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 تقديــــــم

 
 

رغم الظروف السيئة والصعبة التي عاشها وعانى منها المجتمع الفلسطيني في السنة المنصرمة نتيجة 
الممارسات اإلسرائيلية البالغة القسوة، بما فيها إجراءات منع التجول وحظر التنقل واإلغتياالت والعدوان 

 برغم كل هذا، حافظ –نع وتجريف المزارع المستمر على المرافق والمنشآت وهدم المنازل وقصف المصا
 على تماسكه ورباطة جأشه وإصراره على التمسك ١٩٦٧الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة منذ عام 

 .بحقوقه في تقرير المصير والسيادة على أرضه
 

لمواطن عملها على خلفية هذا الموقف المشرف للشعب الفلسطيني، واصلت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق ا
الدؤوب، داعية إلى اإللتزام بمباديء القانون وإحترام حقوق المواطن، وعمل كل ما يعزز صموده إزاء ما 

 .يتعرض له من عدوان سافر ومستمر
 

وال بد من التأكيد مجدداً أن الطريق الصحيح واألكيد في التوصل إلى حقوقنا الفردية والوطنية يكمن في تطبيق 
وربما آن األوان أن ندرك أبعاد . فال إنجاز وال إنتاج بدون نظام. على مختلف شؤون حياتناالنظام الصارم 

 .هذه الحقيقة، وأن نعمل على هديها أيضاً
 
 
 

 حيدر عبد الشافي.  د
 المفــوض العــام
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 ةــــمقدم
 

 الدولة العبريـة، بمختلـف    إرهاب١٩٦٧، جرب الفلسطينيون في المناطق المحتلة منذ عام   ٢٠٠٢خالل العام   
ودفع المدنيون الفلسطينيون ثمناً باهظاً، بشرياً ومادياً، جراء إستمرار اإلحتالل وتصاعد           . أشكاله وأبشع صوره  

إجراءاته القمعية، تلك اإلجراءات التي وصلت في وحشيتها حد إسـتعمال الطـائرات المقاتلـة والمروحيـات               
ية لقصف وتدمير المقرات األمنية والمدنية، المنازل والمصـانع، المينـاء     الحربية والدبابات والجرافات العسكر   

كمـا أدت هـذه     . والمطار ومحطات اإلذاعة والتلفزة، السجون ومراكز التوقيف، والمنشآت العامة والخاصـة          
نـابلس،  اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية، التي شملت إرتكاب جرائم الحرب في مخيم جنين والمدينة القديمة في               

كما في أماكن أخرى في نيسان الماضي، إلى مقتل مئات الفلسـطينيين، وجـرح اآلالف، وإعتقـال عشـرات            
هذا إلى جانب تدمير مئات المنـازل وتشـريد اآلالف مـن سـكانها              . اآلالف في ظروف غير إنسانية ومهينة     

لتي إقتحمها الجنـود، حصـار      من المنازل ا  ) وربما اآلالف (، وإنتهاك حرمة المئات     )خاصةً في رفح وجنين   (
). حتى داخل غرف نومهم   (الناس وإخضاعهم إلى حظر تجول دام شهوراً كثيرة، وزعزعة الحس باألمن لديهم             

كما أدى قمع قوات اإلحتالل إلى إنهاك السلطة الوطنية الفلسطينية، إحباط جهودها لإلصـالح وإعـادة البنـاء          
 كبيراً من القدرة والموارد الالزمة لتقديم الحد األدنـى مـن الخـدمات              الديمقراطيين، وإفقادها تبعاً لذلك قسطاً    

 .األساسية للسكان
 

 أداء مهامهـا    الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن     ، تواصل   ولكن رغم قسوة الظرف ورداءة الزمن     
وفي صلب  .  والمسؤوليات  وحدد تلك المهام   ١٩٩٣والقيام بمسؤولياتها وفقاً للمرسوم الرئاسي الذي أنشأها عام         

هذه المهام والمسؤوليات رصد ومتابعة مدى التزام السلطات والهيئات الفلسطينية العامة باحترام وصيانة حقوق              
وبما أن  . المواطن الفلسطيني، سواء على صعيد الممارسة أو على صعيد التشريعات النافذة أو السياسات المقرة             

نتهاكـات حقـوق    إفضـح   توثيـق و   أن من مسؤوليتها أيضاً      الهيئة، ترى    ومكلفاً عبء االحتالل ما زال ثقيالً    
 .حتالل، جيشه وشرطته ومستوطنيهالمواطن الفلسطيني من قبل سلطات اإل/ اإلنسان 

 
عن حالة حقـوق    وأمينة  ، أسوة بالتقارير السنوية السابقة، ليعطي صورة عامة         الثامنالتقرير السنوي   لقد جاء   

وتبويب التقرير يعكس طبيعة وأنواع وتبعات      ). ٣١/١٢/٢٠٠٢-١/١ (٢٠٠٢ل العام   المواطن الفلسطيني خال  
نتهاك الحقوق المختلفة، الذي كان الفلسطيني عرضه له، سواء من قبل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنيـة أو                 إ

ت فصـل خاص باالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق وحريـا      / اب  ــاك ب ـفهن. ةـات اإلسرائيلي ـمن قبل السلط  
أداء فصول أخرى تسلط الضـوء علـى        / ، وذلك إلى جانب أبواب      ٢٠٠٢المواطن الفلسطيني على مدار عام      

بـاحترام وصـيانة تلـك      ) أو عدم التزامها  (السلطات والهيئات الفلسطينية العامة، لرصد وتقييم مدى التزامها         
 بقصـد  الهيئـة  متنوعة نفـذتها  إضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير وصفاً مختصراً لنشاطات . الحقوق والحريات 

، والتي تجد تعبيراً    الهيئةإن الوظائف المختلفة التي تقوم بها       . إسناد دورها في صيانة حقوق وحريات المواطن      
ختصاصـها  إفـإلى جانـب   ". الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان"، يجعلها أقرب ما تكون إلى الثامنلها في التقرير    

ختصاص الهيئات الوطنية لحقوق    إبمهام أخرى هي عادة من      الهيئة  ، تقوم   )مانأمبودز(الرئيسي كديوان مظالم    
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اإلنسان، مثل توعية المواطن بحقوقه وبطرق الدفاع عنها، ومراجعـة التشـريعات والسياسـات للتأكـد مـن         
 . نسجامها مع المعايير والمباديء الدولية ذات العالقة باحترام وصيانة حقوق وحريات المواطنإ
 

هناك صعوبات هائلة وأشواك كثيرة تعترض الطريـق،     . هذا العام خالل  مفروشاً بالورود   الهيئة  طريق  لم يكن   
صعوبات من النوع األول مردها عدم تعاون بعض الهيئات والمؤسسات الفلسـطينية  : وهي من نوعين رئيسيين 
، أو فـي    الهيئـة بعهـا   قضايـا المواطنين التـي تتا    / اوى  ـة شك ـي معالج ـواء ف ـالعامة بالقدر الكافي، س   

، وبصـورة   مع الـزمن  كثيراً  تسعت  إومع أن دائرة التعاون قد      . مجاالت أخرى ذات عالقة بنطاق اختصاصها     
، إالّ أن بعض الهيئات والمؤسسات العامة ال تزال تصر على اإلحجـام             خاصة في أعقاب إعادة تشكيل الوزارة     

أما الصـعوبات مـن     . ى اإلبقاء عليه في الحدود الدنيا     أو عل ) مثل جهاز االستخبارات العسكرية   (عن التعاون   
نتفاضـة  إ"النوع الثاني فمصدرها اإلجراءات اإلسرائيلية غير المسبوقة في قسوتها وكلفتهـا، والتـي رافقـت              

هـذه  ). وال زالت مستمرة حتى كتابة هذه السـطور        (٢٠٠٢ندالعها واستمرت حتى نهاية عام      إمنذ  " األقصى
إعادة إحتالل المدن الفلسـطينية فـي       متدت إلى   إوالتي  (وبشاعتها  ية المتطرفة في قسوتها     اإلجراءات اإلسرائيل 

 الرئيس عرفات في مقـره فـي رام اهللا  المستمر على الحصار  وفرض – ما عدا مدينة أريحا   –الضفة الغربية   
د ذي عالقة بحقوق    خلقت واقعاً غاية في التعقيد والخطورة على أكثر من صعي         ) بعد تحويل المقاطعة إلى ركام    
على عاتقها، كما كان من واجبها، أن توثـق وأن تفضـح وأن   الهيئة وقد أخذت . وحريات المواطن الفلسطيني  

تدق جرس اإلنذار من العواقب الوخيمة لإلجراءات اإلسرائيلية على الحقوق والحريـات األساسـية للمـواطن        
 .الفلسطيني

 
في فترة حرجـة ومعقـدة مـن تـاريخ الشـعب            ن الفلسطيني    عن حالة حقوق المواط    الثامنالتقرير  يصدر  

المجلـس  .  تحت الحصار والضغط الخـانقين     ١٩٦٧فالشعب وقيادته في المناطق المحتلة منذ عام        . الفلسطيني
 كما كان مقرراً بسـبب      ٢٠/١/٢٠٠٣التشريعية لم تنعقد في     نتخابات  واإل(التشريعي يعاني من الشلل شبه التام       

، ذلك الشلل الذي تعاني منه أيضاً، وإن كان بدرجات متفاوتة، الوزارات والهيئـات العامـة       )إستمرار اإلحتالل 
رغم مصادقة الرئيس عرفات على رزمة قوانين القضاء، وعلـى           (وحظ السلطة القضائية ليس بأوفر    . المختلفة

كل ذلـك فـي   . ألمنيقتصادي واأضف إلى ذلك، التدهور الحاد في الوضع اإل. )رأسها قانون السلطة القضائية 
 .ظل غياب عملية سياسية واعدة تبشر بفرج أو بخالص قريب

 
لكن قسوة الظرف وحرج المرحلة يجب أن ال يحرفنا عن الهدف النهائي للنضال الوطني الفلسـطيني، وهـو                   

ون، حتالل، وبناء دولة مستقلة وديمقراطية، قائمة على حكم القـان         إزالة اإل : هدف ذو شقين مترابطين ومكملين    
الفصل بين السلطات الرئيسية الثالث، عدم التمييز، المشاركة في اتخاذ القرار، واحترام الحقـوق والحريـات                

اإلصالح المنشود فلسطينياً هو ذلك اإلصالح الذي يصوب نحو تحقيق هـذا الهـدف              إن  . المتساوية للمواطنين 
 في متناول المسؤولين الفلسطينيين والمواطنين       أن تضعه  الهيئة الذي يسر    السنوي الثامن، التقرير  و. المزدوج
 .لتزام بهذا الهدف المركب، وبالسعي نحو تحقيقه أيضاًهو تعبير صادق عن اإلوالمعنيين اآلخرين، العاديين 
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) في مدينـة رام اهللا    (بمقريها الرئيسي   الهيئة،  هو نتاج لجهد جماعي بذله العاملون في         الثامنالتقرير السنوي   
وإداريين ميدانيين  ، من محامين وباحثين     نجاز هذا العمل  اهموا في إ  ـلجميع الذين س  ).  مدينة غزة  في(والفرعي  

البـاحثين  / كر للمحـامين    ـدم بالش ـوعلى وجه الخصوص، أتق   . اقم مساند، جزيل الشكر وخالص التقدير     طو
المحـامين علـى   / ثين وقد جاء توزيع كتابة الفصول على البـاح     . اركوا في إعداد الفصول المختلفة    ـالذين ش 

 :النحو التالي
 
 )الباب األول( لحقوق المواطن الفلسطيني نتهاكات اإلسرائيليةاإل: سامي جبارينلمحامي ا -
 )الفصل األول/ الباب الثاني (السلطة التشريعية : المحامية فاتن بوليفة -
 )الفصل الثاني/ الباب الثاني  (السلطة القضائية: المحامي حسين أبو هنود -
 )الفصل الثالث/ الباب الثاني (السلطة التنفيذية : حامي معن إدعيسالم -
 )الفصل الرابع/ الباب الثاني (انتهاكات حقوق المواطن : المحامي باسم بشناق -
 )الفصل األول/ الباب الثالث (الشكاوى / متابعات القضايا : المحامي موسى أبو دهيم -
 

يامه بتحرير بعض أجزاء التقرير، وللمحامي معتز قفيشة علـى          للمحامي عمار الدويك على ق    كما أتقدم بالشكر    
،  اآلنسة ليلى الشويكي، على الجهد الذي        وأخص بالشكر سكرتيرة القسم القانوني    . قيامه بتدقيق النسخة النهائية   

 .بذلته في تجميع أجزاء التقرير وتجهيز المخطوطة النهائية للطباعة
 

ر عبد الشافي، المفوض العام، وللدكتور ممدوح العكر، نائب المفوض العام،           أتقدم بالشكر للدكتور حيد   وأخيراً،  
 حتـى فـي ظـّل       الهيئـة، ومن خاللهما ألعضاء مجلس المفوضين، لحرصهم على إستمرار وإستقامة عمل           

 .٢٠٠٢الظروف المتطرفة في قسوتها خالل عام 
 
 
 

 سعيد زيداني. د
 المديـر العـام
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 رـــــص التقريـــملخ
 

عن حالة حقوق المواطن  الثامن تقريرها السنوي  الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالهيئةدر تص
تتضمن  مالحق، ثالثة ثالثة أبواب وحتوي التقرير علىي. )٣١/١٢ وحتى ١/١من  (٢٠٠٢الفلسطيني للعام 

وصيات التي توصلت والتإضافةً إلى اإلستنتاجات  وتقييمها لحالة حقوق المواطن في فلسطين، الهيئةرصد 
 .ها نتيجة متابعتها لهذه الحالة من الجوانب المتعددةيلإ
 

تأثرت حالة حقوق المواطن الفلسطيني بشكل حـاد ومباشـر نتيجـة اإلنتهاكـات اإلسـرائيلية المتواصـلة                  
 طـور لـم يطـرأ ت  ومن جهة أخـرى،  . ١٩٦٧والمتصاعدة على الفلسطينيين في األراضي المحتلة منذ عام     

مـن ضـعف   تُعاني ما زالت التي  وفي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،على حالة حقوق المواطن     ملموس  
 وتدهور في العمل المؤسسي، وذلك بالرغم من إصدار القـانون األساسـي وقـانون السـلطة                 سيادة القانون 

م تُتخذ خطوات جـادة     فل. القضائية وشروع السلطة الفلسطينية في عملية اإلصالح وإعادة البناء الديمقراطيين         
ومـا  وتراجع أداء المجلس التشريعي، كما تراجع عمل وتأثير القضـاء،           باتجاه تحقيق الفصل بين السلطات،      

الفلسـطينيين  علـى حقـوق المـواطنين      سـلباً   نعكس ذلك   إوقد  . زالت السلطة التنفيذية هي السلطة المهيمنة     
 .نتهاكنتقاص واإلوحرياتهم التي تعرضت لإل

 
 عرضي.  ضمن ثالثة محاور رئيسيةلحقوق المواطن الفلسطيني اإلسرائيلية اإلنتهاكات باب األولاليتناول 

 اإلنتهاكاتالمحور الثاني يلخّص .  حق الحياة والسالمة البدنية واألمن الشخصيإلنتهاكالمحور األول 
حياة  علىالمدمرة ة وآثارها أما المحور الثالث فيعنى بانتهاك حرية الحرك. اإلسرائيلية ضد الممتلكات المدنية

وفي نهايته، .  ثم يتطرق الباب بإيجاز إلى مسؤولية إسرائيل عن هذه االنتهاكات وفقاًً للقانون الدولي.المواطنين
يتضمن الباب ملحقاً يصف بإختصار مالبسات ونتائج اإلجتياح اإلسرائيلي لمحافظات الضفة الغربية في إطار 

 ).١٠/٥ -٢٩/٣" (عملية السور الواقي"
 

فقد . ٢٠٠٢ خالل العام لحقوق المواطنين الفلسطينيينالصارخة  إنتهاكاتها من اإلحتالل قوات لقد كثفت
 الثقيلة، كالطائرات قتاليةستخدمت الوسائل الإ كما.  القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيينتستخدمإ

الرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل المئات والطائرات المروحية والدبابات و) ١٦ -إف(الحربية من نوع 
وذلك إلى الفلسطينيين، آالف  تشريد بهدم مئات المنازل، واإلحتالل ت قواتكما قام. وإصابة اآلالف بجروح

ستمر كما إ.  بحقّ المدنيين الفلسطينيينالمجازرإرتكاب عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون، وجانب تنفيذ 
ت ، ومنعف المواطنينآالقوات اإلحتالل  تعتقلإو. قترن به من مصادرة األراضيإما ، واإلستيطانيالتوسع 

داخل المدن منع التجول و وفرض الحصار واإلغالق .العمال من الوصول إلى أماكن أعمالهمعشرات آالف 
لفلسطينيين اإلعتداءات على المدنيين افي   المسلحونوشارك المستوطنون اإلسرائيليون.  لفترات طويلةوالبلدات

 .وممتلكاتهم
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المناطق الخاضعة كافة حتالل جتاحت قوات اإل، إ٢٩/٣ فيالتي بدأت " عملية السور الواقي" ـفيما سمي ب
 يشطاستثناء مدينة أريحا، بحجة مالحقة ناب، في الضفة الغربية") أ"المصنفة (للسيطرة الفلسطينية الكاملة 

فرض منع التجول والقصف المكثف  اإلجتياح عمليات رافق. رهاب والقضاء على البنية التحتية لإلاإلنتفاضة
عظم المخيمات حتالل في مبالحرب على المخيمات، توغلت قوات االسابقاً فيما عرف و. للمناطق السكنية

" يما سمي بـ وف. الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع وأعملت فيها قتالً وقصفاً وإعتقاالً وتدميراً للبيوت
، ١٠/٥ فينسحابها منها إالمناطق الفلسطينية، بعد إحتالل  ١٩/٦إسرائيل في ، أعادت " الطريق الحازمةعملي

 .٢٠٠٢حتى نهاية عام لتبقى فيها 
 

 .إمرأة ٤٨و  طفال١٧٨ً من بينهم اً،فلسطيني ١٠٧١ ما ال يقل عن ٢٠٠٢  خالل العامتاللحاإلقتلت قوات 
أما  .أهداف إسرائيلية قتلوا خالل عمليات بادروا إليها ضد ٧٠و ،إغتيالهم شخصاً تم ٨٢من بين القتلى و

 فجروا أنفسهم اً فلسطـيني٥٨ إلى جانب هذا .قد قتلوا نتيجة اإلستخدام المفرط وغير المتناسب للقوةفالباقون 
 . حالة وفاة على الحواجز العسكرية٢١، و قتـلوا في ظروف غامضـةاً فلسطيني٢١ضد أهداف إسرائيلية، و

 وإرتكبت قوات اإلحتالل الغازية عدداً .تجاوز عدد الجرحى األلفين، أصيب الكثيرون منهم بإعاقات دائمةو
كدروع الفلسطينيين المدنيين اإلسرائيلي  كما إستخدم الجيش. من المجازر خالل عملية السور الواقي والحقاً

 . والمنازلالمواقع قتحام بعضإأثناء  بشرية
 

 .اإلعتقال التعسفي التي طالت عشرات آالف الفلسطينيينحمالت  من عامخالل هذا ال اللكما كثفت قوات اإلحت
عتقاالت  إ حملةحتالل فيشرعت قوات اإل، ٢٩/٣بتاريخ  . أقرباء منفذي العمليات التفجيريةوتم كذلك إعتقال

 ٤٥  إلى١٥رهم بين  بجمع المدنيين الذكور ممن تتراوح أعما إجتياحهافقامت في كل مدينة تم. الفاآلطالت 
وغالباً ما كان  .اإلعتقال إلى مراكز إقتيادهمفي الساحات العامة، تكبيل أيديهم وعصب أعينهم، ومن ثم  عاماً

 بعد الطرق على الباب بشدة أو إعتقالهراد لمبيت الشخص ايدخلون  الجنود كان عندماالليل، يتم أثناء  اإلعتقال
 ٥٦٠٧ما ال يقل عن  ٣١/١٢ حتى احتجز في سجونهتحتالل اإلسلطات  تما زال و.كسره أو تفجيره

بعضهم  ي من كبـار السن الذين يعاناً وعددطفالً، ١٢٣، امرأة ٥٣ معتقال إداريا ، ١١١٨ هم من بين،فلسطينياً
 . الفلسطينيينفي ممارسة التعذيب ضد المعتقلين" الشاباك"ستمر جهاز األمن اإلسرائيلي  وا.من أمراض مختلفة

المرافق الصحية الحد األدنى من الخدمات واإلسرائيلية تفتقر إلى ومراكز التوقيف زالت بعض السجون وما 
 .والطبية

 
نتيجـة  قتل  فقد  . على حياة وسالمة أفراد الطواقم الطبية      ٢٠٠٢اإلسرائيلية خالل عام     اإلعتداءات زايدتتكما  
، حتالل النار على سيارات اإلسـعاف      جنود اإل  أطلق و . وأصيب العشرات بجروح   العاملين فيها  من   خمسة لذلك

كما تعرضت بعض المستشفيات والمراكـز الطبيـة   . ، إضافة إلى إعاقة عملهامنها بعشرات ما ألحق األضرار  
 .المبانيضرار في األإلحاق إضافة إلى  ،، ما أدى إلى إصابة عدد من المرضى والعاملينواإلقتحامللقصف 
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صـحفيون  الكمـا تعـرض     . بعضـهم ما أدى إلى مقتل     ،  ءاتها على الصحفيين  عتداإحتالل   قوات اال  وواصلت
تعرضت بعض األبنية الصـحفية للقصـف والتفجيـر         و. حداثاأل  بعض للضرب واإلهانة، ومنعوا من تغطية    

  .واإلقتحام
 

ـ فقامت ب . الخاصة والعامة الفلسطينية،  تدمير الممتلكات    في   ٢٠٠٢خالل عام   حتالل   قوات اإل  لقد بالغت  اق إلح
قـوات    هـدمت  كما.  وحدة ٩٠٠  من  وحدة سكنية، هدم منها بشكل كلي أكثر       ٢٠٠٠ما ال يقل عن     األضرار ب 
ـ        منزالً تملكها    ٨٠اإلحتالل   وبين لقـوات  عائالت أشخاص قاموا بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسـرائيلية أو مطل
تم خلع أبـواب    ف ،ة الفلسطينية وزارات ومؤسسات السلط  مباني   أغلبأيضاً  حتالل   قوات اإل   وإقتحمت .اإلحتالل
بـدورها   أيضاً مؤسسات المجتمع المدني، التي تعرضـت         اإلعتداءوطال  . ها محتويات  وتخريب وسرقة  البنايات
تـم   و .البنيـة التحتيـة   بكبيرة   اًراعلى الشوارع واألرصفة أضر    سير الدبابات والمدرعات  ألحق  كما  . لإلقتحام

 ، باإلضـافة  المصانع والمنشآت الحرفية  اإلسرائيلي  ستهدف القصف   وإ . العامة والخاصة   السيارات آالفر  يدمت
، اسـة  الرئاتمقـر ، بمـا فيهـا      مقرات األجهزة األمنية الفلسـطينية     كما دمر القصف   .المحالت التجارية إلى  

، الشرطة البحرية، األمن الوطني، المخابرات العامة، األمن الوقـائي،          )أمن الرئاسة  (١٧الـ  الشرطة، القوات   
 . ومراكز التوقيفلسجوناو
 
القـدس الشـرقية المحتلـة بـدعوى عـدم          مدينة  في  الفلسطينية  هدم المنازل   السلطات اإلسرائيلية   واصلت  و

تقليص عدد الفلسـطينيين فـي   تأتي عمليات الهدم بهدف و. ٢٠٠٢ خالل عام    منزالً ٢١هدمت  فقد  . الترخيص
بإغالق عـدد مـن       قامت السلطات اإلسرائيلية   كما. قوتتم معظم عمليات هدم البيوت دون إنذار مسب        .المدينة

 كمـا إسـتمرت    .للمواطنين في مدينة القدس الشرقية    التي تقدم خدمات    الفلسطينية  المؤسسات الرسمية واألهلية    
 . فـي المدينـة   الدائمـة ، وبالتالي مصادرة حقهم في اإلقامةة السكان المقدسيين بطاقات هويإسرائيل في سحب 

ألزواجهـم  فيهـا    على إقامـة دائمـة       هم لعدم حصول  قدسالمدينة  على ترك    من الفلسطينيين  كبير   عدد وأجبر
 .بنائهموأ
 
اليهـود   المسـتوطنون    فقـد هـاجم   .  الجيش والمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين     إعتداءاتتصاعدت  و

حـتالل   اإل جرافاتواصلت  كما  . بقتل وجرح بعضهم   امواق و  موسم قطف الزيتون   الفلسطينيين أثناء  زارعينالم
.  وشبكات الري والبيوت البالستيكية وحظائر الحيوانات      هاي آبار الم  وتخريب األشجار المثمرة والحرجية     إقتالع

 الفاصـل بـين     "األمنـي جـدار   بال" األشجار لغرض إقامة ما يسمى       وإقتالعتجريف  الأعمال  معظم  جاءت  لقد  
 .المستوطناتن والمستوطنيحماية لاألراضي الفلسطينية وإسرائيل، أو 

 
مستوطنات القائمة وإقامة بؤر إستيطانية جديدة ومصادرة األراضي لهذا توسيع الكذلك في  إسرائيل وإستمرت
وإرتفعت نسبة . ٢٥بلغ عدد البؤر اإلستيطانية التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية خالل العام وقد . الغرض

خالل العام، ليصل عددهم % ٦اء القدس الشرقية، بحوالي المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثن
 . ألف مستوطن٢٢٦إلى 
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بشكل لم يسبق له مثيل و ، حصار وإغالق كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية اإلحتالللقد أحكم جيش
ن بعضها الفلسطينية عوالمخيمات بذريعة األمن، عزلت إسرائيل المدن والقرى . ١٩٦٧ بدء اإلحتالل عاممنذ 

على مداخل ومنافذ كل و ، في الشوارع الرئيسية اإلسمنتيةوضع أكوام من الحجارة واألتربة والكتلبواسطة 
كما قام الجيش بحفر الخنادق ووضع األسوار اإلسمنتية والشائكة حول بعض البلدات، . وقريةومخيم مدينة 

.  كل مدينة وقرية ومخيم إلى سجن كبيربذلكإسرائيل قد حولت و .إغالق الطرق الترابية الوعرةإضافةً إلى 
 .شخصاً ١٥ فرعية، ما أدى إلى مقتل اً طرقسلكواعلى الذين أحياناً  نارحتالل بإطالق ال اإلجنودوقام 

 
 معبر رفح بين قطاع :المحتلة بالعالم الخارجيالفلسطينية  راضي إغالق المعابر الحدودية التي تربط األوتكرر

ق مطار غزة الدولي، إستمرت إسرائيل في إغال كما. األردنو الضفة الغربية  بينرامةغزة ومصر، ومعبر الك
 عزل ستمرإو.  المطارات اإلسرائيليةإستخدام ومنعت الفلسطينيين من ،قبل أن تقوم بقصفه وتخريب مدرجه

 .زةالفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غ وتواصل ،القدس الشرقية عن محيطها الفلسطينيمدينة 
 

إذ أعـاق وصـول الطلبـة        ،ألحق اإلغالق والحصار ومنع التجول أضراراً جسيمة بالعمليـة التعليميـة          لقد  
مـدينتي  إلى حرمان الفلسطينيين من الصـالة فـي     كذلك  أدى الحصار   و. والمدرسين إلى مدارسهم وجامعاتهم   

ـ  ، صاد الفلسطينيقت باإلهائلةخسائر وحظر التجول الحصار واإلغالق  وأحدث  . وبيت لحم القدس    ىمـا أدى إل
 ،قطـاع ال الضـفة و مجموع سـكان  مليون  ٣,٢ من أصل    ، مليون فلسطيني  ٢,٢٤حوالي   .الفقرإنتشار ظاهرة   

 ىأد كمـا  . فـي قطـاع غـزة   %٨٤,٦في الضفة الغربية و %٥٧,٨ ، بنسبةيعيشون تحت خط الفقرأصبحوا  
 ، كونهـا لحـوظ المصانع بشـكل م تضررت و . المستمر ومنع التجول إلى تضييق الخناق على العمال        الحصار

 ومنعـت   ، الزراعيـة  منتوجات إسرائيل تصدير ال   تكما منع . تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام المستوردة      
 الحصـار   ونـتج عـن  .ل التـام  القطاع السياحي بالشل وأصيب. غزة يءالصيادين من صيد األسماك في شاط     

ن فـي   و األسرى الفلسـطيني   كما حرم . الحواجز العسكرية على   مريضاً ١٩ ما يزيد على     فاةوواإلغالق أيضاً   
،  بعمل الجهاز القضائي   ة كبير اًضرارحصار أ اللحق  أ كما   . زيارات عائالتهم ومحاميهم   السجون اإلسرائيلية من  

 . المؤسسات الرسمية المجلس التشريعي والوزارات وغيرها من عملوشل
 

 تتنـاول  . ويضم أربعة فصول.مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية حالة حقوق المواطن في يتناول الباب الثاني 
يعـالج  بينمـا   على التـوالي،    الفلسطينية  الثالثة األولى أداء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية        الفصول  

 . الفلسطينيينحقوق المواطنينل تنفيذيةنتهاكات السلطة الإالفصل الرابع 
 

على صعيد سن التشريعات    ) المجلس التشريعي  (السلطة التشريعية  بالعرض والتقييم، أداء     الفصل األول يتناول  
كمـا يقـدم توصـيات      . ويرصد الصعوبات التي أضعفت أداء المجلس     . والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية    

 .لتطوير أداء السلطة التشريعية
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س على القانون األساسي وقانون السلطة القضائية        تطورات إيجابية كان أبرزها مصادقة الرئي      ٢٠٠٢شهد العام   
وتحديد موعد اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية، وإرغام الحكومة على االستقالة من خالل تلويح المجلس بحجب              

ورغم ذلك، لم يتمكن المجلس، وللسنة السابعة على التوالي، من تجاوز نقاط الضعف التي الزمتـه                . الثقة عنها 
وهذا أدى إلى تـكريس إخفاقاته وتقليص إنجـازاته وتضاؤل ثقة المواطنين بـه، وإلـى تعـالي                . منذ البداية 

 .األصوات التي تطالب بإجراء إنتخابات تشريعية جديدة لتصحيح الوضع القانوني للمجلس ولتفعيل دوره
 

. ثالثة قوانين أخـرى  باإلضافة إلى القانون األساسي وقانون السلطة القضائية، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية            
كما أقر المجلس مشروعين    . وقد أقر المجلس ثالثة مشاريع قوانين وأحالها لرئيس السلطة الفلسطينية للمصادقة          

، هدد المجلس بحجب الثقة عن الحكومـة، مـا        ١١/٩بتاريخ  . بالقراءة األولى، وعشرة مشاريع بالقراءة العامة     
وعلى إثر ذلك، شكل رئيس السلطة حكومة جديدة متوافقـة مـع            . اضطر الوزراء إلى تقديم إستقاالت جماعية     

وعدا ذلك، لم يقم المجلس بأعمال رقابية تذكر، كما أنـه لـم             . أحكام القانون األساسي من حيث عدد أعضائها      
 .٢٠٠٢يتمكن من إقرار الموازنة العامة لعام 

 
وفترات حظر التجول الطويلـة، مـن   لقد زاد الحصار اإلسرائيلي المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة،     

ولم يتمكن المجلس من عقد أي جلسة بحضور نواب قطـاع غـزة   . الصعوبات التي واجهتها العملية التشريعية    
 مرة عن طريق إستخدام تقنية اإلجتماعـات       ١١ومع ذلك، فقد إجتمع المجلس      . والضفة الغربية في مكان واحد    

 . لس لم يستفد كثيرا من هذه التقنية لعقد جلساتهولكن المج). Video-Conference(المرئية 
 

 مكتباً فرعياً للمجلس في المحافظات المختلفة، إال أن هذه المكاتب لم تقم بالـدور المطلـوب                 ١٩ورغم وجود   
فهذه المكاتب ركزت على العالقـات العامـة وتلقـي الشـكاوى الفرديـة              . لتجاوز تبعات اإلغالق والحصار   

