النظامية

يون، أو إخالء مأجور، أو نزاعات على        تتعلق إما بتحصيل د    ، مثالً، القضايا الواردة إلى مكاتب المحافظات    
نتفاضـة نظـراً   وقد تقلصت هذه المنازعات كثيراً خـالل اال      . ما تكون بين مغتربين ومقيمين    غالباً   ٍضأرا

خـالل  إلى الـبالد    الفلسطينيين المقيمين في الشتات لم يأتوا       عدداً كبيراً من    لعزل القرى عن المدن، وألن      
 )٤٣( ٢٠٠٠الل شهر شـباط     ـة جنين خ  ـورد للدائرة القانونية في محافظ    فعلى سبيل المثال،    . نتفاضةاال

، وورد للدائــرة  ٢٠٠١ مـن العـام   نفس الشهر  قضية خالل    )١٧( في حين تقلص هذا العدد إلى        ،قضية
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 قضية خالل نفس الفترة مـن العـام         )٢٥(ص العدد إلى    في حين تقلّ  ،  ٢٠٠٠في شهر نيسان    قضية  ) ٤٣(
٢٠٠١. 

 
 

 ابـــة العامـــــةالني: ثالثاً
 
بموجب قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية      في الضفة الغربية وقطاع غزة       توحيد إدارة النيابة العامة      تم

، والذي أخضع كلتا النيابتين إلى نائب عام واحـد، هـو         ٩/١٢/١٩٩٥ الصادر في    ١٩٩٥ لسنة   ٢٨٧رقم  
     حيـات كـل من النائب العام في قطاع غزة والنائـب          له صال النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخو

كما اعتبر القرار المذكور وظيفة وكيل النيابة في قطاع غزة موازيـة لوظيفـة              . ٤٨العام في الضفة الغربية   
    كـذلك طـرأت   . ل كالً منهما ممارسة صالحيات اآلخر حيثما وجـد المدعي العام في الضفة الغربية، وخو

ـ     خالل الفترة التي أعقبت ق    ي ـدوم السلطة الوطنية بعض التغييـرات السـلبية، أخطرهـا القـرار الرئاس
 بإنشاء نيابةً خاصة بمحاكم أمن الدولة، األمر الـذي          لذي يقضي  وا ١/١١/١٩٩٩خ  ـــادر بتاري ــالص

 .شكل انتقاصاً من اختصاص القضاء المدني العادي
 

صاتها فـي الضـفة الغربيـة، نتيجـة          اختصا عنالنيابة العامة في قطاع غزة مختلفة       اختصاصات   كانت
 ٣ولكن مع صدور قانون اإلجراءات الجزائية رقـم  . ختالف النظام القانوني السائد في المنطقتين    ااستمرار  

 ،ختصـاص  أصبحت النيابة العامة المدنية الفلسطينية موحدة من حيث التشـكيل واإلدارة واال            ٢٠٠١لسنة  
 . التي كان معموالً به في الضفة الغربية"المدعي العام" لبد "وكيل نيابة"أصبحت   التيوحتى التسمية

 
وال  ،بإقامة الدعوى الجزائيـة ومباشـرتها     بموجب قانون اإلجراءات الجزائية الجديد       النيابة العامة    تختص 

 ويباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسـطة  . نة في القانونتقام من غيرها إال في األحوال المبي
ويتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف علـى مـأموري            . حد أعضاء النيابة العامة   أ

ستقصـاء عـن الجـرائم      ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحـث واال      . الضبط كل في دائرة اختصاصه    
موري الضـبط   ويشرف النائب العام على مأ    . ستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى     ومرتكبيها وجمع اال  

وللنائب العـام أن يطلـب مـن الجهـات          . يخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم     والذين  القضائي  
 .قع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عملهت من قّالمختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بح

 
ـ     حد و شـرطة المحافظـات   مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومـدير  "د القانون مأموري الضبط القضائي ب

واإلدارات العامة، ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصـه، رؤسـاء المراكـب البحريـة          
 علـى وظـائف     كما نص ". والجوية، والموظفون الذين خُولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون        

 الجـرائم وعرضـها دون      قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن      " مأموري الضبط القضائي وهي   
 إجراء الكشف والمعاينة والحصول على اإليضاحات الالزمة لتسـهيل التحقيـق،         ،تأخير على النيابة العامة   

 اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلـة  ،ستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين واال
 في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومـن المعنيـين           إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها     و ،الجريمة

 ".بها
                                                        

 لسنة ٩قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  من ١٣ و١٢ خول القرار املذكور النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية أو من ميثله ممارسة الصالحيات املنصوص عليها يف املادتني ٤٨
 .ستئنافضفة الغربية، واللتني تتعلقان بأداء وظيفة النيابة العامة أمام حمكميت التمييز واال يف النافذ ال١٩٦١
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في إضافية   في حين لم تجر تعيينات       ، وكالء نيابة مساعدين جدد في غزة      أربعة تعيين   ٢٠٠١ خالل عام    تم

 وعليه أصبح عدد أعضاء النيابة العامة أربعة وسبعون، يقف على رأسهم النائـب العـام،                .الضفة الغربية 
، وثالثة وأربعون   ) وثالثة مساعدين في الضفة الغربية     ،مساعدان في قطاع غزة   (عدين  ويساعده خمسة مسا  

 وكيل نيابة فـي الضـفة الغربيــة         ٢٥وهناك  ). ٤٩خمسة منهم منتدبون إلى نيابة أمن الدولة      (وكيل نيابة   
 في توزيـع    ومن المالحظ أن هناك خلالً    ). ٢٠٠٠ثالثة منهم ال يزالون منتدبين لنيابة أمن الدولة منذ عام           (

 وكيل نيابة في قطاع غزة      ٤٣أعضاء النيابة العامة بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، فبينما يوجد            
 وكيل نيابة فقط، علماً أن عدد السكان فيها يبلغ          ٢٥البالغ عدد سكانه مليون نسمة، يوجد في الضفة الغربية          

 .٥٠مليون ونصف نسمة
 

 تنظـيم عـدد محـدود مـن         ٢٠٠١ فقد تم خالل عام      ، النيابة العامة  وفيما يتعلق بمشاريع تدريب أعضاء    
م في رام اهللا والبعض اآلخر في غـزة، حضـرها           نشاطات التدريب كورش العمل والدورات، بعضها نُظّ      

إال أن . غالبية أعضاء النيابة العامة، وذلك بهدف التدريب على تطبيق قانون اإلجراءات الجزائيـة الجديـد         
بصورة كبيرة وصلت إلى حد تعطيل      و ٢٠٠١ سلباً خالل عام     تضاء النيابة العامة تأثر    تدريب أع  اريعمش

 .٥١اإلسرائيلياإلغالق والحصار التي فرضها االحتالل جراءات إ وذلك بسبب ،الكثير من مشاريع التدريب
 

طبيق القانون، فقد ظل غير قادر على ت. جهازاً ضعيفاًال يزال  المدنية عامةاليمكن القول أن جهاز النيابة   
خاصةً فيما يتعلّق بإجراءات القبض على المتهمين وتوقيفهم وتفتيشهم وإحالتهم لمحاكمة تتوافر فيهـا              
شروط المحاكمة العادلة، األمر الذي ترك المجال واسـعاً للتعـدي علـى الحقـوق والحريـات العامـة          

أو  على السجون ومراكز التوقيـف،       كذلك ال زالت النيابة العامة عاجزة عن القيام بالتفتيش        . للمواطنين
وهذا ما تتحمل المسؤولية عنه السلطة التنفيذية، التـي         . ٥٢التحقيق في حاالت الوفاة التي تحدث داخلها      

يجب عليها أن تتخذ كافة الخطوات الالزمة لتمكين النيابة العامة من ممارسة صالحياتها دون انتقاص أو 
 .اعتداء

                                                        
 . ومن مث انتدب إىل نيابة أمن الدولة يف غزة، أحد أعضاء النيابة العسكرية يف الضفة الغربية إىل النيابة العامة املدنية٢٠٠١ انتقل خالل عام ٤٩
 .٢، ص١٩٩٧، ملخص نتائج التعداد، كانون الثاين التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآتمستقاة من اجلهاز الفلسطيين املركزي لإلحصاء،  املعلومات اخلاصة بعدد السكان  ٥٠
 بسبب اإلغالق واحلصار ٢٠٠١أول  عتباراً من شهر كانون     ، ومن ضمنها تدريب أعضاء النيابة العامة، ا       د معهد احلقوق يف جامعة بري زيت برنامج الدراسات القضائية          مج ، مثالً ٥١

 تنفيذ بعض الربامج التدريبية احملدودة ألعضاء النيابة العامة يف الضفة  متّستثناًءوا .٢٩/٩/٢٠٠٠نتفاضة األقصى بتاريخ اندالع احتالل على األراضي الفلسطينية منذ فرضهما االيالذين  
 .ملناقشة قانون اإلجراءات اجلزائية، شارك فيها مجيع أعضاء النيابة العامة يف الضفة الغربية ٢٠٠١هر أيلول عقد ورشة عمل ملدة يومني يف رام اهللا يف ش الغربية، منها

 حتقيق ما زالت  النائب العام التحقيق يف وفاة موقوفني يف السجون الفلسطينية، إال أن النائب العام مل يرد على بعض الرسائل، وبالنسبة للبعض اآلخر فقد وعد بإجراء اهليئة طالبت ٥٢
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقـوق املواطــن،   : رام اهللا (حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية: حول التحقيق والتشريحراجع تقرير خاص  .  تنتظر نتائجه  اهليئة

حاالت الوفاة اليت وقعت يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية منذ قدوم السلطـة             مدى عجز النيابة العامة عن إجراء حتقيق واف يف           ٧-١يبني التقرير يف الصفحات     ). ٢٠٠١
ـية  .الوطنية الفلسطين
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 ــاءإدارة شــؤون القضــ: رابعاً
 

 مجلس القضــاء األعلــى
 

فـالقوانين  . تُعتبر إدارة شؤون المحاكم النظامية من أكثر المسائل الشائكة التي واجهت السـلطة القضـائية        
السابقة تمنح جهات مختلفة صالحية إدارة شؤون المحاكم النظامية وبصورة تختلف فـي الضـفة الغربيـة          

لقضاء وفق القوانين النافذة في الضفة الغربية لـوزير العـدل   فقد كانت إدارة شؤون ا    . عنها في قطاع غزة   
لقاضي القضـاة ولـرئيس     ممنوحة   أما في قطاع غزة فقد كانت هذه الصالحيات          ،ولمجلس القضاء األعلى  

 .السلطة التنفيذية
 

ل بموجبه مجلـس القضـاء      قراراً رئاسياً شكّ  الفلسطينية   أصدر رئيس السلطة الوطنية      ١/٦/٢٠٠٠بتاريخ  
على لجميع المحافظات الفلسطينية برئاسة قاضي القضاة وعضوية ثمانية قضاة آخرين إضافةً إلى النائب              األ

 ،تبع تشكيل مجلس القضاء األعلى تقليص صالحيات وزير العدل بصورة كبيرة          . العام ووكيل وزارة العدل   
 .همفلم يعد لوزير العدل أي دور في تعيين القضاة أو نقلهم أو انتدابهم أو عزل

 
ـ  .وضع القضاء إلعادة ترتيب   نتفاضة األقصى سلسلة خطوات     اندالع  ابدأ مجلس القضاء األعلى قبل       دأ  وب

جتماعـات لهـذا   ، وعقد مجموعة من االالية والم لبشريةاالموارد  دراسة احتياجات الجهاز القضائي من      في  
اإلسرائيلي المشـددة   اإلحتالل  ت  إال أن إجراءا  . ياً قاض ١٥الغرض، واتخذ عدداً من القرارات أهمها تعيين        

على حركة وتنقل الفلسطينيين، مواطنين ومسؤولين، انعكست بدورها على عمل مجلس القضـاء األعلـى،       
ه يقيمون في مختلـف محافظـات الضـفة    ءنتظام ألن أعضاانتفاضة عقد جلساته بالذي لم يستطع خالل اال   

لـم يسـتكمل    وضاء األعلى عن مواصلة عملـه،       ، فقد توقف مجلس الق     لذلك ونتيجة. غزةقطاع  والغربية  
بعض القرارات المتعلقة بنقل القضاة من محكمـة إلـى          اتخاذ  إجراءات تعيين القضاة، واقتصر دوره على       

عدم تمكن عدد كبير من القضاة من الوصـول         الناجمة عن   نتداب البعض مؤقتاً لملء الشواغر      اأخرى أو ب  
 .لغربية خاصة في محافظات الضفة ا،إلى محاكمهم

 
 أصبح مجلس القضاء األعلـى صـاحب        ٢٠٠١ لسنة   ٥بالمصادقة على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم        

فقد منح القانون المذكور مجلـس القضـاء األعلـى          . الصالحية األولى والحصرية في إدارة شؤون القضاء      
ها إلى دوائر متخصصة إذا دعت      تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيم    :  اتخاذ القرار في األمور التالية     صالحية

نتداب أي قـاض مـن قضـاة        ا ،نتداب قضاة الصلح للنظر في األمور الوقتية والمستعجلة       ا ،الحاجة إلى ذلك  
، انتـداب قـاض مـن       ستئناف ليجلس قاضياً في محكمة النقض أو في أي محكمة استئناف أخرى           محكمة اال 

انتداب قاض مـن محكمـة       ، أي محكمة بداية أخرى    البداية ليجلس قاضياً في محكمة استئناف أو في       محكمة  
إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكـام  و ،الصلح ليجلس قاضياً في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخرى     

 . تشكيل المحاكم النظاميةقانون
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مـن  سم مجلـس القضـاء األعلـى،    ال بتخصيص موازنة ب تمث٢٠٠١ّحدث خالل عام    تطور مهم   وهناك  
 .قراراته المتعلقة بتعيين قضاة جدد وترقيتهمتنفيذ  أن تساعد المجلس على قعالمتو

 
 ، على مجلس القضاء األعلى    ٢٠٠١بالرغم من كل التطورات التشريعية واإلدارية التي حدثت خالل عام           

عدم المصـادقة علـى مشـروع قـانون السـلطة            أهمهاعوائق  إال أن المجلس ال زال يعاني من عدة         
 قام جهاز األمن الوقائــي       وعلى سبيل المثال،   .هاستمرار السلطة التنفيذية سلب صالحيات    و،  ٥٣القضائية

المحكمـة علـى    مبنى   قاضي محكمة بداية رام اهللا من أمام         اعتقال ب ٦/٩/٢٠٠١في الضفة الغربية بتاريخ     
 .٥٤مرأى من المحامين والمواطنين

 
ات القانونية المرعية، وأن الجهة التي اسـتجوبت        توقيف القاضي لم يتم وفق اإلجراء     من الجدير ذكره أن     و

القاضي وحققت معه ليست الجهة المخولة قانوناً بذلك، حتى وإن حصلت على موافقة وزير العدل ورئـيس     
 أصدر رئيس السلطة الوطنية أمراً رئاسـياً        ين ح ١٦/٩/٢٠٠١وقد تم تدارك ذلك بتاريخ       .السلطة التنفيذية 

ستئناف رام اهللا االوقائي باإلفراج فوراً عن القاضي وتسليمه إلى رئيس محكمة        يأمر فيه رئيس جهاز األمن      
  قـراراً  ٤/١٠/٢٠٠١ وبعد التحقيق أصدر مجلس القضاء األعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ            .للتحقيق معه 

مـال  ثبت للمجلس قيام القاضي المذكور بأعوذلك بعد أن  ،من وظيفته كقاضي محكمة بداية رام اهللا   بعزلـه  
 .٥٥غير قانونية

 
 ، عضو مجلس القضـاء األعلـى  ، إحراق سيارة رئيس محكمة بداية نابلسعتداء على القضاة حدقد بلغ اال  ل

 أشخاصـاً يفتـرض أن يلجـأ         ينذر بخطر داهـم يمـس      وهذا.  من قبل مجهولين   ٢٠/١٢/٢٠٠١بتاريخ  
 .لحماية عند تعرضهم ألي اعتداءطلباً لالمواطنون إليهم 

 
مـن  مهرب   ال    تحد ممجلس أما الحتالل اإلسرائيلي يضع    االإجراءات  تمرار المشاكل الناشئة عن     سكما أن ا  
قد يكون من   فجتماع،   وبالتالي عدم توفر النصاب القانوني لال      ، فإذا لم يستطع القضاة التنقل بحرية      .مواجهته

عل المجلـس التشـريعي   جتماعات عن بعد، كما ف    تصال الحديثة لغرض عقد اال    المناسب استخدام وسائل اال   
 جميع الصعوبات التي يعاني     قد ال يستطيع مجلس القضاء األعلى حلّ      و. الفلسطيني، وغيره من المؤسسات   

يمكّن الجهـاز القضـائي مـن        جزء كبير منها، وإلى الحد الذي        منها القضاء، لكنه بالتأكيد قادر على حلّ      
حضورهم إلى أماكن عملهم، واستكمال      و ي مكاتبهم  ضمان انتظام القضاة ف    تابعة م مثلمواصلة أداء مهامه،    

 .يم أدائهميتعيين القضاة وتق
 
 
 

                                                        
على أمام جملس القضاء األالقانونية ليمني ا، وأداء القضاة )١٧املادة ( القضاة وإعدادهم  وضع نظام لتدريب  عليها مشروع قانون السلطة القضائية   لس اليت نص  ا من صالحيات    ٥٣
، وما يتعلق باجلدول اخلاص بالوظائف والرواتب والعالوات للقضاة امللحق مبشروع قانون )الفصل الرابع(، وما يتعلق مبساءلة القضاة تأديبياً )٤٢املادة (، والتفتيش القضائي )٢١املادة (

 .السلطة القضائية
 . برسالة إىل وزير العدل ذا اخلصوصاهليئة بعثت ٩/٩/٢٠٠١ بتاريخ ٥٤
 .على صورة األمر الرئاسي وعلى صورة قرار جملس القضاء األعلىاهليئة  حصلت ٥٥



 ٩٤ 
 

 التطورات على مباني المحاكم وتجهيزاتها وتدريب القضاة
 

 ة العمل في المحاكمبرنامج حوسب
 

ظمة أنتطوير  الهادفة إلى   نشاطاته  الدولية  واصل مشروع سيادة القانون بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية          
ومحكمـة  ،  محكمة بدايـة رام اهللا    ،  غزة بدايةوا صلح   تمحكم : محاكم فلسطينية هي   أربعالعمل اإلداري في    

نظـام حوسبــة    تجهيز برنامج للمرحلة األولى من      قام المشروع المذكور ب   في هذا الصدد،    و. صلح جنين 
ت والجهـد إضـافةً إلـى الدقـة         يتميز البرنامج بأنّه يوفّر الوق     و .، ستتبعه مرحلة أخرى   عمل تلك المحاكم  

طالع على شـؤون القضـايا      ن القضاة وإدارة المحكمة من اال     في تسجيل القضايا الحقوقية، ويمكّ    والسهولة  
ن من الحصول على البيانات والتقارير المختلفة واإلحصائيات الشـاملة والدقيقـة             كما يمكّ  .بسهولة وسرعة 

توحيد أنظمة تسجيل الدعاوى    ه على كافة المحاكم النظامية      يضمن البرنامج في حال تعميم     كما   .عن القضايا 
 فـي   ٢٠٠١كانون أول مـن العـام       شهر  البدء باستخدام هذا البرنامج في نهاية        لقد تم    .الحقوقية وأرشفتها 
 .ه قبل تعميمه على باقي المحاكم وتقييمهبيتجر، حيث تتم عملية محكمة بداية رام اهللا

 
للمحكمـة  واألربع المذكورة   ات للمحاكم   طابع و حاسوبأجهزة    المشروع بتوفير  ولتنفيذ برنامج الحوسبة قام   

  وتـدريب بعـض موظفيهـا    على استخدام أجهزة الحاسوبوموظفي هذه المحاكم قضاة تدريب العليا، وتم ،
 .على الطباعة وعلى استخدام برنامج المرحلة األولى من الحوسبة

 
 ٥٦في بعض المحاكمدوائر القلم تأثيث 

 
ـ      دوائر  عادة تأثيث وتجهيز    بإالسالف الذكر    مشروع سيادة القانون     قام ة ـالقلم في محاكم صلح جنـين، بداي

رام اهللا، وصلح غزة، باألثاث المناسب والالزم، وذلك إضافة ألجهزة الحاسوب وأجهزة الطباعة، كما تـم                
 .تركيب مقسم هاتف في محكمة صلح جنين

 
 المغلقةلقضايا لصناديق تخزين وأرشفة توفير 

 
ـ رتب و م بشكلخزين القضايا المغلقة    لتصناديق   ب  محكمة صلح غزة   قام مشروع سيادة القانون بتزويد     نظم م

بها محاكم صلح جنين وبداية رام اهللا        العمل على تزويد      ويتم . من التلف ويسهل عملية الرجوع إليها      هايحفظ
سهل على المـراجعين الوصـول    المحاكم لي لهذه كما قام المشروع بتوفير لوحات فهرسة        .حسب احتياجاتها 

 .إلى أقسام المحكمة
 
 
 
 
 

                                                        
 . تقوم دائرة القلم يف كل حمكمة بعملية تسجيل القضايا وإدارة شؤوا٥٦



 ٩٥ 
 

 النقص في المباني
 
سـتثناء وضـع    ايونس وبيت الهيا في قطاع غزة، وب       ستثناء إعداد المخططات الالزمة لبناء محاكم خان      اب

 أيـة تغييـرات   ٢٠٠١، لم تجر خالل عـام  ٥٧حجر األساس لمشروع مبنى المحاكم األول في مدينة نابلس  
 . لسد النقص في مباني المحاكم النظاميةجدية

 
 

 لمحاكـــم الدينيـــة ا:خامساً
 

. تتكون المحاكم الدينية الفلسطينية من المحاكم الشرعية اإلسالمية في كٍل من الضفة الغربية وقطـاع غـزة       
 الضـفة  وتطبق المحاكم الشرعية في غزة قانوناً يختلف عن القانون الذي تطبقه المحـاكم الشـرعية فـي              

، بينمـا   المسـيحية وإلى جانب المحاكم الشرعية توجد في الضفة الغربية مجالس الطوائف الدينية            . الغربية
 .توجد في قطاع غزة المحكمة الكنسية األرثوذكسية

 
 ٥٨المحاكــــم الشرعيـــة

 
خصـية   المحاكم الشرعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالفصل في قضـايا األحـوال الش     تختص

وتتألف المحاكم الشرعية من محاكم ابتدائيـة ومحـاكم         . للمسلمين، والقضايا المتعلقة بإنشاء الوقف وإدارته     
ديـر  غزة،  جباليا،  :  النحو التالي  يوجد في قطاع غزة ست محاكم شرعية ابتدائية موزعة على         . ستئنافاال

أمـا  . عية العليا، ومقرها مدينة غـزة محكمة االستئناف الشر  وهناك  . رفحبني سهيال، و  خان يونس،   البلح،  
جنـين، طوبـاس،   : النحو التاليفي الضفة الغربية فتوجد خمس عشر محكمة شرعية ابتدائية موزعة على            

بيـت لحـم، الخليـل، دورا،       ، أريحا،   الرام، العيزرية طولكرم، قلقيلية، نابلس، سلفيت، بيرزيت، رام اهللا،        
مدينة القدس، ولهـا   الرسمي في   استئناف شرعية واحدة مقرها     ويوجد في الضفة الغربية محكمة      . ٥٩طاـيو

 .٦٠أن تعقد جلساتها في أي مدينة أخرى، وتعقد جلساتها حالياً في مدينة نابلس
 

 عقـدت لجنـة     ١٣/٤/٢٠٠١بتـاريخ   .  بعض التطورات على المحاكم الشرعية     ٢٠٠١طرأت خالل عام    
تقـدم  . قضاة الشرعيين في المحـاكم الشـرعية       قضاة شرعيين مسابقة لتعيين عدد من ال       خمسةمكونة من   

 موظفاً مؤهالً من العاملين في المحاكم الشرعية من حملة الشهادات الجامعية فـي الشـريعة                ٢٨متحان  لال
 ،سـتكمل نهائيـاً   إجراءات التعيين لـم تُ     أن   إال .تعيين مجموعة من القضاة الجدد    بقرار  اتخذ ال  و .اإلسالمية

 .ماليةوذلك إلعتبارات 
 

                                                        
٥٧ م من               ٢٠/٧/٢٠٠١فل يف مدينة نابلس بتاريخ       احتبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    بوضع حجر األساس ملبىن احملاكم، ويأيت هذا املشروع كجزء من الدعم املقد)UNDP ( بقيمة

 .مليوين ونصف املليون دوالر دف تطوير البنية التحتية للجهاز القضائي
 . تيسري التميمي، القاضي مت استقاء املعلومات املتعلقة باحملاكم الشرعية يف الضفة الغربية من نائب قاضي القضاة يف الضفة الغربية٥٨
 .ا قضاة منتدبون مؤقتاًم، ويعمل فيه٢٠٠١عملهما خالل عام   والعيزرية باشرت حمكمتا الرام٥٩
 .٩٧، ص٦/٥/١٩٩٥دد الثالث، ـ، الع الوقائع الفلسطينية، واملنشور يف٢/١/١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩٩٥لسنة ) ٦( قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم ٦٠



 ٩٦ 
 

 تعميمـاً إلـى قضـاة المحـاكم         ٢٠/١/٢٠٠١لك أصدر نائب قاضي القضاة في الضفة الغربية بتاريخ          كذ
الشرعية يقضي بضرورة التسريع بالفصل في القضايا الواردة إلى المحاكم والمدورة فيها مـن السـنوات                

أجيـل لفتـرة    وأن يكـون الت ، تأجيل أية قضية إال لسبب قانوني معتبـر   منع  التعميم على  وينص. الماضية
  ويحظر التعمـيم المماطلـة مـن    . ن أسباب تأجيل كل قضيةقصيرة مع إرسال كشوفات شهرية مجدولة تُبي

 وذلك من خالل اتباع     ،طرفي الخصومة أو من وكيلهما وعدم إعطاء المجال لمن يريد التسويف والمماطلة           
ارية للحفاظ على القضايا ومحتوياتها     التعميم وضع آلية تنظيمية وإد    يوجب  كما  . األصول القانونية المعروفة  

وجميع المعامالت الواردة للمحاكم وسجالتها ورفعها إلى ديوان قاضي القضاة من أجل إقرارهـا حسـب                
قد أثمـرت هـذه     ل. كذلك ضرورة تزويد الديوان بجدول بالقضايا المدورة من السنوات السابقة         واألصول،  

 تعـاني   وتبعـاً لـذلك ال    .  السنوات السابقة إلى حد كبيـر      الخطوات في تقليص عدد القضايا المتراكمة من      
يعمـل فـي    و.  في عدد القضـاة أو اإلداريـين       صمن مشكلة تراكم القضايا، أو نق     حالياً  المحاكم الشرعية   

 موزعون بـين رئـيس قلـم        ون قاضياً، والباق  ٢٣ موظفاً، منهم    ١٥٧المحاكم الشرعية في الضفة الغربية      
 .٦١وكاتب ومحضر وآذن

 
أجهزة  فباإلضافة إلى إدخال     . عملية تحديث المحاكم الشرعية في الضفة الغربية       ٢٠٠١رت خالل عام    استم

 تاثيث محكمتـي الـرام والعيزريـة بأثـاث جديـد            ، تم ٢٠٠٠ والطابعات إلى المحاكم منذ عام       الحاسوب
قل المحكمـة   سـتنت و. ت الموافقة على تجديد تأثيث جميع المحاكم الشرعية على مراحـل           كما تم  .ومناسب

 .المبنى القديممساحة  أضعاف ةأوسع بثالث الشرعية في مدينة نابلس من مقرها القديم الضيق إلى مقر
 

 خالل عـام  يتمولم .  تزويد كل محكمة شرعية بجهاز حاسوب    ٢٠٠١فقد تم خالل عام     أما في قطاع غزة،     
 يـتم كـذلك لـم     . شرعية الست الموجودة   إنشاء محاكم شرعية ابتدائية جديدة نظراً لكفاية المحاكم ال         ٢٠٠١

قاضياً، يشمل مفتش المحـاكم الشـرعية وقضـاة محكمـة       ) ١٣(جدد، وبقي عددهم    تعيين قضاة شرعيين    
 إلـى  موظفين جدد، نظراً لعدم الحاجةموظفـاً، ولم يتم تعيين ) ٦٨(ويبلغ عدد موظفي المحاكم   . االستئناف

 .٦٢ذلك
 

، ما زال هناك عدد من المشـاكل التـي تواجـه             المذكورة يجابيةإلنتقاص من أهمية التطورات ا    ودون اال 
زالـت هـذه   فما .  كل من قطاع غزة والضفة الغربيةزدواجية القوانين النافذة في  اها  مالمحاكم الشرعية، أه  

ل عائقاً يحول دون توحيد إدارة المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصـةً               شكّزدواجية تُ اال
 بعض المحاكم الشـرعية خـالل   تضافة إلى ذلك، بقيباإل. ١٩٩٧٦٣ر منصب قاضي القضاة عام     بعد شغو 

                                                        
وكما أفاد نائب قاضي القضاة يف الضفة الغربية، فإن عدد . ٢٩/٩/٢٠٠٠نتفاضة بتاريخ االندالع تم تعيينهما بصورة ائية نظراً ال هناك قرار باملوافقة على تعيني قاضيني، لكن مل ي٦١

 .القضاة واملوظفني يف احملاكم الشرعية يف الضفة الغربية مناسب لطبيعة وحجم العمل، وبالتايل ال توجد حاجة ملحة لتعيني املزيد منهم
 ٢٠٠١من إدارة احملاكم الشرعية يف قطاع غزة، بلغ عدد القضايا املنظورة أمام احملاكم الشرعية يف القطاع حىت اية شهر تشرين أول من العام اهليئة يات حصلت عليها وفق إحصائ ٦٢
 .قضية، مما يبين عدم احلاجة لتعيني املزيد من القضاة) ٤٠٧٨(

٦٣دار شؤون احملاكم الشرعية من قبل جملس القضاء الشرعي األعلى، يف حني يتوىل قاضي قضاة احملاكم الشرعية إدارة شؤون احملاكم الشرعية  مبوجب القانون النافذ يف الضفة الغربية ت
السلطة مت مبوجبه تعيني حممد أبـو   توحيد إدارة شؤون احملاكم الشرعية مبوجب قرار صادر عن رئيس متالفلسطينية، وبعد قدوم السلطة الوطنية . غزةقطاع  مبوجب القانون النافذ يف     

 امه منذ أيارـ وقد توقف عن ممارسة مه.سردانة قاضياً للقضاة، ومارس اختصاصات قاضي القضاة يف قطاع غزة وبعض اختصاصات جملس القضاء الشرعي األعلى يف الضفة الغربية
 .بية تيسري التميمي، وأصبح ينوب عنه يف غزة حممود سالمة، يف حني ينوب عنه يف الضفة الغر١٩٩٧



 ٩٧ 
 

مـا يضطــر    م تعمل في مباٍن قديمة وضيقة المساحة وغير كافيـة السـتيعاب الجمهـور،               ٢٠٠١عام  
 . المحاكمأبواب أو أدراجنتظار على المراجعين إلى اال

 
 نسية األرثوذوكسية والمحكمة الكالمسيحية،مجالس الطوائف الدينية 

 
 بموجب قـانون مجـالس الطــوائف        ، تختص المسيحيةيوجد في الضفة الغربية مجالس للطوائف الدينية        

، وفي  للفلسطينيين المسيحيين  بالنظر في قضايا األحوال الشخصية       ،١٩٥٨ لسنة   ٩الدينية غير المسلمة رقم     
وقد خول القانون المذكور كل طائفة دينيـة        . هالشؤون المتعلقة بإنشاء الوقف لمصلحة تلك الطوائف وإدارت       

       ن رئيسها وأعضاء مجلس طائفتها، ليكونوا بمثابة محكمـة دينيـة           من الطوائف المبينة فيه الحق في أن تعي
 في الضفة الغربية ثالثـة مجـالس       تعمل. ستئناف أحكام مجالس الطوائف الدينية    نظام خاص ال  هناك  و. لها

، مجلس طائفة الالتين، ومجلس الطائفـة اإلنجيليـة األسـقفية            األرثوذكس ممجلس طائفة الرو  : طائفية هي 
رات تُـذكر علـى     ـلم تجر أي تغيي   . لة مقراً لها  ـدس المحت ـوتتخذ جميع هذه المجالس مدينة الق     . العربية

 .٢٠٠١الس خالل عام ـهذه المج
 

تتشكل من الـرئيس الروحـي       ، توجد محكمة دينية تُعرف بالمحكمة الكنسية األرثوذكسية       ،وفي قطاع غزة  
المحكمة بـالنظر فـي     هذه   تختص. للطائفة األرثوذكسية، بصفته رئيساً، ومن أربعة أعضاء من العلمانيين        

 .الطائفـة أبنـاء   الوقف لمنفعـة    وإدارة  قضايا األحوال الشخصية ألفراد الطائفة، والقضايا المتعلقة بإنشاء         
لم تجِر أية تغييـرات تذكر على هذه المحكمة خالل عام          . ستئناف أحكام هذه المحكمة   نظام خاص ال  هناك  و

٢٠٠١. 
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 تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة: سادساً
 

 عدم إجراء انتخابات نقابة المحامين
 

 بتعيـين مجلـس      الذي يقضي  ٧٨الوطنية الفلسطينية القرار رقم       أصدر رئيس السلطة   ٩/٧/١٩٩٧بتاريخ  
ذلك أول نقابة مهنية تعمل على مستوى الضـفة الغربيـة وقطـاع    تأسيسي لنقابة محامي فلسطين، لتصبح ب  

 أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون تنظيم مهنة المحامـاة، وصـادق عليـه              ٢٤/٦/١٩٩٩وفي  . غزة
 من القانون المذكور، كان مـن       ٥١ووفقاً للمادة   . ١٠/١٠/١٩٩٩رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ      

خابات مجلس النقابة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ القـانون، أي فـي                نتاالمفترض أن تجري    
 .نتخابات لم تجر في موعدها المحددلكن اال. ١٠/٥/٢٠٠٠موعد ال يتعدى 

 
.  لهذا الغـرض   جتماعاتا ت محاوالت إلجراء انتخابات نقابة المحامين، وعقد      عدة ٢٠٠٠خالل عام   تمت  

نتخابات في الجلسة الثانية من اجتماع الهيئة العامة المنعقـد فـي رام اهللا              قد حسم الخالف حول مسألة اال     و
 ٣ من قانون نقابة محامي فلسـطين رقـم     ٤٠ت الهيئة العامة تفسير المادة       أقر ين، ح ٢٢/٩/٢٠٠٠بتاريخ  

 بأن يتم انتخاب النقيب من بين األعضاء الخمسة عشر لمجلس النقابة الذين يـتم               لذي يقضي  وا ١٩٩٩لسنة  
 االجتماع تحديد موعـد انتخابـات مجلـس         كما أقر . نتخابهم من أعضاء الهيئة العامة للنقابة بورقة واحدة       ا

 .٦٤، تطبيقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة٢٠٠١النقابة في األسبوع األخير من شهر شباط من العام 
 

 القدس إعالناً في صحيفة     ٢٤/١/٢٠٠١تفاق عليه نشرت نقابة محامي فلسطين بتاريخ        واستكماالً لما تم اال   
بـل  قدعو فيه جميع المحامين المزاولين إلى تأدية الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة مـنهم للنقابـة          ت

كما تضـمن اإلعـالن قـرار       . ٣١/١/٢٠٠١ أي قبل    ،موعد اجتماع الهيئة العامة بثالثين يوماً على األقل       
 ٣٧ المــادة     تطبيقاً لـنص   ٢/٣/٢٠٠١في جلسة عادية بتاريخ     نعقاد  مجلس النقابة بدعوة الهيئة العامة لال     

. من القانون لمناقشة التقرير اإلداري والمالي وتصديق الحساب الختامي، وانتخاب أعضاء مجلس النقابـة             
 جتماع يؤجل لمدة أسـبوعين وفقـاً    الدعوة بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإن اال   وأضاف نص

فتـرض أن تجـري اال      و. ٦٥ للنظر في جدول األعمال المحدد     أ/٣٩ المادة   لنصنتخابـات لنقابــة    كان ي
في موعـده نظـراً     ينعقد  جتماع الهيئة العامة لم     ا أن   ، إال ١٦/٣/٢٠٠١المحامين بعد أسبوعين أي بتاريخ      

 .حتالل اإلسرائيلي في حصار األراضي الفلسطينيةإلجراءات سلطات اال
 

 المقرر، بدأت الكتل النقابية تنشر إعالناتها في الصحف المحلية تدعو فيهـا             نتخاباتومع اقتراب موعد اال   
 بعد أن تقدم    تحقق جمهور المحامين هذه لم ت     ولكن رغبة . ٦٦نتخاباتالمحامين وتحثهم على المشاركة في اال     

 ألن  ،نتخابـات جتمـاع الهيئـة العامـة وبالتـالي اال        التماس إلى محكمة العدل العليا لتأجيل       ا محامياً ب  ١٩
قتـراع  اإلجراءات اإلسرائيلية المتخذة ضد حرية التنقل تمنع وصول العديد من المحامين إلـى مراكـز اال             

                                                        
-١٠١ص ، )٢٠٠٠اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،  رام اهللا،(التقرير السنوي السادس : طالع على اجلهود املبذولة إلجراء انتخابات نقابة احملامني الفلسطينيني، أنظر لال٦٤

١٠٣. 
 .٢٤/١/٢٠٠١ القدس، الكامل للبيان أنظر صحيفة طالع على النص لال٦٥
 .١٢/٣/٢٠٠١ ، القدسواملنشور يف صحيفة) حمامون من أجر التغيري: يضم املنرب املهين احلر، والتجمع( أنظر البيان الذي أصدرته كتلة استقالل القضاء واحملاماة ٦٦
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وقد استجابت المحكمة لطلب الملتمسـين وأصـدرت قرارهـا          .  غزة  قطاع أو في الغربية  سواء في الضفة    
واسـتناداً لهـذا   . نتخاباتألسباب قهرية تحول دون إجراء هذه اال  نتخاباتالقاضي بوقف كافة إجراءات اال    

  إلـى أن يـتم     ١٦/٣/٢٠٠١عقدها بتـاريخ    التي كان من المزمع     ر مجلس النقابة إلغاء الجلسة       قر ،القرار
لتماس الذي قُدم إلى المحكمـة  وقد انتقد الكثير من جمهور المحامين اال     . ٦٧الفصل في الطلب المقدم للمحكمة    

للتباحـث  إلى الهيئة العامة    حول عدم توجه الملتمسين      وا، وتساءل نتخاباتإجراء اال موعد  قبل ثالثة أيام من     
 نظيرتهـا فـي الضـفة       إلى يسغزة ول قطاع   المحكمة العليا في     إلىلتماس   اال وحول تقديم حول التأجيل،   

ن محـامي ال مـن  كثيـر  كما طالـب  . من محامي الضفة الغربية   كانوا خاصة وأن جميع الملتمسين   الغربية،  
 .٦٨لتماسهم كونه يلحق ضرراً بالمحامين ومستقبل المهنةا بإسقاط  الملتمسينزمالءهم

 
 .١٠/٥/٢٠٠٠ لم تجر انتخابات نقابة المحامين، بالرغم من أنها استحقت منذ ٢٠٠١وحتى نهاية عام 

 
 ٢٠٠١نشاطات نقابة المحامين الفلسطينيين خالل عام 

 
 النشاطات التنظيمية لمهنة المحاماة

 
 وإصـدار  عضـوية سـتيفاء رسـوم ال  ا على ٢٠٠١ظيمية التي قامت بها النقابة عام    اشتملت النشاطات التن  

ـ       . المحامين المتدربين شؤون  ، ومتابعة   محاماةبطاقات ال  جتماعـات  ا ةوقد نظمت النقابة خالل العـام أربع
تـاريخ  جتمـاع األول ب    اال عقـد . بمناسبة أداء المحامين المتدربين لليمين القانونية بعد انتهاء فترة تدريبهم         

أدى و ،١٣/١/٢٠٠١جتماع الثـاني بتـاريخ    واال، محامياً متدرباً ٣٣أدى اليمين القانونية    و ،١٢/١/٢٠٠١
 ٣١ اليمين القانونية    وأدى ،٥/٤/٢٠٠١خ  ــث بتاري ـجتماع الثال  واال ، محامياً متدرباً  ٣٣اليمين القانونية   

 . محامياً متدربا٤٢ًليمين القانونية أدى او ،٣٠/٩/٢٠٠١جتماع الرابع بتاريخ  واال،محامياً متدرباً
 

 أن دور مجلس النقابة في تنظيم مهنة المحاماة ما زال يحتاج إلى جهود أكبر خاصةً فيمـا يتعلـق                رغم
 ٢٠٠١بمسألة المحامين المتدربين، إال أن تعاطي المجلس مع مهنة المحاماة والمحـامين خـالل عـام     

عتـداء  ذلك بالمواقف األكثر جدية التي اتخذتها النقابة عنـد اال  وقد تمثل .تحسن مقارنةً بالسنوات السابقة   
 أصدرت النقابة بيانـاً دعـت فيـه         فقد. ٢٠/١٢/٢٠٠١له رئيس محكمة بداية نابلس بتاريخ        الذي تعرض 

عتـداء   احتجاجـاً علـى اال     ٢٣/١٢/٢٠٠١-٢٢متناع عن الظهور أمام المحاكم يـومي        المحامين إلى اال  
 والتي تقضـي   ،نحو تطبيق قرارات المحكمة العليا في غزة      في الدفع   ة دور إيجابي     كما كان للنقاب   .المذكور

 التي  الحاالت كان للنقابة مواقف إيجابية في       ذلكك.  رباح مهنا  الدكتور المحامي يونس الجرو و    نباإلفراج ع 
 .تم فيها اعتقال محامين بصورة غير قانونية

 
 
 

                                                        
٦٧١٣/٣/٢٠٠١ ،القدس اإلعالن الصادر عن نقابة حمامي فلسطني واملنشور يف صحيفة  أنظر نص. 
 البيـان  كذلك، أنظر نـص . نتخابات حنو انتزاع حقنا يف إجراء اال بعنوان،١٣/٣/٢٠٠١ ،القدسكتلة استقالل القضاء واحملاماة، واملنشور يف صحيفة     أنظر البيان الصادر عن      ٦٨

 . ٢١/٣/٢٠٠١، القدسنتخابات جملس نقابة حمامي فلسطني، صحيفة االصادر عن جمموعة من احملامني حول تأجيل 
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 ةـــالنشاطات العام
 

ام الجاري بمجموعة من النشاطات التي درجت على القيام بها كل عام، منها إصـدار      قامت النقابة خالل الع   
، وإصـدار بيـان     ٦٩بيان بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني الذي يصادف التاسع من شهر تموز من كل عام             

وقد كان مضـمون البيـانين     . بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة الذي يصادف نهاية شهر آب من كل عام            
 ضـد    مسؤولياته تجاه الجرائم اإلسـرائيلية     تحمللى  إ المجتمع الدولي    فقد دعا البيانان   ،في معظمه سياسياً  
 على ضرورة التمسك بالقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسـطينية،          انكما اكد البيان  . الشعب الفلسطيني 

تطـرق  و .السـاحة الفلسـطينية  وضرورة تشكيل حكومة طواريء وطنية تضم القوى السياسية الفاعلة في  
إلى ضرورة تعزيز سلطة القضاء الفلسطيني بإصدار قانون السلطة القضائية ورفد القضـاء             أيضاً   انالبيان

العمل من أجل نقابـة قويـة ومسـتقلة         على ضرورة    انكما أكد البيان  . بالكوادر القادرة على تحمل األعباء    
 .٧٠مةئالظروف المالتوفر ات نقابة المحامين فور  والعمل على إجراء انتخاب،ومنتخبة ديمقراطياً

 
 ١١/١/٢٠٠١نتفاضة األقصى، نظمت نقابـة محـامي فلسـطين بتـاريخ            افي إطار المشاركة بفعاليات     و

سـتمرار العـدوان    علـى ا  محاكم، شارك فيها محامون وقضاة، وذلـك احتجاجـاً          الاعتصاماً في مقرات    
 .٧١ية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وللمطالبة بتطبيق قرارات الشرع،اإلسرائيلي

                                                        
٦٩٩/٧/٢٠٠١، احلياة اجلديدةفة  البيان منشور يف صحي نص. 
٧٠١/٩/٢٠٠١ ،القدس البيان منشور يف صحيفة  نص. 
 .١٢/١/٢٠٠١ القدس، أنظر بيان النقابة املنشور يف صحيفة ٧١
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 التطورات التي طرأت على المحاكـــم الخاصـــة األمنيــة: سابعاً
 

 بالفصـل فـي    المحاكم التي شُكّلت ونُظّمت بموجب قوانين خاصة، وتختـص       هي المحاكم الخاصة األمنية  
 .محاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولةل ا وتشمل،القضايا ذات الصبغة األمنية والقضايا الخاصة بالعسكريين

 
 المحاكــــم العسكريـــة

 
هذه المحاكم بالنظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أفراد قوات األمـن الفلسـطيني، وتعمـل                 تختص 

 كما تنظر في الجرائم التي تُرتكب بحـق العسـكريين مـن قبــل               .كمحاكم جزائية وتأديبية في آٍن واحد     
طبق المحـاكم العسـكرية قـانون العقوبـات       تُ. التي يشترك عسكريون في ارتكابها مع مدنيين       أو   ،مدنيين

، وتُمارس اختصاصاتها بموجب قـانون أصـول المحاكمـات الثـوري الفلسـطيني،              )العسكري(الثوري  
 ،م المحاكم العسكرية إلـى المحـاكم المركزيـة       قستُ. ١٩٧٩ عن منظمة التحرير الفلسطينية عام       ينالصادر

 .، والمحاكم الخاصةلمحاكم الدائمةا
 

 بالنظر في الجرائم التي ال تتجاوز عقوبتهـا          وتختص ،تُشكّل المحكمة العسكرية المركزية من قاٍض منفرد      
يوجد في الضفة الغربية وقطـاع غـزة        . القصوى الحبس مدة سنة، باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط        

القضـايا التـي   عدد  .ها في قطاع غزة، واثنتان في الضفة الغربيةثالث محاكم عسكرية مركزية، واحدة من   
. القضايا التي تنظرها المحـاكم العسـكرية الدائمـة        عدد  نظرها هذا النوع من المحاكم قليلة بالمقارنة مع         ي

 .ويمكن للمحكمة المركزية أن تنعقد في أمكنة مختلفة
 

 بحكم واليتها العامة بالنظر في كافة الجرائم         وتختص ،أما المحكمة العسكرية الدائمة فتُشكّل من ثالثة قضاة       
ثـالث  الفلسطينية  توجد في أراضي السلطة الوطنية      . التي تخرج عن اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة      

رؤسـاء المحـاكم   . محاكم عسكرية دائمة لها مقار ثابتة، واحدة في قطاع غزة واثنتان في الضفة الغربيـة       
، بينما يختلـف األمـر   ٧٢نفسهم رؤساء المحاكم العسكرية المركزية   أالضفة الغربية هم    العسكرية الدائمة في    

في قطاع غزة حيث يوجد رئيس للمحكمة العسكرية المركزية ورئيس آخـر لهيئـة المحكمـة العسـكرية                  
 .الدائمة

 
لطة الوطنية  أما المحكمة العسكرية الخاصة فتُشكّل في كل قضية بذاتها من ثالثة قضاة بقرار من رئيس الس               

 المحكمة العسكرية الخاصة بـالنظر فـي        تختصو. الفلسطينية بناء على تنسيب من مدير القضاء العسكري       
 . الضباط من رتبة رائد فأعلىيرتكبهاالجرائم التي 

                                                        
حمافظات جنني، طوبـاس،    (ت مشال الضفة     اهليئة األوىل للمحاكم العسكرية املركزية وللمحاكم العسكرية الدائمة يف حمافظا          : يعمل يف احملاكم العسكرية يف الضفة الغربية هيئتان        ٧٢

 ).رام اهللا، أرحيا، بيت حلم، اخلليل، دورا(، واهليئة الثانية للمحاكم العسكرية املركزية وللمحاكم العسكرية الدائمة يف وسط وجنوب الضفة الغربية )نابلس، طولكرم، قلقيلية، وسلفيت
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 آلية إحالة القضايا للمحاكم العسكريـــة 
 
يرفع المـدعي العـام العسـكري فـي         ق النيابة العسكرية في الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، ثم           حقت

المحافظة التي ارتكبت فيها الجريمة إلى النائب العام العسكري في غزة الئحة اتهام بحق المتهم فـي كـل                   
عي العام العسكري قرار اتهام بحق المتهم، ثم يحيل قراره إلى مـدير القضـاء               دبعد ذلك يصدر الم   . قضية

تهـام  قضية إلى المحكمة المختصـة المحـددة فـي الئحـة اال            ال مدير القضاء العسكري   ويحيل   .العسكري
سـم مـذكرة   االمرفوعة من المدعي العام العسكري ضد المتهم، وذلك من خالل مذكرة قانونيـة تُعـرف ب               

 .اإلحالة
 

تخضع كافة أحكام المحاكم العسكرية التي تقل مدة العقوبة فيها عن ثالث سنوات للتصديق من قبـل مـدير            
أمـا المصـادقة   . ألمن العام والشرطة، الذي له الحق في العفو أو تخفيف الحكم أو إلغائهعام جهاز قضاء ا   

على األحكام التي تزيد مدة العقوبة فيها عن ثالث سنوات، فهي من صـالحية رئـيس السـلطة الوطنيـة                   
. اكمة من جديـد   له الحق القانوني في العفو أو تخفيف الحكم أو إلغائه أو األمر بإعادة المح              الذيالفلسطينية  

 بينما يجوز استئناف أحكـام المحـاكم المركزيـة          ،وال يجوز استئنـاف أحكام المحاكم العسكرية الخاصة      
ويملك مدير عام جهـاز قضـاء األمـن العـام     . والدائمة لدى مدير عام جهاز قضاء األمن العام والشرطة 

نظر فيه، قـد تكـون هـي ذات         فسخ الحكم المستأنف وتشكيل محكمة خاصة إلعادة ال       صالحية  والشرطة  
ستئناف قصيرة، فهي عشـرة أيـام بالنسـبة ألحكـام           ويالحظ أن المدة المتاحة لال    . المحكمة التي أصدرته  

 . وخمسة عشر يوماً بالنسبة ألحكام المحكمة الدائمة،المحكمة المركزية
 

 ةـــأمثلة على قرارات المحاكم العسكري
 

 الحكم الذي أصـدرته     ومن ذلك  . في العديد من القضايا    ٢٠٠١ عام   نظرت المحاكم العسكرية الدائمة خالل    
المحكمة العسكرية الدائمة في محافظات وسط وجنوب الضفة، والتي عقدت جلستها في مقر المحكمـة فـي       

 بإعدام الجندي في قوات األمن الوطني عماد صالح سـعيد      ذي قضى  ال ،٢٤/٩/٢٠٠١  بتاريخ مدينة الخليل 
 سـنة، مـن قـوات       ٢٣بتهمة القتل العمد للرقيب عيسى عبد العزيز السويطي،         دانته  إ سنة، بعد    ٢١فلفل،  

عضوية كل من المقـدم     كانت ب ترأس هيئة المحكمة العقيد فوزي عودة، و      . ١٩/٩/٢٠٠١ فياألمن الوطني   
ل ثّ وم ،ل النيابة العسكرية المدعي العام النقيب عيسى عمرو       كامل القواسمي والمالزم أول نعمان فنون، ومثّ      

 واستغرق الوقـت بـين ارتكـاب        .لم تستغرق المحاكمة سوى جلسة واحدة     . سمير التميمي المحامي  الدفاع  
المحكمة العسكرية الدائمـة فـي مدينـة الخليـل فـي          كما أصدرت   . ٧٣الجريمة وإصدار الحكم خمسة أيام    

دانتـه  إبعد   سنة، رمياً بالرصاص     ٥٥ بإعدام الضابط حسن محمد حسن مسلم،         حكماً يقضى  ١١/٢/٢٠٠١
 . أمن الوطنحتالل والقيام بأعمال تمسبتهمة التخابر مع أجهزة اال

 
 الحكم الـذي أصـدرته      ٢٠٠١المحاكم العسكرية الخاصة خالل عام      األحكام التي صدرت عن     ومن أبرز   

 بالسجن المؤبد مع األشغال     ذي قضى  وال ،١٥/١٠/٢٠٠١محكمة عسكرية خاصة في مدينة رام اهللا بتاريخ         

                                                        
 . عليه اهليئةصلت مت استقاء هذه املعلومات من صورة قرار احلكم اليت ح٧٣



 ١٠٣ 
 

لــب  المـواطن غا  دانتهم بتهمة المشاركة في قتل      إة على اثنين من العاملين في األجهزة األمنية بعد          الشاق
 .٢٠٠١دولة أمام منزله في بلدة بيتونيا في أواخر حزيران 

 
 مــــتقيي

 
يدير شؤونه مـدير، ويخـدم فيـه    . يعتبر القضاء العسكري جهازاً مستقالً تماماً عن جهاز القضاء النظامي     

يقوم بدور النيابة العامة في القضايا العسـكرية هيئـة نيابـة    .  وأعضاء نيابة، جميعهم من العسكريين   قضاة
خاصة تُدعى بالنيابة العامة العسكرية تضم عدداً من المدعين العامين العسكريين يرأسـهم النائـب العـام                 

 .العسكري
 

محكمة العسكرية الخاصة، تـتم بصـورة        ال وتحديداًال زالت إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية،        
 فال يعطى ممثلو المتهمين وقتاً كافياً للدفاع،        .المحاكمة العادلة موجزة وسريعة وتفتقر للعديد من ضمانات       

كما يـتم مصـادرة حـق       . وال يتمكنون عادة من الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير الدفاع           
 يكون ضابطاً حقوقيـاً      دون إستشارته،  م في الغالب تعيين محاٍم للمتهم     المتهمين في المساعدة القانونية، إذ يت     

 .من قوات األمن أو الشرطة
 

 محاكــــم أمـــن الدولــــة
 

 :شكّلت السلطة الوطنية الفلسطينية محاكم أمن الدولة الجزئية، ومحكمة أمن الدولة العليا
 

 محاكم أمن الدولة الجزئية
 

لجزئية من قاٍض واحد بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية فـي كـل               ل محكمة أمن الدولة ا    تتشكّ
ة ضـر  وتنظر في القضايا األمنية ذات العقوبة البسيطـة كقضايا التموين وجرائم الغـش الم             ،قضية بعينها 

ون  النظر عما إذا كان المتهم     تنظر المحكمة في الجرائم المذكورة بغض     . ٧٤باألمن الغذائي وجرائم المكاييل   
  فمثالً تـم .ونادراً ما تنعقد هذه المحكمة.  تتجاوز العقوبة فيها ثالث سنواتال، شريطة أ  ين عسكري م أ ينمدني

 تاجراً في الضفة الغربية إلى نيابة أمن الدولـة لمخـالفتهم الـنظم              )٤٣( إحالة أكثر من     ٢٠٠١خالل عام   
   إال أن محكمـة أمـن   ،اً إلى نيابة أمن الدولة تاجر٤٢٧ إحالة ٢٠٠٠ خالل عام  والقوانين التموينية، كما تم 

 .٧٥الدولة الجزئية في الضفة الغربية لم تنظر في أي منها

                                                        
 حمكمة أمن الدولة خمتصة دون غريها بالنظر يف كافة اجلرائم فأصبحت، ١٩٩٨ الصادر يف آذار ١٩٩٨ لسنة ١٥القرار الرئاسي رقم     مت توسيع صالحيات هذه احملكمة مبوجب        ٧٤

الضفة الغربية، وهي املواد املتعلقة باملعاقبة على جرم الغش الذي يضر باألمن الغذائي،  يف نافذ ال١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات رقم ٣٨٨-٣٨٦اليت تقع باملخالفة ألحكام املواد 
كما أصبحت حمكمة أمن الدولة ختتص بالنظر يف اجلرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام نظـام .  من ذات القانون، املتعلقة باملعاقبة عل جرمية الغش يف املكاييل٤٣٣-٤٢٨وكذلك املواد 

 لسـنة  ١٩، واجلرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام نظام مكتب التموين ومراقبة األسعار رقـم  ١٩٣٥ لسنة ٣٩واملراقبة وحتديد األسعار الصادر مبقتضى قانون الدفـاع رقم         التموين  
، واليت تتعلق بالغش والوصف  النافذ يف الضفة الغربية١٩٦٦نة  لس٤٣ من قانون الصحة العامة رقم ٦٨-٦٣ت عليها املواد ، وكذلك اجلرائم اليت نص النافذ يف الضفة الغربية    ١٩٥٩

 .الكاذب يف األطعمة واألدوية
 .٢٥١ ص،)٢٠٠١، حزيران جامعة القدس( ، حمكمة أمن الدولة الفلسطينية رفيف جماهد٧٥



 ١٠٤ 
 

 محكمة أمن الدولـــة العليــــا
 

شُكّلت محكمة أمن الدولة العليا بموجب قرار صادر عن رئـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بتـاريخ                   
 لعـام  ٥٥عن الحاكم العام المصري لقطـاع غـزة رقـم    يستند القرار إلى األمر الصادر     . ٧/٢/١٩٩٥٧٦

تختص المحكمة بالنظر فـي الجـرائم       . ١٩٤٥ البريطانية لعام    يء، والذي يستند إلى أنظمة الطوار     ١٩٦٤
ل بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في كل قضـية  شكّ وتُ،المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي    

 للتصديق من قبل رئيس السلطة      ها وتخضع أحكام  ،مدني وقاضيين من العسكريين    وتتألف من رئيس     .بعينها
دعـاء العـام    يقوم بوظيفة اال   .الوطنية الفلسطينية، الذي له حق تخفيض الحكم أو المصادقة عليه أو إلغائه           

           لسـلطة  لة بموجب قرار رئيس ا    شكّأمام محكمة أمن الدولة العليا نيابة متخصصة، هي نيابة أمن الدولة، الم
 .١/١١/١٩٩٩خ ــ بتاري١٩٩٩ لسنة ٣٢الوطنية الفلسطينية رقم 

 
فتحـي  القاضـي  فقد استمر .  أي تغيير على تشكيل هيئة محكمة أمن الدولة العليا    ٢٠٠١لم يجر خالل عام     

. رئيساً لها  قاضي محكمة بداية بيت لحم المنتدب لرئاسة محكمة أمن الدولة في الضفة الغربية،               ،أبو سرور 
.  هيئة محكمة أمن الدولة العليا في الضفة الغربية تتشكل من قاضي مدني وقاضيين من العسـكريين                وظلت

تأكيد تطبيـق قـانون     و ،كما لوحظ ثبات تشكيل المحكمة في جميع القضايا التي نظرتها في الضفة الغربية            
 فــي   نافـذين  ال ١٩٦١ وقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني لعـام         ١٩٦٠العقوبات األردني لعام    

 على قانون العقوبـات الثـوري وقـانون أصـول           ٢٠٠٠الضفة الغربية، في حين كان التركيز قبل عام         
وفي قطاع غزة لوحظ ثبات تشكيل محكمة أمـن  . ١٩٧٩المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير لعام     

كمـا لـوحظ اسـتمرار      .  وادي حقوقي عبد العزيز  ، فترأس المحكمة العقيد     ٢٠٠١الدولة العليا خالل عام     
 .١٩٧٩ وقانون العقوبات الثوري لسنة ١٩٣٦المحكمة بتطبيق كل من قانون العقوبات االنتدابي لسنة 

 
 وأصدرت أحكاماً قاسية    ، النظر في القضايا المحالة إليها     ٢٠٠١واصلت محاكم أمن الدولة العليا خالل عام        

 خالل هذا العام إصدار محاكم أمن الدولـة العليـا          لهيئة  اوقد وثقت   .  والسجن المؤبد  ٧٧ اإلعدام وصلت حد
 :لألحكام التالية

 
 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في بيت لحم حكماً باإلعدام رميـاً بالرصـاص            ١٣/١/٢٠٠١بتاريخ  . ١

 سنة، من سكان بيت لحم، وحسام الدين موسى حميـد           ٢٨،  هن محمد ضيف اهللا الخطيب نواور     بحق المتهمي 
 سنة، من سكان بيت ساحور، بعد أن أدانتهما بتهمة التخابر مع العـدو والخيانـة العظمـى                  ١٨ي،  العسلين

كذلك حكمت ذات المحكمة علـى المـواطنين     . لم يصادق الرئيس على قرار المحكمة     . والعبث بأمن الوطن  

                                                        
 .٥٣، ص١٩٩٥، أيار الوقائع الفلسطينية ٧٦
.  سنة، من سكان مدينة رفح٢٧ املواطن جمدي حممد عبد الرازق مكاوي، على حكم اإلعدام رمياً بالرصاص      نفذت جمموعة من ضباط الشرطة الفلسطينية      ١٣/١/٢٠٠١ بتاريخ   ٧٧

 ،ةوقد أشرف على تنفيذ احلكم اللواء غازي اجلبايل مدير الشرط. نفذ احلكم يف مدينة عرفات للشرطة بعد أن أدين بالتعاون مع السلطات اإلسرائيلية والتسبب يف مقتل أربعة مواطنني
 سنة، من سكان ٢٤ املواطن عالن بين عودة، على حكم اإلعدام رمياً بالرصاص ١٣/١/٢٠٠١كذلك، نفذ بتاريخ .  وهيئة حمكمة أمن الدولة    ،والنائب العام العسكري خالد القدرة    

جرى تنفيذ احلكم يف سـاحة  .  قريبه إبراهيم بين عودةمقتل والتسبب يف  بتهمة التعاون مع السلطات اإلسرائيلية٧/١٢/٢٠٠٠بلدة طمون، والذي أدانته حمكمة أمن الدولة العليا يف     
الفلسطينية ويعترب حكم اإلعدام هذا أول حكم باإلعدام تنفذه السلطة الوطنية . للشرطة الفلسطينية يف مدينة نابلس حبضور آالف املواطنني وممثلني عن املؤسسات والفصائل الفلسطينية

 .١١/١/٢٠٠١بتاريخ  رئيساليذ حكم اإلعدام بعد يومني من تصديقه من قبل مت تنف. يف الضفة الغربية



 ١٠٥ 
 

 سـنة،   ١٩ وحنا منصـور سـالمة،       ، سنة، من بلدة يطا قضاء الخليل      ١٨وجيه محمد عطا اهللا أبو زنيد،       
 .بالسجن المؤبد مع األشغال الشاقة

 
 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحـق              ٢٩/٥/٢٠٠١بتاريخ  . ٢

لم يصادق الـرئيس  .  سنة، بعد أن أدانته بتهمة القتل العمد٢٤المتهم العريف عز الدين جميل سالم العرابيد،   
 سنة، المـتهم الثـاني فـي القضـية،          ٢٩على شقيقه سالم،    ذات المحكمة     كما حكمت  .على قرار المحكمة  

  . سنة مع األشغال الشاقة١٢بالسجن 
 
 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في نابلس حكماً بالسجن المؤبـد مـع األشـغال                ٧/٧/٢٠٠١بتاريخ  . ٣

المنقولة وغير المنقولة، بعـد   ومصادرة أمواله ، سنة، من مخيم جنين٢١الشاقة بحق المتهم ثائر وليد جبر،   
 .رتباط مع المخابرات اإلسرائيلية والقتل مع سبق اإلصرارأن أدانته بتهمة اال

 
 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في نابلس حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحق             ٣٠/٧/٢٠٠١بتاريخ  . ٤

 أمجـد جبـر   ، سـنة ٢١، ر أبو زينـة سام: ثابت ثابت، وهمالشهيد  من المتهمين بالتسبب في اغتيال   ثالثة
 كما قررت المحكمة مصادرة األمـوال المنقولـة         .سنة ٣٢ ،حسين صبحي أبو العيون   و سنة،   ٢٨ ،حفايظة

 ،محمد عبد الـرحمن محمـود     أما المتهم الرابع    . لصالح خزينة الدولة  الثالثة  وغير المنقولة للمحكوم عليهم     
لم يصـادق الـرئيس      . عاماً ألنه قاصر   ١٥السجن لمدة    إلى   تهتخفيف عقوب المحكمة  قررت  فقد   سنة،   ١٥

 .اإلعدام اتعلى قرار
 
 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في نابلس حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحـق              ٢/٨/٢٠٠١بتاريخ  . ٥

بعد أن أدانته بالخيانة العظمى والتسبب فـي اغتيـال الشـهيد صـالح            المتهم أحمد محمد أحمد أبو عيشة،     
 .المحكمةلم يصادق الرئيس على قرار  .في نابلس دروزة

 
 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في نابلس حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحـق              ٩/٨/٢٠٠١بتاريخ  . ٦

 محمود المدني في    لشهيدامقتل   سنة، بعد أن أدانته بالخيانة العظمى والتسبب في          ٤٣المتهم منذر الحفناوي،    
 .المحكمةالرئيس على قرار لم يصادق  .١٩/٢/٢٠٠١
 
 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحـق              ١٢/٨/٢٠٠١بتاريخ  . ٧

، من سكان غزة، بعد أن أدانته بالتسبب بقتل الشهيد مسعود عياد بتـاريخ     سنة ٢٤المتهم خالد سعدي العكّة،     
 .ةالمحكملم يصادق الرئيس على قرار . ١٣/٢/٢٠٠١
 

، كانت إجراءات المحاكمة فيهـا      ٢٠٠١لجرائم التي نظرتها محاكم أمن الدولة العليا خالل عام          بالنسبة ل 
لم يعط المتهمـون الوقـت      إذ   ،سريعة ومختصرة بشكل لم يوفر الحد األدنى لضمانات المحاكمة العادلة         

وقٍت قصير من إلقاء القبض على  غالبية المحاكمات بعد ت تمفقد .والتسهيالت الكافية للدفاع عن أنفسـهم   
 إبالغ المتهمين قبل وقت كـاٍف  يتملم  وفي الكثير من الحاالت .المتهم، ودون إبالغه مسبقاً بموعد المحاكمة 

        ال يكـون بإمكـان المتهمـين       لـذا    بصورة تفصـيلية، و    بالتهم الموجهة إليهم، كما أن اإلبالغ بالتهم ال يتم



 ١٠٦ 
 

  وال يـتم   ، عادةً إبالغ ذوي المتهمين بالتهم الموجهة      كما أنه ال يتم   . ةالحصول على نسخة من أوراق القضي     
وهناك قصور واضح في تقديم المساعدة القانونية للمتهمـين،         . في بعض األحيان إبالغهم بموعد المحاكمة     

. لدفاع عـن المـتهم    ل تعيين ضابط من قوات األمن       يجريخاصةً حق المتهم في اختيار محاٍم، إذ كثيراً ما          
كذلك ال يحصل المحامون، حتى أولئك الذين تنتدبهم المحكمة، على التسهيالت الكافية التـي تمكـنهم مـن                  

طالع علـى   االب وإذا سمح له     .ال يتمكن المحامي عادةً من الحصول على أوراق الدعوى        إذ   ،إعداد دفاعهم 
عطـى المتهمــون أو   كـذلك ال ي . مضمونها، فإن ذلك يكون قبل وقٍت قصير جداً من موعـد المحاكمـة   

 حـق اسـتدعاء الشـهود أو        يتوفر للدفاع وبصورٍة خاصة، ال    . محاموهم الفرصة الكافية لإلدالء بدفاعهم    
 قـرارات  ، مع أنوقد تقتصر المحاكمة على جلسة واحدة ال تتعدى الساعتين    . استجواب شهود النيابة العامة   

 .٧٨أو الطعن فيها لدى أي مرجع قضائي أعلىهذه المحاكم قطعية، ال يستطيع المحكوم عليه استئنافها 
 

 بشاعة الجرائم التي يرتكبها العمالء وغيرهم ممن نظرت قضاياهم محـاكم أمـن               مدى فياثنان  ال يختلف   
الدولة، إال أن ذلك ال يمنع القضاء من ممارسة صالحياته والمحافظة على نزاهته، وذلك من خالل التمسك                 

جتماعية والسياسية التي تثيرها    ع وبآلياتهما بصرف النظر عن الضغوط اال      باستكمال أدوات المحاكمة والدفا   
 .طبيعة التهمة أو الجريمة

 
 مقارنةً مع عدد القضايا التـي       ٢٠٠١انخفض عدد القضايا التي نظرتها محاكم أمن الدولة العليا خالل عام            

 إصدار محكمة أمن الدولة     ١٩٩٩ خالل عام    الهيئةفقد وثقت   . سبقهالعام الذي    و ٢٠٠٠نظرتها خالل عام    
عـدد  لـم يتجـاوز   ، في حـين  ٢٠٠٠ حكماً، وثمانية أحكام خالل عام  ٣٢العليا في الضفة الغربية وغزة      

 .٧٩ سبعة أحكام٢٠٠١األحكام خالل عام 
 

علـى   و،إلغاء محاكم أمن الدولة من النظام القضائي الفلسطينيإلى  داعيالالمبدئي  على موقفها الهيئةتؤكد  
نظراً لتعارض عمل هذه المحاكم مـع متطلبـات سـيادة          حالة اختصاصاتها إلى القضاء العادي،      إضرورة  
 .٨٠ المحاكمة العادلةفي إجراءاتتفادياً ألي انتقاص قد يحصل القانون، و

                                                        
أنظر تصرحيات نائب عام حماكم أمن الدولة املنشورة يف صحيفة   . الشعب الفلسطيين الصعبة واملعقّدة اليت يعيشها     ف  وتبار الظر الع موجبات احلكم لدى حماكم أمن الدولة تأخذ با        ٧٨

 .٣٠/٥/٢٠٠١ بتاريخ احلياة اجلديدة
،  املستقلة حلقـوق املـواطن  هليئة الفلسطينيةا :رام اهللا( التقرير السنوي السادس، و٨٢، ص)١٩٩٩اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (التقرير السنوي اخلامس ٧٩

 .٩٨، ص )٢٠٠٠
 .١٨/٤/٢٠٠١غاء حماكم أمن الدولة بتاريخ  بإلاهليئةرسالة إىل الرئيس ياسر عرفات خبصوص توصية  :)٣( لحق رقمامل راجع ٨٠



 ١٠٧ 
 

 اإلشكاليات التي تعاني منها السلطة القضائية الفلسطينيـــة: ثامناً
 

نتفاضة، والبعض اآلخـر نشـأ فـي         بعضها كان قائماً قبل اال     تُعاني السلطة القضائية من إشكاليات عديدة،     
 :شكالياتوفيما يلي عرض لهذه اإل. هاندالعاأعقاب 

 
 اإلشكاليات التي تعاني منها المحاكم الفلسطينية عموماً

 
 دواجية النظام القانوني والقضائي في الضفة الغربية وقطاع غزةاز
 

يل المحاكم النظامية وقانون اإلجـراءات الجزائيـة وقـانون          مما ال شك فيه أن المصادقة على قانون تشك        
زدواجيـة  االدة   إلى حد كبير من ح     ت قلص ٢٠٠١أصول المحاكمات المدنية والتجارية وغيرها خالل عام        

توحيـد  بعيـد   فقد تم إلـى حـد       . التي ظلت المحاكم الفلسطينية تُعاني منها في الضفة الغربية وقطاع غزة          
 يظـل   إنجـازه  ما تـم     ولكن.  تشكيل واختصاص المحاكم في الضفة الغربية وغزة       التشريعات التي تعالج  

تلـك   ،منقوصاً ما لم يستكمل بالمصادقة على مشروع القانون األساسي ومشروع قانون السلطة القضـائية             
 .التوحيد الكامل لتشريعات القضاءالمصادقة التي من شأنها إنجاز 

 
 ع عدد السكانالنقص الحاد في عدد القضاة مقارنة م

 
الفلسطينية من نقص حاد في عدد قضاة المحاكم بكافة درجاتها مقارنةً بعدد القضايا             النظامية  تعاني المحاكم   

 ٥٢،٧٧٢ فـي الضـفة الغربيـة        ٢٠٠١فمثالً بلغ عدد قضايا الصلح والبداية المدورة خالل عام          . الواردة
ويالحظ النقص في عدد . ة للقاضي الواحدقضي ٨١٩،١ قاضي صلح وبداية، بمعدل ٢٩ ينظر فيها ،قضية

مليـون   يخدمون   اً قاضي ٣١فبينما يوجد   .  محافظات غزة  ه في ر من ثالقضاة في محافظات الضفة الغربية أك     
 . الغربية في محافظات الضفةمليون ونصف نسمة يخدمون اً قاضي٣١غزة، ال يوجد سوى قطاع في نسمة 

 
، مقارنةً بأعداد السكان الـذين      القضاةالضفة الغربية من سوء توزيع      كذلك تُعاني محاكم الصلح والبداية في       

 ٥٨٢،٢١٣ا  مالبالغ عدد سـكانه   (رام اهللا والبيرة    مدينتي  فبينما يعمل في محكمة بداية      . تخدمهم هذه المحاكم  
قاضيان، ) نسمة ٢٨٦،١٣٧البالغ عدد سكانها    (بيت لحم   مدينة   ويعمل في محكمة بداية      ،أربعة قضاة ) نسمة

وبينمـا يعمـل   . سوى قاضيين)  نسمة٦٦٤،٤٠٥البالغ عدد سكانها (الخليل مدينة ال يعمل في محكمة بداية  
مدينـة  قاضيان، ال يعمل في محكمة صلح ) نسمة ٧١٣،٣٢البالغ عدد سكانها(أريحا مدينة في محكمة صلح 

النقص الناتج عن وفاة    وتتفاقم هذه المشكلة سنةً بعد أخرى بسبب عدم سد          . الخليل سوى قاضي صلح واحد    
وقد نتج عن كل ذلك إطالة أمـد البـت فـي األعـداد              . بعض القضاة أو انتداب أو استقالة البعض اآلخر       

 .٨١آخرالمتزايدة من القضايا الواردة إلى المحاكم والمتراكمة عاماً بعد 
 
 
 

                                                        
 . قاضي صلح جديد، يف حماولة لسد النقص املُشار إليه٣٣ أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  قراراً يقضي بتعيني ٣/١/٢٠٠٢ بتاريخ  ٨١



 ١٠٨ 
 

 غياب التفتيش القضائي على المحاكم النظامية
 

 ظل غياب التفتيش على أدائها، األمر الـذي ترتـب عليـه اسـتمرار               ما زالت المحاكم النظامية تعمل في     
وبمقارنة األحكام التي أصـدرتها    . التقويم واإلرشاد من جهة أخرى    وغياب  األخطاء والتجاوزات من جهة،     

 وبعده، يتبين مـدى ضـعف األحكـام         ١٩٦٧المحاكم الفلسطينية في ظل وجود التفتيش القضائي قبل عام          
 . وافتقارها إلى التحليل القانوني بحده األدنى١٩٦٧بعد عام القضائية الصادرة 

 
  القضاةتدني رواتب

 
-٩٠٠بين  تتراوح  رواتب القضاة ووكالء النيابة العامة      ف .ال زالت رواتب القضاة دون المستوى المطلوب      

القضـاة،  ة عدد   عتبار قلّ  وهي دون شك رواتب متدنية، خاصةً إذا أخذنا باال         دوالر أمريكي شهرياً،   ١٣٠٠
ومن ناحية أخرى، فإن من شأن رفع الرواتب دفع المحامين األكفـاء إلـى       . وأهمية العمل الذي يقومون به    

 .نجذاب نحو العمل في سلك القضاءاال
 

 الخالفات الداخلية بين أعضاء السلك القضائي
 

 بين القضاة أعضـاء     فهناك خالفات . الخالفات داخل السلطة القضائية   تبعات  تعاني المحاكم الفلسطينية من     
، حول آلية اتخاذ القـرارات الخاصـة بترتيـب         مجلس القضاء األعلى، وهناك خالفات بين القضاة أنفسهم       

وقد ظهرت هذه الخالفات إلى العلن من خالل وسائل اإلعالم الرسمية واألهليـة             . أوضاع السلطة القضائية  
 العقبات الرئيسية   ىحدإخالفات وال تزال تشكل     وقد كانت هذه ال   . أحياناً، وخالل ورش العمل أحياناً أخرى     

ستفادة من األموال المقدمة لدعم وتعزيز السلطة القضـائية  أمام النهوض بالمحاكم، وتعرقل بشكل واضح اال    
 .الفلسطينية

 
 نتفاضةندالع االاشكاليات تعاني منها السلطة القضائية بعد إ
 

 والمواطنينعرقلة تنقل القضاة والطواقم المساندة والمحامين 
 

 إغالق األراضي الفلسطينية وفرض الحصار عليهـا، دون         خاصةحتالل اإلسرائيلي، و  حالت إجراءات اال  
. وصول عدد كبير من القضاة والموظفين والمحامين وأطراف الدعوى والشهود إلى المحاكم بشكل منـتظم             

ون إيصـال التبليغـات    لـم يسـتطع المحضـر     إذ   ، واإلغالق السير الطبيعي للدعاوى    حصار عرقل ال  فقد
كمذكرات الحضور والجلب إلى أصحابها، ولكون الكثير من التبليغات يجب تنفيذها في منـاطق خاضـعة                

المراد تبليغهم ال يستطيعون التنقـل خوفــاً   األشخاص للسيطرة األمنية اإلسرائيلية، ولكون جزء كبير من    
 .حتاللمن اعتقالهم على أيدي سلطات اال

 
 محام يقيمون في محافظات الخليـل وبيـت لحـم ونـابلس     ٤٦٠، لم يتمكن أكثر من  تقدم  ما باإلضافة إلى 

وطولكرم وقلقيلية وجنين من التنقل بحرية إلى محاكم المحافظات األخرى مـن ناحيـة، أو إلـى محكمـة           



 ١٠٩ 
 

ب ترتب على ذلك تأخير الفصل في القضايا المنظورة إما بسب         وقد  . ستئناف في رام اهللا من ناحية أخرى      اال
 .غياب المحامي، أو الخصم، أو القاضي، أو عدم تمكن أطراف الدعوى من إحضار البينة

 
 وقف التعاون القضائي

 
نتفاضة أصدرت دوائر اإلجراء الفلسطينية عشرات القرارات القاضية بالتنفيـذ الجبـري فـي              منذ بداية اال  