 ٥٠٠ومن بـين أكثـر مـن      . ا نظمت نشاطات تدعم العمل التشريعي أو الرقابي للمجلس        للمواطنين، ونادراً م  
موظف رسمي على كادر المجلس، لم يلتزم بالدوام الفعلي سوى بضع عشرات، وهذا ال يمكـن عـزوه فقـط                

 .لظروف اإلنتفاضة
 

إذ .  والمجلس التشريعي   أي تحسن يذكر على مستوى العالقة بين السلطة التنفيذية         ٢٠٠٢ولم يطرأ خالل العام     
وال يزال المجلس يعاني من عـدم وجـود سياسـة           . إستمرت هيمنة السلطة التنفيذية على صناعة التشريعات      

ورغـم أن عـدد      .تشريعية واضحة، أو خطة محددة إلقرار قوانين تتناسب مع أولويات وإحتياجات المجتمـع            
ين يعملون في مواقع تنفيذية أو يرأسـون مؤسسـات          ، إال أن عدد النواب الذ     ١٢الوزراء تناقص إلى    / النواب  

 .عامة تزايد، خاصةً بعد تحويل وزارات سابقة إلى هيئات عامة
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على طرأت لتطورات التي ا  وتقييم رصد من خاللالسلطة القضائيةحالة  من الباب الثاني الثانيالفصل  يعالج
يعاني منها جهاز  التيإلشكاليات كما يعرض ل. حامينونقابة المالنيابة العامة ، المحاكم، مجلس القضاء األعلى

 للمواطن األساسيةوالحريات حماية الحقوق تمكينه من  وء القضامكانة لتعزيز تيختم الفصل بتوصياو. قضاءال
 .الفلسطيني

 
فلم . امةواالعتداء على المؤسسات الع السلطة القضائية سلباً باالجتياح اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية أداءتأثر 

معظم السجون مقرات الشرطة ودمرت كما  وجود فعلي في الضفة الغربية، ةيبق لقوات األمن الفلسطيني
عن عقد جلساتها معظم أيام المحاكم عجزت  كذلك .مما عرقل تنفيذ القرارات القضائيةومراكز التوقيف، 

 .القضاءبالمواطنين ثقة تراكم القضايا وزعزع ، مما ضاعف من السنة
 
 كسلب صالحيات المحاكم النظامية لصـالح محـاكم         مستمراً، ءما زال تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضا       و

للصـعوبات  يجاد الحلـول    بالقدر الكافي إل  تعاون  العدم  ، و ننو، والتدخل في إدارة القضاء خالفاً للقا      أمن الدولة 
 وتوفير الميزانيـات الكفيلـة      جاوز الحصار،  قريبة من أماكن عملهم لت     للقضاةالتي يمكن حلها، كتوفير مساكن      

كل ذلك سـاهم  . مالمحاك، وغياب التفتيش القضائي على  القضاء للعمل في من المحامين    بإستقطاب ذوي الكفاءة  
 .في زعزعة ثقة المواطنين بالجهاز القضائي

 
والقانون السلطة القضائية قانون إقرار  مهمة في عمل القضاء كان أبرزها  تطوراتومع ذلك، حدثت

وأوجبا تنفيذ األحكام القضائية، وحددا كيفية تشكيل المحاكم، على إستقالل القضاء، ونظما  اللذان أكّدااألساسي، 
نفاذ هذين القانونين الهامين تم إستكمال الرزمة القانونية للسلطة القضائية، كما تم  وب.إدارة السلطة القضائية

، القانون األساسي وقانون السلطة القضائية وبنفاذ .ية وقطاع غزةتوحيد تشريعات القضاء في الضفة الغرب
كما أصبح واجباً إعادة تشكيل مجلس القضاء . لغاء محاكم أمن الدولةأصبح واجباً على السلطة الفلسطينية إ

  .األعلى
 

.  التوقيفوما زالت النيابة العامة عاجزة عن ممارسة مهامها في دخول السجون للتأكد من قانونية إجراءات
ولم تقم النيابة العامة بالتحقيق في الكثير من قضايا القتل، خاصةً قتل عشرات المواطنين على خلفية اإلشتباه 

 .بتعاملهم مع سلطات اإلحتالل
 

 خالفات حادة في األوساط الحقوقية والقانونية حول تشكيل مجلس القضاء األعلى ٢٠٠٢لقد ثارت خالل العام 
فلم يتم إعادة تشكيل المجلس اإلنتقالي خالل . لت حد الطعن في شرعية المجلس اإلنتقاليوإستمرار عمله، وص

 كما ينص ٩وليس ( عضواً ١١كما أن عدد أعضاء المجلس الحالي . شهر من نفاذ قانون السلطة القضائية
س أكثر من ومع ذلك، أصدر المجل. وضم المجلس في عضويته قضاة تجاوزت أعمارهم سبعين عاماً). القانون

 قراراً، منها ما يتعلق بإعادة تشكيل محاكم الصلح والبداية واإلستئناف والعليا، إضافة إلى تنظيم عمل أقالم ٩٠
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 قاضي صلح، وترقية قضاة محاكم الصلح والبداية ٣٥كما تم تعيين أكثر من . المحاكم ومكاتب اإلجراء
 .واإلستئناف السابقين، وتعيين موظفين جدد

 
وقد تضمنت .  التعديالت على نظام تشكيل مجلس النقابة٢٠٠٢يئة العامة لنقابة المحامين خالل عام وأقرت اله

 من قطاع غزة، وعلى ٦ من الضفة الغربية، و٩:  عضوا١٥ًهذه التعديالت النص على تكوين المجلس من 
نية في القطاع، في شهر شباط إجراء إنتخابات النقابة في دائرتين إنتخابيتين، إحداهما في الضفة الغربية والثا

 .ولكن النقابة المعينة فشلت في عقد اإلنتخابات إلختيار مجلس جديد لها. كل عامين
 

 تتم فيهازالت إجراءات المحاكمة إذ ما . أية تغييرات على المحاكم العسكرية ٢٠٠٢ولم تجر خالل عام 
ن وقتاً كافياً للدفاع، وال يتمكنون عادة ولمتهمفال يعطى ا. المحاكمة العادلة ضمانات إلىبصورة سريعة تفتقر 

 . حق المتهمين في المساعدة القانونيةاإلنتقاص منكما يتم . من الحصول على نسخة من أوراق القضية
 

 أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بدمج نيابة أمن الدولة مع النيابة العامة المدنية، وتعيين النائب ٢٧/١٢في 
ولكن لم يجر أي تغيير آخر على عمل محاكم . كم أمن الدولة، نائباً عاماً للسلطة الفلسطينيةالعام السابق لمحا

محاكم النظر في هذه الواصلت وبالرغم من بطالن أساسها القانوني بعد نفاذ القانون األساسي، . أمن الدولة
 إجراءات المحاكمة بشكل لم تمت  وفي جميع الحاالت،.، منها أحكام باإلعدامالقضايا وأصدرت أحكاماً قاسية

التسهيالت للدفاع عن  والكافي ألم يعط المتهمون الوقت إذ  ،مانات المحاكمة العادلةمن ضيوفر الحد األدنى 
 غالبية المحاكمات بعد وقت قصير من إلقاء القبض على المتهم ودون إبالغه مسبقاً بموعد ت تمفقد .أنفسهم

  .المحاكمة
 

الوزارات أداء  د وتقييم خالل رصمن السلطة التنفيذية أداء على الباب الثاني منالثالث  الفصليركز 
السلطة تُعاني منها أجهزة اإلشكاليات األساسية التي  يعالج كما .واألمنية منها  المدنية،والمؤسسات العامة

إلصالح محاوالت ا، )السجون(مراكز اإلصالح والتأهيل  العامة،الموازنة مسألة كما يتناول الفصل . التنفيذية
  .لسلطة التنفيذيةلالدور التشريعي و ،اإلداري والمالي

 
 فقد أدت اإلعتداءات اإلسرائيلية. على أداء السلطة التنفيذية كثيرة إنعكست مستجدات ٢٠٠٢ عامشهد ال

يذية ورست على السلطة التنف مكما. األجهزة األمنية والسجونو الوزارات تارمقتدمير معظم إلى المتكررة 
التنفيذية فعالً قامت السلطة قد و. إدارية ووماليةإصالحات أمنية ب للقيامورئيسها ضغوط داخلية وخارجية 

رئيس على ال في مصادقة أهم محاوالت اإلصالح ت تمثل. وإصالح حالهامأسسة عملهالخطوات ال بعضتخاذ اب
  فيةــ خطة عمل الحكوموضعزراء، ، إعادة تشكيل مجلس الو وقانون السلطة القضائية األساسيالقانون

 نتخابات الرئاسية إلجراء اإلاًموعد ٢٠/١/٢٠٠٣رئيس الحدد  كما .٢٨/١٠الحقة في خطة عمل و ,٢٣/٦
 . المركزيةنتخاباتاإل لجنة وشكل، والتشريعية
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يساعد مكتب الرئاسة ن غير الواضح كيف فم. يس عمل مكتب الرئطرقوضوح في بصورة عامة، ليس هناك 
كيف يمارس مكتب الرئيس رقابته  أيضاً من غير الواضحو . تصريف األمور وإتخاذ القراراتئيس فيالر

الرئيس في إتخاذ وليس واضحاً كذلك ما هي األسس التي يعتمدها . على عشرات المؤسسات العامة الملحقة به
وليس هناك ما يبرر . القرارات بشأن التعيين وصرف األموال والمصادقة على القوانين وقرارات المحاكم

 .من الموظفين في مكتب الرئيس) ٨٥٠ما يزيد عن (الحاجة إلى العدد الكبير 
 

للحصول على  عرضتو، ٥/٦في األولى  حكومةال تفقد شكل. مجلس الوزراء مرتينلقد أعاد الرئيس تشكيل 
وفي تشرين  .تهم إستقاال، قدم الوزراء الثقةبحجبالمجلس وبسبب تلويح . ١١/٩ المجلس التشريعي بتاريخ ثقة

 وإلى جانب ذلك، .وزيراً ١٩ ضمت، و٢٩/١٠  في حكومة جديدة، حصلت على ثقة المجلسلت شكاألول
أنشئت هيئات عامة بدل الوزارات الملغاة، ما يعني أن هذه الوزارات ظلت عملياً موجودة، وإن تغيرت 

ستيطان،  الهيئة الوطنية لمقاومة اإلالبيئة،سلطة  العليا لشؤون القدس، الهيئةفقد تم تشكيل كل من . مسمياتها
 وبذلك لم يتحقق كّل الهدف من تقليص . المدنية العليا واللجنة،هيئة شؤون المنظمات األهلية، سلطة األراضي

 العامة  المؤسساتهذه تعانيو .عدد الوزارات، وهو منع تداخل الصالحيات وتخفيض عدد الموظفين والنفقات
 . الجهاتمن وعالقتها بغيرها هاتصاصاتإخو تشكيلهاكل تتعلق ب مشامنالجديدة 

 
ولم يكن أداء السلطة التنفيذية في التعاطي مع اآلثار اإلقتصادية المدمرة التي خلفتها اإلعتـداءات اإلسـرائيلية                 

تـتمكن  فقد عملت وزارة األشغال العامة بمثابرة على إصالح األضرار التي لحقت بالمباني، لكنها لم               . مرضياً
كذلك لم تبذل الجهات الرسمية المعنية جهوداً كافيـة         . من توفير المأوى الالزم لجميع الذين تضررت مساكنهم       

 .لتخفيف معاناة العمال العاطلين عن العمل أو الذين فقدوا مصادر رزقهم
 
 أصدر ،٢٨/٥اريخ  بت. المحلية خالفا للقانون الهيئاتأعضاء رؤساء وتعيينتلجأ إلى ت السلطة التنفيذية لظو

هذه لعن بدء التحضير التنفيذية  السلطة وأعلنت. نتخابات المحلية اللجنة العليا لإلمرسوما بتشكيلرئيس السلطة 
في هذا خطوات جدية أي  لكن لم تتخذ .٢٠٠٣آذار  نهاية شهر في موعد أقصاهعلى أن تعقد  ،نتخاباتاإل

عمل أقسامها  األنظمة الموضحة لغيابمن و ،رة الحكم المحلي وزاتدخل كما تعاني الهيئات المحلية من. الشأن
 .المختلفة

 
. لمدن وبلدات الضفة الغربيةحتالل  قوات االجتياحإبسبب وبصورة واضحة  سلباً يةجهزة األمناأل عمل تأثرو

. ات طويلةلفترأو حتى الظهور بزيهم الرسمي أعمالهم ب القياممن  فقد دمرت معظم مقراتها، ولم يتمكن أفرادها
 هذا وأقرت . المحاكمقرارات الجريمة وتنفيذ تعقبفي  ةاألجهزعلى قدرة هذه كما أثر تدمير معظم السجون 

ستبدال قادة فعالً إتم و. الداخليةاألمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني بوزارة أجهزة  الحكومة خالل العام دمج
ولم تستطع . ألجهزة األمنيةعمل أي من ا  ينظمر أي تشريعلكن لم يصد. جددبمسؤولين األجهزة الثالثة هذه 

 ألسباب شجارات عائلية أو  فيحتالل أواال مع سلطات تعاونهمخلفية  قتل مواطنين على هذه األجهزة منع
 و نزاعات عائلية أفضأثناء  مواطنين نتيجة سوء إستخدام السالح أفراد األجهزة األمنية قتلكما . جنائية

 .راتالتصدي لمظاه
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المركزي  غزة لحقت بسجنكما . الضفة الغربيةومراكز التوقيف في سجون أغلب الحتالل دمرت قوات اإللقد 
وفي . ةمرالمدشقق سكنية بديلة عن السجون  توفيرإدارات السجون إستطاعت ولكن بعض . ألضراربعض ا
 الذين أطلق السجناءإعادة معظم ولكن لم يتم .  شروطدون بكفاالت أو  السجناءأخرى، تم اإلفراج عنحاالت 

عتقال أو  بعض العاملين في السجون إلى االتعرضو. ٢٠٠٢سراحهم قبل وأثناء اإلجتياح في نهاية آذار 
الموقوفين  من ٦٤ما ال يقّل عن  كما قامت مجموعات فلسطينية مسلحة بقتل .حتاللاإل جنود من قبل االعتداء

 .حتاللاإل سلطات مع همتعاونب على خلفية اإلشتباه
 
 ال و. العاملينالموظفينتضخم عدد ظاهرة  للتعامل مع  جديةي خطواتخالل العام أ تتخذ السلطة التنفيذية لمو

 تطبق مل كما .الشفافيةمعايير  المناصب العليا، تفتقر إلى أصحاب تعيين الموظفين، خاصة إجراءاتتزال 
قيمة بسبب إنخفاض  ينالموظف معظم معاناةزادت وقد  .قانون الخدمة المدنيةالسلطة الوطنية الشق المالي ل

السلطة التنفيذية لم تصدر  و.هاقتطاع مناإلوإستمر  وتأخر صرف الرواتب .العملة اإلسرائيلية وإرتفاع األسعار
، أو نُفذت بعدالقوانين التي أصبحت نافذة لم تُنفذ بعض  أحكامأن يعني  جديدة للقوانين، مماأية لوائح تنفيذية 

 .٣١/١٢/٢٠٠٢ إالّ في ٢٠٠٣كما لم يتم تقديم مشروع الموازنة لعام . مقرة غير لوائحفق و
 

 مصنفة حسب من قبل أجهزة السلطة التنفيذية، نتهاكات حقوق المواطنإ من الباب الثاني الفصل الرابعيبين 
 السلمي، الحرية التجمعالحق في نتهاكات الحق في الحياة، شملت اإل و.نتهاكلإل الذي تعرضنوع الحق 

سالمة من التعذيب الحق في النتخاب، حرية الرأي والتعبير، الترشيح واإلالحق في واألمان الشخصي، 
 لما كان ستمراراًإنتهاكات اإلهذه أغلب لقد جاءت . الوظيفة العامةإشغال  والحق في ،والمعاملة غير اإلنسانية