لم تتمكن قوات الشـرطة الفلسطينيــة       لكن  و. الخاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية   " ج"المناطق المصنفة   
حـتالل أعمـال دائـرة    دت سلطات االـائي بعد أن جمـمن تنفيذ هذه القرارات بسبب وقف التعاون القض      

لتنفيذ القـرارات   " ج"منطقة  الفقوات الشرطة الفلسطينية ال تستطيع الدخول إلى        . )DCO(رتباط المدني   اال
نتفاضة علـى دخـول     حتالل منذ بداية اال   ، لم توافق سلطات اال    دون موافقة السلطات اإلسرائيلية، وبالطبع    

 .ذرائع أمنية مختلفةمتعلّلةً بالشرطة الفلسطينية إلى تلك المناطق 
 

  الشرطة والسجوناتقصف مقر
 

 متكررة، وصلت إلى حـد إسرائيلية عتداءات نتفاضة الحالية ال األمنية الفلسطينية خالل اال   راتتعرضت المق 
وقد تأثرت السـلطة  . كما امتد القصف ليطال مقرات الشرطة المدنية والسجون  . رات الحربية القصف بالطائ 

 تعرقلت أعمال دائرة تنفيذ القـرارات القضـائية فـي           ، فمثالً القضائية بفعل هذا القصف من زوايا مختلفة      
قصـف  حتالل على قصف السجون ومراكز التوقيـف والتهديـد ب         ومع إقدام سلطات اال   . مديريات الشرطة 

محكوم الالفلسطينيين   نفسها عاجزة عن سجن أو احتجاز        سلطة، وجدت ال   الفلسطينية مقرات السلطة الوطنية  
ستمرار في إجراءات التحقيق مع المشـتبه فـيهم مـن     في أماكن آمنة من القصف اإلسرائيلي، أو اال    عليهم

السجناء المحكومين، واإلفراج   لبعض  الموقوفين، ما اضطر الشرطة الفلسطينية إلى إعطاء إجازات مفتوحة          
 .عن معتقلين آخرين

 
 إطالة أمد القضايا المنظورة وازدياد عدد القضايا المتراكمة

 
 ، وغيـاب  اسـتطاع الـدوام مـنهم   ، والمغادرة المبكرة لمن  عن محاكمهمكبير من القضاةعدد أدى غياب   

وكثرة أيام اإلضـراب والحـداد، إلـى    محامي القضايا أو أطرافها أو الشهود أو موظفي الطواقم المساندة،   
فقد كانت فترات التأجيل في السـابق تـتم         . من السابق طول  إطالة أمد القضايا في غالبية المحاكم بصورة أ       

 األصل هو تأجيل القضايا، وفي أحيان كثيرة يقوم         أصبحنتفاضة الحالية،   االظّل  لشهر أو شهرين، لكن في      
 .نفسهرئيس القلم بتأجيل القضية من تلقاء 

 
 عدد القضايا الواردة إلـى  مع األخذ باالعتبارونظراً للنقص الموجود أصالً في عدد المحاكم وعدد القضاة،         

ـ     المحاكم كل عام والوقت الذي تستغرقه كل قضية قبل البتّ          النهائي فيها، فقد ارتفع عدد القضـايا الم ة دور
)المة مقارنةً مع الفتـرة السـابقة، وزادت القضـايا          وتقلص عدد القضايا المفصول   ) لة من عام إلى عام    رح

  .الواردة
 



 ١١٠ 
 

 في القضايا من شأنه أن يدفع النـاس إلـى عـدم    نعقاد والبتّ إن استمرار توقف الكثير من المحاكم عن اال       
 .همزعاتمنا  فضالنظامي من أجل وإلى البحث عن بدائل للقضاء ،اللجوء إلى المحاكم

 
 ريءافتقار الجهاز القضائي لخطة طوا

 
نتفاضة، لم تضع الجهات المسؤولة عن أداء المحاكم خطة عمليـة  خمسة عشر شهراً على بدء االمرور  بعد  

بعض الـوزارات   فيه  ففي الوقت الذي بادرت     . لمواجهة حالة الطواريء التي تمر بها األراضي الفلسطينية       
صـت  طط طـواريء قلّ    الصحة والتربية والتعليم وبعض مؤسسات القطاع الخاص إلى وضع خ          تيكوزار

صرف عالوة خاصة للسفر ومنح راتب شـهر  وكن لكبار الموظفين ار مس يفمثل تو ،   للحصار اآلثار السلبية 
ـ  ، تضع كل من وزارة العدل والمجلس القضائي األعلى خطة طواريء مماثلة   ، لم إضافي أن األمـر  علماً ب
 .يق العدالةال تقل أهمية عن الصحة والتعليم، أال وهي تحقخدمة  أداءيتعلق ب

 
 مشكلة انتداب القضاة

 
 كوفاة أحد   ،يتم اللجوء عادةً إلى انتداب القاضي من محكمة إلى أخرى بصورة مؤقتة لمعالجة مشكلة طارئة              

لـذلك اشـترط قـانون      . ختيار خلف له  ا ريثما يعود القاضي األصلي إلى عمله أو يتم          ،القضاة أو مرضه  
ولكن المالحظ فـي  .  كحد أقصى ستة أشهراالنتدابتجاوز فترة  ت ال أ ١٩٥٢ لسنة   ١٩استقالل القضاء رقم    
 فالقاضي الواحد قد يكون قاضياً للصلح، وقد ينتدب         ،نتداب القضاة أصبح أمراً مألوفاً    االحالة الفلسطينية أن    

قاضياً للبداية إما في منطقته أو في منطقة أخرى، وقد ينتدب إلى محكمتين مختلفتين في الدرجة، وقد يكون                  
ـ  ١٦لح هناك   ـ قاضي ص  ٢٩فمن أصل   . أكثر من منطقة  في  لك في نفس المنطقة أو      ذ دبون، ومـن   ـ منت

ب القضـاة   ادتناقد تساهم عملية    .  للعمل في محاكم أخرى    ، قضاة منتدبون  ١٠ قاضي بداية هناك     ١٩أصل  
لوقت والجهد  قلل من ا  يضيف أعباء جديدة على كاهل القضاة، و      ي المشكلة بصورة مؤقتة، ولكن ذلك       في حلّ 

 .الذي يخصصه القاضي للقضية الواحدة
 

  احترام القانونعدمتفشي ظاهرة 
 

احتـرام المـواطنين    عدم   فقد لوحظ    .شجعت الظروف الحالية على تفشي العديد من مظاهر خرق القانون         
طة  تعليمات شـر   وتجاهل احترام اإلشارات الضوئية،     قلةوفي هذا اإلطار نالحظ     . لقوانين السير والمرور  

 كذلك، . نةالمرور، وانتشار ظاهرة السيارات المسروقة وغير المؤم ال فئات واسـعة مـن المـواطنين    فإن
المستحقة بدل خدمات الكهرباء والماء، باإلضافة إلى مسـتحقات البلـديات           اإللتزامات المالية   بتسديد  تلتزم  

فية خارج نطاق القانون، وهو مـا       باإلضافة إلى ذلك تنامت عمليات التص     . ومستحقات الدولة من الضرائب   
 استمرار غياب التفتـيش القضـائي،       وفي ظلّ  .نتقام في المجتمع الفلسطيني   عمليات الثأر واال  بإنتشار  ينذر  

ف بعـض المحضـرين، الذيــن       تصرمثل  ،   من السابق  لوحظ نمو بعض الظواهر السلبية بصورة أكبر      
صـال التبليغـات بـدل المواصـالت        إي صاروا ال يتحركون دون أن يوفر لهم صاحب المصـلحة فـي           

 .نقدياًتصاالت، وفي بعض األحيان مبلغاً مادياً واال



 ١١١ 
 

 في تعزيز السلطة القضائيةدور الهيئة : تاسعاً
 

سـتقاللها، لـيس    ا على مساندة السلطة القضائية وكل ما يعزز         ١٩٩٤ منذ مباشرة عملها عام      الهيئةدأبت  
مهماً وفـاعالً فـي   أساسياً ثالث فقط، ولكن نظراً لكونها عنصراً عتبارها سلطة مهمة من بين السلطات ال   اب

 .رتكابهاابحقوق المواطنين، ومحاسبة المتسببين لنتهاكات اوقف ومنع وقوع 
 

 من خـالل مشـروع   الهيئةفتقوم  .  على دعم وتعزيز السلطة القضائية بوسائل وطرق مختلفة        الهيئةتعمل  
لتجاء إليها فـي    واطنين بدور وأهمية السلطة القضائية وضرورة اال      التوعية الجماهيرية بتوعية وتثقيف الم    

 لهذا الغرض   الهيئةوقد نظمت   . عدالةعتبارها عنواناً لل  احل المنازعات وضرورة تنفيذ أحكامها وقراراتها ب      
اإلذاعـة  محطـات   بعضها   بثّتحلقات النقاش التي    والعديد من الدورات التدريبية، اللقاءات، ورش العمل،        

إصالح القـوانين تتـابع     مراجعة و وفي إطار مشروع    . لفزة المحلية، واإلعالنات في الصحف المحلية     التو
سـتقالل  ا أية تطورات تجري على تشريعات القضاء لضمان مراعاتها للمعايير الدوليـة الخاصـة ب            الهيئة

 .٨٢ىستقاللية من جهة أخرالقضاء من جهة، ولضمان عدم تمرير أية تشريعات تنتقص من هذه اال
 

من خالل  عن قلقها من تبعات اإلضطراب الذي أصاب السلطة القضائية خالل اإلنتفاضة             الهيئةلقد عبرت   
 حول توقـف العمل   ٢٠/١/٢٠٠١عدة وسائل، منها الرسالة التي بعثتها إلى وزير العدل الفلسطيني بتاريخ            

ستثنائية لتمكين الجهاز القضائي مـن      في المحاكم دعته فيها إلى اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات السريعة واال           
 ٧/٢/٢٠٠١ في مقرها في رام اهللا بتاريخ        الهيئةباإلضافة إلى ذلك، عقدت     . استئناف عمله وتجاوز محنته   

كما عقدت  . نخبة من القضاة والمحامين والمختصين والمعنيين      دعت إليها    ،عمل حول هذا الموضوع   ورشة  
 حـول ذات الموضـوع، وأرســلت     ١٣/٥/٢٠٠١ بتاريخ    ورشة عمل أخرى في مكتبها في غزة       الهيئة
 بتوصيات هاتين الورشتين إلى كل من رئيس السلطة الوطنية، وزير العدل، ورئيس لجنـة الرقابـة        الهيئة

 تقريراً خاصـاً    ٢٠٠١  خالل شهر حزيران   الهيئةكذلك أصدرت   . وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي    
عدد من المقاالت واإلعالنـات     نشر   هذا باإلضافة إلى     .فاضة األقصى نتاحول أداء المحاكم النظامية خالل      

 .الملصقات ذات العالقة بالموضوعو

                                                        
ذه املـذكرة للجنـة    اهليئة وقد بعثت .على مشروع قانون السلطة القضائيةلبعض التعديالت املقترحة اهليئة  مذكرة قانونية تتضمن رؤية اهليئة أعدت  ١١/١١/٢٠٠١  بتاريخ    ٨٢

 .لس التشريعياالقانونية يف 



 ١١٢ 
 

 التوصيــــات: عاشراً
 

 طـرأ العديـد مـن التغييـرات         ٢٠٠١ وحتى نهاية عام     ١٩٩٤منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام       
 القضـاء بـين الضـفة    لتوحيدخطوات التي اتخذت  ال ومن ذلك  .اإليجابية على السلطة القضائية الفلسطينية    

كـذلك  ، و  سواء من حيث الهيكلية أو اإلختصاص أو اإلجـراءات القضـائية المتّبعـة             غزةقطاع  الغربية و 
 هنـاك   ت ال زال  ،وبالرغم من ذلك  . طبقها المحاكم الفلسطينية  الخطوات التي بذلت لتوحيد التشريعات التي تُ      

رافقهـا   وما ي  ،نتفاضة األقصى استمرار  مع األخذ بالحسبان ا   و. إلصالحاتحاجة ماسة إلجراء المزيد من ا     
 األجهـزة األمنيـة     اتمقريلي ل رة للقصف اإلسرائ  مالخانقين، واآلثار المد   التطويق والحصار إجراءات  من  

              والسجون، وأثر ذلك على أداء األجهزة المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيق قرارات المحاكم، وبغـرض الــحد 
 :بضرورة العمل على ما يلي الهيئة توصي ،ن المشاكل التي ال زالت تعاني منها السلطة القضائيةم
 
التأكيد على توصياتها الواردة في تقاريرها السنوية السابقة، التي لم يتم األخذ بها حتى نهاية               الهيئة  تُعيد  . ١

 القانون األساسي، وكذلك ضرورة     ، خاصةً التوصيات المتعلّقة بضرورة التصديق على مشروع       ٢٠٠١عام  
 خاصـة قـانون     ،رتباطه الوثيق بقوانين القضاء األخرى    السلطة القضائية ال  التصديق على مشروع قانون     

 .تشكيل المحاكم النظامية، ولتنظيمه جانباً مهماً في إدارة القضاء وتشكيالت المحاكم
 
طيني، واستمرار تدخل السـلطة التنفيذيـة فـي    بعد استفحال ظاهرة أخذ القانون باليد في المجتمع الفلس      . ٢

على ضرورة وجود إرادة سياسية عليا وعلنية لوقف كافـة مظـاهر            الهيئة  أعمال السلطة القضائية، تؤكّد     
تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، كسحب الصالحيات من المحاكم النظامية لصالح المحـاكم      

وقف تنامي ظاهرة الصلح العشائري والمكاتب القانونية لـدى المحافظـات   العسكرية ومحاكم أمن الدولة، و 
واألجهزة األمنية، التي تجاوز تدخّلها في القضاء والبتّّ في المنازعات حداً بات يهـدد السـلطة القضـائية      

كذلك آن األوان لوضع حد فوري وجذري لظاهرة إمتناع السلطة التنفيذية عـن تنفيـذ أحكـام                 . باإلنهيار
 . محاكمال
 
وهذا يتطلب البدء ببناء البنية التحتيـة الضـرورية         . ة حديثاً قرتفعيل رزمة قوانين القضاء الم    ضرورة  . ٣

 .لمباشرة األشكال الجديدة للمحاكم كمحكمة النقض
 
غزة، وتفعيل المجلس القضائي األعلـى      قطاع  والغربية  استكمال توحيد التشريعات القضائية بين الضفة       . ٣

 لجهاز القضائي، ورصد الموازنات الكافية لتشغيل المحاكم المستحدثة، وسـد إلستقالل اام األمان  ليكون صم 
 .النقص في الموظفين اإلداريين ذوي الكفاءة

 
٥ .        النقص القائم في جميع أنواع المحـاكم، خاصـة    اإلسراع في تعيين عدد كاف من القضاة المؤهلين لسد 

 ولتلبية حاجة محكمة النقض المستحدثة في قانون تشكيل         ،الخليلحم، و بيت ل محاكم جنين، طولكرم، نابلس،     
كذلك، ضرورة رفع رواتـب  . نتداب من محكمة إلى أخرىعتماد على سياسة اال وعدم اال  ،المحاكم النظامية 

، وللحيلولة دون وقوعهم في ضوائق مادية قد تضطر بعضـهم  القضاة، نظراً ألهمية العمل الذي يقومون به    
 . منصبه، وأيضا لتشجيع ذوي الكفاءات العالية من القانونيين على التقدم لتقلد مناصب قضائيةالستغالل



 ١١٣ 
 

 
عدد القضايا الـواردة للمحـاكم مـن        مع  تعيين عدد كاف من المحضرين األكفاء بما يتناسب         ضرورة  . ٦

ـ   . وعدد السكان الذين يقيمون ضمن دائرة اختصاص كل محكمة من ناحية أخرى   ،ناحية روري ومـن الض
إجراء تحقيق في عمل المحضرين بمقابل مادي من قبل المحامين، ووقـف هـذه الظـاهرة نظـراً                  أيضاً  

لخطورتها على السير الطبيعي للقضايا المنظورة أمام المحاكم، ومنافاتها لمبدأ مسـاواة المتقاضـين أمـام                
 يتـولى   ،ين في كـل محكمـة     زاً للمحضر ركّوقد يكون من المناسب تعيين أحد الموظفين ليكون م        . القانون

 . تأديتهم لمهامهمةتوزيع المهام على المحضرين، ومتابع
 
مجلس القضاء األعلى األنظمة المعدلة لتشـكيالت الوظـائف اإلداريـة واألنظمـة      ضرورة أن يصدر    . ٧

 وزير العدل القرارات    أن يصدر كذلك ضرورة   . الالزمة لتشغيل المحاكم المستحدثة، خاصة محكمة النقض      
 .ضرورية لتحديد اختصاص المحاكم النظاميةال
 
وضرورة قيام  قضاة ووكالء نيابة وموظفين،      المحاكم،   عملضرورة تفعيل نظام التفتيش القضائي على       . ٨

 .رؤساء المحاكم بدور أكثر فاعلية في هذا المجال
 
 المواطنين من جهة،    الستيعابترميم وتوسيع المباني التي تشغلها طواقم المحاكم، لتكون كافية          ضرورة  . ٩
 . جميع المعنيين من جهة ثالثةاحتراممريحة للقضاة والمحامين من جهة ثانية، ولتكون موضع و
 

قيام المجلس التشريعي بالتأكد من التزام السلطة التنفيذية بتسليم مجلس القضاء األعلـى مخصصـاته               . ١٠
 .المالية من الموازنة العامة

 
مـن   تشـريعات    سنيتوجب   ،اء على القضاة والعاملين في السلك القضائي      عتدنظراً لتعدد حاالت اال    .١١

قرارات المحاكم وتنفيـذها مـن طـرف الشـرطة          الجميع ل احترام  حماية القاضي وتضمن    شأنها أن تكفل    
 .واألجهزة األمنية األخرى

 
ي مركزي اقتـراع،    لتقاء المحامين ف  ا تعذّرإذا  و. ضرورة إجراء إنتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين     . ١٢

نتخابات العمل مع المجلس التشريعي على تعديل النصوص القانونية بحيث يجوز إجراء اال           فمن الضروري   
 . في المحافظات المختلفةقتراعافي أكثر من مركز 

 
 : بما يليالهيئةوصي ت ، ولتفادي آثارها السلبية،نتفاضةاالستمرار اوفي حال 

 
عليه من صعوبة وصول القضـاة   ما يترتب اإلغالق والحصار و  جهة   إعداد خطة طوارئ لموا    ضرورة. ١

 .والمحامين وموظفي المحاكم إلى أماكن عملهم
 
وإذا . ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين محكمتي صلح بير نباال والعيزرية من مباشرة عملهمـا           . ٢

تواجد قوة شرطة فلسـطينية، فقـد   كان من الصعب على هاتين المحكمتين النظر في القضايا الجزائية دون    



 ١١٤ 
 

ا النظر في القضايا الحقوقية التي ال تتطلب تواجداً أمنياً، وهي قضايا أكثر عـدداً مـن          ميكون متيسراً عليه  
محاكم البداية في كل من طولكرم      عمل  جراءات الالزمة لمباشرة    كذلك ال بد من اتخاذ اإل     . القضايا الجزائية 

 .٢٠٠٠ر مباٍن لهذا الغرض عام وجنين، خاصة وأنه قد تم استئجا
 
أماكن إقـامتهم  توفير مساكن مؤقتة للقضاة الذين ال يستطيعون التنقل بين أماكن عملهم و     من الضروري   . ٣

 إلى الـدوام فـي       الطواقم المساندة  توجيه موظفي كذلك من الضروري    . بسبب ظروف اإلغالق والحصار   
 تـوفير مسـاكن     ، أو طيعون الوصول إلى أمـاكن عملهـم       حينما ال يست    أماكن إقامتهم  األماكن القريبة من  

 .الوصول إلى أماكن عملهمبإستطاعتهم ، أو تعيين موظفين  في أماكن قريبة من مكان العملللموظفين
 

إن أهمية بناء جهاز قضائي مستقل وفاعل ال تقتصر آثاره اإليجابية على عمل القضـاء فحسـب، بـل                   
ـ  ل ئيةالقضاالسلطة  تدعيم  لذلك يجب   . وحقوق المواطنين ون  سيادة القان احترام  تنعكس أيضاً على     تمكن ت

 حتى ال يكون البديل للقضاء المستقل والنزيه والفاعل   في أصعب الظروف  أداء مهامها حتى    من مواصلة   
تنامي ظاهرة أخذ القانون باليد، وهي ظاهرة وخيمة العواقب على المجتمع الفلسطيني بعامة، وعلى حكم     

 .القانون بخاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٥  

 

 ةـــة التنفيذيـــالسلط                      :الفصل الثالث
 
 

 ةـــــمقدم
 

 بشكل كبير على أداء السلطة التنفيذية ومدى قيامها بواجباتها تجاه المواطنين، وذلك من خالل الهيئةتُركز 
أدائها لمهامها، رصدها لنشاط الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة، ومتابعة اإلشكاليات التي تحدث أثناء 
 .خاصة اإلشكاليات التي تقع بين الوزارات والمؤسسات العامة ذاتها، أو بينها وبين المواطنين

 
إضافة إلى اإلشكاليات التقليدية التي عانت منها السلطة التنفيذية منذ نشأتها، كان إلنتفاضة األقصى أثرها 

. كل عام، وعلى السلطة التنفيذية بصفة خاصةالواضح على كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بش
فقد ُأصيب العمل في الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة بحالة من اإلرباك، وشُّل نشاط بعضها مؤقتا، 

وتفاوتت هذه الوزارات والمؤسسات في مدى تعاطيها مع الظرف الطارئ الذي أحدثته . ألكثر من فترة
وضع خطط مكّنت من التغلب على نسبة كبيرة من الصعوبات، وبعضها فبعضها استطاع . انتفاضة األقصى

 .اآلخر استمر في االرباك والمعاناة، خاصة في عدم انتظام دوام الموظفين
 

يعالج هذا الفصل اإلشكاليات األساسية التي تعاني منها السلطة التنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ت المتعلقة بالبنية العامة والهيكيلية اإلدارية لهذه السلطة، وعمل الوزارات وذلك من خالل معالجة اإلشكاليا

كما يتناول األوضاع المستجدة المتعلقة بالموازنة العامة والسجون . والمؤسسات المختلفة، واألجهزة األمنية
اإلصالح ومراكز اإلصالح والتأهيل، والخدمة المدنية وموظفي السلطة، والخطوات المنجزة على صعيد 

وفي نهاية . اإلداري، إضافة إلى معالجة طبيعة عالقة السلطة التنفيذية بالسلطتين القضائية والتشريعية
 .األداء لتحسين  مناسبةالهيئةالفصل يتم إيراد بعض اإلقتراحات والتوصيات التي تراها 
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 ةـــة اإلداريـــالبنية العامة والهيكلي : أوالً
 

لطة الوطنية الفلسطينية نتيجة اتفاق أوسلو الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تشكّلت الس
والحكم العسكري اإلسرائيلي إلى السلطة " اإلدارة المدنية"إسرائيل، والذي يقضي بنقل صالحيات من 

جهازين مستقلين في وعملت السلطة الفلسطينية على توحيد الجهاز اإلداري، بعد أن كان يتكون من . الناشئة
كما غيرت في البنية اإلدارية الموروثة . اإلسرائيلية" اإلدارة المدنية"الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء فترة 

واستحدثت وزارات ودوائر جديدة وزادت من عدد الموظفين، وشكّلت عددا من األجهزة األمنية التي تضم 
 ١.فراد تم إستيعابهم محلياأفرادا من قوات منظمة التحرير، إضافة إلى أ

 
ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية جهازاً حكومياً ضعيفاً من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، وجهازاً سياسياً غير 

وما زالت البنى التحتية للعديد من مؤسسات السلطة الوطنية .  إدارياً من منظمة التحرير الفلسطينيةيءمه
وتحتفظ أغلب . خمة إلى حد كبير، بسبب زيادة عدد الموظفين والعاملين فيهاالفلسطينية غير محدثة، ومتض

 .الوزارات والمؤسسات الحكومية بمستويين إداريين متوازيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 

ية، عدداً كبيراً من الوزارات والمؤسسات المدنية واألجهزة األمن وتشمل الهيكلية اإلدارية للسلطة التنفيذية
وقد نتج عن هذا العدد الكبير من الوزارات  .فضالً عن المجالس والهيئات الحكومية وشبه الحكومية

وقيام  والمؤسسات واإلدارات حدوث تنازع للصالحيات بينها، ووجود بيروقراطية في العمل اليومي،
تماعية، وشؤون فمثال، تقوم وزارات العمل، الشؤون االج. وزارات ومؤسسات مختلفة بمهام متماثلة

األسرى بنشاطات متماثلة يمكن أن تقوم بها وزارة واحدة، وتقوم وزارتا اإلعالم والثقافة بنشاطات متقاربة 
يمكن أن تقوم بها وزارة واحدة أيضا، كما ُأسندت إلى وزارة شؤون المنظمات األهلية ووزارة الشؤون 

 يوجد ثمانية أجهزة أمن مرتبطة برئيس السلطة وكذلك. المدنية مهاماً تُسند عادة إلى وزارة الداخلية
 ٢الفلسطينية مباشرة، لكن ال توجد تشريعات تُنظم عملها وتُحدد اختصاصاتها، باستثناء جهازي الشرطة

 . التشريعات المنظمة لعمل أجهزة األمن، وإلغاء ما ال يلزم منهاما يستلزم العمل على سن. ٣والدفاع المدني
 

، علما أن أحد ٢٠٠١كر على البنية العامة والهيكلية اإلدارية للسلطة التنفيذية خالل عام لم يطرأ تغير يذ
 أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يرغب في إجراء تعديل وزاري، ٢٠٠١المسؤولين صرح في تموز 

زالت وما ، لكن لم يحدث هذا األمر، ٤وأن وزراء جدد سيدخلون الوزارة، ووزراء سوف يخرجون منها
 تغير في البنية ٢٠٠١ أي قوانين خالل عام كما لم تُسن.  قائمة دون تغيير١٩٩٨الحكومة التي شُكلت عام 

أي قوانين تستحدث مؤسسات عامة جديدةالعامة والهيكلية اإلدارية للسلطة التنفيذية، ولم تُسن . 

                                                        
 .٩٦ص) ١٩٩٩اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا(التقرير السنوي اخلامس ١
 .٢٠٠١ لسنة ٣قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  : شرطة، مثل هناك عدد من التشريعات اليت بينت اختصاصات ومهام جهاز ال٢
 .١٩٩٨ لسنة ٣قانون الدفاع املدين رقم ٣
 .٨/٧/٢٠٠١، احلياة اجلديدةصحيفة ٤
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 ةـــالوزارات والمؤسسات المدني : ثانياً
 

" ٢٠٠٠بيت لحم " وزارة عاملة، ومنصبان وزاريان هما ملف ٢٨ الفلسطينية يوجد في السلطة الوطنية
، إضافة إلى وزيري دولة، وأكثر من أربعين مؤسسة وهيئة ُأنشئت بموجب قرارات رئاسية "القدس"وملف 

 لسنة ٢وقد احتفظ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم . أو قوانين خاصة
وما زالت وزارات التربية والتعليم، األوقـاف، . ذي شكّل مجلس الوزراء الحالي، بحقيبة الداخلية ال١٩٩٨

 .والشباب والرياضة بدون وزراء
 

ما زالت الحدود الفاصلة بين اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات القيادة السياسية لمنظمة التحرير 
غير محصورة بالوزراء، ويشارك فيها أعضاء اللجنة فاجتماعات مجلس الوزراء . الفلسطينية غير واضحة

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤولو األجهزة األمنية الفلسطينية، ومستشارو الرئيس، وفي بعض 
 اجتماعات ٢٠٠١ولم يعقد مجلس الوزراء خالل عام . الحاالت ينضم إليها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية

وبسبب تشكيلة مجلس القيادة التي . ي االنعقاد ضمن ما يسمى مجلس القيادة الفلسطينيةمنفصلة، بل استمر ف
يغلب عليها الطابع السياسي فإن مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يتابع مسائل سياسية وإدارية، فقد فاعليته 

 .في متابعة شؤون الوزرات والمؤسسات الحكومية وتنسيق عملها
 

تؤثر على سير عمل الوزارات والمؤسسات المدنية العامة المختلفة، ٢٠٠١ل عام  أي تشريعات خاللم تُسن 
 .أو تُنظّم عملها

 

أثّرت انتفاضة األقصى بشكل واضح على أداء وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، وقد 
 في معظم الوزارات برزت تأثيرات االنتفاضة في مجاالت عدة، خاصة في عدم انتظام دوام الموظفين

والمؤسسات، وتأثير ذلك على عمل الوزارات والمؤسسات المختلفة، وإغالق المناطق واعادة احتالل بعض 
المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، التي يوجد فيها مباني وزارات أو مؤسسات عامة، ما أثّر على ادائها 

والجهاز المركزي عالم، مقر وزارة الحكم المحلي، ألعمالها، مثل وزارة الشؤون البرلمانية، وزارة اال
وقد استطاعت بعض الوزارات التعامل مع األزمة بجدية، فوضعت خطط . في رام اهللالفلسطيني لإلحصاء 

فمثال، استطاعت وزارة التربية . طوارئ، مكّنتها من التغلب على قدر كبير من المشاكل التي واجهتها
ر من مشاكلها، فعملت على إجراء عملية تنقّالت للمعلمين، وعملت على جعل والتعليم التغلب على قدر كبي

كل معلم يعمل في منطقة سكناه، أو منطقة قريبة منها، بحسب اإلمكانيات المتاحة، وذلك بغرض الحد من 
رة الصحة كما عملت وزا. تأثير اإلغالقات التي تُنفّذها قوات االحتالل اإلسرائيلي على سير العملية التعليمية

على وضع خطط طوارئ للعمل على تجاوز ضغط العمل الذي أفرزته انتفاضة األقصى، غير أن نشاطها 
زال بحاجة إلى تطوير حتى يمتد إلى القرى والتجمعات السكنية المحيطة بالمدن، كما أنها بحاجة إلى  ما

 ٥.لمختلفةزيادة موازنتها حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات األماكن السكنية ا

                                                        
 ٥٣٨/١/٦وجاء يف قرار الس رقم  املالية لوزارة الصحة حىت تتمكن من تلبية احتياجات املناطق املختلفة، ت طالب الس التشريعي السلطة التنفيذية بضرورة توفري االمكانيا٥

توفري املبالغ الالزمة حاليا لوزارة الصحة إلقامة املواقع الصحية اليت ثبت ضرورة وجودها يف -١ الطلب إىل السلطة التنفيذية -أوال: "، أن الس يقرر١٥/١٠/٢٠٠١الصادر بتاريخ 
 تعزيز سياسة الالمركزية يف عملها، ودعم قدرات املواقع -١ الطلب إىل وزارة الصحة -ثانيا. لطة الوطنية لوزارة الصحة إعطاء األولوية يف املوازنة العامة للس-٢. بعض املدن والقرى

ورة إقامة مراكز صحية  إعادة توزيع املراكز الصحية ملواجهة احلاالت الطارئة خارج املدن، مع التأكيد على ضر-٢. امليدانية وإيالء االهتمام ملوضوع املخزون االحتياطي يف الوزارة
 ".متطورة لسد العجز يف التجمعات السكانية خارج املدن
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هناك اختالف في آلية عمل فروع الوزارات في الضفة الغربية عن فروعها في قطاع غزة، كما أن هناك 
فمثال، شكّلت وزارتا اإلسكان . غياب في التنسيق بين الوزارات التي تعمل في مجاالت متقاربة أو متكاملة
يق وحصر األضرار التي لحقت واألشغال العامة في قطاع غزة لجنة طوارئ مشتركة، عملت على توث

بمنازل المواطنين خالل انتفاضة األقصى، فقامت وزارة اإلسكان بتوفير منازل بديلة، بينما قامت وزارة 
لكن آلية العمل اختلفت في الضفة الغربية، فقامت وزارة األشغال . األشغال العامة بإصالح المنازل المدمرة

ر في المباني المدمرة، ثم إصالح األضرار ودفع المصاريف في الضفة الغربية، بتوثيق وحصر األضرا
 .، وذلك بشكل مستقل عن أية جهة أخرىالناتجة عن عملية اإلصالح

 
يق ما يتعلق باختصاصها، ثأما غياب التنسيق بين الوزارات فظهر، على سبيل المثال، في قيام كل وزارة بتو

 على حقيقة الوضع العام لألضرار وقيمتها، والمبالغ دون وجود جهة معلوماتية واحدة، يمكن الحصول منها
كما غاب التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، التي توزع المساعدات على . التي دفعت إلصالحها

المتضررين، إذ ال توجد آلية أو معايير واضحة ومعلنة توزع على أساسها المساعدات في القطاعات 
فبعض . مساعدات طالب الجامعات، وغيرهمو من القصف والتدمير، المختلفة، خاصة المتضررين

المساعدات قُدمت عن طريق وزارات، وبعضها عن طريق أحزاب أو جمعيات دون التنسيق مع أي جهة 
 .حكومية

 
من جانب آخر، قصرت السلطة التنفيذية في التعاطي مع اآلثار االقتصادية التي خلّفتها انتفاضة األقصى 

فرغم الواجب الملقى على عاتق السلطة بكافة وزاراتها ومؤسساتها بضرورة التعامل مع . اطنينعلى المو
ها لم ءالمشاكل التي أفرزتها االنتفاضة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين، إال أن أدا

صيل أجرة رقم السيارة فمثال، استمرت وزارة النقل والمواصالت بتح. ٦يصل إلى المستوى المأمول
العمومي البالغة عشرة آالف شيكل سنويا قبل التخفيض، في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات هذه 

ورغم قيام وزارة النقل والمواصالت . السيارات وزادت نفقاتها بشكل كبير بسبب الحصار اإلسرائيلي
، إال أن الرسم المحصل بعد ٩/١/٢٠٠١٧بتاريخ % ٢٠بتخفيض رسوم استئجار أرقام هذه السيارات بنسبة 

وكذلك قصرت وزارة اإلسكان في توفير مأوى لعدد من . التخفيض ما زال مرتفعا ويحتاج إلى تخفيض
كما قصرت وزارة األشغال . المواطنين الذين فقدوا منازلهم نتيجة العدوان اإلسرائيلي، وأصبحوا بال مأوى

 الطرق التي أغلقها االحتالل اإلسرائيلي، هذا في الوقت الذي العامة بشكل واضح في فتح طرق بديلة عن
 .عملت فيه كثير من الجهات والمؤسسات غير الرسمية على إعادة فتح طرق كانت قد ُأغلقت

 
، فقد انخفضت مواردها ٢٠٠١من جانب آخر، تأثّرت نشاطات الهيئات المحلية بشكل واضح خالل عام 

من الجبايات المعتادة في األعوام السابقة، وذلك % ١٥ عن ٢٠٠١خالل عام بنسبة كبيرة، فلم تزد الجبايات 
نتيجة عدم قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم نتيجة للظروف االقتصادية الصعبة التي أفرزتها انتفاضة 

لمقررة األقصى، وكذلك عدم دفع وزارة المالية مستحقات الهيئات المحلية من العوائد والرسوم المختلفة ا
                                                        

فمثال، أشارت نتائج املسح .  أشارت تقارير اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء إىل وجود اخنفاض كبري يف مستوى دخل الفرد، إضافة إىل فقدان عدد من العائالت ملصدر دخلها٦
مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على : ملزيد من املعلومات أنظر.  يف األراضي الفلسطينية فقدت دخلها متاما خالل انتفاضة األقصىسرمن اُأل% ١٤يل  آب إىل أن حوا-لدورة متوز

 ).٢٠٠١اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء  : رام اهللا. (٢٠٠١/  آب-متوز:  الدورة الثالثة-األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية
 .، نقال عن وزير النقل واملواصالت١٠/١/٢٠٠١، األيام صحيفة ٧
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قانونا، مثل عوائد المجالس المحلية من رسوم الترخيص ومخالفات السير وضريبة األمالك، أو أنها دفعت 
وقد اضطرت بعض . دفع األموال المترصدة للمجالس المحلية عن األعوام السابقةبينما لم ت قليال منها، اًجزء

هذا باإلضافة إلى . يومية ورواتب موظفيهاالمجالس المحلية إلى االقتراض من البنوك لتغطية نفقاتها ال
، خاصة عدم ٢٠٠١المشاكل التي عانت منها المجالس المحلية في األعوام السابقة واستمرت خالل عام 

تَمركُز صالحيات هامة بيد وزارة الحكم المحلي وتدخلها الزائد وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، 
وضع اللوائح التنفيذية لقانون الهيئات المحلية، وتضخم الكادر الوظيفي عدم وفي عمل المجالس المحلية، 

 موظف في المجالس المختلفة في الضفة والقطاع، يتركز ١٣٥٠٠لبعض المجالس المحلية، إذ يوجد حوالي 
 .٨الخليلو نابلس، غزة، :منهم في ثالث مجالس هي% ٤٥
 

اإلفراج عن المستحقات الخاصة بالمجالس وحلية،  على ضرورة إجراء انتخابات المجالس الم الهيئةتؤكد
إعطاء المجالس المحلية صالحيات أوسع في إدارة والمحلية لدى وزارة المالية ودفعها بشكل منتظم، 

ضع اللوائح التنفيذية لقانون الهيئات المحلية، وتقليص عدد الموظفين في المجالس المحلية، وشؤونها، و
 .٩ غزة، والخليلخاصة في مجالس بلديات نابلس،

 
 

 ةــزة األمنيــاألجه: ثالثاً
 

الشرطة المدنية، األمن الوطني، المخابرات : يوجد في السلطة الوطنية الفلسطينية ثمانية أجهزة أمنية، هي
. العامة، األمن الوقائي، قوات أمن الرئاسة، الدفاع المدني، االستخبارات العسكرية، والشرطة البحرية

تعمل األجهزة األمنية المذكورة بشكل مستقل . ألجهزة عدد من األقسام واإلدارات والفروعويتفرع عن هذه ا
عن بعضها، وأحياناً تعمل فروع الجهاز الواحد في الضفة الغربية بشكل مستقل عن قريناتها في قطاع 

 .غزة، وما زال التنسيق بينها ضعيفا
 

وبقي العدد األكبر من . اإلدارية لألجهزة األمنية يغير في األوضاع ٢٠٠١لم يصدر أي تشريع خالل عام 
آليات التعيين فيها، الرقابة عليها، صالحياتها، ويبين هذه األجهزة دون قانون ينظم عملها ويوضح كادرها، 

وهذا يعني استمرار الغموض في صالحيات األجهزة األمنية . وحقوق العاملين فيها وواجباتهم ومساءلتهم
 . البعضوتداخلها ببعضها

 
تمارس أغلب األجهزة األمنية انتهاكات واضحة لحقوق المواطن، خاصة في إجراءات القبض والتحري 

، التدخل في عمل القضاء، ١١، التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية بحق عشرات المعتقلين١٠التي تقوم بها
 لها، والتدخل في عمل مؤسسات الفصل في منازعات قائمة بين األفراد من خالل الدوائر القانونية التابعة

                                                        
 .٢١/١/٢٠٠٢ مقابلة مع املدير التنفيذي الحتاد السلطات احمللية واملستشار القانوين لالحتاد يف الضفة الغربية، ٨
 .المرجع السابق  ٩
أو دون عرض / أو فيها اام باطل غري جدي و/أو دون الئحة اام و/ ، وذلك دون مذكرة توقيف و مئات الشكاوى اليت يدعي فيها املواطنون باعتقاهلم تعسفيااهليئة استقبلت ١٠

 .أو دون حماكمة/ املعتقل على املدعي العام أو على قاضي صلح و
 .ينيةأو معاملة ال إنسانية حبقهم من قبل أجهزة األمن الفلسط/  شكوى من مواطنني يدعون بوقوع تعذيب و٤٢ اهليئةاستقبلت ١١
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 أخرى كمخاطبة ديوان الموظفين بعدم معارضة الجهاز في إعادة موظف إلى عمله، أو التوصية للديوان
فمثال، أوصى جهاز األمن الوقائي بوقف المواطن رؤوف محمد عبد القادر . بوقف موظف عن العمل

 بعد صدور قرار من محكمة الصلح ببراءة إسماعيل من بيت لحم عن العمل، ثم أوصى بإعادته إلى عمله
وكان يتوجب أن يعاد المواطن المذكور إلى عمله بناء على قرار . المواطن المذكور من تهمة نُسبت إليه

 .المحكمة، وليس بناء على توصية الجهاز األمني
 

لفلسطينية، توفّي  وفاة خمسة مواطنين في مراكز التوقيف التابعة ألجهزة األمن ا٢٠٠١كما سجل خالل عام 
أحدهم نتيجة إطالق النار عليه بسبب محاولته الهرب بحسب ادعاء الجهاز المسؤول، وظهرت آثار التعذيب 

وتوزعت حاالت الوفاة على أكثر من مركز توقيف، فحدثت حالتان منها في المراكز . على جثث الغالبية
عة لجهاز االستخبارات العسكرية، وحالة واحدة حدثت التابعة لجهاز األمن الوقائي، واثنتان في المراكز التاب

 .في مركز تابع لجهاز المخابرات العامة
 

كما ظهرت تجاوزات األجهزة األمنية بشكل واضح عندما انتشرت ظاهرة استخدام افرادها للسيارات 
 منع انتشار المسروقة التي تشكل خطراً كبيرا على المواطنين، ما أدت إلى تعقيد مهمة جهاز الشرطة في

 اقتصادية ،كما أدى استخدام هذه السيارات إلى حدوث آثار سلبية كثيرة. هذه السيارات، ومنع استخدامها
فمثال، أوقع أحد . كما ألحق استخدام هذه السيارات األذى بأجساد وأرواح المواطنين. واجتماعية وسلوكية

، في مدينة بيت لحم، ٢٢/٣/٢٠٠١ن يقودها بتاريخ أفراد األجهزة األمنية حادثا بالسيارة المسروقة التي كا
لية غير الرسمية إلى . ن وإصابة خمسة مواطنين آخرين بجروحنتج عنه وفاة مواطنيوتشير التقديرات األو

ويقوم جهاز . وجود ما يزيد على عشرة آالف سيارة إسرائيلية مسروقة في محافظات الضفة الغربية
، فيما أطلق عليه بالسيارات المرخصة ترخيصا ١٢سيارات المسروقةلاالشرطة في قطاع غزة بترخيص 

عالجت مشكلة بخلق مشكلة جديدة، إذ بدال من أن تقوم بمنع هذه قد الشرطة وبالتالي، تكون . مؤقتا
السيارات من السير عبر الشوارع، ومنع إدخالها إلى مناطق السلطة، قامت بترخيصها ترخيصا مؤقتا، ما 

 .بشكل أكبر على استخدامهاشجع المواطنين 
 

أثّرت انتفاضة األقصى على عمل األجهزة األمنية وعلى قدرتها على خدمة المواطنين، خاصة بعد القصف 
فبسبب قصف مراكز .  األحوال معظم، واضطرار أفرادها إلخالء مواقعهم في١٣اإلسرائيلي لعدد من مقراتها

وقات طويلة خارج مقارهم، ما أثّر على قدرة الجهاز على الشرطة أو التهديد بقصفها، قضى أفراد الشرطة أ
أداء خدماته للمواطنين، وعلى قدرته على حسن متابعته لمهامه، فلم تعد هناك مقار معروفة للشرطة يمكن 

. كما برز تقصير جهاز الشرطة في متابعة مهامه في مجاالت عدة. أن يلجأ إليها المواطنون لطلب المساعدة
التي أخذت بتحصيل أجور مرتفعة بسبب تغير الطرق التي " العمومي"ابع الشرطة السيارات فمثالً، لم تت

تسلكها نتيجة اإلغالقات المتكررة للطرق من قبل قوات االحتالل، ما سمح بتحصيل سائقي السيارات أجورا 
 .مرتفعة ال تتناسب في بعض األحوال مع حجم التغيير الحاصل في الطريق

 
                                                        

 ).٢٠٠١اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (السالمة العامة على الطرق الفلسطينية:  ملزيد من املعلومات أنظر١٢ 
ة احملافظة، ومواقع لألمن الوطين  مركزا أو موقعا أمنيا يف رفح، بعضها بشكل كلي وبعضها بشكل جزئي، كان من بينها مركز شرط١٩دمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي :  مثال١٣

 .كما تعرضت للتدمري الكلي أو اجلزئي مواقع أخرى للشرطة يف احملافظات املختلفة، جنني، طولكرم، نابلس، رام اهللا، أرحيا، وحمافظات قطاع غزة. واالستخبارات
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م قدرة الشرطة الفلسطينية على فرض سلطة القانون في مناطق غير خاضعة للسلطة كما نتج عن عد
فنتيجة الفوضى التي . الوطنية الفلسطينية بروز ظواهر سلبية على حواجز االحتالل على أطراف المدن

تُحدثها السيارات على حواجز االحتالل، قامت مجموعات من الشبان بالمساهمة في تنظيم السير على 
اجز مقابل تحصيل مبلغ مالي من كل سيارة في كل مرة تأخذ فيها الركاب، كما حدث على الحواجز الحو

المقامة على مداخل محافظة رام اهللا، مثل الحاجز المقام بالقرب من مطار قلنديا، والحاجز المقام بالقرب من 
 .قرية سردا

 
. لمواطنين خالل انتفاضة األقصىخدمة افي من جانب آخر، قصرت أجهزة أخرى في قيامها بمهامها 

فمثال، رغم الجهود الجيدة المبذولة من جهاز الدفاع المدني في خدمة الجمهور، لكن ظهر تقصيره في 
الوصول السريع إلى مكان القصف في بعض األحوال، وكذلك تقصيره في تنظيف مناطق السلطة التي يتم 

لقنابل أو المتفجرات والمواد الخطرة التي تضر اجتياحها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي من ا
، نتيجة انفجار مواد متفجرة خلّفتها قوات ٢٢/١١/٢٠٠١ فمثال، قتل خمسة أطفال بتاريخ ١٤.بالمواطنين

 .االحتالل التي اقتحمت منطقة خان يونس
 

، ٢٤/١٠/٢٠٠١طلب مدير عام الشرطة الفلسطينية من المدراء العامين للشرطة في كافة المناطق، بتاريخ 
لكن المعلومات المطلوبة . ضرورة أن يقوم جميع أفراد الشرطة بتعبئة نماذج معينة عن ِسيِرهم الذّاتية

للسيرة الذاتية لم تقتصرعلى الموظف في الجهاز فحسب، وإنما تضمنت النماذج ضرورة إيراد معلومات 
اء العم، أبناء الخال، زمالء الخدمة العسكرية، عن الزوجة، األبناء، األخوة، األخوات، األعمام، األخوال، أبن

وأصدقاء خارج الخدمة العسكرية، هذا إضافة إلى ضرورة ذكر االنتماءات السياسية ومهنة جميع من سبق 
كما يتوجب على كل من يعبئ النموذج أن يفصح عن انتمائه السياسي الحالي، انتمائه السياسي . ذكرهم

رتبة التنظيمية، وتحديد ما إذا كان قد اعتقل في السابق على خلفية سياسية، السابق، تاريخ االنتماء، وال
ويتضمن النموذج أيضاً . والجهة المعتِقلة، فيما إذا كان االحتالل اإلسرائيلي أم السلطة الوطنية الفلسطينية

 .معلومات عن األماكن التي يتردد عليها الموظف ووقت تردده عليها
 

مطلوبة في النموذج المذكور أن الحكم على سلوك الموظف العسكري في جهاز يفهم من المعلومات ال
األبناء، اإلخوة واألخوات، األعمام وأبنائهم، (الشرطة قد يتأثر إيجابا أو سلبا بطبيعة سلوك وسيرة أقاربه 

 .، وبطبيعة انتمائه الحزبي)األخوال وأبنائهم
 

كما يجب أال يؤثر االنتماء . على سيرة وسلوك األشخاص أن هذا المعيار غير سليم في الحكم الهيئةترى 
 .١٥الحزبي للشخص في الحكم على سلوكه

 

                                                        
فيذ أهدافها تقوم املديرية العامة  للدفاع املدين دون إخالل بالصالحيات املبينة يف هذا القانون لغاية تن: "  على١٩٩٨ لسنة ٣قانون الدفاع املدين رقم  من ٥ فقرة ٦ نصت املادة ١٤

  تعليم وتدريب املدنيني على طرق الدفاع املدين-١٢...  تنظيم عمليات الكشف عن القنابل واأللغام اليت مل تنفجر ورفعها، -٥:... باألعمال التالية، وبالتنسيق مع اجلهات املعنية
 ".مبختلف الوسائل

 يرجع تركيزنا الواضح على جهاز الشرطة يف هذا البند إىل أن هذا اجلهاز هو اجلهاز الوحيد الذي ميكن أن تفهم واجباته جتاه املواطنني، لوجود تشريعات خمتلفة تبني اختصاصاته ١٥
 .، واخلدمات اليت جيب أن تقدمها ألفراد اتمع، وذلك بسبب عدم وجود تشريعات تنظم عملهاعلى خالف األجهزة األمنية األخرى اليت مل تتضح طبيعة املهام اليت تقوم ا
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 ةــة العامــالموازن: رابعاً
 

الموازنة العامة هي خطة مالية تصدر بقانون تُقدر فيها نفقات وإيرادات الدولة، وتحدد العالقة بينهما، 
وتؤدي الموازنة .  زمنية قادمة، غالباً ما تكون سنةوتوجههما معا نحو تحقيق أهداف معينة خالل فترة

فال يمكن . العامة دوراً مهما في قيام الدولة بوظائفها اإلدارية، وفي تنفيذ خططها االقتصادية واالجتماعية
 .تقديم أية خدمات أو تنفيذ أي مشروع إال إذا رصدت االعتمادات الالزمة له

 
 المراحل التي يجب أن يمر بها ١٩٩٨ لسنة ٧رقم " والشؤون الماليةقانون تنظيم الموازنة العامة "ينظم 

قانون الموازنة العامة، والجهات المختصة بإعدادها، وأقسامها، وكيفية تنفيذها، والجهة المختصة بالرقابة 
وينص القانون أيضاً على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء إلى . على تنفيذها

 .جلس التشريعي، قبل شهرين من بدء السنة المالية على األقلالم
 

فقد قُدم مشروع قانون .  الى المجلس التشريعي٢٠٠١تأخّرت السلطة التنفيذية في تقديم موازنة عام 
ل تراجعا  ما شكّ،١١/٣/٢٠٠١ للمجلس في بداية آذار، واستلمته لجنة الموازنة بتاريخ ٢٠٠١الموازنة لعام 

 ٢٠٠١وقد اتّسمت موازنة عام . ٢٠٠٠ الذي قُدمت فيه الموازنة في شهر كانون الثاني ٢٠٠٠عن عام 
 مليون دوالر متأخرات من عام ١٥٥ مليون دوالر أمريكي، هذا إضافة إلى ٣٧١بنسبة عجز مرتفعة بلغت 

 .١٦ مليون دوالر٥٢٦، أي بعجز إجمالي مقداره ٢٠٠٠
 

بعد % ٢٠طينية من عائدات الضرائب والرسوم والمقاصة إلى وقد انخفضت إيرادات السلطة الوطنية الفلس
 مليون دوالر شهريا ١٧انتفاضة األقصى إلى اندالع  مليون دوالر شهريا قبل ٩٠فتراجعت من . االنتفاضة

ل هذا األمر أحد أهم األسباب التي أدت إلى حدوث عجز كبير في موازنة عام يشكّو. ١٧خالل االنتفاضة
 التي خلت من العجز المالي، واقتصر العجز فيها على متأخرات عام ٢٠٠٠نة عام ، مقارنة بمواز٢٠٠١
 . مليون دوالر٥٨,١٤ البالغة ١٩٩٩

 
 عضواً ٢٦، بموافقة ٤/٤/٢٠٠١ أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 

وصدر القانون عن رئيس .  بقية النوابومعارضة ثمانية أعضاء وامتناع عضوين عن التصويت، فيما تغيب
، ما الوقائع الفلسطينية   في٢٠٠١لكن، كالعادة، لم ينشر قانون الموازنة العامة لعام . السلطة الفلسطينية

 .يشكل مخالفة دستورية لإلجراءات الواجبة االتباع في سن القوانين
 

 :ز في خمسة قطاعات أساسيةيظهر من مواد مشروع قانون الموازنة أن اإلنفاق الحكومي تركّ
 
 .من إجمالي الموازنة % ٣٠,٤٩بنسبة :   الشرطة واألمن العام-
 .من إجمالي الموازنة % ١٧,٠٧بنسبة :   التعليم-
 .من إجمالي الموازنة % ٨,٤٠بنسبة :   الصحة-

                                                        
 .٢٠٠١مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية تقرير جلنة املوازنة والشؤون املالية يف الس التشريعي الفلسطيين حول  ١٦
 .ساعد وزارة املاليةوكيل م: ، نقال عن٢٥/٩/٢٠٠١، احلياة اجلديدة صحيفة ١٧



 ١٢٣  

 .من إجمالي الموازنة% ٧,٧٩بنسبة  :   الرئاسة-
 .جمالي الموازنةمن إ% ٥,٤٢بنسبة :   الشؤون االجتماعية-
 

% ٣٠,٨٣من إجمالي النفقات العامة، أما باقي النفقات ونسبتها % ٦٩,١٧تُشكل المعطيات السابقة ما نسبته 
 .فتوزعت على باقي الوزارات والمؤسسات

 
 : من مخالفات قانونية عديدة، أهمها المخالفات اآلتية٢٠٠١عانى مشروع قانون الموازنة لعام 

 
م مشروع قانون الموازنة مدة زادت عن خمسة أشهر، وكان من الواجب تقديم الموازنة التأخر في تقدي. ١

 .قبل شهرين من بدء السنة المالية
 من قانون تنظيم الموازنة، خاصة ٢١عدم تضمين مشروع القانون الجداول المنصوص عليها في المادة . ٢

لمقترحة لتحصيل أو تسديد الديون قصيرة جدول المركز المالي والنقدي لحساب الخزينة العامة، الخطط ا
األجل وطويلة األجل، جدول يوضح مساهمات السلطة الوطنية في الهيئات والشركات المحلية وغير 

 .المحلية
عدم إعداد نظام تشكيالت الوظائف السنوي للوزارات والمؤسسات بالتنسيق مع الوزارات وفقا للمادة . ٣

 .ب من قانون الموازنة/ ٢٠
 التزام الحكومة بتوريد جميع إيرادات الهيئات والوزارات والمؤسسات التابعة لها والشركات عدم. ٤

 . من قانون تنظيم الموازنة٦المملوكة للدولة من إيرادات وأرباح إلى حساب الخزينة العامة وفقا للمادة 
 أصدر عدة من رواتب الموظفين دون سند قانوني، رغم أن المجلس التشريعي% ٥استمرار خصم . ٥

هذا إضافة إلى عدم إشارة . ١٨قرارات طالب فيها الحكومة بوقف خصم هذه النسبة من رواتب الموظفين
مشروع قانون الموازنة للحسومات األخرى التي تقتطعها الحكومة من رواتب الموظفين بسبب انتفاضة 

عي السلطة التنفيذية وقد طالب المجلس التشري. ١٩تقريبا من راتب الموظف% ٦األقصى، والتي بلغت 
 .٢٠بضرورة التعامل بشفافية مع موضوع االقتطاعات من موظفي الحكومة وكيفية التصرف بها

 .عدم اإلشارة إلى إيرادات ونفقات صندوق البطالة وسياسة الحكومة في إدارة الصندوق ومستقبله. ٦
 ٢١لية والخارجية وفقا للمادة عدم تضمين الموازنة جدوالً يوضح مساهمات السلطة واستثماراتها المح. ٧

 .من القانون
 

إال أن مشروع .  مليون دوالر٥٨٨ ما قيمته ٢٠٠١بلغ مجموع الموازنة التطويرية في موازنة عام 
الموازنة لم يبين المشاريع المقترحة، كما لم يبين مصادر التمويل، ولم يحدد أسسا عامة لتنظيم وتوجيه 

ما لم يضع رؤية واضحة لألولويات التنموية لتوجيه االنفاق التطويري على المشاريع المقترح تمويلها، ك
 .٢١المستوى االقتصادي الكلي والقطاعي، والتوزيع الجغرافي

                                                        
بتاريخ ) ٤٥٠/١/٥(، ٩/٢/١٩٩٩بتاريخ ) ٣٦٢/١٩/٣(، ١٩/٦/١٩٩٧بتاريخ ) ١٨٠/١٣/٢(، ٢٠/٦/١٩٩٦بتاريخ ) ٥٩/٩/١: ( قرارات الس التشريعي الفلسطيين التالية١٨
 .٤/٤/٢٠٠١بتاريخ ) ٦/أ٥٢١/١(، ٩/٣/٢٠٠٠
 .، مرجع سابقعيتقرير جلنة املوازنة والشؤون املالية يف الس التشري١٩
 .١٥/١٠/٢٠٠١بتاريخ ) ٥٣٩/١/٦(قرار الس التشريعي رقم ٢٠
 ). ٢٠٠١رام اهللا، وحدة البحوث الربملانية،  (٢٠٠١املوازنة العامة لعام  نضال صربي، ٢١



 ١٢٤  

يعتبر ارتفاع قيمة الدين العام من أهم المشاكل التي عانت منها موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية على 
 ارتفاع في قيمة الدين العام الذي بلغ ٢٠٠١قانون موازنة عام وقد أظهر مشروع .  السنوات السابقةدىم

ويظهر من تحليل . ٢٠٠٠ مليون دوالر عن موازنة عام ٦٠ مليون دوالر، بزيادة مقدارها ٧٩١مجموعه 
 .٢٢منها استُخدمت في مشاريع غير إنتاجية % ٧٥القروض أن 

 
ويتمثل .  من مشكلة تعدد صناديق الخزينة العامةما زالت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تعاني

ذلك بوجود العديد من المساعدات والمنح الموجهة لتمويل برامج مختلفة في الوزارات الحكومية، تأتي 
 ٧من قانون تنظيم الموازنة رقم  ١٣-١١مباشرة لصناديق هذه الوزارات والمشاريع، وهذا يخالف المواد 

 اإليرادات التي ال تدخل بصورة منتظمة إلى إيرادات موازنة الدولة، كما أن هناك بعض. ١٩٩٨لسنة 
وينطبق األمر على اإليرادات الناتجة عن أرباح الشركات العامة التي تملكها السلطة الفلسطينية أو المختلطة 

باح التي تساهم فيها، مثل أرباح الهيئة العامة للبترول، والشركات الفلسطينية للخدمات التجارية، وأر
 ٢٣.المساهمات األخرى

 
 

 لــالح والتأهيــز اإلصــون ومراكــالسج : خامساً
 

تُقسم . ٢٠٠١لم يحدث تغيير جوهري على الهيكل العام للسجون ومراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام 
مراكز اإلصالح والتأهيل التي تشرف عليها اإلدارة : السجون في مناطق السلطة الفلسطينية إلى نوعين

 لسنة ٦العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل في الشرطة، ويحكم عملها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم 
السجون ومراكز التوقيف الخاضعة إلشراف األجهزة األمنية الفلسطينية المختلفة، وهذا النوع و ،١٩٩٨

 .غير منظم بموجب أي قانون
 

 باإلجراءات اإلسرائيلية التي رافقت انتفاضة ٢٠٠١ل عام تأثّرت مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية خال
فقد دمر القصف اإلسرائيلي مركز إصالح وتأهيل جنين، فيما أصاب مراكز أخرى ببعض . األقصى
هذا إضافة إلى إعاقة نقل السجناء من سجن إلى آخر أو إلى المحكمة، ما نتج عنه ارتفاع نسبة . األضرار

دم إمكانية تحقيق الفصل بين السجناء، وعرقلة السير الطبيعي للتفتيش على الموقوفين دون محاكمة، وع
ولتجنب القصف االسرائيلي اضطرت إدارات مراكز االصالح والتأهيل في . مراكز اإلصالح والتأهيل

 على إعادتهم بعد إنتهاء عملتبعض األحيان إلى إطالق سراح عدد من الموقوفين أو المحكومين، ثم 
 .٢٤القصف

 
 
 

                                                        
 .املرجع السابق ٢٢
 .ع سابق، مرجوتقرير جلنة املوازنة والشؤون املالية يف الس التشريعي الفلسطيين. سابقال املرجع ٢٣
 .، نقال عن مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية٢٠٠١ اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، العدد السادس، آذار فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيين، ٢٤
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قامت مديرية مراكز اإلصالح والتأهيل بإنشاء ثالث عشرة غرفة مخصصة لزيارات السجناء في سجن 
لكن حتى تُلبى حاجات كافة مراكز اإلصالح والتأهيل التابعة . ٢٥غزة المركزي، إضافة إلى حديقة وكافتيريا

ن الموازنة العامة لمديرية اإلصالح والتأهيل، فإن المديرية بحاجة إلى تخصيص موازنة خاصة بها ضم
 .للسلطة الوطنية الفلسطينية

 
عدداً من الشكاوى بخصوص سوء المعاملة أثناء االحتجاز في مراكز  ٢٠٠١ خالل عام الهيئةتلقّت 

 بخصوص هذه الشكاوى الهيئةوقد لقيت مكاتبات . التوقيف التابعة لإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل
وبشكل عام، فإن السجون التابعة لإلدارة العامة . ارة مراكز اإلصالح والتأهيلاستجابة واهتمام من قبل إد

لكن بسبب ظروف االنتفاضة توقفت . الهيئةلمراكز اإلصالح والتأهيل جيدة ومفتوحة لزيارات ممثلي 
 .عملية تأهيل وتجهيز هذه المراكز، بما يمكّنها من تلبية متطلبات القانون والمعايير الدولية

 
عدداً كبيراً من الشكاوى المتعلقة بتعرض عدد من المواطنين للتعذيب أو  ٢٠٠١خالل عام الهيئة لقّت كما ت

هذا . للمعاملة غير اإلنسانية داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة لألجهزة األمنية المختلفة
 . التعذيبإلى ممارسةبعضها يعود إضافة إلى استمرار وقوع حاالت وفاة موقوفين داخل هذه المراكز، 

 
 العسكرية ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة لألجهزة األمنية ن بإجراء زيارات للسجوللهيئةرغم السماح 

زالت قاصرة وال  ، باستثناء جهاز االستخبارات، إال أن األوضاع القانونية لهذه المراكز ما٢٠٠١خالل عام 
فما زالت هذه المراكز تقبل توقيف . لدولية المتعلقة بالسجناء والسجونتُلبي متطلبات القانون والمعايير ا

األشخاص رغم عدم وجود مذكرة قانونية تأمر بالقبض عليهم وتوقيفهم، كما يستمر التوقيف فيها فترات 
هذا باإلضافة إلى ما . طويلة دون محاكمة ودون عرض الموقوف على الجهات المختصة قانونا بالتحقيق

 .لية التوقيف من تعذيب ومعاملة غير إنسانية بحق الموقوفينيرافق عم
 
 

 ةــو الدولــة وموظفـــة المدنيـــالخدم : سادساً
 

تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية من عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، عين عدد كبير من الموظفين 
اء من حيث عدد الموظفين أو من حيث األسس نات على أسس سليمة سويللعمل فيها، لكن لم تتم هذه التعي

نتج عن ذلك تضخم عدد الموظفين، جزء منهم ليس له عمل فعلي، إنما في حكم . نهميالتي اتُّبعت في تعي
 .البطالة المقنعة

 
أي أن القطاع الحكومي .  ألف موظف١٣٠وصل عدد الموظفين، وفق تقديرات العام الماضي، إلى 

وتتقارب األرقام المعلنة عن عدد . ٢٦ن مجموع األيدي العاملة في فلسطينم% ٢٥يستقطب ما يزيد عن 

                                                        
 . املرجع السابق٢٥
 .١١٢، ص)٢٠٠٠اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (التقرير السنوي السادس ٢٦



 ١٢٦  

نات والترقيات منذ يوقد أكّد رئيس ديوان الموظفين على توقف التعي.  من الرقم السابق٢٠٠١الموظفين عام 
 .٢٠٠١٢٧شهر أذار 

 
. مة للسلطة الوطنية الفلسطينيةيخلق العدد المتزايد لموظفي القطاع العام عبئاً كبيراً يثقل على الخزينة العا

 مليون دوالر، أي بنسبة ٦٨٦ حوالي ٢٠٠١فقد بلغت الرواتب واألجور وفقا لتقديرات موازنة عام 
وبما أن هذه القيمة مقدرة فهي مرشحة للزيادة، كما حدث في موازنة . من إجمالي النفقات الجارية% ٦٣,٧
ة المقدرة والمقرة من المجلس التشريعي بنسبة  عندما زادت الرواتب واألجور عن القيم٢٠٠٠عام 
 مليون ١٢٤ بحوالي ٢٠٠٠ عن عام ٢٠٠١هذا إضافة إلى ارتفاع بند األجور والرواتب عام %. ٦,٤٤

، وذلك دون إبداء ٢٠٠٠من بند األجور والرواتب لعام % ٢٢,٠٧دوالر، بزيادة سنوية وصلت نسبتها الى 
 .يرةأي توضيح يبين سبب هذه الزيادة الكب

 
 :٢٨يوضح الجدول التالي قيمة الرواتب واألجور من النفقات الجارية والعامة لعدة سنوات

 
نسبتها من النفقات 

 %العامة 
نسبتها من النفقات 

 %الجارية 
 السنة )مليون دوالر(الرواتب واألجور  %نسبة الزيادة 

١٩٩٦ ٤٠٣ - ٥٧ ٤٣ 

١٩٩٧ ٤٤٦,٧ ١٠,٨ ٥٤ ٣٦ 

١٩٩٨ ٥٠٠,٨ ١٢,١ ٥٥ ٢٦ 

١٩٩٩ ٥٥١,٧ ١٠,٢ ٥٦ ٣٢ 

٢٠٠٠ ٥٦٢ ١,٩ ٥٩ ٤١ 

٢٠٠١ ٦٨٦ ٢٢,١ ٦٢ ٤٠ 

 
، والزيادة الطارئة على بند ٢٠٠١يمكن أن يستنتج من الزيادة الكبيرة في األجور والرواتب في موازنة عام 

مر كما أن هذا األ. ، أن قسما منها وجه إلى توظيف موظفين جدد٢٠٠٠األجور والرواتب في موازنة عام 
 .يشير إلى حدوث زيادة في عدد الموظفين، مقارنة بالعدد المذكور سابقاً

 
 تخصيص أموال في الموازنة من ٢٠٠١وقد طلب المجلس التشريعي من الحكومة لدى عرض موازنة عام 

، لكن وزارة المالية أفادت بأنه ال توجد ١٩٩٨ لسنة ٤أجل تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة المدنية رقم 
كما لم تضع الجهات المختصة اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا . وارد متاحة في هذه المرحلة لتنفيذ القانونم

 في الضفة ١٩٦٦ لسنة ٢٣وما زالت خدمة الموظفين العامة تخضع لنظام الخدمة المدنية رقم . ٢٩القانون
 . في قطاع غزة١٩٨٨الغربية، وأسس الخدمة العامة لسنة 

 

                                                        
 .، نقال عن رئيس ديوان املوظفني العام١/٧/٢٠٠١، احلياة اجلديدةصحيفة ٢٧
 ).٢٠٠١وحدة البحوث الربملانية، : رام اهللا(التعيني يف الوظائف العامة وكيفية الرقابة عليها عبد الرحيم طه، ٢٨
 .، مرجع سابق٢٠٠١روع قانون املوازنة العامة للسنة املالية مش تقرير جلنة املوازنة والشؤون املالية يف الس التشريعي الفلسطيين حول ٢٩



 ١٢٧  

 قرارا يقضي بتوحيد معادلة احتساب ٢٠٠١لسلطة الوطنية الفلسطينية في شهر حزيران أصدر رئيس ا
وكانت معادلة احتساب الراتب . ١/٩/٢٠٠١الراتب التقاعدي لكافة موظفي السلطة الفلسطينية اعتبارا من 

تساب  كانت معادلة احفي حينف. عنها في قطاع غزةتختلف التقاعدي لموظفي السلطة في الضفة الغربية 
الراتب لموظفي الضفة الغربية تتم على أساس ضرب مجموع عدد أشهر خدمة الموظف المقبولة للتقاعد 
في راتبه الشهري األخير وتقسيم حاصل الضرب على ستمائة، وال يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الشهري 

وخمسين بعد القرار تتم على أربعمائة اآلن ، أصبحت القسمة ٣٠من راتب الموظف الشهري األخير% ٧٥
 . الضفة الغربية فيوقد أحدث هذا القرار تحسنا ملموسا على وضع رواتب التقاعد للموظفين. المذكور

 
زالت طريقة تعيين الموظفين العموميين، خاصة ذوي المناصب العليا، تفتقر إلى الشفافية والوضوح الذي  ما

 تم تعيين أربعة مدراء عامين ،فمثال. ن العامينمن المفترض أن تتمتع بها سياسات وطرق تعيين الموظفي
، كما عين عدد من الموظفين في وزارة المالية، ولم يظهر المعيار الذي تم على ٣١ العامة للتبغالهيئةفي 

زالت متعددة، تتمثل في كل من وزارة المالية، ومديرية  كما أن مرجعيات التوظيف ما. أساسه االختيار
 .وظفين العامالرواتب في ديوان الم

 
 

 الح اإلداريـــاإلص: سابعاً
 

 على صعيد اإلصالح اإلداري الممنهج في السلطة الوطنية ٢٠٠١لم يظهر أي نشاط ملحوظ خالل عام 
وبسبب عدم . كما لم يظهر أي نشاط ملموس قامت به اللجنة العليا للتطوير واإلصالح اإلداري. الفلسطينية

تها المختلفة، وعدم وجود توجه حقيقي ممنهج للمحاسبة ات في إدارقيام السلطة الفلسطينية بإصالحا
 انخفضت ثقة الدول المقدمة للمساعدات للفلسطينين في السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة خالل ،والمساءلة

فمثال، اشترطت بعض الدول المقدمة للمساعدات على السلطة الفلسطينية تقديم قوائم . انتفاضة األقصى
 المتضررين وأرقام حساباتهم لدى البنوك المحلية، حتى يتم دفع مبالغ المساعدات مباشرة للمستفيدين بأسماء
 بينما فضلت دول أخرى تقديم المساعدات للمواطنين المتضررين بنفسها، عن طريق إرسال مندوبين ،منها

مقدمة للمساعدات، ترتب على ذلك تعدد الجهات ال. عنها، أو عن طريق مؤسسات أو أحزاب فلسطينية
 .وتعدد اآلليات المتبعة في توزيعها، وعدم وضوح المعايير التي يتم على أساسها تحديد قيمة المساعدة

 

 إلى حد أن تصبح توجه ٢٠٠١ خالل عام ساءلةلم ترق المحاوالت التي تمت على صعيد اإلصالح والم
عة والتلفزيون على خلفية تبديد المال العام، وتم فمثال، لوحق منسق عام هيئة اإلذا. ممنهج في هذا االتجاه

التحفظ على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة من قبل النيابة العامة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات التي 
كما . كانت تجريها اللجنة المالية التي شكّلتها هيئة الرقابة العامة للتحقيق في ملف هيئة اإلذاعة والتلفزيون

وأعلن النائب العام . م معاقبة ثالثة أشخاص من جهاز الشرطة، بسبب محاولتهم ابتزاز أحد رجال األعمالت
                                                        

٣٠ حسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على : " منه على١٩ النافذ يف الضفة الغربية يف املادة ١٩٥٩ لسنة ٣٤قانون التقاعد املدين األردين رقم  نصي
عد يف راتبه الشهري األخري وتقسيم حاصل الضرب على ستماية وال جيوز أن يتجاوز راتب التقاعد الشهري يف أية حال مخسة أساس ضرب جمموع عدد أشهر خدمته املقبولة للتقا

 ".من راتب املوظف الشهري األخري%) ٧٥(وسبعني يف املائة 
 .١/١/٢٠٠١اريخ ، املؤرخة بت٢٠٠١لسنة ) ٤-١(، القرارات الرئاسية رقم ٢٠٠١، آذار ٣٦، العدد الوقائع الفلسطينية ٣١



 ١٢٨  

عن التحقيق في عدة ملفات تتعلق بارتكاب بعض موظفي السلطة الفلسطينية مخالفات لها عالقة باالختالس 
طنية الفلسطينية عدة تنقالت وعلى صعيد اإلصالح اإلداري أجرى رئيس السلطة الو. ٣٢وإهدار المال العام

 .بين المحافظين، كما تم تعيين محافظين جدد، وذلك بهدف تحسين األداء والعمل
 

تؤكد الهيئة على أن عملية اإلصالح يجب أن تبدأ بإصالح دستوري من خالل تحقيق الفصل بين السلطات 
 إلى جانب اتخاذ إجراءات فعلية وترسيخ استقالل القضاء، والتأكيد على الشفافية والمساءلة والمحاسبة،

على صعيد اإلصالح اإلداري، بتحديد مهام كل وزارة، توضيح العالقة بين المؤسسات والوزارات 
توزيع المهام داخل الوزارات، وتفعيل قنوات االتصال الرسمية بينها من خالل مجلس والمختلفة، 
 .الوزراء

 
 

 ةــيذية التنفــي للسلطــاالختصاص التشريع : ثامناً
 

السلطة التنفيذية بموجب اتفاقية أوسلو ومشروع القانون األساسي باختصاصات تشريعية تتمثل في تختص 
اقتراح مسودات القوانين المقدمة إلى المجلس التشريعي، وصالحيتها في وضع التشريعات الثانوية الالزمة 

، من صالحية إصدار هاالتنفيذية، ممثلة برئيس، فضالً عما للسلطة )األنظمة واللوائح(لتنفيذ أحكام القوانين 
 .التشريع واالعتراض عليه، ومن ثم واجب نشره في الجريدة الرسمية

 
 سبعة مشاريع قوانين متعلقة بانتخاب الهيئات ٢٠٠١قدم مجلس الوزراء للمجلس التشريعي خالل عام 

امى، مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، التنفيذ، المحلية، تنظيم المهن الهندسية، الزراعة، إدارة وتنمية أموال اليت
كما صادق رئيس السلطة الفلسطينية خالل العام ذاته على خمسة قوانين، أربعة منها متعلقة . والعقوبات

بالقضاء، وقانون خامس متعلق بالرسوم القنصلية، وقد نُشرت هذه القوانين إضافة إلى قانون العمل الذي 
 .٣٣الوقائع الفلسطينية في ٣٠/٤/٢٠٠٠ليه بتاريخ كان رئيس السلطة قد صادق ع

 
تظهر اإلشكاليات المتعلقة بعمل السلطة التنفيذية في مجال التشريع في جوانب متعددة، يمكن إيجازها فيما 

 :يلي
  
يجابي في هذا المجال في مصادقة رئيس السلطة الوطنية اإلتطور اليظهر : المصادقة على القوانين.  ١

يزال مشروع   مالكن على عدد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية،  ٢٠٠١ل عام الفلسطينية خال
 وإنما تم تشكيل ،٤/١٠/١٩٩٧ منذ تاريخ غير مصادق عليه رغم رفعه للمصادقةالقانون األساسي 

المرفوع قانون السلطة القضائية مشروع   علىكما لم تتم المصادقة .لجنة إلعداد مشروع دستور جديد
، هذا إضافة إلى وجود عشرة مشاريع قوانين أخرى ُأقرت من ٥/١٢/١٩٩٨منذ تاريخ صادقة للم

 .المجلس التشريعي لم تتم المصادقة عليها، رغم مرور أكثر من عام على رفع معظمها للمصادقة

نشر في قد يبدو أن نشر القانون مجرد إجراء شكلي، لكن ال يمكن تطبيق القانون ما لم ي: نشر القوانين.  ٢
على الصعيد العملي، هناك بطء في نشر بعض . ، وأن تمر فترة زمنية على نشرهالوقائع الفلسطينية

، لكن لم يتم نشره إال بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٠قانون العمل بتاريخ على  فمثال تمت المصادقة .القوانين
                                                        

 .، نقال عن النائب العام١١/١٠/٢٠٠١، األيامصحيفة ٣٢
 .ملزيد من التفصيل أنظر الفصل الثاين من الباب الثاين اخلاص بالسلطة التشريعية٣٣



 ١٢٩  

يوان الفتوى ويتحمل د. ، وذلك بسبب اعتراض أصحاب العمل المتأخر على القانون٢٦/١١/٢٠٠١
والتشريع في وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن عدم نشر القوانين أو التأخر في نشرها، ألنه الجهة 

 . للسلطة الوطنية الفلسطينية،الوقائع الفلسطينية ،التي تقوم بإصدار الجريدة الرسمية
 
داة واآللية التي تضع القانون موضع تعتبر اللوائح التنفيذية للقوانين بمثابة األ: وضع اللوائح التنفيذية.  ٣

تتضمن الالئحة . ا إال بصدور اللوائح التنفيذية لهكثير من القوانينأحكام  فال يمكن تطبيق. التنفيذ
التنفيذية تفصيل ألحكام القانون، بيان لإلجراءات واآلليات الواجب اتباعها لتطبيق أحكامه، بيان 

 كل منها، عندما يكون تنفيذه منوطا بأكثر من جهة، وبيان الجهات المختصة بتنفيذه، وبيان اختصاص
ويجب أن ال تتضمن الالئحة التنفيذية . طبيعة العالقة بين الجهات المختلفة المكلّفة بتنفيذ أحكام القانون

أحكاما مخالفة للقانون الذي صدرت تنفيذا له، وأال تأتي بأحكام جديدة لم يتضمنها القانون، ولم يفوضها 
 .نون صالحية وضعهاالقا

 
 تمت المصادقة على أربعين قانونا، لم ٢٠٠١/ ١٧/١٠منذ ممارسة المجلس التشريعي لعمله وحتى تاريخ 

هذا يعني أن معظم أحكام القوانين التي أصبحت نافذة لم تُنفذ حقيقة، أو . ٣٤تصدر لوائح تنفيذية لمعظمها
فق قرارات تضمنت بعض األحكام التي من نُفّذت بعض أحكامها وفق أسس ولوائح غير رسمية، أو و

يظهر من المحاوالت القليلة لوضع لوائح تنفيذية للقوانين أن . ٣٥المفترض أن تتضمنها اللوائح التنفيذية
 إذ تتفق مشاريع اللوائح التنفيذية المقترحة في االنتقادات الموجه ،الخبرة في إعدادها ما زالت ضعيفة جدا