 .ألعوام السابقةعليه الحال في ا
 

من هذه االنتهاكات ما أخذ شكالً منظماً كعقوبة اإلعدام، ومنها . لحياة لعدة أنواع من اإلنتهاكتعرض الحق في ا
ما نتج عن حاالت القتل على خلفية أخذ القانون باليد، أو القتل نتيجة سوء استخدام السالح من قبل األجهزة 

دق الرئيس على ثالثة منها وتم  حكم باإلعدام، صا١٧صدر خالل العام . األمنية، أو الوفاة داخل السجون
وقِتلت األجهزة األمنية خمسة مواطنين . كما وقعت عشرات من حوادث القتل نتيجة أخذ القانون باليد. تنفيذها

ولكن لم يتم محاسبة أي مسؤول عن ذلك، ولم يتم إتخاذ أي إجراء للحد من هذه . نتيجة سوء إستخدام السالح
 حالة قتل في ظروف غامضة، ٢٢ ما ال يقل عن وهناك. ن داخل السجونكما توفي ثالثة مواطني. الظاهرة

 .مثل إنفجارات في منازل أو أثناء إعداد متفجرات، لم يتم التحقيق الوافي فيها أو اإلعالن عن نتائج التحقيق
 

ابـات  فلم تقـم السـلطة بتنظـيم إنتخ   . وتعرض حق المشاركة في الحياة السياسية باالنتخاب والترشيح لإلنتهاك      
ولم تجر أي إنتخابات لمجـالس الطلبـة فـي          . كما لم يتم عقد اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية      . الهيئات المحلية 

كما تم تأجيل إجراء إنتخابات النقابات المهنية، كنقابـة         . الجامعات، حيث إستمر تعليقها للعام الثاني على التوالي       
 .المحامين ونقابة األطباء
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وتـم اإلعتقـال دون إبـراز    . ٢٠٠٢ مواطناً خالل عام ١٨٠منية الفلسطينية تعسفاً حوالي  إعتقلت األجهزة األ  
كما لم يتم عرض المعتقلين على النيابة العامة أو على قاضي الصلح، ولـم تصـدر        . مذكرة توقيف أو إحضار   

جهـزة األمنيـة غيـر      كما تمت اإلعتقاالت من قبـل األ      . بحقهم لوائح إتهام، ولم يتم بالتالي تقديمهم للمحاكمة       
وال تتوفر لدى األجهزة األمنيـة  . وسجلت حاالت تعذيب خالل فترة التحقيق بهدف إنتزاع إعترافات        . المختصة

حتى اآلن تعليمات صارمة لمنع التعذيب، أو آلية واضحة للتحقيق في شكاوى الذين يـدعون أنهـم تعرضـوا                
 .إلساءة المعاملة أو التعذيب

 
شكاوى المتعلقة بإنتهاك حقوق المواطنين في مجال إشغال الوظيفـة           عشرات ال  ٢٠٠٢عام   خالل ال  الهيئةتلقت  

وتنوعت مواضيع الشكاوى فشملت حرمان الموظف من حقوقـه         . العامة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة     
 النزيه فـي  في التثبيت أو الترقية، وقف الراتب، التعرض للنقل أو الفصل التعسفي، وعدم توفر شروط التنافس           

فهنـاك  . قصور ديوان الموظفين العام في فرض رقابة فاعلة على دوام الموظفين          كما إستمر   . عملية التوظيف 
 .آالف الموظفين الذين يقبضون رواتبهم من الخزينة العامة دون اإلنتظام بالدوام

 
تابعات التي قامت بهـا     لماوتقييم  عرض  ،  القضايا/ شكاوىمتابعات ال  ،من الباب الثالث   الفصل األول يعرض  
حالـة حقـوق    مؤشراً على   تشكل متابعة القضايا    . القضايا/ في سبيل إيجاد حلول مرضية للشكاوى        الهيئـة
، بـذلك  والجهـات التي تقوم     إلعتداء عليها تم ا يالحقوق التي   التعرف على أنواع     يتم    خاللها منإذ   ،المواطن
بيانـات   و الهيئةيتضمن الفصل تحليالً للقضايا التي تابعتها       . هنتهاك ومعاقبة مرتكبي  وقف اإل إستعدادها ل ومدى  

 . كل منهاتوضح الجهات المتابع معها ومدى تعاون
 
تختص في متابعة    هيئةالف. وء اإلدارة لسلكنها لم تخرج عن المفهوم العام       ،  هيئةالنوعت الشكاوى التي تابعها     ت

كان الطرف المشتكى عليه مؤسسة عامـة أو شـبه          الشكاوى التي تنطوي على خرق حقوق المواطن، فقط إذا          
 .ةمعا
 

ويرجع ذلك أساساً   . ٢٠٠١ مقارنة مع عام     ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةتناقص عدد الشكاوى التي تلقتها وتابعتها       
إلى التردي غير المسبوق لألوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية، ذلك التردي الذي بدأ في النصف األول                

 .إستمر حتى نهاية العاممن شهر آذار و
 

كما تم اإلستمرار في متابعة .  ألسباب مختلفة٥٨ شكوى جديدة، إستبعدت منها ٥٦٦ خالل العام الهيئـة تلقت  
بنسبة ( شكوى   ٤٥٤من بين الشكاوى الجديدة، تم إغالق       .  منها ٢٧٢ شكوى من العام السابق، تم إغالق        ٢٩٢

 كتابـاً   ٩٢١، في سياق متابعاتها للشكاوى،      الهيئةوقد أرسلت   .  شكوى قيد المتابعة   ٥٤، بينما بقيت    %)٧،٧٢
 . ردا٢٢٢ًإلى الجهات الرسمية المختلفة، وتلقت 
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وقد بلغ مجموع الشكاوى المتابعة مـع       . وردت شكاوى المواطنين ضد األجهزة المدنية واألمنية على السواء        
 ١٨٩ى الجديدة المتابعة، تم إغـالق       من مجموع الشكاو  % ٦،٥٣ شكوى، أي ما نسبته      ٢٧٢األجهزة المدنية   

مـن مجمـوع    % ٤،٤٦ شكوى جديدة، أي ما نسـبته        ٢٣٦ الهيئةأما مع األجهزة األمنية، فقد تابعت       . منها
 . منها١٦٥الشكاوى، تم إغالق 

 
، تقـوم   الشكاوىمتابعة  إلى  باإلضافة  ف .الهيئةنشاطات  عرضاً موجزاً ل  من الباب الثالث    الفصل الثاني    تضمني

 تعزيـز عمـل السـلطتين       ،تهدف في مجملها إلى زيادة الوعي بحقوق المواطن       متنوعة   نشاطات    بتنفيذ ةالهيئ
التقـارير  : محاور هي  سبعة   على الهيئةتتوزع نشاطات   و. ، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية    التشريعية والقضائية 

فصـلية حقـوق   البحث الميـداني،  رية، القانونية، التقارير الخاصة، مراجعة وتطوير القوانين، التوعية الجماهي       
 .المكتبةواإلنسان الفلسطيني، 

 
 الرئيسية السلطاتكذلك على أوضاع وبحقوق المواطنين المتعلقة على القضايا  بتسليط الضوء الهيئةتقوم 

 على يةالجوانب القانونية والعملتعالج تقارير قانونية إصدار  من خالل الثالث، التنفيذية والتشريعية والقضائية،
 الهيئةتلفت   قانوني،كل تقريرخاتمة  في .٢٠٠٢ قانونية خالل العام تقارير ثالثة الهيئةأصدرت لقد  .السواء
طبيعة القضية أو اإلشكالية قيد البحث وإلى التوصيات بشأن الحلول الممكنة  العالقة إلى ين وذويالمسؤولنظر 

 .والمفضلة
 

 تحتاج إلى المعالجة بحقوق المواطنذات عالقة قضايا ل حو تقارير خاصة  عشرةالهيئةكما أصدرت 
 وفي هذا العام تم تخصيص ثالثة من بين هذه التقارير لرصد وفضح اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق .السريعة

 .المواطن الفلسطيني
 

اد  في هـذا المجـال إعـد       الهيئةوقد شمل عمل    .  عملها في مجال مراجعة وتطوير القوانين      الهيئةوواصلت  
مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق وحريات المواطن، إعداد مذكرات قانونيـة إلسـتخدام أعضـاء المجلـس                 

 .التشريعي، عقد ورشات عمل حول مشاريع قوانين محددة، وإعداد دراسات قانونية
 

حكـم  ال ، الديمقراطية ،حقوق اإلنسان  ب التوعيةمتنوعة لغرض   تنفيذ نشاطات وفعاليات    في   الهيئةكما إستمرت   
، ورشات العمـل،    عيةلقاءات التو ،  الدورات التدريبية : ومن بين أنواع هذه النشاطات     .سيادة القانون والصالح،  

 الهيئـة  وواصلت   .واللقاءات التلفزيونية واإلذاعية  ،  اإلعالنات في الصحف  المحاضرات، العروض المسرحية،    
ت والتحقيقات واألخبـار المتعلقـة بحقـوق        ، التي تعنى بنشر المقاال    فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني   إصدار  

 . اإلنسان في فلسطين
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 في مقرها الرئيسي في مدينة رام اهللا مكتبة متخصصة بحقوق اإلنسان، الديمقراطية والقـانون             الهيئةتحتضن  
 .غزةها الفرعي في مدينة مكتبة فرعية في مكتبالدولي، و

 
لعينة من   عرض   ١الملحق  في  .  مالحق وي الثامن على ثالثة   السنالتقرير  إضافةً إلى األبواب الثالثة، يحتوي      

ختالف النتـائج التـي     إوالمتابعة  التنوع في القضايا    يبرز من خاللها     خالل العام،  الهيئة القضايا التي تابعتها  
قفهـا مـن    افيها عـن مو   معربةً   خالل العام،    الهيئة أصدرتها   صحفية اتبيان ٢الملحق   يشمل.  إليها تتوصل

 قد توجهت بها إلى جهات رسمية مختلفة في         الهيئة كانت   رسالة) ١٤(فيتضمن   ٣الملحق  أما  . ددةمحقضايا  
  . ذات عالقة بحقوق المواطن الفلسطيني معالجتها لقضايا متنوعةسياق

 



 ١

 إنتهاكات اإلحتالل اإلسرائيلــي لحقوق المواطــن الفلسطينــي
 ٢٠٠٢خالل العـــام 

 
 

 مقدمـــــة
 

فقد قابلـت   . ٢٠٠٢صعدت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي من إنتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين خالل عام            
وغيـر المتناسـبة ضـد المـدنيين         المسلحة منها وغير المسلحة، بإستخدام القـوة المفرطـة           ،أفعال المقاومة 

) ١٦ -إف  (فقد إستخدمت الوسائل القتالية الحربية الثقيلـة، كالطـائرات الحربيـة مـن نـوع                . الفلسطينيين
كمـا  . والطائرات المروحية والدبابات والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل المئات وإصـابة اآلالف بجـروح              

الفلسطينيين عن ديارهم، وإرتكاب عمليـات اإلعـدام        آالف   تشريدقامت قوات اإلحتالل بهدم مئات المنازل، و      
وإسـتمر  . "السور الـواقي "خارج نطاق القانون، وتنفيذ المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة خالل عملية    

وأعتقل خالل العام آالف الفلسطينيين، ومنع العمـال  . التوسع اإلستيطاني، وما يقترن به من مصادرة األراضي    
 الوصول إلى أماكن أعمالهم، وفرض الحصار واإلغالق المشددان، كما فرض نظام منـع التجـول علـى                من

فـي اإلعتـداءات علـى الفلسـطينيين         وشارك المستوطنون اإلسرائيليون  . المناطق الفلسطينية لفترات طويلة   
 .وممتلكاتهم

 
ة ـة الغربي ـفي الضف ") أ"المصنفة  (ملة  لقد إجتاحت قوات اإلحتالل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكا        

فيمـا  و. ، وذلك بحجة مالحقة نشطاء اإلنتفاضة والقضاء على البنية التحتيـة لإلرهـاب  )بإستثناء مدينة أريحا  (
ـ ، مخيم جني  ١/٣-٢٧/٢نابلس  / عرف بالحرب على المخيمات، توغلت قوات اإلحتالل في مخيم بالطة          ن ــ

غـزة  /، مخيم جباليـا ٩/٣-٨بيت لحم / يمات عايدة والدهيشة والعزة ، مخ ٨/٣-٧، مخيم طولكرم    ١/٣-٢٨/٢
 فرض نظام منع التجـول   هذه واكب عمليات اإلجتياح  . ١٤/٣-١٢رام اهللا   / ، ومخيمي األمعري وقدورة   ١١/٣

، قامـت   ٢٩/٣/٢٠٠٢التي بدأت بتاريخ    " السور الواقي "وفيما سمي بعملية    . والقصف المكثف للمناطق السكنية   
تالل بإجتياح المناطق الواقعة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضـفة الغربيـة          قوات اإلح 

، قامت مئات الدبابات وناقالت الجنود المدرعـة، وبمسـاندة الطـائرات            ٢٩/٣/٢٠٠٢فجر  ففي  ). المناطق أ (
لخانق على مقر الرئيس عرفـات   الحصار ا ت الحربية، بإعادة إحتالل مدينتي رام اهللا والبيرة، وفرض        مروحيةال

طـولكرم  : وبعد ذلك تم إجتياح بقية المدن في الضفة الغربية        .  تماماً عن العالم الخارجي    تهفي المقاطعة، وعزل  
 . ٤/٤، والخليل بتاريـخ ٣/٤، نابلس وسلفيت وجنين بتاريخ ٢/٤، بيت لحم بتاريخ ١/٤وقلقيلية بتاريخ 

 
ـ ي بتاري ـالل اإلسرائيل ـ، أعادت قوات اإلحت   " الطريق الحازم  " حملت إسم     عسكرية وفي إطار عملية   خ ـــ

فقـد قامـت قـوات    . ١٠/٥/٢٠٠٢ إجتياح المناطق الفلسطينية، بعد إتمام إنسحابها منها بتاريخ        ١٩/٦/٢٠٠٢
 بإعادة إحتالل مدينتي جنين وقلقيلية وفرضت عليهما نظـام حظـر التجـول،              ١٩/٦/٢٠٠٢اإلحتالل بتاريخ   

وبعد ذلـك تـم     .  مئات الدبابات وناقالت الجنود المدرعة، بمساندة الطائرات العامودية الحربية         مستخدمة بذلك 
، رام اهللا وطوباس    ٢١/٦، طولكرم ونابلس بتاريخ   ٢٠/٦بيت لحم بتاريخ    : إجتياح بقية المدن في الضفة الغربية     

التوغل في بلدات أخرى في     هذا إضافة إلى    . ١/٧/٢٠٠٢، وسلفيت بتاريخ  ٢٥/٦ ، الخليل بتاريخ  ٢١/٦ بتاريخ



 ٢

أبـو ديـس    (لقـدس الشـرقية     لمدينـة ا  مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وفي البلدات المجاورة          
حتى نهايـة  ) ما عدا مدينة أريحا(واصلت القوات اإلسرائيلية إعادة إحتالل مدن الضفة الغربية  لقد  ). والعيزرية

 . ٢٠٠٢عام 
  

 من قصفها للمناطق المدنية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،          ٢٠٠٢ل عام   لقد صعدت قوات اإلحتالل خال    
 ما أدى إلى مقتل المئات مـن المـواطنين          ،مستخدمة الطائرات والدبابات واألسحلة الرشاشة من العيار الثقيل       

 بالمنـازل والمـدارس   بالغـة كما أدى القصف إلى إلحاق أضـرار   . الفلسطينيين، بينهم عدد كبير من األطفال     
كما قامت الطائرات اإلسرائيلية بشن هجمات علـى مقـرات          . والكنائس والمساجد والممتلكات الخاصة والعامة    
 وإلحـاق أضـرار فادحـة بالمبـاني السـكنية           عدد كبير منها  األجهزة األمنية الفلسطينية، ما أدى إلى تدمير        

 لنقاط التماس مـع المسـتوطنات أو        إنتهجت قوات اإلحتالل سياسة هدم المنازل السكنية المجاورة        و .المجاورة
 مخـيم  فـي هذا إضافة إلى تدمير أحياء كاملة . الشريط الحدودي، ما أدى إلى تشريد مئات العائالت الفلسطينية 