رر نصوص القانون، وال توضح كيفية وآلية تطبيقه، وال تُفصل في أحكامه، إليها بصفة عامة، فهي تك
 .وبصفة عامة ال تُسهم مشاريع اللوائح المقترحة في وضع القانون موضع التطبيق

 
هذا وقد صدر عن المجلس التشريعي العديد من القرارات التي يطلب فيها من السلطة التنفيذية القيام بعمل 

لي أو االجتماعي أو االقتصادي، لكن السلطة التنفيذية لم تلتزم بتطبيق أو االستجابة لمعظم ما في الشأن الما
 مطالبته إلى هيئة الرقابة العامة بضـرورة تقديم ٢٠٠١فمثال، كرر المجلس التشريعي عام . تلك القرارات

 مطالباته بنشر  وكرر المجلس التشريعي٢٠٠٠.٣٦ ،١٩٩٩، ١٩٩٨التقاريـر الماليــــة عن السنوات 
قانون الموازنة العامة ومطالباته بوقف الحسومات من رواتب الموظفين، لكن لم تلق كل هذه المطالبات أي 

 .٣٧استجابة
 

                                                        
النظرية  (ية يف السلطة الوطنية الفلسطينيةاالختصاص التشريعي للسلطة التنفيذمعن إدعيس، :  ملزيد من التفصيل حول تنفيذ القوانني ووضع اللوائح التنفيذية هلا، راجع٣٤

 ).٢٠٠٠ القانون، -اجلمعية الفلسطينية حلماية حقوق اإلنسان والبيئة: القدس(، )والتطبيق
 بشأن تشكيل الس ١٩٩٩ة  لسن٦قرار جملس الوزراء رقم :  هناك عدد من اللوائح أو القرارات التنفيذية اليت صدرت تنفيذا أو سندا لقوانني أقرها الس التشريعي وهي٣٥

 ١قرار رقم . ٣٢، عدد الوقائع الفلسطينية بشأن عالمات دمغ وترقيم املعادن الثمينة، ١٩٩٩ لسنة ٧قرار وزاري رقم . ٣١، عدد الوقائع الفلسطينيةاالستشاري للتعليم العايل، 
 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة رقم ٢٠٠٠ لسنة ١قرار وزير الداخلية رقم .  ا بشأن رسوم فحص وحتليل ودمغ املعادن الثمينة والتراخيص املتعلقة ١٩٩٩لسنة 
 مبنح صفة الضبط القضائي ملدير عام الدفاع املدين ولفئات من موظفي املديرية العامة للدفاع املدين، ٢٠٠٠ لسنة ١٩قرار رقم . ٣٣ عدد الوقائع الفلسطينية،، ١٩٩٨ لسنة ١٢
 لسنة ٩قرار جملس الوزراء رقم . ٣٥، العدد الوقائع الفلسطينية بشأن اعتماد لوائح شروط السالمة والوقاية من احلريق، ٢٠٠٠ لسنة ٢٧قرار رقم . ٣٤، عدد قائع الفلسطينيةالو

 .٣٦، عدد وقائع الفلسطينيةال بشأن رسوم وحتليل ودمغ املعادن الثمينة والتراخيص املتعلقة ا، ١٩٩٩ لسنة ١ بتعديل القرار رقم ٢٠٠٠
 .١٠/٣/٢٠٠١ الصادر بتاريخ ٥١٨/١/٦ قرار الس التشريعي الفلسطيين  رقم ٣٦
 .٤/٤/٢٠٠١ الصادر بتاريخ ٦/أ٥٢١/١قرار الس التشريعي الفلسطيين رقم ٣٧
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 ٣٨ةــة القضائيــة بالسلطــالعالق : تاسعاً

 
امة شكّلت مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أربعة قوانين متعلقة بالسلطة القضائية خطوة ه
لكن . وإيجابية على صعيد تطوير الجهاز القضائي وزيادة فاعليته وقدرته على إحقاق الحق بين المواطنين

لم يحظ مشروع قانون السلطة القضائية بمصادقة رئيس إذ لم تتم خطوة مهمة أخرى في هذا المجال، 
 .٣٩السلطة التنفيذية

 
 تعليمات تقضي برفع ٢٠٠١تشرين األول من جانب آخر، أصدر رئيس مجلس القضاء األعلى في شهر 

مجلس القضاء "من كافة الوثائق واألوراق المستخدمة في المحاكم، واستبدالها بعبارة " وزارة العدل"عبارة 
كما قضت التعليمات بإخضاع المستشارين القانونيين في الوزارات والدوائر القانونية المختلفة ". األعلى

آثار هذا القرار في اإلعالنات التي نُشرت في الصحف المحلية بخصوص وظهرت . لمجلس القضاء األعلى
 ".مجلس القضاء األعلى"بعبارة " وزارة العدل "تبليغات أحكام قضائية، عندما استُبِدلت عبارة 

 
فبعد أن . أثّرت التعليمات المذكورة على طبيعة العالقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية ممثلة بوزارة العدل

كانت وزارة العدل تقوم بكثير من المهام المتعلقة بالسلطة القضائية، خاصة في الجوانب اإلدارية، أصبح 
ويحمل هذا التغيير بعض اإليجابيات، لكنه في الجانب . مجلس القضاء األعلى القائم بالجزء األكبر منها

رية، ويعطله عن القيام بمهامه اآلخر يحمل مجلس القضاء األعلى عبئا كبيرا في أداء الواجبات اإلدا
وكان من الممكن اإلبقاء على بعض الصالحيات، خاصة في الشأن . الرئيسية في خدمة السلطة القضائية

 .اإلداري، لوزارة العدل
 

فما زال العديد من أجهزة . ال تزال العالقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية مشوبة بكثير من التدخّالت
ية يمارس صوراً مختلفة من التدخل في عمل الجهاز القضائي، ويعتدي أو يصادر بعض السلطة التنفيذ

، والدوائر القانونية في المحافظات ولدى األجهزة األمنية ٤٠فما زالت محكمة أمن الدولة قائمة. صالحياته
 القضاة أو تفصل في نزاعات المواطنين بدون سند قانوني يخولها هذه الصالحية، ولم يحدث تحسن في عدد

 . كما استمرت معاناة جهاز القضاء من تجاوزات وتدخّالت األجهزة األمنية في عمله. رواتبهم أو تأهيلهم
كذلك استمرت السلطة التنفيذية باالنتقائية في التعامل مع قرارات المحاكم، خصوصاً قرارات محاكم العدل 

 .٤١ا بطريقة غير قانونيةالعليا المتعلقة بإبطال قرارات اعتقال مواطنين اعتُقلو

                                                        
 . ملزيد من املعلومات أنظر الفصل الثاين من الباب الثاين من هذا التقرير٣٨
 .ت أنظر الفصل الثاين من الباب الثاين من هذا التقرير ملزيد من املعلوما٣٩
 .)٣(ملحق رقم  إىل وزير العدل، املكاتبات، اهليئة أنظر الرسالة املوجهة من ٤٠
 . أنظر الفصل الثاين من الباب الثاين من هذا التقرير٤١



 ١٣١  

 اتــة والتوصيــالخالص : عاشراً
 

يالحظ من مجمل ما جاء في هذا الفصل أنه كان لألعمال العدوانية اإلسرائيلية التي رافقت انتفاضة األقصى 
فقد ُأصيبت معظم الوزارات والمؤسسات العامة بحالة من . بالغ على أداء السلطة التنفيذيةسلبي أثر 

استطاعت بعض الوزارات والمؤسسات أن تتكيف مع الظروف الطارئة، وقد . ثّرت على عملهااإلرباك، أ
البعض اآلخر من الوزارات بقي في حالة إرباك لكن ووضعت خطط الطواريء الالزمة منذ بداية األزمة، و

بب إرتباط نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الوضع الجديد، أو لعدم تبلور طبيعة عملها بشكل واضح، أو بس
 .عملها بالتنسيق مع االحتالل اإلسرائيلي الذي توقف خالل االنتفاضة

 
إلى جانب المشاكل المستجدة التي برزت أثناء انتفاضة األقصى، بقي العديد من المشاكل التي عانت منها 

ة اإلدارية لمؤسسات السلطة التنفيذية في السنوات السابقة قائماً، خاصة ما يتعلق منها بالبنية العامة والهيكلي
السلطة التنفيذية، الموازنة العامة، األجهزة األمنية، الخدمة المدنية، اإلصالح اإلداري، والتداخل الوظيفي 

 .مع السلطة التشريعية
 

 : بما يليالهيئةلتخفيف السلبيات وأوجه القصور في عمل السلطة التنفيذية توصي 
 
في تقريرها السادس، خاصة ضرورة قيام رئيس السلطة  على التوصيات التي وردت الهيئةتؤكد . ١

، تفعيل دور مجلس والسلطة القضائيةالوطنية الفلسطينية بالمصادقة على مشروعي القانون األساسي 
الوزراء بصفته الهيئة التنفيذية العليا، إيجاد الهيكليات اإلدارية السليمة للمؤسسات العاملة في السلطة الوطنية 

اللتزام بتقديم الموازنة العامة لإلقرار من قبل المجلس التشريعي في مواعيدها المقررة قانونا، الفلسطينية، ا
التشريعات المنظمة لعمل األجهزة تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع موظفي السلطة الوطنية، سن 

سلطة وإشراف المديرية العامة األمنية الفلسطينية، إلحاق جميع مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية إلى 
 .لمراكز اإلصالح والتأهيل، وضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة العامة

 
 على ضرورة وقف التداخل الحاصل بين اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات القيادة من الهيئةتؤكد . ٢

كما تؤكد .  من جهة ثانية)الوطنية واإلسالمية(جهة، وبين اجتماعات السلطة التنفيذية وقيادة االنتفاضة 
 على ضرورة ملء الشواغر الناتجة عن وفاة وزراء أو أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الهيئة

 .الفلسطينية
 

 على ضرورة إجراء إصالح جذري في البنية العامة للسلطة التنفيذية، خاصة في عدد الهيئةتؤكد . ٣
فبهدف التخفيف من تماثل الصالحيات بين الوزارات، .  األمنيةالوزارات المكونة لها، وعدد األجهزة

وتخفيض النفقات العامة للسلطة الفلسطينية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة، من الضروري أن يتم 
فمن الممكن دمج وزارة العمل ووزارة شؤون األسرى . إلغاء بعض الوزارات، أو دمج وزارة بأخرى

عية، ووزارة اإلعالم بوزارة الثقافة، كما يمكن إلغاء وزارة الشؤون المدنية، وإلحاق بوزارة الشؤون االجتما
 .المهام التي تقوم بها بوزارة الداخلية

 



 ١٣٢  

 على ضرورة تعامل السلطة التنفيذية بجدية مع مسألة عدم انتظام دوام الموظفين في الهيئةتؤكد . ٤
كفيلة بفرض رقابة جدية ومتابعة مستمرة على انتظام الوزارات بسبب األوضاع الطارئة، ووضع اآلليات ال

 .دوام الموظفين
 
 على ضرورة قيام السلطة التنفيذية بمباشرة رقابة فعالة على األسعار التي تفرضها الهيئةتؤكد . ٥

 .الشركات اإلحتكارية، مثل شركات الكهرباء، المياه، اإلتصاالت، الوقود، وغيرها
 
 اإلصالح اإلداري والمالي، في مجال السعي الجاد والممنهج والمعلن  على ضرورةالهيئةتؤكد . ٦

هذا إضافة إلى ضرورة ممارسة كافة الجهات المختصة لدورها . ومواجهة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عنه
 .في المتابعة والمحاسبة والمساءلة، خاصة هيئة الرقابة العامة، النيابة العامة، والمجلس التشريعي

 
 ضروة تقديم تقاريرها السنوية ، خاصةضرورة تنشيط عمل هيئة الرقابة العامة على الهيئةكد تؤ .٧

-١٩٩٨هيئة الرقابة تقاريرها المالية للمجلس التشريعي عن األعوام ، حيث لم تقدم للمجلس التشريعي
 .، رغم المطالبات المتكررة للمجلس٢٠٠٠

 
نية الفلسطينية بإتخاذ التدابير الالزمة لضبط االنفالت  على ضرورة اهتمام السلطة الوطالهيئة تؤكد .٨

األمني الحاصل بين أفراد األجهزة األمنية، ووقف تجاوزاتهم المختلفة، خاصة منعهم من استخدام السيارات 
المسروقة، كمقدمة إللزام المواطنين بعدم استخدامها، وذلك بسبب األخطار الكبيرة الناتجة عن استخدامها 

 .  وأجساد المواطنينعلى أرواح
 
مسح المناطق التي يتم دخولها من قوات بكافة الجهات العسكرية والمدنية على ضرورة قيام  الهيئةؤكد  ت.٩

 ضرورة كما تؤكد على . االحتالل، بهدف حماية حياة وجسد المواطنين من أي مخلّفات خطيرة قد تتركها
صصة بالمتفجرات، يناط بها مسؤولية التعامل مع استحداث إدارة جديدة في جهاز الدفاع المدني متخ

األجسام المشبوهة، وضرورة توحيد شقي جهاز الدفاع المدني في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وإلغاء 
ازدواجية المرجعية واإلدارة، وضرورة تفعيل دور المجلس األعلى للدفاع المدني واللجان المحلية لإلسهام 

 .دوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينيةفي مواجهة تحدى الع
 

 على ضرورة التزام السلطة التنفيذية بأحكام قانون تنظيم الموازنة عند إعدادها للموازنة الهيئةتؤكد . ١٠
السنوية للسلطة الفلسطينية، خاصة ضرورة االلتزام بتقديم مشروع قانون الموازنة ضمن المدة القانونية، 

كما تؤكد . بالجداول التي يفرضها القانون، وتقديم الحساب الختامي للمجلس التشريعيإرفاق مشروع القانون 
 على ضرورة وضع سياسة واضحة للدين العام يحدد حجم االقتراض المسموح به وشروطه وآلياته، الهيئة

 .إضافة إلى ضرورة مصادقة المجلس التشريعي على اتفاقيات القروض
 

الذي درجت على % ٥قف الحسميات من رواتب الموظفين، خاصة خصم  على ضرورة والهيئةتؤكد . ١١
، رغم مخالفة هذا الخصم للقانون ولقرارات المجلس التشريعي العديدة المطالبة ١٩٩٦خصمه منذ عام 

هذا إضافة إلى ضرورة وقف خصم ثالثة أيام من راتب . بوقف خصم هذه النسبة من رواتب الموظفين



 ١٣٣  

 وذلك للتخفيف من ، التي بدأت بخصمها مع بداية االنتفاضة)ب الموظفمن رات% ٦حوالي  (الموظف
 .معاناة الموظفين بصفة عامة، وصغار الموظفين بصفة خاصة، الذين تأثّروا بهذه الحسميات بشكل واضح

 
 الخاصة المستحقات ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية، واإلفراج عن على الهيئة تؤكد. ١٢

 المجالسإعطاء على ضرورة  الهيئةكما تؤكّد . لية لدى وزارة المالية ودفعها بشكل منتظمبالمجالس المح
 . المحليةالهيئاتوضع اللوائح التنفيذية لقانون اإلسراع في المحلية صالحيات أوسع في إدارة شؤونها، و

 
لتي خلّفها  على ضرورة تشكيل لجنة أو هيئة وطنية تتولى حصر وتقدير األضرار االهيئةتؤكد . ١٣

العدوان اإلسرائيلي، باستخدام طرق التوثيق المعروفة دوليا، وتحديد أولويات ومعايير المساعدة 
هذا إضافة إلى أهمية إنشاء بنك معلومات عن األضرار التي أحدثتها قوات االحتالل . للمتضررين

 هذا إلى جانب أهمية مثل هذا البنك .التعويضاتدفع اإلسرائيلي، يمِكن االعتماد عليها عند مطالبة إسرائيل ب
وإلى حين تشكيل تلك اللجنة أو . في تكوين مرجعية معتمدة للمعلومات والبيانات المتعلقة باألضرار وقيمتها

الهيئة الوطنية، هناك حاجة ملحة وعاجلة لتوحيد المرجعيات بالنسبة لمساعدة المتضررين، إضافة إلى تقديم 
 .اناة عن الذين تضرروا، وفق معايير منصفة ومعلنةمساعدات عاجلة لتخفيف المع

 
 على ضرورة وضع اللوائح التنفيذية للقوانين التي سنّها المجلس التشريعي وأصبحت نافذة الهيئةتؤكد . ١٤

كما تؤكد على ضرورة العمل على إعداد دليل خاص بإجراءات إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين، . المفعول
طبيعة العالقة بين أحكام الالئحة وأحكام ، و من أحكامتضمنهما يجب أن تود بالالئحة التنفيذية، يبين المقصو

األثر المترتب على تضمين الالئحة أحكاما مخالفة ألحكام القانون، واإلجراءات والقانون الصادرة تنفيذا له، 
 .     الواجبة االتباع في إعداد الالئحة التنفيذية

 
ي تواجهها السلطة التنفيذية بسبب العدوان اإلسرائيلي المتصاعد هائلة، سواء في المجال إن التحديات الت

وليس واضحا أن السلطة . االقتصادي أو األمني أو الخدماتي، أو على مستوى إرساء دعائم سيادة القانون
                                                                                             .                     التنفيذية تعمل كل ما أمكن وكل ما يلزم لمواجهة هذه التحديات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٤  

 
 
 
 
 
 



 ١٣٥ 

 نــوق المواطــات حقــنتهاك                إ:الفصل الرابع
 
 

 مقدمـــة
 

، مصنّفة حسب ٢٠٠١يتعرض هذا الفصل إلى انتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم التي وقعت خالل عام 
ورغم أن هذه االنتهاكات صادرة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها ومؤسساتها . نوع الحقّ محل االنتهاك

لفة، لكننا نوردها ضمن فصل منفرد، وليس ضمن الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية ألن هذه المخت
. االنتهاكات تأتي نتيجة حتمية الستمرار اإلشكاليات التي تعتري كافة السلطات والعالقة غير المتوازنة بينها

انون، جعل المسؤولية فتداخل الصالحيات وغياب الفصل بين السلطات، وما نجم عن ذلك من تآكل سيادة الق
 .عن هذه االنتهاكات تتوزع على كافة السلطات وليس على السلطة التنفيذية وحدها

 
 مختلف أشكال وجوانب حقوق وحريات المواطنين، بدرجات متفاوتة، ٢٠٠١شملت االنتهاكات خالل عام 

شخصي، الحقّ في الترشيح خاصة الحقّ في الحياة، الحقّ في التجمع السلمي، الحقّ في الحرية واألمان ال
واالنتخاب، حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، حقّ اإلنسان في سالمة جسده من التعذيب والمعاملة 

وأغلب هذه االنتهاكات ارتُكبت بدوافع سياسية أو شخصية بعيداً . والحقّ في الوظيفة العامة. غير اإلنسانية
عن خلل أساسي في عمل السلطة التنفيذية، يتمثل في تغليب عن أي اعتبار قانوني، األمر الذي يكشف 

المصلحة السياسية أو الشخصية على سيادة القانون، حتى لو أدى ذلك إلى انتهاك حقوقّ المواطنين 
 .وحرياتهم

 
وإذا كان بعضها تالشى أو تراجع، مقارنة . تأتي أغلب االنتهاكات استمراراً لما وقع في األعوام السابقة

وال يعكس دائما تالشي أو تراجع . ام الماضية، فإن بعضها اآلخر حافظ على المستوى ذاته، أو ازدادباألعو
عدد االنتهاكات في مجال معين وجود تحسن حقيقي ودائم في أداء وسلوك السلطة، إنما قد يكون التحسن 

خ ــضة األقصى بتاريوعلى سبيل المثال، كان الندالع انتفا. ناتجاً عن عوامل ظرفية، سياسية وغيرها
تراجع بعض االنتهاكات، لكن في المقابل ساهم إعالن حالة   أثر مباشر في تالشي أو٢٩/٩/٢٠٠١

 .الطوارئ في زيادة بعض االنتهاكات على صعد أخرى
 

 من توثيق وعرض انتهاكات حقوق وحريات المواطنين إلى المساهمة في إعطاء صورة دقيقة الهيئةتهدف 
، والكشف عن مواطن التقصير والخلل فيها، في محاولة منها ٢٠٠١مواطن خالل عام عن حالة حقوق ال

 .للحد من هذه االنتهاكات في المستقبل



 ١٣٦ 

 اةـــي الحيــاالعتداء على الحقّ ف:  الًأو
 

فقد . الحق في الحياة أهم حق من حقوق اإلنسان، وهو حقّ مكفول في كافة االتفاقيات والمواثيق الدولية
لكل فرد الحقّ في الحياة والحرية : "ادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنهنصت الم

ورغم ذلك، فقد تعرض هذا الحقّ لالنتقاص واالنتهاك، إذ وقعت عدد من حاالت ". واألمان على شخصه
وتختلف أشكال . ه، تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مباشرة عن٢٠٠١انتهاك الحقّ في الحياة خالل عام 

هذه االنتهاكات، فمنها ما يأخذ شكالً منظّماً يتمثل في عقوبة اإلعدام، ومنها ما هو نتيجة ضعف سيادة 
القانون، مثل حدوث حاالت وفاة نتيجة سوء استخدام السالح من قبل أفراد األجهزة األمنية خالفاً للتعليمات 

 .ن ومراكز التوقيف الفلسطينيةوالقوانين، هذا إضافة إلى الوفيات داخل السجو
 

 دامـــاإلع
 

. تُعتبر عقوبة اإلعدام من أخطر العقوبات التي تفرضها القوانين ألنه ال يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها
فال يجوز فرضها . والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لم يحرم األخذ بعقوبة اإلعدام، إنما وضع لها ضوابط

 خطورة، كما يجب منح األشخاص الذين قد يواجهون عقوبة اإلعدام كافة ضمانات إال على أكثر الجرائم
المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباقي االتفاقيات 

 .والمعايير الدولية، والتشريعات المحلية
 

فالقوانين النافذة في الضفة الغربية تفرض . إلعدامتبالغ التشريعات النافذة في فلسطين في فرض عقوبة ا
كذلك يفرض .  جريمة١٥ جريمة، والتشريعات النافذة في قطاع غزة تفرضها على ١٧عقوبة اإلعدام على 

، الذي تُطبقه المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، ١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لسنة 
وأغلب الجرائم المعاقب عليها باإلعدام من الجرائم الواقعة على أمن . جريمة ٤٢عقوبة اإلعدام على 

كما يالحظ أن المواد القانونية التي تفرض ". أكثر الجرائم خطورة "الدولة، وال يتوفّر في جميعها وصف 
ب أن عقوبة اإلعدام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة صيغت بلغة فضفاضة تختلف عن اللغة التي يج

 .تصاغ بها مواد قوانين العقوبات بشكل عام



 ١٣٧ 

 اثنا عشر حكما باإلعدام، صادق الرئيس على حكم ٢٠٠١على صعيد الممارسة العملية، صدر خالل عام 
 .٧/١٢/٢٠٠٠واحد منها فقط، كما صادق على حكم آخر باإلعدام كان قد صدر بتاريخ 

 
 ١١/١/٢٠٠١ن الدولة المنعقدة في غزة بتاريخ صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أم.  ١

 سنة، من سكان رفح، وذلك بعد إدانته بالخيانة ومساعدة ٢٧بحق المواطن مجدي محمد أحمد مكّاوي، 
وصادق رئيس السلطة الفلسطينية على . السلطات اإلسرائيلية في تنفيذ جريمة قتل أربعة مواطنين

وبنفس التاريخ نُفّذ حكم آخر باإلعدام بحق المواطن عالن . ١٣/١/٢٠٠١الحكم ونُفّذت العقوبة بتاريخ 
 سنة، من طمون قضاء جنين، بعد أن صادق رئيس السلطة الفلسطينية على قرار ٢٤بني عودة، 

 .٧/١٢/٢٠٠٠الحكم الصادر بتاريخ 
 بحق المواطنين ١٣/١/٢٠٠١صدر حكم باإلعدام رميا بالرصاص عن محكمة أمن الدولة، بتاريخ .  ٢

 سنة، وكالهما من سكان مدينة ١٨ سنة، وحسام الدين موسى حميد، ٢٨مد ضيف اهللا الخطيب، مح
بيت لحم، وذلك بعد إدانتهم بالخيانة ومساعدة االحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ جريمة اغتيال عدد من 

 .المواطنين
حق المواطن حسن  ب١١/٢/٢٠٠١صدر حكم باإلعدام رميا بالرصاص عن محكمة أمن الدولة بتاريخ .  ٣

 سنة، من سكان مدينة الخليل، وذلك بعد إدانته بالخيانة واالرتباط مع االحتالل ٥٩محمد حسن مسلّم، 
 .اإلسرائيلي

 بحق المواطن عز ٢٩/٥/٢٠٠١صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة بتاريخ .  ٤
ذلك بعد إدانته بقتل المواطن نضال فوزي  سنة، من سكان مدينة غزة، و٢٤الدين جميل العرابيد، 

 سنة، من سكان قرية بيت حانون في غزة، الذي كان يعمل ضابطا في جهاز االستخبارات ٣٠ناصر، 
. افتقرت اإلجراءات التي تمت أمام المحكمة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة. العسكرية في مدينة غزة

عة، بنفس يوم الحادث، نتيجة رد فعل الناس على اقتراف فقد عقدت المحكمة جلستها على وجه السر
هذه الجريمة، الذي صاحبه إلحاق األضرار بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى استعمال السالح 

 .وشّل حركة المرور وإغالق المحالت التجارية
منعقدة في مدينة طولكرم صدرت ثالثة أحكام باإلعدام رميا بالرصاص عن محكمة أمن الدولة العليا ال.  ٥

 سنة، المواطن أمجد ٢٣ بحق كل من المواطن سامر ماجد محمود أبو زينة، ٣٠/٧/٢٠٠١بتاريخ 
 سنة، والمواطن حسين صبحي محمد أبو العيون، وجميعهم من سكان ٢٨جبر محمد حنايطة، 

 .طولكرم، وذلك بعد إدانتهم بالخيانة والتعامل مع السلطات اإلسرائيلية
خ ــس بتاريـي نابلـ حكم باإلعدام رميا بالرصاص، عن محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة فصدر.  ٦

 سنة، وذلك بعد إدانته بالخيانة والتعامل ٥٠ بحق المواطن أحمد محمد أحمد أبو عيشة، ٢/٨/٢٠٠١
 .مع السلطات اإلسرائيلية

خ ــ المنعقدة في مدينة نابلس بتاريصدر حكم باإلعدام رميا بالرصاص عن محكمة أمن الدولة العليا.  ٧
 سنة، من سكان مدينة نابلس، وذلك بعد ٤٣ بحق المواطن منذر محمد صبحي حفناوي، ٩/٨/٢٠٠١

 .إدانته بالخيانة والتعامل مع السلطات اإلسرائيلية
 بحق المواطن خالد ١٢/٨/٢٠٠١صدر حكم باإلعدام رميا بالرصاص عن محكمة أمن الدولة بتاريخ .  ٨

 سنة، من سكان مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بالخيانة وتسببه قصدا، وباالشتراك مع ٢٤ي العكة، سعد
. المخابرات اإلسرائيلية، بقتل المواطن مسعود عياد، الذي كان يعمل ضابطا في جهاز أمن الرئاسة
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 أثناء عملية وقُتل المواطن العكة على يد أفراد من جهاز األمن الوقائي، وذلك بحجة محاولته الهرب
 .نقله من سجن إلى أخر

، بحق المواطن ٢٤/٩/٢٠٠١صدر حكم باإلعدام رميا بالرصاص عن المحكمة العسكرية، بتاريخ .  ٩
 سنة، من سكان مدينة جباليا، وذلك بعد إدانته بالقتل المتعمد الذي ذهب ٢٢عمر صالح فليفل، 

 .ات األمن الوطني سنة، من قو٢١ضحيته الرقيب عيسى عبد العزيز السويطي، 
 

صدرت األحكام السابقة عن محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية وليس عن محاكم مدنية، واإلجراءات 
 .التي تمت أمام هذه المحاكم تفتقر للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة

 
 الحــدام الســوء استخــة سـل نتيجــالقت

 
مؤسفة، ذهب ضحيتها مواطنون وعناصر في األجهزة األمنية  عدد من الحوادث ال٢٠٠١وقع خالل العام 

 عدة أشكال، منها ٢٠٠١وأخذت ظاهرة سوء استخدام السالح خالل عام . نتيجة سوء استخدام السالح
حوادث قتل نتيجة سوء استخدام السالح من قبل األجهزة األمنية في التعامل مع المتظاهرين، أو سوء 

ز ونقل المتهمين خالفاً لتعليمات وقواعد إطالق النار المنصوص عليها محليا استخدام السالح أثناء احتجا
ودولياً، أو سوء استخدام السالح وارتكاب جرائم قتل متعمدة من قبل عناصر في األجهزة األمنية استخدموا 

 .أسلحتهم الرسمية في عمليات القتل على خلفية مشاكل عائلية
 

 ةــزة األمنيــل األجهــمن قبالقتل نتيجة سوء استخدام السالح 
 

 حاالت ة، عشر٢٠٠١ حالة وفاة نتيجة سوء استخدام السالح من قبل األجهزة األمنية، خالل عام ١٢وقعت 
منها وقعت من قبل الشرطة نتيجة استخدام القوة المفرطة في مواجهة المظاهرات واالحتجاجات الشعبية، 

يه باإلعدام من سجن إلى آخر، وحالة واحدة أخرى من قبل وحالة واحدة وقعت أثناء نقل متهم محكوم عل
، نتيجة ٩/٩/٢٠٠١ سنة، بتاريخ ٢٤فقد توفّي المواطن خالد سعدي العكّة، . جهاز االستخبارات العسكرية

إطالق النار عليه من قبل قوة من جهاز األمن الوقائي، بحجة محاولته الهرب منهم، أثناء قيامهم بنقله من 
غزة إلى مبنى السرايا الحكومي وسط مدينة غزة، وذلك بهدف التحقيق معه في / ى في تل الهومقر الجهاز 
وكان المواطن المذكور قد أودع سجن غزة المركزي بعد صدور حكم باإلعدام بحقه من قبل . قضايا جديدة

د القوة المكلّفة  أن أفراالهيئةوترى . محكمة أمن الدولة، ولم يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على الحكم
بحراسة المواطن العكة لم تلتزم بتعليمات وقواعد إطالق النار المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية 

 .والمتعارف عليها دوليا
 

أما استخدام األجهزة األمنية للقوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين واالحتجاجات الشعبية، فقد شهدت البالد 
 خرجت مجموعة من طلبة الجامعة اإلسالمية في مدينة ٨/١٠/٢٠٠١فبتاريخ . لنوععدة حوادث من هذا ا

غزة في أعقاب الهجمات األمريكية العسكرية على أفغانستان، في مسيرة سلمية باتجاه مقر المجلس 
ولكن الشرطة حاولت إيقاف المسيرة ومنعها من . التشريعي، للتعبير عن احتجاجهم على تلك الهجمات

لى مقر المجلس التشريعي، ما أدى إلى وقوع مشاحنات مع المتظاهرين، استخدمت خاللها الوصول إ
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الشرطة القوة المفرطة لتفريقهم، خاصة العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع، كما استخدمت الرصاص 
لتي تنص على عدم الحي دون االلتزام بالتعليمات والقواعد القانونية المتعلقة باستخدام األسلحة النارية، ا
وقد ُأعلن عن تشكيل . جواز استعمال األسلحة النارية إال لدرء خطر مباشر يهدد الحياة، وفي أضيق الحدود

لجنة للتحقيق في تلك األحداث، لكن لم تُعلن تشكيلة هذه اللجنة، كما لم يظهر فيما إذا قامت هذه اللجنة 
 .قبإجراء تحقيق فعلي، ولم يعلن عن نتائج التحقي

 
 سنة، من سكان ١٩يوسف محمد عبد الهادي عقل، : أدت المواجهات المذكورة إلى مقتل ثالثة مواطنين هم

سنة، من سكان حي ١٤ والطفل عبد اهللا محمد اإلفرنجي، ،النصيرات، الذي أصيب بعيار ناري في الصدر
 سنة، من سكان خان ١٩  وهيثم توفيق أبو شمالة،،الصبرا في غزة، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس

وفي أعقاب هذه األحداث المؤسفة أمر رئيس السلطة الوطنية . يونس، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس
ولكن لم يتم . الفلسطينية بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف ومالبسات تلك األحداث وتحديد المسؤولين عنها

، كما لم يتم محاسبة أي مسؤول أو تقديم أحد ٢٠٠١ اإلعالن عن نتائج تحقيقات هذه اللجنة حتى نهاية عام
 .للمحاكمة على خلفية مقتل المواطنين المذكورين

 
 عندما ُأعلن ٧/١٢/٢٠٠١تكرر استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة في التعامل مع المتظاهرين بتاريخ 

ع مئات المواطنين في فقد تجم. عن فرض اإلقامة الجبرية على مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين
محيط منزل الشيخ ياسين للتعبير عن احتجاجهم على هذا اإلجراء، وتدخّلت الشرطة لفض التجمع، ما تسبب 
في حدوث مواجهات مع المواطنين، قامت خاللها الشرطة بإطالق األعيرة النارية لتفريقهم، ما أدى إلى 

 .يتون بمدينة غزة، بعيار ناري أدى إلى وفاته سنة، من حي الز٢٣إصابة المواطن محمد أكرم سلمي، 
 

، بمالحقة عدد من مسلحي حركة ٢٠/١٢/٢٠٠١وقامت قوة من جهاز االستخبارات العسكرية، بتاريخ 
حماس والجهاد اإلسالمي داخل مخيم جباليا بهدف اعتقالهم، بسبب محاولتهم خرق قرار السلطة القاضي 

وقد أدى ذلك إلى وقوع اشتباك مسلح بين الطرفين، . ل اإلسرائيليبوقف إطالق النار على قوات االحتال
تدخل على إثره عشرات المواطنين الذين تصدوا ألفراد جهاز االستخبارات ورشقوهم بالحجارة لمنعهم من 
اعتقال هؤالء األشخاص، ثم ما لبثت أن تجددت االشتباكات بين الجانبين، فأسفرت عن مقتل المواطن 

 . سنة، وجرح عشرات آخرين١٧رحمن المقيد، محمود عبد ال
 

واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في تفريق مسيرة رمزية نظّمتها حركة الجهاد اإلسالمي احتجاجا على 
انطلقت المسيرة من مشروع بيت الهيا باتجاه مخيم جباليا، . ٢١/١٢/٢٠٠١مقتل المواطن المقيد بتاريخ 

 األمن الفلسطينية بالحجارة، فردت قوات األمن بإطالق النار على ورشق خاللها المتظاهرون مراكز
المتظاهرين، وأوقعت عدة إصابات بين المواطنين، ثم ما لبثت االشتباكات أن تجددت بين الجانبين، 
واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ثانية في تفريق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل ستة مواطنين، جميعهم 

 سنة، وعبد الكريم عوني ١٦ سنة، ومحمد رياض أهل، ١٤حبيب نايف رضوان، : ال، هممن األطف
 سنة، وخليل عبد ١٥ سنة، وزكريا حسن النواجحة، ١٦سنة، وعبد العزيز أحمد السواركة، ١٦األشقر، 

 . سنة١٥اللطيف الصيفي، 
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 األجهزة األمنية المكلّفة بالرغم من تكرار وقوع حوادث القتل الناتجة عن سوء استخدام السالح من قبل
بإنفاذ القانون بشكل ملحوظ، إال أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تبحث في أسباب عدم مراعاة تعليمات 
وقواعد إطالق النار من قبل األجهزة األمنية، كما لم تبحث في أسباب ضعف تدريبات أفراد األجهزة 

 .األمنية المتعلقة باستخدام السالح
 

 ةــل العائليــي المشاكــة فــجة استخدام سالح السلطالقتل نتي
 

 ثمانية مواطنين نتيجة استخدام سالح السلطة من قبل أفراد األجهزة األمنية في ٢٠٠١توفّي خالل عام 
وهم ، وفي أعقاب قيام مجموعة مسلحين من أبناء عائلة حسنين، ٢٧/٧/٢٠٠١فبتاريخ . المشاكل العائلية

 سنة، النقيب في جهاز األمن ٣٥يال في مدينة خان يونس، بقتل أنور هاشم الجرف، سكان قرية بني سهمن 
الوقائي،على خلفية ثأر، اندلعت اشتباكات مسلحة استُخدمت فيها أسلحة السلطة بين مسلحين من زمالء 

ين وأقارب المواطن الجرف من جهة، وبين مسلحين من عائلة حسنين من جهة ثانية، كان أغلبهم من العامل
سنة، ومحمد ٢٠آدم حسن حسنين، : أدت هذه االشتباكات إلى مقتل ثمانية مواطنين، هم. في األجهزة األمنية

 سنة، ورامي فايز أبو ١٧ سنة، وحيدر محمد حسنين، ٤٥سنة، وإبراهيم محمود حسنين،  ١٧زايد حسنين، 
 سنة، وناجي محمد أبو ١٣ سنة، ومحمد سليمان أبو جاموس، ٢٨ سنة، ومحمد رسمي النجار، ٢١جامع، 

وأثناء اندالع االشتباكات تدخّلت الشرطة . كما ُأصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة.  سنة٣٠عاصي، 
الفلسطينية وقوات األمن الوطني وأجبرت المسلحين الذين يقومون بإطالق النار على تسليم أنفسهم 

 .وأسلحتهم، وقامت باعتقالهم
 

 الفلسطينية باعتقال المتهمين بمقتل المواطن الجرف، واعتقال المشاركين في وبالرغم من قيام السلطة
عمليات إطالق النار والذين تسببوا في مقتل المواطنين الثمانية، إال أنّه لم يتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه 

 .كما لم يتم إحالة أحد من المعتقلين إلى جهات التحقيق والمحاكم المختصة. الحوادث
 

 فــز التوقيــون ومراكــالوفاة داخل السج
 

 خمس حاالت وفاة داخل السجون ومراكز التوقيف، مقارنة بحالة واحدة ٢٠٠١ خالل عام الهيئةرصدت 
. فقد وقعت حالتا وفاة في مراكز التوقيف التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية. ٢٠٠٠وقعت خالل عام 

، ٢٧/٢/٢٠٠١ سنة، من سكان بلدة قبالن قرب نابلس، بتاريخ ٣٣ وقد توفّي المواطن سالم حسن األقرع،
بالمستشفى الوطني في مدينة نابلس بعد نقله من مقر االستخبارات العسكرية في المدينة بعد تدهور حالته 

 من قبل جهاز االستخبارات العسكرية، وتم احتجازه ٦/٢/٢٠٠١وكان المتوفّى قد اعتُقل بتاريخ . الصحية
 .لتوقيف التابع للجهاز في مدينة نابلسفي مقر ا

 
كما أفاد شقيق . أكّدت عائلة المواطن المتوفّى أنها لم تُبلّغ بأسباب احتجازه، كما لم يسمح لها بزيارته

، في تصريح مشفوع بالقسم، بأنه شاهد أثار تعذيب على الجثة قبل نقلها إلى معهد الطب للهيئةالمتوفّى 
 .يتم اإلعالن عن نتائج التشريح، كما لم يتم اإلعالن عن نتائج التحقيقولم . الشرعي في أبو ديس
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 سنة، من سكان دير البلح، في مقر االستخبارات ٤٣توفّي المواطن سليمان عويض محمد أبو عمرة، 
 من قبل ٩/٨/٢٠٠١وكان المتوفّى اعتقل بتاريخ . ١٤/٨/٢٠٠١السرايا في مدينة غزة بتاريخ / العسكرية

تخبارات العسكرية، وتم احتجازه في مقر التوقيف التابع للجهاز في مبنى السرايا الحكومي في جهاز االس
لم يتم . مدينة غزة، بدون مراعاة لإلجراءات القانونية الصحيحة في عملية االعتقال أو أثناء فترة االحتجاز

غهم بوفاته، فقد ُأبلغوا من قبل إبالغ عائلته عن أسباب اعتقاله، كما لم يسمح لهم بزيارته حتى تاريخ إبال
وبناء على شكوى العائلة وطلب . جهاز االستخبارات العسكرية أن الوفاة حصلت بسبب تعرضه لنوبة قلبية

، أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث وتم تشريح الجثة، فأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة الهيئة
شملت مساحات مختلفة بالجسم ومناطق حساسة مثل البطن، والصفن مضاعفات عدة إصابات "كانت نتيجة 

المحتوي على الخصيتين، إثر ضرب الجسم بقوة بأجسام صلبة مختلفة وعلى فترات متفاوتة، وكلها حدثت 
 .وهذا يؤكد أن المواطن المذكور توفّي نتيجة التعذيب أثناء التحقيق". في مدة أقل من أسبوع على الوفاة

 
، نتيجة إطالق النار ٩/٩/٢٠٠١ سنة، من سكان دير البلح، بتاريخ ٢٤واطن خالد سعدي العكة، وتوفّي الم

عليه من قبل قوة من جهاز األمن الوقائي بحجة محاولته الهرب، أثناء قيامهم بنقله من مقر الجهاز في تل 
 .١غزة إلى مبنى السرايا الحكومي وسط مدينة غزة/ ى الهو

 
، في ٨/١٠/٢٠٠١ سنة، من سكان نابلس، بتاريخ ٣٠اد محمد أمين سعيد البزرة، كما توفّي المواطن عم

ووجد المواطن البزرة معلّقا في مواسير . مقر التوقيف التابع لجهاز األمن الوقائي في سجن جنيد في نابلس
وكان ). البطانية(المياه الموجودة في غرفة التوقيف، بواسطة حبل مجدول مصنوع من غطاء النوم 

ووفقا للرواية . ٤/١٠/٢٠٠١المواطن البزرة قد اعتُقل من قبل جهاز األمن الوقائي في نابلس بتاريخ 
الرسمية رفض ذوو المتوفّى تشريح الجثة، ووقّعوا على تنازل خطي عن التشريح أمام المدعي العام 

وحسب الرواية . ئةالهيورفض ذوو المتوفّى اإلدالء بأي معلومات حول حادثة الوفاة لباحثي . العسكري
 .الرسمية فإن سبب الوفاة كان االنتحار

 
 ٤١أما الحالة الخامسة فوقعت لدى جهاز المخابرات العامة وهي وفاة المواطن عالء الدين حسن وهبة، 

خ ــة بتاريـرات العامــاز المخابـوكان المتوفّى قد اعتُقل من قبل جه. سنة، من سكان خان يونس
وقد فارق الحياة في زنزانته . فه في مقر المخابرات العامة في مدينة خان يونس، وتم توقي١٨/١٠/٢٠٠١

 .٢١/١٠/٢٠٠١بتاريخ 
 

تؤكد عائلة المواطن وهبة أنه لم يصدر أمر توقيف بحقّ ابنهم، وأنه اعتُقل على خلفية شيك مالي بدون 
وهبة أن ابنهم قد توفّي نتيجة وتعتقد عائلة المواطن . رصيد، وأنهم منعوا من زيارته أثناء فترة توقيفه

 .تعرضه للتعذيب
 

وقد صرح مصدر مسؤول في جهاز المخابرات العامة في بيان نشرته الصحف المحلية، أن المواطن عالء 
الدين حسن محمد وهبة، المحتجز لدى المخابرات العامة في محافظة خان يونس على خلفية أمنية، وجد 

وأكد . ٢١/١٠/٢٠٠١ الواحدة والنصف من ظهر يوم األحد الموافق منتحرا في مكان احتجازه الساعة
                                                

 . سبق إدراج هذه احلالة يف موضع سابق من هذا الفصل لدى احلديث عن الوفيات اليت تقع نتيجة سوء استخدام السالح من قبل أفراد األجهزة األمنية، وذلك للضرورة ١



 ١٤٢ 

البيان أن كافة الدالئل تشير إلى أن المواطن المذكور أقدم على االنتحار بعد مواجهته مع شركائه في 
وتابعت النيابة العامة التحقيق في حادثة الوفاة بعد تلقيها شكوى من عائلة المتوفّى، وتم . القضية األمنية

وأورد تقرير الطبيب الشرعي الخاص بتشريح الجثة أن الوفاة . الهيئةيح الجثة بحضور ممثل عن تشر
 .حدثت نتيجة اختناق المواطن المذكور

 
ترفع هذه الحوادث عدد حاالت الوفيات في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية منذ قدوم السلطة الوطنية 

 مجدداً على عدم قانونية السجون ومراكز التوقيف الهيئة تؤكد وفي هذا الصدد،. ٢ حالة٢٧الفلسطينية إلى 
التابعة لألجهزة األمنية، وضرورة منع وجود أماكن توقيف خارج نطاق القانون، واتخاذ التدابير 
واإلجراءات الالزمة للحيلولة دون تكرار حوادث وقوع مثل هذه الحاالت، إخضاع االعتقال والتوقيف 

 على ضرورة تحقيق كافة الجهات المختصة عند الهيئةكما تؤكد . تي يفرضها القانونلإلجراءات السليمة ال
وقوع حالة وفاة من هذا النوع، واإلعالن عن نتائج التحقيق وأسباب الوفاة بحسب ما يبينه تقرير الطبيب 

 .٣الشرعي بعد تشريح الجثة، ومعاقبة كل من تثبت إدانته بالتسبب في حدوثها
 
 

 يــع السلمـــة التجمـــتهاك الحقّ في تشكيل الجمعيات والحقّ في حريان:  اًثاني
 

 على حقوق وحريات األفراد ٢/١٢/٢٠٠١أثّر قرار القيادة الفلسطينية إعالن حالة الطوارئ الصادر بتاريخ 
فقد حظر قرار اعالن . بشكل عام، خاصة حقهم في التجمع السلمي، وحقهم في حرية تشكيل الجمعيات

ارئ المسيرات أو التظاهرات دون الحصول على ترخيص، وحظر استخدام الجوامع ودور العبادة في الطو
 .الدعاية السياسية، وغيرها من األمور

 
 على أن قرار إعالن حالة الطوارئ اعترته ثغرات قانونية عديدة، تمثّلت في عدم بيان السند الهيئةتؤكد 

د أي قيد زمني أو مكاني إلعالن حالة الطوارئ، كما لم تُعلن القانوني إلعالن حالة الطوارئ، عدم تحدي
اإلجراءات التي سيتم اتخاذها والقوانين التي سيتم تعليقها بموجب حالة الطوارئ، ولم تحدد الحقوق 

وبسبب عدم مراعاة كافة اإلجراءات الواجب توفّرها في إعالن . والحريات التي ال يجوز االنتقاص منها
فإنه ال يمكن التعامل مع اإلعالن المذكور باعتباره إعالن لحالة الطوارئ بالمعنى القانوني حالة الطوارئ، 

إجراء سياسي ال يتيح للسلطة الفلسطينية الخروج على أية قوانين نافذة أو تعليق على أساس أنه لها، إنما 
 .العمل بها

 
 اتــل الجمعيــي تشكيــانتهاك الحق ف

 
. ١٦/٢/٢٠٠٠، مرحلة النفاذ بتاريخ ٢٠٠٠ لسنة ١رية والهيئات األهلية، رقم دخل قانون الجمعيات الخي

منه ) ١(فالمادة . ويعطي القانون المذكور المواطنين الحقّ في تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
رية بما في للفلسطينيين الحقّ في ممارسة النشاط االجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بح"تنص على أنّه 

                                                
 ).٢٠٠١اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا ( حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية-التحقيق والتشريح: ملعلومات أنظر ملزيد من ا٢
 .املرجع السابق  ٣



 ١٤٣ 

وبموجب أحكام القانون ". ذلك الحقّ في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات األهلية وفقا ألحكام هذا القانون
تكون مهمة تسجيل الجمعيات والهيئات األهلية من إختصاص وزارة الداخلية، وال يحقّ لها رفض تسجيل 

 .نجمعية أو هيئة متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانو
 

 على تسجيل ما يزيد على مئة جمعية أهلية، تسعى معظمها إلى ٢٠٠١وافقت وزارة الداخلية خالل عام 
 رصدت حملة إغالق الجمعيات التي قامت بها السلطة الهيئةلكن . تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين

تبه بصلتها بحركتي ، وطالت عشرات الجمعيات، بعضها مش٢٠٠١كانون األول خالل الوطنية الفلسطينية، 
، مخالفة بذلك قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية مستقلةحماس والجهاد اإلسالمي وبعضها 

وقد  .الفلسطيني، الذي ضمن للمواطنين حقهم في تشكيل الجمعيات، وكفل للجمعيات ممارسة نشاطها بحرية
 .٤ور قرار من جهة قضائيةمنع القانون المذكور إغالق أي جمعية أو تفتيشها إال بعد صد

 
 حملة كبيرة استهدفت إغالق عدد من المؤسسات ١٥/١٢/٢٠٠١بدأت الشرطة الفلسطينية بتاريخ 

 : جمعية، هي٣١وقد طالت الحملة . والجمعيات
 

 غزة، جمعية النور الخيرية لرعاية األسرى وأسر - غزة، جمعية أصدقاء الطالب-الجمعية اإلسالمية
 غزة، – غزة، جمعية القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية –ة الشابات المسلمات غزة، جمعي-الشهداء

 نابلس، –غزة، مكتب نابلس للصحافة– غزة، جمعية اإلحسان الخيرية –مركز فلسطين للبحوث والدراسات
 نابلس، النقابة – نابلس، منتدى الخريجين الثقافي– نابلس، مكتب المنار الصحفي–مكتب النجاح للصحافة

 جنين، مركز – نابلس، مكتب بدر للصحافة- نابلس، نادي التضامن الرياضي اإلسالمي–إلسالمية للعمالا
 جنين، جمعية - جنين، مركز سلسبيل للكمبيوتر– جنين، نادي إسالمي جنين-المرشد للدراسات واألبحاث

 الخليل، مركز -سالمي الخليل، اتحاد الشباب اإل- الخليل، المركز الثقافي االسالمي-الشبان المسلمين
الخليل، جمعية اإلصالح الخيرية /  دورا-الخليل، اتحاد الشباب اإلسالمي/ دورا-األنوار للثقافة والفنون

 بيت لحم، جمعية - بيت لحم، النقابة اإلسالمية للعمال- بيت لحم، اتحاد الشباب اإلسالمي-االجتماعية
 رام اهللا، مركز صامد لخدمات - الخيرية االسالمية رام اهللا، الجمعية–اإلصالح الخيرية االجتماعية

 رام اهللا، والبراق للدراسات - للدعاية واإلعالمI.T. رام اهللا، – رام اهللا، مجمع النقابات اإلسالمية–الحراسة
 . رام اهللا-واألبحاث

 
وقد أكّد . اتهتم إغالق الجمعيات المذكورة دون إشعار القائمين عليها بقرار اإلغالق أو إبالغهم بمسوغ

مسؤولو الجمعيات المغلقة أنهم في أعقاب سماعهم بقرارات اإلغالق من خالل وسائل اإلعالم، توجهوا إلى 
الجهات المختصة، كالشرطة واألجهزة األمنية ووزارة الداخلية، لالستفسار، فتم إبالغهم أن األوامر صادرة 

ويشار إلى أن المؤسسات .  منفّذة لتلك األوامرمن جهات عليا في السلطة، وأن هذه األجهزة ليست سوى
التي تم إغالقها مرخصة بموجب القانون الفلسطيني، وأن إغالقها لم يأت على خلفية مخالفتها للقوانين 

هذا إضافة إلى أن قرارات اإلغالق كانت قرارات إدارية وسياسية من السلطة التنفيذية، وليست . الفلسطينية
 .قرارات قضائية

                                                
وضع اليد على أموال أية مجعية أو هيئة أو إغالق أو تفتيش مقرها أو ال جيوز "، على أنه ٢٠٠٠ لسنة ١قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية رقم  من ٤١ نصت املادة   ٤

 ".أي من مراكزها وفروعها إال بعد صدور  قرار من جهة قضائية خمتصة



 ١٤٤ 

 إلى أن الجمعيات التي تم إغالقها تُقدم خدمات اجتماعية آلالف المواطنين من أيتام وُأسر فقيرة، يشار
 .وبعضها يقوم بممارسة نشاطات بحثية

 
 يــــع السلمــنتهاك الحقّ في حرية التجمإ
 

عامة، ويعطي  الحقّ في عقد االجتماعات ال١٩٩٨ لسنة ١٢ينظّم قانون االجتماعات العامة الفلسطيني رقم 
المواطنين حقّ عقد االجتماعات العامة، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص، خالفاً لما كان عليه الحال 

 ساعة ٤٨في القوانين السابقة، إال أنه فرض على منظّمي االجتماع إشعار المحافظ أو مدير الشرطة قبل 
شرطة رفض السماح بعقد االجتماع، لكنه يستطيع وال يملك المحافظ أو مدير ال. على األقل من تاريخ عقده

فرض ضوابط على مدة أو مسار االجتماع بهدف تنظيم حركة المرور، على أن يبلّغ المنظمون بهذه 
 . ساعة على األكثر من موعد تسليم اإلشعار٢٤الضوابط خطياً خالل 

 
قف األجهزة األمنية تجاه رغم صدور قانون االجتماعات العامة ودخوله مرحلة النفاذ، إال أن مو

فما زالت األجهزة . االجتماعات العامة، خصوصاً تلك التي تنظّمها حركات وأحزاب المعارضة، لم يتغير
األمنية ترفض في أحيان السماح بعقد اجتماعات عامة، ما يعد انتهاكاً للحقّ في حرية التجمع السلمي الذي 

 .كفله قانون االجتماعات العامة
 

 قضية واحدة تتعلق بانتهاك الحقّ في عقد االجتماعات العامة، ولم يقتصر ٢٠٠١ خالل عام الهيئةتابعت 
فكما ذكرنا سابقا، . األمر على مجرد رفض السماح بعقد االجتماع، بل تعداه ليشمل انتهاك الحقّ في الحياة

ة في أعقاب الهجمات اعترضت قوات الشرطة المظاهرة السلمية التي نظّمها طلبة الجامعة اإلسالمي
 . ما أدى إلى مقتل ثالثة مواطنين،األمريكية على أفغانستان

 
 إنجاز للشعب الفلسطيني، يخدم تطلّعاته في دولة ١٩٩٨ على أن قانون االجتماعات العامة لعام الهيئةتؤكّد 

 .لسلميديمقراطية، ويتماثل مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي كفلت الحقّ في التجمع ا



 ١٤٥ 

 اتـــح واالنتخابــتعليق الحقّ في الترشي  :اًثالث
 

ي ـاذ فـة النفــ مرحل١٩٩٦ة ـ لسن٥م ـة رقـدخل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطيني
يصدر وزير الحكم المحلي قراراً بإجراء انتخابات : " وتنص المادة الثالثة منه على ما يلي.١٦/١٢/١٩٩٦

لكن رغم ". ة النتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ويحدد موعداً لهاحرة ومباشر
مرور أكثر من خمس سنوات على صدور القانون المذكور، وخالفاً لما ورد فيه، تستمر السلطة الفلسطينية 

المحلي بإجراء بتجاهل وتعطيل إجراء انتخابات المجالس المحلية، إذ لم يصدر أي قرار عن وزير الحكم 
 .هذه االنتخابات

 
على صعيد آخر، انتهت المرحلة االنتقالية التي يفترض بانتهائها أن تنتهي والية المجلس التشريعي، ويتم 

لكن محكمة . ١٩٩٥ لسنة ١٣إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة بحسب قانون االنتخابات رقم 
ب قانون االنتخابات، قررت بأن تحديد والية المجلس التشريعي استئناف قضايا االنتخابات، المشكّلة بموج

. يعود لقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 .وقد عطّل هذا القرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دورية ومنتظمة

 
ى من بعض ممثلي أطر طالبية في جامعات غزة مفادها قيام وزارة  شكوالهيئةومن جهة أخرى تلقّت 

التعليم العالي بالتنسيق مع إدارات الجامعات، وموافقة أطر طالبية أخرى، بالعمل على تأجيل انتخابات 
، رغم انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس وتعارض هذا اإلجراء مع ٢٠٠١مجالس اتحاد الطلبة لعام 

لكن . لوائح المعمول بها في الجامعات الفلسطينية، إذ يتوجب إجراء انتخابات جديدة كل عاماألنظمة وال
 .وزارة التعليم العالي ترى أن الظروف السياسية ال تسمح بإجراء االنتخابات في الوقت الحالي

 
المهنية،  موضوع تعطيل وتأجيل إجراء االنتخابات الخاصة ببعض النقابات ٢٠٠١ خالل عام الهيئةتابعت 

فبعد انتهاء والية المجلس النقابي كان من المفترض إجراء انتخابات . كنقابة محامي فلسطين ونقابة األطباء
 غير مسمى، وذلك بحجة أن الظروف السياسية الراهنة ال تسمح أجلجديدة، لكنها لم تُجر، وتم تأجيلها إلى 

 .ئهابإجرا
 

ا حقّ أساسي للمواطنين الفلسطينيين، وأن مشاركة المواطنين في  أن االنتخابات بكافة مستوياتهالهيئةترى 
إدارة الشؤون العامة تتم أساسا من خالل مشاركتهم في انتخابات دورية ونزيهة الختيار ممثليهم من أعضاء 
المجلس التشريعي، أعضاء مجالس الهيئات المحلية، مجالس الطلبة، والهيئات اإلدارية للنقابات واالتحادات 

 أن تعليل تأجيل االنتخابات بالظروف السياسية يعتبر تسليما بسياسة االحتالل الهيئةكما ترى . مهنيةال
كما أن إجراء . اإلسرائيلي الهادفة الى ضرب مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعطيل عملها وتطورها

 .يموقراطيةاالنتخابات في موعدها يعزز العمل الوطني في بناء مؤسسات المجتمع على أسس د



 ١٤٦ 

 يـــان الشخصــ إنتهاك الحقّ في الحرية واألم:اًرابع
 

ال زالت السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بأجهزتها األمنية، مستمرة في انتهاك الحقّ في الحرية واألمان 
 .الشخصي، وذلك من خالل االعتقاالت التعسفية

 
ن ال تُراعى فيها اإلجراءات القانونية الواجبة االتباع، يقصد باالعتقال التعسفي كل عملية احتجاز لمواطني

مثل اعتقال شخص دون مذكرة صادرة عن النيابة العامة أو القضاء، أو االعتقال الذي يتجاوز المدة 
 ٣ ساعة وفق قانون اإلجراءات الجزائية رقم ٢٤القانونية التي يسمح للجهاز األمني التوقيف خاللها، وهي 

كذلك يعتبر اعتقال األشخاص بسبب . استمرار االعتقال دون عرض المتهم على القضاء، أو ٢٠٠١لعام 
 .آرائهم ومواقفهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية شكل من أشكال االعتقال التعسفي

 
كما ال زالت هناك حاالت اعتقال .  على خلفية سياسية٢٠٠١جاءت أغلب االعتقاالت التعسفية خالل عام 

 .اطنين على خلفيات جنائية ومدنية، وإن كان على نطاق ضيقتعسفي لمو
 

 يــال السياســـاالعتق
 

االعتقال السياسي هو الذي يتم تنفيذه من قبل السلطات بحق أفراد أو جماعات على خلفية المواقف السياسية 
 .أو االنتماءات الحزبية غير المخالفة للقانون

 
دئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، لما يمثله من خرق للحريات يعتبر اإلعتقال السياسي تجاوزاً لمبا

والحقّوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحقّ في حرية الرأي والتعبير والحقّ في الحرية 
" :  منه اآلتي) ١٩( في المادة ١٩٤٨فقد جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة . واألمان الشخصي

وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ". …خص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لكل ش
 ".لكل فرد الحقّ في الحرية وفي األمان على شخصه: "منه) ٩( في المادة ١٩٦٦والسياسية لعام 

 
بحق رغم اندالع انتفاضة األقصى وما رافقها من ارتكاب قوات االحتالل اإلسرائيلي لمختلف الجرائم 

.  من حمالت اعتقال على خلفية سياسية٢٠٠١السلطة الوطنية الفلسطينية ومواطنيها، إال أنه لم يخُل عام 
 بحملتي اعتقال في أعقاب اغتيال وزير السياحة ٢٠٠١فقد قامت أجهزة األمن الفلسطينية في أواخر عام 

ات المواطنين الفلسطينيين المنتمين وطالت االعتقاالت مئ. اإلسرائيلي وقوع سلسلة تفجير في القدس وحيفا
إلى الفصائل الفلسطينية المعارضة في حركة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية، من أجل إقناع 

 .إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات
 

شملت حمالت االعتقال السياسي مواطنين من مختلف التنظيمات الفلسطينية المعارضة، ونشطاء ميدانيين 
ويالحظ أن أغلبها، إن لم يكن جميعها، تمت دون إبراز مذكرة . وأكاديميين وطالب جامعات وغيرهم

كما لم يتم عرض المعتقلين على النيابة العامة أو على قاضي الصلح ولم . توقيف أو مذكرة إحضار للمعتقل



 ١٤٧ 

ن قبل األجهزة األمنية التي ال كما تمت االعتقاالت م. تصدر بحقهم لوائح إتهام، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة
 .تملك صالحية اعتقال المواطنين

 
ن عدة أسابيع أو عدة أشهر، وأحياناً يستمر أكثر من سنة، وال يعرف المعتقل المدة يويستمر اعتقال السياسي

 .أما اإلفراج عن المعتقلين السياسيين فال يتم إال بقرار سياسي. التي سيمضيها في التوقيف
 

تقادات الشديدة التي وجهت في السابق لكافة أشكال االعتقال بصفة عامة، واالعتقال اإلداري بصفة رغم االن
فقد أصدر مدير عام الشرطة، بتاريخ . ٢٠٠١خاصة، إال أن االعتقال اإلداري ظهر من جديد خالل عام 

ذلك قانون اإلجراءات ، قراراً يقضي بحبس خمسة مواطنين لمدة ستة أشهر إدارياً، مخالفاً ب٣١/١٠/٢٠٠١
 .٢٠٠١ لسنة ٣الجزائية رقم 

 
 جميع أشكال االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية المواقف السياسية واالنتماءات الحزبية الهيئةتعارض 

 .غير المخالفة للقانون، وتؤكد على ضرورة تقديم من تثبت مخالفته للقانون إلى المحاكم النظامية
 
 

 ةــات الصحافيـــر والحريــة الرأي والتعبيانتهاك حري: خامساً
 

فقد .  عدداً من االنتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي واإلعالمي٢٠٠١شهد عام 
اعتدت الشرطة الفلسطينية بالضرب على مجموعة من الصحفيين وحاولت منعهم من تصوير وتغطية 

فأثناء تواجد . ٨/١٠/٢٠٠١لبة الجامعة اإلسالمية في غزة بتاريخ المواجهات التي وقعت بين الشرطة وط
أشرف الكفارنة، وزكريا أبو هربيد، وعبد السالم شحادة  في أماكن مختلفة بمنطقة الجامعة : الصحفيين

اإلسالمية لتغطية المواجهات، قام أفراد من الشرطة باالعتداء عليهم بالضرب ومنعوهم من تصوير 
 .األحداث

 
، ١٩٩٥ لسنة ٥ تصرف الشرطة بحق الصحفيين المذكورين مخالفا لقانون المطبوعات والنشر رقم يعتبر

الصحافة والطباعة حرتان وحرية "فالمادة الثانية منه تنص على أن . الذي كفل حرية الصحافة واإلعالم
ماً في وسائل الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قوالً، كتابة وتصويراً ورس

 ".اإلعالم
 

 أقدمت السلطة الفلسطينية على وقف عمل عدد من ٢٠٠١وفي النصف الثاني من شهر كانون أول 
 :فقد تم إغالق الصحف ومكاتب األحزاب التالية. الصحف وإغالق مكاتب عدد من األحزاب

 
 اإلسالمي، وكانت ، ناطقة باسم حزب الخالص الوطني١٩٩٧أسبوعية تأسست عام : صحيفة الرسالة  -

 .تعرضت لإلغالق عدة مرات خالل السنوات الماضية
 .، كناطقة باسم حركة الجهاد اإلسالمي١٩٩٤أسبوعية تأسست عام : صحيفة االستقالل  -



 ١٤٨ 

، ومقره الرئيسي في ١٩٩٧وهو حزب إسالمي تأسس عام : مكتب حزب الخالص الوطني اإلسالمي  -
در سابقة في حركة حماس، وقد سبق وأن تعرض األمين العام السابق تكونت قيادته من كوا. مدينة غزة

 .للحزب لالعتقال، وتعرض مكتبه الرئيسي لإلغالق
، تكونت قيادته من عدد من ١٩٩٥وهو حزب تأسس عام  :مكتب حزب النهضة الوطني اإلسالمي  -

 أجهزة السلطة عناصر سابقة في حركة حماس، ولم يسبق أن تعرض الحزب للمضايقات من قبل
 .الفلسطينية

، وتكونت قيادته من عناصر سابقة في حركة ١٩٩٥هو حزب تأسس في العام : مكتب الجبهة اإلسالمية  -
 .حماس، وهو من األحزاب الموالية للسلطة الفلسطينية

 
ة كما تؤكد على ضرور.  على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وكفالة وسائل ممارستهاالهيئةتؤكد 

وقف الممارسات التعسفية بحق الصحفيين، وعدم التدخل في عملهم، وااللتزام بقانون المطبوعات والنشر 
، وعدم اتخاذ أي إجراء بحق الصحافة والصحفيين، إال من خالل القضاء والمحاكم ١٩٩٥ لسنة ٥رقم 

 .المختصة
 
 

 بــ التعذية أوــاءة المعاملـــرض إلســـانتهاك الحقّ في عدم التع: سادساً
 

يعتبر التعذيب بكافة أشكاله مخالفاً لالتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المحتجزين والسجناء، 
خصوصاً االتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

فذة في الضفة الغربية وقطاع غزة التعذيب، وتعتبره كما تُجرم قوانين العقوبات النا. الإلنسانية أو المهينة
 .جنحة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

 
ويمكن اعتبار جزء من . تقع أغلب حاالت التعذيب في فترة التحقيق بهدف انتزاع اعترافات من الموقوف

منية قاموا بها خالفاً للتعليمات الصادرة هذه الحاالت بمثابة تجاوزات فردية من قبل العاملين في األجهزة األ
 .إليهم

 
سوء المعاملة وقعت  أو/  شكوى تتضمن ادعاء بالتعذيب و٤٢ ما يزيد عن ٢٠٠١ خالل عام الهيئةتلقّت 

 ٦٩ن ـ، وما يزيد ع٢٠٠٠ شكوى خالل عام ٥٥من قبل أفراد األجهزة األمنية، مقابل ما يزيد عن 
ص عدد الشكاوي بشكل ملحوظ خالل العام السابق، وجود بعض ويعكس تقلّ. ١٩٩٩شكوى خالل عام 

 .التحسن في أسلوب عمل األجهزة األمنية الخاص بمعاملة المحتجزين والسجناء
 

رغم خطورة التعذيب وإعالن المسؤولين في السلطة التنفيذية مراراً عن تحريمه، لكن ال توجد لدى 
أو آلية واضحة للتحقيق في شكاوي التعذيب بشفافية وفاعلية األجهزة األمنية تعليمات صارمة تمنع حدوثه، 

 ال ترقى إلى المستوى الهيئةكما أن استجابة األجهزة األمنية مع شكاوي التعذيب التي تثيرها . وحياد
 .المطلوب



 ١٤٩ 

 لــة والتنقـــة الحركــانتهاك الحقّ في حري : سابعاً
 

 من االنتهاكات الواقعة من قبل  قليالًاً عددالهيئةسجلت  ١٩٩٤منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
وال يمكن وصف هذه االنتهاكات بأنها . السلطة الوطنية الفلسطينية على حرية المواطنين في التنقل والحركة

 عدد من االنتهاكات في هذا ٢٠٠١ خالل عام الهيئةومع ذلك، رصدت . سياسة عامة تنتهجها السلطة
 .المجال

 
 اإلقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة ٦/١٢/٢٠٠١ت السلطة الفلسطينية بتاريخ فقد فرض

حماس، وتم إبالغه من قبل أشخاص في الشرطة الفلسطينية بأن عليه عدم مغادرة منزله الكائن بحي 
ضت كما فُر. الزيتون في مدينة غزة، والتوقف عن إعطاء أي تصريحات إعالمية عبر وسائل اإلعالم

، وذلك ٢٢/١٢/٢٠٠١اإلقامة الجبرية على الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، من قيادي حركة حماس بتاريخ 
 احتجاجات شديدة من ى القذيبعد اتفاق ضمني مع ممثلين عن السلطة الوطنية كبديل عن قرار اعتقاله ال

 .قبل مجموعات من الفلسطينيين
 

 ٢٦جديد جواز السفر الخاص بالمواطن جالل عثمان طوطح من جانب آخر، امتنعت وزارة الداخلية عن ت
وكان المواطن المذكور يعمل في الشرطة . سنة، من سكان حي الزيتون بغزة، والموجود حاليا في فرنسا

 قوات االحتالل  قبلالبحرية، وحصل على إجازة للسفر للخارج من أجل العالج بسبب إصابته من
 تقدمت عائلة المواطن المذكور بطلب إلى وزارة ١٩٩٩في عام . رنسااإلسرائيلي، وال يزال يقيم في ف

. ٢٠٠١الداخلية لتجديد جواز سفره حتى يتمكن من التنقل، لكن لم يتم االستجابة للطلب حتى نهاية عام 
وترجع وزارة الداخلية سبب رفضها تجديد جواز سفر طوطح إلى وجود طلب من الشرطة البحرية يدعو 

ولكن المواطن المذكور كان قد . دم تجديده، ألن المواطن طوطح لم يعد إلى عمله في الجهازالوزارة إلى ع
 .فُصل من عمله في الشرطة البحرية بعد انتهاء إجازته وعدم عودته للعمل

 
 .تمت اإلجراءات سالفة الذكر، دون االستناد إلى أي أساس قانوني أو أمر قضائي



 ١٥٠ 

 ةــة العامـــال الوظيفـــانتهاكات في مجال إشغ : ثامناً
 

يعتبر الحقّ في تقلّد الوظائف العامة جزءاً من الحقّوق األساسية للمواطنين، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات 
لكل "  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه ٢١/٢فقد نصت المادة . الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

 من اإلعالن ذاته على ٢٣وتنص المادة ". حق تقلّد الوظائف العامة في بلدهشخص بالتساوي مع اآلخرين، 
لكل شخص الحقّ في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية "أن 

كما تنص المادة نفسها على حق جميع األفراد، دون تمييز، في أجر متساو على العمل ". من البطالة
 .هذا إضافة إلى حق كل فرد في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشا الئقا وكريماً. ويالمتسا

 
 شكوى تتعلق بانتهاكات في مجال إشغال الوظيفة العامة من قبل وزارات ٥٤ ٢٠٠١ خالل عام الهيئةتلقّت 

 بهذا الهيئةقّتها وتنوعت الشكاوي التي تل. ومؤسسات عامة مختلفة في السلطة الوطنية الفلسطينية
الخصوص، خاصة حرمان الموظف من حقوقه في الترقية واإلحالة إلى التقاعد، تعرض الموظف للنقل 
التعسفي، وعدم توفير التنافس النزيه في التوظيف، ومن االنتهاكات ما يتعلق باالعتداء على حقوق الموظف 

 .المالية، كوقف الراتب والفصل التعسفي
 

 شكوى من عدد من المواطنين من سكان محافظات غزة تتعلق بإيقافهم عن الهيئةل، تلقّت على سبيل المثا
المواطنون المذكورون حاصلون على شهادات تخصص إذاعة . العمل في هيئة اإلذاعة والتلفزيون

طيني وتلفزيون، وكانوا قد عينوا في العمل من قبل المنسق العام السابق لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلس
 بإبالغهم من قبل الشؤون اإلدارية بوقفهم عن العمل ١٨/١١/٢٠٠٠، وفوجئوا بتاريخ ١/٦/٢٠٠٠بتاريخ 

 الشكوى مع الهيئةوتابعت . لعدم توفّر األموال، هذا مع العلم أنهم لم يتلقوا أي راتب منذ تاريخ تعيينهم
، التخاذ ما يلزم من إجراءات في إتجاه إعادة القائم بأعمال المنسق العام لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني

 .المذكورين إلى عملهم، وصرف ما يستحقونه من رواتب متأخرة، ولكن دون نتيجة
 

 تتعلق بقيام ديوان الموظفين العام بإيقاف بعض الموظفين ٢٠٠١ خالل عام ى بعض الشكاوالهيئةكما تلقّت 
 بهذا الهيئةومن ضمن الشكاوى التي تابعتها .  بشكل تعسفيعن العمل، بعد أن اعتُقلوا لدى األجهزة األمنية

الخصوص، قضية مواطن من سكان بيت لحم كان يعمل موظفاً بوزارة المواصالت، ثم قام جهاز األمن 
 يوما بشكل تعسفي، وقُدم إلى محكمة صلح بيت لحم، فقررت براءته من ١٣الوقائي باعتقاله وتوقيفه لمدة 

بعد صدور قرار المحكمة عاد المواطن المذكور إلى عمله، لكنه فوجئ بوقفه عن . يهالتهمة المنسوبة إل
 . العمل من قبل ديوان الموظفين العام بناء على توصيات الجهات األمنية



 ١٥١ 

 اتـــة والتوصيــالخالص : تاسعاً
 

المختلفة، لحقوق عرضنا خالل هذا الفصل بعض انتهاكات السلطة الوطنية الفلسطينية، بأجهزتها التنفيذية 
، التي وقعت بسبب ضعف سيادة القانون، وعدم وجود فصل حقيقي ٢٠٠١وحريات المواطنين خالل عام 

وواضح بين السلطات الثالث، وتهميش دور الجهاز القضائي، وسلب صالحيات النيابة العامة، وتقاعس 
ل المواطنين في الحفاظ على المجلس التشريعي عن أداء دوره الرقابي بشكل مؤثر وفاعل باعتباره ممث

 .حقوقهم وحرياتهم
 

 على ضرورة خلق بيئة دستورية وقانونية سليمة، تُصان فيها الحقوق والحريات، وتمنع الهيئةلذا تؤكد 
 : بما يليالهيئةوتوصي .  المواطنحقوقاالنتهاكات التي تقع على 

 
. مجلس التشريعي بإلغائها من كافة القوانين على موقفها الرافض لعقوبة اإلعدام، وتطالب الالهيئةتؤكد . ١

 من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عدم المصادقة على قرارات اإلعدام الهيئةطلب إلى أن يتم ذلك، ت
 وعليه توصي الهيئة بإلغاء محاكم أمن الدولة ألن وجود .الصادرة من المحاكم، خاصة محاكم أمن الدولة

م يتعارض مع متطلبات سيادة القانون نظراً لما ينطوي عليه من مساومة واستمرار عمل مثل هذه المحاك
 .موجعة على إجراءات المحاكمة العادلة، كما حددتها القوانين المحلية والدولية

 
 على ضرورة ضبط استخدام وحمل السالح من قبل المواطنين والعاملين في األجهزة الهيئةتؤكد . ٢

كما تؤكد على وجوب التزام أفراد األجهزة األمنية . ق المخالفيناألمنية، وفرض عقوبات رادعة بح
بتعليمات وقواعد إطالق النار، والعمل على إعادة النظر في التدريبات التي يتلقونها حول التعامل مع 

 .السالح
 
حاالت  على ضرورة أن تقوم النيابة العامة بواجباتها القانونية في مجال التحقيق الجدي في الهيئةتؤكد . ٣

الوفاة التي تحدث في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية أو في ظروف غامضة، ونشر نتائج التحقيق على 
المأل، ومحاسبة المسؤولين، وكذلك التحقيق الجدي في األحداث بين متظاهرين مدنيين وقوات األمن، التي 

 .راح ضحيتها عشرات المواطنين، إضافة إلى مئات الجرحى
 
 على ضرورة احترام حق األفراد في تشكيل الجمعيات وممارسة عملها بحرية ودون قيود، الهيئةتؤكد . ٤

كما تؤكد على ضرورة إعادة فتح الجمعيات . وعدم اتخاذ أي إجراء عقابي بحقها إال وفقا ألحكام القانون
 . خالفا ألحكام للقانون٢٠٠١التي تم إغالقها خالل عام 

 
 وروح قانون االجتماعات العامة، وخصوصاً ما ورد فيه من  االلتزام بنص على ضرورةالهيئةتؤكد . ٥

 .حق المواطنين في إقامة التجمعات السلمية بعد إشعار الجهات المختصة، دون الحاجة إلى ترخيص
 



 ١٥٢ 

 على ضرورة اإلسراع في الدعوة إلى إجراء انتخابات للمجالس المحلية وفقاً لقانون انتخاب الهيئةتؤكد . ٦
 عدم الهيئةوترى . هيئات المحلية، وتحديد مواعيد واضحة إلجراء انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسةال

 .وجود مبررات تستدعي تأخير إجراء انتخابات مجالس النقابات المهنية
 
 على ضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين على خلفية رأيهم وانتمائهم السياسي، وكافة الهيئةتؤكد . ٧

 .كما تؤكد على موقفها الرافض لجميع أشكال االعتقال التعسفي. فين بطريقة غير قانونيةالموقو
 
 على ضرورة احترام الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وعدم اتخاذ أي إجراء بحق الهيئةتؤكد . ٨

طبوعات والنشر، الصحافة والصحفيين إال عبر القضاء والمحاكم المختصة، وبناء على شكوى من دائرة الم
 .تطبيقاً لنصوص قانون المطبوعات والنشر

 
وتطالب األجهزة .  على ضرورة منع اللجوء إلى التعذيب بكافة أشكاله كوسيلة في التحقيقالهيئةتؤكد . ٩

األمنية االهتمام بشكاوى المواطنين حول تعرضهم للتعذيب، والتعامل معها بجدية، ومحاسبة المسؤولين عن 
 .ارتكابها

 
 على ضرورة تعامل كافة وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية مع العاملين فيها الهيئةتؤكد . ١٠

كما تؤكد على حق كل موظف في التظلم من أي اعتداء على . بمهنية وضمن حدود قانون الخدمة المدنية
 تلحظ وجود انتهاكات يئةفاله. حقوقه الوظيفية، وفي اللجوء إلى كافة الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه

 .لحقوق الموظفين، وتلمس عدم اهتمام بعض الوزارات في التعامل مع مخاطباتها



 

 ١٥٥  

 
 متابعــات الشكـــاوى         :لفصل األولا
 
 

  دمـــةمق
 
كل متابعة الشكاوى مؤشراً مهماً على حالة حقوق المواطن وحرياتـه فـي منـاطق السـلطة الوطنيـة        شتُ

رصدها ومتابعتها يتضح حجم الحقوق التـي يـتم انتهاكهـا،     ب هيئةالفمن االنتهاكات التي تقوم     . الفلسطينية
تعاون الجهات المختلفة في وقف االنتهاك ومعاقبة مرتكبيه، ومدى التـزام           ى  م بذلك، ومد  والجهات التي تقو  

 .هذه الجهات في احترام حقوق المواطن وتعزيز سيادة القانون
 
ول من خاللها تحقيـق أفضـل   ابع آلية مرنة تح   تتّزءاً كبيراً من جهدها لمتابعة الشكاوى، و       ج هيئةالكرس  ت

تمتاز هذه اآللية بالتوازن والموضوعية في تحديـد        . اكات وصيانة حقوق المواطن   معالجة االنته ي  النتائج ف 
 في متابعة الشكاوى بقواعد إجرائية جامدة، فيمكن متابعـة كـل         الهيئةوال تتقيد   . االنتهاك وطريقة معالجته  

صـودة، وهـي صـيانة حقـوق     مقالمشتكى عليها من أجل تحقق الغاية ال منها حسب نوع الشكوى والجهة 
 .لمواطنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥٦  

 أنواع الشكاوى التي تتابعهــا الهيئــة: والًأ
 
فـي   هيئـة الوتختص  . وء اإلدارة لسلكنها ال تخرج عن المفهوم العام       ،  هيئةالنوع الشكاوى التي تتابعها     تت

عليه  خرق حقوق المواطن، إذا كان الطرف المشتكى         إلىمتابعة الشكاوى المتعلقة بسوء اإلدارة التي تؤدي        
 .ةممؤسسة أو هيئة عامة أو شبه عا

 
 :يلا ي مهيئةالمن األمثلة على أنواع الشكاوى التي تتابعها و
 

اإلجراءات القانونية، التعذيب  تشمل االعتقال والتوقيف دون اتباعو: اوى تتعلق باألجهزة األمنيةشك.  ١
ف، التأخير في تقديم الشخص والمعاملة السيئة أثناء الحجز، الوفاة داخل السجون ومراكز التوقي

 .المحتجز للمحاكمة أو في توجيه االتهام إليه
مجال تقديم الخدمات، أو التأخير ي عامة بواجباتها القانونية تجاه المواطنين فلم قيام السلطات اعد.  ٢

 .غير المبرر في إنجاز المعامالت
قانونية وال يراعى فيها مبدأ اإلنصاف، بع فيها اإلجراءات التّايا التعيين والتوظيف التي ال تُقض.  ٣

 .رشوة والمحسوبية في التعيينات، وقضايا الفصل التعسفي من الوظيفة العامةلا 
 .رات الجنس أو الديانة أو العرق أو اللون أو األفكار السياسيةباتمييز في تطبيق القانون العتال.  ٤
 .هزة السلطة، سواء األمنية أو المدنيةتهاك الحريات األساسية للمواطن من قبل أي من أجان.  ٥
خفاق في شرح قرار، التأخير في تنفيذه، التطبيق غير السليم للقانون، وإعطاء معلومات خاطئـة أو      اإل.  ٦

 .إبالغ الفرد بأن له حقوقاً في االعتراض أو الطعن أو التظلمم مضللة كعد
 .راراتهتدخل في اختصاصات الجهاز القضائي وعدم االمتثال لقال.  ٧
 .تغالل المنصب والتعسف في استعمال السلطةاس.  ٨
 .ى ممتلكات المواطنينلتداء السلطة التنفيذية عاع.  ٩

 .والعالج يها قانونيا، كحق التعليم والسكنعلاعس السلطة التنفيذية عن تقديم الخدمات المنصوص تق. ١٠
 

 
 ــةأنواع الشكاوى التي تخرج عن نطاق اختصــاص الهيئ: نياًثا
 

 :لشكاوى من األنواع التالية اهيئةالابع تتال 
 .اوى بشأن النزاعات بين األفراد أو المؤسسات الخاصةشك .١
 .ايا منظورة أمام المحاكم أو هيئات التحكيمقض .٢
 .ت اإلنسانيةااوى بشأن الحصول على المساعدشك .٣



 

 ١٥٧  

 .ن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطينيأاوى بششك .٤
 

أن الشكوى المقدمة إليها ال تدخل ضمن نطاق اختصاصها، فإنها تقدم النصـح   بهيئةالرت قر إذا ومع ذلك، 
 .واإلرشاد لصاحب الشكوى وتوجهه إلى الجهة المختصة بمعالجة شكواه

 
 
 :مراحـــل متابعـــة الشكــاوى: لثاًثا
 
 التحقق من اختصاص الهيئة: مرحلة األولىال
 
ن ناحية الجهة المشتكى عليها،      م هيئةال من أن الشكوى تدخل ضمن اختصاص        لمرحلة التحقق  ا م في هذه  تّي

ـ وب. وموضوع الشكوى، كما يتم الحصول على المعلومات والوثـائق الالزمـة           د فحـص االدعـاءات     ع
 :والمعلومات والوثائق يمكن التوصل إلحدى النتائج التالية

 
 . يوجد سوء إدارة ال •
 .يه إجحاف بحق المشتكيجد سوء إدارة، ولكن لم يترتب علوي •

 .الهيئةا من قبل موهاتان الحالتان ال يتّم متابعته
 ).وهنا ننتقل للمرحلة الثانية(جد سوء إدارة ترتب عليه خرق لحق المشتكي وي •

 
 مراسلة الجهة المسؤولة: لمرحلة الثانيةا
 

م فـي هـذه     يـتّ و. هاتكى علي مشراسلة المسؤول المباشر عن موضوع الشكوى، أو الجهة ال        م ب الهيئةتقوم  
المراسالت االستفسار عن صحة ادعاء الشخص المشتكي والطلب من الجهة المعنيـة اتخـاذ اإلجـراءات                

كاعتقـال  ( إذا كانت هناك أدلة قاطعة على وقوعـه          كالمناسبة، أو الطلب من الجهة المسؤولة وقف االنتها       
 ).مواطن دون اتباع اإلجراءات القانونية

 
وهناك عدة احتماالت يمكـن أن تحصـل         .أسابيع إلى شهر لتلقي الرد على المراسالت       ثالثة   الهيئةظر  تتن

 :خالل هذه الفترة
١  .م إرسال رسالة تذكيرية إلى نفس الجهة التي تم مخاطبتها يتّحينها ،عدم تلقي أي رد. 
 وهنا يـتم االتصـال بالشـخص صـاحب     .هيئةاللى كافة استفسارات عتلقي رد مقنع يجيب     .  ٢

 .د الجهة المخاطبة، ويتم إرسال نسخة من الرد إليهرشكوى وإعالمه بال



 

 ١٥٨  

 وهنا يتم مخاطبة الجهة التي ورد منها        .هيئةالتلقي رد غير كاف وال يجيب على استفسارات         .  ٣
لالستفسار عن النقص الذي لم يعالجه الرد الرد. 