 .ثلث سكان المخيمحوالي جنين، نتج عنها تشريد 
 

ت الفلسطينيين الـذين  كما شرعت قوات اإلحتالل خالل هذا العام بتنفيذ سلسلة من األعمال اإلنتقامية ضد عائال      
عمليات مسلحة ضد قوات اإلحـتالل والمسـتوطنين        في   أوشاركوا في عمليات تفجيرية داخل الخط األخضر        

خ ــبتاري" اينـم روبنشت ـإلياكي"فقد أصدر المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية       . داخل األراضي المحتلة  
وقـد قامـت قـوات      .  منفذي العمليات وهدم منـازلهم      قراراً يسمح بموجبه بإبعاد أفراد عائالت      ٢/٨/٢٠٠٢

اإلحتالل بهدم عدد من المنازل قبل صدور القرار المذكور إضافة إلى عدد آخر بعد صدوره، كما قامت بإبعاد                  
كما قامت قـوات اإلحـتالل      .  ن من مدينة نابلس من أفراد عائلة أحد نشطاء اإلنتفاضة إلى قطاع غزة            يمواطن
 خـارج األراضـي   ُأبعد إلـى  بعضهم ؛اطناً فلسطينياً إحتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم      مو ٣٩ بنفي سابقاً

الفلسطينية والبعض اآلخر إلى قطاع غزة، بناء على إتفاق مع القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء حصـار قـوات    
 . اإلحتالل للكنيسة

 
، ٢٠٠٢ خـالل العـام      حقوق المواطنين الفلسطينيين   في هذا الباب أبرز اإلنتهاكات اإلسرائيلية ل       الهيئةتتناول  

نتهاك األساسي لهذه الحقـوق يتمثـل فـي      مؤكدة على خطورة هذه اإلنتهاكات من جهة، وعلى قناعتها بأن اإل          
 لهـذه اإلنتهاكـات دون   الهيئـة وتعـرض  . إستمرار اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية من جهة ثانية       

 .لة لهااإلدعاء بتقديم تغطية شام
 
يتنـاول المحـور األول اإلنتهاكـات    . عالج اإلنتهاكات اإلسرائيلية في هذا الباب ضمن ثالثة محاور رئيسـية        تُ

يعـالج المحـور الثـاني      . اإلسرائيلية لحق الحياة والسالمة البدنية واألمن الشخصي للمواطنين الفلسـطينيين         
أما المحور الثالث فيعنـى باإلنتهاكـات اإلسـرائيلية         . يةاإلنتهاكات اإلسرائيلية ضد الممتلكات المدنية الفلسطين     

 وفـي  .حيـاة المـواطنين  مختلف جوانب لحرية الحركة والتنقل في األراضي الفلسطينية المحتلة وآثارها على    
 .نهاية الباب نعالج بإيجاز مسؤولية اإلحتالل عن هذه اإلنتهاكات وفقاً للقانون الدولي

 



 ٣

عن دائرة إختصاصها، وهي الدفاع عن حقوق المـواطن فـي           الهيئة   ال تخرج    وفي عرضها لهذه اإلنتهاكات،   
وإنما يأتي عرضها إليضاح أن اإلحتالل اإلسرائيلي لم ينته بعد، ولم يكـف       . مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية   

حريات عن ممارساته القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن هذه اإلنتهاكات هي األشد خطورة على حقوق و              
 .المواطن الفلسطيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤

 الوضــع القانونــي لألراضــي الفلسطينيــة المحتلــــة: أوالً
 

ـ  بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بتاري         يءتم إبرام إتفاقية إعالن المباد     خ ــ
 أريحـا  -كما وقّع الطرفان إتفاق غـزة    . ٣٣٨ و ٢٤٢الدولي  ، على أساس قراري مجلس األمن       ١٣/٩/١٩٩٣

. ١٩٩٧، وإتفاق الخليل عـام      ١٩٩٥، وإتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام           ١٩٩٤عام  
بشأن اإلنسحاب اإلسرائيلي من مساحات     " واي ريفر "، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير مذكرة       ١٩٩٨وفي عام   

. ١٩٩٩بشأن تطبيق إتفاقية واي ريفـر عـام         " شرم الشيخ "ووقع الطرفان مذكرة    . لغربيةة من الضفة ا   يإضاف
 فـي  لتقيا في كامـب ديفيـد     إ، و ٢٠٠٠وعقد الطرفان محادثات مكثفة في الفترة الممتدة من آذار إلى حزيران            

تفاق بشأن الحـل  إلى  في شهر تموز من ذات العام، إال أنهما لم يتمكنا من التوصل إالواليات المتحدة األمريكية 
مستمرة  إندلعت إنتفاضة األقصى، وما زالت       ٢٩/٩/٢٠٠٠وفي  . النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها     

 . ٢٠٠٢حتى نهاية عام 
 

مـن  % ١٨ الفلسطينية تسيطر بشـكل كامـل علـى      الوطنية وفقاً لإلتفاقيات المذكورة أعاله، أصبحت السلطة     
إضافة إلى ذلك، تتمتع السلطة الفلسطينية في       "). أ"المناطق المصنفة    (١٩٦٧عام  األراضي الفلسطينية المحتلة    

بصالحيات مدنية إلى جانب الشراكة     ) ١٩٦٧ األراضي المحتلة عام    مساحة من% ٢١" ( ب"المناطق المصنفة   
ـ             هذا  . بالسيطرة األمنية مع إسرائيل    اطق في حين ظل الجزء األكبر من األراضي المحتلة فيمـا يعـرف بالمن

 تملك السلطة الفلسـطينية فـي       وال. إضافة إلى القدس الشرقية تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة       " ج"المصنفة  
 .سوى صالحيات محدودة تتعلق بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطقبالتالي " ج"المناطق المصنفة 

 
 للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،     الكاملـة  للسيطرة، توغلت قوات اإلحتالل في المناطق التابعة٢٠٠٢في عام   

في إعادة إحتاللها لمدن الضفة الغربية، وفي إعتداءاتها المتكررة على مناطق مختلفة من             . ونشرت جيشها فيها  
) أ(قطاع غزة، ألغت الحكومة اإلسرائيلية عملياً ذلك التمييز الذي أوجدتـه إتفاقيـات أوسـلو بـين المنـاطق          

خضـع  توجزء كبير من قطاع غزة   )  مدينة أريحا  بإستثناء(الضفة الغربية   مناطق  ع  جميف). ج(و) ب(والمناطق  
 .   لحظةةلإلحتالل منذ شهور، وباقي أجزاء القطاع مهددة باإلعتداء واإلجتياح في أي

  
بغض النظر عن التصنيفات المختلفة للمناطق الفلسطينية وما يقترن بها من صالحيات متباينة، فـإن الضـفة                 و

 . واقعة تحت اإلحتاللمناطق   حسب القانون الدولي، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ما زاالالغربية
 

لكن الحكومة اإلسرائيلية تصر على رفض تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقـت                
، ١٩٦٧راضي الفلسـطينية عـام      ألل، على الرغم من إعالنها اإللتزام بذلك عند إحتاللها          ١٩٤٩الحرب لعام   

على المحكمة العسـكرية ورجالهـا      : " منه ٣٥ نصت المادة    ٣ يحمل الرقم    ١سكري ع حيث قامت بإصدار بالغ   
 بخصوص حماية المدنيين أثناء أيـام الحـرب         ١٩٤٩آب  ١٢تطبيق أحكام معاهدة جنيف الرابعة المؤرخة في        

اقض بين هذا األمر وبين المعاهـدة المـذكورة فتكـون       وإذا وجد تن  . بصدد كل ما يتعلق باإلجراءات القضائية     

                                                        
 .١٩٦٧بعد اإلحتالل عام مباشرة هو اإلسم الذي أطلق على األوامر العسكرية اإلسرائيلية الثالثة اليت صدرت " البالغات" ١



 ٥

 سـالفة   ٣٥ لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات اإلحتالل أن أوقفت نفاذ المادة             ٢" .األفضلية ألحكام المعاهدة  
، ٣ في قطاع غزة وشمال سيناء     ١١/١٠/١٩٦٧ الصادر بتاريخ    ١٠٧الذكر، وذلك بموجب األمر العسكري رقم       

وقـد عللـت الســلطات    . ٤ في الضفة الغربية١٩٦٧/ ٢٣/١١ الصادر بتاريخ ١٤٤ي رقم واألمـر العسكر 
اإلسرائيلية قرارها بالتأكيد على أن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة ال تتمتع بالسـمو واألفضـلية علـى القـانون                   

ـ   ٣ من البالغ رقم     ٣٥اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وأن ما تضمنته المادة          ارة إلـى إتفاقيـة      من إش
 .٥طريق الخطأعن جنيف الرابعة قد جاء 

 
 تطبيق إتفاقية جنيف الرابعـة  تطلبلتزام القانوني األساسي إلسرائيل، كقوة محتلة لألراضي الفلسطينية، ي       إن اإل 

  وقطـاع ،تطبيقا فعليا حتى زوال اإلحتالل بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية         
 اإلعالن الصادر عن مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة الـذي   عليههذا ما أكد  . غزة

 أن الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقهـا مـن تـدهور             ه جاء في  ، والذي ٥/١٢/٢٠٠١عقد في جنيف بتاريخ     
كما دعا اإلعـالن إلـى تواجـد        . حتلةالوضع اإلنساني للمدنيين وخاصة األطفال في األراضي الفلسطينية الم        

 . ٦مراقبين دوليين محايدين في األراضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة
 

كما أصدرت األمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تدين اإلحتالل اإلسرائيلي من جهة، وتؤكد على وجوب                
 مـن   ١٩٧٧ية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي األول الملحق بها لعام          إلتزام إسرائيل، كقوة محتلة، بإتفاق    

كما إعتبـرت   . ٢٠/١٢/٢٠٠١٧وكان آخر هذه القرارات قــرار الجمعيـة العامــة بتاريـخ         . جهة ثانية 
م الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في األراضي المحتلة من قبيل جـرائ               

 .٨ حماية دولية لمراقبة تطبيق إتفاقيات جنيفةالحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وطالبت بتشكيل قو
 

                                                        
 .٥، ص)١٩٩٠ العربية،مؤسسة الدراسات: بريوت ( قانون احملتلرجا شحادة، : أنظر ٢
 .٣٣٧، ص١٤/٩/١٩٦٧ صادرة عن قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي يف منطقة غزة ومشال سيناء، مناشري، أوامر وإعالنات،:  راجع٣
 .٣٠٣، ص١٩٦٧، ٢، صادرة عن قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي يف منطقة الضفة الغربية، عدد مناشري، أوامر وإعالنات:  راجع٤
 .٥، ص)٢٠٠٢اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،: رام اهللا ( رير السنوي السابعالتق:  راجع٥
 : اإلعالن منشور على اإلنترنت ٦

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/UNID/E٧FC٨٨٩EFA٥٤AB١EC١٢٥٦B١٩٠٠٤٨CDE٦?OpenDocument 
الثاين طالب إسرائيل، كقوة حمتلة، بالتوقف الفوري .  مراقبني دوليني يف األراضي الفلسطينيةنشرضرورة األول طالب بوقف أعمال العنف و: صدر يف هذه اجللسة قراران ٧

 .عن أعمال القتل والتعذيب وتدمري املمتلكات يف املناطق احملتلة
، رقم الفلسطيين، واملناطق العربية احملتلة األخرىتقرير اللجنة اخلاصة للتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية املؤثرة على حقوق اإلنسان للشعب :  راجع، مثال٨ً
)(A/التقرير منشور على اإلنترنت.  ٩٦، ١٠، الفقرتان ٢٢/١٠/٢٠٠١، بتاريخ ٥٦/٤٩١: 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/Documents?OpenFrameset 

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/UNID/E
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/Documents?OpenFrameset


 ٦

 اإلعتداء على الحق في الحياة والسالمة البدنية واألمن الشخصي: ثانياً
 

 اإلستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين
 

قتل مـا ال يقـل   م إلى ٢٠٠٢ اإلحتالل ضد الفلسطينيين خالل العام  من جانب قوات  إستخدام القوة المميتة  أدى  
ـ شخصاً تم إغتياله  ) ٨٢(من بين القتلى     .إمرأة) ٤٨(و،  طفالً) ١٧٨(من بينهم    اًفلسطيني ) ١٠٧١( عن   م، ــ

ود حد أو داخل    المناطق الفلسطينية المحتلة   سواء في    ،قتلوا خالل عمليات بادروا إليها ضد اإلسرائيليين      ) ٧٠(و
 فجـروا أنفسـهم     اًفلسطـيني) ٥٨ (إلى جانب  هذا   .قد قتلوا نتيجة اإلستخدام المفرط للقوة     فالباقون  أما   .إسرائيل

حالـة وفـاة علـى الحـواجز        ) ٢١(، و  قتـلوا في ظروف غامضـة    اًفلسطيني) ٢١(ضد أهداف إسرائيلية، و   
 ٩.أما الجرحى، فقد تجاوز عددهم ألفي جريح. العسكرية

 
 

 )اإلغتياالت والقتل العمد(ج نطاق القانون اإلعدام خار
 

 من وتيرة اإلعدامات التي تنفذها بحق الفلسطينيين خـارج نطـاق            ٢٠٠٢صعدت قوات اإلحتالل خالل العام      
 : همو ،فلسطينياً ) ٨٢ (٢٠٠٢وقد بلغ عدد األشخاص الذين إغتالتهم القوات اإلسرائيلة خالل عام . القانون

 جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها ١٤/١/٢٠٠٢من طولكرم، قتل بتاريخ  عاماً، ٢٨ ،رائد الكرمي .١
 .هإلى تمزيق النصف السفلي من جسد  أدتبالقرب من مكان سكنه، اإلحتاللجيش 

 . من نابلس عاماً،٤٥يوسف السركجي، . ٢
 . من نابلس عاماً،٢٧، جاسر أسعد سمارو. ٣
 . عاماً، من نابلس٢٧، نسيم أبو الروس. ٤
 . عاما، من رام اهللا٣٠ ،مر مفارجةكريم ن.  ٥

ة قتحام قوإ بعد، وذلك  النارية وشظايا القنابل اليدويةباألعيرةصابتهم إ جراء ٢٢/١/٢٠٠٢ بتاريخ  جميعاقتلوا
 .مدينة نابلسللشقة التي كانوا يسكنونها في عمارة العال بعسكرية إسرائيلية 

 جراء إصابة سيارته بصاروخ ٢٤/١/٢٠٠٢اريخ  قتل بت،خانيونسمن  عاماً، ٣٠، كر أحمد حمدانب. ٦
 .ستهدفته في مدينة خانيونسإغتيال إ في عملية ، طائرة أباتشيتهأطلق

 .رفح/ مخيم الشابورةمن عاماً، ٢٩أيمن البهداري، . ٧
 .رفح/ مخيم الشابورةمن  ، عاما٢٥ً إبراهيم حسين الجربوع، .٨
 .رفح/ ةمخيم الشابورمن عاماً، ٢٧ ماجد مرزوق معمر، .٩

 . رفح/ مخيم الشابورةمن عاماً، ٢١ محمد فايز أبو سنيمة، .١٠
 .عاماً، من رفح٣٥حمد أبو عاذرة، أناصر . ١١
 .بالصواريخ في مدينة رفحها ون يستقلوا جراء قصف السيارة التي كان٤/٢/٢٠٠٢بتاريخ   جميعاقتلوا
 جراء تفجيـر السـيارة   ١٦/٢/٢٠٠٢يخ  بتارقتلعاماً، من مخيم جنين، ٢٩نزيه محمود أبو السباع،   . ١٢

 .التي كان يستقلها في مدينة جنين
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 ٧

 .عاماً، من جباليا٢٣إياد خليل أبو صفية، . ١٣
 .عاماً، من جباليا٢٥ محمد علي حمدان، . ١٤
حمـاس فـي مخـيم      حركة   جراء إصابتهما بشظايا صاروخية نتيجة قصف مكتب         ١٩/٢/٢٠٠٢ بتاريخ   قتال