 
 مخاطبة الجهات األعلى: مرحلة الثالثةال
 

يـتم  ) لرسالة األصلية والرسـالة التذكيريـة     ا (هيئةاللقي أي رد على رسالتي      ي حال عدم ت   ف.  ١
 .مخاطبة الجهة اإلدارية األعلى

تم االنتظار ثالثة أسابيع إلى شهر حتى ترد الجهة العليا، وبعدها يتم اتخاذ أحـد اإلجـراءات               ي.  ٢
 :التالية

ام أو المفوض العام مـن أجـل مناقشـة          حديد لقاء للمدير الع   تاالتصال مع الجهة العليا المسؤولة و      •
 .الشكوى أو الشكاوى العالقة

 .إلى القضاءه التوج •
  .هيئةالإصدار بيان يوضح موقف  •

 
 إغالق الشكاوى وإعداد تقارير عن نتائج المتابعة: مرحلة الرابعةال

 
 : بإغالق الشكاوى عند تحقيق إحدى النتائج التاليةالهيئةتقوم 

 
يكون ذلك عند قيام الجهة المتابع معها بالتعاون مـع          . وصول إلى نتيجة مرضية   غالق الشكوى مع ال   إ.  ١

 .عالجة االنتهاك موضوع الشكوى مبحل المشكلة أو هيئةال
 
ويكون ذلك في حالة إبداء الجهـة المتـابع معهـا           . غالق الشكوى دون الوصول إلى نتيجة مرضية      إ.  ٢

وانب، األمر الذي يؤدي في النهاية إلـى    ج في بعض ال   لكن هذا التعاون يشوبه نقص    ،  هيئةالتعاوناً مع   
قيام بمـا هـو مطلـوب منهـا لمعالجتـه      العدم اعتراف الجهة المتابع معها بوجود االنتهاك، أو عدم     

 .ولمحاسبة مقترفيه، مع توجيه نقد ووضع توصيات بشأن طرق المعالجة
 
ق الشكوى بعـد اسـتنفاد اإلجـراءات        امت بإغال  ق هيئةالوهذا يعني أن    . غالق الشكوى دون تعاون   إ.  ٣

ـ المذكورة سابقا من مراسالت واتصاالت وغيرها دون الوصول إلى نتيجة مرضية، مع توجيـه                د نق
 .ووضع توصيات بشأن طرق المعالجة

 
فراج عن المعتقل أو صدور     بقى الشكوى مفتوحة إلى حين اإل     توفي الشكاوى المتعلقة بالمعتقلين السياسيين،      

هـذا وتقـوم    .  تقوم بإعادة فتحها   الهيئة حالة ظهور مستجدات تستدعي فتح الشكوى، فإن         وفي. حكم بحقه 
 . بإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى المتابعة وعن نتائج المتابعاتالهيئة



 

 ١٥٩  

 احتساب عدد الشكاوى والردود: رابعاً
 

 .م احتساب عدد الشكاوى بناء على عدد المشتكينيت.  ١
التعامل معها على اعتبار أنها  التي تمس عدداً من المواطنين، يتمي حالة الشكوى العامة ف.  ٢

 .شكوى واحدة
 .الشكاوىد ال يؤثر عدد الجهات المشتكى عليها عند احتساب عد.  ٣
ويتم احتساب العدد على . تم التعامل مع عدد الردود كما هو متبع في عدد الشكاوىي.  ٤

 .لردأساس عدد المشتكين الذين وردت أسماؤهم في ا
 
 

 ٢٠٠١الشكاوى المتابعة خالل عام : اًخامس
 

 نـت شكوى كا ) ١٧١( بمتابعة   الهيئةكما استمرت   . شكوى جديدة ) ٨١١  (الهيئةبعت   تا ٢٠٠١خالل عام   
 .قد بدأت بمتابعتها في األعوام السابقة، وقد تم إغالق هذه الشكاوى جميعاً

 
وتكـون  . شـكوى مفتوحـة  ) ٢٩٢(بقيت بينما  من الشكاوى المتابعة،) ٥١٩( إغالق   ٢٠٠١ خالل عام    تم

 .من مجموع الشكاوى المتابعة% ٦٤ ما نسبته ٢٠٠١ خالل عام أغلقت بذلك قد الهيئة
 

، ٢٠٠١ متابعتها للشكاوى الـواردة خـالل عـام    سياقكتاباً للجهات المختلفة في     ) ١٣١٢ (الهيئةسلت  أر
 .كاتباتها على ماًالجهات ردهذه خطاباً مكتوباً من ) ٤٧٧(قت  وتل
 

 .٢٠٠١ خالل عام الهيئةعدد الشكاوى الجديدة التي تابعتها ) ١(جدول رقم اليبين 



 

 ١٦٠  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٦١  

 ٢٠٠١توزيع الشكاوى على الجهات المشتكى عليها خالل عام : اًسادس
 

النيابة العامة، باإلضافة   ورات،  الوزا: ألجهزة المدنية اتشمل  . قُدمت الشكاوى ضد األجهزة المدنية واألمنية     
وقد بلغ مجموع الشكاوى الـواردة ضـد األجهــزة        . إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة كالبلديات     

، تم إغالق   شكوى) ٨١١( من مجموع الشكاوى البالغ عددها       %٣٩,٤شكوى، أي ما يعادل     ) ٣١٩(المدنية  
األمـن الوقـائي،    : ألجهزة األمنيـة فتشـمل    اأما  . شكوى قيد المتابعة  ) ١٠١(كوى منها، وبقي    ش) ٢١٨(

المخابرات العامة، االستخبارات العسكرية، األمن الوطني، الشرطة، القضاء العسكري، حـرس الرئاسـة             
كوى، أي   ش )٤٩٢(وقد بلغ مجموع الشكاوى الواردة ضد األجهزة األمنية         . الشرطة البحرية و،  )١٧القوة  (

 .شكوى) ١٨٧( وبقي قيد المتابعة ،شكاوى) ٣٠٥(، تم إغالق وى من مجموع الشكا%٦٠,٦ما يعادل 
 
 ةـــزة المدنيـــاالجه. ١
 
 الوزارات. أ

 
شكوى، أي مـا    ) ٨١١(شكوى، من أصل    ) ١٩١(لمختلفة  ا مع الوزارات    ٢٠٠١ خالل العام    الهيئةبعت  تا

 :توأهم هذه الوزارا. من مجموع عدد الشكاوى%) ٢٣,٧(نسبته 
 
 ارة الصحــةوز. ١
 
 شكوى، بقيت منهــا  )٣٤( مع وزارة الصحة ٢٠٠١ خالل عام الهيئةن مجموع الشكاوى التي تابعتها  كا
 :ى على النحو التاليو شك)١٨( شكوى قيد المتابعة، بينما تم إغالق )١٦(
 

 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٦١(كوى  ش)١١( •
 ".وصول إلى نتيجة مرضيةُأغلقت بتعاون دون ال"، %)٢٢(كاوى  ش)٤( •
 ".أغلقت لعدم التعاون"، %)١٧(كاوى  ش)٣( •

 
 مع وزارة الصحة حول المسؤولية عن األخطاء الطبية، والحق فـي            الهيئةكزت الشكاوى التي تابعتها     رت

الحصول على الخدمات الطبية الالزمة، وعدم تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عـن رئـيس السـلطة                
ف العالج أو تحويل المواطن للعالج خـارج منـاطق السـلطة الوطنيـة              ليطينية بتغطية تكا  الوطنية الفلس 

ـ     . الفلسطينية، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بأوضاع بعض المستشفيات         تكمـا أن بعـض الشـكاوى تعلق
ـ        . بشؤون وحقوق الموظفين العاملين في وزارة الصحة       ى كان تعاون الوزارة إيجابياً على العموم بالرد عل

وأقرت الـوزارة بوقـوع     . وتميزت ردود وزارة الصحة بالصراحة والموضوعية     . يئةهلاأغلب خطابات   
 . تكرارهاعمل على عدمأخطاء في عدد من المرات، موضحةً كيفية معالجتها وال

 
 
 



 

 ١٦٢  

 رة الشــؤون االجتماعيــةوزا. ٢
 
 ، بقي منها قيد المتـابعـة    ٢٠٠١ وزارة الشؤون االجتماعية خالل عام       صشكوى تخ ) ٢٨ (الهيئةبعت  تا
 :شكوى على النحو التالي) ٢٢(كاوى، بينما تم إغالق  ش)٦(
 

 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٦٨(كوى ش) ١٥( •
 ".ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٥(وى واحدة كش •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٢٧(كاوى ش) ٦( •

 
ماعية بحق المواطنين فـي  جت مع وزارة الشؤون االالهيئةلبية العظمى من الشكاوى التي تابعتها      لّقت الغا عت

الضمان االجتماعي، والحصول على المساعدات المالية والعينية والتأمين الصحي، إضافة إلـى الشـكاوى              
التـي تتعلـق     شكاوى مع الوزارة بعض ال    الهيئةكذلك تابعت   . صرف المستحقات المالية   حول التأخر في  

 ، خالل هذا العام إيجابيـاً     الهيئةوبشكل عام، كان تعاون الوزارة مع       .  كشهداء تالبعدم اعتماد بعض الحا   
 .كما في األعوام السابقة

 
 ارة التربيـــة والتعليـــموز . ٣
 
ـ   ) ١٢(شكوى ضد وزارة التربية والتعليم، بقيت       ) ٢٠ (٢٠٠١ خالل عام    الهيئةقّت  تل ة، شكوى قيد المتابع

 :كاوى على النحو التالي ش)٨(وتم إغالق 
 

 ".أغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٣٧,٥(كاوى  ش)٣( •
 ".أغلقت لعدم التعاون"،  %)٦٢,٥(كاوى  ش)٥( •

 
 خاصـة  ة، فيما يتعلق بشكاوى مـوظفي الـوزار  الهيئةخذ على وزارة التربية والتعليم عدم تعاونها مع       يؤ

ترقية والحصـول علـى درجـات       الزت غالبية الشكاوى الواردة حول حق المعلم في         فقد ترك . المدرسين
 للوزارة في العام الماضي وطرح هذه المسـألة، إال  الهيئةورغم زيارة مدير عام . تتناسب وسنوات خدمته  

 . بصورة جذريةأن الوضع لم يتغير
 
 .ها في التعامل مع شكاوى المواطنين وزارة التربية والتعليم بتغيير سياستالهيئةى ضوء ذلك، تطالب لع
 
 زارة التعليـــم العالـــيو. ٤
 
 شـكوى، بقيـت   )١٩( مع وزارة التعليم العالي ٢٠٠١ خالل عام الهيئةغ مجموع الشكاوى التي تابعتها  لب

 : شكوى على النحو التالي)١٤(شكاوى قيد المتابعة، وتم إغالق  )٥(منها 
 
 



 

 ١٦٣  

 ".وصول إلى نتيجة مرضيةالون مع ُأغلقت بتعا"، %)٢١(كاوى  ش)٣( •
 ".ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) "٧٢(وى شكا) ١٠( •
 ".التعاون ُأغلقت لعدم"، %)٧ ( واحدةكوىش •

 
 على وزارة التعليم العالي باإلعفاء من األقساط الجامعية أو تخفيضها للهيئـة لقت معظم الشكاوى الواردة   عت

عاملين فـي الجامعـات   الة إلى بعض الشكاوى التي تتعلق بحقوق الموظفين          الظروف الصعبة، إضاف   بسبب
 .الفلسطينية

 
 المحافظــات/ ارة الداخليـــة وز. ٥
 
 :شكوى تتعلق بوزارة الداخلية والمحافظات، وذلك على النحو التالي) ١٧ (٢٠٠١ خالل عام الهيئةبعت ات
 

) ٣(قيد المتابعة، بينما تم إغالق ) ٤(وى، بقيت منها شكا) ٧ (الهيئـة بعت ات: وزارة الداخلية بشكل مباشر  
 :شكاوى على النحو التالي

 
 ".ن مع الوصول إلى نتيجة مرضيةوتم إغالقها بتعا"وى واحدة كش •
 ".يةُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرض"وى واحدة كش •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"وى واحدة كش •

 
ارة الداخلية حول حق المواطنين في الحصول علـى األوراق الثبوتيـة            لشكاوى المتابعة مع وز    ا حورتمت

 .والشهادات الرسمية دون تأخير
 
شكاوى تتعلق بالمحافظات، بقي منها شكويان قيد المتابعة، بينما تم إغـالق            ) ١٠ (الهيئةقت  ل ت :محافظاتال
 :كاوى، على النحو التالي ش)٨(
 

 ". الوصول إلى نتيجة مرضيةتم إغالقها بتعاون مع"، %)٧٥(كاوى  ش)٦( •
 ".ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٥،١٢(وى واحدة شك •
 ".تجاوب المحافظات المعنيةم ُأغلقت لعد"، %)٥،١٢(وى واحدة شك •

 
تعلقت الشكاوى المتابعة مع المحافظات بطلب المواطنين الحصول على خدمة عامـة أو القيـام بواجـب                 

ض المحافظين لصالحياتهم، إضافة إلى مطالبة بعـض المـواطنين بـالتعويض عـن              قانوني، وتجاوز بع  
 .ةاألضرار المادية التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة لالنتهاكات اإلسرائيلي

 
 
 
 



 

 ١٦٤  

 زارة األشغـــال العامـــةو. ٦
 
بقيـت   شكوى، )١٦( العامة ال مع وزارة األشغ٢٠٠١ خالل عام الهيئةغ مجموع الشكاوى التي تابعتها      بل

 . شكوى بتعاون)١٥(قيد المتابعة، وتم إغالق منها واحدة 
 

 وزارة األشغال العامة حول مطالبة المواطنين للوزارة بالقيـام   لى ع للهيئةكزت غالبية الشكاوى الواردة     تر
 .بواجب قانوني، وخاصة بالنسبة لتعبيد الشوارع الواقعة خارج حدود البلديات

 
 نازارة اإلسكـــو. ٧
 
) ٤(شـكوى، بقيـت   ) ١٥( مع وزارة اإلسكان ٢٠٠١ خالل عام الهيئةموع الشكاوى التي تابعتها     غ مج بل

 :شكوى على النحو التالي) ١١( إغالق تممنها قيد المتابعة، و
 

 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٥،٤٥(كاوى  ش)٥( •
 ".ة مرضيةعاون دون الوصول إلى نتيجتُأغلقت ب"، %)٥،٤٥(كاوى  ش)٥( •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٩(وى واحدة كش •

 
ة لمساكنهم  يل ضد وزارة اإلسكان بعدم حصول المواطنين على مساكن بد         الهيئةتعلّقت الشكاوى التي تلقتها     

 دمت من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، إضافة إلى بعض الشكاوى التي وردت من قبـل مـوظفي       التي ه
 .لوظيفيةالوزارة حول حقوقهم ا

 
 والمواصـــالت ارة النقـــلوز. ٨
 
شكاوى، ُأغلقت جميعها علـى النحـو       ) ٩( مع وزارة النقل والمواصالت      ٢٠٠١ خالل عام    الهيئةبعت  ات

 :التالي
 

 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"ى، اوكش )٧( •
 ".ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية"وى واحدة، كش •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"احدة، وى وشك •

 
 على وزارة النقل والمواصالت حـول تخفـيض أجـرة أرقـام             الهيئةءت غالبية الشكاوى التي تلقتها      اج

 .السيارات العمومية
 
 
 
 



 

 ١٦٥  

 ماليــــةالزارة و. ٩
 
 ثنتـان شكاوى، بقيـت إ   ) ٦( مع وزارة المالية     ٢٠٠١ خالل عام    الهيئةغ مجموع الشكاوى التي تابعتها      بل
 :شكاوى، على النحو التالي) ٤(ها قيد المتابعة، وتم إغالق من
 

 ".ُأغلقت بتعاون"، %)٧٥(كاوى  ش)٣( •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٢٥(وى واحدة شك •

 
 . اإلعفاء الجمركي لسيارات المعاقين قضاياءت غالبية الشكاوى على وزارة المالية حولجا

 
 
 :والهيئات العامة االخرىالمؤسسات . ب
 
، شكوى) ٩٦ (والهيئات العامة عدا الوزارات ما مجموعه مع المؤسسات ٢٠٠١عام ال خالل  الهيئـة بعت  تا

 :سساتؤوأهم هذه الم. من مجموع عدد الشكاوى%) ١١,٩(أي ما نسبته 
 
 لبلديــــاتا. ١
 
بينما تـم   د المتابعة،   قي شكوى   )١٧(شكوى، بقيت منها    ) ٤٠(غت الشكاوى المتابعة مع البلديات المختلفة       بل

 :كوى على النحو التالي ش)٢٣ (إغالق
 

 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٧٨(كوى ش) ١٨( •
 ".ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)١٨(كاوى ش) ٤( •
 ".اونتعُأغلقت لعدم ال"، %)٤(وى واحدة شك •

 
أغلبها كان يتعلق بمطالبة البلدية بتقديم خدمـة عامـة،          ف.  مع البلديات  الهيئةتنوعت الشكاوى التي تابعتها     

التيار الكهربائي، وبعضها يتعلق بإزالة المكاره الصحية، إضافة إلى بعض الشكاوى التي تتعلـق              ل  كإيصا
 .بالتنظيم والبناء

 
 يوان الموظفيـــن العــــامد. ٢
 
منها قيد المتابعـة،  ) ٦(شكوى، بقيت ) ١٦(  العام مع ديوان الموظفين  الهيئة   الشكاوى التي تابعتها     عددغ  لب

 :لنحو التالي اشكاوى على) ١٠(وتم إغالق 
 

 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٣٠(كاوى ش )٣( •
 ".إلى نتيجة مرضية ُأغلقتا بتعاون دون الوصول"، %)٢٠(ويان كش •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٥٠(كاوى ش )٥( •

 



 

 ١٦٦  

.  من الخدمـة العامـة   مع ديوان الموظفين العام بفصل الموظفين   يئةهالكاوى التي تابعتها    لّقت غالبية الش  عت
طنيـن بحقوقهم الوظيفية كالترفيع واستحقاق الدرجة أو الحصـول         واكما تعلقّت شكاوى أخرى بمطالبة الم     

 .على مستحقاتهم المالية
 
 يئة اإلذاعـــة والتلفزيـــونه. ٣
 
شكاوى، ُأغلقت جميعهـا لعـدم      ) ٩( مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون      الهيئةابعتها  غ مجموع الشكاوى التي ت    لب

 .التعاون
 
 طاقـــةاللطة س. ٤
 
شكاوى، تم إغالقها جميعـاً علـى النحـو         ) ٧( مع سلطة الطاقة     الهيئةغ مجموع الشكاوى التي تابعتها      لب

 :التالي
 

 ".يةُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرض"، %)٧١(كاوى ش) ٥( •
 ".إلى نتيجة مرضيةل ُأغلقت بتعاون دون الوصو"، %)٥،١٤(وى واحدة كش •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٥،١٤(وى واحدة كش •

 
 كالة الغــــوثو. ٥
 
 بينما  شكاوى، بقيت اثنتان منها قيد المتابعة،     ) ٦( مع وكالة الغوث     الهيئةغ مجموع الشكاوى التي تابعتها      لب

 .عاون مع الوصول إلى نتيجة مرضيةشكاوى بت) ٤(تم إغالق 
 
 ثبوتيـة لى وكالة الغوث بحقوق العاملين، إضافة إلي المطالبة باألوراق ال          ع لقت غالبية الشكاوى الواردة   عت

 .كبطاقات التموين
 
 
 النيابــــة العامــــة. ج
 
شـكاوى  ) ٥ (بقيـت . من مجموع الشكاوى% ٤شكوى، أي ما نسبته ) ٣٢(لعامة ا مع النيابة   الهيئةبعت  ات

 :شكوى على النحو التالي) ٢٧(لمتابعة، بينما تم إغالق  اقيد
 

 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٤٨(كوى ش )١٣( •
 ".ضيةمرُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة "، %)٤٨(كوى  ش)١٣( •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٤(وى واحدة شك •

 



 

 ١٦٧  

ة العامة حول قيام األجهزة األمنية باعتقال المـواطنين دون  اب مع النيالهيئـة ها كزت الشكاوى التي تابعت رت
الشكاوى المتعلقة بوفاة مواطنين في مراكز التوقيف أو في ظـروف     إضافة الى   اتباع اإلجراءات القانونية،    

 ة المعاملةإساء عددا من الشكاوى حول الهيئـة كما تابعت . أو على أيدي أفراد من األجهزة المدنية   ةضغام
 .صةتوالتعذيب في مراكز التوقيف، وعدم عرض الموقوفين على الجهات القضائية المخ

 
يرهـا مـن     غ ي تعاون النيابة العامة انتقائياً، فاقتصر دورها على معالجة الشكاوى الجنائية العادية دون            قب

 تفعيـل حقيقـي لـدور        أن حقوق المواطن تبقى عرضة لالنتهاك إذا لم يكن هناك          الهيئةترى  و. الشكاوى
 إحجام النيابة العامة عن ممارسة االختصـاص        نإ. النيابة العامة وتوليها لجميع صالحياتها حسب القانون      

طيراً ال يمكن السكوت عليه أو تبريره، ويؤدي هـذا اإلحجـام إلـى             خ المقرر لها وفقاً للقانون يعتبر أمراً     
ميـع  ج السـلطة التنفيذيـة بوقـف    الهيئـة ه، تطالب اء عليبن. استمرار انتهاك حقوق وحريات المواطنين 

االعتداءات على اختصاصات النيابة العامة من قبل األجهزة األمنية، كما تطالـب النيابـة العامـة بالقيـام          
 .ومسؤولياتها القانونيةا بواجباته

 
 
 األجهــزة األمنيـــة. د
 

مع األجهزة األمنية المختلفة، أي     شكوى  ) ٤٩٢ (٢٠٠١ خالل عام    الهيئةشكوى، تابعت   ) ٨١١( أصل   من
 :وكان توزيع هذه الشكاوى على األجهزة األمنية المختلفة كما يلي%. ٦٠,٦ما نسبته 

 
 شرطــة المدنيـــةال. ١
 

) ٦٤(قيد المتابعة، بينما تم إغـالق   ) ٦٦(علق بالشرطة المدنية، بقيت منها      تت شكوى  ) ١٣٠ (الهيئةلجت  عا
 :شكوى على النحو التالي

 
 ".ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٥٥(كوى ش) ٣٥( •
 ".ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٥(كاوى ش )٣( •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٤٠(كوى ش )٢٦( •

 
حورت شكاوى المواطنين ضد جهاز الشرطة المدنية حول التعرض للضرب والتعـذيب، إضـافة إلـى              مت

 . بعدم قيام الشرطة بواجباتها القانونية تجاه المواطنينشكاوى تتعلق
 
متعلقة بالضرب والتعذيب أثناء التوقيف تأخذ نمطاً روتينياً يتمثل بنفـي           ال ردود الشرطة حول الشكاوى      نإ

قبـل جهـاز    تحقيق في مثل هذه الشكاوى يحتاج إلى جهد حقيقـي مـن  ال حدوث الواقعة، بالرغم من أن
أهيل، لت، إذ تسمح لممثليها بزيارة مراكز اإلصالح واالهيئـة ، تبدي الشرطة تعاوناً مع  المقابل يف. الشرطة

 .ومعظم النظارات، بشكل شبه دوري
 



 

 ١٦٨  

 أن يتعزز التعاون مع جهاز الشرطة في األعوام القادمة، خاصة في مجال معالجـة شـكاوى                 الهيئةمل  أت
 .وجود مشكلة حقيقية تحتاج إلى عالج جديلتعذيب، والتي يشير عددها الكبير إلى اإساءة المعاملة و

 
 األمـــن الوقائـــي. ٢
 

 .شكوى مع جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة) ١٦٠ (الهيئةتابعت 
 

شـكوى قيـد    ) ٣٢( بقي منهـا     ،شكوى مع جهاز األمن الوقائي    ) ١٣٠ (الهيئةت  ابعففي الضفة الغربية، ت   
 : على النحو التاليشكوى) ٩٨(المتابعة، وتم إغالق 

 
 ".تم إغالقها بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)١٥(كوى ش) ١٥( •
 ".القها بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضيةإغتم "، %)٨٤(كوى ش) ٨٢( •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)١(وى واحدة كش •

 
ل قضايا االعتقـال السياسـي      حورت الشكاوى الواردة على جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية حو          مت

مراعاة اإلجراءات القانونية، كاالعتقال دون مذكرة توقيـف ودون الئحـة   حيث ال يتم   ،ال التعسفي قواالعت
اطل أو غير جدي أو عدم عرض المعتقل على النيابة العامة أو على القضاء، أو منع                 ب اتهام، أو تقديم اتهام   

ذيب وسـوء المعاملـة     عدخل في الخصومات بين األفراد، أو الت      زيارة األهل، أو استغالل المنصب، أو الت      
 .أثناء التوقيف

 
ي، سواء في مراكز االعتقال والتوقيـف  ائ صعوبة في زيارة الموقوفين لدى جهاز األمن الوق    الهيئة تجد   ال

 .أو مراكز التحقيق
 

ى، بقي منها قيد المتابعــة  شكو) ٣٠ (الهيئة لقتزة، فقد تغأما فيما يتعلق بجهاز األمن الوقائي في قطاع  
 :شكاوى على النحو التالي) ٧(شكوى، بينما تم إغالق ) ٢٣(
 

 ".ُأغلقتا بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٢٨,٥(ويان شك •
 ".ُأغلقتا بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٢٨,٥(ويان كش •
 ".ُأغلقت لعدم التعاون"، %)٤٣(كاوى ش) ٣( •

 
 مع جهاز األمن الوقائي في قطاع غـزة باالعتقـال التعسـفي    الهيئـة شكاوى التي تابعتها لقت مجمل ال  عت
واطنين الذي يتم بعيداً عن اإلجراءات والضمانات التي أقرها القانون، ويأتي غالبا على خلفية االنتمـاء                ملل

 .سيالسيا
 
جـدي  ا التعـاون حـل   ذن ه في معظم الشكاوى، غير أنه ال ينتج ع     الهيئةالرغم من تعاون الجهاز مع      بو

در ما تنفي قيام الجهاز بارتكاب      بق الهيئةعلى استفسارات     الردود ال تجيب و. للشكاوى أو وقف لالنتهاكات   



 

 ١٦٩  

 باستثناء حـاالت قليلـة تعـاون        هذا.  وبعد اإلفراج عن المعتقل    ،تأتى غالبية الردود متأخرة   كما  . مخالفةال
 . الذي يتعرض له المواطنجابي، وتم وقف االنتهاكيالجهاز فيها بشكل إ

 
 المخابـــرات العامــــة. ٣
 
شكوى قيد المتابعة، بينمـا تـم   ) ١٧(جهاز المخابرات العامة، بقيت منها   مع  شكاوى  ) ١٠٥ (الهيئةبعت  ات

 :شكوى على النحو التالي) ٨٨(إغالق 
 

 ".تم إغالقها بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)١٥(كوى  ش)١٣( •
 ".تم إغالقها بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية"، %)٧٩(كوى ش) ٦٩( •
 ".تم إغالقها لعدم التعاون"، %)٦(كاوى  ش)٦( •

 
ول قضايا االعتقال السياسي واالعتقال التعسفي      ححورت الشكاوى الواردة على جهاز المخابرات العامة        مت

 توقيف ودون الئحة اتهام أو اتهـام        رةذكاللذين لم يتم فيهما مراعاة اإلجراءات القانونية، كاالعتقال دون م         
 .ملة أثناء التوقيفاباطل، أو التعذيب وسوء المع

 
ـ            الهيئةلم تجد    مراكـز االعتقـال    ي   صعوبة في زيارة الموقوفين لدى جهاز المخابرات العامة، سـواء ف

 .والتوقيف أو في مراكز التحقيق
 
 ريـــةكاالستخبـــارات العس. ٤
 
) ٢٤(شكاوى قيد المتابعة، بينمـا تـم إغـالق          ) ٩( هذا الجهاز، بقي منها      معى  شكو) ٣٣ (الهيئةبعت  تا

 .من قبل الجهازن شكوى دون أدنى تعاو
 
وقـد  . تبر جهاز االستخبارات العسكرية أكثر األجهزة األمنية انتهاكاً لحقوق المواطن وخرقـاً للقـانون             عي

 )خارج نطـاق صـالحياته     ( مواطنين مدنيين  يامه باحتجاز  ق تمحورت الشكاوى المتعلقة بهذا الجهاز حول     
لفترات طويلة بمعزل عن اإلجراءات واألصول القانونية، وما يرافق ذلك من إساءة معاملة وتعذيب، ومنع               

 .ع اتصال المحتجزين مع العالم الخارجي لفترات طويلة قد تصل إلى عدة أشـهر             ناألهل من الزيارة أو م    
 . عتقلين في مراكز التوقيف التابعة للجهازإضافة الى ذلك فقد توفي عدد من الم

 
 يريات األمــن العــــام مد. ٥
 
شكوى منها قيد المتابعة، بينما تم إغـالق        ) ١٧(شكوى مع مديريات األمن العام، بقيت       ) ٢٥ (الهيئةبعت  ات
 :شكاوى على النحو التالي) ٨(
 

 



 

 ١٧٠  

 ". بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضيةقتغلُأ"، %)٧٥(كاوى  ش)٦( •
 ".ى نتيجة مرضيةإلبتعاون دون الوصول ُأغلقت "، %)٥،١٢( وى واحدةشك •
 ". لعدم التعاونقتغلُأ"، %)٥،١٢(وى واحدة كش •

 
 األمـن    مـديريات  تلفة منها االعتقال من قبـل     مخ قضايا على األمن العام ب    للهيئةعلق الشكاوى الواردة    تت

ـ نية المختلفة، أو االعتقاالت السياسية مـن ق       الوطني، وتعرض المعتقلين للضرب من قبل األجهزة األم        ل ب
أبدت مديريات األمن العام تعاوناً في بعض الشكاوى، في حـين لـم تـرد علـى     . اللجنة األمنية المشتركة  

 .البعض اآلخر يف الهيئةمخاطبات 
 
 "ةـــرئاسأمــن ال) "١٧(القوة . ٦
 
شكاوى قيد المتابعة، وتم إغـالق شـكوى        ) ٥( بقي منها    ،)١٧(شكاوى مع جهاز القوة     ) ٦ (الهيئةبعت  تا

 .واحدة بتعاون مع الجهاز مع الوصول إلى نتيجة مرضية
 
حول االعتقال التعسفي، واالعتـداء علـى الحقـوق الماليـة           ) ١٧(محورت الشكاوى الواردة على القوة      ت

 .للمواطنين
 

ت المتابعـة معهـا،     لتي تم  ا  ذات االختصاص االصلي   يبين توزيع الشكاوى على الجهات    ) ٢(م  قالجدول ر 
نـواع   فيبـين أ   )٤(الجدول رقـم     أما   .ت المتابعة معها  الجهات الثانوية التي تم   ) ٣( الجدول رقم    بينيبينما  

 .٢٠٠١ خالل العام الهيئةاالنتهاكات التي رصدتها 



 

 ١٧١  



 

 ١٧٢  



 

 ١٧٣  



 

 ١٧٤  



 

 ١٧٥  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧٦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧٧  

ن وقف انتهاكات حقوق المواطن أو الحد منها ال يتحقق إال بااللتزام الجدي  أهيئةال، ترى ي الختاموف
 القانون، والذي يعززه وجود قانون أساسي يؤكد على الفصل بيـن السلطات العامة دةوالفعلي بمبدأ سيا

هذا . لمواطنالثالث، ويضمن استقالل السلطة القضائية وفعاليتها، ويؤكد على احترام حقوق وحريات ا
جهزة الرقابية يتعذر وضع حد ألاففي غياب مثل هذه . إضافة إلى أهمية تفعيل أجهزة الرقابة البرلمانية

 .لتجاوزات السلطة التنفيذية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧٨  

 



 ١٧٩ 
 

 

 ٢٠٠١ام ـالل عـة خـات الهيئـنشاط:           الفصل الثاني
 
 

 نشاطات وبرامج متعددة تهدف في مجملها إلى زيـادة الـوعي    بتنفيذةالهيئباإلضافة لمتابعة القضايا، تقوم  
 محـاور    ثمانيـة  تتوزع هذه النشاطات على   . بحقوق المواطن وتعزيز عمل السلطتين التشريعية والقضائية      

سلسلة التقارير القانونية، سلسلة التقارير الخاصـة، مراجعـة وتطـوير القـوانين، التوعيـة        : رئيسية هي 
وفيمـا يلـي    . المكتبـة والنشرة الشهرية، فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني،       البحث الميداني،   الجماهيرية،  

 .٢٠٠١ خالل عام الهيئةاستعراض ألهم النشاطات والمشاريع والبرامج التي نفّذتها 
 
 ةــر القانونيـالتقاري: والًأ
 

أوضاع  بتسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين والهيئةتقوم 
 من خالل تقارير قانونية تعرض للمشكلة وتبين الجوانب ، التنفيذية والتشريعية والقضائية،السلطات الثالث

 ين وذوي أن توجه المسؤولالهيئة وفي نهاية كل تقرير تحاول .هاالقانونية والعملية المختلفة المتعلقة ب
العالقة إلى المشكالت الموجودة من خالل إدراج عدد من التوصيات، ومحاولة المساعدة بطرح بعض 

 . والبدائلالحلول
 

 :سبعة تقارير، فيما يلي عرض موجز لما تضمنته ٢٠٠١خالل العام  الهيئةأصدرت 
 
 ية العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينيةشكالإ :تقرير حول. ١

 . صفحة٦٤ ،٢٠٠١إعداد الباحث عزيز كايد، كانون ثاني 
 

السلطة   فيوالسلطة التنفيذية للعالقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني جوانب متعددةيتناول التقرير 
ويشير . ابالتوتر في معظم حاالتهالمشوبة ليات هذه العالقة ويصف التقرير إشكا. الوطنية الفلسطينية

منها أسباب ناتجة عن الموروث الفلسطيني لمرحلة ما قبل السلطة الوطنية ف .أسباب التوتر التقرير إلى
 وكذلك حداثة ،كل من المجلس التشريعي والسلطة التنفيذيةعلى   من حركة فتحالفلسطينية، وسيطرة أغلبية

 .الفهم الصحيح للعالقة بين السلطتينأعاق ا التجربة، مم
 
ختالل في التوازن بين السلطتين التشريعية ا فهناك.  إلى األسباب الموضوعية لهذه اإلشكاليةالتقريريشير و

تفاقيات السياسية الموقعة بين منظمة التحرير الومن هذه األسباب ا. والتنفيذية لصالح السلطة التنفيذية
مة اإلسرائيلية، التي تمنح المجلس الفلسطيني المنتخب صالحيات تشريعية وتنفيذية في الفلسطينية والحكو

نفس الوقت، وتحظر إصدار تشريعات تفوق والية المجلس، أو تتعارض مع إعالن المبادئ أو أية إتفاقيات 
 .يتم التوصل إليها بين الطرفين

 



 ١٨٠ 
 

 

تقديم مشاريع القوانين، : ضمن أربعة محاور هي يتناول التقرير العالقة بين السلطتين على صعيد التشريعو
وموقف السلطة التنفيذية من التشريعات الموالصالحيات ، والقرارات الصادرة عنهة من المجلسقر ،

 .التشريعية للسلطة التنفيذية
 

 ساءلة،لملمدى ممارسة المجلس : تجاهينا يبحث التقرير العالقة بين السلطتين في ،وعلى صعيد الرقابة
يتناول التقرير في هذا اإلطار العديد من األعمال الرقابية التي مارسها . احترام السلطة التنفيذية لهاومدى 

 كما . إلى أن األداء الرقابي للمجلس كان ناقصاتقريرتوصل اليو. المجلس ورد فعل السلطة التنفيذية تجاهها
ت العديد من وفي نفس الوقت دلّ. ى نتائج قضايا هامة دون التوصل إلةأنه بقي يراوح مكانه في مناقش

 .ستجابة السلطة التنفيذية لمساءلة المجلس التشريعياالشواهد على عدم 
 

وفي الختام، يشير التقرير إلى اآلثار السلبية الناجمة عن غياب القواعد الدستورية التي تنظم العالقة بين 
إلعادة تصويب العالقة بين السلطتين تصوراً  يرويقدم التقر .ات كل منهااختصاصالسلطات العامة، وتحدد 

وضع وتوحيد القواعد الدستورية وتحديث القوانين وترسيخ مبدأ الفصل بين ب ابتداءالتشريعية والتنفيذية، 
 دون تعد على السلطة اتهاباختصاصلتزام كل من السلطتين بانتهاء االسلطات وإنشاء محكمة دستورية، و

 .األخرى
 
  الالمركزية والحكم المحلي في فلسطين:تقرير حول. ٢

 . صفحة٥٩ ،٢٠٠١ إعداد المحامي طارق طوقان، أيار
 

تحديـد  وتقدير الحاجة الفعلية إلى الالمركزية في فلسـطين،         : يهدف هذا التقرير إلى تحقيق األهداف التالية      
ية للحكم المحلي في    اإلطار النظري لالمركزية في الحكم المحلي، وفحص مدى إمكانية تبني أنماط المركز           

 .فلسطين
 
 إلـى إطـار     اسـتند  التقرير أن تنظيم الحكم المحلي في فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية              ظهري

هذه العوامل نشأت عن إرث قانوني      . قانوني مستحدث، تداخلت في إيجاده عوامل سياسية وقانونية وإدارية        
تفاقيات السالم  إجغرافي وسياسي وقانوني أعقب توقيع      من مختلف الحقب التي حكمت فلسطين، وعن واقع         

 .١٩٩٣ اإلسرائيلية عام -الفلسطينية
 

كما يعـالج   . يعالج التقرير الجذور التاريخية للحكم المحلي في فلسطين، وتنظيمه القانوني واإلداري الحالي           
التقريـر أن السـلطة     ويجد  . قتصاديواالمفهوم الالمركزية كأسلوب لتحقيق اإلصالح اإلداري والسياسي        

الوطنية الفلسطينية ورثت تركة ثقيلة متمثلة بقطاع حكم محلي معتمد بشكل كلي علـى السـلطة المركزيـة         
كمـا عـالج التقريـر اإلطـار        . ومرتبط بها، مما يشكل أعباء مالية وإدارية على عاتق السلطة المركزية          

 ويشدد التقرير على أن     .المطلوبإحداث التغيير   عتبر أداة هامة في     الذي ي  للمركزية والالمركزية    التشريعي
 .جتماعية للبلدواالقتصادية وااليكون اإلطار القانوني متسقاً مع مجمل األوضاع السياسية 

 



 ١٨١ 
 

 

ضرورة بلورة سياسة عامة واضحة، مقترنة بقرار سياسي يصدر عن مجلس الوزراء،             يخلص التقرير إلى    
تطبيق نظـام اإلدارة الالمركزيـة فـي الحكـم      إلى  هدف  تعي،  وبأدوات تشريعية فعالة من المجلس التشري     

مكينهـا  السلطات الضريبية لهيئات الحكم المحلي من خالل ت       دور   ضرورة تعزيز    يبين التقرير كما  . المحلي
هذا فضال عن تشجيع قيام الهيئـات المحليـة بإنشـاء           .  فرض الضرائب المحلية وتحديد طرق جبايتها      من

  . األساسية مثل مرافق الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحيمشاريع البنية التحتية
 

تحاد الفلسطيني للسلطات المحلية وتمكينه من تحسين أداء وكفـاءة          االوأخيراً يدعو التقرير إلى تعزيز دور       
 . عمل الهيئات المحلية، وذلك عن طريق منحه صالحيات قانونية لتمثيل وتنظيم عمل الهيئات المحلية

 
  إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين:ر حولتقري. ٣

 .صفحة ١٥٤، ٢٠٠١عدنان عمرو، حزيران .إعداد د
 

 يتناول الباب األول   .  القرارات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين في بابين       لغاءيعالج التقرير موضوع إ   
 الباب   ويعالج .شروط قبول دعوى اإللغاء   ماهية دعوى اإللغاء وشروطها من حيث مفهوم قضاء اإللغاء، و         

ختصاص، عيب الشكل واإلجراءات، عيب السبب، عيب مخالفة        االالثاني أوجه اإللغاء من حيث عيب عدم        
 .ستعمال السلطةااإلنحراف في والقانون، 

 
لحال إلى ما    القرار اإلداري من قبل محكمة العدل العليا يستوجب قيام اإلدارة بإعادة ا            لغاءيرى التقرير أن إ   

ـ وعتباره واكان عليه قبل صدور القرار، دون أن تكون هناك حاجة لإلدارة بأن تتدخل لسحب القرار                  هكأن
تجاه الكافة، بأن ال يجوز الطعن به بعد ذلك         هذا الحكم حجية مطلقة ويحدث أثره       ب  ويكتس. لم يصدر أصال  

 .أمام المحكمة ثانية
 

     اإللغاء من شأنه أن يؤدي إلى إزالة كافة اآلثار التي أحدثها القـرار             حجية حكم    تطبيقكما يرى التقرير أن
أي أن لهذا الحكم أثرا رجعيا فـي  .  على أن ال يمس بالحقوق المكتسبة لآلخرين       ،الملغى منذ تاريخ صدوره   

ال تنفذ الحكم تنفيذا صـوريا  أ ويجب على اإلدارة .مضمون الحكم الصادر عن المحكمةالتي يقررها الحدود  
 .لكاموبشكل  بل يجب عليها أن تنفذه تنفيذا حقيقيا ،و مبتوراأ
 

 اإلدارة كانت شـائعة فـي   ضدمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة     االيخلص التقرير إلى أن ظاهرة      
. لمطالبة بإجراء إصالح في نظام القضـاء اإلداري       ل عض رجال القانون   ب دفع مما   بعض الدول األوروبية،  

، مثـل   ك، يؤكّد التقرير حاجة فلسطين لمثل هذه الضمانات التي تعزز هيبة القضاء اإلداري            وعلى ضوء ذل  
 .متناع عن تنفيذ أحكام محكمة العدل العليافي أو االوالتراخي أتجريم اإلهمال 



 ١٨٢ 
 

 

 
ة ـة الفلسطينيـة الوطنيـل السلطـي ظـ الرقابة المالية على األجهزة الحكومية ف:تقرير حول. ٤
 )ابة العامةهيئة الرق(

 . صفحة٦٥ ،٢٠٠١إعداد المحامي باسم بشناق، تموز 
 

 ويتطرق إلى عالقة الرقابـة      .وأنواعها وأهدافها على مؤسسات الدولة،    يعالج التقرير طبيعة الرقابة المالية      
ـ  . في مجال الرقابة المالية   الفلسطيني   ويبين دور المجلس التشريعي      .المالية بالرقابة البرلمانية   ى ويخلص إل

السـلطة الوطنيـة     أن هناك خلالً في عالقة المجلس التشريعي بالهيئات التي تمارس الرقابة الماليـة فـي              
 .الفلسطينية

 
 .كيفية مباشرتها لنشاطها الرقـابي وأهدافها وكما يوضح التقرير كيفية تشكيل هيئة الرقابة العامة الفلسطينية     

كمـا يشـير إلـى      . ١٩٩٥ لسـنة    ١٧قابة العامة رقم    ويبين الصالحيات المعطاة لها وفق قانون هيئة الر       
رتباطهـا الوثيـق    استقاللية التامة، وعدم    ال عدم تمتعها با   ناحيةالمعوقات والعيوب القانونية في عملها، من       

 .بالمجلس التشريعي، وعدم وجود آليات متابعة لتقاريرها، وذلك خالفاً لما هو معمول به في دول أخرى
 

 :المالية، تتلخص في اآلتيبأجهزة الرقابة المتعلقة  من التوصيات تضمن التقرير عدداً
 
، ضرورة إقرار نظام مالي ينظم آلية عمل وصالحيات مديرية الرقابة والتدقيق في األجهزة الحكوميـة                -

 .ووحدات الرقابة الداخلية في األجهزة الحكومية
ـ          - نتقـاص مـن   االة الرقابـة والتـدقيق أو   عدم السماح لألجهزة األمنية بالتعدي على صالحيات مديري

 .صالحيات هيئة الرقابة العامة
 طالع المجلس على تقارير هيئـة باتنظيم العالقة بين هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي فيما يتعلق            -

 .الرقابة العامة
 لرقابـة هيئـة       ضرورة إخضاع كافة األجهزة والمؤسسات التي تدخل أموالها في نطاق األموال العامة             -

 .الرقابة العامة
 .صراحة على وجوب نشر تقارير هيئة الرقابة العامة في الجريدة الرسميةفي القانون النص   -
يقتصـر  بـأن   . الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن الهيئةختصاصات مع االإزالة التداخل في بعض      -

 .غرار ما هو متبع في دول كثيرة أخرى هيئة الرقابة العامة على الرقابة المالية، على اختصاص
 .  إيجاد آلية لمتابعة تقارير هيئة الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن األخطاء والتجاوزات-
 . إيجاد آلية تضمن رد الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة العامة على استفساراتها وطلباتها-
 
 
 
 
 
 



 ١٨٣ 
 

 

  التشريعات السارية في فلسطينحتياجات الخاصة فياال حقوق ذوي :تقرير حول. ٥
 . صفحة٦٤ ،٢٠٠١ آبزياد عمرو، الباحث إعداد 

 
نبذة تاريخية لتطور مؤسسات العناية بالمعوقين فـي   األول   يغطّي الفصل . تتكون الدراسة من أربعة فصول    

عـن أعـداد    ، وبعـض اإلحصـاءات  التي تُقدم أشكاالً مختلفة من الخـدمات   فلسطين، ونماذج للمؤسسات    
لمرجعيات الدولية والوطنيـة التـي        ويتناول الفصل الثاني ا     .األمية في صفوفهم  وعوقين ونسبة البطالة    الم

 مجاالت التعليم والعمل والترفيه والصـحة      فيالمعوقين   واقع   الفصل الثالث  ويعالج. تُحدد حقوق المعوقين  
 .وصل إليها من خالل الدراسةستنتاجات والتوصيات التي تم التاالعرض  أما الفصل الرابع في.وغيرها

 
 بتطبيق قانون حقـوق      في فلسطين  تنبع أهمية الدراسة من كونها تأتي في الوقت الذي يطالب فيه المعوقون           

 % ١,٨تشكل ما نسبته    باتت   التي   ، ومن كونها تسلّط الضوء على شريحة المعوقين       ،١٩٩٩لسنة  المعوقين  
فـي  هامة   تجري فيه تحوال  تالدراسة في وقت    تأتي  كذلك  .  الضفة الغربية وقطاع غزة    من مجموع سكان  

 .طرق التعامل مع قضايا المعوقين
 

ومـن  .  في مختلف مجاالت الحيـاة خلصت الدراسة إلى أن المعوقين الفلسطينيين يعانون من مشاكل كثيرة        
ـ االجتماعي ينتفع بـه المعوقـون ويـوفر لهـم األمـان      ادم وجود نظام ضمان  ع :هذه المشاكل  ادي قتص

 ،ل مسـؤولياتها تجـاه المعـوقين      تقصير المؤسسات الحكومية في تحم    و .جتماعي والخدمات األساسية  واال
سوء توزيع مراكز وموارد الخدمات مـن  و .وعجزها عن إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعانون منها       

الغالبيـة  ف ،ات التأهيـل   وضعف مشاركة المعوقين في صنع القرار على مستوى مؤسس         .الناحية الجغرافية 
 .الساحقة من إداراتها وطواقمها من غير المعوقين

 
 :وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها

التشـريعات   ضرورة اإلسراع في وضع اللوائح التنفيذية لقانون حقوق المعوقين، وتعديل كافـة أحكـام          -
 .١٩٩٩  لسنة مع قانون حقوق المعوقينالنافذة التي ال تتوافق

لتـزام  استحداث منصب مراقب دولة أو مفوض برلماني لمتابعة تنفيذ القانون ومراقبة مـدى              إضرورة   -
 .المؤسسات الحكومية واألهلية به

ضرورة إنشاء مجلس وطني لإلعاقة يضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية واألهليـة وعـن منظمـات          -
 .لسطينستراتيجية وطنية للتأهيل في فاالمعوقين لوضع وتبني 

 . ستراتيجية إعالمية على المستوى الوطني لتوعية المجتمع بقضايا المعوقين وحقوقهماضرورة وضع  -
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٤ 
 

 

 ومسؤولية إسرائيل الدولية عن الجـرائم خـالل      ، جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية     :تقرير حول . ٦
 نتفاضة األقصىا

 . صفحة١٢٩ ،٢٠٠١  آبإعداد المحامي داود درعاوي،
 
ضد حقوق المواطنيين الفلسـطينيين     حتالل اإلسرائيلي الجسيمة    االنتهاكات  ا إلى الكشف عن     لتقريرهدف ا ي

نتفاضة األقصى، ووضعها ضمن تسميتها وتصنيفها في ظل نصـوص ومبـادئ القـانون الـدولي       اخالل  
اكمـة مجرمـي   بحث اإلمكانيات المتاحة لمالحقة ومح من أجل    وذلك   .كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية    

 .الحرب اإلسرائيليين أمام القضاء الدولي جنائيا ومدنيا
 

نتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المدنيين الفلسطينيين تـدخل ضـمن تصـنيف           االتبين الدراسة أن بعض أنواع      
 حتالل اإلسرائيلي مسؤولية جنائية ومدنيـة     االتُرتب على سلطات    وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،      

 : أربع إمكانيات نظرية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين هي وجودإضافة إلىهذا . ترافهاقا على
تفاقية جنيـف الرابعـة     امحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام المحاكم الوطنية للدول األطراف في            -

 .وبروتوكوالتها الملحقة
موجب قرار يصـدر مـن مجلـس        تشكيل محكمة مجرمي حرب خاصة بمجرمي الحرب اإلسرائيليين ب         -

 .األمن
 .محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية -
سـتنادا  امحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام المحاكم الوطنية للدول األعضاء في األمـم المتحـدة          -

 .ختصاص الجنائي الدوليااللمبدأ 
 

تقديم مجرمي الحرب : همالمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين و نين متاحتيإلى إمكانيتويشير التقرير 
ستفادة أو االتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها الملحقة، إاإلسرائيليين أمام المحاكم الوطنية للدول األطراف في 

 في مالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب ،قضية بنوشيهكما في  ،ختصاص الجنائي الدولياالمن مبدأ 
 .اإلسرائيليين

 
 :لى التوصيات اآلتيةإوانتهى التقرير 

 لبحث سبل وتـدابير     ١٩٤٩تفاقية جنيف الرابعة لعام     اجتماع خاص للدول األطراف في      اضرورة عقد    -
 علـى األراضـي     ١٩٤٩حمل إسرائيل، كقوة محتلة، على احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعـام             

 .١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 
غط من قبل الدول األعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة على مجلس األمـن الـدولي للتـدخل        ممارسة الض  -

 وتشكيل محكمة جرائم    .لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين بموجب الباب السابع من ميثاق األمم المتحدة          
 .اإلسرائيليين المتهمين باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانيةمحاكمة حرب خاصة ب

 بسن تشـريعات جنائيـة لبسـط واليتهـا          ١٩٤٩تزام الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام         ال -
 .القضائية على مجرمي الحرب اإلسرائيليين أسوة بالقانون البلجيكي

االنتهاكـات  وتوثيـق   التزام السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المختصـة برصـد             -
 .١٩٤٩لعام  جنيف الرابعة التفاقيةاإلسرائيلية 



 ١٨٥ 
 

 

  مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية:تقرير حول. ٧
 . صفحة١٠٠، ٢٠٠١إعداد المحامي حسين أبو هنود، تشرين ثاني 

 
تناول التقرير التطور التاريخي للمؤسسات العقابية واإلصالحية في العالم بصفة عامة، وفي فلسطين بصفة              

ضاع مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية، وبين مدى انسجامها مع         وتضمن عرضاً موجزاً عن أو    . خاصة
كما عالج التقرير مـدى انسـجام       . ١٩٩٨لسنة  ) ٦(أحكام قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني رقم        

القانون وأوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية مع المعايير الدولية بشـكل عـام، ومـع القواعـد                 
 :وفي نهايته أوصى التقرير باآلتي.  بصفة خاصة١٩٥٥دنيا لمعاملة السجناء لسنة النموذجية ال

 التـي   المرافق هاصمم كمراكز إصالح وتأهيل، تتوفر في      على إنشاء مباني جديدة تُ     الجاد العمل   ضرورة -
 . متطلبات المعايير الدوليةتلبي

د من توفّر الخدمات الطبيـة فـي جميـع           للتأكّ للنزالء،ضرورة مراجعة نظام الرعاية الصحية المقدمة        -
 . المراكز

 مراكـز  "إلـى " سـجون " عند حد تغيير التسمية مـن  وعدم التوقف ،قيام بتأهيل فعلي للنزالء  ضرورة ال  -
 تشـتمل توفير مكتبـة    و من خالل وضع برامج تدريبية تثقيفية وحرفية للنزالء،          وذلك ."إصالح وتأهيل 

 ونفسـيين   جتماعييناتوفير متخصصين   ونتظام،  باال الصحف اليومية    إدخوعلى الكتب المختارة بعناية،     
 .جتماعي للنزيلوااللمتابعة الوضع النفسي 

المنـتظم  تـوفير  ال خاللتصال بين النزيل والعالم الخارجي من      اال اإلبقاء على قدر مناسب من       ةضرور -
نـدماج النزيـل فـي      اتسـهيل    ل ، وذلك  المكتوبة الصحافةوتلفزيون  الوالراديو  توفير  وتصال الهاتفي   لال

 .المجتمع بعد إنهاء مدة محكوميته
من الضـروري أن    فمراكز،  هذه ال المعاملة غير اإلنسانية في بعض       و بسبب حدوث بعض حاالت الوفاة     -

قد يكون من المجدي تشكيل هيئة      و.  على مراكز اإلصالح والتأهيل    حقيقيةتقوم الجهات المختصة برقابة     
 . تطبيقهاومتابعة ها تتولى تخطيط السياسة العامة ل اإلصالح والتأهيلمراكزأو سلطة عليا ل

 
 تقرير حول التأمينات اإلجتماعية.  ٨

 ٢٠٠١ صفحة من القطع المتوسط، كانون األول ٦٢المحامي موسى أبو دهيم، : إعداد
 

قرير على الت يركّز الفصل األول من. يعالج التقرير موضوع التأمينات اإلجتماعية في ثالثة فصول
التنظيم التشريعي للتأمينات اإلجتماعية في كل من اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الدولية والمحلية، بينما 

أما الفصل الثالث . يركّز الفصل الثاني من التقرير على أنواع التأمينات اإلجتماعية العائلية والعمالية
 .جتماعية ومؤسساتها ومصادر تمويلهافيركّز على المسائل المرتبطة بإدارة التأمينات اإل

 : سجل التقرير عددا من اإلستنتاجات تمثلت في اآلتي
 ال يوجد تشريعإذ للتأمينات اإلجتماعية، ومتكامل  شامل نظام النظام القانوني الفلسطيني إلى راإفتق  -

اعية من خالل  توفير بعض التأمينات اإلجتمرغم ، اإلجتماعيةالتأميناتخاص للضمان االجتماعي أو 
 .متفرقةتشريعات 

  نتج عن تعدد مصادر القانون من تشريعات انتدابية ومصرية وأوامر عسكرية ثم فلسطينية، صعوبات -
 .في التعرف على التشريعات السارية، وتداخل في صالحيات الدوائر والهيئات الحكومية الفلسطينية



 ١٨٦ 
 

 

 فيما ، وكذلكلقطاع الخاصا  للعاملين في ين الصحي يتعلق بتقديم خدمة التأمفيما فراغ تشريعي   هناك-
 هذا إضافة إلى عدم كفاية الحماية التي توفرها التشريعات السارية فيما يتعلق . بحماية البطالةيتعلق

 .بإصابات العمل واألمراض المهنية
ق على الطبقة   التأمينات التي تم التطرق إليها في مشروع قانون التأمينات االجتماعية محدودة وتنطب-

 .العاملة فقط
 : التقرير باآلتيىوصوأ
، التـي تضـمنتها      المختلفـة  جتماعيةاإلالتأمينات  ألنواع   نظمة العمل على سن التشريعات الم     ضرورة  -

هذا إضافة إلى فحص إمكانية التدرج في تطبيـق         . االتفاقيات الدولية، ودرجت على تبنيها معظم الدول      
 أي إرباك يمكن أن يحدثه تطبيق مختلف أنواع التأمينات االجتماعية دفعـة    هذه التأمينات، وذلك لتجاوز   

 .واحدة
صناديق التقاعد في القطاع الحكومي في نظامها اإللزامي، مع الحرص على توحيـد      استمرار   ضرورة  -

 .في الضفة الغربية وقطاع غزة في صندوق وطني واحدالمتعددة التقاعد صناديق 
 صناديق تقاعد   بتأسيستحادات المهنية   ت الخاصة والمنظمات غير الحكومية واإل      إلزام الشركا  ضرورة  -

 . المتشابهةالمؤسساتدمج صناديق التقاعد المعمول بها في والعمل على غطي جميع مستخدميها، تُ
عمل األطراف الثالثـة    حد مع المحافظة على استمرار      مو وطني   يصحتأمين   إنشاء صندوق    ضرورة  -

 ). القطاع الحكومي، القطاع األهلي، والقطاع الخاص(  الصحية دماتالخالتي تقدم 



 ١٨٧ 
 

 

 ةــر الخاصــالتقاري : ثانياً
 

 تعرض فيها بإيجاز لقضايا متعلقـة بحقـوق المـواطن أو    . سنوياً عدداً من التقارير الخاصة     الهيئةتصدر  
 :عن كل منها فيما يلي موجز . تقاريرسبعة هذا العام الهيئةوقد أصدرت . بسيادة القانون

 
اني، ث كانون ال  )المضمون والتشكيل واألداء   (نتفاضةاالالدفاع المدني الفلسطيني في ظل      : تقرير حول . ١

٢٠٠١ 
 

ف على تشـكيالته، مرجعيتـه،      لتعراهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، و          
كما هدف التقريـر إلـى      . ه والقوانين واألنظمة التي تحكم    إمكانياته المادية والبشرية، إداراته وآليات عمله،     

 مدى تجاوبه مع التحديات الجديـدة ومـدى         لمعرفةتقييم أداء جهاز الدفاع المدني خالل إنتفاضة األقصى،         
وقد تبين من خالل الفحص والتقييم أن هناك جملة من المشاكل والصعوبات            . قدرته على مواجهة األخطار   

محدوديـة المـوارد الماديـة      ، ك هاز، وتحد من قدرته على التحرك لمواجهة األخطـار        التي تعيق عمل الج   
هذا باإلضافة إلى   . نقص في المعدات والتجهيزات والخبرات    وزدواجية اإلدارات والمرجعيات،     ا والبشرية،

 لعام  ٣قم  لتزام بأحكام قانون الدفاع المدني ر     االكتمال تشكيل الجهاز وعدم تفعيل بعض هيئاته، وعدم         اعدم  
١٩٩٨. 

 
 :لتوصيات الواردة في التقريرلوفيما يلي ملخص 

 . ١٩٩٨ لعام ٣ قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم نصوصااللتزام ب  ضرورة-
ـ    في أراضي السلطة الوطنية الفلسـطينية،     المدني   جهاز الدفاع     شقي  ضرورة توحيد  - ة وإلغـاء ازدواجي

 . واإلدارةالمرجعية
 بتفعيل دور المجلس األعلى للدفاع المدني واللجان المحلية، وتنشيط مسـاهمتها فـي               ضرورة اإلسراع  -

 .مواجهة تحدي العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية
 ا الحصار التـي تفرضـه     إجراءات ضرورة العمل على استحداث مراكز جديدة للدفاع المدني، لمواجهة           -

 . طينيةقوات االحتالل على المدن والقرى الفلس
 . مراكز وإدارات الدفاع المدني بالمعدات واألجهزة الالزمةمختلف العمل الجدي والسريع على تزويد -
 . لجهاز الدفاع المدني ضمن الموازنة العامةاألموال الكافية ضرورة تخصيص -
هـا  نقـل إلي  تُعلـى أن    .  وجوب استحداث إدارة جديدة في جهاز الدفاع المدني متخصصة بـالمتفجرات           -

المعدات المتوفرة لدى األجهزة األمنية، وتُناط بها مسؤولية التعامل مع األجسام المشبوهة التـي تخلّفهـا                
 . قوات اإلحتالل

أو عمارة جديدة،   جديد  قامه أي منزل    إل الشروع دون تأخير بإقامة المالجئ العامة، وعدم منح الترخيص           -
 .ال تتضمن مكاناً يصلح كملجأ

رامج التوعية للمواطنين بجميع فئاتهم، فيما يخص أمور الوقاية والسالمة، وخاصة في            تكثيف ب ضرورة   -
 .، وزيادة االستعانة بوسائل اإلعالم لهذا الغرضمستوياتهاالمؤسسات التعليمية بجميع 

 
 



 ١٨٨ 
 

 

 .٢٠٠١، شباط نتفاضةاالالجاهزية الطبية لتأهيل معوقي : تقرير حول. ٢
 

 ألف فلسـطيني    ١٥لجيش اإلسرائيلي المفرط للقوة أدى إلى إصابة أكثر من          ستخدام ا ا يشير التقرير إلى أن   
 .ةلي شخص أصيبوا بإعاقات جزئية أو ك٩٥٠ُ بينهم قرابة ،بجراح

 
تقـدم خـدمات    وقطاع غزة،    مؤسسة حكومية وأهلية في الضفة الغربية        )١١٤(وكشف التقرير عن وجود     

ويبلغ عدد المؤسسات الخاضـعة     . هاحين تخلو القرى من   تتركز هذه المؤسسات في المدن، في       و .للمعوقين
مؤسسة عاملـة  ) ١١٤(مؤسسة من أصل ) ١٣(إلشراف مؤسسات حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة        

 يقـدمون   ، وعاملة عامال)٦٩٣( المؤسسات األهلية لرعاية المعوقين      بلغ عدد العاملين في    و .في هذا المجال  
ـ    كانت، إال أن عناية هذه المؤسسات بالمعوقين        .سجالً م اًقا مع )٩٣٧٩(خدمات لحوالي     ،نوقا كما أفاد المع

 .تقليدية
 

نتظـام سـير    اوأضاف التقرير بأن اإلجراءات اإلسرائيلية المفروضة على المناطق الفلسطينية تحول دون            
ـ     وعمل المؤسسات الحكومية واألهلية التي تقدم الخدمات للمعـوقين،      ف الـذين يقـدر عـددهم فـي مختل

 العقبات التي تعترض عمل المؤسسـات       التقرير ستعرضاو.  ألف معوق  ٤٦حوالي  بالمحافظات الفلسطينية   
رتفاع كلفتها، النقص الحاد في الكـادر       ، ا  مثل نقص األدوات المساعدة لتأهيل المعوقين      ،الحكومية واألهلية 
 إضافة إلى عدم قـدرة تلـك   ذاه. ستيعاب المعوقيناضيق األمكنة وعدم قدرتها على      و ،المهني المتخصص 

 .المؤسسات على توفير أعمال خارجية للمعوقين
 

أن نسـبة كبيـرة مـنهم       و .وكشف التقرير أن معظم المعوقين يعيشون أوضاعاً إجتماعية وإقتصادية سيئة         
 وهم محرومون من منافع نظام بطاقة المعـوق ونظـام الضـمان           ،يعيشون تحت خط الفقر   % ٥٠تتجاوز  
 . الفلسطينيقا عليها قانون حقوق المع نصي التالصحي،

 
نتفاضة األقصى كشفت عن عدم جاهزية المؤسسات العاملة فـي مجـال رعايـة              اأن  إلى   انتهى التقرير و

 التقرير إلـى    عاود .عداد المعوقين أزدياد في   إ وما نتج عنها من      ،وتأهيل المعوقين لمواجهة حالة الطوارئ    
ف للمراكز والمؤسسات المعنية في المناطق الفلسـطينية، وإلـى القيـام            تجاه توزيع منص  باضرورة العمل   

 ألن إجراء مثـل هـذا المسـح هـو خطـوة          .بمسح وطني شامل لتحديد أسماء المعوقين وأنواع إعاقاتهم       
 .ستحداث برامج مناسبة للتأهيل واإلرشاد والتعليم والمعالجةاضرورية في سبيل 

 
 .٢٠٠١نتفاضة األقصى، حزيران امية الفلسطينية خالل أداء المحاكم النظا: تقرير حول. ٣
 

من خالل اإلجابة وتم ذلك  .نتفاضة األقصىايعالج التقرير موضوع أداء المحاكم النظامية الفلسطينية خالل 
وصول و ، وصول القضاة إلى المحاكم علىاإلنتفاضةرت فيه عدة تساؤالت حول المدى الذي أثّعلى 

عدد القضايا الواردة إلى المحاكم مقارنةً مع السنوات باإلضافة إلى  لة في المحاكم، العامالطواقم المساندة
وحجم ظاهرة لجوء المواطنين إلى جهات غير قضائية لحل  ، وعدد القضايا المفصول فيها،السابقة

 .نزاعاتهم



 ١٨٩ 
 

 

ت التي تعاني   لصعوبا، وا يعرض التقرير لتشكيل المحاكم النظامية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة          
مع األخذ بعين اإلعتبار الحصار اإلسرائيلي وآثاره، يرى التقرير أن السـلطة    و. نتفاضةظهور اال منها قبل   

فلم يضع أي مـنهم خطـة      . التنفيذية ووزارة العدل والمجلس القضائي األعلى لم يقوموا بالدور المنوط بهم          
 ولم تعمل وزارة العدل على تـأمين مسـاكن          .نتظام المحاكم في ظّل أوضاع غير عادية      اطوارئ لضمان   

 ولم يستكمل مجلس القضاء األعلى      .بديلة للقضاة والموظفين الذين ال يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم         
كذلك يـرى التقرير أن المكلفين بإنفاذ القانون والقرارات القضائية لم يكن أداؤهـم  . إجراءات تعيين القضاة  

 .نتفاضة مرضياًاالخالل 
 
 :بما يليفي نهايته أوصى التقرير و
دم تمكّن القضاة والمحـامين     اإلغالق والحصار الذي ينتج عنه ع     إعداد خطة طوارئ لمواجهة     ضرورة   -

 .وموظفي المحاكم من الوصول إلى أماكن عملهم
، واحدة في محافظات الشـمال واألخـرى    في الضفة الغربية   تشكيل دائرتين لمحكمة االستئناف   ضرورة   -

 .ي محافظات الجنوب، وذلك باإلضافة إلى محكمة االستئناف في رام اهللاف
  .ضرورة اإلسراع في تعيين عدد كاف من القضاة لسد النقص القائم أصالً في المحاكم -
وإذا . تخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين محكمتي صلح بير نباال والعيزرية من مباشـرة العمـل             اضرورة   -

تين المحكمتين النظر في القضايا الجزائية دون تواجد قوة شرطة فلسطينية، فقد            كان من الصعب على ها    
يكون متيسراً عليهما النظر في القضايا الحقوقية التي ال تتطلب تواجداً أمنياً، وهي قضايا أكثر عدداً من                 

 . القضايا الجزائية
تطيعون التنقل بين أماكن عملهـم      مؤقتة للقضاة الذين ال يس    بديلة و توفير مساكن وإقامات    من الضروري    -

احترام قرارات المحـاكم وتنفيـذها مـن    كذلك، من الضروري . بسبب ظروف الحصار  أماكن إقامتهم   و
 .طرف الشرطة واألجهزة األمنية األخرى

 
التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث بالنفايات الصلبة والميـاه العادمـة فـي          : تقرير حول . ٤

 .٢٠٠١ آب ،لسطينيةاألراضي الف
 
النفايات الصـلبة،   : التقرير الضوء على مصدرين من مصادر التلوث البيئي في األراضي الفلسطينية          سلط  ي

والهدف من التقرير إظهار حجم التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث بشكل عـام،      . والمياه العادمة 
 .معالجتها من قبل المسؤولين المعنيينوضرورة 

 
عرض التقرير لحجم النفايات الصلبة والمياه العادمة المنتجة في األراضي الفلسـطينية وطـرق الـتخلص      ي

 علـى صـحة    سـلبي تؤثر بشكل   وأن النفايات والمياه العادمة     . ويبين أن هذه الطرق ما زالت بدائية      . منها
يعـرض التقريـر    و. خرى وعلى الطابع الجمالي للبيئة الفلسطينية من جهة أ        ،المواطن الفلسطيني من جهة   

التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن مواقع التخلص من المياه العادمة          مدى  توضح  التي  عدداً من الجداول    
 . والنفايات الصلبة في المحافظات الفلسطينية

 



 ١٩٠ 
 

 

لصـحية  يخلص التقرير إلى أن غالبية التجمعات السكّانية في المدن والقرى الفلسطينية تعاني من التأثيرات ا   
والمشكلة في تفاقم مستمر نتيجة الزيادة الطبيعيـة فـي      . والبيئية الناتجة عن النفايات الصلبة والمياه العادمة      

البيئـة  تـي  من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديـداً وزار  السريع  وهذا يستدعي التدخل    . عدد السكان 
 .والحكم المحلي

 
 :مكن إجمالها بما يليوقد تضمن التقرير عدداً من التوصيات ي

 .يجاد السبل الكفيلة للتخلص من النفايات الصلبة على أسس علمية صحيحةبسرعة إل ضرورة العمل -
القضاء على المكبات العشوائية المنتشرة في محافظات الوطن، ووضع أنظمة صـارمة تلـزم              ضرورة   -

ات العامة بعيدة عن أمـاكن التجمعـات     كما يجب أن تكون مكبات النفاي      .المواطنين بأنظمة جمع النفايات   
 .السكّانية، بما يضمن منع وصول تأثيراتها الصحية والبيئية إلى المواطنين

 ضرورة توفير األيدي العاملة واآلليات الالزمة لجمع النفايات من التجمعات السكّانية التي تفتقـر لهـذه                 -
 .الخدمة حتى اآلن

وتحـديث  . جة للمياه العادمة فـي المـدن والقـرى الفلسـطينية           العمل الفوري على إنشاء محطات معال      -
 .المحطات الموجودة حالياً وزيادة كفاءتها

 توفير األموال الالزمة إلنشاء شبكات صرف صحي في المدن والقرى التي تعتمد حاليـاً علـى الحفـر              -
 .االمتصاصية

تهـا الناتجـة عـن الحفـر        فاص من الميـاه العادمـة ومخلّ       ضرورة وضع أنظمة صارمة بشأن التخلّ      -
االمتصاصية، وعدم السماح بتفريغ هذه الحفر في األراضي الزراعية أو األماكن القريبة من التجمعـات               

 .السكّانية
 
 .٢٠٠١السالمة العامة على الطرق الفلسطينية، أيلول : تقرير حول. ٥
 

إجـراءات  والطــرق،   يعالج التقرير الموضوع من خالل فحص دور الشرطة في تحقيق السالمة علـى              
الصندوق الفلسطيني للتعويض عن    وإجراءات التأمين ضد حوادث السير،      والحصول على رخصة السياقة،     

فحص حالة شبكة الطرق    وظاهرة المركبات غير القانونية،     وترخيص المركبات،   وضحايا حوادث الطرق،    
 .العامة

 
أعداد المصابين و، ١٩٩٩ –١٩٩٧يتضمن التقرير إحصائيات حول حوادث الطرق خالل األعوام 

أعداد المركبات المرخصة في محافظات ووالمتوفّين في حوادث الطرق من األطفال دون سن سبع سنوات، 
 .غزةقطاع الضفة الغربية و

 
 :يخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات أهمها

ـ       - ل المـدن والمنـاطق   الحاجة إلى تفعيل دور الشرطة ودوريات المرور في كافة الطرقات العامـة داخ
 وتجهيزهم بالمعـدات    . وتكثيف تواجد أفراد الشرطة    ،األخرى التابعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية     

نتشار أفراد  ا إضافة إلى    ، وتمكينهم من القيام بدورهم في المفترقات واألماكن العامة        ،والمركبات الالزمة 
 .الشرطة بصورة فعالة



 ١٩١ 
 

 

 مـع   ،ت المفروضة على مخالفة قوانين المرور وتعليمات ترخيص المركبـات         تشديد العقوبات والمخالفا   -
 .قتران ذلك بمعالجة جذرية وحقيقية آلفة سرقة السياراتا
 وتخصيص مسارب طوارئ لسيارات اإلسعاف وسـيارات    ،ضرورة تخطيط الطرقات بشكل فني أفضل      -

في مناطق متفرقة في محافظـات   فضالً عن إنشاء مراكز إسعاف إضافية        ،الشرطة في حاالت الطوارئ   
 .قطاع غزة والضفة الغربية

 تطبيق نظام النقاط على رخصة السائق بما يكفل عدم تجديد هذه الـرخص للسـائقين الـذين يرتكبـون             -
 .مخالفات مرورية كثيرة، إال بعد إعادة امتحانات السياقة مرة أخرى

ين الجهات المختصة بتأهيـل وصـيانة شـبكة    وجوب تنسيق أعمال تطوير الطرق وبناء البنية التحتية ب   -
هتمام بمناطق الريف الذي يعاني أكثر من غيره مـن تـردي أوضـاع      االهذا إضافة إلى زيادة     . الطرق
 . الطرق

 ،النظر في إنشاء محاكم خاصة للمعالجة السريعة لمخالفات المرور التي ال تنطوي على إصابات بشرية                -
 .الجهات المختصةارات أو يضعون المطبات دون موافقة  وكذلك لمحاكمة الذين يتلفون اإلش

النظر جدياً في إنشاء سلطة مستقلة لوضع الخطط الالزمة وللتنسيق بين الـوزارات والهيئـات المعنيـة       -
 .األخرى بشأن األمور ذات العالقة بالسالمة العامة على الطرق

 
لسجون ومراكـز التوقيـف الفلسـطينية،       التحقيق والتشريح في حاالت الوفيات داخل ا      : تقرير حول . ٦

 .٢٠٠١تشرين الثاني 
 

، ١٩٩٤يسلط التقرير الضوء على حاالت الوفيات داخل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية منـذ عـام                
كما يسلط الضوء على الجهات المختصة بالتحقيق فيها، واألحكام القانونية التي           . ويقدم عرضاً موجزاً عنها   

كما يعالج التقرير المسائل المتعلقـة بتشـريح الجثـث،          . يق وتُبين ضماناته محليا ودوليا    تحكم عملية التحق  
والوضع العام لحقل الطب الشرعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، واإلمكانيـات المتـوفرة لهـذا                

 .الحقل
 

 :لى االستنتاجات اآلتيةإوخلص التقرير 
 .لنيابة العامةمن قبل  ا  الجديةمتابعةال التوقيف والسجون ب حاالت الوفاة داخل مراكزمعظم تحظلم  -
 الحاالت ومعظم.  الجثة تشريحلم يتم   ولم يعلن فيها عن تشكيل لجنة تحقيق،          من حاالت الوفاة   عددهناك   -

 اإلعالن عن  لم تحقيق وتشريحفيها التي تم الرسمية لذلكنتائج اليتم. 
 ُأعلن فيها عن معاقبة المتسببين فـي        الفلسطينيةون ومراكز التوقيف     حاالت وفاة داخل السج    أربعهناك   -

 وحالـة  .اًنتحاراعتُبرت فيها الوفاة ا وحالة واحدة ،عتُبرت في حكم الوفاة الطبيعية   اأربع حاالت   ، و الوفاة
تبقية، فلم يعلن فيهـا عـن معاقبـة أي           الحاالت الم  أما. وفاة أخرى حدثت نتيجة شجار مع سجين آخر       

 .شخص
 

 :وفي نهايته أوصى التقرير باآلتي
 التابعة لهـا للشـروط   التوقيفالفلسطينية بمراعاة كافة السجون ومراكز   الوطنية  لتزام السلطة   اضرورة   -

 . الدوليةالمواثيقالتشريعات المحلية وفي  المكفولةالقانونية 



 ١٩٢ 
 

 

وخاصـة   ،ون ومراكـز التوقيـف    مراقبة السج لقانونية في مجال     النيابة العامة بواجباتها ا    قيامضرورة   -
 . للمحاكمةالمتسببينتقديم  وقع فيها،التحقيق في حاالت الوفيات التي ت

 لمعرفـة السـبب الحقيقـي       حاالت الوفيات داخل السجون ومراكز التوقيف     الجثث في   ضرورة تشريح    -
 .للوفاة

راكـز التوقيـف،     السجون وم  داخل حول الوفيات    ىضرورة الكشف عن مجريات التحقيقات التي تُجر       -
 .نتائجها والجمهور علىى ذوي المتوفّإطالع و

تأهيل وإعادة تأهيـل    ب وذلك   ،هتمام السلطة الوطنية الفلسطينية   با الطب الشرعي    حقلضرورة أن يحظى     -
 ي الطب الشـرع    ومعاهد كزامر ، واستقدام أعداد جديدة، وتزويد     المتوفرة من األطباء الشرعيين    الكفاءات

 .الضروريةزة والمواد باألدوات واألجه
 
تدمير المنازل والمنشآت الصناعية الخاصة في األراضي الفلسطينية مـن قبـل قـوات              : تقرير حول . ٧

 .٢٠٠١اإلحتالل اإلسرائيلي، تشرين ثاني 
 

يبين التقرير عدد المنازل والمنشآت الصناعية الخاصة التي دمرتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة              
وتم ذلك باالعتماد على المعلومـات التـي        . ، والقيمة المالية المقدرة لها    ٣١/٨/٢٠٠١ -٢٩/٩/٢٠٠٠من  

 .مليون دوالر) ٢٧(وحسب التقديرات، فقد تجاوزت قيمة الخسائر .  من جهات مختلفةالهيئةحصلت عليها 
 

ور القانون الـدولي، ومـا   عالج التقرير االعتداءات اإلسرائيلية على الممتلكات المدنية للفلسطينيين من منظ         
 بهذا الخصوص، وواجب إسرائيل في التعويض عن األضـرار    ١٩٤٩جاءت به اتفاقية جنيف الرابعة لعام       

كما عالج التقرير دور السلطة الوطنية الفلسـطينية فـي    . التي ألحقتها قواتها بالممتلكات المدنية للفلسطينيين     
 بهم، وضرورة قيامهـا باتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة     مساعدة مواطنيها في إصالح األضرار التي لحقت     

 . للمطالبة بالتعويضات من إسرائيل
 

 :وفي نهايته أوصى التقرير باآلتي
 تتمتع بدرجة عالية من الموضـوعية       وطنيةأو لجنة    سن قانون خاص بإنشاء هيئة        ضرورة التسريع في   -

 وتحديد طبيعتهـا ونوعهـا   ،األضراريق  وتوثحصراألول يتعلق ب.  بأمرينالهيئةوأن تختص  . والمهنية
 طرق التوثيق المعروفة دوليـا بمـا فيهـا          ستخداماويجب في هذا الصدد     . وتقدير مبالغ التعويض عنها   

 حجم الضرر، قيمتـه، مكـان وزمـان         ن وفق أصول سليمة تُبي    معدةستمارات  استخدام الفيديو، وتعبئة    ا
أمـا  . عه، وغير ذلك من المعلومات الهامـة       الحاضرين لحظة وقو   األشخاصوقوعه، ظروف وقوعه،    

حـتالل  اال عـن األضـرار التـي أحـدثتها قـوات            معلومات بنك   إنشاءاالختصاص الثاني للهيئة فهو     
 .  مطالبة إسرائيل بالتعويضاتعند  ليكون المرجعية المعتمدة للمعلومات المتعلقة باألضراراإلسرائيلي،

 توثيـق ستفادة من تجاربهم فـي      واالبخبراء من الدول المختلفة      المذكورة أعاله    الهيئة ستعانةاضرورة   -
 الملفـات الالزمـة لـدعم المطالبـة الفلسـطينية الرسـمية             إعداد وكذلك في مجال     ، األضرار وتخمين

 . بالتعويضات
 إيـرادات كـون   تتو.  للتعويض عن األضرار يحدد القانون كيفية إدارته وتمويله        صندوقضرورة إنشاء    -

 العينيـة والنقديـة،     والمنح، التبرعات    الوطنية الفلسطينية  لمبالغ التي تخصصها له السلطة    من ا الصندوق  



 ١٩٣ 
 

 

الضـرائب والرسـوم التـي يمكـن     و عليها نتيجة للمطالبة الدولية،  الحصولمبالغ التعويضات التي يتم     
 . القانونأحكامفرضها بموجب 

 ة، أجندة أية مفاوضـات مسـتقبلي      المفاوض الفلسطيني على وضع بند التعويضات على       إصرارضرورة   -
 . على إثارة الموضوع على مختلف المستويات والمنابر الدولية ذات العالقةوالعمل

 حاجـة  هنـاك عمالها، أ المقترح إنشاؤها بموجبه الهيئة سن القانون المقترح، وإلى أن تُباشر    يتمإلى أن    -
 مسـاعدات عاجلـة   تقـديم  إضافة إلـى     ،ملحة وعاجلة لتوحيد المرجعيات بالنسبة لمساعدة المتضررين      

 . منصفة ومعلنةمعايير وفق ، وذلكلتخفيف المعاناة عن الذين فقدوا منازلهم أو مصادر رزقهم
 
 

 نـــر القوانيــة وتطويــمراجع : ثالثاً
 

فـق  تعتبر مراجعة القوانين ومشاريع القوانين الفلسطينية، والتأكد من موافقتها لمعايير حقوق اإلنسـان المت             
المنصوص عليهـا فـي قـرار    الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عليها دوليا من اختصاصات     

متابعة وضمان توافر متطلبات صـيانة       "... الهيئةفالقرار المذكور ينص على أن تتولى       . تشكيلها الرئاسي 
 في هـذا المجـال      الهيئةبع  وتتا...". حقوق اإلنسان في مختلف القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطينية       

وتعمل على التأثير بها أثناء مرورها بالقراءات المتعـددة         . مشاريع القوانين التي يناقشها المجلس التشريعي     
هذا إضافة إلى القيام بدراسة بعض التشريعات النافذة وتوضـيح مـواطن الخلـل فيهـا،                . داخل المجلس 

 عملية وضع أنظمة ولوائح تنفيذيـة للقـوانين   الهيئةتتابع كما  .والخروج بتوصيات حول تعديلها أو إلغائها
 . التي يقرها المجلس التشريعي الفلسطيني

 
إعداد مذكرة قانونية حول قانون أو مشروع قـانون معـين، أو            :  في متابعة القوانين   الهيئةوتتنوع أساليب   

 الهيئـة كما قد تقـوم  . ع معينعقد ورشة عمل أو لقاء خبراء لمناقشته، أو إعداد دراسة قانونية حول تشري       
 دراسـات  الهيئـة وتصـدر  . بإرسال مذكرات قانونية إلى المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء حول ذلك 

وتشـارك  ". سلسلة تطوير القـوانين   "قانونية حول مشاريع القوانين أو القوانين النافذة  ضمن سلسلة تسمى            
وفـي جميـع   . س التشريعي حول مشـاريع القـوانين     في جلسات االستماع التي تعقدها لجان المجل       الهيئة

 هو التأكيد على والتأكد من االنسجام بين التشريعات الوطنية من جهة، ومعايير             الهيئةاألحوال فإن هاجس    
 .ومعاهدات حقوق اإلنسان المعتمدة دوليا من جهة أخرى

 
، وتطرقت إلـى القـوانين    عملها في مجال مراجعة وتطوير القوانين٢٠٠١ خالل عام   الهيئةوقد واصلت   

 :ومشاريع القوانين التالية
 

   القوانين المتعلقة بالجهاز القضائي-
 

 منذ البدايـة    الهيئةلهذا أبدت   . تعتبر القوانين المتعلقة بالقضاء من أهم ضمانات استقالل هذا الجهاز وقوته          
 تإشكاليا: في الضفة وغزة  القضاء  " ورشة تحت عنوان     الهيئةوقد عقدت   .  خاصاً بهذا الموضوع   اهتماماً
شارك في هذه الورشة عدد من أعضـاء المجلـس التشـريعي، والقضـاة،              . ٧/٢/٢٠٠١بتاريخ  " وحلول



 ١٩٤ 
 

 

وبعد نقاش معمق حول أوضاع السلطة القضائية عموما، والمعوقات التي تعترض           . والمحامين والمختصين 
 الهيئـة لتوصيات التي وجهتها عملها خصوصا في ظل انتفاضة األقصى، خلص المشاركون إلى عدد من ا           

إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ووزير العدل ورئيس مجلس القضـاء األعلـى ورئـيس المجلـس                 
 على ضرورة المصادقة على القوانين المتعلقة بالقضاء، والتي أقرهـا المجلـس             الهيئةوأكدت  . التشريعي

 ورشة عمل   الهيئة عقدت   ١٣/٥/٢٠٠١وبتاريخ  . التشريعي الفلسطيني وأحالها إلى رئيس السلطة الوطنية      
 والنائب العام، ونقيـب المحـامين،       للهيئةشارك فيها المفوض العام     . في قطاع غزة حول نفس الموضوع     

ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها الورشة ضرورة التصـديق علـى   . وعدد من القانونيين والمختصين 
 .لس التشريعي الفلسطينيرزمة القوانين القضائية التي أصدرها المج

 
   مشروع قانون تنظيم استخدام األلعاب النارية-
 

باإلضافة إلى اإلزعاج الذي تسببه األلعاب النارية واإلعاقات التي تلحقها بـاألفراد خصوصـا األطفـال،                
 تسببت األلعاب النارية بشكل غير مباشر، في مقتل بعض المواطنين من بينهم مواطنة من الخليـل، إذ تـم                  
توقيف عمالء لالحتالل اإلسرائيلي يفجرون األلعاب النارية في األحياء السكنية القريبة من المسـتوطنات،              

لذلك قامـت  . مما أتاح لقوات االحتالل اإلسرائيلي فتح نيرانها على المدنيين بحجة سماع صوت إطالق نار     
وبالتعاون مع النائـب عبـد      . ١٧/١/٢٠٠١ بعقد ورشة عمل حول استخدام األلعاب النارية بتاريخ          الهيئة

 بصياغة مشروع قانون تنظيم استخدام األلعاب النارية، وبإعداد مذكرة قانونيـة           الهيئةالفتاح حمايل، قامت    
 .وقد تمت إحالة هذا المشروع إلى المجلس التشريعي. حول الموضوع

 
   مشروع الدستور-
 

ني يحـدد صـالحيات وواجبـات السـلطات       دائما على ضرورة إيجاد إطار دستوري فلسطي       الهيئةأكدت  
 في ورشة عمل نظمها المركـز الفلسـطيني للبحـوث السياسـية           الهيئةوفي هذا اإلطار شاركت     . الثالث

، حول الحقوق المدنية والسياسية لفلسطينيي الشتات في مسـودة مشـروع            ٢٧/١/٢٠٠١والمسحية بتاريخ   
.  حول إجراءات تعديل الدستور٢٤/٣/٢٠٠١  في ورشة عمل أخرى بتاريخالهيئـة كما شاركت  . الدستور
 الهيئـة هذا وكانت .  مداخلة في ورشة عمل حول هذه المسودةالهيئة قدم مدير عام  ٢٤/٤/٢٠٠١وبتاريخ  

قد عقدت سابقا عددا من الورشات حول مشروع الدستور، وأصدرت تقريرا حوله ضمن سلسلة مراجعـة                
 .وتطوير القوانين

 
 االعتداءات اإلسرائيليةاء ر  تعويض المتضررين ج-
 

ورشة عمل حول تعـويض المتضـررين جـراء األعمـال العدائيـة       ١٣/٣/٢٠٠١ بتاريخالهيئة  عقدت  
 في ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المنظمــات األهليـة بتاريـــخ           الهيئةكما شاركت   . اإلسرائيلية

ت اإلسرائيلية وآليات التعويض  ، حول األضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء االعتداءا        ٢٨/٣/٢٠٠١
وكان أحد محاور هذه الورشة دور المجلس التشريعي فـي سـن التشـريعات والقـوانين لحمايـة                  . عنها

 ضمن سلسلة مشروع مراجعة وتطوير القوانين تقريـرا بعنـوان     الهيئةوأصدرت  . المزارعين وتعويضهم 



 ١٩٥ 
 

 

وتضـمنت الدراسـة مسـودة    . ة األقصـى تعويض المتضررين ماديا جراء األعمال العدائية خالل انتفاض      
وأكـدت   .مشروع قانون لتشكيل هيئة وطنية تعنى بتعويض المتضررين ماديا جـراء األعمـال العدائيـة              

 :الدراسة على ضرورة األخذ بالتوصيات التالية

 مرجعية معلوماتية موحدة يتم الرجوع إليها لمعرفة حجم الخسائر التي لحقت بالمواطن واالقتصـاد    إيجاد   -
 .الفلسطيني، وذلك لمنع التضارب في اإلحصائيات واإلضعاف من قيمة المعلومات

جندة أية مفاوضات مستقبلية، والعمل على إثـارة        أقيام المفاوض الفلسطيني بوضع بند التعويضات على         -
 . هذا الموضوع على كافة المستويات والمنابر الدولية

لية من المصداقية المهنية والموضوعية تقوم بدراسة أولويات        تشكيل لجنة أو هيئة وطنية تتمتع بدرجة عا        -
 .التعويض، وتكون عنوانا للذين تضرروا ماديا جراء العدوان اإلسرائيلي

ليات واضحة ومنصفة ومعلنة لتحديد من ينطبق علـيهم التعـويض، وتحديـد             آضرورة وضع معايير و    -
 .أشكال ومبالغ التعويض

ان الفنية المكلفة بتخمين األضرار، ووضع معـايير وأولويـات بشـأن            ضرورة توحيد نمط تشكيل اللج     -
 .توزيع التعويض على مختلف القطاعات

 وللجرحـى وعـائالتهم   ،ضرورة أن يتم توزيع وتحديد مبالغ التعـويض لعـائالت الشـهداء بخاصـة      -
ـ     ،وللمتضررين اآلخرين بعامة، بواسطة الجهات الرسمية الفلسطينية فقط        ول أن يتـرك   إذ ليس من المقب

 . أمر إعطاء أو تحديد مبلغ التعويض ألي طرف غير الطرف الفلسطيني الرسمي

 قد يشمل سلة من المنـافع علـى المـدى القصـير             وإنما .ليس من الضروري أن يكون التعويض نقداً       -
 .تستفيد منها عائالت الشهداء والجرحىبأن والمتوسط والبعيد، 

ض العمال وفق معايير منصفة ومعلنة وغير منحازة لقطـاع مـن            من الضروري والواجب أن يتم تعوي      -
، )بما فيهم عمال المسـتوطنات    (هذا يعني أن تشمل التعويضات العمال داخل إسرائيل         . العمال دون آخر  

 بسـبب العـدوان     العمال الذين تم تسريحهم من أماكن عملهم في مناطق السلطة الوطنيـة الفلسـطينية             و
 .اإلسرائيلي

م المجلس التشريعي بسن القوانين الالزمة لتعويض المتضـررين ماديـا جـراء العـدوان               ضرورة قيا  -
 .اإلسرائيلي

ضرورة التفرقة بين التعويضات التي تلتزم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين حسب األعـراف والمواثيـق                -
 .والتخفيف من مصابهم الفلسطينيين إلعانة تقدمها الدول المانحة أنالدولية، وبين المساعدات التي يمكن 

 دولي قد يطرح لمساعدة الفلسطينيين إذا كان الغرض منه تخلـيص إسـرائيل            جهد التعامل بحذر مع أي    -
 .  التعويضاتواجبمن 

 



 ١٩٦ 
 

 

 حقوق المرأة في القوانين المقرة من المجلس التشريعي الفلسطيني  -
 

 فـي ورشـة عمـل       الهيئةأة، شاركت   بمراعاة التشريعات الفلسطينية لحقوق المر     الهيئة   اهتمام في إطار 
، حول مكانة ووضعية المـرأة      ٢١/٣/٢٠٠١عقدتها وحدة المرأة في المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ         

في التشريعات الفلسطينية المقرة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، وأكدت علـى ضـرورة احتـرام                
 . ومكافحة التمييز ضدهاالقوانين الفلسطينية للمعايير الدولية لحقوق المرأة

 
   مشروع قانون العقوبات-
 

 خالل هذه السنة، إذ شـاركت فـي سلسـلة جلسـات          خاصاً  مشروع قانون العقوبات إهتماماً    الهيئةأولت  
االستماع التي عقدتها اللجنة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدمت مالحظاتها علـى المشـروع                

دا من ورشات العمل حول محاور مختلفة في مشروع القانون، وأصدرت على             عد الهيئةكما عقدت   . للجنة
إثرها تقريرا ضمن سلسلة مشروع مراجعة وتطوير القوانين، تضمن أربعة أوراق عمل حـول المحـاور                

 :التالية
 .نظام العقوبات في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. ١
 . في مشرع قانون العقوباتالجرائم المضرة بأمن الدولة والمصلحة العامة. ٢
 .التعذيب وفقا لنصوص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. ٣
 . عقوبة اإلعدام في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. ٤
 
   مشروع قانون التنفيذ-
 

وقد شارك في هذا اللقاء عدد      . ٢٣/٩/٢٠٠١ ورشة عمل حول مشروع قانون التنفيذ بتاريخ         الهيئةعقدت  
وتـم  . ين والقانونيين والمسؤولين في جهاز الشرطة وممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني          من المختص 

وأجمـع  . التركيز في النقاش على الفصل الخاص بحبس المدين، لما يثيره هذا الموضوع من خالف وجدل              
لـس  المشاركون على ضرورة مراعاة متطلبات حقوق اإلنسان عند إقرار مواد هذا الفصل من طرف المج              

التشريعي الفلسطيني، مع تأكيدهم على ضرورة أن يكون حبس المدين في أضيق الحدود بهـدف الضـغط                 
. على المدين الموسر المماطل ليدفع الدين المستحق، وأن ال تكون الغاية مـن الحـبس التنكيـل واإلذالل                  

ـزة بتاريــخ    قد شاركت في ورشة عمل عقدها مشروع تطوير األطر القانونيـة فـي غ            الهيئةوكانت  
 . ، حول نفس المشروع٢٩/٣/٢٠٠١
 
   عقوبة اإلعدام-
 

، ورشة عمل حول مدى مالئمة عقوبة اإلعـدام للواقـع الفلسـطيني،             ١٦/٤/٢٠٠١ بتاريخالهيئة  عقدت  
 وهـدفت   .حضرها أعضاء من المجلس التشريعي وعدد من المختصين والقانونيين ونشطاء حقوق اإلنسان           

شة إثارة نقاش مجتمعي حول هذه العقوبة في ظل مـا تمليـه القواعـد الدوليـة       من خالل هذه الور    الهيئة
  .وخصوصية الوضع الفلسطيني
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   مشروع قانون النقابات-
 

 مذكرة قانونية حول مسـودة مشـروع قـانون          الهيئةبناء على طلب من النائب مروان البرغوثي أعدت         
سودة، شارك فيها وزير العمل رفيق النتشـة         ورشة عمل حول الم    ٩/٥/٢٠٠١كما عقدت بتاريخ    . النقابات

 . والنائب مروان البرغوثي وعدد من القانونيين والنقابيين والمختصين
 
   مشروع قانون الكسب غير المشروع-
 

ورشة عمل عقدتها لجنة الداخلية والحكم المحلـي فـي المجلـس      في١٤/٥/٢٠٠١ بتاريخالهيئة  شاركت  
 قد قامت بصياغة مسودة هذا القانون،   الهيئةوكانت  . ب غير المشروع  التشريعي، حول مشروع قانون الكس    

 .وقدمها للمجلس التشريعي النائب عبد الفتاح حمايل
 
   قانون الهيئات المحلية-
 

 في ورشة عمل نظمها االتحاد الفلسطيني للسلطـات المحليـة فـي رام اللـه بتاريـــخ              الهيئة شاركت
، حول التعديالت المقترحة على قانون الهيئات المحلية الفلسـطينية       ١١/١١/٢٠٠١، وبتاريخ   ٢٨/٥/٢٠٠١

 . مذكرة قانونية حول هذه التعديالتالهيئةكما أعدت . ١٩٩٧لسنة ) ١(رقم 
 
   حقوق الطفل في القوانين الفلسطينية-
 
الطفـل  بمراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، شاركت في مؤتمر يـوم            الهيئة  ي إطار اهتمام    ف

 في يوم العمل الذي نظمه ديـوان الفتـوى          الهيئةوشاركت  . ٣١/٥/٢٠٠١-٣٠الفلسطيني المنعقد بتاريخ    
. والتشريع بالتعاون مع اليونيسيف حول مشروع قانون حقوق الطفل الفلسطيني، وقدمت مالحظاتها حولـه             

هـا، وذلـك بتـاريخ       في لقاء للجنة التنسيقية لحمايـة الطفولـة بصـفتها عضـوا في             الهيئةكما شاركت   
بهدف معالجة قضايا الطفل، وإيجاد الحلول العملية والتشريعية المناسبة لحل اإلشكاليات التي            ٢٠/٨/٢٠٠١

 .تعاني منها
 
   مناهضة التعذيب في القوانين الفلسطينية-
 

ـ               ان فـي  في إطار الفعاليات التي واكبت اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، عقدت لجنة الرقابة وحقوق اإلنس
اليـوم  "المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، ورشة عمل بعنوان       

 في هذه الورشة بتقديم مداخلة      الهيئةوقد شاركت   . ٢٧/٦/٢٠٠١، وذلك بتاريخ    "العالمي لمناهضة التعذيب  
 ".يير الدولية لمناهضة التعذيبالتعذيب في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على ضوء المعا"بعنوان 
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   مشروع قانون إيجار المساكن والعقارات التجارية-
 

، حول مشروع قـانون إيجـار       ٢٢/٨/٢٠٠١ في ورشة عمل عقدتها مؤسسة الحق بتاريخ         الهيئةشاركت  
ق  في هذا اإلطار على أن الحق في السكن من أهـم الحقـو   الهيئةوقد أكدت   . المساكن والعقارات التجارية  

 .التي يتمتع بها اإلنسان، غير أن عبء ضمان هذا الحق يقع على الدولة وليس على مالك العقار
 
   قوانين األراضي-
 

.  القانونية والعملية المتعلقة بملكية األراضـي وتسـجيلها  ت في ورشة عمل حول اإلشكاليا الهيئـة شاركت  
 . ٨/٩/٢٠٠١ونظم هذه الورشة الملتقى الفكري العربي بتاريخ 

 
   مشروع قانون رسوم المحاكم-
 

 في جلسة استماع عقدتها اللجنة القانونية فـي المجلـس التشـريعي             ١١/٩/٢٠٠١ بتاريخ   الهيئةشاركت  
 إلى ضرورة مراعاة الظـروف االقتصـادية   الهيئةونبهت . الفلسطيني حول مشروع قانون رسوم المحاكم  

 .سوم، وذلك لكي ال يتم المساس بمبدأ مجانية العدالةللمواطنين، مع تحديد حاالت يتم فيها اإلعفاء من الر
 
   مشروع قانون التأمينات االجتماعية-
 

وعلى إثر هـذه  . ٢٥/٩/٢٠٠١ ورشة عمل حول مشروع قانون التأمينات االجتماعية بتاريخ الهيئةعقدت  
مـل التـي     في عدد من ورشـات الع      الهيئةوشاركت  .  مالحظاتها للمجلس التشريعي   الهيئةالورشة قدمت   

 .عقدها طاقم شؤون المرأة حول هذا المشروع
 
   قوانين اإلجراءات الجزائية والمدنية-
 

 في يوم عمل نظمته مؤسسة الحق حول قانوني اإلجراءات الجزائية والمدنية الفلسـطينيين،              الهيئةشاركت  
 .  ٨/١٠/٢٠٠١وذلك بتاريخ 

 
   األنظمة التنفيذية لقانون العمل-
 

 حـول  ٢/١٠/٢٠٠١في ورشة عمل عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العـاملين بتـاريخ           الهيئةشاركت  
 . مالحظات تفصيلية حول هذه األنظمةالهيئةوقدمت . أنظمة قانون العمل
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   مشروع قانون معدل لقانون هيئة الرقابة العامة-
 

. ٢٧/١٠/٢٠٠١مة بتاريخ  ورشة خبراء حول مشروع قانون معدل لقانون هيئة الرقابة العاالهيئةعقدت 
وتم . وقد شارك في هذا اللقاء عدد من المختصين والقانونيين وممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني

 كديوان مظالم وهيئة الرقابة العامة كديوان الهيئةالتأكيد على ضرورة عدم الخلط بين اختصاصات 
ون المقترح االستقالل الكافي لهيئة الرقابة كما تم التأكيد على ضرورة أن يحقق مشروع القان. محاسبة

 .لتتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية
 

 ١ةـــة الجماهيريــالتوعي: رابعاً
 

 : من خالل نشاطات مشروع التوعية الجماهيرية إلى تحقيق األهداف التاليةالهيئةتهدف 
 
 وذلـك  .فلسـطينيين بمختلـف فئـاتهم   نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومباديء الديمقراطية بين المواطنين ال        . ١

                حماية حقوق المواطن تبدأ بمعرفة المواطنين بحقوقهم وبآليات حمايتها من أي انطالقاً من قناعة مفادها أن
 . اجتزاء أو انتهاك

إثارة مسألة حقوق المواطن كقضية عامة على الصعيد الوطني، ووضعها على سلم أولويـات السـلطة                . ٢
 . على السواءالوطنية والمواطنين

 وبشكل خاص ما يتعلـق منهـا   ،وضع المجتمع الفلسطيني في صورة حالة حقوق المواطن في فلسطين   . ٣
حترام هذه الحقوق، وضرورة احترامها من قبل الجميع أفراداً وجماعات ومؤسسات           البالضمانات المتوفرة   

 .وسلطات عامة
الجة شكاوى المواطنين مع السلطات العامة  في متابعة ومعالهيئةالتعريف بالدور الذي تقوم به . ٤

 .الفلسطينية، سواء المدنية منها أو األمنية
 

 مشروع التوعية الجماهيرية النافذة التي تُطّل من خاللها علـى مختلـف شـرائح المجتمـع                 الهيئةتعتبر  
الفلسطيني، من مواطنين، وعاملين في مؤسسات حكومية وغير حكوميـة، وأعضـاء اتحـادات شـبابية                

األجهزة األمنية  : خاص على الفئات التالية   بشكل    في برامجها  الهيئةوتركز   .وأحزاب سياسية وأطر نسائية   
ن في رياض األطفال، طلبة المدارس، الجماعات الضـعيفة         ومعلمات المدارس والعامل  و والفلسطينية، معلم 

 .والمهمشة في المجتمع الفلسطيني
 

الن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة   تُستقى مادة التوعية والتثقيف من اإلع    
جتماعية والثقافية، اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب،        واالقتصادية  االوالسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق      

 . اتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من اتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
 

                                                        
 . بتمويل من املفوضية األوروبية والس الثقايف الربيطاين٢٠٠١ نفّذ هذا املشروع خالل عام ١



 ٢٠٠ 
 

 

، وللعام الخامس على التوالي، تنفيذ العديد من نشاطات وفعاليات التوعية           ٢٠٠١عام   خالل   الهيئةواصلت  
: ومـن هـذه الوسـائل      .متعـددة بمواضيع حقوق اإلنسان والديمقراطية ومفاهيم المجتمع المدني، بوسائل         

، ورشات العمـل، المحاضـرات، العـروض المسـرحية، المقـاالت            عيةالدورات التدريبية، لقاءات التو   
وغيرها من الفعاليات واألنشطة اإلعالميـة المتاحـة      اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية،    الصحفية،  عالنات  واإل

 .للتوعية الجماهيرية
 

نتفاضـة األقصـى،    اندالع  ابالرغم من الظروف غير الطبيعية التي يمر بها الشعب الفلسطيني في أعقاب             
فقـد  . ري بصورة كبيرة مقارنةً بالسنوات السـابقة      تصاعدت نشاطات التوعية الجماهيرية خالل العام الجا      

.  وباحثوها المنتشرون في جميع المحافظات الفلسطينية تنفيذ مختلف نشاطات التوعية          الهيئةواصل محامو   
استضافت في  فقد   .ستعانة بالخبرات المحلية المتوفرة في هذا المجال      اال الهيئةباإلضافة إلى ذلك، واصلت     

اء من المجلس التشريعي الفلسطيني، محامين، أساتذة جامعات، وبعـض الخبـراء            كثير من نشاطاتها أعض   
 .العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية

 
 .٢٠٠١ يلي إجمال ألهم نشاطات مشروع التوعية الجماهيرية خالل عام وفيما

 
 ةــــدورات التدريبيـــال
 

 إحـدى  و ، خمس عشر منها في قطاع غـزة       ،ن دورة تدريبية  يري ستة وثالث   خالل العام الجا   الهيئةنظمت  
تناولت الدورات مواضيع حقوق اإلنسان، الديمقراطية، سيادة القانون، التثقيف         . ن في الضفة الغربية   يوعشر

نتهاكات، الطب الشرعي، التشريح والتحقيـق، إنفـاذ القـانون،        االالبرلماني، حقوق الطفل والمرأة، توثيق      
حضـر هـذه    . جهزة األمنية وعالقتها بمؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من المواضيع ذات الصـلة           األ

 مشارك ومشاركة من أفراد وضباط      ١٦٠ متدرب ومتدربة، من بينهم أكثر من        ٩٠٠عن  الدورات ما يزيد    
ـ ااألجهزة األمنية، والباقي يمثّلون العاملين في المؤسسات الحكومية واألهلية، أعضـاء             ادات شـبابية،   تح

 .منتسبي أحزاب سياسية، عامالت في رياض األطفال، طلبة مدارس وجامعات، ومواطنين عاديين
 

 :وفي ما يلي عرض مختصر لهذه الدورات وعدد المشاركين في كل منها
 
ها  شارك في."حقوق اإلنسان والديمقراطية"رام اهللا حول / دورة تدريبية في كلية العلوم التربوية الطيرة. ١

 .٣/٤/٢٠٠١ -٣١/١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . الكليةطالبة من  ٣٧
 
مـن  معلمـة   ٢٨  شارك فيها."الديمقراطية وحقوق اإلنسان "الخليل حول   /  دورة تدريبية في مدينة دورا     .٢

 .١٥/٣/٢٠٠١ –٢٧/٢عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مدارس مدينة دورا
 
سيدة مـن   ١٨ شارك فيها ."حقوق اإلنسان وسيادة القانون   "جنين حول   / مخيم الفارعة دورة تدريبية في    . ٣

 .٢٢/٣/٢٠٠١ –١٤عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . المخيم
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مـن  شخصـاً    ١٧ شـارك فيهـا      ."الديمقراطية وحقوق اإلنسـان   "دورة تدريبية في مخيم جنين حول       . ٤
ـ رة الواقعــي الفتـدورة فــعقدت ال.  األمنن، وطلبة الجامعات، وأفراد قوات   ـالمدرسي ـ ــ ن ـة بي

٥/٤/٢٠٠١ -١٥/٣. 
 
في والعامالت من العاملين شخصاً  ٣٢ شارك فيها ."توثيق االنتهاكات"دورة تدريبية في غزة حول . ٥

مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية والمجلس التشريعي والوزارات ونقابة الصحفيين 
 .٢٤/٣/٢٠٠١-١٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . والمحامين

 
 مـن  اً طالب ١٤شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان  "نابلس حول   / دورة تدريبية في بلدة دير شرف     . ٦

 .٣/٤/٢٠٠١ –٢٤/٣عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . الصف التاسع في مدرسة البلدة
 
 ومشاركة من العاملين اً مشارك١٥ حضرها ."يمقراطية وحقوق اإلنسانالد"دورة تدريبية في غزة حول . ٧

 .٢٨/٣/٢٠٠١ -٢٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ةـفي برنامج غزة للصحة النفسي
 
من النشـطاء   شخصاً   ٢٠ شارك فيها    ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان  "دورة تدريبية في النصيرات حول      . ٨

ـ رة الواقع ــي الفت ــعقدت الدورة ف  . ثقافية من المنطقة الوسطى   في المراكز الشبابية وال    ـ ة بي ــ ن ــ
٢٩/٣/٢٠٠١ -٢٧. 
 
 ة ومربية معلم٢٠ شارك فيها ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان"نابلس حول / دورة تدريبية في بلدة حوارة. ٩

 .١٩/٤/٢٠٠١ –٢٧/٣ة بين ـعقدت الدورة في الفترة الواقع. رياض األطفالمن 
 

من شخصاً   ٢١ شارك فيها    ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان  "جنين حول   / ورة تدريبية في بلدة طوباس    د. ١٠
 .١٢/٤/٢٠٠١ –٣عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . طلبة جامعة القدس المفتوحة

 
 ومشاركة من اً مشارك٢٥ شارك فيها ."حقوق اإلنسان والديمقراطية"دورة تدريبية في بيت لحم حول . ١١

 .٢٤/٤/٢٠٠١ -٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . طلبة الجامعات في محافظة بيت لحم
 

 ومشـاركة  اً مشارك٢٢شارك فيها  ."مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان"دورة تدريبية في غزة حول      . ١٢
 .٢٢/٤/٢٠٠١ -١٤عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . من طلبة العلوم السياسية في جامعة األزهر

 
وموظفـات  من مـوظفي    شخصاً   ٣٠ شارك فيها    ."نتهاكاتاالتوثيق  "دورة تدريبية في رام اهللا حول       . ١٣

عقدت الـدورة فـي   . في مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات األهليةوالعامالت  ومن العاملين   ،الوزارات
 .١٨/٤/٢٠٠١ -١٧الفترة الواقعة بين 

 
من العـاملين   شخصاً   ٢٥ شارك فيها    ."نتفاضةاالق الطفل في ظل     حقو"دورة تدريبية في غزة حول      . ١٤

 .٣٠/٤/٢٠٠١ –٢٨عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . في حقل الطفولة



 ٢٠٢ 
 

 

قتصاد والعلوم  االمن طلبة كلية    شخصاً   ٢١شارك فيها    ."حقوق اإلنسان "دورة تدريبية في غزة حول      . ١٥
 .٢٣/٥/٢٠٠١ -١٧رة في الفترة الواقعة بين عقدت الدو. السياسية في الجامعة اإلسالمية

 
مدارس من  لبة  اطو طالباً ٣٥ شارك فيها    ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان  "دورة تدريبية في جنين حول      . ١٦

 .٤/٧/٢٠٠١ -٥/٦عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مدينة جنين
 

طالباً وطالبة  ١٨ شارك فيها    ."ق اإلنسان مفاهيم الديمقراطية وحقو  "دورة تدريبية في مخيم جنين حول       . ١٧
 .١٠/٧/٢٠٠١-٧/٦ة بين ـعقدت الدورة في الفترة الواقع. من مدارس مخيم جنين

 
سيدة  ٣٧ شارك فيها ."مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان"جنين حول / دورة تدريبية في قرية تعنك. ١٨

 .١٨/٧/٢٠٠١ -١٤/٦عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . من البلدة
 

 ٢١ شـارك فيهـا   ."مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان "جنين حول   / دورة تدريبية في قرية كفر قود     . ١٩
 .٢٤/٧/٢٠٠١-١٩/٦عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  البلدةسيدة من

 
ـ  ضابطاً   ١٨ شارك فيها    ."حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون   "دورة تدريبية في غزة حول      . ٢٠ ابرات من المخ

 .٢٦/٧/٢٠٠١ -٢١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . العامة
 

مـن   طالبـاً وطالبـة   ٢٠ شـارك فيهـا   ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان"دورة تدريبية في غزة حول    . ٢١
 .٢٨/٧/٢٠٠١-٢١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . الجامعات في غزة

 
 مـن  طالبـة  وطالبـاً  ٣٨ شارك فيها ."مقراطية وحقوق اإلنسانالدي"دورة تدريبية في بيت لحم حول     . ٢٢

 .١٤/٨/٢٠٠١ -٢٤/٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . الجامعات في محافظة بيت لحم
 

  ٢٠ شارك فيها    ."األجهزة األمنية وعالقتها بمؤسسات المجتمع المدني     "دورة تدريبية في رام اهللا حول       . ٢٣
عقدت الـدورة فـي الفتـرة    . ؤسسات في جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية  أمن الم ضابطاً وفرداً من    

 .٧/٨/٢٠٠١-٤الواقعة بين 
 

 ٢٠ شـارك فيهـا      ."حقوق اإلنسان واألجهزة المكلفة بإنفاذ القـانون      "دورة تدريبية في رام اهللا حول       . ٢٤
ـ  ـرة الواقع ــ الفت يـدورة ف ـدت ال ـعق. المخابرات العامة في الضفة الغربية    ضابطاً وفرداً من     ن ـة بي

٣/٩/٢٠٠١ -٢٥/٨. 
 

 من نسـاء مخـيم جباليـا    ١٨ شارك فيها ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان"دورة تدريبية في غزة حول  . ٢٥
 .٣/٩/٢٠٠١ -٢٦/٨عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . اعيـجتماالالناشطات في العمل 

 



 ٢٠٣ 
 

 

 ٨٠ شارك فيها    ."طية والتثقيف البرلماني وحقوق اإلنسان    الديمقرا"أربع دورات تدريبية في غزة حول       . ٢٦
 .١/١٠/٢٠٠١ -١/٩عقدت الدورات في الفترة الواقعة بين .  من خريجي الجامعات في قطاع غزةاًمتدرب

 
 ٢٢ شارك فيها    ."األجهزة األمنية وعالقتها بمؤسسات المجتمع المدني     "دورة تدريبية في رام اهللا حول       . ٢٧

 .٩/٩/٢٠٠١ -٨عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . هاز القوات الخاصة في رام اهللامن أفراد وضباط ج
 

 ١٥ شـارك فيهـا      ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان  "طولكرم حول   / دورة تدريبية في مخيم نور شمس     . ٢٨
 .٢٥/١٠/٢٠٠١ -٢٥/٩عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مدرسة مخيم نور شمسطالبة من 

 
معلمـاً   ٣٠ شـارك فيهـا   ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان"الخليل حول  /  تدريبية في بلدة الشيوخ    دورة. ٢٩

 .٢٥/١١/٢٠٠١ -/٢٥/١٠عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . لدةـمدارس البومعلمة من 
 

 ابن   وطالبة من كلية   اً طالب ٤٠ شارك فيها    ."الطب الشرعي والتشريح  "دورة تدريبية في رام اهللا حول       . ٣٠
 .٣٠/١١/٢٠٠١ –٣٠/١٠دت الدورة في الفترة الواقعة بين ـعق. سينا للتمريض في رام اهللا

 
 طالبة من كلية فلسـطين  ٤٠شارك فيها " الديمقراطية وحقوق اإلنسان  "دورة تدريبية في رام اهللا حول       . ٣١

 .٢٧/١١/٢٠٠١-٣ترة الواقعة بين ـعقدت الدورة في الف. التقنية للبنات في رام اهللا
 

 من طلبة الجامعات في ٢٠ شارك فيها ."التثقيف المدني والديمقراطية"دورة تدريبية في غزة حول . ٣٢
 .١٥/١١/٢٠٠١-١٠عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . غزة

 
منظمة  من شخصاً ٢٨ شارك فيها ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان"دورة تدريبية في غزة حول . ٣٣

 .١٤/١١/٢٠٠١-١٣في الفترة الواقعة بين عقدت الدورة . الشبيبة
 

المشاركة بعدة محاضرات في الدورتين التدريبيتين اللتين نظمها مكتب المفـوض السـامي لحقـوق               . ٣٤
ـ ة بيـرة الواقعـي الفتـ، وفي رام اهللا ف٢٦/٦/٢٠٠١ -١٢اإلنسان في غزة في الفترة الواقعة بين       ن ــ

العاملين في مراكز اإلصالح والتأهيل فـي  طاً وحارساً من ضاب ٨٠، واللتين شارك فيهما     ٩/٨/٢٠٠١ -٤
 . غزة ورام اهللا

 
 لــــة وورش العمــــلقاءات التوعي

 
 عقـدت   ، وورشة عمل وعرضاً مسرحياً    توعيةن لقاء   ي سبعة وعشر  ،٢٠٠١ على امتداد عام     الهيئةنظّمت  

 ١١٠٠ورشات مـا يزيـد علـى    حضر هذه اللقاءات وال.  في قطاع غزة١١ منها في الضفة الغربية و ١٦
مشارك ومشاركة يمثلون قطاعات شعبية وفئات عمرية مختلفة كان من بينهم مشـرفون وعـاملون فـي                 
المراكز الثقافية ورياض األطفال، عاملون في المؤسسات الحكومية واألهلية، رؤسـاء وأعضـاء هيئـات             



 ٢٠٤ 
 

 

فيين، وطلبة مدارس وجامعـات     محلية، محامون، قضاة، نشطاء منظمات حقوق اإلنسان، رجال دين، صح         
 .ومعلمين

 
دارت الورشات واللقاءات حول حقوق المرأة، جاهزية القطاع الصحي والدفاع المـدني وأداء مؤسسـات               
 السلطة الوطنية ككل في ظّل انتفاضة األقصى، العمالء من وجهة نظـر حقـوق المـواطن، الديمقراطيـة       

عوقين، احتياجات الهيئات المحلية الفلسطينية، التشـريح       واألطفال، حقوق الم  حقوق األحداث   نتخابات،  واال
والتحقيق، المواطنة، الزواج المبكر، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الفصل بـين السـلطات، ضـمانات            

مـؤتمر  "هذا باإلضافة إلى العديد من اللقاءات التي تركزت حـول  . المحاكمة العادلة، حرية الرأي والتعبير   
 ٢٠٠١سواء قبل عقده في شهر أيلـول        " العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب    لمناهضة  دوربان  
 . أو بعده

 
تخلل لقائين من اللقاءات المذكورة أعاله عرضين مسرحيين تناولت الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق 

 حول المسائل التي الطفل والمرأة بصورة مبسطة، قدمتها فرق مسرحية فلسطينية، كان يعقبها إثارة النقاش
لقاءين بين أعضاء المجلس التشريعي والمواطنين للحديث عن أداء تم تنظيم كما . تناولتها المسرحية

 . المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة يوم الديمقراطية الذي يصادف السابع من شهر آذار من كل عام
 

 في تنفيذ الورشات الهيئةن، استضافت  وطاقمها من المحامين والباحثيالهيئةباإلضافة إلى مفوضي 
المجلس من واللقاءات أساتذة قانون وأكاديميين من الجامعات الفلسطينية، خبراء حقوق إنسان، أعضاء 

 .التشريعي الفلسطيني، وغيرهم من الخبراء الذين تم اختيارهم بما يتناسب مع المواضيع التي تم طرحها
 
قدت معظم اللقاءات والورشات خارجع سواء في قاعات المؤسسات الحكومية أو األهلية أو ،الهيئة مقر 

 .  في غزةالهيئة في رام اهللا ومكتب الهيئة والبعض اآلخر عقد في مقر ،المراكز الثقافية أو المدارس
 

 راتـــالمحاض
 

  منها ألقيت في محافظات غزة والباقي ألقيت في١٩ ، محاضرة٩٧ خالل العام الجاري الهيئةنظمت 
منها محاضرات عامة ومحاضرات في معسكرات صيفية ومحاضرات في وكان . محافظات الضفة الغربية

 : وذلك على النحو التالي.المدارس
 

 في غزة وفي مقرات المراكز الثقافية الهيئة في رام اهللا ومكتب الهيئة محاضرة عامة ألقيت في مقر ٤٨
من المواضيع التي تناولتها هذه .  مواطن١١٠٠لى  حضرها ما يزيد ع،والشبابية والنوادي الرياضية

حقوق المرأة والطفل، الحق في التعليم والعمل والصحة، شرح اتفاقية القضاء على كافة : المحاضرات
أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب واإلعالن العالمي 

 الفصل بين السلطات ،المحاسبة في الحياة العامة وحقوق المواطنة وواجباتهالحقوق اإلنسان، المساءلة و
 .وسيادة القانون واستقالل القضاء

 



 ٢٠٥ 
 

 

ن ـ محاضرة ألقيت في المعسكرات الصيفية في محافظة رام اهللا، والتي نظمت في الفترة الواقعة بي١٢
حول المحاضرات هذه  ودارت . طالب وطالبة٥٠٠ حضرها ما يزيد على ،٢٤/٧/٢٠٠١ -٢٨/٦

العالقة بين الديمقراطية وحقوق و في حماية الحقوق والحريات العامة واختصاصاتها، الهيئةالتعريف بدور 
 .اإلنسان

 
 محاضرة ألقيت في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل ٣٧

وقد تم إلقاء .  طالب وطالبة١٥٠٠ما يزيد على  حضرها ،الالجئين في مدن رام اهللا والخليل وبيت لحم
ضمانات المحاكمة العادلة، آلية المشاركة في : أربع محاضرات في كل مدرسة تناولت المواضيع التالية

وقد انتهى البرنامج بتنظيم مسابقة في مسرح القصبة في . حرية الرأي والتعبيرواتخاذ القرار، التعذيب، 
فضل أوطالب جائزة ألفضل الهيئة في البرنامج، وقدمت ين مدارس المشاركرام اهللا جمعت بين طلبة ال

 .مدرسة
 

 زةـــات المتلفـــالتقارير التلفزيونية وحلقات النقاش والورش
 

 بإعداد تقارير وحلقات نقاش تلفزيونيـة حـول         الهيئةمتابعة لما تصدره من تقارير خاصة وقانونية، تقوم         
 . محطات التلفزة المحلية ث فيمواضيع تلك التقارير، لغرض الب

 
 حلقة نقاش وورشتين متلفـزتين  ١٤ تقريراً تلفزيونياً مصوراً و١٧ بإنتاج ٢٠٠١خالل عام الهيئـة   قامت  

غتياالت السياسية، الجاهزية الطبية الفلسطينية لحاالت الطواريء، أداء السلطة         اال: تناولت المواضيع التالية  
نتفاضة األقصـى،  ا ومؤسسات حقوق اإلنسان خالل الهيئـة  التشريعي والقضائية والدفاع المدني والمجلس  

ل نقابة محـامي فلسـطين، مراكـز اإلصـالح والتأهيـل            بنتفاضة، واقع ومستق  االتعويضات متضرري   
الفلسطينية، رفع المعاناة المالية عن المواطنين الفلسطينيين، قـانون حقـوق المعـوقين ودور المؤسسـات       

حداث في السـجون اإلسـرائيلية ودور المؤسسـات الفلسـطينية فـي اسـتيعابهم،               الرسمية في تنفيذه، األ   
نفجارات التي تودي بحياة مواطنين، دور وزارة األشغال العامة في إصالح الطرق المـدمرة والبديلـة،                اال

، نيةبالنفايات الصلبة والمياه العادمة في األراضـي الفلسـطي         التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث     
تأثير االنتفاضة الفلسطينية على الممارسة الديمقراطية، سـيادة القـانون فـي    القضاء العسكري الفلسطيني،  

 .السالمة العامة على الطرق الفلسطينيةوالمجتمع الفلسطيني، 
 

 اإلذاعـــــةالبرنامج التعليمي في 
 

عبـر  لمدة ساعة لكل منهـا      ة   عشرين محاضر  ١٧/٦/٢٠٠١ -٢١/١ في الفترة الواقعة بين      الهيئةقدمت  
تناولت هـذه المحاضـرات     . لطلبة المدارس التي كانت موجهة     و ،إذاعة صوت الحب والسالم في رام اهللا      

الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، الضمانات القانونية الدولية لحماية األطفال فـي              
ل، ضمانات المحاكمة العادلة، تفتيش المسـاكن، حقـوق         زمن الحرب والمنازعات المسلحة، تشغيل األطفا     

المرأة، تخريب الممتلكات العامة، العمل البرلماني والمجلس التشريعي، التعذيب، حقـوق المـرأة العاملـة،          



 ٢٠٦ 
 

 

الحقوق الصحية للمرأة، اإلعدام، حقوق المسنين، حقوق المعوقين، قانون العمل الفلسـطيني، حـق تقريـر     
 .الحق في التعليمون، المصير، سيادة القانو

 
 ةـــج تلفزيونيـــالمشاركة في برام

 
 برنامج تلفزيوني في التلفزيونات الرسمية والمحلية ٣٠ ومديرها العام في أكثر من الهيئةشارك محامو 

 أو بخصوص ، واإلنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون،حول مواضيع تتعلق بحقوق المواطن واإلنسان
 .وق اإلنسانمناسبات تتعلق بحق

 
 االتــــالمق

 
 في بداية العام الجاري نشر المقاالت الخاصة بحقوق المواطن واإلنسان في زاوية حقـوق               الهيئةواصلت  

. القـدس واأليـام    وفي الصحف المحلية اليومية واألسبوعية كصحيفة        الحياة الجديدة المواطن في صحيفة    
أداء المجلس التشريعي الفلسطيني خـالل انتفاضـة      الء،  تصفية العم : تناولت المقاالت مواضيع متعددة منها    

نتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسـطينيين، حمايـة المسـتهلك،          اال، الرسوم والضرائب،    االقصى
حترام القانون والنظام، دور القضاء في ضمان سيادة القانون والحد من الفساد، المكاره الصحية والبيئيـة،                ا

هذا باإلضافة إلى مقاالت أخرى تناولت لجنة ميتشل لتقصي         . المسروقة، التأمين الصحي  ظاهرة السيارات   
 حـول   ٧/٩/٢٠٠١– ٣١/٨ن المعقود في جنوب إفريقيا في الفترة الواقعـة بـين            اربوالحقائق، ومؤتمر د  

 .التمييز العنصري وكراهية األجانب
 

 اتــــاإلعالن
 

في حقوق المواطن متنوعة مواضيع حول التثقيفية  نشر اإلعالنات ٢٠٠١ خالل عام الهيئةواصلت 
 ٣، بواقع األيام وةدالحياة الجدي والقدس في صحف الهيئةواإلنسان وأنواع الشكاوى التي تستقبلها 
 ٤٠٠وقد تجاوزت اإلعالنات المنشورة خالل العام الجاري . إعالنات في األسبوع الواحد في كل جريدة

 .اًإعالن
 

 وراتـــــالبروش
 

اتفاقية حقوق الطفل، مباديء أساسية بشأن : البروشورات التالية خالل العام الجاري بطباعة الهيئةت قام
استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اتفاقية القضاء على جميع 

عاملة القاسية والالإنسانية أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم
والحاطة بالكرامة، إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، 

، آليات مكافحة التعذيب، متطلبات المحاكمة ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
 .بالهيئةتعريفية نشرة والعادلة وفق المواثيق الدولية، 



 ٢٠٧ 
 

 

 اتــــالملصق
 

 كما  . نسخة ٢٠٠٠ طُبع منه    ،"استقالل القضاء "حول  ) بوستر(في شهر أيار ملصقاً جدارياً      الهيئة  أصدرت  
 . نسخة٢٠٠٠ طُبع منه ،"الحق في التعليم"حول ) بوستر(في شهر أيلول ملصقاً جدارياً  تأصدر

 
 يـــب الفلسطينـــمفكرة الطال

 
 نسخة قامت بتوزيعها علـى  ٥٠٠٠ شهر أيلول مفكرة الطالب الفلسطيني، وطبعت منها      في الهيئةأصدرت  

 .غزةقطاع طلبة المدارس في الضفة الغربية و
 
 

 البحــث الميدانـــي: خامسـاً
 

 فـي منـاطق عملهـم، وتلقـي         الهيئةتشمل الوظيفة األساسية للباحثين الميدانيين متابعة قضايا ونشاطات         
، والتحقيـق فـي   للهيئةنين ومتابعتها مع الجهات المختصة بالتنسيق مع القسم القانوني الشكاوى من المواط  

 وجمع المعلومات عنها، وترتيب زيارات دوريـة للسـجون ومراكـز            الهيئةبعض الشكاوى التي تتابعها     
دة التوقيف ورفع التقارير عن هذه الزيارات، وإجراء زيارات خاصة للسجون لمتابعة بعض القضايا المحد             

إضافة إلى ذلك فانهم يقومون بتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية            . والحاالت الطارئة 
 .الفلسطينية

 
 خالل هذا العام بجهد ومثابرة البـاحثين الميـدانيين رغـم العقبـات              للهيئةازدادت عدد الشكاوى الواردة     

كمـا أن   . هم بين مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية      والصعاب التي واجهتهم، خاصة صعوبة انتقالهم وتنقل      
هـذا وقـد تـم      . عدد زيارات مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية قد ارتفع           

وذلك من اجل تغطيـة     ) منطقة نابلس وسلفيت  (توظيف باحث ميداني جديد في منطقة شمال الضفة الغربية          
 .أوسع للمنطقة الشمالية

 
 

 ةـــرة الشهريــــالنش:  سادسـاً
 

 إصدار وتوزيع نشرتها الشهرية التي تصدر في نهاية كّل شهر بصـورة          ٢٠٠١ خالل عام    الهيئةواصلت  
وتتضمن النشرة معلومات عن النشاطات والمشـاريع التـي تُنفّـذها    . منتظمة، باللغتين العربية واإلنجليزية  

 اثني عشر عدداً مـن النشـرة      ٢٠٠١ خالل عام    الهيئةأصدرت  .  والبيانات الصحفية التي تصدرها    الهيئة
 .ةالشهري
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 يــفصلية حقوق اإلنسان الفلسطين: سابعــاً
 

وخـالل عـام    ". فصلية حقوق اإلنسان الفلسـطيني    " العدد األول من     ١٩٩٩ في نهاية عام     الهيئةأصدرت  
دار الفصلية بـذات الـوتيرة       إص ٢٠٠١خالل عام   الهيئة  واستمرت  .  أربعة أعداد  الهيئة أصدرت   ٢٠٠٠
 العديد من المقاالت والتحقيقات الصحفية التي يعـدها         "الفصلية"تتضمن  . أصدرت أربعة أعداد  فقد   ،السابقة
 . نتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق المواطن الفلسطينياال وباحثوها، والتي تُركّز على الهيئةمحامو 

 
 

 ةــة الهيئـــمكتب: ثامنـــاً
 

 من المكتبات الفلسطينية المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية والقانون، الهيئةمكتبة  تعتبر
تهدف المكتبة الى توفير مصادر المعلومات للباحثين والمستفيدين في مجال . خاصةً القانون الدولي

 .ختصاصها، وذلك من خالل الخدمات المرجعية المختلفة وبأفضل الوسائل وأسرعهاا
 
مثل مقتنيات المكتبة بالكتب والـدوريات والمراجـع، الموسـوعات والمعـاجم والقـواميس، والمـواد                تت

في تزايد مستمر سـواء مـن        المقتنياتهذه  عدد  كما أن   . السمعبصرية وقواعد البيانات القانونية المحوسبة    
 نهاية العـام الجـاري       وقد تجاوز عدد مقتنيات المكتبة حتى      ،اإلهداء وأخالل الشراء أو تبادل المنشورات      

المكتبة مجهزة بكافة اإلجراءات الفنية ومحوسـبة علـى         و .ثالثة آالف وسبعمائة عنواناً بين كتاب ودورية      
 . CDS/ISISبرنامج 

 
 العمل على إنشاء مكتبة فرعية متخصصة في ٢٠٠١ منذ بداية العام الهيئةباإلضافة إلى ذلك، باشرت 

 .ربط المكتبة الفرعية بقواعد بيانات المكتبة الرئيسية ستقبالً إلى مالهيئة وتسعى . بغزةالهيئةمكتب 



 ٢١٣

 )١(شكوى رقم 
 وآخرين.) أ. د(شكوى المواطنة 

 حول عدم إيصال الكهرباء لمساكنهم
 

 :وقائع الشكوى
 
 قامت قوات االحتالل بهدم منزل المواطنة المذكورة ومنازل عدد من العائالت، وتم ١٩٩٠في عام . ١

 .غزةمدينة ترحيلهم من 
 .جباليا/ نطقة مشروع عامرأقامت المواطنة المذكورة مع حوالي ثالثين عائلة في م. ٢
 .تقدم المواطنون للجهات المختصة بطلبات لتوصيل التيار الكهربائي لمنازلهم. ٣
 .ستجابة لطلباتهمالرفضت وزارة اإلسكان وسلطة الطاقة ا. ٤
 

 :متابعات الهيئة
 
 . شكوى المواطنينالهيئة تلقت ٨/١/٢٠٠١بتاريخ  •
ة الطاقة، طالبةً منه مساعدة المواطنين وتوصيل التيار        رئيس سلط  الهيئة خاطبت   ٢٠/١/٢٠٠١بتاريخ   •

 .الكهربائي لمنازلهم نظراً للظروف الصعبة التي يعيشونها
 .  كتاباً تذكيرياً إلى رئيس سلطة الطاقةالهيئة أرسلت ٣/٣/٢٠٠١بتاريخ  •
 

 :نتيجة المتابعة
 
ول المسـتدعي علـى إذن    رداً من سلطة الطاقة، يفيد بضرورة حص الهيئة تلقت   ١٩/٣/٢٠٠١بتاريخ   •

 وفي الحاالت التـي     .هيقع منزله ضمن نفوذ   الذي  أشغال للربط الكهربائي من البلدية أو المجلس القروي         
ن الشركة تقوم بعمل نظام الربط المؤقت يتضـمن رسـوم   إ ف، نتيجة عدم توفر ثبوت الملكية   ،يتعذر ذلك 

 .مخفضة وتأمين مالي لتسديد ثمن االستهالك
 بمراجعة شركة الكهرباء وتم إبالغها بأنه ال توجد موانـع فنيـة فـي إيصـال التيـار         قامت المشتكية  •

 .ئيالكهربا
 .إلى منازل المشتكينالكهربائي ُأغلقت الشكوى بتعاون سلطة الطاقة في إيصال التيار  •
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 )٢( رقم شكوى
 اء مستشفىبنحول  سكان المعسكرات الوسطى شكوى

 
 :الشكوىوقائع 

 
 ). البريج، دير البلح، المغازي،النصيرات(المواطنون المذكورون من سكان المحافظة الوسطى . ١
 على الرغم مـن الكثافـة السـكانية    ،يعاني السكان المذكورون من عدم وجود مستشفى خاص بالمنطقة  . ٢

 .محافظات غزةعد المسافة بينهم وبين المستشفيات األخرى في بالعالية و
 . إقامة مستشفى مؤقت للطواريء في مدينة دير البلح تم٢٠٠٠ شهر أيلولفي . ٣
 

 :متابعات الهيئة
 
 .  شكوى المواطنين المذكورينالهيئةتلقت  ١٦/١/٢٠٠١بتاريخ  •
خاذ ما يلزم مـن إجـراءات إلبقـاء    اتّب ةً إياه وزير الصحة مطالبالهيئـة  خاطبت ٣/٢/٢٠٠١بتاريخ   •

 .المذكور تلبيةً الحتياجات جميع سكان المنطقةالمستشفى 
 

 :المتابعةنتيجة 
 
اتخـذت جميـع   قـد   رداً من وزير الصحة مفاده أن وزارة الصـحة        الهيئةتلقت   ٦/٢/٢٠٠١بتاريخ   •

  .اإلجراءات الالزمة إلبقاء المستشفى
 .تجاوبها رسالة شكر وتقدير إلى وزارة الصحة على تعاونها والهيئة أرسلت ١٩/٢/٢٠٠١بتاريخ  •
• مع اإلشارة إلى تعاون وزارة الصحةالشكوى إغالق تم . 
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 )٣(شكوى رقم 
 .)أ. خ(شكوى المواطن 

 ستخبارات العسكريةالبخصوص وفاة شقيقه أثناء احتجازه من قبل جهاز ا
 

 :وقائع الشكوى
 
 . عاما٣٣ًنابلس، / قبالنالمواطن المذكور من سكان قرية . ١
 .فرع نابلس/ عتقل المواطن المذكور من قبل جهاز االستخبارات العسكريةا ٦/٢/٢٠٠١بتاريخ . ٢
 نُقل المواطن المذكور من قبل جهاز االستخبارات العسكرية من مركز التوقيـف             ٢٢/٢/٢٠٠١بتاريخ  . ٣

 .ضعه الصحيالتابع للجهاز إلى المستشفى الوطني في نابلس، بسبب تدهور و
 .  ، كما لم يسمح لها بزيارتههعتقالالم تُُبلغ عائلة المواطن عن أسباب . ٤
 .  أعلن عن وفاة المواطن٢٧/٢/٢٠٠١بتاريخ . ٥
 .  تم نقل جثة المتوفى إلى معهد الطب الشرعي في أبو ديس٢٨/٢/٢٠٠١بتاريخ . ٦
 .لجثة بأنه شاهد آثار التعذيب على اللهيئةأفاد شقيق المتوفى . ٧
 

 :متابعات الهيئة
 
 . ي شكوى من شقيق المواطن المتوفالهيئة تلقت ٢٨/٢/٢٠٠١بتاريخ  •
 كالً من العميد إسماعيل جبر مدير األمن العـام فـي محافظـات        الهيئة خاطبت   ٢٨/٢/٢٠٠١بتاريخ   •

 بالتحقيق  وطالبتهم  الضفة الغربية، واللواء موسى عرفات مدير اإلستخبارات العسكرية، والنيابة العامة،           
كما طالبتهم بالتحقيق في مدى صحة اإلجراءات القانونية التي اتُبعـت فـي             . في ظروف وفاة المواطن   

توقيف وإعتقال المواطن المذكور، والتأكد من انتداب طبيب من طرف عائلة المتوفى للمشـاركة فـي                 
 . تشريح الجثة

أثناء احتجازه لدى جهاز اإلسـتخبارات   بياناً بشأن وفاة المواطن   الهيئة أصدرت   ٢٨/٢/٢٠٠١بتاريخ   •
 في بيانها على عدم قانونية السـجون ومراكـز التوقيـف            الهيئةأكدت  . العسكرية في ظروف غامضة   

التابعة لألجهزة األمنية المختلفة، إضافة إلى عدم خضوعها لرقابة القضـاء والنيابـة العامـة، وعـدم                 
 . ١٩٩٨ لسنة ٦صالح والتأهيل رقم التزامها بالمعايير التي يحددها قانون مراكز اإل

 برسائل تذكيرية إلى كل من العميد إسماعيل جبر، واللواء موسـى            الهيئة بعثت   ٣١/٣/٢٠٠١بتاريخ   •
 . السابقةعرفات، والنائب العام، ذكرتهم فيها بما طلبته في الرسائل

 
 :نتيجة المتابعة

 . أي رد حتى هذا التاريخالهيئةلم تتلق  •
 . المتابعةال زالت الشكوى قيد •



 ٢١٨

 
 توصية

 
عملية التحقيق والتشريح أهمية عطاء  إ، وعلى رأسها النيابة العامة،لجهات المختصةل الهيئةتوصي 

 . تسمح لكل ذي عالقة باالطالع على نتائجهمان أقصوى، و



 ٢١٩

 )٤( رقم شكوى
 حول.) م. أ. م( المواطن شكوى

 لعليا لقرار محكمة العدل اهيئة التأمين والمعاشاتعدم تنفيذ 
 

 :الشكوىوقائع 
 
 . عاما٦٣ً، ويبلغ من العمر المغازيمعسكر المواطن المذكور من . ١
كان المواطن المذكور  موظفاً في إدارة الحاكم العام المصري لقطاع غزة، وبذلك يستفيد  مـن قـرار                   . ٢

عادلـة   الـذي قضـى بم     ،٢٥/٧/١٩٩٦ بتـاريخ مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الصادر        
 . وصرف إعانة شهرية لهممعاشات موظفي هذه اإلدارة

  الموظـف  بحقـوق  تم وقف العمل بهذا القرار من مجلس إدارة الهيئـة، ممـا أضـر     ١٩٩٨في العام   . ٣
 .المكتسبة

،  صدر حكم عن محكمة العدل العليا بناء على طعن من موظفي اإلدارة المذكورة             ٣١/٥/٢٠٠٠بتاريخ  . ٤
 .هيئة التأمين والمعاشات الجديدقضى بإلغاء قرار 

 .لم يتم تنفيذ قرار المحكمة من قبل هيئة التأمين والمعاشات. ٥
 

 :متابعات الهيئة
 
 .  شكوى المواطن المذكورالهيئةتلقت  ١١/٣/٢٠٠١بتاريخ  •
بتنفيذ قرار محكمـة العـدل   إياها  هيئة التأمين والمعاشات مطالبة     الهيئة خاطبت   ١٧/٣/٢٠٠١بتاريخ   •

  .ياالعل
 . كتابين تذكيريين حول نفس الموضوعالهيئة أرسلت ٢٨/٥/٢٠٠١ و ٢٢/٤بتاريخ  •
 مفاده أن هناك إشكاليات     ٢٥/٤/٢٠٠١في   رداً من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مؤرخ         الهيئةتلقت   •

 .في تنفيذ قرار المحكمة، وأنه ال تتوفر اإلمكانيات المالية
 .، دون نتيجةشكوىت المعنية حول ال اتصاالتها مع الجهاالهيئةتابعت  •
 

 :المتابعةنتيجة 
 

تعـاون هيئـة التـأمين      عـدم    مع اإلشارة إلـى      ،، دون تحقيق نتيجة مرضية    شكوىأغلقت الهيئة ملف ال   
 .والمعاشات

 
 
 
 



 ٢٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢١

 )٥(شكوى رقم 
 مرضى الفشل الكلويعدد من شكوى 

 
 :وقائع الشكوى

 
 .يونس طنون المشتكون يتلقون العالج بمستشفى ناصر بخانالموا. ١
 .غسيل الكلىالمحلول المستخدم في  تم تغيير ٧/٣/٢٠٠١بتاريخ . ٢
 .نتيجة استبدال المحلول، ظهرت أعراض غريبة على المرضى، ودخل عدد منهم المستشفى. ٣
 

 :متابعات الهيئة
 
 .ذكورين شكوى المواطنين المالهيئة تلقت ١٨/٣/٢٠٠١بتاريخ  •
 وزير الصحة طالبة منـه التحقيـق فـي ادعـاءات المـواطنين              الهيئة خاطبت   ٣/٤/٢٠٠١بتاريخ   •

 . المذكورين
 

 :نتيجة المتابعة
 
دون وأن المشكلة قـد انتهـت   ، سابقستبدال المحلول الجديد بالمحلول البأنه تم ا رداً يفيد  الهيئـة تلقت   •

 .الحدث لن يتكرر مرة أخرىن هذا أ أو خسائر في األرواح، وىمضاعفات للمرض
 .ُأغلقت الشكوى لتعاون وزارة الصحة •
 

 :التوصيات
 

 كالتي وردت  ،تسببون بوقوع أخطاء طبية   يمعاقبة جميع األشخاص الذين     بوزارة الصحة   إلى   الهيئةتوصي  
 .في الشكوى، وعدم االكتفاء بإصالح األخطاء

 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٣

 )٦ (شكوى رقم
 حول تعرض أرضه للتجريف.) ع. ع(شكوى المواطن 

 
 :وقائع الشكوى

 
 . عاما٥٧ًنابلس، ويبلغ من العمر / المواطن المذكور من سكان بزاريا. ١
 – قامت شركة ماضي وبإشراف من مؤسسة بكدار بشـق وتوسـيع طريـق عنبتـا      ٨/٢٠٠٠في شهر   . ٢

 .بزاريا
على أرض المواطن المذكور، األمر الذي أدى إلى تكسير عـدد           قامت الشركة بإلقاء األتربة والحجارة      . ٣

 .من أشجار الزيتون واللوز
 

 :متابعات الهيئة
 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ٨/٤/٢٠٠١بتاريخ  •
 مدير عام مؤسسة بكدار، طالبة منـه التحقيـق فـي ادعـاءات              الهيئة خاطبت   ١٧/٤/٢٠٠١بتاريخ   •

 .المواطن المذكور
 

 :ابعةنتيجة المت
 
 رداً من مؤسسة بكدار، يفيد أنه قد تم تسوية موضوع الشـكوى بـين المـواطن وشـركة       الهيئةتلقت   •

 شيكل مقابل عمل سالسـل حجريـة وتنظيـف أرض         ١٠٠٠بدفع مبلغ   الشركة  قوم  تأن  وذلك ب ماضي  
 .الضرر الذي وقع نتيجة أعمال الشركةوإصالح المواطن 

 .عويض المواطنُأغلقت الشكوى بتعاون مؤسسة بكدار وت •
 
 



 ٢٢٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٥

 )٧(رقم شكوى 
 بخصوص .) ح. أ. ف(المواطن شكوى 

 من قبل جهاز المخابرات العامةعتقاله ا
 

 :الشكوىوقائع 
 

 .  عاما٤٧ًويبلغ من العمر  ،المواطن المذكور من غزة . ١
حتجـازه  إ وتم، ل جهاز االستخبارات العسكرية اعتقال المواطن المذكور من قب     تم ٨/١١/١٩٩٤بتاريخ  . ٢

 .السرايا، دون محاكمة/ في مركز التوقيف التابع للجهاز في غزة
 أصدرت محكمة العدل العليا بغزة قراراً باإلفراج عن المواطن المـذكور بنـاء          ١٩/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  . ٣

 .على إلتماس تقدمت به العائلة للمحكمة
٤ .اطن المذكور حتى تاريخ تقديم الشكوى اإلفراج عن المولم يتم. 
 