 .جباليا
 .نابلس/ عاماً، من عقربا٢٣عيد أبو حالوة، مهند منيب س. ١٥
 .عاماً، من رام اهللا٢٥ فواز حمدي مصطفى مرار، . ١٦
 .طولكرم/ عاماً، من الجاروشية٢٧عمر حسين نمر قعدان، .  ١٧
رام مدينة  ها في المنطقة الصناعية في      ون يستقل وا جراء قصف السيارة التي كان     ٥/٣/٢٠٠٢ جميعا بتاريخ    قتلوا
  .اهللا
 جراء قصـف السـيارة      ١٠/٣/٢٠٠٢ بتاريخ   قتلعاماً، من مخيم جنين،     ٢٧سامر وجيه يونس عويس،     . ١٨

 . البيرةمدينة مخيم األمعري في بالقرب من التي كان يستقلها 
صابته بشظايا قذيفة صاروخية    جراء إ  ١٤/٣/٢٠٠٢بتاريخ   قتلمعتصم محمود عبد اهللا حماد، من عنبتا،        . ١٩

 .باتشيأطائرة في بلدة عنبتا ته أطلقتها عليه في مزرع
  
فـي مدينـة رام اهللا راح   قتل عمـد   جريمة ٢٩/٣/٢٠٠٢رتكبت قوات اإلحتالل مساء يوم الجمعة الموافق      إو

 :والقتلى الخمسة هم.  عاما٦٠ً-٣٢ضحيتها خمسة من أفراد األمن الفلسطيني، تتراوح أعمارهم بين 
 .غزة سنة، من ٣٢، عوضخالد فتحي محمد  .٢٠
 .القدس/  سنة، من بيت عنان٥٤ل إبراهيم زيد، إسماعي .٢١
 .  سنة، من غزة٦٠سعيد محمد عبد الرحمن مهدي،  .٢٢
 . سنة، من نابلس٥٨عبد الرحمن توفيق عبد اهللا،  .٢٣
 . سنة، من أريحا٥٤ ،ذيابعمر محمد موسى  .٢٤

قد بدا واضـحاً    و. قد وجدت جثثهم ملقاة في الطابق الثالث من عمارة بنك القاهرة عمان وسط مدينة رام اهللا               ل 
 .على جثث الخمسة أن النار أطلقت على رؤوسهم من مسافة قريبة، األمر الذي يرجح إعدامهم أو قتلهم عمداً

 .طولكرم/ عاماً، من صيدا٣٢أحمد فتحي محمود عجاج، . ٢٥
 .طولكرم/ عاماً، من صيدا٣٤عزمي عادل محمود عجاج، . ٢٦

ستهدف مكان وجودهمـا    إا بشظايا القصف الصاروخي الذي       جراء إصابتهم  ٣٠/٣/٢٠٠٢قتل اإلثنان بتاريخ    
 . في قرية صيدا في محافظة طولكرم

 .عاماً، مخيم طولكرم٢٥سائد حسين أحمد عواد، . ٢٧
 .جنين/ عاماً، سيريس٢٧قيس عدوان أبو جبل، . ٢٨
 .جنين/ عاماً ، قباطية٢٨محمد أحمد توفيق كميل، . ٢٩
 .نابلس/ ، مخيم بالطةعاما٢٥ًمجدي محمد سمير بلسمة، . ٣٠
 .جنين/ عاماً، طوباس٢٩أشرف حمزة ضراغمة، . ٣١
 .جنين/ عاماً، طوباس٢٥منقذ محمد سعيد صوافطة، . ٣٢

ستهدف مكان وجودهم فـي بلـدة   إ جراء إصابتهم بشظايا القصف المدفعي الذي  ٥/٤/٢٠٠٢قتل الستة بتاريخ    
 .جنين/ طوباس



 ٨

 :عمليات إعدام بحق كل من، نفذت قوات اإلحتالل ٦/٤/٢٠٠٢بتاريخ و
 .عاماً، من مخيم جنين٣٢وضاح فتحي صالح الشلبي، . ٣٣
 .عاماً، من مخيم جنين٢٣عبد الكريم يوسف السعدي، . ٣٤

 ما أدى   ، في أحد أزقة المخيم، قام أحد الجنود بإطالق النار عليهما          توقفطلب جنود اإلحتالل منهما ال     بعد أن   
 . على الفورمقتلهماإلى 
 .عاماً، الخليل٤٥وان كايد زلوم األيوبي، رم. ٣٥
 . عاماً، الخليل٤٢سمير صالح أبو رجب التميمي، . ٣٦

 جراء إصابتهما بشظايا القصف الصاروخي للسيارة   التي كانا يستقالنها في             ٢٣/٤/٢٠٠٢قتل اإلثنان بتاريخ    
 .مدينة الخليل

 .نابلس/ عاماً، عصيرة الشمالية٢٢إياد حمادنة، . ٣٧
 .نابلس/ عاماً، عصيرة الشمالية٢٣هر جرارعة، طا. ٣٨

، على أيدي أفراد من القوات الخاصة اإلسرائيلية أثناء وجودهما بالقرب مـن         ٢٣/٤/٢٠٠٢قتل اإلثنان بتاريخ    
 .نابلس/ بلدة عصيرة الشمالية

 .نابلس/ عاماً، مخيم بالطة٢٩محمود محمد الطيطي، . ٣٩
 . نابلس/ بالطةعاماً، مخيم ٢٦عماد سليم الخطيب، . ٤٠
 .نابلس/ عاماً، مخيم بالطة٢٩إياد سمير أبو حمدان، . ٤١

/  جراء إصابتهم بشظايا القصف الصاروخي لمكان وجودهم في مخيم بالطـة          ٢٣/٥/٢٠٠٢قتل الثالثة بتاريخ    
 .كما أسفرت عملية اإلغتيال عن مقتل فلسطيني رابع كان يسير بالقرب من المكان. نابلس
، )أبـو جنـدل   ( قامت قوات اإلحتالل بإعدام المواطن يوسف أحمد محمـد قبهـا             ١٤/٦/٢٠٠٢بتاريخ  . ٤٢
 .إعتقالهأن تم  بعد ، وذلكجنين، في إحدى ساحات مخيم جنين/ عاماً، من يعبد٣٩
 جراء إسـتهداف    ١٧/٦/٢٠٠٢ بتاريخ   قتلبيت لحم،   / من بلدة الخضر   عاماً،٢٨،  وليد عبد القادر صبيح   . ٤٣

 .بيت لحممنطقة تقلها بوابل من الرصاص في بلدة الخضر في السيارة التي كان يس
أن  مدخل مدينة الخليل بعـد       قرب ١٨/٦/٢٠٠٢ بتاريخ   قتلعاماً، من جنين،    ٢٢يوسف محمد بشارات،    . ٤٤
  . إطالق النار عليه من مسافة قريبة ، ومن ثمإعتقالهتم 
 .عاماً، من رفح٢٩ياسر سعيد رزق، . ٤٥
 .عاماً، من رفح٢٨ه، أمير محمد فقّ. ٤٦
 إلى أحد مستشـفيات     أثناء توجههما  انه يستقال ا جراء قصف السيارة التي كان     ٢٤/٦/٢٠٠٢ بتاريخ   ثنان اإل قتل

 .ن أثناء تنفيذ عملية اإلغتيالو آخرنونأربعة مواط قتلوقد . المدينة
 .عاماً، من نابلس٢٨مهند حافظ الطاهر، . ٤٧
 .، من نابلسعاما٣٤ًعماد الدين نور الدين دروزة، . ٤٨
 منطقة المساكن الشـعبية  ي ف الذي كانا يتواجدان فيهمنزلال جراء قصف  ٣٠/٦/٢٠٠٢ثنان بتاريخ   إل ا قتلوقد  

 .في مدينة نابلس
 . عاماً، من غزة٤٢ العمارين،  إسماعيلجهاد. ٤٩
 .عاماً، من غزة٢٥، وائل جواد نمرة. ٥٠

 .التي كانا يستقالنها وسط مدينة غزة جراء تفجير السيارة ٤/٧/٢٠٠٢ اإلثنان بتاريخ قتل 



 ٩

 .عاماً، من غزة٥٠صالح مصطفى محمد شحادة،  . ٥١
 .عاماً، من غزة٣٧زاهر صالح أبو حسين،  . ٥٢

نـتج  .  جراء قصف البناية السكنية التي كانا يتواجدان فيها وسط  مدينة غزة            ٢٣/٧/٢٠٠٢قتل اإلثنان بتاريخ    
 .  نساء٤ أطفال و٨ من بينهمآخر  مواطناً ١٤القصف قتل  عن
 في أحـد شـوارع      ٢/٨/٢٠٠٢بتاريخ  قتل   نابلس،/  عاماً، من قرية سالم    ٣٢أمجد عبد الهادي الجبور،     . ٥٣

  . جنود بالتوقفاله بعد أن إمتثل لطلب  بإعدامالقرية، حيث قامت قوات اإلحتالل
 .نابلس/  عاماً، من برقة٤١خالد عبد العزيز سيف، . ٥٤
 . نابلس/ عاماً، من برقة٣٨محمد رضا دغلس، . ٥٥

 جراء قصف المنزل الذي كانا يتواجدان فيه من طائرة مروحيـة فـي قريـة     ٢٠٠٢/ ٥/٨قتل اإلثنان بتاريخ    
 .نابلس/ برقة
 .نابلس/ عاماً، من مخيم عسكر الجديد٢٢علي أحمد مصطفى عجوري، . ٥٦
 .نابلس/ عاماً، من مخيم عسكر الجديد٢٥مراد سليمان مرشود، . ٥٧
/  جراء قصف الكهف الذي كانا يتواجدان فيه من طائرة مروحية في قرية جبع             ٦/٨/٢٠٠٢ل اإلثنان بتاريخ    قت

 .جنين
 جراء إصابته بعدة أعيرة نارية فـي        ٧/٨/٢٠٠٢عاماً، من طولكرم، قتل بتاريخ      ٢٨زياد محمد دعاس،    . ٥٨

كما قتل شـابان آخـران كانـا    . لكرمالرأس أطلقها عليه جنود اإلحتالل أثناء وقوفه في أحد شوارع مدينة طو         
 .برفقته

 جراء إصابته بعدة أعيرة نارية      ٧/٨/٢٠٠٢عاماً، من خانيونس، قتل بتاريخ      ٢٩حسام أحمد نمر حمدان،     . ٥٩
جاني "في الصدر أثناء وقوفه على سطح منزله، أطلقها قناص إسرائيلي من نقطة عسكرية مقامة في مستوطنة                 

 .ي حي األمل بمدينة خانيونسالقريبة من مكان سكنه ف" طال
 جـراء إصـابته     ١٢/٨/٢٠٠٢جنين، قتل بتـاريخ     / عاماً، من اليامون  ٢١غزال محمد محسن فريحات،     . ٦٠

 . بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه جنود اإلحتالل بعد إعتقاله من منزله في بلدة اليامون
 جـراء إصـابته بشـظايا القصـف     ١٤/٨/٢٠٠٢ عاماً، من جنين، قتل بتـاريخ   ٤٥نصر خالد جرار،    . ٦١

خدم سـتُ إكما قتل أثناء تنفيذ عملية اإلغتيال المواطن نضال دراغمة الذي           . جنين/ الصاروخي في بلدة طوباس   
 . كدرع بشري

 جراء قصـف  ٣١/٨/٢٠٠٢قتل بتاريخ ، جنين/ عاماً، من طوباس٢٩راغمة، قدري عبد اللطيف د  رأفت  . ٦٢
 مـواطنين   )٤(مقتـل   كما نتج عن تنفيذ عملية اإلغتيـال        . جنين/ ة طوباس السيارة التي كان يستقلها في مدين     

 .آخرين
اتف ه ةجراء إنفجار كابين   ١٣/١٠/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    م،عاماً، من بيت لح   ٢٧شتيوي عبيات، إ محمد طالب    ٦٣

 .بيت لحم/ عمومي كان يستعمله وسط مدينة بيت جاال
 . نابلس/  العينعاماً، من رأس٢٢أحمد محمود خليل جاد اهللا، . ٦٤
 . نابلس/ عاماً، من رأس العين٢٣عالء منذر مفلح خضرية، . ٦٥

 جراء إصابتهما بعدة أعيرة نارية أثناء قصف السيارة التي كانا يسـتقالنها             ٢٧/١٠/٢٠٠٢قتل اإلثنان بتاريخ    
 .نابلس/ في منطقة رأس العين



 ١٠

 جراء تفجير السيارة التي كان يستقلها       ٤/١٠/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    ،عاماً، من نابلس  ٣٢حامد عمر الصدر،    . ٦٦
 .في مدينة نابلس

 جراء إصابته بعدة أعيـرة      ١٥/١١/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    ،جنين/ عاماً، من عنزة  ٢٣محمود سليمان عبيد،    . ٦٧
 .جنين/ نارية بعد إقتحام منزله في قرية عنزة

ء إصابته بعدة أعيرة ناريـة   جرا١٩/١١/٢٠٠٢ قتل بتاريخ ،عاماً، من طولكرم٢٥طارق حلمي الزغل،   . ٦٨
 .لدى توغل الوحدات الخاصة في مدينة طولكرم ومحاصرة مكان تواجده

 .عاماً، من مخيم جنين٢٦عماد فاروق النشارتي، . ٦٩
 . عاماً، من مخيم جنين٢١عالء أحمد الصباغ، . ٧٠

 . م جنين جراء قصف المنزل الذي كانا يتواجدان فيه في مخي٢٦/١١/٢٠٠٢قتل اإلثنان بتاريخ 
 جـراء   ٤/١٢/٢٠٠٢ قتل بتـاريخ     ،غزة/ عاماً، من حي النصر    ٣٣ مصطفى أحمد عبد اللطيف صباح،    . ٧١

إصابته بشظايا القصف الصاروخي لمكان وجوده في غرفة الحراسة الخاصة بوزارة الحكم المحلي في مدينـة                
 .غزة
 جـراء   ٧/١٢/٢٠٠٢ قتل بتـاريخ     ،جنين/ عاماً، من سيلة الحارثية   ٢٢عبد الهادي عمر نجيب العمري،      . ٧٢

 .جنين/ قصف مكان وجوده في قرية سيلة الحارثية
 جراء إصابته بعدة أعيرة ناريـة       ١٠/١٢/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    ،عاماً، من خانيونس  ٢٤ياسين سعيد اآلغا،    . ٧٣

 .خانيونس/ بعد إعتقاله من منزله في منطقة القرارة
 جراء إصـابته بعـدة      ١١/١٢/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    ،نابلس/ عاماً، من مخيم بالطة   ٢٨أسامة حسن بدرة،    . ٧٤

 .نابلس/ أعيرة نارية بعد إعتقاله من منزله في مخيم بالطة
 جـراء إصـابته     ١٣/١٢/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    ،عاماً، من مخيم طولكرم   ٢٥طارق محمود أحمد عبد ربه،      . ٧٥

 . طولكرم/ ر شمسبعدة أعيرة نارية أثناء محاصرته في البيت الذي تواجد فيه في مخيم نو
 جراء إصابته بعيار ناري فـي  ١٣/١٢/٢٠٠٢ قتل بتاريخ ،عاماً، من بيت لحم٣٢جاد اهللا موسى شوكة،   . ٧٦

 .بيت لحم/ البطن بعد إعتقاله في قرية ثبرا
 .جنين/ عاماً، من قرية برقين٢٨شامان حسين صبح، . ٧٧
 . جنين/  عاماً، من قرية برقين٣٠مصطفى جالل قاش، . ٧٨
 جراء إصابتهما بعدة أعيرة نارية بعد إعتقالهما في منطقة واد حسن القريبة             ٢٣/١٢/٢٠٠٢اإلثنان بتاريخ   قتل  

 .جنين/ من قرية برقين
 جـراء  ٢٥/١٢/٢٠٠٢  قتل بتـاريخ ،نابلس/  عاماً، من حي رأس العين٢٣إبراهيم طالب محمد هواش،  . ٧٩

 . نابلس/ ي رأس العينإصابته بعدة أعيرة نارية بعد إعتقاله في أحد شوارع ح
 جـراء   ٢٦/١٢/٢٠٠٢ قتل بتـاريخ     ،رام اهللا / عاماً، من قرية عين عريك    ٣٠بسام لطفي محمد األشقر،     . ٨٠