 : متابعات الهيئة
 
 . شكوى من عائلة المواطن المذكورالهيئةتلقت  ٢١/٤/٢٠٠١بتاريخ  •
، قاضي القضاة ،  األمن العام ،   من جهاز االستخبارات العسكرية     كالً الهيئة خاطبت   ٢٨/٤/٢٠٠١بتاريخ   •

واطن المذكور تنفيذاً لقرار محكمـة العـدل العليـا           اإلفراج عن الم   وزير العدل، طالبةً  و ،النيابة العامة 
 .واحتراماً لسيادة القانون وتعزيزاً لهيبة القضاء وحفاظاً على حقوق المواطن

 .يجة برسائل تذكيرية إلى الجهات المخاطبة أعاله، دون نتالهيئةبعثت  ٢٤/٦/٢٠٠١بتاريخ  •
ل سيد الرئيس ياسر عرفات من أجل التدخّ       إلى ال   رسالةً للهيئةم المفوض العام     سلّ ٢٧/٩/٢٠٠١بتاريخ   •

  . لحقوق المواطن وتحقيقاً للعدللإلفراج عن المواطن المذكور حمايةً
 . اتصاالتها مع الجهات المعنية بهذا الشأنالهيئةتتابع  •
 

 : المتابعةنتيجة
 

 .الهيئة قيد المتابعة من قبل شكوىال تزال ال
 
 
 
 
 



 ٢٢٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٧

 )٨(شكوى رقم 
 حول تعرضه للضرب .) ي. ف. إ(شكوى المواطن 

 على أيدي أفراد شرطة رام اهللا
 

 :وقائع الشكوى
 
 . عاما١٦ً المواطن المذكور من سكان مخيم قلنديا، ويبلغ من العمر. ١
 عتداء على المـواطن المـذكور، بعـد أن        ال قام اثنان من أفراد شرطة رام اهللا با        ٢١/٤/٢٠٠١بتاريخ  . ٢

 ، أجـزاء جسـده  مختلفاحتجزاه في غرفة في الطابق الثاني في مجمع البيرة للسيارات، وضرباه على           
 .مما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى رام اهللا الحكومي

 
 :متابعات الهيئة

 
 .شكوى المواطن المذكورالهيئة  تلقت ٢٢/٤/٢٠٠١بتاريخ  •
مدير عام شرطة محافظة رام اهللا والبيرة طالبةً منه التحقيق فـي             الهيئة خاطبت   ٢٥/٤/٢٠٠١بتاريخ   •

 .ادعاءات المواطن المذكور
 

 :نتيجة المتابعة
 
بعـد  : " رداً من مدير عام شرطة محافظة رام اهللا والبيرة جاء فيـه            الهيئة تلقت   ٣٠/٤/٢٠٠١بتاريخ   •

          المسؤولية تقع فعالً على أفراد الشرطة، وقد تم ت محاكمتهم حسب اللوائح الداخليـة      التحقيق، اتّضح أن
 ".أسبوعين مع إنذار نهائي لكّل منهمابالسجن مدة 

 .معاقبة المعتدينُأغلقت الشكوى بتعاون الشرطة و •
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٩

 )٩( رقم شكوى
 من الوظيفة العامة.) س. ب. ف(شكوى فصل المواطن 

 
 :الشكوىوقائع 

 
 .  عاما٥١ًويبلغ من العمر لمذكور من غزة، المواطن ا. ١
 .١٩٩٧ موظفاً في سلطة النقد الفلسطينية منذ العام  المواطنيعمل. ٢
 فوجيء المواطن المذكور بقرار صادر عن مجلس إدارة سـلطة النقـد يتضـمن       ٢٠/١/٢٠٠١بتاريخ  . ٣

 .االستغناء عن خدماته دون إبداء األسباب
أصـدرت   العـدل العليـا،      م به المواطن المذكور لمحكمـة     على طعن تقد  بناء  و،  ١٥/٣/٢٠٠١بتاريخ  . ٤

 .المحكمة قراراً بإلغاء  قرار الفصل الصادر عن سلطة النقد
 

 :متابعات الهيئة
 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئةتلقت  ٢٦/٥/٢٠٠١بتاريخ  •
إيـاهم  لقضاة مطالبـة  قاضي ا، والنائب العام و ، من سلطة النقد    كالً الهيئة خاطبت   ٣/٦/٢٠٠١بتاريخ   •

 .بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا، احتراماً لسيادة القانون
 . رسائل تذكيرية للجهات المذكورةالهيئة أرسلت ٣/٧/٢٠٠١بتاريخ  •
 . اتصاالتها لدى جميع الجهات المعنية بهذا الخصوصالهيئةتابعت  •
 تنفيذ قرار المحكمة من قبل سـلطة         وأفاد أنه تم   بالهيئةصل المواطن المذكور     اتّ ١٩/٨/٢٠٠١بتاريخ   •

 . وأنه قد عاد للعمل في موقع عمله السابق،النقد الفلسطينية
 
 :المتابعةنتيجة 

 
 . بعد أن حصل المواطن على كامل حقوقهشكوى ملف الالهيئةأغلقت 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣١

 )١٠(رقم شكوى 
 بخصوص.) ش. أ. أ(المواطن شكوى 

 اًعتقال زوجته إذا لم يسدد قرضبااحتجازه وتهديده 
 

 
 :شكوىوقائع ال

 
 . عاما٤٦ًويبلغ من العمر المواطن المذكور من خان يونس، . ١
 . احتجاز المواطن المذكور من قبل الشرطة في مركز شرطة خان يونس تم٢٢/٥/٢٠٠١بتاريخ . ٢
٣ .رض مالي كانت زوجته قد اقترضته مـن مؤسسـة    التحقيق مع المواطن المذكور بسبب عدم تسديد ق  تم

 . ته ديده باعتقال زوجته إذا لم يقم هو بالتسديدوتم. التنمية بوكالة الغوث
 . اتهام إخالء سبيل المواطن المذكور، دون أي تم٢٥/٥/٢٠٠١بتاريخ . ٤

 
 :متابعات الهيئة

 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئةتلقت  ١٦/٦/٢٠٠١بتاريخ  •
عن شكوى المواطن المذكور وعن أسباب        جهاز الشرطة مستفسرةً   الهيئة خاطبت   ٢٦/٦/٢٠٠١بتاريخ   •

 . ردأيدون أن تتلقّ احتجازه، 
 . لجهاز الشرطةية تذكيرة رسالالهيئةأرسلت  ٣٠/٧/٢٠٠١بتاريخ  •
 التحقيق في شـكوى المـواطن  منها   كتاباً إلى النيابة العامة طالبةًالهيئـة أرسلت  ٢١/٨/٢٠٠١بتاريخ   •

 .، دون أن تتلق أية ردود٢/١٠/٢٠٠١المذكور، وكتاباً تذكيرياً بتاريخ 
 

 :نتيجة المتابعة
 

 .الهيئة قيد المتابعة من قبل شكوىال تزال ال
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٣

 )١١(شكوى رقم 
  حول.)س. ـه(شكوى زوج المواطنة 

 الجيةالتحقيق في وفاة زوجته إثر إعطائها حقنة ع
 

 :الشكوىوقائع 
 
 .أم لستة أطفال عاماً، وهي ٢٨، تبلغ من العمر المواطنة المذكورة من غزة. ١
 . توفيت المواطنة المذكورة في مستشفى الشفاء بغزة بعد إعطائها حقنة عالجية٣/٦/٢٠٠١بتاريخ . ٢
 .قامت النيابة العامة بفتح ملف للتحقيق في الحادثة. ٣
 

 :متابعات الهيئة
 
 . شكوى من زوج المواطنة المتوفاةالهيئةتلقت  ٢٤/٦/٢٠٠١اريخ بت •
 . وزير الصحة طالبة التحقيق في الشكوى واالطالع على النتائجالهيئة خاطبت ٢/٧/٢٠٠١بتاريخ  •
 التحقيق في الشكوى ولم يتضـح        رداً من وزير الصحة مفاده أنه تم       الهيئة تلقت   ١٠/٧/٢٠٠١بتاريخ   •

 . إهمال أو تقصير أيوجود
 فـي  هـا  النيابة العامـة تجـري تحقيقات  أن اتصاالتها بعد أن أفاد زوج المواطنة المتوفاة       الهيئةتابعت   •

 .الحادث بناء على شكوى تقدم بها
 إطالعها على نتائج التحقيق في ظروف وفاة   ةً النيابة العامة طالب   الهيئة خاطبت   ٢٠/١٠/٢٠٠١بتاريخ   •

 .المواطنة المذكورة
 

 :المتابعةنتيجة 
 

 . الهيئة قيد المتابعة من قبل شكوىال تزال ال
 

 
 
 
 



 ٢٣٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٥

 )١٢(شكوى رقم 
 حول .) ج. أ(شكوى المواطن 

 عدم تلقيه لمستحقاته من وزارة الشؤون االجتماعية
 

 :وقائع الشكوى
 
 .و تلميذ في المرحلة اإلعدادية عاماً، وه١٣المواطن المذكور، من مخيم دير البلح، ويبلغ من العمر . ١
 . أصيب المواطن المذكور من قبل قوات االحتالل في الرأس١٨/١٠/٢٠٠٠بتاريخ . ٢
المواطن المذكور لم يتلق أية مستحقات من قبل وزارة الشؤون االجتماعية أسوة بغيره مـن الجرحـى                 . ٣

 . للوزارةاتهعلى الرغم من مراجع
 

 :متابعات الهيئة
 

 . شكوى من والدة المواطن المذكورالهيئة تلقت ٤/٧/٢٠٠١بتاريخ  •
ستفسار عن شكوى المواطن، وعن لال وزارة الشؤون االجتماعية الهيئة خاطبت ٢١/٧/٢٠٠١بتاريخ  •

 . أسباب عدم استفادته من المساعدات المقدمة من قبل الوزارة
 

 :نتيجة المتابعة
 
 :ما يلي رداً من وزارة الشؤون االجتماعية يفيد بالهيئةتلقت  •
 .قامت الوزارة بفتح ملف للمواطن المذكور لدى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى. ١
 .دوالر أمريكي من خالل الوزارة) ٣٠٠(تم صرف مساعدة طارئة للمواطن المذكور قدرها . ٢
٣ .   ضم رف له مبلغ         إتمدوالر أمريكـي مـن قبـل       ) ٢٥٠(سمه إلى كشوفات المساعدات العربية وص

 .يئة الخيرية العمانيةاله
 .دوالر أمريكي للمواطن المذكور من قبل اللجنة الشعبية السعودية) ١٣٥٠(تم صرف مبلغ . ٤
 .على المواطن مراجعة المؤسسة مع التقارير الطبية الالزمة إلعادة تقييم حالته. ٥
 .ُأغلقت الشكوى بتعاون من وزارة الشؤون االجتماعية •
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٧

 )١٣(شكوى رقم 
 شكوى عدد من المواطنين حول 

 سلفيت/ مكب النفايات في بلدية الزاوية
 

 :وقائع الشكوى
 
 .سلفيت/ المواطنون المشتكون هم من سكان بلدة الزاوية. ١
 .المواطنون المشتكون يملكون قطعاً من األراضي ببلدة الزاوية. ٢
 .قاء النفايات التي تجمعها من البلدة في مكب للنفايات قريب من أراضي المشتكينتقوم بلدية الزاوية بإل. ٣
في بداية شهر حزيران تعرضت مئات أشجار الزيتون العائدة للمواطنين المشتكين للحرق نتيجة امتـداد            . ٤

 .النيران إليها من مكب النفايات المجاور ألراضيهم
 

 :متابعات الهيئة
 

 .  شكوى المواطنين المذكورينالهيئةقت  تل٨/٧/٢٠٠١بتاريخ  •
 وزارة الحكم المحلي طالبةً منها التحقيق في ادعاءات المـواطنين           الهيئة خاطبت   ٣١/٧/٢٠٠١بتاريخ   •

 . المذكورين
 

 :نتيجة المتابعة
 
 : رداً من وزارة الحكم المحلي يتلخص بما يليالهيئة تلقت ٢/٨/٢٠٠١بتاريخ  •
أرض أميرية، وتم اختيار الموقع من قبل وزارات الحكم المحلـي والبيئـة             ن مكب النفايات مقام على      إ. ١

 .والزراعة، وتم إخضاعه للشروط والمواصفات الالزمة لذلك
 واقتصر  . من قبل مجموعة بلديات ومجالس قروية من نفس المنطقة         ١٩٩٧تم استعمال المكب منذ عام      . ٢

 .حتاللية من إغالق وتجريف للطرقالءات ااستعماله مؤخراً على بلدية الزاوية بسبب اإلجرا
سـلفيت،  / بعد الوقوف على حقيقة ما يجري في المكب من قبل الـوزارة ومديريـة الحكـم المحلـي                 . ٣

وبالتعاون مع البلدية، تم اتخاذ إجراءات وقائية نُفّذت فعلياً علـى أرض الواقـع وضـمن اإلمكانيـات                  
 .المتاحة

وعليـه تأمـل    . اً يعمل بالطرق التقليدية مما يتسبب بمكاره صحية وبيئيـة         إن مكب النفايات القائم حالي    . ٤
وزارة الحكم المحلي بأن تتمكن الوزارات المعنية ضمن برامج العمل الموجودة بتعميم التجارب المميزة              

 .التي تم تنفيذها في المحافظات المختلفة، حيث تم من خاللها التغلب على المكاره الصحية
 .ى بتعاون البلدية ووزارة الحكم المحليُأغلقت الشكو •

 
 
 

 



 ٢٣٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٩

 )١٤(شكوى رقم 
 .) ش. م(شكوى المواطن 

 شرطةالحول تعرضه للضرب من قبل 
 

 :وقائع الشكوى
 
 . عاما١٦ًجنين، ويبلغ من العمر / المواطن المذكور، من اليامون. ١
مواطن المذكور من قبل شرطة اليامون على خلفيـة سـرقة محـل              تم إعتقال ال   ١١/٧/٢٠٠١بتاريخ  . ٢

 .تجاري
 .اعترف المواطن المذكور بالسرقة. ٣
قام أحد المحققين في شرطة اليامون بضرب المواطن المذكور على جميع أجزاء جسده إلجباره علـى                . ٤

 .االعتراف بسرقات لم يقم بها، إضافةً إلى شتمه عدة مرات
 

 :متابعات الهيئة
 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ١٩/٧/٢٠٠١تاريخ ب •
 . شرطة اليامون، طالبة منها التحقيق في ادعاءات المواطن المذكورالهيئة خاطبت ٥/٨/٢٠٠١بتاريخ  •
 

 :نتيجة المتابعة
 
 رداً من شرطة اليامون يفيد باعتراف المواطن المذكور بالسـرقة دون إكـراه، وأنكـرت              الهيئةتلقت   •

حول تعرضه للضرب أو اإلهانة أو الشتم، وأنه قد تم التحقيق معه حسب األصول القانونيـة،                ادعاءاته  
 .وأن قضيته قد تم تحويلها إلى مدعي عام محافظة جنين

 .بعد أن تم تحويلها إلى المدعي العامُأغلقت الشكوى  •
 
 



 ٢٤٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٤١

 )١٥( رقم شكوى
 .)ح. م. ف( المواطن شكوى

 حول مصادرة الشرطة لبعض ممتلكاته
 

 :الشكوىوقائع 
 
 . عاما٦٦ً، ويبلغ من العمر المواطن المذكور من جباليا. ١
 مصـادرة أثـاث   من قبل قوة من الشرطة وتم المواطن المذكور   مداهمة منزل   تم ١/١٠/٢٠٠١بتاريخ  . ٢

 .أسبابمدرسة لتعليم األطفال تقع في الطابق األرضي، دون إبداء أي 
 دون   لكـن  المذكور بشكوى إلى مدير الشرطة مرات عديدة مطالباً باسترجاع ممتلكاتـه،          تقدم المواطن   . ٣

 .نتيجة
 

 :متابعات الهيئة
 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئةتلقت  ٢٣/٧/٢٠٠١بتاريخ  •
تلكات  رسالة إلى جهاز الشرطة لالستفسار عن أسباب مصادرة مم         الهيئة أرسلت   ٣١/٧/٢٠٠١بتاريخ   •

 .المواطن المذكور
 .تتلقى أي رد دون أنلكن  رسالة تذكيرية إلى جهاز الشرطة، الهيئة أرسلت ١٢/٩/٢٠٠١بتاريخ  •
 إلى النيابة العامة طالبة التحقيق فـي شـكوى المـواطن             رسالةً الهيئة أرسلت   ١٥/١٠/٢٠٠١بتاريخ   •

  .المذكور
 .نيابة العامة رسالة تذكيرية إلى الالهيئة أرسلت ١٢/١١/٢٠٠١بتاريخ  •
 

 :المتابعةنتيجة 
 

 .الهيئة لدى  قيد المتابعةالشكوىال تزال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٣

 )١٦(شكوى رقم 
 حول .) ع. ع. ن(شكوى المواطن 

 جتماعية المساعدة المالية ألسرتهإلإيقاف وزارة الشؤون ا
 

 :وقائع الشكوى
 
 عاماً، وهو مصاب بمـرض مـزمن،   ٤٢ان مخيم النصيرات، يبلغ من العمر   المواطن المذكور من سك   . ١

أسـرته  ويعتاش  .  جميعهم مصابون بأمراض وراثية    ، أفراد ٧يعيل أسرة مكونة من     و. عاطل عن العمل  
 .جتماعيةالعلى مساعدة مالية شهرية من وزارة الشؤون ا

 وبذلك ،مساعدة المشار إليها من الوزارة لم يتلقّ ال٢٠٠١أفاد المواطن المذكور أنه منذ شهر شباط . ٢
 .أوضاع معيشية قاسية للغايةمن  األسرة انيتع

 
 :متابعات الهيئة

 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ٢١/٨/٢٠٠١ بتاريخ  •
ستفسار عما جاء   لالجتماعية  ال رسالة إلى وزيرة الشؤون ا     الهيئة أرسلت   ١١/٩/٢٠٠١ بتاريخ   •

 .رفي شكوى المواطن المذكو
 

 :نتيجة المتابعة
 
 : جتماعية الرد التاليال من وزيرة الشؤون االهيئة تلقت ١٧/٩/٢٠٠١بتاريخ  •
 

 :وضع األسرة: أوالً
 إضـافةً إلـى     ، شيكالً شهرياً  ٢٧٤األسرة مكونة من سبعة أفراد تتلقى مساعدة دائمة من الوزارة بقيمة            . ١

لم مساعدة تموينية من وكالة الغوث الدوليـة         كما أنها تتس   .تأمين صحي وخدمات أخرى   ومواد تموينية   
 .لسبعة أفراد

جتماعية بدير البلح بهـدف تحسـين   التم إلحاق رب األسرة في المركز المحمي التابع لوزارة الشؤون ا        . ٢
 . جتماعيالقتصادي واالوضع األسرة ا

 
 :الخدمات التي قدمت لألسرة: ثانياً
بن ال مساهمة في شراء جهاز شلل لها كما تم تأهيل ا          ،يكل ش ١٠٠ مساعدة بقيمة    .)ن.ف(صرف لإلبنة   . ١

 . شيكال١٢٠ً بنظارة طبية بقيمة .)ن.ع(
 وقد تسلمت هذه المسـتحقات النقديـة حتـى    .األسرة تتسلم مساعدة شهرية دائمة حسب القيمة المذكورة     . ٢

 المستحقات فـي   وقد صرفت هذه.جتماعيةالبالشؤون االمتعلقة  أسوة بباقي القضايا  ٢٠٠١شهر شباط   
 . نظراً لعدم توفر أموال لصرف باقي األشهر بسبب األوضاع الراهنة٢٠٠١شهر أيلول 



 ٢٤٤

 شيكل  ٣٤٥ تبلغ   ، كونه ملتحقاً بالمركز المحمي    ،تسلم رب األسرة مستحقات أخرى إضافية من الوزارة       . ٣
كـز   حسـب نظـام المر     ٢٠٠١ شيكالً عن شـهر آذار       ١٨٠ كما تسلم مبلغ     .٢٠٠١عن شهر شباط    

 .المحمي
دورة شهر نيسان، دورة شهر حزيران، دورة شهر        : حصلت األسرة على ثالث دورات تموينية متتابعة      . ٤

 . ٢٠٠١أيلول 
 .ُأغلقت الشكوى بتعاون وزارة الشؤون االجتماعية •



 ٢٤٥

 )١٧(شكوى رقم 
 ومواطنين آخرين ضد بلدية البيرة.) خ.م(شكوى المواطن 

  مخالفة رخص البناءحول عدم االستجابة لشكواهم بخصوص
 

 :وقائع الشكوى
 
ـ ـ، قطع)١٠(م ــقام المواطنون المذكورون بشراء شقق سكنية في منطقة حوض اإلذاعة رق      . ١ م ـة رق

 .، في منطقة المصايف في البيرة بموجب عقود شراء)٣٠٧(وقطعة رقم ) ٣٠٦(
بناء والتـراخيص الصـادرة   تم تحديد الشروط والمواصفات في عقود الشراء اعتماداً على مخططات ال          . ٢

 .عن البلدية
أفاد المواطنون المذكورون أن القائمين على المشروع قاموا بمخالفة تعليمات التراخيص والمخططـات             . ٣

 :تتلخص المخالفات بما يليو. الصادرة عن بلدية البيرة
 .تجاوز النسب المئوية المحددة للبناء -
 .لوسطى على سطح العمارة ا"الروف"زيادة مساحة  -
 ).٢و ١(فتح بوابات بين العمارتين  -
 ).٢( على العمارة رقم "روف"ترخيص  -
 .محاولة تغيير استعمال شقق الخدمات -
 ).٣و ١( على العمارتين "روف"محاولة ترخيص  -
أفاد المواطنون المذكورون أنهم توجهوا للبلدية عدة مرات من أجل معالجة المخالفات المذكورة، لكن . ٤

 .دوىدون ج
 

 :متابعات الهيئة
 
 . ينن المذكورني شكوى المواطالهيئة تلقت ٢٣/١٠/٢٠٠١بتاريخ  •
 .وىـي الشكـ رئيس بلدية البيرة طالبةً منه التحقيق فالهيئة خاطبت ٢٩/١٠/٢٠٠١بتاريخ  •
 مدير الرقابة والتدقيق في وزارة الحكم المحلـي طالبـة منـه          الهيئة خاطبت   ٤/١١/٢٠٠١خ  ـ بتاري •

 .ي الشكوىالتحقيق ف
 

 :نتيجة المتابعة
  
 : رداً من رئيس بلدية البيرة جاء فيهالهيئة تلقت ١١/١١/٢٠٠١بتاريخ  •
لقد قام المالكون للعمارة بتجاوز شروط الترخيص للبناء وتمت مخـالفتهم وإحـالتهم للقضـاء حسـب                 . ١

 .األصول
الك حول التجاوزات التي تمت فـي  قرار المحكمة بأن يتم التوصل إلى تسوية ما بين البلدية والم      يقضي  . ٢

 .البناء



 ٢٤٦

بعين اإلعتبار قبل الوصول إلى تسـوية مـع         ) المشتكين(أصرت البلدية على أن تؤخذ مطالب السكان        . ٣
 وقد اجتمع رئيس البلدية شخصياً ولمرات عديدة مع المشتكين والمالكين من أجل حـّل بعـض                 .المالك

من منطلق توفيقي ومن خالل الشعور بالمسؤولية في حـّل      وذلك   ،القضايا المختلف عليها بين األطراف    
 .مثل هذه الخالفات

 .إن بعض هذه الخالفات لها صفة تعاقدية وليست من صالحية البلدية كلجنة تنظيم محلية فـي المدينـة                 . ٤
 .مثل هذه الصالحية في حسم هذه الخالفات التعاقديةفقط لمحاكم المختصة لو
٥ .  والتي هي مـن صـالحية       ،ين والبلدية على حّل الخالفات التي لها صفة تنظيمية        تفاق بين المشتك  االتم 

 حسب األنظمة والقوانين السائدة، وعلى ضوء ما ورد في قرار المحكمـة بتسـوية المخالفـات                 ،البلدية
 . وطلبت البلدية من المالك تنفيذ هذه المطالب.التنظيمية

٦ .       التزام ورد في شروط الترخيص للبناء والمطالـب األخـرى           أكّدت البلدية أنها لن تعفي المالك من أي 
 .التي فرضتها البلدية لتلبية بعض مطالب المشتكين

الزالت الشكوى قيد المتابعة بانتظار التحقق من التزام المالك بشروط التراخيص، وتحقيـق المطالـب                •
 .التي فرضتها البلدية على المالكين

 
 :التوصيات

 التحقق من التزام أصحاب رخص األبنيـة         قبل البلديات لغرض   ابة والتفتيش من   بزيادة الرق  الهيئةتوصي  
 . بشروط التراخيص

 



 ٢٤٩

 ٢٣/١/٢٠٠١:  التاريخ         للنشر الفوري 
 
 

 بيـــان حـــول
 تصفية ومحاكمة العمالء

 
 

 سياسة سلطات االحتالل اإلسرائيلية المتعلقة بتصفية       ٩/١/٢٠٠١ في بيانها الصادر بتاريخ      الهيئةتناولت  
ون التي تنتهجها    على أن اإلعدامات خارج القان     الهيئةوأكدت  . نشطاء فلسطينيين خالل انتفاضة األقصى    

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتبر مخالفات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحـرب              
وهذه المخالفات تشكل بدورها جرائم حرب وفقا للبروتوكول الملحق باالتفاقيـة المـذكورة            . ١٩٤٩لعام  
 .  ١٩٧٧لعام 

 
الحق في الحياة، ال يخضع ألية ازدواجية في المعـايير  على حقوق المواطنين، وأهمها   الهيئة  إن حرص   
 بقلق بالغ عمليات إعدام خارج القانون لفلسطينيين لالشـتباه بتعـاملهم مـع    الهيئةلذا تابعت . أو التعامل 

 وكذلك المحاكمات السريعة التي أجرتها محاكم أمن الدولة الفلسطينية لمتهمين بالعمالة،            ،العدو اإلسرائيلي 
 ).واحد في الضفة والثاني في غزة( اآلن عن أربعة أحكام باإلعدام نفذ اثنان منها أسفرت حتى

  
 عمليات التصفية خارج القانون، حتى وإن تمت على يد أفـراد أو تنظيمـات فلسـطينية،                 الهيئةترفض  

النتهاكها أبسط الحقوق اإلنسانية، وهي الحق في الحياة والحق في المحاكمـة العادلـة أمـام الجهـات                  
وتجدر اإلشارة إلى   . القضائية المختصة، ولتعديها على سيادة القانون وترسيخها لظاهرة أخذ القانون باليد          

أن أغلب عمليات التصفيات التي تمت خالل انتفاضة األقصى يشوبها الغموض وتضـارب المعلومـات               
ى في العمالـة لصـالح   حول الجهات المنفذة لها ودوافعها، ناهيك عن التساؤالت المثارة حول تورط القتل  

 .سلطات االحتالل اإلسرائيلي
  

على حق المجتمع والسلطة الوطنية الفلسطينية في مالحقة ومعاقبة العمالء وفقا للقانون،            الهيئة  وإذ تؤكد   
وبما يتناسب مع الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم، وما تلحقه أفعالهم من ضرر بالغ بأمن وسالمة ومصـالح             

 تحمل سلطات االحتالل المسؤولية األساسية عن تجنيد العمـالء بطـرق اإلكـراه              ئةالهيالمجتمع، فإن   
 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي اعتبـرت  ١٤٧ خالفا للمواثيق الدولية، خاصة المادة    ،واالبتزاز واإلغواء 

وبموجـب  . إجبار األشخاص المحميين على التعاون مع المحتل مـن المخالفـات الجسـيمة لالتفاقيـة              
 .ن هذه المخالفة تشكل بدورها جريمة حرب معاقب عليها دولياإروتوكول الملحق األول فالب
 

كما تؤكد على موقفهـا السـابق مـن         .  على وجوب محاكمة العمالء محاكمة علنية ونزيهة       الهيئةوتؤكد  
يمـا  محاكم أمن الدولة لكونها تمس بضمانات المتهم التي أقرتها األعراف والمواثيق الدوليـة، خاصـة ف               

يتعلق بحق الدفاع والحق في محاكمة محايدة ومستقلة والحق في توكيل محام والحق في محاكمـة علنيـة          
أن توافر شروط المحاكمة العادلة، خاصة في حال اسـتيفاء          الهيئة  وترى  . وعادلة والحق في االستئناف   

 أن يطـالهم  إجراءات التحقيق، قد يكشف عن معلومات هامة إضافية أو عن متـورطين آخـرين يجـب           
 كما أن المحاكمة العادلـة مـن شـأنها إسـكات     .، وليس من المنصف بالتالي أن يفلتوا من العدالة   العقاب



 ٢٥٠

هواجس المواطنين وتساؤالتهم، وتوفير األمن والضمان لألبرياء، خصوصا في مواجهة عقوبة اإلعـدام             
 .التي ال يمكن تدارك آثارها

 
 الهيئـة حلي، حول جدوى وإنسانية عقوبة اإلعدام، تؤكد     وفي ظل وجود خالف وجدل حقوقي، دولي وم       

. المتروي حول هذا الموضوع الخالفـي     التداول  على ضرورة إفساح المجال لمزيد من النقاش المعمق و        
ومن ضمنها الهيئة الفلسطينية المستقلة     (مع األخذ بعين االعتبار أن المؤسسات الحقوقية، الدولية والمحلية          

وعلى المجلس التشريعي الفلسطيني أن يأخـذ       . فض عقوبة اإلعدام من حيث المبدأ      تر ،)لحقوق المواطن 
                دوره في حسم هذا الموضوع عن طريق سن قانون عقوبات موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ير عب

 .  عن الضمير الجماعي للشعب الفلسطيني، ويراعي معايير حقوق اإلنسان المقرة دوليا
 

 : على ضرورة ما يلي الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالهيئةوعليه، تؤكد 
 
 .عدم تطبيق العدالة خارج نطاق القانون والقضاء، أي عدم معاقبة أي شخص بدون محاكمة. ١
اتخاذ موقف صريح وواضح من قبل المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية بحظر التصفيات خـارج              . ٢

 .نطاق القانون
 الشاملة والدقيقة والمتأنية حول حاالت القتل خارج نطاق القانون التـي تمـت خـالل         إجراء التحقيقات . ٣

 .انتفاضة األقصى
توفير إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، وإعادة النظر في المبررات القانونية لتشكيل محـاكم أمـن    . ٤

 .الدولة
 .إعادة النظر في األحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة سابقا. ٥
إعادة النظر في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف المجلس التشـريعي              . ٦

 .الفلسطيني، لتوحيدها وتحديثها بما يتالءم ومتطلبات احترام حقوق اإلنسان والمواطن في فلسطين
 
 

 -انتهــى  -



 ٢٥١

 ٢٧/٢/٢٠٠١:          التاريخ        للنشر الفوري 
 
 

 ولــــان حـــبي
 المجلس التشريعي الفلسطيني خالل انتفاضة األقصىالذي أصاب  الشلل

 
 

بشلل شـبه تـام،     الفلسطيني   أصيب المجلس التشريعي     ،٢٩/٩/٢٠٠٠ بتاريخمع اندالع انتفاضة األقصى     
 سـلطات   لقد فرضـت  . بانهيارهذر  إلى الحد الذي بات ين    وتوقف عن ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية،       

على الحركة والتنقل بين المدن والقرى، ناهيك عن الفصل التام بين الضفة            قيودا هائلة    اإلسرائيلية   لاالحتال
وصول الطاقم اإلداري العامل في المجلس التشريعي إلـى مكـان           انتظام  الغربية وقطاع غزة، مما عرقل      

ـ  VIPسحبت منهم بطاقات فقد   ،ولم يسلم النواب من هذه القيود     . عمله ة الثانيـة التـي كانـت     مـن الدرج
 . الفلسطيني واإلسرائيليالطرفينخالفاً لما نصت عليه االتفاقيات الموقعة بين وذلك بحوزتهم، 

 
ولكـن، ال يالحـظ أن المجلـس        .  التعسفية جعلت انعقاد المجلس متعـذراً       اإلسرائيلية إن هذه اإلجراءات  

الجهد لتجاوز اآلثار الناتجة عـن إجـراءات   قد بذلوا ما يلزم وما أمكن من      التشريعي، نواباً وموظفين،    
  المجلـس  وليس واضـحاً أن   . ، كما فعلت بعض المؤسسات الرسمية واألهلية والخاصة       الحصار واإلغالق 

 الحصار، وضمان اسـتمرار عقـد       واقع خطية لت يثدح التكنولوجية ال  الوسائلحاول بصورة جدية استغالل     
 هبمهامـه ومسـؤوليات  إلى قيام المجلس اآلن وتلح الحاجة   . ية التشريعية والرقاب  المهمات ةالجلسات وممارس 

مـالي  الفساد حاالت من ال ، خصوصاً مع تزايد اللغط في الشارع الفلسطيني حول          راهنةفي ظّل الظروف ال   
باتخـاذ   تتطلب قيـام المجلـس    المرحلة الراهنة،   أزمات مستجدة أفرزتها    هناك  كما أن   . دارياإلتسيب  الو

 .آثارهاأو لمحاصرة  تهااجلة لمعالجإجراءات تشريعية ع
 

 أيضـا،   إن الشلل الذي أصاب السلطة التشريعية الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى المتواصلة، قد أصـاب             
  بعواقب وخيمة على   واختالل أداء هاتين السلطتين الهامتين ينذر      . السلطة القضائية الفلسطينية   ،بذات القدر و

إذ فـي   .  بخاصـة   وعلى مبدأي سيادة القانون والفصل بين السلطات       امة، بع  حقوق المواطنين  صعيد حماية 
 .، بدون رقيب أو رادعفرد السلطة التنفيذية بكل جوانب الحكمظل غياب هاتين السلطتين عن الساحة، تت

 
 الهيئـة  الذكرى السنوية ليوم الديمقراطية في فلسطين، الذي يصادف يوم السابع من آذار، تطالـب     بمناسبة
تـدابير لتجـاوز    ال المجلس التشريعي الفلسطيني باتخاذ ما يلزم من         طينية المستقلة لحقوق المواطن   الفلس

الهـام الـذي    ، وإنقاذ هذا اإلنجاز الوطني       الظالمة العراقيل والصعوبات الناتجة عن اإلجراءات اإلسرائيلية     
 : بما يليالهيئةتوصي  ولتحقيق ذلك .تمثل في تشكيل أول برلمان منتخب في تاريخ الشعب الفلسطيني

 
عقد جلسـات المجلـس التشـريعي،       دوام الطاقم اإلداري وانتظام     وضع خطة طوارئ لضمان انتظام      . ١

 .التشريعي والرقابيومسؤولياته على المستويين  لتمكينه من القيام بمهامه
، غزةقطاع  غربية و  بين الضفة ال    والحركة  بوسائل االتصال الحديثة للتغلب على صعوبة التنقل       االستعانة. ٢

 .تفعيل دور المكاتب الفرعية اقتران ذلك ب، معمحافظات المختلفةالوكذلك بين 



 ٢٥٢

 كإنشاء هيئة وطنيـة     ،ممارسة الدور التشريعي المطلوب تجاه القضايا المستجدة بفعل انتفاضة األقصى         . ٣
ق معـايير منصـفة     تختص بتقدير األضرار المادية وتعويض المتضررين نتيجة العدوان اإلسرائيلي، وف         

 .وتشريعات مقرة
 
تفعيل آليات الرقابة البرلمانية لردع السلطة التنفيذية من تجاوز صالحياتها من جهة، وللمحاسبة علـى               . ٤

 . الفساد المالي والتسيب اإلداري من جهة ثانية
 القوانين التي تم     إكمال إقرار رزمة القوانين المتعلقة بالقضاء، مع الضغط على السلطة التنفيذية إلصدار            .٥

 .   إقرارها سابقا كقانون استقالل السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية
 

انتخـاب  عتبـر    المجلـس، ي    النظر عن المشاكل الذاتية والموضوعية التي يعـاني منهـا          وأخيراً، وبغض 
،  في تـاريخهم   رة، وألول م  ٢٠/١/١٩٩٦ المواطنين الفلسطينيين لمجلس تشريعي على أرض فلسطين في       

ابا وقـادة مجتمـع وخبـراء وسياسـيين     إن حماية هذا اإلنجاز توجب علينا جميعا، نو . هاماً إنجازاً وطنيا 
 .  العمل الجاد على إنجاح هذه التجربة ومدها بأسباب االستمرارية والحيوية واالرتقاء،ومواطنين عاديين

 
 

 - انتهــى -



 ٢٥٣

  ٢٠٠١ /٤/٤: خ        التاري        للنشر الفوري
 

 
 ولــــان حــــبي

 ضرورة تخفيف األعباء المالية عن المواطنين الفلسطينيين
 
 

مع دخول انتفاضة األقصى شهرها السابع، واستمرار العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، سقط             
ة، أدت في كثيـر     شهيد فلسطيني، وجرح مئات المدنيين، جراح بعضهم خطير       ) ٧٥ (٢٠٠١منذ بداية العام    

كذلك استمرت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية في تنفيذ سياسة تصفية نشـطاء   . من الحاالت إلى إعاقات دائمة    
ال، ـ وكانت آخر حالة قتل خارج نطاق القانون للمواطن محمد عطوة عبد الع            .اإلنتفاضة وقادتها الميدانيين  

ف المستوطنين في اآلونة األخيرة بصورة حادة،       كما تصاعد عن  . ٢/٤/٢٠٠١عاماً، من رفح بتاريخ     ) ٢٦(
خاصة في مدينة الخليل، حيث قام المستوطنون المتطرفون بترويع المواطنين وتدمير ممتلكاتهم تحت غطاء              

حتالل الباإلضافة إلى كّل ذلك، أدى الحصار والطوق الذين تفرضهما سلطات ا          . وحماية الجيش اإلسرائيلي  
 ففقد عشـرات آالف     .قتصاد الفلسطيني الى اآلن إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة با       نتفاضة وحت المنذ بداية ا  

العمال عملهم، وبالتالي مصادر رزقهم سواء داخل الخط األخضر أو داخـل منـاطق السـلطة الوطنيـة                  
كما لم تلتزم إسرائيل بتحويل األموال المستحقة عليها للسلطة الوطنية مما ترتب عليـه نقـص                . الفلسطينية

 .ير في واردات الخزينة العامةكب
 

قتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون رفعت من معدالت الفقـر والبطالـة             الإن الظروف ا  
بصورة غير مسبوقة، إلى الحد الذي جعل جزءاً كبيراً منهم غير قادر على تلبية احتياجاتـه األساسـية، أو        

،  ناهيك عن صعوبة تسـديد       )ل المياه، الكهرباء، الدواء، والهاتف    مث(على تسديد فواتير الخدمات األساسية      
 . األقساط الجامعية

 
إزاء هذا الوضع المتردي اقتصادياً، تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية واجبات ومسؤوليات جسـام            

 من جهـة  في مجال تعويض المتضررين من جهة، وتخفيف األعباء عن المواطنين الذين تدنى معدل دخلهم       
ولغرض تخفيف األعباء المالية التي     . ثانية، والسعي نحو توزيع األعباء بصورة أكثر إنصافاً من جهة ثالثة          

ضرورة أن تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة من        الهيئة  يعاني منها المواطنون الفلسطينيون، ترى      
 :اإلجراءات العاجلة، يبرز من بينها

 
، والقيام بالتفتيش   )البنزين، السوالر، الكاز، والغاز   (باء والمحروقات على أنواعها     تخفيض أسعار الكهر  . ١

 . والرقابة المنتظمة على جودتها
تخفيض رسوم ترخيص المركبات وأسعار تأمينها اإللزامي، خاصة المركبـات العموميـة وسـيارات              . ٢

عباء المالية التي يتحملها المواطن عند      إن القيام بهذه الخطوة سيؤدي على األرجح إلى تخفيف األ         . األجرة
هذا باإلضافة إلى ضرورة تشديد الرقابـة علـى         . تنقله داخل وبين محافظات السلطة الوطنية الفلسطينية      

 .تسعيرة المواصالت العامة
 .نتفاضةال، المرتفعة أصالً قبل ا منهاتخفيض أسعار االتصاالت، خاصة  السلكية. ٣



 ٢٥٤

ولضـمان  .  عن كاهل طلبة الجامعات، بما يضمن لهم ممارسة حقهم في التعلـيم            تخفيف األعباء المالية  . ٤
ضرورة تحويل جزء من الدعم المالي العربي       الهيئة  قدرة الجامعات على الوفاء بالتزاماتها المالية، ترى        

 .للجامعات الفلسطينية لتغطية التكاليف الناجمة عن تخفيض األقساط
 .كانية جعل التأمين الصحي إلزامياً وشامالًتخفيض أسعار الدواء، وفحص إم. ٥
 
إعفاء المواد الطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل الالزمة لمدارس ومؤسسات المعـوقين، وكـذلك              . ٦

 مـن قـانون   ٦ستعمال المعوقين، من الرسوم والجمارك، وذلك تطبيقاً للمـادة          الوسائل النقل الشخصية    
 .١٩٩٩ لسنة ٤حقوق المعوقين رقم 

إعادة النظر في مشروع قانون ضريبة الدخل المقر من المجلس التشريعي بالقراءة الثانية للتأكـد مـن                 . ٧
 .توفر شرط اإلنصاف فيه من جهة، ومن مالءمته للظروف الراهنة من جهة أخرى

 
 كاهـل  إن من شأن تخفيض الرسوم واألسعار الواردة أعاله وغيرها تخفيف األعباء المالية التي باتت تُثقل              

وفي جميع األحوال، ال يجوز أن تستمر معاناة قطاع واسع جـداً مـن المـواطنين دون    . غالبية المواطنين 
كل هـذا   . اتخاذ إجراءات جدية وسريعة من قبل السلطة الوطنية لتخفيف هذه المعاناة أو لمحاصرة تبعاتها             

 .عةبالطبع في حدود اإلمكانيات المتوفرة، التي ندرك جميعاً أنها متواض
 
 

 -ى ــ انته-



 ٢٥٥

 ١٠/٤/٢٠٠١:           التاريخ        للنشر الفوري 
 
 

 ولــــان حــــبي
 االنتخابات العامة وانتخابات الهيئات المحلية والنقابات المهنية

 
 

مع دخول انتفاضة األقصى شهرها السابع، واستمرار العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، سقط 
شهيداً فلسطينياً منذ بداية العام الحالي، وجرح المئات من المدنيين، أصيب الكثيرون ) ٨٠(ن ما ال يقل ع

كما أدى الحصار المحكم والطوق الخانق الذين تفرضهما سلطات االحتالل منذ بداية . منهم بإعاقات دائمة
، وتقييد ١٩٦٧منذ عام االنتفاضة إلى تجزئة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل 

هذا فضالً عن الخسائر المادية الفادحة التي . حرية الحركة للمواطنين بين وداخل محافظات الضفة والقطاع
لحقت باالقتصاد الفلسطيني جراء الحصار والطوق، وعدم انتظام عمل العديد من المرافق والمؤسسات التي 

 .تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين
 

جيداً مدى قسوة اإلجراءات اإلسرائيلية وانعكاساتها المدمرة علـى مختلـف جوانـب الحيـاة       الهيئةتدرك  
غير أن هذه اإلجراءات يجب أال تؤدي إلـى شـّل أو تعطيـل المؤسسـات                . اليومية والمعيشية للمواطنين  

سـس  الرسمية واألهلية، كما يجب أال تؤدي إلى االنتقاص من العملية الديموقراطيـة وممارسـتها علـى أ           
إن عدم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي الـذي انتهـت واليتـه بانتهـاء المرحلـة                . سليمة

االنتقالية، وتعليق إنفاذ قانون الهيئات المحلية الذي ينص على إجراء االنتخابات لمجـالس هـذه الهيئـات،              
رأسها نقابتي المحامين والصحفيين،    فضالً عن تأجيل انتخابات عدد من النقابات واالتحادات المهنية، وعلى           

 .ال يدل على التزام ثابت بالعملية الديموقراطية ومتطلبات ممارستها
 

 أن االنتخابات بكافة مستوياتها هي حق أساسي للمواطنين الفلسطينيين، وأن مشاركة المواطنين             الهيئةترى  
انتخابات دورية ونزيهة الختيار ممثلـيهم  في إدارة الشؤون العامة لبلدهم تتم أساساً من خالل مشاركتهم في    
 وكـذلك الهيئـات اإلداريـة للنقابـات     ،من أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء مجالس الهيئات المحليـة   

استمرار مقاومـة   مع   أن إجراء االنتخابات في مواعيدها ال يتعارض         الهيئةكما ترى   . واالتحادات المهنية 
 مع التوجـه    ويتسق  ناء مؤسسات المجتمع على أسس ديموقراطية،        يعزز العمل الوطني في ب     بلاالحتالل،  

إن تعليق العملية الديموقراطية بسبب األوضاع      . المعلن للقيادة الفلسطينية في تفعيل دور المؤسسات الوطنية       
الحالية يضعف البناء الداخلي من ناحية، وقد ينعكس سلباً على النضال الوطني في مواجهة االحـتالل مـن    

 .أخـرى، خاصة أن األوضاع الطارئة قد تستمر لمدة طويلةناحية 
 

على موقفها الواضح بضرورة إجراء االنتخابات العامة والمحلية كما ورد في تقريرها             وإذ تؤكد الهيئة،  إن  
، فإنها تطالـب الجهـات الفلسـطينية المعنيـة          ٢٠٠٠السنوي السادس عن حالة المواطن الفلسطيني لعام        

 توفير تلك الوسائل والتسهيالت التي تكفل إجراء االنتخابـات فـي مواعيـد يتوجـب              بالعمـل الجاد على  
إن اإلحجام عن عقد االنتخابات، سواء العامة أو المحلية أو المهنية، يعني فيما يعنيـه               . تحديدها دون تأخير  

 .أن المدة التي تمارس خاللها هذه المؤسسات صالحياتها بصورة شرعية قد انتهت
 



 ٢٥٦

 : على ضرورة مراعاة ما يليالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنما تقدم تؤكد بناء على 
 
وضع اآلليات والخطط الالزمة لتفعيل دور المؤسسات العامـة وتمكينهـا مـن تجـاوز العقبـات                 . ١

 .والعراقيل الناتجة عن اإلجراءات اإلسرائيلية الظالمة
ويات، بشأن تحديد مواعيد إجراء االنتخابات العامـة  اتخاذ قرار واضح وصريح، وعلى أعلى المست      . ٢

 .وللهيئات المحلية، وعدم المماطلة في إجراء االنتخابات أو تحديد مواعيدها
 نهائية وملزمـة إلجـراء االنتخابـات،         قيام الهيئات اإلدارية الحالية للنقابات المهنية بتحديد مواعيد       . ٣

كة الفعالة فيها، بما يكفل إعادة الحيوية والديموقراطيـة    وحث كافة منتسبي هذه النقابات على المشار      
 .إلى هذه الهيئات اإلدارية

تضافر الجهود الرسمية واألهلية والشعبية لضمان استمرار العملية الديموقراطيـة، والعمـل علـى             . ٤
إيجاد اآلليات والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات التي تعيق إجراء االنتخابـات فـي ظـل اسـتمرار                 

 .األوضاع االستثنائية الحالية
 
 

 -ىــ انته-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٥٧

 ٢١/٥/٢٠٠١:           التاريخ        للنشر الفوري 
 

 
 ولــــان حــــبي

 ة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اإلسرائيليالهجمة
 

 
إلسـرائيلي علـى األراضـي      نتفاضة األقصى، واسـتمرار العـدوان ا      ال نهاية الشهر الثامن  مع اقتراب   

شهيداً فلسطينياً، وجرح آالف المدنيين، جـراح       ) ٤٧٠( ما يزيد عن     االنتفاضةالفلسطينية، سقط منذ بداية     
 اإلغـالق   فـرض  اإلسرائيلية فـي     االحتاللكذلك استمرت سلطات    . المئات منهم أدت إلى إعاقات دائمة     

ال و . أعمـالهم  مزاولـة نيين من تحصيل قوتهم و    آالف المواطنين الفلسطي  مئات   يحرمان ذينوالحصار الل 
تلـك   ، تحويل المستحقات المالية إلـى السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية           رفضزالت السلطات اإلسرائيلية ت   

إلى جانـب كـّل ذلـك، صـعدت السلطــات           . التي تشكل دخالً أساسياً للسلطة ومؤسساتها     المستحقات  
 عن طريـق    مؤسسات السلطة الوطنية  مواطنين الفلسطينيين و   على ال   القمعية من حملتها مؤخرا  اإلسرائيلية  

وطـائرات  ) ١٦F( طـائرات    مثـل  واستعمال األسلحة الحربية الثقيلـة       ،استمرار اإلعدام خارج القانون   
التـي  و مقرات ومباني المؤسسات الرسمية الفلسـطينية،   في قصف  والزوارق الحربية، األباتشي الهجومية   
  . للسلطة الوطنيةية المؤسستشكل البنية التحتية

 
 بقصـف  ١٩/٥/٢٠٠١-١٨ اإلسرائيلي الخطير، الذي وصل أوجه يومي الجمعـة والسـبت    هذا التصعيد 

مع صدور تقرير لجنة ميتشيل    مقرات لألجهزة األمنية في نابلس ورام اهللا وطولكرم وجنين وغزة، يترافق            
الذي انفجر في نهايـة شـهر أيلـول       أسباب العنف   الحقائق حول  التي تشكلت بعد قمة شرم الشيخ لتقصي      

 تظـاهرين  بسبب استعماله المفرط للقوة في مواجهة الم       بشدة الجانب اإلسرائيلي   هذا التقرير انتقد     .الماضي
 باعتباره عامال رئيسيا في تأجيج العنـف فـي          أكد على ضرورة تجميد النشاط االستيطاني     ، و الفلسطينيين

مثل األمين العام لألمم المتحـدة والمفـوض السـامي    عديدة،  ة دوليكما أدانت شخصيات وهيئات  . المنطقة
 ولجنة المتابعة العربية، التصعيد العسـكري اإلسـرائيلي      لحقوق اإلنسان واألمانة العامة لالتحاد األوروبي     

 .تجاه شعب أعزل أساسا، وبصورة مخالفة للقوانين واألعراف الدولية
  

 والسلطة الوطنية    بعامة، المستمرة على المواطنين الفلسطينيين    و  الشرسة اإلسرائيليةالهجمة  ن  أ الهيئةترى  
 لحرب غيـر معلنـة    تجلياتهي   ،االستعمال المتزايد لألسلحة الحربية الثقيلة    من خالل     بخاصة، الفلسطينية

تهدف إلـى إنهـاء االنتفاضـة        وهي هجمة    ،تنفذها الحكومة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته      
إضـعاف مؤسسـات السـلطة       إلحاق أقصى الخسائر المادية والبشـرية و        عسكرياً عن طريق   الفلسطينية
  .عن طريق إشاعة جو من الرعب وفقدان األمانوالمس بالروح المعنوية للمواطنين  وأجهزتها،

 
للمواطنين، سـيؤدي    الحيويةخدمات  الاألجهزة الفلسطينية التي تقدم     المؤسسات و  إنهاك أن   الهيئة رىكما ت 

سواء الثقافية أو االقتصادية أو االجتماعية أو السياسـية،          للفلسطينيين، األساسية   إلى االنتقاص من الحقوق   
إن ضرب مقرات الشرطة، مثال، ينذر بعواقـب وخيمـة علـى            . التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية    

 . مستوى سيادة القانون، وعلى مستوى توفّر األمن واألمان للمواطنين
 



 ٢٥٨

 : بما يلي تطالبالهيئةناء على كل ما تقدم فإن ب
 
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لضمان اسـتمرار المؤسسـات المدنيـة                . ١

 .واألمنية الفلسطينية بتقديم الخدمات األساسية للمواطنين الفلسطينيين
باتخاذ ما يلـزم مـن اإلجـراءات         ،المعنية والهيئات   ات ممثّلة بالوزار  ،قيام السلطة الوطنية الفلسطينية   . ٢

لضمان سير امتحانات التوجيهي واالمتحانات في الجامعات في مواعيدها، بصورة منتظمـة وحسـب              
 .األصول

 الفلسطيني، سـلطة    شعبلل ما أمكن من الدعم   تقديم  بقيام مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني       . ٣
محاصرة الخسائر من جهة، والتأكيـد علـى         مواردها ل  سخير وت ،ف العصيب  في هذا الظر   ،ومواطنين

 .االلتزام باستمرار عمل مؤسسات السلطة الوطنية بصورة مقبولة من جهة أخرى
االنتهاكات اإلسرائيلية للحقـوق األساسـية      قيام دول ومنظمات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف         . ٤

للسـلطة الوطنيـة    المؤسسـية   التحتيـة   البنيـة   تدمير   من   الحتالل سلطات ا  منعل و للشعب الفلسطيني، 
 . الفلسطينيين للمواطنينالحيوية تقديم الخدمات تلك البنية الالزمة الستمرارالفلسطينية، 

 
 

 - انتهــى -



 ٢٥٩

 ١٥/٨/٢٠٠١:           التاريخ        للنشر الفوري 
 
 

 ولــــان حــــبي
 خبارات العسكرية في غزةوفاة مواطن محتجز لدى جهاز االست

 
 

السرايا في غـزة المـواطن   /  في مقر اإلستخبارات العسكرية١٤/٨/٢٠٠١توفي يوم أمس الثالثاء بتاريخ    
وبحسب ما أفاد ابن   .  عاماً، من دير البلح، متزوج وأب لثمانية أوالد        ٤٣،  سليمان عويض محمد أبو عمرة    

، فإن المواطن المذكور كان محتجـزاً       ١٥/٨/٢٠٠١خ  بتاريللهيئة  عم المتوفى في تصريح مشفوع بالقسم       
 نُقـل  ،وبعد أن توفي المواطن المذكور في مقر الجهاز. ٩/٨/٢٠٠١لدى جهاز االستخبارات العسكرية منذ   

كما أفاد ابن عم المتوفى أنه شاهد في ثالجة الموتى فـي  . في نفس اليوم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة     
لمواطن المتوفى وعليها آثار ضرب وعالمات قيود على اليدين وازرقاق وندبات في            مستشفى الشفاء جثة ا   

، لم تُبلّغ العائلة عن أسـباب احتجـاز المـواطن           الهيئةوحسب المعلومات المتوفرة لدى     . الصدر والظهر 
 .المتوفى، كما لم يسمح لها بزيارته أثناء فترة احتجازه

 
ية خالل أقّل من ستة أشهر لدى نفس الجهاز، حيـث تـوفي بتـاريخ        إن تكرار مثل هذه الحادثة للمرة الثان      

 نابلس في المستشفى الوطني فـي مدينـة   – عاماً من قبالن٣٣، سالم حسن اقـرع  المواطن  ٢٧/٢/٢٠٠١
نابلس بعد نقله من مقر اإلستخبارات العسكرية في المدينة، يؤكد على ضرورة إخضاع السجون ومراكـز                

 األمنية المختلفة لرقابة القضاء والنيابة العامة، والتأكد من التزامها بالمعايير التـي             التوقيف التابعة لألجهزة  
 . ١٩٩٨ لسنة ٦يحددها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم 

 
وفي هذا الصدد، نُذكّر بأن مراكز التحقيق التابعة لجهاز اإلستخبارات العسكرية ما زالت مغلقة تماماً أمـام                 

كما أن الجهاز يمتنع عن الـرد علـى مخاطبـات           . نظمات حقوق اإلنسان منذ مدة طويلة      وم الهيئةعاملي  
 .  بخصوص شكاوى المواطنينالهيئة

 
 نطالب النائب العـام للسـلطة الوطنيـة    الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنوبناء عليه، فإننا في     

 بالتحقيق في ظروف وفـاة المـواطن المـذكور،          الفلسطينية والجهات القضائية الفلسطينية المعنية األخرى     
كمـا نطالـب بـإجراء التشـريح        . وكذلك في ظروف اعتقاله، وفيما إذا تم توقيفه وفقاً لألصول القانونية          

 بنشر نتائج التحقيق، ووضـعها      الهيئةوفي جميع األحوال، تطالب     . والتحقيق لمعرفة أسباب وفاة المواطن    
 . في متناول الرأي العام

 
 

 -ى ــته ان-



 ٢٦٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦١

 ١/٩/٢٠٠١:           التاريخ        للنشر الفوري 
 
 

 ولـــــان حــــبي
 رةــــاالت األخيــــاالغتي

 
صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلية مؤخراً سياسة االغتياالت التي تمارسها منذ الشهور األولى النتفاضـة              

 والتي بدأتها باغتيال نشطاء ميدانيين اتهمتهم بالضلوع في تنفيذ عمليات           ،ن الفلسطينيين األقصى ضد المدنيي  
وفي ظل الصمت الدولي عن سياسة االغتياالت، أقدمت قـوات اإلحـتالل            . عسكرية ضد أهداف إسرائيلية   

ال منصـور   على اغتيال قادة سياسيين ميدانيين كجمال سليم وجم  ،وبتحد واضح للقوانين واألعراف الدولية    
على اغتيال   ٢٧/٨/٢٠٠١وفي تصعيد خطير الحق، أقدمت قوات اإلحتالل بتاريخ         . ٣١/٧/٢٠٠١بتاريخ  

 أحـد القـادة البـارزين لمنظمـة التحريـر      ،)أبو علي مصـطفى  (المناضل مصطفى علي العلي الزبري      
ة البيرة بصـاروخين     وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقصف مكتبه الكائن في مدين           ،الفلسطينية

وقد تبنت قوات اإلحتالل عمليـة االغتيـال،   . موجهين أطلقا عليه من مروحيات األباتشي األمريكية الصنع     
 . مدعية بأنها تندرج ضمن سياسة الدفاع عن النفس

حتالل مـا   ال لشهرها الثاني عشر، قتلت قوات ا      ٢٩/٩/٢٠٠٠ومع دخول إنتفاضة األقصى المتواصلة منذ       
 ومنذ الشهور األولى لالنتفاضة اتبعـت  . ألف٢٠ مدنيا فلسطينيا، وتجاوز عدد الجـرحى ألـ    ٦٠٠يقارب  

 أدت ،سلطات االحتالل سياسة معلنة باغتيال أو تصفية نشطاء أنتفاضة وقادة ميدانيين بوسائل غدر مختلفـة    
ا أثناء تنفيذ عمليـات   شهيدا مستهدفا، إضافة إلى عدد آخر من المدنيين الذين سقطو      ٤٠إلى سقوط أكثر من     

 ).  أطفال٤من بينهم (االغتيال 
 

وتُعتبر عمليات االغتيال والقتل المتعمد للمدنيين من المخالفات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة، وخاصة 
 من البروتوكول ٨٥/٥، والتي تعتبر مخالفتها من جرائم الحرب بموجب المادة ١٤٧، ١٤٦المادتين 

كما أن اللجوء إلى وسائل الغدر والخداع في تنفيذ هذه . ١٩٧٧قيات جنيف األربع لعام اإلضافي األول التفا
 فقرة ب من اتفاقية الهاي المتعلقة ٢٣االغتياالت يعتبر مخالفا للقانون الدولي اإلنساني، وخاصة للمادة 

 أودولة معادية  إلى منتمين أفرادقتل ، والتي تنص على حظر ١٩٠٧بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 
 .  غدراإصابتهم أوجيش معاد 

 
ضرورة ما يليالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن على ما تقدم، ترى بناء : 
تدخل مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، والمقرر الخاص حول عمليات اإلعـدام خـارج نطـاق                .  ١

وتحملهما لمسؤولياتهما بموجب االتفاقيـات الدوليـة       القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة،       
ـ  و النافذة إلثارة موضوع االغتياالت دولياً أمام المحافل المختصة، وبما يكفل إدانة            الممارسـات   فوق

 .اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي
ضـد  دولـة    ال بدور أكثر فعالية إلدانة ووقف حملـة إرهـاب        الدولية  قيام مؤسسات  حقوق اإلنسان      .  ٢

المواطنين الفلسطينيين، والعمل على مالحقة ومعاقبة المسؤولين اإلسـرائيليين عـن تخطـيط وتنفيـذ               
 .عمليات االغتيال وجرائم الحرب األخرى



 ٢٦٢

، وخاصة الدول العربية، بسن تشـريعات       ١٩٤٩التزام الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام         .  ٣
 من اإلتفاقية   ١٤٦ ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين استنادا للمادة        جنائية وطنية تمكنها من مالحقة    

 .المذكورة
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بواجبها في توفير الحماية الالزمة للنشطاء الميدانيين والقادة السياسيين             .  ٤

 .المحتمل استهدافهم باالغتيال من قبل قوات االحتالل
لفلسطينية بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم، إضافة إلى التحقيق فـي حـاالت         قيام السلطة الوطنية ا   .  ٥

االستشهاد األخرى، وتوثيقها بشكل مهني وقانوني لغايـة اسـتخدامها كأدلـة علـى جـرائم الحـرب          
 .اإلسرائيلية أمام المحافل الدولية

 ، في تنفيذ مثـل هـذه الجـرائم        قيام السلطة الوطنية بمالحقة ومحاكمة المتعاونين مع قوات االحتالل        .  ٦
 . ومحاكمتهم بصورة نزيهة وعلنية أمام المحاكم النظامية المختصة

 
 

 -ى ــ انته-



 ٢٦٣

 ١١/٩/٢٠٠١:  التاريخ         للنشر الفوري 
 

 
 ولــــان حـــبي

 اويــــي داود درعـــال المحامـــاعتق
 

 
 علـى   ١٠/٩/٢٠٠١ في أريحا يـوم اإلثنـين        أقدمت المخابرات اإلسرائيلية المتواجدة على معبر الكرامة      

المحامي داود سليمان محمد درعـاوي،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن  إعتقال أحد موظفي   
ثم قامت سـلطات  . ٦/٩/٢٠٠١بينما كان عائداً من زيارة عائلية لألردن بدأها صباح يوم الخميس الموافق       

 .سم التحقيق المركزي في سجن عسقالن داخل الخط األخضراإلحتالل بنقل المحامي درعاوي إلى ق
 

.  شهور٦ عاماً، متزوج وأب لطفلة عمرها ٢٧بيت لحم، / المحامي داود درعاوي، من سكان التعامرة
، حيث يتولى الهيئةوهو ناشط في مجال حقوق اإلنسان منذ سنين، ويعمل حالياً كموظف غير متفرغ في 

هذا باإلضافة إلى كونه محامياً مزاوالً . رائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيينمتابعة ملف اإلنتهاكات اإلس
 . لديه مكتب محاماة في مدينة بيت لحم

 
  والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية األخرى تنظر بخطـورة        الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    إن 

ال المحامي درعاوي جاء على خلفية عملـه فـي           وترى أن اعتق   .عتقال أحد نشطاء حقوق اإلنسان    البالغة  
رصد وفضح اإلنتهاكات اإلسرائيلية، والغرض منه الضغط عليه وعلى زمالئه نشـطاء حقـوق اإلنسـان                

عن قلقها وتخوفها الشديدين من إمكانية تعرض المحامي داود لسوء المعاملـة            الهيئة  كذلك تعبر   . إلسكاتهم
 تتوجـه إلـى جميـع       الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن      وعليه فإن . من قبل سلطات اإلحتالل   

 :الحريصين على قضية حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة بالعمل على ما يلي
 
اإلفراج الفوري عن ناشط حقوق اإلنسان الفلسطيني المحامي داود درعاوي بخاصـة، والكـفّ عـن                . ١

 .اإلنسان بعامةمضايقة العاملين في مؤسسات حقوق 
التدخل السريع من قبل نقابات المحامين ومؤسسات حقوق اإلنسان، المحلية والدولية، للضغط على . ٢

 .الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عن المحامي داود درعاوي
تدخّل مختلف األطراف المعنية، المحلية والدولية، لحماية نشطاء حقوق اإلنسان، خاصةً في ظّل . ٣

 .صعبة التي تعيشها المناطق الفلسطينية المحتلةالظروف ال
 
 

 -ى ــ انته-



 ٢٦٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٥

 ٩/١٠/٢٠٠١:          التاريخ        للنشر الفوري 
 
 

 ولـــــان حـــــبي
 تعامل الشرطة الفلسطينية في غزة مع المظاهرات السلمية للطلبة

 
 

الميـدانيين  باحثيها   من خالل     الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    الهيئةى  وفقاً للمعلومات المتوفرة لد   
 ٨/٩/٢٠٠١أخـرى، خرجـت بتـاريخ       حقوقية  المعلومات المتوفرة لدى جهات     ، وأيضا وفق    في غزة 

 متجهـةً إلـى     ،مسيرة سلمية نحو شارع عمر المختار     في  مجموعة من طلبة الجامعة اإلسالمية في غزة        
إالّ أن .  أفغانسـتان العسـكرية ضـد  ي، وذلك لإلحتجاج على الهجمات األمريكيـة   مقر المجلس التشريع  

حدثت مصادمات بـين    وقد  . الشرطة حاولت إيقاف المسيرة ومنعها من الوصول إلى المجلس التشريعي         
الشرطة والمتظاهرين، قامت خاللها الشرطة بمهاجمة المتظاهرين بالعصي والهراوات والغاز المسـيل            

بالحجـارة مـن   ويقذفون قوات الشرطة مما جعل الطلبة يفرون نحو الجامعة اإلسالمية فريقهم،   لت للدموع
 . فردت الشرطة عليهم بإطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. خلف أسوار الجامعة

 
 عامـاً، مـن   ١٩ إلى استشهاد مواطنين هما يوسف محمد عبد الهادي عقـل    العنيفة أدت هذه المواجهات  

 فـي حـين أدت    عاماً، من حي الصبرا في غزة،١٤ان النصيرات، والطفل عبد اهللا محمد اإلفرنجي       سك
 مـا يزيـد     كما جرح  .ياً سرير هموتإلى   من سكان خانيونس،     ، عاماً ١٩ هيثم أبو شمالة     إصابة المواطن 

رضـهم   جراء استنشاقهم للغاز المسـيل للـدموع، وتع        ،على مائة مواطن، كان أكثرهم من المتظاهرين      
 . وإطالق الرصاص الحي عليهم من قبل الشرطة،للضرب بالعصي والهراوات

 
  بعامـة   المفرطة    للقوة  الفلسطينية  تدين استخدام الشرطة    المستقلة لحقوق المواطن   ةالفلسطينيالهيئة  إن

 ـ لقواعـد القانونيـة   ل كما تدين عدم احترامها    .لمتظاهرينل فريقها بخاصة في ت   وللرصاص الحي  ة المتعلق
، التي ال يجوز استعمالها إال لدرء خطر مباشر يهـدد الحيـاة، وفـي أضـيق                 استخدام األسلحة النارية  ب

ن على الممتلكات العامة، سـواء األمنيـة        و المتظاهر قام بها  التي   االعتداءات الهيئةكما تستنكر   . الحدود
اء باالعتـداء والتضـييق      سو الصحفيينت ضد    تلك الممارسات التي تم    الهيئةترفض   و .منها أو المدنية  

 . أو بمنعهم من تغطية األحداث بحريةعليهم أو بتخريب أجهزتهم
 

  في التجمـع وتنظـيم المسـيرات       حقّ  ال وإذ تؤكد على     الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    إن
 :ما يليتطالب ب، حسب القانون السلمية

 
مـع  ، واالسـتقاللية د لهم بالكفاءة والنزاهـة  ضرورة تشكيل لجنة تحقيق يكون أعضاؤها من المشهو . ١

 .تهماإفاد الشهود وسماع استدعاء كافة الصالحيات الالزمة في منحها
جلساتها بصورة علنية، وأن ينشر تقريرهـا علـى المـأل، وأن تـتم        التحقيق   أن تعقد لجنة  ضرورة  . ٢

 .اهليتوصل إمحاسبة جميع المسؤولين عن المواجهات بناء على نتائج التحقيق الذي ت
 . تحت أي ظرفأو تخريبها  العامة وعدم االعتداء عليها تضرورة احترام كافة المواطنين للمتلكا. ٣
 .ضرورة احترام حرية الصحفيين وحمايتهم من أي اعتداء.  ٤

 
 -ى ــ انته-



 ٢٦٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٧

 ٢٣/١٠/٢٠٠١: لتاريخا               للنشر الفوري 
 
 

 بيــــان حـــــول 
 حملــــة االعتقـــاالت األخيــــرة

 
 

خالل األيام األخيرة، وفي أعقاب اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي، قامت أجهزة األمن الفلسطينية بحملـة               
 ن، من ـاعتقاالت واسعة طالت ما يزيد عن الثالثين مواطناً من المنتمين إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطي              

ت حملة االعتقاالت دون مراعـاة      ذّلقد نف . لت حملة اإلعتقاالت مستمرة   از وما. بينهم كوادر قيادية معروفة   
للقوانين السارية التي تحدد الضوابط واإلجراءات الواجب احترامها عند توقيف األشـخاص أو اعتقـالهم،               

ـ  ٢٠٠١ لسنة   ٣وعلى رأسها قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم          بتـاريخ   ذي أصـبح سـارياً    ، ال
هذا القانون يلزم بوجود مذكرة توقيف لدى مأموري الضابطة القضائية عند إلقائهم القـبض           . ٦/١٠/٢٠٠١

.  ساعة من وقت القبض علـيهم      ٢٤على أي شخص، كما يلزم بعرض الموقوفين على النيابة العامة خالل            
 .لقضائية، تلك الصفة التي خولها للشرطة فقطوالقانون المذكور لم يمنح األجهزة األمنية صفة الضابطة ا

 
أنه لم يتم احترام أحكام القانون في عمليات االعتقال األخيرة سواء من حيث الجهـات  الهيئـة  وعليه ترى   

. التي قامت بالتوقيف، أو من حيث مدة التوقيف دون عرض الموقوفين على النيابـة العامـة أو القضـاء                  
مئات المحتجزين الذين ما زالوا يقبعون في مراكز التوقيـف والسـجون            ويشار في هذا الصدد إلى وجود       

التابعة للسلطة الفلسطينية، ولمدد متفاوتة تزيد في بعض الحاالت عن السنة، دون محاكمة أو توجيه لـوائح       
 .إتهام لهم

 
السياسـي   /، ورغم وعيها بحساسية وتعقيد الوضع األمنيالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنإن 

 :الفلسطيني، ال يسعها إال أن تعبر عن معارضتها لالعتقال التعسفي، وتؤكد في هذا الشأن على اآلتي
 
ضرورة االلتزام باإلجراءات الخاصة باعتقال وتوقيف األشخاص وتقديمهم للمحاكمة، كما حددها قانون            . ١

 .٢٠٠١لسنة) ٣(اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 
م استقالل القضاء وسيادة القانون، وعدم اإلخالل بشروط المحاكمة العادلة رغم حساسية             ضرورة احترا  .٢

 .الظرف وتعقيداته السياسية واألمنية
ضرورة الحرص على عدم المساس بحرية التعبير والتنظيم كما كفلتهـا المعـايير الدوليـة والقـوانين        . ٣

 .المحلية النافذة
 . قديمهم للمحاكمة ضمن الفترة القانونية، أو إطالق سراحهمضرورة توجيه التهم للموقوفين وت. ٤
 

 د السلطة بأحكام القوانين النافذة شرط ضروري لتوفير األمن واألمان للمـواطن مـن اإلجـراءات                إن تقي
 أن يتم القفز عن القوانين النافذة بحجة الظروف االستثنائية التي يمر بهـا الـوطن                وليس مقبوالً . التعسفية
 . حالياً

 
 -ى ــنتها -



 ٢٦٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٩

ــاريخ         للنشر الفوري  :      التــــ
٤/١١/٢٠٠١ 
 

 
 ول ــــان حــــبي

 قرار مدير عام الشرطة الفلسطينية بتوقيف مواطنين فلسطينيين إدارياً
 

 
 وفـي إجـراء خطيـر       الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،    وفق معلومات مؤكدة حصلت عليها      

 قراراً يقضي بحبس كـل  ٣١/١٠/٢٠٠١أصدر مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي بتاريخ          
ً ويـذكر   .من محمد الخواجا، سمير الديني، خالد العالول، محمد حميد، وأسعد الحلو، لمدة ستة شهور إداريا              

.  على خلفية انتمائهم لحركة الجهـاد اإلسـالمي        ٣٠/١٠/٢٠٠١-٢٩أنه تم اعتقالهم في الفترة الواقعة بين        
 . كما تم الحكم على المواطن مؤمن ياسين لمدة عام إدارياً

 
عتقال التعسفي الذي ال يستند إلى أي أساس        الإن قرار السيد مدير عام الشرطة الفلسطينية يندرج في إطار ا          

 من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسـطيني  ١٢٠-١١٥قانوني، ويعتبر خرقاً للقوانين النافذة، خاصةً المواد   
، والتي حددت آليات التوقيف والحبس اإلحتيـاطي، وحصـرت صالحيــة إصـدار          ٢٠٠١ لسنة   ٣رقم  

 لسـنة   ٢كما يعتبر قرار مدير عام الشرطة مخالفاً للقانون رقـم           . قرارات الحبس بالمحاكم الفلسطينية فقط    
 . غاء بعض القرارات واألوامر العسكرية اإلسرائيلية بخصوص إل١٧/١٢/١٩٩٤ الصادر بتاريخ ١٩٩٥

 
 النائـب العـام للسـلطة الوطنيـة         الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن،     بناء على ذلك، تطالب     

الفلسطينية التدخل وممارسة صالحياته بالتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، واألمر باإلفراج الفـوري             
يها بطريقة غير قانونية، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان عـدم تكـرار   عن أي موقوف أو محبوس ف  
 .مثل هذه الحوادث في المستقبل

 
 

 - انتهــى -
 

 



 ٢٧٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧١

 ٥/١٢/٢٠٠١: التاريخ         للنشر الفوري 
 

 
 ول ـــــان حــــبي

 قـــار الخانـــأة الحصــي من وطــب يعانـــشع
 
 

 مـن   ١٩٦٧إالم يظّل العالم صامتاً إزاء حصار خانق يعاني الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عـام                
وطأته منذ شهور كثيرة؟ لقد أصبحت المناطق الفلسطينية المختلفة معازل منفصلة عن بعضها البعض، فـال       

أو بـين كـّل مدينـة والقـرى       إتصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو بين المدن الفلسطينية في الضفة             
ولهذا الحصار الخانق تبعات مدمرة إجتماعياً وإقتصادياً وثقافياً وسياسياً على          . المجاورة لها أو المحيطة بها    

هذا إضافةً إلى األخطار الداهمة على أمن وأمان المواطن الفلسطيني، سواء في بيتـه أو مكـان           . حد سواء 
طرقات بين القرى والمدن التـي تتوسـطها الحـواجز والـدوريات            عمله أو دراسته أو عبادته أو على ال       

 .العسكرية
 

لقد دفع الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة ثمناً باهظاً في نضاله من أجل إزاحة إحتالل غاشـم طـال                   
فلسطيني، وجرح أكثر مـن  )  ٨٠٠( قتل ما يزيد عن      ٢٠٠٠/ ٢٩/٩فمنذ بداية إنتفاضة األقصى في      . أمده
هذا إضافة إلى الخسـائر اإلقتصـادية التـي أفقـرت     ). لفترات متفاوتة (٥٠٠٠اً، وسجن أكثر من      ألف ٣٠

المجتمع ووصلت بآالف المواطنين وعائالتهم إلى حافة المجاعة، وإضافةً إلى تدمير المنـازل والمنشـآت               
 .الخاصة والعامة التي اُستثمرت في إنشائها أموال وجهود كثيرة

 
 يتحرك المجتمع الدولي إلزاحة اإلحتالل؛ وإلى أن يتم ذلك، لوقف العدوان اإلسـرائيلي              لقد آن األوان لكي   

وتخفيف المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين، رفع الحصار الخانق عنهم، وتمكينهم من ممارسـة نـوع مـن                 
ها بموجـب قـوانين     لقد آن األوان لكي يرغم المجتمع الدولي إسرائيل على التقيد بإلتزامات          . الحياة الطبيعية 

وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، خاصة إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب               
وفي هذا الصدد، فإن من واجب الدول المتعاقدة على إتفاقيات جنيف، والمجتمعة في              . ١٩٤٩الصادرة عام   

ات اإلسرائيلية الجسيمة لحقوق اإلنسان الفلسطيني سويسرا هذا اليوم اتّخاذ موقف واضح وحازم من الخروق        
، )مثل اإلغتياالت، الحصار، القصف باألسلحة الثقيلة، وتدمير المنازل والممتلكات علـى نطـاق واسـع              (

 والقاضـي بتصـنيف السـلطة الوطنيـة     ٣/١٢/٢٠٠١خاصة بعد قرار الحكومة اإلسرائيلية الصادر ليلة        
طـائرات  (بق وأعقب ذلك مباشرةً من قصف لرموز ومقرات السلطة          الفلسطينية كراعية لإلرهاب، وما س    

 .ومن تشديد للحصار بشكل غير مسبوق) الرئيس ومقّار قوات األمن في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

  بإعتبارها مؤسسة حقوقية وطنية، تناشد جميع األطراف        الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،    إن 
 :م وحقوق اإلنسان بالعمل على ما يليالحريصة على السال

 
 .ضرورة تدخّل المجتمع الدولي بسرعة لوقف سفك دماء المدنيين األبرياء. ١
ضرورة أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية ما يلزم لضمان متطلبات مبدأ سيادة القانون، حتى في ظل                . ٢

قتضي من السلطة اإللتزام بشـروط المحاكمـة    وهذا ي . الظروف اإلستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني      



 ٢٧٢

العادلة وتنفيذ قرارات المحاكم واتباع اإلجراءات القانونية في عمليات اإلعتقال والتوقيـف وتقـديم لـوائح       
 .اإلتّهام

الدول المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة، والمجتمعة في جنيف هذا اليوم، مطالبـة بإتخـاذ قـرارات                 . ٣
 ورادعة بشأن خروقات حقوق اإلنسان الفلسطيني من قبل قوات إحتالل غاشـم طـال               وإجراءات واضحة 

 .أمده
رغم شراسة إجراءات اإلحتالل وانتهاكاته الموجعة لحقوق الفلسطينيين، فإن الطرف الفلسطيني مطالب            . ٤

قيـة وتـدعيم   بمراعاة سيادة القانون ومعايير حقوق اإلنسان الدولية، وذلك حرصاً على تأكيد القـوة األخال      
 . الموقف السياسي الفلسطيني

 
   تناشد القوى المحبة للسالم ومؤسسـات حقـوق      الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    وأخيراً، فإن 

اإلنسان الدولية  واإلسرائيلية بالعمل الجاد والدؤوب لكبح جماح حكومة شارون، ومنعها من تدمير السلطة               
 .د العدوان على المدنيين الفلسطينيين من جهة أخرىالوطنية من جهة، ومن تصعي

 
 

 -ى ــ انته-



 ٢٧٣

  ٢٣/١٢/٢٠٠١: التاريخ         للنشر الفوري 
 

 ولــــ حانــــبي
 األساسية لتعزيز الوحدة الوطنية واحترام سيادة القانون والحريات الدعوة

 
دوان اإلسـرائيلي المتواصـل، منـذ        تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في الع      الماضية األسابيع القليلة    شهدت
 دولـي سـاهم فـي تصـعيد الجـرائم           صمت األراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل       على،  ٢٨/٩/٢٠٠١

 لجرائم قوات االحـتالل     حدوبدالً من أن نشهد تدخالً دولياً فاعالً لوضع         .  السكان المدنيين  بحق اإلسرائيلية
 ضغوطا شـديدة علـى السـلطة الوطنيـة          ذلك من    بدالً مارس،  ١٩٦٧لألراضي الفلسطينية المحتلة عام     

 .الفلسطينية
 
، فرض حالة الطـوارئ فـي مناطقهـا،         ٢/١٢/٢٠٠١ الفلسطينية، بتاريخ    الوطنية ذلك أعلنت السلطة     إثر

 التجمعـات والمسـيرات الجماهيريـة دون        حظـر  فرض جملة من اإلجراءات من بينها        فيوالتي تمثلت   
 .مسبقترخيص 

 
 التي تمر بها األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قـد تقتضـي بعـض        للظروفديرنا   الرغم من تق   وعلى 

 إال أن هناك ضوابط وحقوق ال يجوز المساس بها بأي حال من األحوال، كـالحق فـي                  الخاصة،التدابير  
 .  زمنيوما إلى ذلك، كما أن حالة الطوارئ يجب أن تحدد بسقف ... وعدم التعرض للتعذيب الحياة
 نعي فيه حجم الضغوطات التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية، وفـي الوقـت               الذيي الوقت    ف إننا
 ما أسفرت عنه األيام القليلـة  إلى ببالغ الخطورة    ننظر فإننا   ، فيه على وحدانية السلطة الفلسطينية     نؤكد الذي

 بـين قـوات     مواجهاتأثناء   في مخيم جباليا،     المدنيين من قتلى وحوالي مائة جريح      ٧الماضية من سقوط    
 .  من المتظاهرينومسلحةاألمن الفلسطينية وعناصر مدنية 

 
 حـوالي   إغالق والتي تمثلت في     ، اإلجراءات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية     إلى ببالغ الخطورة    وننظر كما

 دوالجهـا  مؤسسة ذات طابع سياسي ومدني وإغاثي، واعتقال عشرات من أنصار حركتي حمـاس               ثالثين
 . اإلسالمي

 
 الفلسطينية من ضغوط يجب أن ال يشكل بأي حال سببا للتضحية بحقـوق  الوطنية ما تتعرض له السلطة  إن

 : نؤكد على ما يليوعليهاإلنسان 
 للتحقيق في مقتل سبعة من المواطنين في جباليا ونشر نتائج التحقيق علنا             ومحايدة لجنة مستقلة    تشكيل .  ١

 .لك للعدالة المتسببين في ذوتقديم
 الفلسطيني ونبذ بذور الفتنة والشقاق، وتغليب المصـلحة الوطنيـة           الصف الحفاظ على وحدة     ضرورة.   ٢

 .إليهاواالنشداد 



 ٢٧٤

 الفلسطينية، وعدم جواز تعدد السلطات، كونه يهدد حالة السلم الـداخلي،            األراضي السلطة في    وحدانية.  ٣
 .نية الضرر بالحقوق الوطنية الفلسطيبالغويلحق 

 كضمانة أساسية للحفاظ على السلم الداخلي وتصـليب المجتمـع الفلسـطيني     القانون مبدأ سيادة    احترام.  ٤
 . بذلك مهما كانت األسبابالتضحيةوعدم 

 أفراد األجهزة األمنية، ومراعاة المعايير ذات العالقة والسيما مبادئ األمـم            قبل استخدام القوة من     تقييد. ٥
 .ظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسلوك الموالمتحدة

 
   النفسية غزة للصحة برنامج  المواطن المستقلة لحقوق الهيئة

  الميزان لحقوق اإلنسانمركز       العاملين  وحقوقالديمقراطية ركزم 
 
 

 - انتهــى -
 



 ٢٧٧ 
 
 

 ٢٠/١/٢٠٠١: التاريـخ
 ٥٤٣٤/٢٠٠١/د: الرقـم

 
 حضرة معالي الوزير فريح أبو مدين المحترم

 وزير العدل
  فلسطين-غزة

 
 توقف المحاكم عن العمل: الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
أدرك جيداً أن اإلجراءات العقابية التي تتخذها قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ اندالع انتفاضـة األقصـى                

 تهدف، فيما تهدف إليه، إلى شّل المؤسسات والسلطات الفلسطينية العامـة وإيقافهـا       ٢٩/٩/٢٠٠٠ بتاريخ
وأدرك جيداً أن القيود الهائلة المفروضة على حركة الناس داخل المحافظـات      . عن العمل وتقديم الخدمات   

أسـها المجلـس   وبينها قد أدت إلى تعطيل، جزئي أو كلي، في عمل كثير من المؤسسات العامة، وعلى ر             
غير أن هذه اإلجراءات العقابية، على قسوتها، يجب أن ال تمنعنا من المحاولة الجادة والمثابرة               . التشريعي

في سبيل إيجاد الطرق والوسائل لتفعيل المؤسسات العامة وتحفيز كوادرها على االنتظـام فـي الـدوام                 
 .والعمل

 
خاصة في محافظـات    (ئي خالل الشهور الماضية     وبصورة خاصة، فإن الشّلل الذي أصاب الجهاز القضا       

لقد توقفت الكثير من المحـاكم  . يمس مصالح وحقوق المواطنين بصورة واضحة وموجعة  ) الضفة الغربية 
كما توقف الناس عن    ). فما بالك القضايا المؤجلة أصالً    (عن االنعقاد والبت في القضايا العالقة والمستجدة        

. يبحثون عن بدائل للقضاء العادي لفض النزاعات التي ال تحتمـل التأجيـل            اللجوء إلى المحاكم، وأخذوا     
ومن جهة ثانية، ليس واضحاً للمواطنين المتأثرين أن وزارة العدل والجهاز القضائي يبذالن ما يلزم مـن              

 .الجهد الستئناف العمل أو إليجاد البدائل لتجاوز العقبات التي تفرضها أو تضعها قوات االحتالل
 

أن تشق طريقها رغم الحصار ورغم الطوق ورغم        ) عامة وأهلية وخاصة  (استطاعت مؤسسات كثيرة    لقد  
، راجياً أن تعمل مـا  الهيئة المستقلة لحقوق المواطن   كتب إليك، نيابة عن     أ. القيود األخرى على الحركة   

حـرص علـى    وذلك من منطلق ال   . أمكن وما يلزم من أجل انتظام عمل المحاكم في المحافظات المختلفة          
 .مصالح وحقوق المواطنين من ناحية، وعلى سيادة القانون في فلسطين من ناحية أخرى

 
هناك، كما تدرك جيداً، قضايا ملحة للناس، خاصة في ظل الظروف الراهنة والصعبة التـي يمـر بهـا                   

 غير عصرية خطر أن يلجأ الناس إلى بدائل   : وإذا لم تأخذ المحاكم دورها، فالخطر المزدوج داهم       . الوطن
 .لفض النزاعات، وخطر أن يأخذ الناس القانون باليد

 



 ٢٧٨ 
 
 

 أن تتخذ ما يلزم من اإلجراءات السريعة  لتمكين الجهاز القضـائي مـن               ، مرة أخرى  ،أكتب إليك، راجياً  
 .فعواقب غيابه غير حميدة، بل وخيمة. استئناف عمله وتجاوز محنته

 
 

 مع تقديري واحترامي،
 
 

 سعيد زيداني. د
 يـر العـامالمد

 
 
 
 

 . المفوض العام-حيدر عبد الشافي. د: نسخة إلى
 
 
 
 



 ٢٧٩ 
 
 

 ٢٧/١/٢٠٠١:التاريــخ
 ٥٤٤٣/٢٠٠١/د: الرقـم

 
 حضرة العقيد جبريل الرجوب المحترم

  الضفة الغربية–رئيس جهاز األمن الوقائي
  فلسطين–رام اهللا

 
 رام اهللا/ العامالمعتقلون السياسيون لدى جهاز األمن الوقائي في المقر : الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 شكوى من المعتقلين السياسيين لدى جهاز األمن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنتلقت 

 :، جاء فيها ما يلي٢٥/١/٢٠٠٠١رام اهللا بتاريخ / الوقائي في المقر العام
 
 مضى على احتجاز بعضهم ثالث يقوم جهاز األمن الوقائي باحتجاز عدد من المعتقلين السياسيين،.  ١

سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية المختصة، وبعضهم اآلخر صدرت بحقهم أوامر باإلفراج 
 .منذ أكثر من عام من قبل محكمة العدل العليا الفلسطينية

ها  قام المعتقلون المذكورون بخطوات احتجاجية على استمرار احتجازهم، من،أثناء انتفاضة األقصى.  ٢
 .يوماً) ١٤(اإلضراب عن الطعام لمدة 

بناء على طلب جهاز األمن الوقائي لوقف اإلضراب عن الطعام، تلقى المعتقلون السياسـيون وعـوداً             .  ٣
 .باإلفراج عنهم في أقرب وقت، وتم إبالغهم بأنه سيتم إطالق سراحهم مع بداية شهر رمضان

 في حين بقي آخرون قيد ،الوقائي أفرج عن بعضهميفيد المعتقلون المذكورون بأن جهاز األمن .  ٤
 .االعتقال لغاية اآلن

احتجاجاً على استمرار احتجازهم، سيقوم المعتقلون السياسيون، كما علمنا، باإلضراب عن الطعام .  ٥
 .٢٧/١/٢٠٠١اعتباراً من يوم السبت الموافق 

 
سي، نتوجه إليكم بطلب عاجل باإلفراج عن ، وإذ نؤكد على موقفنا الرافض لالعتقال السياالهيئةإننا في 

جميع المعتقلين السياسيين، خاصة أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج من قبل المحكمة العليا 
 بزيارتهم، خاصة وأنهم أعلنوا اإلضراب عن الهيئةكما ونرجو منكم السماح لمحامي . الفلسطينية

 .مكنةآملين موافاتنا بردكم في أقرب فرصة م. الطعام
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 سعـيد زيداني . د
 المديــر العـام

 



 ٢٨٠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨١ 
 
 

 ٧/٢/٢٠٠١: التاريــخ
 ٥٤٥٧/٢٠٠١/د: الرقـم

 
  المحترم   فريح أبو مدينمعالي الوزير حضرة 

 وزير العدل
  فلسطين-غزة

 
 مدد طويلةلالموقوفون : الموضوع

 
  وبعد،تحية طيبة

 
، وجـود عـدد     ٢٣/١/٢٠٠١ لمركز إصالح وتأهيل رام اهللا بتاريخ        الهيئةلقد اتضح خالل زيارة ممثل      

، موقوفين منذ مدة طويلة، دون عرضـهم علـى المحكمـة أو دون أن               )٦٠يزيد عن   (كبير من النزالء    
 رهـن االعتقـال     ن بقاء هؤالء المواطنين   إ. تصدر بحقهم أحكام ألسباب تتعلق بوضع القضاء الفلسطيني       

 . مدة العقوبة التي قد يقررها القضاء يلحق الضرر بهم وبأسرهم، في بعض الحاالت،لمدد تتجاوز
     

، بصفتكم صاحب االختصاص في اإلشراف على جهاز القضاء، مطالبين التحقيـق           الهيئةنتوجه إليكم في    
 على الجهات القضائية المختصـة،   في ادعاءات الموقوفين، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لعرض ملفاتهم         

 .     وموافاتنا بردكم في اقرب فرصة ممكنة
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 

 سعـيد زيداني . د
 المديــر العـام

 
 
 
 
 
 



 ٢٨٢ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٣ 
 
 

 ٢٨/٢/٢٠٠١: التاريـخ
 ٥٥٠٤/٢٠٠١/د: الرقـم

 
 حضرة األستاذ النائب العام المحترم

 نيابة العامةال
  فلسطين-أريحا 

 
 التحقيق في وفاة مواطن معتقل: الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 مطالبين بالتحقيق في ظروف وفاة المواطن       الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    نتوجه إليكم في    

ارات المواطن المذكور اعتقل  مـن قبـل جهـاز االسـتخب            .  نابلس –قبالن/ قرعأسالم محمود حسن    
 .٦/٢/٢٠٠١فرع نابلس بتاريخ / العسكرية

 
 نُقل المواطن المذكور من قبل جهاز االستخبارات العسكرية من مركـز التوقيـف              ٢٢/٢/٢٠٠١بتاريخ  

 حيث توفي هناك يوم أمس      ،التابع للجهاز إلى المستشفى الوطني في نابلس، بسبب تدهور وضعه الصحي          
     . ٢٧/٢/٢٠٠١الثالثاء 

 
 ، كما لم يسمح    ه، لم تُبلّغ عائلة المواطن المتوفى عن أسباب اعتقال        الهيئةمات المتوفرة لدى    وحسب المعلو 

ويدعي شقيق المواطن المتوفى بأنه شاهد آثار التعذيب على الجثة يـوم األربعـاء بتـاريخ                . لها بزيارته 
 .، قبل نقلها إلى معهد الطب الشرعي في أبو ديس٢٨/٢/٢٠٠١
 

 في مدى صحة اإلجراءات القانونية التي اتُبعت فـي توقيـف واعتقـال المـواطن      كذلك نطالب بالتحقيق  
آملـين  . كما نرجو التأكد من انتداب طبيب من طرف عائلة المتوفى للمشاركة في تشريح الجثة             . المذكور

 .موافاتنا بنتائج التشريح والتحقيق فور توفرها لديكم
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 

 اني سعيـد زيد. د
 المديــر العـام

 



 ٢٨٤ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٥ 
 
 

 ٢٠/٣/٢٠٠١: التاريـخ
 ٥٥٣٦/٢٠٠١/د: الرقـم

 
 حضرة اللواء موسى عرفات المحترم

 مدير عام االستخبارات العسكرية
  فلسطين-غزة

 
 شكاوى المواطنين: الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
في متابعة شكاوى المـواطنين     الهيئة   اختصاص ودور     حول ٣٠/٧/٢٠٠٠لقد سبق وكتبت إليك بتاريخ      

من عدم تعـاون    الهيئة  ولقد عبرت لك في تلك الرسالة عن عدم ارتياح          . مع المؤسسات واألجهزة العامة   
جهاز االستخبارات العسكرية بالقدر الكافي في معالجة قضايا المواطنين المعنيين، مع التعبير عن الرغبة              

 .ات التعاونالصادقة في توثيق عالق
 

 بزيـارة مراكـز التوقيـف التابعـة لجهـاز           الهيئـة يسرني أن أكتب إليك ثانية، راجياً السماح لممثلي         
يقومون حالياً بزيارة جميع السـجون ومراكـز        الهيئة  الباحثون في   / المحامون. االستخبارات العسكرية 

ة ثانية، أرجو أن تحـرص، أسـوة        ومن جه .  ما عدا تلك التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية       ،التوقيف
 بشـأن الشـكاوى     الهيئةببقية القائمين على األجهزة األمنية والمدنية األخرى، على الرد على مراسالت            

 .التي تردها وتتابعها مع الجهاز
 

 بالمهام والمسؤوليات الملقـاة علـى عاتقهـا حسـب           الهيئةضروري لقيام   الهيئة  إن تعاون الجهاز مع     
 .ي الذي أنشأها وحدد مجال اختصاصهاالمرسوم الرئاس

 
أرجو أن تكون الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن حالياً حافزاً إضافياً على إرساء عالقـة التعـاون                  

 .بيننا، خدمة للوطن والمواطنين
 

 مع فائق االحترام،
 
 

 سعيد زيداني. د
 المديـر العـام



 ٢٨٦ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٧ 
 
 

 ١٨/٤/٢٠٠١ :التاريــخ
 ٥٦٥٠/٢٠٠١/د: الرقـم      

 
 سيادة الرئيس ياسر عرفات حفظه اهللا

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 رئيس دولة فلسطين 

 فلسطين
 

 توصية الهيئة بإلغاء محاكم أمن الدولة: الموضوع
 

 تحية طيبة وبعد،
 

، ٢٢/٣/٢٠٠١لخمـيس بتـاريخ   عطفاً على الحديث الذي دار في مكتب سيادتك في رام اهللا مساء يـوم ا  
 برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي، وبمناسبة إستالمكم نسخة من التقرير السنوي عن             الهيئةبحضور وفد   

، يسرني أن أضع بين يدي سيادتك جملة مـن األسـباب التـي تعـزز              ٢٠٠٠حالة حقوق المواطن لعام     
 محاكم أمن الدولة مبنية على قناعـة راسـخة           بإلغاء الهيئةإن توصية   . التوصية بإلغاء محاكم أمن الدولة    

بأن وجود واستمرار عمل مثل هذه المحاكم يتعارض مع متطلبات سيادة القانون، نظراً لما ينطوي عليـه              
 .من مساومة موجعة على إجراءات المحاكمة العادلة، كما حددتها القوانين المحلية والدولية

 
 سيادة الرئيس

 
 أمن الدولة ال تتنافى مع حرصنا الشديد على أن ينال المجرمون بحـق الشـعب      إن المطالبة بإلغاء محاكم   

ولكن مثل هذا   . والوطن أقصى العقاب الذي يتناسب مع الجريمة من جهة، ويردع اآلخرين من جهة ثانية             
فالمحـاكم  . النظامية/ العقاب، ولكي يحقق أغراضه المرجوه، يمكن ويجب أن يصدر عن المحاكم العادية           

وهي األقدر  . مية هي صاحبة االختصاص األصيل للفصل في القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة            النظا
 .واألكثر خبرة في مجال تحقيق العدالة، خاصة إذا تم رفدها بما يلزم من الموارد البشرية والمادية

 
 .م، كما هي واردة ومبررة في المرفق، بفائق عنايتكالهيئةرجاؤنا هو أن تحظى توصية 

 
 ولكم فائق االحترام والتقدير،

 
 دوح العكـرـمم. د

 نائب المفوض العام
 
 

 .األسباب الداعية إلى إلغاء محاكم أمن الدولة: مرفق



 ٢٨٨ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٩ 
 
 

 األسباب الداعية إللغاء محاكم أمن الدولة
 
 خلل في األساس القانوني لمحاكم أمن الدولة.  ١
 
 : القانوني ولدستورياألساس ا.  أ
 

 بشأن ١٩٦٤ لعام ٥٥يستند قرار تشكيل محكمة أمن الدولة في المحافظات الجنوبية على القرار رقم 
، والتي ١٩٤٥تشكيل المحاكم العسكرية، الذي استند في مضمونه على أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 

 ٦٩وقد أكّدت على ذلك اإللغاء المادة . ١٤/٥/١٩٤٨ألغتها بريطانيا فور إنهاء انتدابها على فلسطين في 
إضافة إلى ذلك، فإن أنظمة الطوارئ . ٥/٣/١٩٦٢من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 

 وقد .البريطانية قد وضعتها حكومة االنتداب البريطاني لكبت الحريات العامة وقمع المقاومة الفلسطينية
تثبيت حكمها العسكري لألراضي الفلسطينية المحتلة، كما وظفتها طبقتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية في 

أما في المحافظات الشمالية فإن محكمة أمن الدولة العليا تستند في . لقمع االنتفاضة الفلسطينية األولى
 تلك المحكمة التي تستمد صالحياتها .١٩٥٩ لسنة ١٧تشكيلها إلى قانون محكمة أمن الدولة األردني رقم 

وقانون الدفاع المذكور يشابه من حيث .  واألنظمة الصادرة بموجبه١٩٣٥ون الدفاع لسنة من قان
الهدف منه  الحد من األنشطة السياسية قد كان  و.المضمون أنظمة الطوارئ البريطانية إلى حد كبير

 .المعارضة للحكم األردني في الضفة الغربية
 
 الطبيعة القانونية.  ب
 

نظمة التي استُند عليها في تشكيل محكمة أمن الدولة، فإن هذه المحكمة ذات طبيعة وفقاً للقوانين واأل
إال أنه، وبعد تعيين نائب عام دائم لمحاكم أمن الدولة .  وبالتالي ال تتمتع بصفة الديمومة.استثنائية مؤقتة

ن هذه المحاكم أخذت العليا وقاضي دائم بصفة رئيس لمحكمة أمن الدولة العليا في المحافظات الشمالية، فإ
كذلك، هناك تساؤالت جدية حول شرعية .  يتعارض مع صفتها االستثنائية المؤقتةهذا و.صفة الديمومة

القوانين التي يؤدي تطبيقها إلى االنتقاص من حقوق وحريات المواطنين، وتلك التي تتناقض مع مبادئ 
 .ومعايير حقوق اإلنسان الدولية

 
 لة على القضاء النظاميخطر محاكم أمن الدو.  ٢
 

 وهي جرائم تقع .لقد نظرت محاكم أمن الدولة منذ تشكيلها في العشرات من القضايا الجنائية والمالية
 يجعل نظر محاكم أمن الدولة فيها سلبا لصالحيات القضاء وهذا .ضمن اختصاص المحاكم النظامية

 .في نظر جميع الجرائمالعادي، باعتباره صاحب االختصاص األصيل والوالية العامة 
 
 
 
 



 ٢٩٠ 
 
 

 غياب ضمانات المحاكمة العادلة.  ٣
 

باإلضافة لعدم وضوح اإلجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم، وعدم اتباع قانون إجراءات محدد وموحد 
 .أمام محكمة أمن الدولة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ال تتوفر للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة

حق المتهم وق في المحاكمة أمام محكمة مختصة، الحق في إتاحة المهلة الالزمة إلعداد الدفاع، الح: مثل
وتجدر اإلشارة إلى أن .  وحق االستئناف، وتقديم البينات، ومناقشة شهود االتهام،في اختيار محامي الدفاع

 .هذه الضمانات غير متوفرة أيضاً في المحاكم العسكرية الخاصة
 
 بررات السياسية لتشكيل وعمل محاكم أمن الدولةضعف الم.  ٤

 
ارتبط تشكيل محكمة أمن الدولة العليا بالحالة االستثنائية التي تمر بها األراضي الفلسطينية، وبالتزامات 

هذا فضالً عن األوضاع الصعبة . السلطة الوطنية وفق اتفاقيات السالم الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي
إن هذه األمور يمكن معالجتها من خالل تفعيل المحاكم العادية ورفدها . لسلطة القضائيةالتي تعاني منها ا

وبهذا الخصوص، يمكن تأهيل عدد من القضاة وتدريبهم . بما يلزم من القضاة والطواقم المساندة واألموال
إن إقدام . دولةبالشكل الذي يكفل قيامهم بالفصل السريع في القضايا التي تصنف على أنها ماسة بأمن ال

السلطة الوطنية الفلسطينية على إلغاء محاكم أمن الدولة سيلقى ترحيباً واسعاً من قبل مؤسسات حقوق 
اإلنسان المحلية والدولية، وكذلك من قبل الدول األوروبية الديمقراطية، التي أبدت في السابق اعتراضها 

محاكمة العادلة فيها، وعلى القرارات التي على تشكيل محاكم أمن الدولة، وعلى عدم توفر ضمانات ال
 .صدرت عنها، خاصة القرارات بشأن عقوبة اإلعدام

 
 



 ٢٩١ 
 
 

 ٢٧/٥/٢٠٠١: التاريـخ
 ٣١٧٤/٢٠٠١/دغ: الرقم

 
 سيادة الرئيس ياسر عرفات حفظه اهللا

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
 رئيس دولة فلسطين 

 فلسطين 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 آملين إصدار تعليماتكم بـاإلفراج عـن   م نتوجه إليك فلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   الهيئة ال إننا في   
ـ ذ تــ المحتجز لدى جهاز اإلستخبارات العسكرية من غزة، -محمد سالمة أبو حسان   المواطن   اريخ ــ

٨/١١/١٩٩٤. 
 

 سيادة الرئيس،
 

 المـواطن المـذكور، لكـن        أصدرت محكمة العدل العليا بغزة أمراً باإلفراج عن        ١٩/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  
 .جميع المخاطبات لرئيس جهاز اإلستخبارات لم تلق أي إهتمام، كما لم يلتزم بقرار المحكمة

 
إن إستمرار جهاز اإلستخبارات العسكرية باحتجاز المواطن المذكور يشكل إنتهاكاً لحقوقه، ويلحق ضرراً             

 .بالغاً بزوجته وأطفاله
 

ن المذكور لتحقيق العدل وحماية المواطن الفلسـطيني وتعزيـز هيبـة            نأمل تدخلكم لإلفراج عن المواط    
 .القضاء

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،

 
 

 حيدر عبد الشافي. د
 المفـوض العــام

 



 ٢٩٢ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩٣ 
 
 

 ٢٣/١٠/٢٠٠١: التاريـخ
 ٦٠٠٣/٢٠٠١/د: الرقـم     

 
 حضرة األستاذ النائب العام المحترم

 يابة العامةنال
  فلسطين-غزة 

 
 المطالبة باالطالع على نتائج التحقيق في وفاة موقوفين: الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 طالبين إطالعنا على نتائج التحقيق في وفاة        الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    نتوجه إليكم في    

توفي لدى جهاز المخابرات العامـة فـي         عاماً، الذي    ٤١ خانيونس،   -عالء الدين حسن وهبة   المواطن  
 فإن عائلة المواطن المذكور     ،كما هو معلوم  .  بعد يومين من توقيفه    ٢١/١٠/٢٠٠١مدينة خانيونس بتاريخ    

تدعي بأن وفاة المواطن وهبة جاءت نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق من قبل المخابرات العامة فـي                 
 .كما تم إبالغ العائلة بذلكنتحار المدينة خانيونس، وليس نتيجة ا

 
 ٢٤، خالد سعدي العكةكما نتوجه إليكم مطالبين إطالعنا على نتائج التحقيق في قضية وفاة المواطن 

 نتيجة إطالق النار عليه من قبل قوة من جهاز األمن الوقائي أثناء ٩/٩/٢٠٠١عاماً، الذي توفي بتاريخ 
 .بنى السرايا الحكومي وسط مدينة غزةغزة إلى م/ نقله من مقر الجهاز في تل الهوى

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،

 
 

 سعيد زيداني. د
 المـدير العـام

 
 



 ٢٩٤ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩٥ 
 
 

 ١٢/١٢/٢٠٠١: التاريخ
 ٦١٢٧/٢٠٠١/د:  الرقم

 
 حضرة السيد فريح أبو مدين المحترم

 وزير العدل الفلسطيني
  فلسطين-غزة 

 
 وبعد،تحية طيبة 

 
، نفّذت األجهزة األمنية الفلسطينية حملة ١٣/١٠/٢٠٠١منذ إغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي بتاريخ 

كذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية، في أعقاب . إعتقاالت واسعة شملت كوادر ونشطاء في الجبهة الشعبية
يء في االراضي الخاضعة ، حالة الطوار٢/١٢/٢٠٠١التفجيرات التي تمت في القدس وحيفا بتاريخ 

 معتقالً من ١٥٠للسيطرة الفلسطينية، وشرعت في تنفيذ عملية إعتقاالت واسعة النطاق طالت ما يزيد على 
 معتقل في مراكز ٦٠٠إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من . كوادر ونشطاء حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
عامل مع سلطات اإلحتالل، مضى على إعتقال الكثيرين التوقيف التابعة لألجهزة األمنية المختلفة بتهمة الت

 .منهم فترات زمنية طويلة دون محاكمة
 

فقد تمت . لقد نُفّذت غالبية اإلعتقاالت في الحاالت المذكورة أعاله دون إتباع اإلجراءات القانونية النافذة
ون اإللتزام بالفترة الزمنية اإلعتقاالت دون إبراز إذن بالقبض أو مذكرة توقيف من الجهات المختصة، ود

كما لم يتم توجيه لوائح إتّهام بحقّ المعتقلين ولم يعرضوا على محكمة مختصة . المحددة للتحقيق والتوقيف
إن إستمرار إحتجاز مئات األشخاص دون إتباع . بالرغم من مرور الفترة الزمنية التي يحددها القانون

نتهاكاً للحقوق والحريات العامة وتجاهالً للضمانات المنصوص عليها اإلجراءات القانونية السليمة يشكل إ
 .٢٠٠١ لسنة ٣في قانون اإلجراءات الجزائية رقم 

 
  ق بالشعب الفلسـطيني          الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    إنوإذ تدرك حجم األخطار التي تحد ،

 التنفيذية إلعالن حالة الطواريء لتجاوز مرحلـة        في المرحلة الراهنة، وإذ تعي الدوافع التي حدت بالسلطة        
الخطر، إالّ أنّها تعتقد أن اإلعالن عن حالة الطواريء يجب أن يستند إلى نص تشـريعي يوضـح الجهـة            

وكما تعرف جيـداً، فقـد خـال قـرار القيـادة            . المختصة باإلعالن، األسباب الموجبة له، وسقفه الزمني      
 من تحديد األساس القانوني لحالة الطواريء التـي تـم اإلعـالن    ٢/١٢/٢٠٠١الفلسطينية الصادر بتاريخ   

 .عنها
 

  تؤكد على ضرورة الحرص على اإلحتكام إلى القانون في       الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    إن 
تنظيم العالقة بين المواطنين والسلطة من جهة، وعلى عدم الرضوخ للضغوطات الخارجية حـين يتعلـق                

 . إنتهاك الحقوق والحريات األساسية للمواطنين من جهة أخرىاألمر ب
 



 ٢٩٦ 
 
 

 بالتدخل السريع التخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان إحتـرام متطلبـات     الهيئةلإلعتبارات أعاله تطالبكم    
سيادة القانون والعدالة من قبل األجهزة األمنية التي تحتجز مئات الموقوفين منـذ فتـرات متفاوتـة، دون                  

 .جراءات القانونية السليمةمراعاة اإل
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،
 

 
 سعيد زيدانـي . د

 المديــر العـام 
 

 
 
 
 

 .نسخة إلى النائب العام
 
 



 

٢٩٩ 
 
 
 
 

 

 ٢٠٠١ / ١٢ / ٣١   - ١/١/٢٠٠١شهداء انتفاضة األقصى في الفترة الواقعة ما بين قائمة ب
 

  أو إغتياالتقصف وأالذين إستشهدوا خالل مواجهات أو اشتباكات وهي مقتصرة على 
 

 
 ظروف االستشهاد

 
 الرقم االسم العمر مكان السكن تاريخ اإلصابة

 الجسم وتم إستشهد جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في
العثور على جثته بين األعشاب واألشجار بعد أن 

للقتل والتنكيل وتم تجريده من سالحه  تعرض
 .الشخصي

ــع  ٣٧ طولكرم ١/١/٢٠٠١ ــد س ــز محم د يمعت
 السروجي

١. 

 .٢ طارق إبراهيم أحمد القطو ٣٠ طولكرم ١/١/٢٠٠١ .كما سبق
طلقه أ جراء إصابته بعيار ناري في الرئة إستشهد

تجاه المزارعين الفلسطينيين قرب مستوطنة الجنود  با
 ."٧دوغيت "

صابر عـوض إبـراهيم      ٥٢ بيت الهيا ٢/١/٢٠٠١
 جعفر

٣. 

 جراء قصف صاروخي لضاحية البلدية في إستشهدت
 .الخليل

 .٤ أريج صابر الجبالي ١٩ الخليل ٥/١/٢٠٠١

 جراء إطالق النار عليه من أحد المواقع إستشهد
 .العسكرية شمال بيت حانون

 .٥ همحمد محمود أبو حصير ٣٥ غزة ٥/١/٢٠٠١

أصيب أثناء وجوده في منزله الواقع على مدخل البيرة 
 .الشمالي دون وقوع مواجهات

 .٦ عمر فاروق خالد ١٠ البيرة ٦/١/٢٠٠١

ت جراء إطالق النار على السيارة ألتي تقلها إستشهد
 .أثناء عودتها إلى قريتها

 .٧ جيشفاطمة جالل أبو  ٢٢ بيت دجن ٧/١/٢٠٠١

نار عليه قرب نقطة المغراقة ال جراء إطالق إستشهد
 .نتساريممستوطنة قرب 

 .٨ عبد المجيد أحمد الخرطي ٣٨ غزة ٨/١/٢٠٠١

مواجهات مع المستوطنين جرت في   خاللإستشهد
  .القرية

 .٩ محمد أحمد عبد صوف ٢٧ حارس ٨/١/٢٠٠١

عليه من مستوطنة   جراء إطالق مباشر للنارإستشهد
 .ومدار كفار

 .١٠ مغيصبإبراهيم حسين أبو  ٧٠ دير البلح ٩/١/٢٠٠١

عبد الحميد عبد الـرحيم      ٢٧ سيلة الظهر ٩/١/٢٠٠١ . خالل مواجهات  جرت في القريةإستشهد
 خنفر

١١. 

 .١٢ محمد سعيد حنون غانم ٧٥ سيلة الظهر ١١/١/٢٠٠١ .كما سبق
مواجهات في شارع الشاللة وقد تم جر جثته على 

 . اإلسرائيليين بطريقة مهينةاألرض من قبل الجنود
 .١٣ هشاكر فيصل حسون ٢٣ الخليل ١٢/١/٢٠٠١

 .١٤ ماضي عاهد عبد اهللا إشتيه ١٨ سالم ١٥/١/٢٠٠١ . خالل مواجهات جرت في قرية سالمإستشهد
 خالل مواجهات في معبر المنطار إحتجاجاً إستشهد

على أعمال تجريف أراضي واقتالع أشجار قرب 
 .المعبر

ــد  ١٦ غزة ٢١/١/٢٠٠١ ــريف محم ــد ش محم
 الشريف

١٥. 

منع وصولها إلى المستشفى على حاجز عسكري قرب 
 .مستوطنة دولب

 .١٦ عائشة عبد الكريم نضال ١٩ الجانية ٢٣/١/٢٠٠١

أطلقت عليه النار من مستوطنة أثناء لهوه مع مجموعة 
 .من األطفال غرب مدينة رفح

 .١٧ هصفوت عصام قشط ١٦ رفح ٢٤/١/٢٠٠١

النار عليه من مستوطنة سالو  جراء إطالق إستشهد
 .غرب مدينة رفح

 .١٨ خليل سمير محمد السندي   ٢١ رفح ٢٤/١/٢٠٠١

أطلقت النار عليه أثناء توقفه أمام منزله الذي يبعد 
حاجز تقع عند نقطة عسكرية عن متر   ٢٠٠حوالي 
 .التفاح

 .١٩ محمد نافذ أبو موسى ٢١ مخيم خانيونس ٢٩/١/٢٠٠١

 عليه أثناء المواجهات  جراء إطالق النارإستشهد
 .بالقرب من معبر المنطار

 .٢٠ عبد اهللا محمود أبو كرش ٢١ غزة ٢٩/١/٢٠٠١

طالق النار على سيارة األجرة التي كان إ جراء إستشهد
 .يقودها قرب مستوطنة نتساريم

سـليمان   إسماعيل أحمـد   ٥٠ مخيم المغازي ٣١/١/٢٠٠١
 التلباني

٢١. 

 .٢٢ أحمد محيسن شحادة أيوب ١٨ مخيم جباليا ١/٢/٢٠٠١ .معبر المنطار جراء إطالق النار عليه قرب إستشهد
طالق النار عليه أثناء توجهه إلى منزل إ جراء إستشهد

 .أحد أقاربه
حمـد أبـو    أفريج   صابر ٣٩ غزة ١/٢/٢٠٠١

 ضاهر
٢٣. 



 

٣٠٠ 
 
 
 
 

 

ــرحيم   ٢٤ غزة ٥/٢/٢٠٠١ . التسلل إلى داخل الخط األخضرته أثناء محاولإستشهد ــد ال ــادي عب ش
 الكحلوت

٢٤. 

ق نار تجاه مجموعة من الفتية قرب مستوطنة طالإ
 .كفار داروم

حمد عبد الـرازق أبـو      أ ١٦ دير البلح ٩/٢/٢٠٠١
 هولي

٢٥. 

خوف شديد من القصف اإلسرائيلي المكثف لمدينة 
 .البيرة

براء كمال أبـو سـمرة        ٢٢ البيرة ١٠/٢/٢٠٠١
 هقالول

٢٦. 

 .٢٧ عاطف أحمد نابلسي ٢٥ رام اهللا ١٢/٢/٢٠٠١ .أطلقت عليه النار أثناء قيادته لسيارته الخاصة
 عامالً وأصيب ٢٥أطلقت النار على حافلة كان يستقلها 

 .خمسة عمال آخرين بجروح
 .٢٨ زياد علي محمد أبو صوي ٢٠ أرطاس ١٢/٢/٢٠٠١

تعرضت السيارة التي كان يستقلها إلى قصف 
تين أثناء قيادته للسيارة على يبالصواريخ من مروح
 .رب جبالياشارع صالح الدين ق

 .٢٩ مسعود حسن عياد ٥٧ غزة ١٣/٢/٢٠٠١

 .٣٠ بالل توفيق عواد رمضان ١٤ مخيم البريج ١٣/٢/٢٠٠١ .إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر
 .٣١ عايد خالد أبو حرب ٢٤ مخيم نور شمس  ١٤/٢/٢٠٠١ .مواجهات في البلدة

 .٣٢ ناصر محمد الحسنات ١٩ دير البلح ١٥/٢/٢٠٠١ .أصيب خالل إشتباك مسلح قرب مستوطنة كفار داروم
إصطدام السيارة التي كان يستقلها مع أخرى أثناء 

 .امطاردة سيارة عسكرية له
محمد خضـر إسـماعيل      ٢٦ السموع ١٦/٢/٢٠٠١

 هالحوامد
٣٣. 

أثناء تواجده في الخليل حيث تعرضت المنطقة التي 
 .يقطنها لقصف باألسلحة الثقيلة

 .٣٤ د الطويلعصام رشا ٢٩ الخليل ١٦/٢/٢٠٠١

أصيب أثناء تواجده في منطقة عمله بالخليل حيث 
لقصف باألسلحة فيها تعرضت المنطقة التي يعمل 

 .الثقيلة

شاكر سـليمان يعقـوب      ٢٥ بني نعيم ١٦/٢/٢٠٠١
 هالمناصر

٣٥. 

 ١٦/٢/٢٠٠١عيار ناري في الصدر أصيب به بتاريخ 
خالل قصف مزرعة األبقار التابعة للجمعية الخيرية 

الشهيد شاكر  في المزرعة  كان يعمل أيضاً.يةاإلسالم
 .المناصرة

أحمد إسماعيل يوسف فرج  ٣٣ إذنا  ١٦/٢/٢٠٠١
 اهللا

٣٦. 

تم إغتياله أثناء عودته من مسجد فتوح في مخيم بالطة 
عندما أطلق النار عليه من جهتين هما الشارع اإللتفافي 
 .ومعسكر للجيش اإلسرائيلي يقع على قمة جبل جرزيم

محمــود ســليمان أحمــد   ٢٦  نابلس-عسكر  ١٩/٢/٢٠٠١
 المدني

٣٧. 

تم العثور على جثته تحت أنقاض منزله بعد القصف 
 .الذي تعرضت له بيت جاال باألسلحة الثقيلة

ــراهيم  ١٨ بيت جاال ٢٠/٢/٢٠٠١ أســامة محمــد إب
 القربى

٣٨. 

 .٣٩ رائد محمود حسين موسى ٢١ الخضر ٢٣/٢/٢٠٠١ .مواجهات في البلدة
عليه أثناء عودته إلى منزلة في الحي أطلقت النار 

الجنوبي الغربي بعد صالة العشاء حيث كان يستقل 
 .سيارته

 .٤٠ محمد مسعود الجالد ٤٥ طولكرم ٢٥/٢/٢٠٠١

 .٤١ حسام عماد الدين الديسي ١٥ مخيم قلنديا ٢٦/٢/٢٠٠١ .مواجهات في مخيم قلنديا
 .٤٢ محمد محمود سعدي حلس ١٢ غزة ٢٧/٢/٢٠٠١ .إستشهد متأثراً بجروح أصيب بها  أثناء المواجهات

نقاض منزله بعد القصف أتم العثورعلى جثته تحت 
 .الذي تعرضت له البيرة باألسلحة الثقيلة

 .٤٣ نعيم أحمد محمد  بدارين ٥٠ البيرة ٢٧/٢/٢٠٠١

أصيب خالل سيره على الشارع الذي يربط معبر 
 .المنطار بمفترق الشهداء

 .٤٤ حمدان الرمالويمصطفى  ٤٠ مخيم البريج ٢/٣/٢٠٠١

 النار عليه من قبل جنود متمركزين داخل قطالإ
 .مستوطنة بسغوت وقد أصيب وهو داخل منزله

 .٤٥ ُأبي محمد محمود دراج ٩ البيرة ٢/٣/٢٠٠١

عبد الكريم عيسـى أبـو       ٢٤ مخيم قلنديا ٢/٣/٢٠٠١ .مواجهات في المخيم
 هعصب

٤٦. 

أطلقت النار عليها قرب مدرسة الفرندز في مدينة 
وت أثناء غلبيرة من قبل قناص في مستوطنة بسا

 .عودتها إلى منزلها وهي تحمل مشتريات العيد

عائــدة محمــود موســى  ٤٣ البيرة ٣/٣/٢٠٠١
 محمود

٤٧. 

أطلق المستوطنون النار عليه أثناء عودته إلى منزله 
 .أراضي القريةالمقامة على وذلك قرب مستوطنة شيلو 

 .٤٨ عالن أحمد حسن محمد  ٢٦ قريوت ٣/٣/٢٠٠١

 .٤٩ باهر شفيق محمود عودة ١٨ حوارة ٣/٣/٢٠٠١ .إطالق النار على متظاهرين فلسطينيين في بلدة حوارة
إطالق النار على مجموعة من الشباب كانت تتواجد في 

 .لقت عبوة ناسفة باتجاه الجيشوأ ،سويطاتلمنطقة ا
 .٥٠ أسامة إبراهيم تركمان ٢١ جنين ٤/٣/٢٠٠١



 

٣٠١ 
 
 
 
 

 

عية أطلقت عليه أثناء سيره على تم إغتياله بقذيفتي مدف
الطريق الذي يربط مستوطنة نتساريم ومعبر المنطار 
شرق قطاع غزة ثم أجهز عليه بالرصاص وتعرض 

 .بعد إصابته للضرب المبرح من قبل الجنود

 .٥١ زياد سعد عبد الحميد عياد ٢٧ غزة ١٠/٣/٢٠٠١

نطلقت من مدينة البيرة لكسر اإستشهد أثناء مسيرة 
 .تجهت نحو حاجز رام اهللا بيرزيتاوالحصار 

 .٥٢ عبد القادر محمد حمدان ٢٨ سردا  ١٢/٣/٢٠٠١

إستشهد خالل مواجهات إندلعت على الحاجز الجنوبي 
 .لمدينة قلقيلية

 .٥٣ مرتجى عبد اللطيف عامر ١٧ قلقيلية ١٥/٣/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الظهر أثناء 
 .رمروره على طريق قرب معبر المنطا

أحمد سالم شحادة بن زرقا   ١٨ غزة ١٤/٣/٢٠٠١ ٥٤. 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء 
 .مواجهات قرب معبر المنطار

محمد جمعة محمود أبـو      ٢٠ غزة ١٦/٣/٢٠٠١
 عون

٥٥. 

تتهم عائلة الطفل المستوطنين اإلسرائيلين باختطافه 
 .وتعذيبه حتى الموت

ـ   ١٠ القدس ١٧/٣/٢٠٠١ ماعيل هاشـم    محمد إس
 نصار

٥٦. 

إستشهد أثناء قصف موقع تابع لحرس الرئيس عرفات 
 .)١٧القوة (

 .٥٧ كامل صالح يوسف  الجمل ٣٢ الشاطيءمخيم  ٢٢/٣/٢٠٠١

إستشهد خالل تبادل إلطالق النار بين الجيش 
 .اإلسرائيلي والشباب الفلسطينيين قرب مخيم العروب

وت خالد محمد عوض زق    ٢١ مخيم العروب ٢٤/٣/٢٠٠١
 البدوي

٥٨. 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء 
تواجده على شرفة منزله في منطقة كنار على طريق 

 . الخليل–دورا 

محمود إسـماعيل أحمـد      ١١ دورا ٢٧/٣/٢٠٠١
 الدراويش

٥٩. 

إستشهد جراء إنفجار قذيفة إسرائيلية من مخلفات 
 الجيش اإلسرائيلي على الشريط الحدودي بين فلسطين

 .ومصر

 .٦٠ يحيى فتحي شيخ العبد ١٢ رفح ٢٨/٣/٢٠٠١

إستشهد خالل قصف مروحيات إسرائيلية لمواقع تابعة 
 .في منطقة المصيون في رام اهللا) ١٧(للقوات 

 .٦١ أكرم عمرأحمد الهندي ٢٦ الشاطيءمخيم  ٢٨/٣/٢٠٠١

 إستشهدت جراء إصابتها بعيار ناري أصيبت به عندما 
 بيتونيا إلخالء إبنتها من كانت متوجهة إلى منزلها في

) عوفر(المنزل الذي تعرض للقصف من قبل معسكر 
 .الواقع على أراضي بلدة بيتونيا

سعاد إبـراهيم درويـش      ٤٥ بيتونيا ٢٨/٣/٢٠٠١
 ضيف اهللا 

٦٢. 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خالل 
 .مواجهات جرت على حاجز إيرز

مان عبد القـادر    محمد سلي  ٢٠ مخيم جباليا ٢٩/٣/٢٠٠١
 هأبو شمل

٦٣. 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خالل 
 .مواجهات جرت قرب حاجز إيرز

محمود خالد حسـن أبـو       ١٦ مخيم جباليا ٢٩/٣/٢٠٠١
 هشحاد

٦٤. 

إستشهد جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في الظهر 
 .والصدر خالل مواجهات على مفترق الشهداء

 .٦٥ حسام غانم محمد الكرنز ٢٣ البريجمخيم  ٢٩/٣/٢٠٠١

أصيب بعدة أعيرة نارية أثناء تسلله للحدود المصرية 
 . مصر–الفلسطينية وهو أحد سكان منطقة بئر العبد 

إيهاب عبد الحـافظ أبـو       ٢٥ رفح ٢٩/٣/٢٠٠١
 هالل

٦٦. 

ر ناري متفجر في الرأس أثناء مواجهات اأصيب بعي
رة على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس في أعقاب مسي

جماهيرية إنطلقت من المدينة بمناسبة ذكرى يوم 
 .األرض

عايش غـازي مصـطفى      ١٩ دير الحطب ٣٠/٣/٢٠٠١
 زامل

٦٧. 

أصيب بعيار ناري في الرقبة أثناء مواجهات على 
المدخل الجنوبي لمدينة نابلس إنطلقت بمناسبة ذكرى 

 .يوم األرض

أحمد محمود محمد أبـو       ١٦ مخيم بالطة ٣٠/٣/٢٠٠١
 مراحيل

٦٨. 

أصيب بعيار ناري في الرأس أثناء مواجهات جرت 
على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس إنطلقت بمناسبة 

 .ذكرى يوم األرض

 .٦٩ شعبان عبد الرحمن سلوم ٣١ مخيم بالطة ٣٠/٣/٢٠٠١

أصيب بعيار ناري ثقيل في الرأس أثناء مواجهات على 
المدخل الجنوبي لمدينة نابلس إنطلقت بمناسبة ذكرى 

 .رضيوم األ

 .٧٠ همراد صالح أحمد شرايع ٢٠ مخيم بالطة ٣٠/٣/٢٠٠١

أصيب بعيار ناري في الجانب األيسر من الحوض 
أثناء مواجهات على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس 

 .إنطلقت بمناسبة ذكرى يوم األرض

 .٧١ هخالد شحادة ذيب  النحل ٢٧ نابلس ٣٠/٣/٢٠٠١



 

٣٠٢ 
 
 
 
 

 

الل إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الحوض خ
مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة إنطلقت 

 .بمناسبة ذكرى يوم األرض

محمد عبد المحسن خالـد      ٢١ بيتونيا ٣٠/٣/٢٠٠١
 الواوي

٧٢. 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس عند 
 .مدخل القرية 

 

 .٧٣ لؤي محمد حسن التميمي ١٢ دير نظام ١٣/٣/٢٠٠١

 صواريخ تجاه ةالثتم إغتياله عن طريق إطالق ث
 .السيارة التي كان يستقلها من قبل مروحية

 .٧٤ محمد عطوة عبد العال ٢٦ رفح ٢/٤/٢٠٠١

تم إغتياله بواسطة تفجير كابينة هاتف عمومي، 
 مقر قيادة األمن الوطني في جنين إعتاد مموجودة أما

 .الشهيد على إستخدامها

 .٧٥ إياد محمد نايف حردان ٢٤ عرابة  ٥/٤/٢٠٠١

د جراء إصابته بعيار ناري في القلب أثناء إستشه
مظاهرة طالبية جرت على مفترق الشهداء بمناسبة يوم 

 .الطفل الفلسطيني

ــود موســى   ١٦ مخيم النصيرات ٥/٤/٢٠٠١ أحمــد محم
 العصار

٧٦. 

اه على األرض قأصيب بنوبة قلبية وقد وجدت جثته مل
 .بعد أن تم إحتجازه من قبل سيارتي حرس حدود

يت الروش ب ٧/٤/٢٠٠١
  الخليل-الفوقا 

محمــود حســن فيــاض  ٥٨
 الحربيات

٧٧. 

تم العثور على جثته وقد أصيب بعيار ناري في الرأس 
 في منطقة بعيدة عن ٨/٤/٢٠٠١بعد منتصف ليلة 

 .موقع االشتباكات المسلحة في بيتونيا

 .٧٨ تيسير ذياب يوسف عياد  ٤٣ بيتونيا ٨/٤/٢٠٠١

 لموقع أمن إستشهد خالل قصف باألسلحة الثقيلة
فلسطيني في منطقة بيت الهيا مما أسفر عن إستشهاده 

قد أصيب في  و.وهو طبيب في الخدمات العسكرية
 . آخر بجروحاًن شخصوعشرعملية القصف 

 .٧٩ وائل أحمد محمد خويطر ٢٨ غزة ١٠/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بشظايا في الرأس أثناء إقتحام 
 .ي مدينة خانيونسالجيش اإلسرائيلي للمخيم الغربي ف

 .٨٠ إلياس عيد سمعان عيد  ٤٥ غزة ١١/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بشظايا في أنحاء الجسم أثناء 
إقتحام الجيش اإلسرائيلي للمخيم الغربي في مدينة 

 .خانيونس

هاني موسى حسين أبـو      ٢٥ خانيونس ١١/٤/٢٠٠١
 رزق

٨١. 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري متفجر في الرأس  
 خالل مواجهات جرت على حاجز ٦/٤يخ بتار

 .المنطار

 .٨٢ محمود خليل محمد بركات ١٥ الشاطيءمخيم  ١١/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أصيب 
 .٥/٤/٢٠٠١بها بتاريخ 

 .٨٣ معتز محمد محمود صبح ٢١  جنين-برقين  ١١/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في البطن والساق 
 .اء إشتباكات مسلحة قرب مستوطنة جاتي طالأثن

 -القرارة ١٢/٤/٢٠٠١
 انيونسخ

 .٨٤ حافظ رشدي خليل صبح ٣٥

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري متفجر في العنق 
 .١٢/٤أثناء إقتحام قوة عسكرية كبيرة للقرية في ليلة 

شــوكت ســعدي حســن  ١٤ بيت أمر  ١٢/٤/٢٠٠١
 العالمي

٨٥. 

يا في الجسم أثناء إنفجار إستشهد جراء إصابته بشظا
 وإصابة أربعة ه أدى إلى استشهاد مماعلى سطح منزله
 .آخرين بجروح

 .٨٦ محمد علي نصار ٢٤ غزة ١٥/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء 
الجسم  بعد أن قام بطعن جندي إسرائيلي عند تقاطع 

 . باقة الشرقية-ق عالر يطر

 .٨٧ اسم رفيق حسن زهرانب ١٩ عالر ١٦/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم  
خالل القصف الذي تعرضت له بلدية بيت حانون 

 .وتحولت جثته إلى أشالء

 .٨٨ محمد رمضان المصري ٢٣ بيت حانون ١٦/٤/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها أثناء قصف 
 .موقع تابع لألمن الوطني

 .٨٩ ماضي خليل ماضي ٣٥ مخيم خانيونس ١٦/٤/٢٠٠١

 الصدر خالل  فيإستشهد جراء إصابته بعيار ناري
 .إطالق نار على مظاهرة جرت قرب معبر المنطار

 .٩٠ رزق عبيد حمزة خضر ١٤ غزة ١٧/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بشظايا قرب القلب أثناء قصف 
 .بالقذائف واألسلحة الثقيلة لبلدة الخضر

 .٩١ رامي يحيى إبراهيم موسى ١٦ رالخض ١٧/٤/٢٠٠١



 

٣٠٣ 
 
 
 
 

 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء 
إطالق النار عليه من قبل قناص إسرائيلي قرب 

 .الشريط الحدودي أثناء عودته من المدرسة
 

 .٩٢ براء جالل محمود الشاعر ١٠ رفح ١٧/٤/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بعيار ناري في الصدر أصيب به أثناء 
 .جني طالي منزله قرب مستوطنة تواجده ف

 .٩٣ إبراهيم حماد أبو عويلي ٢٠ خانيونس ١٧/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس  بسبب 
إطالق النار علي مشيعي جثمان الشهيد ماضي ماضي 

 .في مقبرة خانيونس القريبة من مستوطنة نفيه دكاليم
 

 .٩٤ مهند نزار محارب ١١ خانيونس ٢٣/٤/٢٠٠١

يب بعدة أعيرة نارية في أنحاء الجسم لدى اقترابه أص
من خط الهدنة الفاصل ما بين األراضي الفلسطينية 

لمدينة بيت الشرقية والخط األخضر على الحدود 
 .حانون

يوسف حسين أحمد أبـو      ٤٠ مخيم الشاطئ ٢٤/٤/٢٠٠١
  هحمد

٩٥. 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في القلب أثناء 
 .خل الجنوبي للمدينةمواجهات عند المد

 .٩٦ إياد محمد محيسن هرش ٢٧ قلقيلية ٢٤/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء تفجير عبوة ناسفة بواسطة جهاز تحكم 
عن بعد عند اقتراب مجموعة عسكرية من العبوة التي 
وضعت في طريق قريب من المدرسة يسلكها 

 .المواطنون يومياً

 .٩٧ رمضان إسماعيل عزام ٣٣ رفح ٢٥/٤/٢٠٠١

 .٩٨ سمير صبري زعرب ٣٤ رفح ٢٥/٤/٢٠٠١ .كما سبق
 .٩٩ سعدي محمد دباس ٣٢ رفح ٢٥/٤/٢٠٠١ .كما سبق
.١٠٠ ياسر حمدان الدباس ١٨ رفح ٢٥/٤/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد جراء إصابته بشظايا قذيفة أصابت جسمه 
أطلقتها دبابة إسرائيلية باتجاه مجموعة من المواطنين 

 .خيم البريجوكان يعمل حينذاك في بيارة برتقال قرب م

.١٠١ عاطف أحمد وهدان ٤٠ غزة ٢٦/٤/٢٠٠١

أصيب بعيار ناري في الرأس أثناء إطالق النار من 
بنادق رشاشة على السيارة التي كان يستقلها قبالة 
حاجز األمن الوطني على المنعطف المؤدي إلى مخيم 

 ٦(عايدة مما أدى إلى استشهاده وإصابة طفله هيثم 
 .ينهبجروح خطيرة في ع) سنوات

.١٠٢ عماد داود حسن قراقع ٣٤ مخيم عايدة ٢٨/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابات في مختلف أنحاء الجسم أثناء 
مكون من طابقين يقع على عائلته انفجار وقع في منزل 

بعد حوالي مائتي متر من مقر المقاطعة في رام اهللا 
 .حيث تدمر المنزل تدميراً كلياً

.١٠٣ بركاتشهيد جمال  ٧ رام اهللا ٣٠/٤/٢٠٠١

.١٠٤ مالك جمال بركات ٤ رام اهللا ٣٠/٤/٢٠٠١ .كما سبق
.١٠٥ حسن محمد حسن القاضي ٢٧ بيتونيا ٣٠/٤/٢٠٠١ .كما سبق

شظايا في الجسم أثناء انفجار ب ابتهإستشهد جراء إص
في مبنى سكني يقع في شارع عمر المختار وتزامن 

 .ذلك مع وجود طائرة عمودية في المنطقة

.١٠٦ دي سليم المدهونحم ٢١ غزة ٣٠/٤/٢٠٠١

.١٠٧ محمد عبد الكريم أبو خالد ١٧ غزة ٣٠/٤/٢٠٠١ .كما سبق
انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل سيارة جراء إستشهد 

 .شمال غرب رفح) رفيم بام(مستوطن من مستوطنة 
.١٠٨ وائل خليل أبو محسن ٢٠ رفح ٣٠/٤/٢٠٠١

.١٠٩ عدنان أسعد سعيد عوده ٤٢ بلةح ٣٠/٤/٢٠٠١ .تم إغتياله من قبل الوحدات اإلسرائيلية الخاصة
إستشهد جراء إصابته بشظايا جراء إنفجار في مبنى 

 .سكني
.١١٠ هخليل نعيم ناصيف  عفان ١٧ غزة  ٣٠/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في الرأس والصدر 
أثناء محاولة الجيش اإلسرائيلي اقتحام مدينة رفح قرب 

 .الحدود المصرية

محمد موسى سليمان أبـو      ٥٧ غزة ١/٥/٢٠٠١
 جزر

١١١.

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء الجسم 
أثناء محاولة الجيش اإلسرائيلي إقتحام حي البرازيل 

 .في رفح

محمود نمر عبد الهـادي      ١٩ رفح ٢/٥/٢٠٠١
 عقل

١١٢.



 

٣٠٤ 
 
 
 
 

 

أطلقت مجموعة من الوحدات الخاصة أعيرة نارية 
ي بيت لحم تجاهه أثناء مغادرة منزله إلى مقر عمله ف

وأصيبت طفلة شقيقه البالغة من العمر عامين بعيار 
 .ناري في قدمها

ــى   ٣٦ أرطاس  ٥/٥/٢٠٠١ ــل  عيس ــد خلي أحم
 اسماعيل 

١١٣.

إستشهد متأثراً بجراح أصيب بها سابقاً جراء القصف 
اإلسرائيلي لموقع تابع لقوات األمن الوطني 

 .علىالشريط الحدودي في المغازي

.١١٤ يد سلمي أبو عريبانعب ٥٦ غزة ٢٨/٤/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء 
بلدة بيت جاال حيث لإقتحام قوات الجيش اإلسرائيلي 

دارت معركة إستمرت لخمس ساعات أسفرت عن 
 .سقوط الشهيد عبيات وجرح عشرين شخص آخر

محمد إبـراهيم جبـران      ٤٧ بيت جاال ٦/٥/٢٠٠١
 عبيات 

١١٥.

تها بشظية أصابت القلب أثناء إستشهدت جراء إصاب
تعرض منزل جدتها الذي كانت فيه في مخيم خانيونس 
للقصف بأسلحة ثقيلة من قبل القوات اإلسرائيلية حيث 

 .أصيبت وهي في حضن والدتها

 ةثالث دير البلح ٧/٥/٢٠٠١
 شهور

إيمان محمد عبد الحميـد     
 حجو

١١٦.

إستشهد جراء إصابته بشظايا في أنحاء مختلفة من 
م  عندما هب إلنقاذ أطفال العائالت التي تعرضت الجس

منازلها للقصف اإلسرائيلي فأقلته سيارة إسعاف باتجاه 
 نابلس -مستشفى رفيديا وبالقرب من حاجز دير شرف 

أصيبت سيارة اإلسعاف بقذيفة من الجهة األمامية 
 .وتعطلت وفي هذه األثناء فارق الحياة

أبـو  حسين خضر موسى     ٤٥ طولكرم ٧/٥/٢٠٠١
 تمام

١١٧.

إستشهد جراء إصابته بخمس عيارات نارية في الرأس 
والساق أثناء إقتحام بلدة السموع وفتح األسلحة 
الرشاشة باتجاه حاجز تابع لقوات األمن الوطني حيث 

 بعد ذلك مواجهات بين أهالي البلدة والجيش تجر
 .اإلسرائيلي

.١١٨ مراد فايز محمد الهرش ٢٢ السموع ٧/٥/٢٠٠١

راء إصابته بعيار ناري في الرأس خالل إستشهد ج
مواجهات إندلعت قرب معبر المنطار وتوفي متأثراً 

 .بجراحه

.١١٩ هاشم هاشم داود المملوك ١٨ غزة ٤/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري متفجر في القلب 
خالل إطالق النار على مجموعة من الفتية قرب معبر 

 .المنطار أثناء رشقهم في الحجارة

.١٢٠ حسام فواز شعبان طافش  ١٦ غزة ١١/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بشظايا في أنحاء الجسم عندما 
تم إغتياله بواسطة إطالق صواريخ تجاه السيارة التي 

خر آ مواطناً ١٨كان يستقلها مما أسفر عن إصابة 
 .واستشهاد شرطي كان يتواجد قرب السيارة

حمــد المعتصـم محمـد أ   ٣٠ مخيم جنين ١٢/٥/٢٠٠١
 صباغ

١٢١.

إستشهد جراء إصابته بشظايا في أنحاء الجسم جراء 
إطالق صواريخ على سيارة كان يستقلها معتصم 
صباغ حيث كان الشهيد يتواجد على مقربة من موقع 

 .الحادث

عالم نصري عبد الرازق     ٢٥  جنين-فقوعة  ١٢/٥/٢٠٠١
 جالودي

١٢٢.

 على منزله سقطتأصيب بشظايا قذيفة في رأسه 
رق مخيم المغازي حيث تعرض المخيم الكائن ش

 .لقصف إسرائيلي

.١٢٣ سلمان سليمان العروقي ٤٥ مخيم المغازي ١٢/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في القلب خالل 
إطالق النار تجاه السيارات التي كانت تنتظر أوامر 
الجنود السماح لها بالدخول إلى محافظتي خانيونس 

افرين بإلقاء قنبلة يدوية ورفح، حيث قام أحد المس
 .باتجاه ثكنة عسكرية

محمــد يوســف موســى   ٢٦ خانيونس ١٤/٥/٢٠٠١
 القصاص

١٢٤.

سشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر حيث تم إ
إغتياله ضمن مجموعة تتكون من خمسة أفراد من 
قوات األمن الوطني كانوا يتواجدون على حاجز 

م إغتيالهم فلسطيني على مدخل بلدة بيتونيا، حيث ت
تحت جنح الظالم فيما كان أربعة منهم نائمين في 

 .غرفة مبنية من الصفيح الرقيق

.١٢٥ أحمد محمد سلمان زقوت ٢٦ النصيرات ١٤/٥/٢٠٠١



 

٣٠٥ 
 
 
 
 

 

صالح أحمد عيـاد أبـو       ٣٢ رفح ١٤/٥/٢٠٠١ .كما سبق
 هعمر

١٢٦.

أحمد يونس عبد اهللا أبـو       ٢٠ خانيونس ١٤/٥/٢٠٠١ .كما سبق
 عمره

١٢٧.

.١٢٨ محمد علي رجب الخالدي ١٩ البريج ١٤/٥/٢٠٠١ .كما سبق
محمد محمـود إبـراهيم      ٢١ البريجمخيم  ١٤/٥/٢٠٠١ .كما سبق

 داوود
١٢٩.

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء مخلتفة 
ة ريمن الجسم أثناء إلقاء قنبلة يدوية على نقطة عسك
 .مقامة على المفترق الواصل بين خانيونس وغزة

عرفات طالل مصطفى ابو  ٢١ شاطيءمخيم ال ١٤/٥/٢٠٠١
 كويك 

١٣٠.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء 
مواجهات في بلدة الرام في أعقاب مسيرة اتجهت نحو 

 .حاجز الرام شارك فيها أعضاء كنيست عرب

ــد    ١٨ نابلس ١٥/٥/٢٠٠١ ــيم محم ــان فه بره
 الشخشير

١٣١.

اء إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثن
 .مواجهات على مدخل البيرة الشمالي

.١٣٢ هعبد الجواد خليل شحاد ٢٧ غزة ١٥/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في القلب أثناء 
 .مواجهات على معبر بيت حانون

محمد جهاد عبد ربه أبـو       ١٧ مخيم جباليا ١٥/٥/٢٠٠١
 جاسر

١٣٣.

إستشهد جراء إصابته بشظايا في أنحاء الجسم حيث تم 
اله بصاروخ أرض أرض من قاعدة شرق غزة اغتي

 .أثناء قيامه بإطالق صواريخ هاون

عبد الحكيم عبـد الجليـل     ٣٥ مخيم المغازي ١٥/٥/٢٠٠١
 هالمناعم

١٣٤.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الظهر أثناء 
مواجهات على مفترق الشهداء بالقرب من موقع 

 .عسكري نتساريم

.١٣٥ د حسن محمد  إسليممحم ١٤ مخيم البريج ١٦/٥/٢٠٠١

إستشهد خالل غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية من 
 .على مقر شرطة وسجن نابلس) ١٦إف(طراز 

.١٣٦ نصري ناصر يعقوب  ٢٢ دير الحطب ١٨/٥/٢٠٠١

رفعــت صــبحي حيــدر  ٢٨ ميثلون ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
 هربايع

١٣٧.

أيمن أحمد محمـد علـي       ٢٤ الناقورة ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
 خليل 

١٣٨.

فادي سعيد عبد الـرحيم       بيت دجن ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
 أحمد

١٣٩.

.١٤٠ معتز ناجح  الخطيب ٢٧ بورين ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
.١٤١ خالد عقاب يوسف صبيح ٢١ تياسير ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
.١٤٢ أحمد خالد صادق  الخضر  قوصين ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
.١٤٣ إسماعيلنبيل عصام أحمد  ٢٢ دير الغصون ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
رامي عبد العزيز عـزت      ٢٥ عصيرة الشمالية ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق

 ياسين
١٤٤.

وائل عوض عبد الكـريم      ٢٩ الجديدة ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
 أبو خضر

١٤٥.

.١٤٦ إسماعيل فطين أبو رفيع ٢٤ غزة ١٨/٥/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد جراء إصابته خالل مواجهات جرت على 

 .المدخل الجنوبي لمدينة نابلس
.١٤٧ همام سليم عبد الحق ٢١ نابلس ١٩/٥/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في هجوم 
 .الطائرات الحربية على مقر شرطة وسجن نابلس

.١٤٨ فهد خلف بني عودة  ٢٢ الجفتلك ١٩/٥/٢٠٠١

إستشهد خالل إشتباك مع القوات الخاصة أثناء إقتحام 
 .بلدة السيلة الحارثية

 فواز عيسى ناجي الدمج ٣٩ مخيم جنين ١٩/٥/٢٠٠١
 

١٤٩.

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في الرقبة والصدر 
عندما كان يعمل برفقة عائلته قرب الشريط الحدودي 

 .شرق مدينة غزة

تيسير عوض إسـماعيل     ٣٠ غزة ١٩/٥/٢٠٠١
 العرعير

١٥٠.

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء الجسم 
اء تواجده شرق مخيم عندما أطلقت النار عليه أثن

البريج في المنطقة الفاصلة بين الخط األخضر وقطاع 
 .غزة

حمد عيـادة سـليم أبـو        ٤٥ مخيم البريج ٢١/٥/٢٠٠١
 هخوص

١٥١.



 

٣٠٦ 
 
 
 
 

 

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء الجسم 
عندما أطلقت النار عليه أثناء تواجده شرق مخيم 

 وقطاع البريج في المنطقة الفاصلة بين الخط األخضر
 .غزة

أحمد عواد سـالمة أبـو       ٢٩ مخيم البريج ٢١/٥/٢٠٠١
 عجمي

١٥٢.

إستشهد جراء إصابته بشظايا في الجسم خالل قصف 
 بتاريخ ١٧إسرائيلي لموقع تابع لقوات الـ 

 . وذلك في مدينة رام اهللا١٨/٥/٢٠٠١

خالد عبـد ربـه موسـى      ١٩ خانيونس ٢٢/٥/٢٠٠١
 األسطل

١٥٣.

اري في القلب عندما إستشهد جراء إصابته بعيار ن
أطلق جنود متمركزون في موقع عسكري يقع قبالة تل 

 .السلطان في رفح النار عليه من سالح كاتم للصوت

ــادل يوســف  ١٥ رفح ٢٤/٥/٢٠٠١ عــالء  ع
 البوجي

١٥٤.

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في القلب وهو 
شاب أصم وأبكم أثناء إقتحام قوات الجيش اإلسرائيلي 

 . في محافظة رفحايبنلمخيم 

.١٥٥ شادي كمال أحمد صيام ١٨ رفح ٢٤/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بشظايا في أنحاء الجسم أثناء 
إنفجار سيارة مفخخة في ظروف غامضة كان يستقلها 
خمسة من أنصال حركة فتح والجبهة الشعبية أصيبوا 

 .بجروح
 

عزام عبد الفتاح يوسـف      ٢٤ مخيم بالطة ٢٥/٥/٢٠٠١
 مزهر

١٥٦.

تشهد جراء تفجير نفسه قرب حاجز عسكري إس
إسرائيلي مقام على الطريق المؤدي إلى منطقة مواصي 

 . حاجز التفاح-خانيونس 

.١٥٧ عبد المعطي علي العصار ١٩ مخيم خانيونس ٢٩/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إلقاء قنابل على حاجز عسكري إسرائيلي 
مقام على الطريق المؤدي إلى منطقة المواصي في 

 .خانيونس

.١٥٨ إسماعيل عرفات عاشور ١٨ غزة ٢٩/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية في الجسم عندما تم 
إطالق النار على سيارة أجرة كانت تقف على بعد 

 متر من حاجز عسكري إسرائيلي مقام على ٢٠٠
المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وأسفر الحادث عن 

 .إصابة آخرين بجراح

.١٥٩ هأحمد حسين حليل ٢٠ نيونسمخيم خا ٢٩/٥/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس بسبب 
  .إطالق النار عليه دون وقوع مواجهات

.١٦٠ أحمد صالح سالم  أبو حلو ١٧ حزما ١/٦/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أصيب 
بها بعد أن اطلقت النار عليه من قبل مستوطن بعد 

دث اإلنفجار الذي وقع في تل أبيب ساعة واحدة من حا
 . إسرائيلي٢٠وأسفر عن مقتل حوالي 

مــازن لطفــي حجــازي   ٣٤ بيت حنينا ١/٦/٢٠٠١
 الجوالني

١٦١.

خ ــا بتاريـب بهـإستشهد متأثراً بجراحه التي أصي
 . جراء تفجير سيارته التي كان يستقلها٥/٦/٢٠٠١

أشرف محمود عبد الرحيم     ٢٧ مخيم نور شمس ٥/٦/٢٠٠١
 دويلبر

١٦٢.

 خالل قصف منزل العائلة الموجود في حي تإستشهد
المغراقة قرب مستوطنة نتساريم في غزة بقذائف 

 .الدبابات

.١٦٣ هحكمت عودة اهللا الماللح ١٧ غزة ٩/٦/٢٠٠١

.١٦٤ هسليمة عمر عناية الماللح ٣٨ غزة ١٠/٦/٢٠٠١ .كما سبق
.١٦٥ هنصرة سالم حسين الماللح ٦٣ غزة ١٠/٦/٢٠٠١ .كما سبق
 بهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أصيب إستشه

 خالل قصف أحياء سكنية في ٤/٦/٢٠٠١بتاريخ 
 .رفح

.١٦٦ محمد عبد الرحمن الكردي  ١٩ رفح ١٠/٦/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خالل 
 على المدخل ٥/٦/٢٠٠١مواجهات جرت بتاريخ 

فة إلى يوم الشمالي لمدينة البيرة وبقي في العناية المكث
 .إستشهاده

.١٦٧ نسيم حسن ورش اآلغا ٢٠ بيت الهيا ٥/٦/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار على الشاحنة التي كان 
يستقلها لدى مرورها على الطريق المجاور لقرية حزما 

 .شمال القدس

عوني عبد الرؤوف علـي    ٤٣ الخليل ١٤/٦/٢٠٠١
 الحداد

١٦٨.



 

٣٠٧ 
 
 
 
 

 

سرائيلي إستشهد بعد أن قام بقتل ضابط مخابرات إ
متهم بالوقوف وراء عملية إغتيال الشهيد حسين 

، وقد رد المرافق بإطالق هعبيات، وإصابة أحد مرافقي
النار تجاه أبو شعيرة مما أدى إلى إستشهاده، وقد وقع 
الحادث على طريق األنفاق الذي يربط مدينة القدس 

 . لحم–بتجمع إستيطاني يقع جنوب بيت 

سـعد سـعيد أبـو    أحسن   ٣٢ مخيم العزة ١٤/٦/٢٠٠١
 هشعير

١٦٩.

إستشهد جراء إطالق النار عليه من قبل موقع عسكري 
مجاور لحي تل السلطان، حيث ُأصيب أيضاً بجروح 

 .خمسة مواطنين
 

.١٧٠ سليمان سامي المصري ١٢ رفح ١٦/٦/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار من قبل موقع عسكري مقام 
ة أطفال بمستوطنة جني طال مما أسفر عن إصابة أربع

 .آخرين

علي مراد عبد الرحمن أبو  ١٢ خانيونس ١٧/٦/٢٠٠١
 شاويش

١٧١.

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 
 خالل مواجهات وقعت غرب حي األمل ١٧/٦/٢٠٠١

 ٢٢/١١/٢٠٠٠ه إبراهيم قد إستشهد بتاريخ قوكان شقي
 .خالل مواجهات وقعت على حاجزالتفاح

.١٧٢ دل حسين عادل المقننعا ١٥ خانيونس ١٧/٦/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار على مجموعة من العمال 
على مدخل قرية نعلين في طريق عودتهم إلى منازلهم 

 .من عملها داخل الخط األخضر

.١٧٣ جمال محمد عودة نافع ٣١ نعلين  ٢٠/٦/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته خالل محاولته زرع عبوة ناسفة 
 .م شرق دير البلحعلى طريق مستوطنة كفار دارو

.١٧٤ مهند جمال صبري سويدان ٢٢ مخيم النصيرات ٢٣/٦/٢٠٠١

أصيب بتهتك في الرأس وأنحاء أخرى من الجسم 
جراء إنفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سماعة 
هاتف عمومي لدى محاولته التحدث في ساحة القريون 

 .في نابلس القديمة

.١٧٥ هأسامة فتحي جوابر ٢٧ نابلس ٢٤/٦/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 
إطالق النار عليه من قبل القوات جراء   ٨/٦/٢٠٠١

 .اإلسرائيلية المتمركزة في محيط مستوطنة نفي دكاليم

.١٧٦ محمد وليد محمود حمدان ٢٧ مخيم خانيونس ٢٤/٦/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها خالل 
 قلنديا قبل حوالي مواجهات وقعت على مدخل مخيم

 .خمسة شهور

محمود مصطفى محمـود     ١٧ مخيم قلنديا ٢٦/٦/٢٠٠١
 إمطير

١٧٧.

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها  خالل 
 .مواجهات جرت قرب معبر المنطار

أحمد محمود عبد المعطي     ١٤ غزة ٣٠/٦/٢٠٠١
 ياسين

١٧٨.

إستشهد خالل إشتباك مسلح مع الجيش اإلسرائيلي في 
 . بيزك قرب بلدة قباطيةمحيط معسكر

محمود موسـى سـليمان      ٣٢ مخيم جنين ١/٧/٢٠٠١
 خليل

١٧٩.

جمال ضـيف اهللا حسـن       ٣٢ مخيم جنين ١/٧/٢٠٠١ .كما سبق
 ثلجية

١٨٠.

تم إغتياله حيث تعرضت السيارة التي كان يستقلها 
ثنين من زمالئه لهجوم بالصواريخ أطلقتها مروحيات إو

 ثن تفحم جثإسرائيلية من نوع أباتشي مما أسفر ع
 .الشبان الثالثة

ــليمان  ٢٦ طمون ٢/٧/٢٠٠١ ــد س ــد أحم محم
 بشارات

١٨١.

ــادق   ٢٠ طمون ٢/٧/٢٠٠١ .كما سبق ــمي ص ــد رس ولي
 بشارات

١٨٢.

سامح نوري ذيـب أبـو       ٢٣ بيت دجن ٢/٧/٢٠٠١ .كما سبق
 حنيش

١٨٣.

إستشهد جراء إصابته بثمانية أعيرة نارية في كافة 
 لسيارته لإلشتباه أنحاء الجسم أطلقت عليه أثناء قيادته

به عندما ألقى من نافذة السيارة كيس يعتقد أن فيه 
 .نفايات

رضوان إبراهيم يوسـف     ٣٢ سالم  ٢/٧/٢٠٠١
 إشتيه 

١٨٤.

إستشهد متأثراً بجروح أصيب بها قبل ثماينة شهور 
خالل مواجهات جرت قرب بوابة صالح الدين في 

 .رفح

ــد اهللا  ١٤ خانيونس ٤/٧/٢٠٠١ ــل عب ــراد جمي م
 يالمصر

١٨٥.



 

٣٠٨ 
 
 
 
 

 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أطلق 
عليه أثناء ممارسته الرياضة في ملعب مدرسة 

 .وت المحاذية لمدينة البيرةغ مستوطنة بسمنالهاشمية 

.١٨٦ ناصر لطفي حمدان عابد ٣٦ البيرة ٥/٧/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خالل 
 أطفال كانوا يلهون إطالق أعيرة نارية باتجاه مجموعة

 .في منطقة الشريط الحدودي في تل زعرب في رفح

ــراهيم  ١١ رفح ٨/٧/٢٠٠١ ــد إب ــل محم خلي
 المغربي

١٨٧.

 بعيار ناري في الرأس أثناء ا جراء إصابتهتإستشهد
إطالق النار تجاه السيارة التي كانت تقلها وعامالت 
أخريات إلى مكان عملهن في مدينة بئر السبع وذلك 

 .ازها إحدى الطرق الترابية جنوب الظاهريةعقب إجتي

رســمية جــودة صــبيح  ٣٨ الظاهرية ١١/٧/٢٠٠١
 الجبارين

١٨٨.

إستشهد جراء إصابته بشظايا في أنحاء الجسم بعد 
قصف موقف تابع لالستخبارات العسكرية الفلسطينية 

 .في نابلس

.١٨٩ محمد عطا أبو فياض ٢٣ غزة ١٢/٧/٢٠٠١

 في الرأس عندما إستشهد جراء إصابته بعيار ناري
كان يحاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة 

 .نيسائيت في منطقة بيت الهيا

.١٩٠ عاطف محمد طافش  ٣٠ غزة ١٣/٧/٢٠٠١

تم إغتياله عندما تم تفجير سيارة مفخخة أثناء مروره 
قربها وذلك بواسطة طائرة مروحية كانت تحلق في 

 .أجواء طولكرم

.١٩١ شير توفيق بدرانفواز ب ٢٧ طولكرم ١٣/٧/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بإصابته بنوبة قلبية حادة إثر تعرض 
منزل والده الذي يقطنه لقصف إسرائيلي مكثف 

 .بالقذائف المدفعية

طارق جواد إبراهيم أبـو      ١٧ الخليل ١٥/٧/٢٠٠١
 الضبعات 

١٩٢.

منزل عائلة سعادة ) أباتشي(قصف مروحيات عسكرية 
لة تستعد الستقبال في مدينة بيت لحم حيث كانت العائ

نجلها خالد سعادة الذي أطلق سراحه من سجن مجدو 
 .بعد إعتقال إستمر لمدة ثالث سنوات ونصف

.١٩٣ هعمر أحمد محمد سعاد ٤٥ بيت لحم ١٧/٧/٢٠٠١

.١٩٤ هإسحق أحمد محمد سعاد ٥٢ بيت لحم ١٧/٧/٢٠٠١ .كما سبق
.١٩٥ محمد صالح محمد جادو ٢٨ بيت لحم ١٧/٧/٢٠٠١ .كما سبق
.١٩٦ طه عيسى موسى  العروج ٣٢ بيت لحم ١٧/٧/٢٠٠١ .قكما سب

 المستوطنين بالحجارة  من قبلإستشهد جراء مهاجمته
والكالب، وعندما هرع إليه إبن عمه وجده يلفظ أنفاسه 
األخيرة متأثراً بنوبة قلبية حيث لم يكن يعاني من 

 .مشاكل صحية

.١٩٧ نصفت إبراهيم حجير ٣٩ مردا ١٧/٧/٢٠٠١

ض السيارة التي كان يستقلها وعائلته إستشهد بعد تعر
إلطالق رصاص مكثف من قبل مجموعة من 
المستوطنين تطلق على نفسها لجنة األمن على الطرق 
مما أسفر عن استشهاد ثالثة أشخاص وجرح أربعة 
أخرين، وذلك قرب حاجز عسكري إسرائيلي على 

 .مدخل إذنا

ــي  أشهر ٣ اذنا ١٩/٧/٢٠٠١ ــروان حلم ضــياء م
 طميزي

١٩٨.

.١٩٩ محمد حلمي مسلم طميزي ٢٣ إذنا ١٩/٧/٢٠٠١ .كما سبق
ــى  ٢٠ إذنا ١٩/٧/٢٠٠١ .كما سبق محمــد ســالمة موس

 الطميزي
٢٠٠.

أصيب المنزل بقذيفة صاروخية أطلقها الجيش 
اإلسرائيلي باتجاه مكتب المؤسسات الوطنية في الخليل 
إال أنها أخطأت الهدف وأصابت أحد المنازل مما أسفر 

 . رجب وإصابة آخرين بجروحعن استشهاد أبو

.٢٠١ رجائي محمد فريد التميمي ٣٥ الخليل ٢٠/٧/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق قذيفة مدفعية تجاه المنازل 
المقاربة لمستوطنة نتساريم حيث أصيب إصابة 

 .مباشرة

يحيى صـبحي مصـباح      ٢٨ غزة ٢١/٧/٢٠٠١
 هالداي

٢٠٢.

إستشهد إثر إصابته بعيار ناري في القلب جراء إطالق 
 .لنار على مجموعة من المواطنين قرب بوابة رفحا

.٢٠٣ يم النحاللرفعت صابر س ١٥ رفح ٢٣/٧/٢٠٠١

تم اغتياله من قبل الوحدات الخاصة اإلسرائيلية التي 
دخلت إلى منزله برفقة كالب بوليسية وسيارة محملة 

 .بأقفاص الدجاج وقامت بإطالق الرصاص عليه

.٢٠٤ نسف ياسيمصطفى يو ٢٨  جنين-عانين  ٢٣/٧/٢٠٠١



 

٣٠٩ 
 
 
 
 

 

تم إغتياله بواسطة قذيفتين أطلقتا تجاه سيارته مما أسفر 
عن تفحم جثته في منطقة وادي التفاح على طريق 

 . طولكرم–نابلس 

صالح الدين نور الـدين       ٣٧ نابلس ٢٥/٧/٢٠٠١
 هرضا دروز

٢٠٥.