 .إصابته بعدة أعيرة نارية أثناء وجوده في سيارة وسط مدينة رام اهللا
ـ  ٢٦/١٢/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    ،جنين/ عاماً، من قباطية   ٤٠حمزة محمد خليل أبو الرب،      . ٨١ راء إصـابته    ج

 .بشظايا القصف المدفعي وهدم المنزل الذي تواجد فيه فوق رأسه
 جراء إصابته بعدة أعيـرة ناريـة        ٢٦/١٢/٢٠٠٢ قتل بتاريخ    ،عاماً، من طولكرم  ٢٩جمال نادر يحيى،    . ٨٢

 .لدى إقتحام منزله في مدينة طولكرم
 



 ١١

 إنتهاكا صـارخا لمعـايير القـانون      )ل العمد القت وأاإلغتيال  سواء   (تشكّل عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون     
 لعـام    بشأن حماية المدنيين زمـن الحـرب        من إتفاقية جنيف الرابعة    ١٤٧ ومن ذلك المادة     الدولي اإلنساني، 

أي فعل من األفعال التاليـة      : بـأنها" جرائم الحرب " الدولية   الجنائيةمحكمة  لويعِرف النظام األساسي ل   . ١٩٤٩
تعمـد  ) ٤-ب.(…القتل العمد ) ١: (ات الذين تحميهم أحكام إتفاقية جنيف ذات الصلة       ضد األشخاص أو الممتلك   

شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عـن      
ديـه وسـيلة    ستسلم مختاراً، يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد ل         إقتل أو جرح مقاتل     ) ٦.(…إلحاق أضرار مدنية  

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيالً نظامياً              ) ٤-ج(… للدفاع
قتل أحد المقاتلين مـن العـدو أو        ) و -د(…تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه ال غنى عنها         

 ".…إصابته غدراً
 
   

 ــمقتل الجرحى الفلسطينيين ومنع إنقاذه
 

 :  الجرحى الفلسطينيين عدد منسياسة القتل العمد ضد ٢٠٠٢خالل العام قوات اإلحتالل اإلسرائيلي مارست 
 بعيار ،رام اهللا/  عاماً، من رنتيس٢٩ ، أصيب المواطن نصار حسن يحيى أبو سليم٢٦/١/٢٠٠٢ بتاريخ -

 .  هللاقرب رام ا/  الموت على حاجز عين عريكحتىناري في الفخذ، وترك ينزف 
في  عمال يعملون في أحد مصانع قص الحجر      ) ٤( قوة من جيش اإلحتالل بإقتياد        قامت ١/٩/٢٠٠٢بتاريخ   -

قام الجنود بإطالق النـار علـيهم مـا أدى إلـى     ثم . بلدة بني نعيم، القريبة من مدينة الخليل، إلى منطقة خالية        
صابون ينزفون حتى فـارقوا الحيـاة دون أن         وقد ترك الم  . إصابتهم بأعيرة نارية في الرأس والبطن والصدر      

 : والقتلى في هذه العملية هم. يسمح الجنود إلحد بإسعافهم
 

 .عاماً ٢٢عالء عاطف عبد الفتاح عيايدة، * 
 .عاماً ٣٢ حسام نعيم ذيب الحاليقة، *
 .عاماً ٣٢ هشام نعيم ذيب الحاليقة، *
 . عاماً ٢٤  عطية أحمد إبراهيم الحاليقة،*
 
 

 رح األطفال الفلسطينييــنقتل وج
 

 كمـا   .على أيدي قوات اإلحـتالل والمسـتوطنين      فلسطينياً  طفالً  ) ١٧٨ ( ال يقل عن   ما ٢٠٠٢خالل عام   قتل  
قد قتل عدد من األطفـال داخـل منـازلهم أثنـاء     و.  عنها إعاقات دائمةتأصيب عشرات األطفال بجراح نتج  

غتيال نشطاء  إل  عمليات  نتيجة ر، أو  دون مبر  يهمق النار عل  إطالنتيجة   لمناطق السكنية، أو  لالقصف اإلسرائيلي   
 : من األمثلة على قتل األطفال. نتفاضةاإل
إصابته بعيار ناري في الرأس، أثنـاء       جراء  عاماً،  ١٦ الطفل سامر سامي كسبة،      قتل ٢٥/١/٢٠٠٢بتاريخ   -

 .  سلمية بالقرب من مقر الرئيس عرفات في مدينة رام اهللاةمشاركته في مسير
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  أطلقـه  ،عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في البطن      ١٣قتل الطفل سامر زياد أبو ميالة،        ٨/٢/٢٠٠٢ بتاريخ -
 .  أثناء وقوفه في أحد شوارع المدينة، أفراد الشرطة اإلسرائيلية في مدينة القدسأحد

ري بـالقرب   عاماً، أثناء إقترابها من حاجز عسك     ١٤قتلت الطفلة نورا جمال شلهوب،       ٢٥/٢/٢٠٠٢بتاريخ   -
 . طولكرم/ من بلدة الطيبة

عاماً، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس أثنـاء         ١١قتلت الطفلة شيماء سعيد حمد،       ١٧/٣/٢٠٠٢بتاريخ   -
 . رفح/ وقوفها أمام منزلها القريب من الشريط الحدودي في منطقة يبنا

ابتها بعيار ناري في الرأس أثناء       أعوام، جراء إص   ٤ قتلت الطفلة رهام حسام أبو طه،        ٢٣/٣/٢٠٠٢بتاريخ   -
  . وقوفها بباب منزلها في رفح

 : من بينهم، نسرائيلييقناصة اإلالقتل عدد من األطفال نتيجة إطالق النار عليهم من قبل  -

 جراء إصابته بعيار ناري في البطن أطلقه قناص إسـرائيلي كـان             ، أعوام ٩الطفل فضل محمود أبو زهيرة،      
والطفـل   ،١٨/٤/٢٠٠٢بتاريخ  وذلك  رام اهللا،   / حيط مقر األمن الوقائي في بلدة بيتونيا      متمركزاً بالقرب من م   

 جراء إطالق قناص إسرائيلي النار عليه أثناء محاولته شـراء            من مدينة رام اهللا،    عاماً،١٥كثير،  إمحمد خليل   
 جـراء  نة رام اهللا، مدي أعوام،١٠علي محمد خليل قشير، الطفل  و،١٩/٤/٢٠٠٢بتاريخ  وذلك  الخبز ألسرته،   

 . ١٩/٤/٢٠٠٢إصابته بعدة أعيرة نارية بتاريخ 
 نتيجةً لقصف السيارة التي كان يستقلها المسـتهدف باإلغتيـال            قتل عدد من األطفال    ،٣١/٨/٢٠٠٢ بتاريخ   -

 أعوام، أسـامة    ٧بهيرة برهان مفلح دراغمة،     :  هم  القتلى  واألطفال .جنين/ رأفت ضراغمة، في مدينة طوباس    
عاماً، ويزيد بسـام عبـد الـرازق دراغمـة،         ١٧عاماً، ساري محمود عبد الرحيم،      ١٤يم مفلح دراغمة،    إبراه
 . جنين/ عاماً، وجميعهم من سكان طوباس١٧
 أعوام، عزيزة حسين أبـو كويـك،        ١٠محمد حسين أبو كويك،     : كل من األطفال   ٤/٣/٢٠٠٢ قتل بتاريخ     -

 أعوام، عرفات إبـراهيم المصـري،       ٤اء عز الدين المصري،     عاماً، شيم ١١عاماً، براء حسين أبو كويك،      ١٦
جراء قصف طائرة مروحية للسيارة التي كانوا يستقلونها أثناء محاولة إغتيـال أحـد أعضـاء         وذلك  عاماً،  ١٦

 .حركة حماس في مدينة رام اهللا
    

إلسرائيلي في األمـاكن    نفجار ألغام خلّفها الجيش ا    إ من األطفال نتيجة     عدد ٢٠٠٢وجرح خالل عام    كذلك قتل   
التي إستخدمها للتدريب، أو جراء إنفجار األجسام المفخخة أو المعدة لإلنفجار التي عملت قوات اإلحتالل علـى   

عامـاً،  ١٦ قُتل األطفال أماني عواد العواودة،       ١٥/٣/٢٠٠٢فبتاريخ   .١٠زرعها في األراضي المحتلة    رميها أو 
نفجار لغـم مـن مخلفـات الجـيش         إ أعوام، نتيجة    ٨محمد العواودة،    أعوام، وطارق    ٩سالم عواد العواودة،    

كما قتل الطفل مجاهد عرفات أبو شباب، عامان، جراء إنفجار جسـم مشـبوه،           . اإلسرائيلي شرق مخيم البريج   
 قتل الطفل أحمـد  ١٧/٧/٢٠٠٢وبتاريخ . رفح/  في مخيم الشابورة١٧/٣/٢٠٠٢أثناء لهوه بباب منزله بتاريخ  

                                                        
، بزرع العديد من حقول األلغام األرضية، خاصة يف منطقة األغوار وحول قطاع غـزة  ١٩٦٧ منذ احتالهلا الضفة الغربية وقطاع غزة يف عام ،قامت القوات اإلسرائيلية ١٠

 لغرض إجراء التدريبات واملناورات العسكرية، تاركة وراءها خملّفات عسكرية دد حيـاة املـدنيني               كما خصصت مناطق شاسعة من األراضى الفلسطينية      . واملستوطنات
 .الفلسطينيني، خاصة األطفال
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 أعوام، جراء إنفجار جسم مشبوه تركه جنود اإلحـتالل بـالقرب مـن مخـيم     ٧ سعيد أبو رداحة،    عبد الجواد 
 . رام اهللا/ األمعري

سـكنية فـي حـي       بنايةبقصف  ) ١٦ -إف(طائرة   قيام    جراء ٢٣/٧/٢٠٠٢أطفال بتاريخ   ) ٨(قتل  كذلك   -
 :  هم القتلىواألطفال. الدرج وسط مدينة غزة

  . أعوام٥داليا رائد مطر، *  
  . أعوام٤محمد رائد مطر، *  
  . شهرا١٨ًأيمن رائد مطر، * 

 .عاما١١ًآالء محمد مطر، * 
  . دنيا رامي مطر، شهران* 
 . أعوام٦محمد محمود الحويطي، *  

  . أعوام٤ صبحي محمود الحويطي، * 
 .عاما١٥ًإيمان صالح شحادة، * 

جراء إصابته بعيار ناري فـي الـرأس أثنـاء        نافز خالد مشعل، عامان،      الطفل قتل   ١١/١١/٢٠٠٢بتاريخ   -
 .وجوده في منزل ذويه لدى قصف الطائرات المروحية لمنطقة حي تل السلطان في مدينة رفح

 
 إلعالن الجمعية العامة لألمم المتحـدة بشـأن حمايـة النسـاء             صارخاًنتهاكاً  إألطفال الفلسطينيين   ايعتبر قتل   

، وإعالن الجمعية العامة بشأن حقوق الطفـل        ١٩٧٤ المسلحة لعام     والنزاعات يءواألطفال في حاالت الطوار   
مجموعة من أحكـام  ل واضحاً خرقاًكما تُشكّل تلك اإلنتهاكات . ١٩٨٩، وإتفاقية حقوق الطفل لسنة   ١٩٥٩لسنة  

تُعتبر إسرائيل مسؤولة عن حـوادث       و .١٩٤٩إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام          
نفجار األلغام ومخلفات الجيش مـن الـذخيرة، أو        إتل وجرح األطفال وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين جراء         ق

ستعمال األلغام والشراك الصادر    إستناداً للبروتوكول الخاص بشأن حظر أو تقييد        إاألجسام المشبوهة المتفجرة،    
  ١٠/١٠/١٩٨٠.١١في جنيف في 

 
 
 سطينييــنرتكاب المذابح ضد المدنيين الفلإ
 

 والمـدنيين الفلسـطينيين   بخاصة،  ها قوات اإلحتالل ضد نشطاء اإلنتفاضة       تتصاعدت عمليات القتل التي مارس    
منـاطق  إحتاللهـا لل  رتكاب المجازر بعد إعادة     إوقد أقدمت القوات اإلسرائيلية على      . ٢٠٠٢بعامة خالل العام    

                                                        
 منهما أية ذخرية موضوعة حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو مدفونة أو قرب أي: " جاء يف املادة الثانية من الربوتوكول املذكور أن املقصود باللغم١١

أية أداة أو عدة تكون مصممة أو : "ويراد بتعبري شرك". وتكون مصممة حبيث يتم تفجرها أو تفجريها بفعل وجود شخص أو مركبه عندها أو قريبا منها، أو مس أحد هلا
 ".ه أو يأيت تصرفا مأمونا يف ظاهرهمرتبة أو مكيفة لكي تقتل أو جترح وتنطلق على غري توقع، حني يعبث شخص ما بشيء غري مؤذ يف ظاهره أو يدنو من



 ١٤

مخيم جنين والبلدة   كل من   في  كبت أبشع هذه المجازر     وقد إرت  .السلطة الوطنية الفلسطينية  الواقعة تحت سيطرة    
 المجازر التي إرتكبت في إطار عمليـة السـور          حول(ي  عملية السور الواق   في خضم     نابلس  مدينة القديمة من 

ا من مدن الضفة الغربية، أنظر الملحق المرفق بهـذا          مغيرهوالبلدة القديمة من نابلس     والواقي في مخيم جنين     
 ). الباب

 أثناء توغلها في حي السالم      ، جميعهم من المدنيين،    قتلت قوات اإلحتالل ستة مواطنين     ٢١/٢/٢٠٠٢ بتاريخ -
 . إطالق النار على منازل المواطنين وقيامها ب،بمدينة رفح

  . مواطناً أثناء توغلها في مخيمي بالطة وجنين١٣ قتلت قوات اإلحتالل ٢٨/٢/٢٠٠٢بتاريخ  -
 ٨/٣/٢٠٠٢بتـاريخ  ،  مواطنين أثناء توغلها في مخيم طولكرم  ١٠ حتالل قوات اإل   قتلت ٧/٣/٢٠٠٢بتاريخ   -

 . خانيونس/  مواطناً أثناء توغلها في قرية خزاعة١٦قوات اإلحتالل قتلت 
 جراء إطالق النار عليهم عن قـرب        ،الخليل/  بالقرب من بلدة بني نعيم     ون مواطن ٤ قتل   ١/٩/٢٠٠٢بتاريخ   -

 . الخليل/ دة بني نعيمبعد إقتيادهم من مكان وجودهم في بل
 
 

 زة ـــغ/ درج ــي الـحادث ح
 

 - فإ( أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من نوع        ،٢٢/٧/٢٠٠٢ يوم اإلثنين    ليلحوالي الساعة الثانية عشرة من      
 الشيخ صالح شـحادة،     قتلقذيفة صاروخية بإتجاه عمارة سكنية في حي الدرج، وسط مدينة غزة، بهدف             ) ١٦

صاب الصاروخ المبنـى    أ.  من العمارة  في حركة حماس، والذي كان يقطن في الطابق العلوي        القائد العسكري   
وقـد  . بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المنازل المالصقة والمجاورة              

 : هم، مواطنا١٦ًهذا القصف قتل نتيجة 
 . عاما٥٠ً صالح مصطفى شحادة،  -
 . عاما٣٧ًسين، زاهر صالح أبو ح -
 . عاما٤٥ً ليلى خميس صفيرة،  -
 . عاما١٥ً إيمان صالح شحادة،  -
 . أعوام٥ داليا رائد مطر،  -
 .  أعوام٤ محمد رائد مطر،  -
 . شهرا١٨ً أيمن رائد مطر،  -
 . عاما١١ً آالء محمد مطر،  -
 .نا مطر، شهرئد ديانا را -
 . عاما٢٧ً إيمان حسن مطر،  -
 . عاما٣٠ً منى فهمي الحويطي،  -
 . أعوام٦حمد محمود الحويطي،  م -
 .  أعوام٤ صبحي محمود الحويطي،  -
 . عاما٣٢ً يوسف صبحي الشوا،  -
 . عاما٧٥ً مريم محمد مطر،  -
 . عاما٦٠ً عمر خليل الصعيدي،  -
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 زةــغ/ نــخ عجليــ الشيحـيحادث 
 