إستشهد بسبب إنفجار شديد وقع في حراج لبيع قطع 
 من زمالئه السيارات حيث كان الشهيد وستة آخرين
 .يتواجدون في هذا المكان لحظة اإلنفجار

عبد الرحمن إشتيوي حسن    ٢٨ الفارعة ٣٠/٧/٢٠٠١
 مبارك

٢٠٦.

حكمت عبد الكريم حمـاد      ٣١ الفارعة ٣٠/٧/٢٠٠١ .كما سبق
 أبو الهبل

٢٠٧.

.٢٠٨ هماهر أحمد عبد اهللا جوابر ٢٧ الفارعة ٣٠/٧/٢٠٠١ .كما سبق
.٢٠٩  ه طايع قاسم بالطيمحمد ٢٢ الفارعة  ٣٠/٧/٢٠٠١ .كما سبق
منير مصطفى صالح أبـو    ٢٤ الفارعة ٣٠/٧/٢٠٠١ .كما سبق

 راشد
٢١٠.

.٢١١ أمين محمد حافظ قاسم ٢٢ طوباس ٣٠/٧/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد خالل إشتباك مع القوات اإلسرائيلية في منطقة 

 .المنطار شرق مدينة غزة
حمودة نصري عبد الفتاح     ٢٣ بيت الهيا ٣١/٧/٢٠٠١

 المدهون
٢١٢.

إستشهد نتيجة قصف بالرشاشات الثقيلة قرب مفترق 
 .نتساريم

.٢١٣ محمد أسعد فهمي الحسني ٢٠ غزة ٣١/٧/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق صواريخ على مقر المركز 
الفلسطيني للدراسات واإلعالم في نابلس من قبل 
مروحيات إسرائيلية حيث كان يتواجد في المقر عدد 

مقابالت رون يجمن قادة حماس وصحفيون كانوا 
 .صحفية

.٢١٤ حمد أجمال سليم إبراهيم  ٤٣ نابلس ٣١/٧/٢٠٠١

جمال عبد الرحمن محمد     ٤٢ بالطة  ٣١/٧/٢٠٠١ .كما سبق
 منصور

٢١٥.

محمد عبد الكريم خليـل       ٢٦ بالطة  ٣١/٧/٢٠٠١ .كما سبق
 شاوييالب

٢١٦.

فهيم إبـراهيم مصـطفى      ٣٢ دوما  ٣١/٧/٢٠٠١ .كما سبق
 هدوابش

٢١٧.

.٢١٨ عثمان عبد القادر قطناني ٢٥ عسكر ٣١/٧/٢٠٠١ .كما سبق
ــعيد  ٢٧ نابلس ٣١/٧/٢٠٠١ .كما سبق ــر منصــور س عم

 منصور
٢١٩.

إستشهد أثناء مروره قرب المبنى الذي تعرض للقصف 
 .في نابلس وفيه عدد من قادة حركة حماس

أبـو  أشرف عبد المـنعم      ٦ الجديدة ٣١/٧/٢٠٠١
 خضر

٢٢٠.

.٢٢١ رخضأبو لمنعم بالل عبد ا ٩ الجديدة ٣١/٧/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد خالل مواجهات مع الجيش االسرائيلي في 

 .المدينة
ــد   ٣٢ الخليل   ــدوي محم ــد ب محم

 الشرباتي 
٢٢٢.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خالل 
إشتباك مسلح على الطريق اإللتفافية قرب قرية بيت 

 .إيبا غرب نابلس

 حلمـي عبـد     ليمفراس س  ٢٣ نابلس ٢/٨/٢٠٠١
 الحق

٢٢٣.

تم إغتياله بواسطة قذائف صاروخية تم إطالقها من 
طائرة أباتشي باتجاه سيارته أثناء مروره من سوق 

 .مالحدادين وسط مدينة طولكر

عــامر منصــور حســن  ٢٢ طولكرم ٤/٨/٢٠٠١
 الخضيري

٢٢٤.

.٢٢٥ علي إبراهيم الجوالني  ٣٠ مخيم قلنديا ٥/٨/٢٠٠١ .إستشهد خالل اشتباك مسلح في تل ابيب
جراء إطالق النار عليه أثناء عودته من إستشهد 

 .طولكرم إلى بلدة عنبتا
مهدي محمد عبد الفتـاح      ٢٣ بلدة عنبتا ٤/٨/٢٠٠١

 عبد اهللا 
٢٢٦.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في البطن خالل 
 قرب حاجز ٩/٨/٢٠٠١مواجهات جرت بتاريخ 

 .ارطالمن

.٢٢٧ ماهر محمد محمد عفانة ٢٧ غزة ٩/٨/٢٠٠١

 المواجهات التي جرت قرب معبر إستشهد خالل
 .المنطار

محمود رمضان راغـب      ٢٦ غزة ٩/٨/٢٠٠١
 السقا

٢٢٨.

إستشهدت جراء القصف اإلسرائيلي لمدينة الخليل 
 .باألسلحة الثقيلة

صــابرين عبــد الكــريم  ٩ الخليل  ١٢/٨/٢٠٠١
 عوض جريوي

٢٢٩.



 

٣١٠ 
 
 
 
 

 

تم اغتياله بعد مالحقته من قبل عدد من الدوريات 
نار عليه حيث أصيب بجراح نقل العسكرية وإطالق ال

 .على أثرها إلى مستشفى هداسا وهناك فارق الحياة

ناصر إسماعيل جبريل أبو   ٢٢ مخيم قلنديا ١٣/٨/٢٠٠١
 زيديه

٢٣٠.

 الوحدات يه علهاتم إغتياله بعدة أعيرة نارية أطلقت
 .الخاصة عندما خرج من سيارته باتجاه منزله

د أبـو   عماد سليمان محمو   ٢٧ الخليل ١٥/٨/٢٠٠١
 هسنين

٢٣١.

إستشهد جراء مهاجمة سيارته من قبل المستوطنين 
بالحجارة والرصاص على الطريق االلتفافي قرب قرية 

 .الساوية مما أدى إلى إنقالب السيارة

.٢٣٢ كمال سعيد أحمد مسلم ٥٠ قرية تلفيت ١٦/٨/٢٠٠١

ن محمد جمعة    عبد الرحم  ٢٩ خانيونس ١٧/٨/٢٠٠١ .قصف لمنازل المواطنين في مدينة خانيونس
 أبو بكره

٢٣٣.

إطالق صاروخين صوب منزل العائلة جراء إستشهد 
 .الواقع قرب مطار غزة الدولي

.٢٣٤ سمير سليمان العبد أبو زيد  ٣٧ رفح ١٩/٨/٢٠٠١

إيناس سمير سليمان أبـو      ١٦ رفح ١٩/٨/٢٠٠١ كما سبق
 زيد 

٢٣٥.

سليمان سمير سليمان أبو     ٦ رفح ١٩/٨/٢٠٠١ .كما سبق
 زيد

٢٣٦.

إثر إصابة مباشرة جراء إطالق عيار ناري إستشهد 
 .من موقع عسكري في جبل جرزيم تجاه منزله

.٢٣٧ صالح سعيد صالح زيدان ٣٣ بالطة ١٩/٨/٢٠٠١

إستشهد خالل مواجهات وقعت بين سكان مخيم 
البرازيل والجيش اإلسرائيلي بسبب أعمال الحفر 

 .والتحصين

محمد صبحي اسـماعيل      ١٤ رفح ١٩/٨/٢٠٠١
  أبو عرار

٢٣٨.

إستشهد جراء إطالق النار عليه عند محاولته اإللتفاف 
 .على حاجز عسكري

معين صبحي سعيد  أبـو       ٣٨ كفر الديك ١٩/٨/٢٠٠١
 الوي

٢٣٩.

تعرض لمحاولة إغتيال قبل خمسة أيام من تاريخ 
إستشهاده حيث أصيب بقذيفة أطلقها الجيش اإلسرائيلي 

 .تجاهه

 الـرحيم   ياسر جمعة عبد   ٣٠ مخيم بالطة ٢٠/٨/٢٠٠١
 البدوي 

٢٤٠.

تم إغتياله بواسطة صواريخ أطلقتها طائرة أباتشي 
إسرائيلية في محاولة الغتيال والده وعدد آخر من 

 .المطاردين

.٢٤١ بالل يحيى محمود الغول ١٨ غزة ٢٢/٨/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار على مجموعة من سالح 
الهندسة كانت تحاول نزع ألغام زرعها الجيش 

 .ي في أحد منازل رفحاإلسرائيل

.٢٤٢ محمود عمر علي جاسر ٢٣ خانيونس ٢٢/٨/٢٠٠١

إستشهد خالل إشتباك مسلح وقع على مشارف قرية 
 .بيت إيبا

.٢٤٣ عاهد محمود محمد فارس  ٢٢ مخيم بالطة ٢٢/٨/٢٠٠١

ــد  ٢٥ بيت إيبا ٢٢/٨/٢٠٠١ .كما سبق ــراهيم محم ــادي إب ف
 هسماعن

٢٤٤.

.٢٤٥  فوزي إسماعيلزاهر ٣٠ بيت إيبا ٢٢/٨/٢٠٠١ .كما سبق
.٢٤٦ هحكم جمل تايه قبال ٢٢ بيت إيبا ٢٢/٨/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد جراء سقوطه على األرض أثناء مطارة جنود 
 .االحتالل اإلسرائيلي له في منطقة نابلس

محمــد حســني عــارف  ١٥ نابلس ٢٢/٨/٢٠٠١
 العجوز

٢٤٧.

أصيب بعيار ناري أطلقه عليه قناص إسرائيلي بعد 
 . جثمان الشهيد محمود جاسرمشاركته في تشييع

ــق  ١٤ خانيونس ٢٣/٨/٢٠٠١ محمــد جــابر مزاري
 زعرب

٢٤٨.

إستشهد أثناء توغل قوات الجيش اإلسرائيلي في مدينة 
 .رفح

.٢٤٩ هعالء سليمان أبو بكر ٢٠ رفح ٢٤/٨/٢٠٠١

إستشهد بعد إقتحام مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين 
) جاف أور(لمعسكر إسرائيلي قرب مستوطنة 

تباكها مع الجيش اإلسرائيلي حيث أسفر الحادث واش
 .عن مقتل ثالثة جنود إسرائيليين

هشام موسى قاعور أبـو      ٢٢ رفح  ٢٤/٨/٢٠٠١
 جاموس

٢٥٠.

أمين محمد حمـدان أبـو       ٢٦ رفح  ٢٤/٨/٢٠٠١ .كما سبق
 حطب

٢٥١.

أصيب بقذيفة أطلقتها دبابة تابعة للجيش اإلسرائيلي 
 .دينة غزةبالقرب من مقبرة الشهداء شمال شرق م

.٢٥٢ إبراهيم محمد حسن شرف ١٨ جباليا ٢٦/٨/٢٠٠١

تم إغتياله بواسطة صاروخين أطلقت من مروحية 
إسرائيلية أثناء وجوده في مكتبه في مدينة البيرة، حيث 

 . الشهيد أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينكان

ــي  ٦٣ البيرة ٢٧/٨/٢٠٠١ ــي العل مصــطفى عل
 الزبري 

٢٥٣.



 

٣١١ 
 
 
 
 

 

صف القوات اإلسرائيلية ألحياء سكنية إستشهد خالل ق
 .ومواقع أمنية في منطقة الخليل

.٢٥٤  هرياض ناجي أبو زين ٢٧ الخليل ٢٨/٨/٢٠٠١

إستشهد خالل إقتحام الجيش اإلسرائيلي لمدينة بيت 
 .جاال

.٢٥٥ محمود مرزوق سمور ٢٥ غزة ٢٨/٨/٢٠٠١

 مجموعة من ىإستشهد جراء إطالق النار عل
ا يتفقدون آثار الدمار على الفلسطينيين الذين كانو
 .الشريط الحدودي في رفح

.٢٥٦ تامر رياض زعرب  ١٧ رفح ٢٨/٨/٢٠٠١

تم إغتياله عندما تم إطالق النار على مجموعة من 
الفلسطينيين داخل مزرعتهم في قرية فرعون مما أدى 

 .إلى إستشهاده وإصابة شقيقه بجروح

عماد سليم أحمـد جمعـة        ٢٠ فرعون ٢٨/٨/٢٠٠١
 ههزاهز

٢٥٧.

إستشهد أثناء القصف اإلسرائيلي لألحياء السكنية في 
 .مدينة الخليل

.٢٥٨ هعبودة كامل الدبابس ٣٩ ترقوميا ٢٩/٨/٢٠٠١

أثناء توجهه إلى العمل على الطريق بين قريته 
ومستوطنة علمون، تم إطالق النار عليه وعلى عائلته 
في السيارة حيث كان السائق للسيارة، إستشهد على 

مستوطنون من حركة كافي المتطرفة تبنوا الفور، وال
 .العملية

حيدر جدوع عبد الجـابر       ٢٧ حزما ٢٩/٨/٢٠٠١
 كنعان

٢٥٩.

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية خالل مواجهات 
 .وقعت في رفح

.٢٦٠ محمد سليمان الحمراني  ٢٤ رفح ٢٩/٨/٢٠٠١

إستشهد أثناء محاولته إسعاف أحد الجرحى في منطقة 
الخليل حيث يعمل طبيباً لدى وزارة دوار المنارة في 

 .الصحة

 –خاراس  ٣٠/٨/٢٠٠١
 الخليل

موسى إبـراهيم عبـد اهللا       ٥٠
 قديمات 

٢٦١.

إستشهد أثناء قصف مخيم نور شمس بقذائف المدفعية 
بعد فشل محاولة إغتيال أحد نشطاء حركة الجهاد 

 .اإلسالمي

داوود صالح عبد الغنـي      ٣٢ مخيم نور شمس ٣٠/٨/٢٠٠١
 فحماوي 

٢٦٢.

إستشهد إثر تعرض الموقع العسكري الذي يعمل به في 
منطقة الشيخ عجلين للقصف من قبل دبابات إسرائيلية 

 .موجودة في محيط مستوطنة نتساريم

.٢٦٣ سامي سمير محمد بارود ٢١ مخيم النصيرات ٣٠/٨/٢٠٠١

 اتم إغتياله بواسطة تفجير عبوة ناسفة في سيارته مم
روح وإصابة ثالثة أدى إلى إصابة أحد مرافقيه بج

رئيس ل اًمساعديعمل الشهيد كان  .آخرين من المارة
 .جهاز المخابرات العامة بغزة

.٢٦٤ تيسير زايد خطاب  ٤٢ غزة ١/٩/٢٠٠١

إستشهد خالل اشتباك مسلح  أثناء توغل الجيش 
 .اإلسرائيلي داخل مناطق سكنية في منطقة الخليل

.٢٦٥  إدريس فايز محمد عاشور ٢١ الخليل ١/٩/٢٠٠١

.٢٦٦ هعالء يونس أحمد إرفاعي ٢٢ الخليل ١/٩/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 

٣٠/٨/٢٠٠١. 
.٢٦٧ خالد مصطفى عواجه ٢٥ رفح ٢/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء 
تواجده في منزله في البلدة القديمة خالل تعرض العديد 

ية في مدينة الخليل للقصف وتم نقله من األحياء السكن
بواسطة سيارة إلى المستشفى بهدف إسعافه، لكن 
السيارة تعرضت للقصف حيث كان يقودها أمجد الجمل 

 .مما أدى إلى إستشهاده على الفور

ــود  ١٧ الخليل ٣/٩/٢٠٠١ ــاد عصــام محم عم
 البطش

٢٦٨.

إستشهد جراء تعرض السيارة التي كان يقودها للقصف 
 .للجريح عماد البطش قبل إستشهادهأثناء نقله 

.٢٦٩ مجد ماجد مصطفى الجملأ ٢٥ الخليل ٣/٩/٢٠٠١

إستشهد عندما تعرضت سيارة الجيب التي كان يستقلها 
للقصف عندما كانت تسير على شارع طولكرم نابلس 

 الذيفي محاولة إستهدفت إغتيال الشاب رائد الكرمي 
 .قفز من السيارة ونجا بأعجوبة

.٢٧٠ عمر محمود ذيب صبح ١٩ كرمطول ٦/٩/٢٠٠١

مصــطفى عاهــد حســن  ٢١ طولكرم ٦/٩/٢٠٠١ .كما سبق
 عنبص

٢٧١.

إستشهد خالل إنفجار غامض وقع في منزل مهجور 
 .يتردد عليه أعضاء من لجان المقاومة الشعبية في رفح

عز الدين محمود محمـد      ٢٤ رفح ٨/٩/٢٠٠١
 عبد الرحمن 

٢٧٢.

نازل إستشهد خالل إطالق عيارات نارية تجاه م
المواطنين في المنطقة المحيطة لمعسكر إسرائيلي قرب 

 .بوابة صالح الدين في رفح

  أبـو    همحمد سمير شحاد   ١٣ رفح ٨/٩/٢٠٠١
 هلبد

٢٧٣.



 

٣١٢ 
 
 
 
 

 

ثر قيام المستوطنين في إإستشهد جراء إصابته بجروح 
الخليل بإلقاء قنبلة متفجرة داخل منزله قبل يوم واحد 

 .من تاريخ إستشهاده

.٢٧٤ خالد عرفات عيسى البطش ٣ الخليل ٨/٩/٢٠٠١

إستشهد خالل إشتباك مسلح بين مجموعة فلسطينية 
وقوات الجيش اإلسرائيلي المقيمة قرب مقبرة الشهداء 

 .شرق غزة

نسيم أحمد عودة اهللا أبـو       ٢٨ بني سهيال ٩/٩/٢٠٠١
 عاصي

٢٧٥.

إستشهد خالل قصف موقع لقوات األمن الوطني في 
 . جنين–طمون 

.٢٧٦ فايق أحمد أبو صيام ٣٠ طمون ١٠/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري أطلقه جنود من 
موقع عسكري إسرائيلي مقام قرب مفترق أبو العجيق 
على المواطنين المارة قرب مدينة خانيونس ودير 

 .البلح

.٢٧٧ همحمد ذيب  أبو شقف ٢٣ خانيونس ١١/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء قصف القوات اإلسرائيلية لمدخل مدينة 
 .الغربي خالل إقتحام المدينةجنين 

.٢٧٨ هإياد سلمان محمد نغنغي ١٨ جنين ١١/٩/٢٠٠١

.٢٧٩ محمد أبو شقفه ٢٨ خانيونس ١١/٩/٢٠٠١ .عيار ناري في الرأس
إستشهد جراء قصف القوات اإلسرائيلية لمدخل مدينة 

 .جنين الغربي خالل إقتحام المدينة
.٢٨٠ إبراهيم علي يوسف الفايد ٢٤ جنين ١١/٩/٢٠٠١

.٢٨١ مهند رجا أبو الهيجاء  ٢٥ جنين ١٢/٩/٢٠٠١ .هد جراء قصف منزله في جنينإستش
إستشهد أثناء قصف منزل يعود إلى عائلة العارضة في 

 .عرابة
.٢٨٢ وائل مطلق محمد عساف ٢٣ عرابة ١٢/٩/٢٠٠١

إستشهدت أثناء قصف منزل يعود إلى عائلة العارضة 
 .في عرابة

 

ــد توفيــ  ١٢ عرابة ١٢/٩/٢٠٠١ ــيس أحم ق بلق
 هالعارض

٢٨٣.

أسعد عبد الرحمن اسـعد      ٢٥ عتيل ١٢/٩/٢٠٠١ .كما سبق
 هدق

٢٨٤.

إستشهد إثر قصف مروحيات إسرائيلية لمقر األمن 
 .الوقائي في بلدة طوباس

.٢٨٥ توفيق إبراهيم حسين زيد  ٣٥ قلقيلية ١٢/٩/٢٠٠١

إستشهد إثر قصف مروحيات إسرائيلية لموقع تابع 
 .لألمن الوقائي في مخيم الفارعة

.٢٨٦ ثائر محسن خضر مهداوي ٢٤ طوباس ١٢/٩/٢٠٠١

.٢٨٧ هشاهر أحمد بني عود ٢٧ طمون  ١٢/٩/٢٠٠١ .إستشهد إثر قصف موقع تابع لألمن الوقائي في طمون
إطالق النار على سيارة أجرة قرب مفرق المطاحن في 

 .خانيونس
.٢٨٨ هعامر  حمدي موسى زياد ٢١ مخيم المغازي  ١٢/٩/٢٠٠١

ظايا في الجسم لدى اقتحام مدينة إستشهد إثر إصابته بش
 .جنين

خطاب عبد الفتاح سـعيد      ٣٣ جنين ١٣/٩/٢٠٠١
 جبارين

٢٨٩.

ا مإستشهد وزوجته رجاء إثر سقوط قذيفة على منزله
 .حيث أصيب بجروح خمسة أخرين من أفراد العائلة

فخري مصـطفى خليـل       ٣٢ مخيم جنين ١٣/٩/٢٠٠١
 سليط

٢٩٠.

اء صــالح محمــود  رجــ ٢٤ مخيم جنين ١٣/٩/٢٠٠١ .كما سبق
 فريحات

٢٩١.

إستشهد بعد اختطافه من سيارة اإلسعاف أثناء نقله إلى 
طولكرم للعالج بعد إصابته بشظايا بالمنزل الذي 

 .تعرض في عرابة للقصف

ــق   ٢٧ عرابة ١٣/٩/٢٠٠١ ــد توفي ــفيان أحم س
 هالعارض

٢٩٢.

إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها الجنود 
قام على الشارع الرئيسي اإلسرائيليون على حاجز م

 .بين خربثا وبيت لقيا

ــران  ٢٥ شعفاط ١٣/٩/٢٠٠١ ــد جب ــت محم رأف
 حميدان

٢٩٣.

إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها بتاريخ 
 أثناء محاولة الجيش اإلسرائيلي اقتحام ١٣/٩/٢٠٠١

 .مخيم عقبة جبر

.٢٩٤ محمد غازي شنواني  ٣٩ أريحا ١٣/٩/٢٠٠١

اإلسرائيلية لمنازل إستشهد أثناء قصف القوات 
 .ارطالمواطنين في منطقة المن

.٢٩٥ هرمزي خليل حسون ١٧ غزة ١٤/٩/٢٠٠١

إستشهد أثناء مشاركته في التصدي للقوات اإلسرائيلية 
 .خانيونس/ التي اقتحمت حي اإلسكان النمساوي 

ــد مصــطفى  ٢١ خانيونس ١٤/٩/٢٠٠١ محمــد ولي
 الدجاني

٢٩٦.

.٢٩٧  هاشم رجب خلفعمار ٢٠ خانيونس ١٤/٩/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد جراء إصابته بقذيفة أطلقتها القوات اإلسرائيلية 

 .باتجاه أحد طواقم اإلسعاف واإلنقاذ في بيت ساحور
.٢٩٨ يحيى ناصر صبايحه  ٢١ بيت ساحور ١٥/٩/٢٠٠١



 

٣١٣ 
 
 
 
 

 

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في البطن خالل 
ع جثمان شهيدين يالمواجهات العنيفة التي أعقبت تشي

 .انيونسفي خ

.٢٩٩ عماد الدين عطا زعرب ١٣ خانيونس ١٥/٩/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بالجروح التي أصيب بها بتاريخ 
 أثناء تصديه لتوغل الدبابات اإلسرائيلية ١٥/٩/٢٠٠١

 .في بيت حانون

محمـد رمضـان محمــد     ٢٠ بيت حانون ١٥/٩/٢٠٠١
 هكفارن

٣٠٠.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته 
ه مروحية إسرائيلية أثناء تواجده على سطح منزله علي

 .أثناء محاولة الجيش اقتحام البيرة

.٣٠١ علي خضر جابر الياسيني ٢٥ البيرة ١٦/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيارين ناريين في الرأس عندما 
 .أطلق النار عليه قرب بوابة صالح الدين في رفح

عبد السالم حسن  أحمـد       ٣٥ رفح ١٧/٩/٢٠٠١
 حسن

٣٠٢.

إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها أثناء محاولة 
 .١٧/٩/٢٠٠١إقتحام بلدة بيتونيا بتاريخ 

.٣٠٣ عماد حمدي صالح عوض  ٢٥ مخيم الشاطيء  ١٧/٩/٢٠٠١

إستشهد خالل قصف ليلي للمدينة حيث عثر على 
جثمانه خلف مقود سيارته العمومية قرب سوق المدينة 

 .عد إصابتهبعد أن نزف لساعات طويلة ب

إسـماعيل عبـد الهـادي     ٣٠ حلحول ١٨/٩/٢٠٠١
 هرمضان الدود

٣٠٤.

 جنين - ةتم إطالق النار عليه قرب قرية برق
 .ختطفت طائرة مروحية جثتهاو

.٣٠٥ معتز عبد المجيد دغلس ٢٦ نابلس ١٨/٩/٢٠٠١

إستشهد متأثرا بجروحه التي اصيب بها خالل إقتحام 
 .مدينة قلقيلية

.٣٠٦ مالك عبد الجابر تميم سالم  ٢٦ بزاريا ١٩/٩/٢٠٠١

تم إطالق النار عليه أثناء قيادته لسيارته بالقرب من 
 .مستوطنة كفار داروم شرق دير البلح

منير مصطفى إبراهيم أبو     ٣٤ غزة  ٢٠/٩/٢٠٠١
 موسى

٣٠٧.

ه القوات اإلسرائيلية تإستشهد إختناقاً بالغاز الذي أطلق
لى أحد على مجموعة من المواطنين حاولت اإللتفاف ع

 .الحواجز العسكرية

عبد اللطيف سليم حسـن      ٦٠  قلقيلية–عزون  ٢٢/٩/٢٠٠١
 رضوان

٣٠٨.

إستشهد متأثراً بجراحه خالل المواجهات التي أصيب 
 .بها سابقاً قرب مستوطنة نفيه دكاليم غرب خانيونس

.٣٠٩ نصر اهللا محمود جرغون ٢٠ خانيونس  ٢٣/٩/٢٠٠١

اجهات إستشهد جراء إصابته برصاص حي خالل مو
 .جرت في رفح

.٣١٠  همحمود جالل سعيد قشط ١٨ رفح ٢٦/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار من قبل معدات عسكرية 
ثقيلة صوب المنازل الواقعة في محيط بوابة صالح 

 .الدين جنوب رفح

.٣١١ خالد محمود أبو حبيب ٢٧ رفح ٢٧/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار من قبل معدات عسكرية 
 المنازل الواقعة في محيط بوابة صالح ثقيلة صوب

 .الدين جنوب رفح
 

.٣١٢ أكرم عبد الجواد أبو لبده ٣٠ رفح ٢٧/٩/٢٠٠١

محمــود فتحــي حمــدان  ٢٥ رفح ٢٧/٩/٢٠٠١ .كما سبق
 الشاعر

٣١٣.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خالل 
 .مواجهات قرب بوابة صالح الدين

.٣١٤ لمعاوية علي النحا ١٤ رفح ٢٧/٩/٢٠٠١

أصيب جراء إطالق أعيرة نارية تجاهه أثناء مروره 
 .في منطقة المزرعة في دير البلح

.٣١٥ عالي سالمة أبو بليمة ٣٠ رفح ٢٧/٩/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجروح أصيب بها خالل مواجهات 
 .جرت في رفح

.٣١٦ هأحمد محمد صبحي عواج ٢٥ رفح ٢٧/٩/٢٠٠١

وات إستشهد جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعتها الق
اإلسرائيلية قرب مسجد النوري على الشريط الفاصل 

 .بين مصر وفلسطين

.٣١٧ شادي جاد الكريم أبو الفي  ٢٠ رفح ٢٨/٩/٢٠٠١

.٣١٨ يوسف مهدي أحمد عاطف ٢١ رفح ٢٨/٩/٢٠٠١ .كما سبق
.٣١٩ محمد محمد مصلح  زهد ٢٠ رفح ٢٨/٩/٢٠٠١ .كما سبق
ثر إصابته بعيار ناري في الحوض خالل إإستشهد 
 .حياء سكنية في قرية بني نعيمقصف أ

محمد فتحي يوسف أبـو      ١٠ بني نعيم ٢٨/٩/٢٠٠١
 هزويد الطراير

٣٢٠.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الحوض أثناء 
 .إشتباكات مسلحة في مدينة الخليل

.٣٢١ إمام محمد رشاد الشريف  ٢٥ الخليل ٢٨/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إنفجار غامض في ضاحية اإلسكان في 
 .ة الخليلمدين

.٣٢٢ ياسر أحمد حامد األدهمي ٢٥ الخليل ٢٨/٩/٢٠٠١



 

٣١٤ 
 
 
 
 

 

.٣٢٣ محمود علي سكر ١٥ الدهيشة ٢٨/٩/٢٠٠١ .مواجهات إندلعت في بلدة الخضر
إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل حوالي 

المدخل الشمالي  أسبوع خالل مواجهات جرت على
 .لمدينة البيرة

.٣٢٤  فهد حسن عرارمحسن ١٧ ة بني زيدوقرا ٢٨/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خالل 
داروم  مواجهات وقعت في محيط مستوطنة كفار

 .جنوب قطاع غزة

.٣٢٥ خليل يوسف فياض ١٨ دير البلح ٢٩/٩/٢٠٠١

.٣٢٦ محمود خميس الصواف ١٢ غزة ٢٩/٩/٢٠٠١ .إستشهد خالل مواجهات جرت قرب معبر المنطار
ار ناري عندما كان متواجداً إستشهد جراء إصابته بعي

 .أمام محله التجاري خالل قصف منطقة باب الزاوية
.٣٢٧ ربحي محمود البايض ٥٠ الخليل ٢٩/٩/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار عليه من قبل كمين نصبته 
قوات إسرائيلية بالقرب من بلدة سيلة الظهر في 

 .محافظة جنين باتجاه ثالث سيارات

.٣٢٨ حسني مصطفى أبو الليل ١٩ مخيم بالطة ٣٠/٩/٢٠٠١

خليل عبد الحليم ناصـر      ٥٠ مخيم عسكر ٣٠/٩/٢٠٠١ .كما سبق
 الصرفندي

٣٢٩.

تم إغتياله جراء إطالق النار عليه أثناء تواجده في 
الطريق الواصلة بين حارة الشيخ وشارع الشاللة في 

 .الخليل

نضــال محمــد صــبحي  ٢٨ الخليل ٣٠/٩/٢٠٠١
 رشدي الفاخوري 

٣٣٠.

ل القصف المدفعي الذي نفذته الدبابات إستشهد خال
اإلسرائيلية وعدد من الزوارق البحرية على مواقع 

 .عسكرية فلسطينية

.٣٣١ نور الدين محمد قويدر  ٢٥ غزة ٣/١٠/٢٠٠١

.٣٣٢ محمود إبراهيم أبو هاني ٢٣ مخيم الشاطىء ٣/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
.٣٣٣ هوائل فؤاد ابو عواد ٢٥ دير البلح ٣/١٠/٢٠٠١ .كما سبق

.٣٣٤ هسيد سليم زياد ٣٤ غزة ٣/١٠/٢٠٠١ .ما سبقك
.٣٣٥ حمد خضرأدريس إماهر  ٢٣ بيت الهيا ٣/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
 .كما سبق

 
.٣٣٦ محمود محمد الشرفا ٢٥ بيت الهيا ٣/١٠/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بشظايا قذائف خالل قصف مخيم 
 .جباليا

.٣٣٧ براهيم عودة شعبان إ ٢٣ جباليا ٣/١٠/٢٠٠١

يلي سيناي إء اشتباك مسلح في مستوطنة إستشهد اثنا
 .في قطاع غزة

.٣٣٨ براهيم نزار ريان إ ١٩ جباليا مخيم  ٣/١٠/٢٠٠١

.٣٣٩ عبد اهللا عودة شعبان  ١٩ جباليا البلد ٣/١٠/٢٠٠١  .كما سبق
إستشهد جراء إصابته بعيار ناري خالل قصف المنطقة 

 .التي يقيم فيها
.٣٤٠  هسيد سليم زياد ٣٣ التفاح ٣/١٠/٢٠٠١

إستشهد نتيجة قصف مكثف نفذته الدبابات اإلسرائيلية 
 .على أحياء مختلفة من مدينة الخليل

.٣٤١ محمد عماد الشرباصي ٢٨ الخليل ٤/١٠/٢٠٠١

.٣٤٢ نظير محمد حماد  ٢٥ جنين  ٤/١٠/٢٠٠١ .إستشهد اثناء اشتباك مسلح في العفولة 
إستشهد أثناء عملية اجتياح قامت بها الدبابات 

" األباتشي"سرائيلية بمساندة الطائرات والمدفعيات اإل
ألحياء سكنية ومناطق خاصة للسلطة الوطنية في 

 .الخليل

.٣٤٣ حازم عبد المجيد عمرو ٢٧ الخليل ٥/١٠/٢٠٠١

.٣٤٤ هقاسم توفيق أبو عفيف ٤٨ الخليل ٥/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
.٣٤٥ رائد يوسف أحمد أبو داود  ٢٣ الخليل ٥/١٠/٢٠٠١ .كما سبق

ية اجتياح قامت بها الدبابات إستشهد أثناء عمل
" األباتش"والمدفعيات اإلسرائيلية بمساندة الطائرات 

ألحياء سكنية ومناطق خاصة للسلطة الوطنية في 
 . أرض– حيث أصيب بشظايا صاروخ جو ،الخليل

إياد محمد فتحي عبد الحي       ٢٨ الخليل  ٥/١٠/٢٠٠١
 هقفيش

٣٤٦.

.٣٤٧ هاض قفيشنضال محمد في ٣٤ الخليل ٥/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد أثناء عملية قصف باألسلحة الثقيلة والرشاشات 
اإلسرائيلية لحارة الشيخ وباب الزاوية في مدينة 

 .الخليل

ــالم  ٢٣ الخليل ٦/١٠/٢٠٠١ ــراهيم س ــزة إب حم
 القواسمي

٣٤٨.

أمجـد إبــراهيم محمــود   ٢٤ الخليل ٦/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
 األسمر القواسمي

٣٤٩.



 

٣١٥ 
 
 
 
 

 

حتالل النار على سيارة إستشهد عندما أطلق جنود اإل
 .أجرة كان بداخلها

.٣٥٠ رائد بهجت الشريف ٢٨ الخليل ٧/١٠/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق النار عليه من قبل الجيش 
 .اإلسرائيلي

 عبد الرحمن أحمد أبـو      ٣٠ خانيونس ٨/١٠/٢٠٠١
 عريبان

٣٥١.

إستشهد بعد أن أطلق جنود اإلحتالل النار عليه مع 
ولته وضع عبوة ناسفة على ه أثناء محائإثنين من زمال

الشريط الحدودي في منطقة شرق غزة حسب إدعاء 
 .جيش اإلحتالل

.٣٥٢  ه إجميعان جمعة السوارك ٢٨ خانيونس ٨/١٠/٢٠٠١

أحمد عبـد المـنعم أبـو        ٢٩ مخيم النصيرات ٨/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
 عطيوي

٣٥٣.

ضيف اهللا عبيد عبد اهللا ابو  ٢٩ مخيم النصيرات ٨/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
 يوي عط

٣٥٤.

إستشهد جراء إصابته بقذيفة مدفعية بعد عودته من 
تفجير عبوة ناسفة بدورية عسكرية قرب قرية صره 

 .في منطقة نابلس

.٣٥٥ هاني مصطفى رواجبه  ٢٤  الشماليةةعصير ١١/١٠/٢٠٠١

تم إغتياله بواسطة إطالق النار عليه من قبل قناص 
ط إسرائيلي أثناء تواجده على سطح منزله المحاذي لخ

 .الهدنة في مدينة قلقيلية

.٣٥٦ عبد الرحمن محمد حماد ٣٤ قلقيلية  ١٤/١٠/٢٠٠١

تم إغتياله بواسطة تفجير سيارة ملغومة كانت واقفة 
أمام مقر عمله قرب جامعة النجاح حيث إنفجرت عند 
وصوله مدخل مجمع تجاري يتواجد فيه مقر وزارة 

 .األسرى التي يعمل بها

.٣٥٧ أحمد حسن محمد مرشود  ٣٣ مخيم بالطة ١٥/١٠/٢٠٠١

إستشهد جراء تعرضه للطعن بالسكاكين من قبل إثنين 
من المتطرفين اليهود أثناء عمله داخل أحد الفنادق 

 .اإلسرائيلية في القدس الغربية

.٣٥٨ أحمد إبراهيم عبيات ٢٣ بيت لحم  ١٧/١٠/٢٠٠١

تم إغتياله بواسطة تفجير سيارة الجيب التي كان 
 .بل الحليقات داخل مدينة بيت لحميستقلها في منطقة ج

.٣٥٩ عاطف أحمد عبيات ٣٢ بيت لحم ١٨/١٠/٢٠٠١

 هجمال عبيـد اهللا نـواور      ٢٥ بيت لحم ١٨/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
 عبيات

٣٦٠.

.٣٦١ عيسى حسن خطيب عبيات ٢٥ بيت لحم ١٨/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهدت جراء إطالق قذيفة مدفعية باتجاه مدرسة 

 .اإلبراهيمية في جنين
.٣٦٢ رهام نبيل ورد ١٠ جنين ١٨/١٠/٢٠٠١

إستشهد خالل إقتحام قوات الجيش اإلسرائيلي لمدينة 
 .البيرة من الجهة الشمالية

مروان إبراهيم صـبري      ٢٥ مخيم الفارعة ١٨/١٠/٢٠٠١
 هخليف

٣٦٣.

.٣٦٤ أبو راس عباس محمد زياد  ٢٥ نابلس ١٨/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
.٣٦٥ مريم سليمان عثمان صبيح ٢٨ الخضر ١٩/١٠/٢٠٠١ .إستشهدت خالل إقتحام منطقة بيت لحم

عبد القـادر جميـل أبـو        مخيم عايدة ١٩/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
 سرور

٣٦٦.

 .كما سبق
 

.٣٦٧ موسى جورج أبو عبيد ٢٢ بيت جاال ١٩/١٠/٢٠٠١

الشباب إستشهد خالل مواجهات وقعت قرب وزارة 
 .الرياضةو

.٣٦٨ سائد عبد القادر األقرع ٢٤ رام اهللا ١٩/١٠/٢٠٠١

د جراء اطالق النار عليه خالل مواجهات جرت إستشه
 .في مخيم البريج

صالح حسن سـالم ابـو       ٢٢ البريجمخيم  ١٩/١٠/٢٠٠١
 الديب 

٣٦٩.

إستشهد جراء إنفجار جسم مشبوه قرب منزله المجاور 
 ."نفيه دكاليم"لمستوطنة 

.٣٧٠ باسل سليم محمد  ١٤ خانيونس ١٩/١٠/٢٠٠١

منطار إستشهد خالل مواجهات جرت قرب معبر ال
 .شرق مدينة غزة

.٣٧١ جودت عبد الهادي حمد ٢١ بيت حانون ١٩/١٠/٢٠٠١

ــاس نصــري  ٢٣ بيت جاال ٢٠/١٠/٢٠٠١ .إستشهدت خالل قصف األحياء السكنية في بيت جاال ــة إلي راني
 هخاروف

٣٧٢.

.٣٧٣ هدعايشة عبد الفتاح أبو عو ٤٨ مخيم عايدة ٢٠/١٠/٢٠٠١ .إستشهدت خالل قصف مخيم عايدة باألسلحة الثقيلة
إستشهد خالل قصف األحياء السكنية في مدينة بيت 

 .لحم
.٣٧٤ جوني يوسف ثلجية ١٩ بيت لحم ٢٠/١٠/٢٠٠١



 

٣١٦ 
 
 
 
 

 

إستشهد جراء إصابته بقذيفة أطلقت تجاه تجمع 
 في منطقة هندازة جنوب شرق ينللمواطنين الفلسطيني

 .بيت لحم

.٣٧٥ يوسف محمد عبيات ١٥ بيت لحم ٢٠/١٠/٢٠٠١

خ أطلقته مروحية إستشهد جراء إنفجار صارو
 .إسرائيلية على موقع لقوات األمن الوطني في طولكرم

مصطفى محمود صـالح     ٣٣  ليدبيت ٢٠/١٠/٢٠٠١
 زيتاوي

٣٧٦.

ماهر فتحي وهبـة أبـو       ٣٣ عتيل  ٢٠/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
 هحسن

٣٧٧.

إستشهد جراء إطالق النار عليه من قبل أفراد من 
 .قيليةالوحدات الخاصة أثناء وقوفه أمام منزله في قل

مصـطفى عبــد الــرحيم    ٣٤ قلقيلية ٢٠/١٠/٢٠٠١
 نوفل

٣٧٨.

إستشهد جراء إطالق النار عليه أثناء توغل الجيش 
 .اإلسرائيلي في مدينة قلقيلية

.٣٧٩ هسامر يوسف شواهن ٢١ قلقيلية ٢٠/١٠/٢٠٠١

إستشهد أثناء توغل الجيش اإلسرائيلي في قلقيلية وعثر 
 .٥/١١/٢٠٠١على جثته بتاريخ 

.٣٨٠ عبد الناصر جمال هديب ٣٤ أريحا ٢٠/١٠/٢٠٠١

إستشهد إثر إصابته بشظية في الرقبة أثناء قصف مخيم 
 .العزة

.٣٨١ همحمد سليمان براقع ٣٢ مخيم العزة  ٢١/١٠/٢٠٠١

إستشهد بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه قناص 
 .إسرائيلي أثناء مواجهات مسلحة في مخيم العزة

.٣٨٢ حسين الجوجوناهض  ٤٠ مخيم العزة  ٢١/١٠/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري أثناء تواجده أمام 
مستشفى بيت جاال الحكومي، حيث تعرض المستشفى 

 .للقصف

.٣٨٣ عيسى فوزي أبو هليل ٢٨ بيت لحم ٢١/١٠/٢٠٠١

إستشهدت عندما تعرضت وعائلتها إلطالق النار عليهم 
 معسكر للجيش في قرية صانور أثناء قيامهم بقطف من

 .لزيتونثمار ا

.٣٨٤ ر عيشه اغادة محمود عم ١٨ صانور ٢١/١٠/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 
 أثناء تواجده في مدرسة في المعسكرات ٢٩/٩/٢٠٠١

 .الوسطى

.٣٨٥ أحمد يوسف أبو منديل ١٧ مخيم المغازي ٢١/١٠/٢٠٠١

إستشهد عندما قصفت القوات اإلسرائيلية منزله في 
 وإصابة هبقذيفة مما أدى إلى إستشهادمخيم نور شمس 

 .ثالثة من بناته بشظايا

يوسف حسين الشيخ عبـد      ٦٥ مخيم نور شمس ٢٢/١٠/٢٠٠١
 مقبل

٣٨٦.

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 
ثر القصف اإلسرائيلي على عمارة إ ٢٠/١٠/٢٠٠١

 .الهودلي في بيت لحم
 

.٣٨٧ نضال طالب رجب عليان ١٩ غزة ٢٢/١٠/٢٠٠١

تم إغتياله خالل عملية تفجير للسيارة التي كان يستقلها 
 .قرب جامعة النجاح في مدينة نابلس

.٣٨٨ هأيمن عدنان محمد حالو ٢٧ نابلس ٢٢/١٠/٢٠٠١

إستشهد على أيدي مجموعة من الوحدات الخاصة 
اإلسرائيلية توغلت في منطقة غرب طولكرم وقتلت 

رين صابة أربعة آخإبالرصاص الحي ثالثة شبان و
 .بجروح

.٣٨٩ محمود حسين الجالد ٢١ طولكرم ٢٣/١٠/٢٠٠١

.٣٩٠ أيمن فائق الجالد ٢٠ طولكرم ٢٣/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
ــالح  ٢٣ طولكرم ٢٣/١٠/٢٠٠١ .كما سبق ــيد ص ــالح رش ص

 العاصي
٣٩١.

.٣٩٢ بدر محمود الشاعر ٥٠ طولكرم ٢٣/١٠/٢٠٠١ .إستشهد خالل القصف اإلسرائيلي لمدينة طولكرم
.٣٩٣ طلعت عطا جابر ١٩ طولكرم ٢٣/١٠/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 
 . خالل قصف مدينة قلقيلية٢٢/١٠/٢٠٠١

.٣٩٤ ناصر هاني حمدان قرعان ١٣ قلقيلية ٢٢/١٠/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بعيار ناري في الرأس في رام اهللا حيث 
 .كان بحالة موت سريري

.٣٩٥ هاب سماعنمحمد ذي ٢٤ بيت إيبا  ٢٣/١٠/٢٠٠١

إستشهد خالل المجزرة اإلسرائيلية التي إرتكبت في 
 .بيت ريما

.٣٩٦ هحريص أمين حج ٢٩  نابلس-برقة  ٢٤/١٠/٢٠٠١

.٣٩٧ كامل حسين البرغوثي ١٩ دير غسانة ٢٤/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
ــد   ١٩ قراوة بني زيد ٢٤/١٠/٢٠٠١ .كما سبق ــي محم ــد المعط عب

 الزواوي
٣٩٨.

.٣٩٩ قاسم عطا المغربي ٢٦ غزة ٢٤/١٠/٢٠٠١ .كما سبق



 

٣١٧ 
 
 
 
 

 

.٤٠٠ رفيق محمد صقر ٣٤ غزة ٢٤/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد جراء إصابته بأعيرة نارية اثناء قيادته سيارته 

 .في منطقة باب الزقاق في بيت لحم
.٤٠١ عيسى جليل جريس العلي ٥٥ بيت لحم ٢٤/١٠/٢٠٠١

إستشهد باصابته باعيرة نارية اطلقها رجال االمن بعد 
 .القدس/ى صاحب كراج في تلبيوتاطالقه النار عل

يوســف محمــد محمــود  ٢٣ ارطاس ٢٢/١٠/٢٠٠١
 عايش 

٤٠٢.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقه 
عليه أفراد من الوحدات الخاصة خالل مواجهات جرت 

 .٢٣/١٠/٢٠٠١في أبوديس بتاريخ 

.٤٠٣ همروان أحمد محمد حلبي ٢٢ أبو ديس ٢٣/١٠/٢٠٠١

ه بعيار ناري في الرأس في محيط إستشهد جراء إصابت
ثر تعرضه إلطالق نار من قبل إمخيم العزة لالجئين 

 .الجنود المتمركزين على سطح فندق البرادايس

.٤٠٤ وائل ضيف اهللا عبيات ٢٠ بيت لحم ٢٥/١٠/٢٠٠١

إستشهد أثناء تواجده في منزله في مخيم عايدة جراء 
 بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه قناص تهإصاب
 رائيلي متمركز على سطح فندق اإلنتركونتينانتالإس

.٤٠٥ سالمة إبراهيم الدبس ٤٠ مخيم عايدة ٢٥/١٠/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بإصابته بعيارين ناريين في الصدر 
 .والبطن أثناء إشتباك مسلح في بيت لحم

.٤٠٦ فراس شحدة الصالحات ٢٨ بيت لحم ٢٥/١٠/٢٠٠١

عايدة إستشهد إثر سقوط قذيفة بالقرب من مخيم 
 .لالجئين

.٤٠٧ هفريد سليم أبو جالل ٢٣ بيت لحم ٢٥/١٠/٢٠٠١

.٤٠٨ هحسن خليل ابو سري ٤٢ مخيم نور شمس  ٢٥/١٠/٢٠٠١ .إستشهد أثناء محاولة الجيش إقتحام مخيم نور شمس
إستشهد خالل إشتباك مسلح مع القوات اإلسرائيلية أثناء 
إقتحامهم لموقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة 

 .دوغيت

ــان  ٢٢ مخيم جباليا ٢٦/١٠/٢٠٠١ ــب عثم ــان دي عثم
 هالرزاين

٤٠٩.

.٤١٠ إياد ربيع أحمد البطش ٢١ جباليا البلد ٢٦/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
.٤١١ فؤاد مصطفى الدهشان ١٧ غزة ٢٦/١٠/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد جراء إطالق النار عليه أثناء محاولته دخول 
مناطق السلطة الوطنية من السياج الحدودي الفاصل 

 .غزة والخط األخضربين 

.٤١٢ ههيثم سمهدان ٢٣ ٤٨ -بئر السبع  ٢٦/١٠/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 
٨/١٠/٢٠٠١. 

.٤١٣ عيد زايد حسن أبو شرخ  ٣٥ بيت حانون ٢٦/١٠/٢٠٠١

.٤١٤ فراس صبري جابر ٢٤ طولكرم ٢٧/١٠/٢٠٠١ .إستشهد خالل قصف أحياء سكنية في مدينة طولكرم
هود متطرفين عندما هاجموه ين من قبل تعرض للطع

 .جنوب مدينة حيفا في مكان عمله
 الخط -زلفة  ٢٨/١٠/٢٠٠١

 األخضر
.٤١٥  علي صبحي فؤاد أبو بكر ٣٥

إستشهد باشتباك مسلح بعد اطالقه النار على 
 .االسرائيليين في الخضيرة

ــي   ٢٢ مخيم جنين  ٢٨/١٠/٢٠٠١ ــد عل ــف محم يوس
 سويطات 

٤١٦.

.٤١٧ نضال تيسير شحادة جبالي  ٢٣ جنين ٢٨/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
تم إغتياله بواسطة صاروخ أطلقته عليه مروحية 
إسرائيلية أثناء تواجده في ساحة منزله في منطقته عين 
 . ساره وفي مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الفلسطينية

.٤١٨ هجميل جاد اهللا خليف ٢٤ الخليل ٣١/١٠/٢٠٠١

لصدر أطلقتها عليه تم اغتياله بواسطة عيار ناري في ا
دبابة إسرائيلية أثناء تواجده في محيط منزل شقيقته في 

 .منطقة عزبة الحراد شرق طولكرم

.٤١٩ عبد اهللا راشد الجاروشي ٣٨ مخيم طولكرم ٣١/١٠/٢٠٠١

إستشهد خالل اشتباك مسلح مع قوات الجيش 
اإلسرائيلي قرب قرية بزاريا غرب نابلس وتقدر 

اإلسرائيلي قبض عليه مصادر فلسطينية أن الجيش 
 .وهو جريح ثم أعلن الحقاً عن وفاته

.٤٢٠ محمد مروح تايه غنام  ٢٢  جنين-جبع  ٣١/١٠/٢٠٠١

.٤٢١ ربيع محمد سعيد غنام  ٣٠  جنين -جبع  ٣١/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
إستشهد أثناء قصف إحدى مواقع قوات األمن الوطني 

 .في مدينة قلقيلية
عبد الفتـاح   محمد جميل    ٤٢ قلقيلية ٣١/١٠/٢٠٠١

 عبد الرحمن 
٤٢٢.

.٤٢٣ رائد سمير األخرس ٢١ قلقيلية ٣١/١٠/٢٠٠١ .كما سبق
تم إغتياله عندما أطلقت مروحية إسرائيلية أربعة 
صواريخ على سيارة أجرة كانت تسير على شارع 

 عنبتا وكان بداخلها ثالثة أشخاص إضافة -طولكرم 
  .إلى السائق

.٤٢٤  هياسرأحمد عصيد ٢٦ قرية تل  ١/١١/٢٠٠١



 

٣١٨ 
 
 
 
 

 

فهمي فائق عبد الـرحيم       ٢٥ عسكر البلد ١/١١/٢٠٠١ .كما سبق
 أبو عيشه 

٤٢٥.

إستشهد عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة نحو حاجز 
لألمن الوطني يقع شرق دير البلح حيث كان الشهيد 

 .يقوم بعمله

.٤٢٦ صالح عبدو الغزالي ٤٠ غزة ٣/١١/٢٠٠١

قها عليه إستشهد جراء اصابته بعدة اعيرة نارية اطل
افراد االمن بعد تنفيذه عملية اطالق نار على حافلة 

 .القدس/ اسرائيلية قرب التلة الفرنسية 

.٤٢٧ ياقين عايش الشويكي  ٢٤ الخليل  ٣/١١/٢٠٠١

 وبقيت ،إستشهد متأثراً بإصابته بأعيرة نارية في الرأس
جثته في أحد الخنادق في مدينة قلقيلية، ولم يتم العثور 

 .د إنسحاب القوات اإلسرائيلية من المدينةعليها إال بع

.٤٢٨ عبد الناصر جمال هديب ٣٥ أريحا ٢١/١٠/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها أثناء توغل 
 .القوات اإلسرائيلية في مدينة البيرة

سعيد محمود سـعيد أبـو       ٢٦ غزة ٢١/١٠/٢٠٠١
 شماس

٤٢٩.

إستشهد خالل إشتباك مسلح وقع قرب قرية تل قضاء 
 .نابلس مما أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي

.٤٣٠ إياد عودة محمود الخطيب ٢٨ ايدير إست ٦/١١/٢٠٠١

علي إبراهيم كامـل أبـو       ٢١ ايدير إست ٦/١١/٢٠٠١ .كما سبق
 حجلة

٤٣١.

.٤٣٢ جمال حسين خضر ملوح ٢٧ ايدير إست ٦/١١/٢٠٠١ .كما سبق
تم إغتياله من خالل تفجير سيارته بواسطة طائرة 

 .يلية أثناء توقفها وسط مخيم جنينمروحية إسرائ
عكرمــة محمــد خضــر  ٢٨ مخيم جنين ٦/١١/٢٠٠١

 إستيتي
٤٣٣.

تم إغتياله من خالل تفجير سيارته بواسطة مروحية 
 .إسرائيلية أثناء توقفها وسط مخيم جنين

ــب  ٢٥ السيلة الحارثية ٦/١١/٢٠٠١ مجــدي يوســف طي
 جرادات

٤٣٤.

ل وحدة تم إغتياله بواسطة إطالق النار عليه من قب
إسرائيلية خاصة تسللت إلى منطقة الكرمل في يطا 
بواسطة سيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وتوجهت 
إلى منزل دبابسة ثم أطلقت النار عليه مما أسفر عن 

 .إستشهاده الحقاً
 

.٤٣٥ هعيسى خليل أحمد  دبابس ٥٠ يطا ٧/١١/٢٠٠١

إستشهد خالل قصف القوات اإلسرائيلية لمنطقة حي 
 .في خانيونساألمل 

.٤٣٦ محمد فتحي كسكين ٢٣ خانيونس ٧/١١/٢٠٠١

.٤٣٧ موسى محمد نمر  ٥٠ رفح ٨/١١/٢٠٠١ .سأإستشهد جراء اصابته بعيار ناري في الر
إستشهد جراء إطالق النار عليه قرب مستوطنة كسوفيم 
حيث أصيب في البطن والقدم ومنعت سيارات 
م اإلسعاف من االقتراب منه وبقي ينزف لمدة ساعة ث

 . نقل بعد ذلك إلى المستشفى وهناك فارق الحياة
 

 –القرارة  ٩/١١/٢٠٠١
 خانيونس

.٤٣٨ سمير محمود أبو حليب ٢٨

إستشهد جراء إنفجار غامض لعبوة ناسفة داخل 
المخرطة التي يملكها مما أسفر عن إصابته بجراح 

 .بالغة وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى

.٤٣٩ فص أبو زيدعمر ح ٢٨ بيت لحم ١١/١١/٢٠٠١

تم إغتياله بإطالق النار عليه أمام منزله من قبل قوات 
 . نابلس–االحتالل أثناء إقتحامهم لقرية تل 

.٤٤٠ محمد يوسف ريحان ٢٥ تل ١٢/١١/٢٠٠١

إستشهد متأثراً بجراحه التي اصيب بها بتاريخ 
، بعد أن قصفت قوات اإلحتالل مخيم ٩/١١/٢٠٠١

 . العسكريالالجئين المجاور لحاجز التفاح

أحمد عبد محمـود أبـو       ١٢ خانيونس ١٢/١١/٢٠٠١
 مصطفى

٤٤١.

إستشهدت جراء إصابتها بعيار ناري وشظايا في 
الرأس والبطن أثناء قصف بيوت المواطنين في شمال 

 .مدينة طولكرم
 

.٤٤٢ وفاء محمد أسعد ناصيف  ٣٠ طولكرم ١٣/١١/٢٠٠١

إستشهد ُأثناء قصف إسرائيلي لمخيم خانيونس أسفر 
 شخص بجروح وتدمير وإصابة ٢٥إصابة حوالي عن 

 .عشرات المنازل

ــرحمن   ٢٨ خانيونس ١٥/١١/٢٠٠١ ــد ال ــهيل عب س
 هالمقادم

٤٤٣.

.٤٤٤ عاهد أبو دحروج ٢٠ مخيم النصيرات ١٨/١١/٢٠٠١ .لم تتمكن الهيئة من استيضاح طريقة استشهاده
خ ــا بتاريـب بهـإستشهد متأثراً بجراحه التي أصي

بته بعيار ناري في الرأس  جراء إصا٧/١١/٢٠٠١
 .لدى مداهمة القوات اإلسرائيلية لبلدة يعبد

.٤٤٥ طاهر عاطف زيد الكيالني  ١٧ يعبد ١٨/١١/٢٠٠١



 

٣١٩ 
 
 
 
 

 

إستشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل ستة 
 .أسابيع لدى قصف القوات اإلسرائيلية للمخيم

.٤٤٦ إبراهيم سليمان إسعيد ٧٠ مخيم المغازي ١٨/١١/٢٠٠١

 إطالق النار عليه أثناء قيامه بحراسة إستشهد بعد
المدرسة األمريكية في غزة حيث تم أسره وهو جريح 
 .ثم قام الجنود بإطالق النار عليه ودهسة بآلية عسكرية

.٤٤٧ لمدحت عزو أبو دال ٣٢ غزة ١٩/١١/٢٠٠١

.٤٤٨ محمد حسين حسين إبراهيم ٢٥ غزة ١٩/١١/٢٠٠١ .كما سبق
أثناء وجوده قرب إستشهد جراء تعرضه إلطالق النار 

 .الطريق العام بين مستوطنتي شافي شمرون وحوفش
 

.٤٤٩ ماهر جهاد طارق دغلس  ٢٢  نابلس-برقة  ١٩/١١/٢٠٠١

إستشهد جراء إنفجار لغم أرضي زرعه الجيش 
اإلسرائيلي في محيط مدرسة األطفال في منطقة 

 .الربوات الغربية في خانيونس

الكـريم  محمد نعيم عبـد      ١٣ خانيونس ٢٢/١١/٢٠٠١
 األسطل

٤٥٠.

أكرم نعيم عبـد الكـريم       ٦ خانيونس ٢٢/١١/٢٠٠١ .كما سبق
 األسطل

٤٥١.

ــيس إد ١٠ خانيونس ٢٢/١١/٢٠٠١ .كما سبق ــد رأن ــس محم ي
 األسطل

٤٥٢.

.٤٥٣ عمر إدريس محمد األسطل ١٢ خانيونس ٢٢/١١/٢٠٠١ .كما سبق
ــد  ١١ خانيونس ٢٢/١١/٢٠٠١ .كما سبق ــلطان محم ــد س محم

 األسطل
٤٥٤.

اسطة خمسة صواريخ أطلقتها مروحية تم إغتياله بو
إسرائيلية على سيارة عمومية كان يستقلها برفقة إثنين 

 الفارعة، حيث إستشهد -آخرين على طريق ياصيد 
اإلثنان فيما فر أبو هنود من المنطقة لمسافة تبعد 

 متر وطاردته الطائرات ومزقت جثته ٢٠٠حوالي 
لتعرف بالرصاص والقنابل حتى إختفت معالمها وتم ا

 .على جثته بعالمات فارقة
 

محمود محمد أحمد أبـو       ٣٦ عصيرة الشمالية ٢٣/١١/٢٠٠١
 هنود

٤٥٥.

.٤٥٦ أيمن رشيد حشايكة ٣٥ طلوزة ٢٣/١١/٢٠٠١ .كما سبق

.٤٥٧ مأمون رشيد حشايكة ٢٨ طلوزة ٢٣/١١/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد جراء إنفجار عبوة ناسفة على طريق بيت إيبا 
 . زواتا غرب نابلس-

.٤٥٨ همحمد سالم محمد سماعن ٢١ بيت إيبا ٢٣/١١/٢٠٠١

.٤٥٩ همحمد إبراهيم عيد سماعن ٢٠ بيت إيبا ٢٣/١١/٢٠٠١ .كما سبق

.٤٦٠ وائل علي رضوان ١٥ خانيونس ٢٣/١١/٢٠٠١ .إستشهد جراء تعرضه إلطالق الرصاص

إستشهد جراء إطالق النار علي سيارة أجرة كان 
رفح حيث يقودها ضلت الطريق باتجاه معبر العودة في 

 .إستشهد الحناوي وأصيب آخرون بجروح خطيرة
 

.٤٦١ أحمد محمود الحناوي ٢٥ رفح ٢٣/١١/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر لدى 
إطالق القوات اإلسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي 
على مسيرة طالبية وصلت إلى مشارف مدينة بيت لحم 

 .من الجهة الشمالية 
 

.٤٦٢ كفاح خالد محمد عبيد ١٣ خيم الدهيشيةم ٢٥/١١/٢٠٠١

.٤٦٣ تيسير أحمد العجرمي  ٢٥ مخيم جباليا ٢٦/١١/٢٠٠١ .رزـإستشهد خالل عملية مسلحة بالقرب من معبر اي

إستشهد خالل هجوم مسلح شنه على حافلة إسرائيلية 
في غزة مما أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة آخرين 

شرق ) يسوفيمك(بجروح وذلك على طريق أبو العجين 
 .مستوطنة كفار داروم

.٤٦٤ أسامة محمد حلس   ٢٧    غزة ٢٧/١١/٢٠٠١



 

٣٢٠ 
 
 
 
 

 

.٤٦٥ رامي محمد شعبان  ٢٧ الشجاعية  ٢٧/١١/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد خالل هجوم شنه برفقة مسلح آخر على 
مجموعة من اإلسرائيليين في مدينة العفولة مما أسفر 

 . آخرين٣٥عن مقتل إسرائيليين وجرح 

.٤٦٦ هعبد الكريم أبو ناعس ٢١ مخيم جنين ٢٧/١١/٢٠٠١

.٤٦٧ همصطفى فيصل أبو سري ٢٥ مخيم جنين ٢٧/١١/٢٠٠١ .كما سبق

ثر إطالق جنود إسرائيليون على حاجز إإستشهد 
مستوطنة الحمراء في الغور النار عليهم أثناء توقفه في 
طابور طويل من السيارات إنتظاراً لفحص بطاقته 

بالعبور وحال إدارته الشخصية حيث أمره الجنود 
 .لسيارته أطلق النار عليه مما أدى إلى إستشهاده

.٤٦٨ حسن تيسير محمد زبيدي ٢٥ مخيم بالطة ٢٩/١١/٢٠٠١

رشاد عبد الرحمن صالح     ٤٠ عتيل  ٢٩/١١/٢٠٠١ .كما سبق
 مهنا

٤٦٩.

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء 
الجيش قيامه مع مجموعة من الفتيان بمواجهة قوات 

 .اإلسرائيلي المتوغلة في منطقة واد برقين بالحجارة

.٤٧٠ محمد راتب لحلوح ١٠ مخيم جنين ١/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس عندما 
أطلق الجنود النار باتجاه عدد من الحافالت كانت تسلك 

 .طريق ترابي يؤدي إلى بلدة قباطية

.٤٧١ ه محمود عصاعصرامي ١٩ مثلث الشهداء  ١/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في عنقه أطلقه عليه 
حارس بنك هبوعليم في شارع الزهراء في القدس بعد 

 .أن حاول دخول البنك

.٤٧٢ مازن إبراهيم النابلسي ٢٢ القدس ٢/١٢/٢٠٠١

إستشهد خالل عملية تبادل إلطالق النار مع الجيش 
 داخل الخط )شعار أفرايم(اإلسرائيلي قرب مستوطنة 
 .األخضر، بمحاذاة طولكرم

.٤٧٣ خالد صبحي علي صنجق ٢٠ رامين  ٢/١٢/٢٠٠١

.٤٧٤ جهاد حمدي المصري  ١٧ غزة  ٢/١٢/٢٠٠١ .إستشهد جراء تنفيذه هجوم على مستوطنة سيناي

مسلمة إبـراهيم حسـين      ١٨ غزة  ٢/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 االعرج 

٤٧٥.

سرائيلية إستشهد جراء إطالق النار عليه من قبل دبابة إ
 .أثناء توجهه إلى عمله باتجاه مثلث الشهداء

.٤٧٦ حمد أبو عابدأيحيى محمد  ٣٥ قباطية ٣/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إنفجار غامض في إحدى الشقق السكنية 
 .في شارع الصف في بيت لحم

رأفت إبـراهيم حكمـت      ٢٣ بيت لحم ٣/١٢/٢٠٠١
 البجالي

٤٧٧.

ريخ إستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتا
ثر إنفجار غامض وقع في إحدى الشقق إ ٣/١٢/٢٠٠١

 .السكنية في شارع الصف ببيت لحم
.٤٧٨ نضال عبد الكريم صندوقه ٢٨ بيت لحم ٤/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء قصف إسرائيلي لموقع تابع لألمن 
 .الوقائي بغزة

.٤٧٩ محمد أحمد محمود صيام ٢٥ غزة ٤/١٢/٢٠٠١

طن خالل قصف إستشهد بعد إصابته بعيار ناري في الب
إسرائيلي لمواقع فلسطينية بالتزامن مع عودة طلبة 

 .المدارس إلى منازلهم

.٤٨٠ همحمد محمود أبو مرس ١٥ مخيم الشاطيء ٤/١٢/٢٠٠١

إستشهد خالل تصدي المواطنين لعملية إقتحام مدينة 
 .نابلس في منطقة شارع تل على المدخل الجنوبي

ــرحيم   ٢٥ نابلس ٤/١٢/٢٠٠١ ــد ال ــد عب أمج
 وباسيالط

٤٨١.

إستشهد متأثراً بإصابته بعيارات نارية في الرأس 
 أطلقت عليه من قبل أفراد من ٢٨/١١/٢٠٠١بتاريخ 

الجيش اإلسرائيلي شرق مدينة رفح عند معبر صوفا  
 .وقد توفي في مستشفى سوروكا أثناء تلقيه العالج

.٤٨٢ صقر أحمد حماد الدباري ٢٢ رفح ٦/١٢/٢٠٠١

ات اإلسرائيلية منطقة بيت إستشهد عندما إقتحمت القو
 .الهيا التابعة للسيادة الفلسطينية

.٤٨٣ تاج الدين المصري ٢٤ بيت الهيا ٦/١٢/٢٠٠١



 

٣٢١ 
 
 
 
 

 

إستشهد جراء إطالق النار عليه أثناء توجهه برفقه 
 وقد .شاب آخر لتفكيك لغم عثر عليه أطفال القرية

 من كمين نصبه ١٦ أصيب بأعيرة نارية من بندقية م
يين ثم تم اإلجهاز عليه بواسطة مسدس الجنود اإلسرائيل

 .بعد إصابته

.٤٨٤ عايد عبود عليان غيث ٢٣ دير غسانة ٧/١٢/٢٠٠١

.٤٨٥ لؤي سليم مسحل ٢٤ دير غسانة ٧/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها خالل مداهمة 
 .رفح قبل أسبوع واحد من تاريخ إستشهاده

اح خليل  أبو خليل عبد الفت ٢٤ رفح ٨/١٢/٢٠٠١
 شاويش

٤٨٦.

إستشهد خالل إقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لبلدة عنبتا 
حيث تم إطالق النار على السيارة التي كان يستقلها مع 
مجموعة من رفاقه في جهاز الشرطة الفلسطينية أثناء 

 .هم لمقر الشرطة خشية تعرضه للقصفئإخال

سعيد عبد الفتـاح سـعيد       ٢٥ بيت ليد ٩/١٢/٢٠٠١
 يدريد

٤٨٧.

.٤٨٨ أحمد سميح أحمد كوع ٢٥ بيت ليد ٩/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

عدنان محمـود سـليمان      ٢٠ بيت ليد ٩/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 هجمع

٤٨٩.

.٤٩٠ منيف حلمي محمد حمادة ٢٦ بيت ليد ٩/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد جراء تعرضه إلطالق نار أثناء محاولة 
يقودها في طريق كان اإلنتقال بسيارة األجرة التي 

 . جنين–بي إلى طريق آخر على خط عرابة ترا

بو أمروان صبحي جميل       ٢٦ عرابة ٩/١٢/٢٠٠١
 مونس

٤٩١.

إستشهد أثناء قصف صاروخي من طائرات األباتشي 
خالل عملية إستهدفت كادراً من حركة الجهاد 

 .اإلسالمي

برهـان محمـد إبـراهيم     ٣ الخليل ١٠/١٢/٢٠٠١
 الهيموني

٤٩٢.

.٤٩٣  هشادي أحمد عرف ١٣ الخليل ١٠/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد جراء إطالق النار عليهما من قبل قوات 
اإلحتالل قرب حاجز الجاروشية شمال طولكرم أثناء 

 .تواجدهما داخل سيارتهما باتجاه طولكرم

محمد عبد القـادر فـالح       ٢٥ دير البلح ١١/١٢/٢٠٠١
 جميعان

٤٩٤.

 محمد خليل جـدوع أبـو      ٢٢ مخيم النصيرات ١١/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 مراحيل

٤٩٥.

إستشهد جراء إطالق المروحيات اإلسرائيلية مجموعة 
صواريخ باتجاه مجموعة من المواطنين في الحي المن 

 .النمساوي السكني غزب خانيونس

.٤٩٦ ياسر حسن أبو ناموس ٢٦ خانيونس ١٢/١٢/٢٠٠١

.٤٩٧ هسعيد عبد الكريم  أبو ست ٤٠ خانيونس ١٢/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

.٤٩٨ سعيد عبد الرحيم ابو سته  ٢٢ نيونس خا ١٢/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

.٤٩٩ إبراهيم العصار ٢٠ خانيونس ١٢/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

إستشهد أثناء القصف اإلسرائيلي لمدينة خانيونس، 
حيث أعلن بداية أنه في حالة موت سريري ثم فارق 

 .الحياه

.٥٠٠ فضل محمد أبو عبيد ٢٥ خانيونس ١٢/١٢/٢٠٠١

ية أثناء القصف إستشهد جراء إصابته بقذيفة مدفع
اإلسرائيلي الذي تعرضت له منطقة الطيرة في رام اهللا 

 .ليالً وقد عثر على جثته في ساعات الصباح

.٥٠١ أحمد محمد دميسي ٢٦ رام اهللا -الطيرة  ١٣/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر لدى 
إطالق القوات اإلسرائيلية المتمركزة في محيط 

غرب خانيونس النار على " كاليمنفيه د"مستوطنة 
مجموعة من الصبية خالل تشييع جثماني شهيدين في 

 .المدينة

.٥٠٢ أحمد خميس المصري ١٣ خانيونس ١٣/١٢/٢٠٠١
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إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقه 
الجنود اإلسرائيليون في حي تل السلطان في رفح اثناء 

 .توغلهم في الحي المذكور

.٥٠٣ رامي صالح الدين زعرب ١٣ ح رف ١٣/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في مختلف 
أنحاء الجسم بعد قيامه بإطالق النار على قافلة عسكرية 

 .إسرائيلية على مفترق الشهداء جنوب غزة 

ــحادة   ١٩ غزة  ١٣/١٢/٢٠٠١ ــدين ش ــاد ال عم
 العمراني

٥٠٤.

لية إستشهد جراء إصابته خالل قيام القوات اإلسرائي
بإحتالل مدينة سلفيت لعدة ساعات وقصفها بشتى أنواع 

 .األسلحة الثقيلة

رزق شعبان سليم حـرز      ٣٠ سلفيت ١٤/١٢/٢٠٠١
 اهللا 

٥٠٥.

جواد عبد اللطيـف عبـد       ٢٧ سلفيت ١٤/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 الرحيم الدمس

٥٠٦.

.٥٠٧ بداحإضياء نبيه صالح  ٢٠ سلفيت ١٤/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

خالد شريف  يعقوب أبـو       ٢٠  حارسكفل ١٤/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 يعقوب

٥٠٨.

محمد محمد عبد العزيـز      ٢٠ غزة  ١٤/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 عاشور

٥٠٩.

أسعد محمد حسـن أبـو       ٢٣ رفح ١٤/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 عطايا

٥١٠.

إستشهد خالل إشتباك مع القوات اإلسرائيلية في منطقة 
 .فرش الهوى غرب مدينة الخليل

ط محمـد أبـو     عبد الباس  ٢٥ الخليل ١٤/١٢/٢٠٠١
 سنينة

٥١١.

أسعد مصطفى عبد الرازق    ٢٣ الخليل ١٤/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 أبو ترك

٥١٢.

إستشهد جراء إصابته بشظايا خالل إعادة إحتالل مدينة 
 .بيت الهيا حيث تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف

.٥١٣ أحمد محمود البسيوني ٢٨ بيت حانون ١٥/١٢/٢٠٠١

.٥١٤ شوقي النجاريوسف  ١١ بيت حانون ١٥/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

.٥١٥ حمد أمحمود محمد محمود  ١٦ بيت حانون ١٥/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

عمـار محمــد رمضــان    ١٦ بيت حانون ١٥/١٢/٢٠٠١ .كما سبق
 الغليط

٥١٦.

إستشهد أثناء محاولته إقتحام تجمع مستوطنات غوش 
قطيف جنوب غرب خانيونس حيث إستشهد جراء 

 .إصابته بقذيفة مدفعية

سعد عبد ربـه محمـد       م ٢١ رفح ١٥/١٢/٢٠٠١
 داوود

٥١٧.

 ٨/١٢/٢٠٠١إستشهد متأثراً بجراح أصيب بها بتاريخ 
 .خالل مواجهات جرت قرب حاجز قلنديا

.٥١٨ هياسر سامي علي  الكسب ١١ مخيم قلنديا ١٨/١٢/٢٠٠١

تم إغتياله أثناء وجوده في منزله في مدينة الخليل، 
حيث تم إطالق النار عليه من سالح كاتم للصوت أثناء 

حاولة الفرار لدى مالحقته من الوحدات الخاصة م
 .اإلسرائيلية

.٥١٩ يعقوب فتحي إدكيدك ٢٨ الخليل ١٨/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بقذيفة مدفعية أطلقتها دبابة 
إسرائيلية متمركزة في حي نابلس الجديد على دورية 
شرطة فلسطينية كانت تسير في أحد أحياء مدينة 

 .نابلس

.٥٢٠ منجد خالد سلمان ٢٠ ن قوصي ١٨/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقه 
جنود إسرائيليون متمركزون قرب حاجز التفاح غرب 

 .خانيونس أثناء لهوه أمام منزله

.٥٢١ محمد جمعان حنيدق ١٢ خانيونس ١٨/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس عندما 
ل قصف إسرائيلي كان يقف على شرفة منزله خال

 .باألسلحة الثقيلةنابلس لمدينة 

.٥٢٢ ذيب أسعد عبد الهادي   ٣٧ نابلس ٢٠/١٢/٢٠٠١
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إستشهد جراء قصف القوات اإلسرائيلية لمدينة نابلس 
 .باألسلحة الثقيلة أثناء إعادة إحتالل أجزاء منها

.٥٢٣ محمد هواش ٥٨ نابلس ٢٠/١٢/٢٠٠١

تاريخ إستشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها ب
 خالل قصف المروحيات اإلسرائيلية ١٢/١٢/٢٠٠١

 .لحي النمساوي غرب خانيونس

.٥٢٤ وسام مجدي محارب ٢٦ خانيونس ٢٢/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إصابته بعيار ناري في بطنه قرب 
 طولكرم، خالل إشتباكات وقعت في أعقاب -رامين 

قيام شبان فلسطينيين بإطالق النار على مستوطن 
 .مرون وإصابتهشسكان مستوطنة شيفية إسرائيلي من 

ــد    ٢٣ دورا  ٢٤/١٢/٢٠٠١ ــاد حم ــل حم جمي
 أبوعطوان

٥٢٥.

إستشهد جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في جسمه 
عندما قامت مروحيات إسرائيلية بقصف سيارة األجرة 
التي كان يستقلها أثناء تواجدها في الحي الشرقي في 

عة أشخاص مدينة جنين وأسفر الحادث عن إصابة أرب
 .آخرين بجروح

.٥٢٦ وليد كمال السعدي  ٤٧ جنين ٢٦/١٢/٢٠٠١

.٥٢٧ محمود البرعي  ٢٣ مخيم جباليا ٢٨/١٢/٢٠٠١ .إستشهد جراء إنفجار غامض وقع قرب معبر المنطار

إستشهدت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها قبل حوالي 
أسبوع من تاريخ إستشهادها جراء تعرضها للضرب 

ن قبل القوات اإلسرائيلية التي داهمت بأعقاب البنادق م
 .منزلها بغية إعتقال شقيقها

.٥٢٨ نجود محمد غنيم ٢٧ الخضر ٢٩/١٢/٢٠٠١

إستشهد جراء إطالق قذيفة مدفعية بإتّجاههم أثناء 
 .وجودهم في منطقة بيت حانون

ــو   ٣٠ مخيم جباليا ٣٠/١٢/٢٠٠١ ــد أب ــماعيل أحم إس
 القمصان

٥٢٩.

.٥٣٠ علي أسعد مهنا ٢٣ يامخيم جبال ٣٠/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

محمــد محمــود عيســى  ١٩ مخيم جباليا ٣٠/١٢/٢٠٠١ كما سبق
 صالح

٥٣١.

إستشهد جراء إصابته بقذيفة مدفعية أطلقها الجنود 
اٍإلسرائيليون أثناء مرورهم في شارع يقع قرب 
مستوطنتي إيلي سيناي ونيسانية، وتقول مصادر طبية 

صابتهم فلسطينية أن األطفال الثالثة أعدموا بعد إ
 .بجروح

 
 

.٥٣٢ أحمد محمد بنات ١٥ غزة ٣٠/١٢/٢٠٠١

.٥٣٣ محمد أحمد لبد ١٦ غزة ٣٠/١٢/٢٠٠١ .كما سبق

 .كما سبق
 

ــرحمن   ١٦ غزة ٣٠/١٢/٢٠٠١ ــد ال ــد عب محم
 المدهون

٥٣٤.
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