تمركزة في محـيط     أطلقت دبابة إسرائيلية م    ،٢٨/٨/٢٠٠٢ يوم األربعاء    ليلحوالي الساعة الحادية عشرة من      
 الشيخ عجلين فـي     حي عدة قذائف بإتجاه منزل المواطن عثمان محمود حسين الهجين، في            "نتساريم"مستوطنة  

 من بيـنهم زوجـة   ، مواطنين٤وقد نتج عن ذلك مقتل . مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة المنزل بصورة مباشرة   
 الحـادث  االقتلى في هـذ . ن بجراح مختلفةو أخرون مواطن١٠ كما أصيب في الحادث     .المواطن الهجين وإبناه  

 :هم
 .عاما٤٢ً رويدا عبد اهللا محمود الهجين، -
 .عاما١٩ً نهاد عثمان محمود الهجين، -
 .عاما٢٢ً أشرف عثمان محمود الهجين، -
 .  عاما١٨ً محمد سمير عبد اهللا الهجين، -
 
 

 زةــغ/ حادث حيي الشجاعية والزيتون
  

، توغلت قوات اإلحتالل في حيي الزيتـون  ٢٣/٩/٢٠٠٢ ليل الثالثاء الموافق      من ة عشرة  حوالي الساعة الثاني  
 مواطنين، من بينهم طفـل      ٩ ما أدى إلى مقتل      ،منازلالوالشجاعية في مدينة غزة وشرعت بإطالق النار على         

 : والقتلى هم . من عمره١٦لـ أفي 
 . عاما٤٩ً ياسين نايف أحمد علي نصار، -
 .عاما٤٦ً ذيب الحرازين،  جابر عبد اهللا-
 . عاما٤٦ً محمد محمود حامد كشكو، -
 . عاما٢٦ً نضال إسماعيل السرسك، -
 . عاما٣٤ً خالد عطا اهللا سلمان الديب، -
 .عاماً ٣٢ عادل عطا اهللا سلمان الديب، -
 . عاما٢٦ً أشرف سليم أحمد زويد، -
 . عاما١٦ً وليد هاشم المغني، -
 . عاما٢٢ًمغني،  إيهاب هاشم حسين ال-   

 
 
 حــم رفــادث مخيــح
 

، أطلقت دبابة إسرائيلية ثالث قذائف      ١٧/١٠/٢٠٠٢حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق          
أشخاص، من بينهم ثالثة أطفـال      ) ٧(في مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل        ) O(صوب منازل المواطنين في بلوك    

 : والقتلى هم. وإمرأتان
 . أعوام١٠ كمال أبو شمالة، شيماء -
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 . أعوام٨محمد رفعت أبو النجا،  -
 .عاماً ١٥محمد سامي أبو هالل،  -
 . عاماً ٧٠فاطمة أحمد أبو جزر، -
 .عاماً ٣٠سميرة سالمة أبو جزر،  -
 .عاماً ٤٥سعيد عبد العاطي عبيد،  -
 .عاماً ٣٠أيمن محمد الغول،  -
 
 
 جـــم البريــادث مخيــح
 

، توغلت قوات اإلحتالل في مخيم البريج لالجئـين فـي محافظـة             ٦/١٢/٢٠٠٢موافق  ثاني أيام عيد الفطر ال    
منازل في المخيم، مـا أدى إلـى        ال بإطالق القذائف المدفعية والصاروخية صوب       وقامت ،الوسطى بقطاع غزة  

 : والقتلى هم. مقتل عشرة مواطنين، من بينهم إمرأة
 . عاما٢٨ً رائد يحيى رمضان، -
 . عاما٢٨ًن،  طارق يحيى رمضا-
 . عاما٢٨ً عماد عبد المجيد العويني، -
 . عاما٢٨ً محمد عبد الحميد العويني، -
 . عاما٣١ً أسامة حسن الطهراوي، -
 . عاما١٦ً مروان حسن الطهراوي، -
 .  عاما٣٢ً عبد المنعم محمد البحر، -
 . عاما٢٣ً راني عمر العالم، -
 . عاما٢٧ً حازم جميل أبو عبدو، -
 .   عاما٣١ًرزق الواوي،  أحالم -
 
 

 ة ـــدروع بشريــن كـــدام المدنييــإستخ
 

 عـدداً مـن     ٢٠٠٢خـالل عـام     " المواقع الفلسطينية الخطرة  "إستخدمت قوات اإلحتالل أثناء اقتحامها بعض       
مدينة قتحام مبنى وزارة التربية والتعليم في       إ، ولدى   ٣/٤/٢٠٠٢فبتاريخ  . المواطنين الفلسطينيين دروعاً بشرية   
الوزارة على السير أمام القوات اإلسرائيلية أثنـاء قيـام          مبنى  حراس  من  رام اهللا، أرغم جنود اإلحتالل أربعة       

الفرق العسكرية التـي    إحدى   على التقدم أمام     عاملينكما أرغمت نفس ال   . فتح األبواب وتفتيش الغرف   باألخيرة  
فـي قاعـة المجلـس    كـذلك  وزارة التربية والتعليم، و لمبنىكانت تقوم بعمليات تفتيش في المدرسة المجاورة      

 علـى التقـدم   "المطلوبين"كذلك، أرغمت قوات اإلحتالل أصدقاء وجيران وأقارب بعض  . التشريعي الفلسطيني 
 . متعددة الشقق وأثناء البحث عن مسلحين في البيوت والبنايات،أمامها عند فتح األبواب والحقائب
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العـاملين  بعض   المدنيين دروعاً بشرية على الفلسطينيين وحدهم، بل شملت أيضاً           ستخدامإ اتولم تقتصر عملي  
عن اللجنة الدولية للصليب األحمـر      بيان  صدر  وفي هذا الصدد،    . األجانب في منظمة الصليب األحمر الدولي     

 . عاملين دروعاً بشرية في ذلك اليوم٨ستخدام ما ال يقّل عن على إ، يؤكّد ١٢/٤/٢٠٠٢بتاريخ 
 
فقـد أفـاد أحـد      . مخيم جنين لقتحامها  إفلسطينيين دروعاً بشرية أثناء     المدنيين  الستخدمت قوات اإلحتالل    إما  ك

، عند الساعة الرابعة عصراً، وبعـد       ٦/٤/٢٠٠٢بتاريخ  : "  بما يلي  الهيئةشهود العيان من مخيم جنين لباحث       
حيات اإلسرائيلية مـن منـزل إلـى منـزل،          أن هربنا من منازلنا إلى منازل جيراننا، وبعد أن طاردتنا المرو          

في مخيم جنين لقوات اإلحتالل، ورفعنا األعالم البيضـاء،         " الحواشين"إستسلمت أنا وخمسة شبان نسكن حارة       
بعد ذلك أخرجنا الجنود، وأجبرونـا ونحـن       . وتم إحتجازنا ونحن عراة لمدة يومين في مخزن في أحد المنازل          

 ". الجنود من خاللها من منزل إلى آخرنتقل ثغرات في بعض منازل المخيم ليعراة على السير أمامهم وإحداث
 

عاماً، مـن   ١٨ المواطن نضال عبد الرؤوف ضراغمة،       ١٤/٨/٢٠٠٢كذلك استخدمت قوات اإلحتالل بتاريخ      
حماس في بلدة طوباس، ما أدى      حركة  جنين، كدرع بشري لغرض إغتيال نصر جرار، أحد قادة          / بلدة طوباس 

 . ل ضراغمةإلى مقت
 

لتماساً إلى محكمة العدل    إ  المحلية  قدمت مجموعة من منظمات حقوق اإلنسان      ، وغيرها لحاالتفي أعقاب هذه ا   
. العليا اإلسرائيلية طالبت فيه إلزام الجيش اإلسرائيلي بالكف عن إستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشـرية              

 الفلسطينيين كـدروع بشـرية،      دنيينستخدام الم إاً يحظر   حترازيإمحكمة أمراً   ال أصدرت   ١٨/٨/٢٠٠٢بتاريخ  
، قامـت قـوات اإلحـتالل بتـاريخ     القرار المـذكور ورغم . على أن تبت المحكمة في األمر في جلسة الحقة     

 بإستخدام المواطنين سمير وأحمد أبو عمرة كدرعين بشريين إلخراج المواطن مدحت اليازجي،             ٢٣/٨/٢٠٠٢
كان وجوده في منطقة المزرعة في دير البلح، بعد إصابته بجراح أثنـاء محاولتـه               عاماً، من جباليا، من م    ٢٥

فقد قام الجنود بإجبار المواطنين أبو عمرة علـى البحـث عـن          ". كفار داروم "تنفيذ هجوم مسلح في مستوطنة      
وبعـد القـبض علـى      . المصاب وإخراجه من مكان وجوده، في حين كان الجنود يطلقون النار فوق رأسيهما            

 حاصـرت قـوات   ١٤/١٠/٢٠٠٢وبتـاريخ  . اليازجي قام أحد الجنود بإطالق النار عليه، ما أدى إلى مقتلـه         
وتحـت تهديـد    . جنـين / عاماً، من بلدة صانور   ٥٢اإلحتالل منزل المواطن عبد الهادي سليمان أحمد حبايبة،         

ريين لغرض الدخول إلـى     عاماً، كدرعين بش  ٥٠بإستخدام المواطن عبد الهادي وزوجته زينب،       قامت  السالح،  
، قامت قوات اإلحتالل بمحاصرة منزل المواطن       ٢٩/١٠/٢٠٠٢وبتاريخ  . عاما٢٤ًمنزل إبنهما ناصر حبايبة،     

جنين، حيث إستخدمت المواطن صدقي محمد صوافطة كدرع بشري         / منعم حسين صوافطة في مدينة طوباس     
وبتـاريخ  . الذي كـان متواجـداً فـي المنـزل        عاماً،  ١٩إلقتحام المنزل المذكور وقتل إبنه عاصم صوافطة،        

، حاصرت قوات اإلحتالل منزالً في البلدة القديمة في مدينة جنين تواجد فيه المواطن إياد أحمـد             ٩/١١/٢٠٠٢
عامـاً، مـن    ٢٩إستخدم المواطن خالد إبراهيم كميل،      حيث   ،جنين/ عاماً، من كفر راعي   ٢٧يوسف صوالحه،   

 بإطالق النار على المنزل الذي تواجد فيه صوالحه ما أدى           قوات اإلحتالل  قامت. جنين، كدرع بشري  / قباطية
 . إلى مقتله وإلى إصابة خالد كميل بعيار ناري في الرأس
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السـور  "وهناك روايات كثيرة أخرى عن إستخدام المدنيين الفلسطينين دروعا بشرية، خصوصاً خالل عمليـة               
 ".الواقي

 
 

 لحاطة بالكرامــةالمعاملة القاسية والإلنسانية وا
 

والحاطة بالكرامة ضد المدنيين الفلسـطينيين،      الالإنسانية  صعدت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي من ممارساتها       
أجبرت قوات اإلحـتالل    مثال،  ففي مدينة نابلس،    .  حمالت اإلعتقال   تنفيذ خاصة على الحواجز العسكرية وفي    

 ويجبـر   ١٢.شوارع المدينـة  أحد  سه والسير عارياً في      أحد المواطنين على خلع مالب     ،٢٤/١١/٢٠٠٢بتاريخ  
الجنود اإلسرائيليون المرابطون على الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية المـارة مـن                
              الفلسطينيين على اإلنتظار لفترات طويله، والسير على األقدام تحت حرارة الشمس صيفاً وتحت المطر شتاء .

المستوطنين اإلسرائيليين على العمال الفلسطينيين بالضـرب واإلهانـات،         وداءات الجنود   هذا إضافة إلى إعت   
ـ  مجموعة من المسـتوطنين بتاري  اءومثال ذلك، إعتد  . أو دخولهم إلى مناطق سكنهم    من  أثناء خروجهم    خ ــ

 أدى  على عدد من العمال الفلسطينيين في منطقة المواصي الواقعة غرب مخيم خانيونس، ممـا         ١٤/١/٢٠٠٢
 . بمدينة خانيونس" ناصر" إلى مستشفى إثر ذلكإلى إصابتهم بجروح تم نقلهم 

 
العقوبـة  " ختيـار إ" على نفلسطينيي بإرغام شبان   مؤخراً ومن الممارسات المستجدة والشاذة قيام جنود اإلحتالل      

علـى  مثلة األ ومن ".بالعقوبة بطريق القرعة" يعرف أصبح ، وهو ما )كسر يد أو رجل أو أنف ( التي يفضلون   
عامـاً،  ١٣ بإيقاف الطفل وسيم رجائي عبد الفتاح الشعراوي، ١٩/١٢/٢٠٠٢ذلك،  قيام جنود اإلحتالل بتاريخ    

ورقة مكتوبـا  " إختار. "وسط مدينة الخليل، والطلب منه أن يختار واحدة من أربع ورقات يعرضها عليه الجنود       
وفـي مدينـة   . إلى المستشفى لتلقـي العـالج  الطفل نقل  .يدهكسر إصبع ، قام جنود االحتالل ب    "كسر يد "عليها  

نابلس، أمر الجنود بعض المواطنين بخلع مالبسهم والسير عراة في شوارع المدينة، إضافة إلى إرغامهم علـى   
كما أجبر جنود اإلحتالل الفلسطينيين في مدينـة الخليـل علـى    . تقليد الحيوانات في المشي وإصدار األصوات 

بعض الشبان الذين تـم إعتقالهـــم بتاريــخ   فقد أرغم الجنود . ة مواقع عسكرية وسط المدينة إنشاء وصيان 
مواقـع  لغـرض تحصـين     ،   الواحد منهم  على نقل حجارة أو أكياس رمل، بعدد سنوات عمر         ١٥/١٠/٢٠٠٢
 .  ، وسط مدينة الخليل"بيت هداسا وتل روميدا"جيش اإلسرائيلي في حيي ال
 

لمحكمـة الجنائيـة   ل وللنظام األساسي،  ١٩٤٩مخالفة إلتفاقية جنيف الرابعة لعام      المهينة  ت  تُعتبر هذه الممارسا  
التي إعتبرت اإلعتداء على كرامة الشـخص والمعاملـة         منه، و  ٢١-ب/٨، وتحديداً المادة    ١٩٩٨الدولية لعام   

 . المهينة والحاطة بالكرامة من جرائم الحرب
 
 
 
 

                                                        
 .٢٥/١/٢٠٠٢ بتاريخ ،األيام صحيفة ١٢
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 اتـــاز حريـــحتجإة وــعتقاالت تعسفيإ
 

ها قـوات اإلحـتالل ضـد المـواطنين     نفـذت  تصعيداً غير مسبوق في حمالت اإلعتقال التي   ٢٠٠٢شهد عام   
ـ  .  اإلداري االعتقالالفلسطينيين إلى   المعتقلين  تم إحالة عدد كبير من      هذا وقد   . الفلسطينيين ت قـوات   كما إعتقل

منفذي العمليات المسلحة ضـد المسـتوطنين        أقرباء منفذي العمليات التفجيرية داخل الخط األخضر و        اإلحتالل
 . داخل األراضي المحتلة، وذلك تمهيداً إلبعادهمالجنودو
 

رقـم   عسـكري المر  األ ،"ق إيتان اإسح "،قائد الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية      أصدر ٦/٤/٢٠٠٢بتاريخ  
 يسري مفعول هذا األمـر      .)"تعليمات طواريء   ( أمر بشأن إعتقاالت خالل العمليات الحربية        ":عنوانب ١٥٠٠

ألي ضابط في الجيش، أو ضـابط شـرطة،   المذكور وقد أعطى األمر . ٢٠٠٢/ ٢٩/٣بأثر رجعي من تاريخ     
 يوماً دون عرض المعتقل على أيـة جهـة قضـائية،            ١٨صالحية التوقيع على أمر إعتقال أي فلسطيني لمدة         

 . ودون السماح بزيارته
 

.  حملة واسعة من اإلعتقاالت طالـت آالف الفلسـطينيين         اإلحتالل في شرعت سلطات   ،  ٢٠٠٢/ ٢٩/٣بتاريخ  
وفي بعض   ( عاماً ٤٥ - ١٥فقامت في كل مدينة تم إجتياحها بجمع المدنيين الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين              

 في الساحات العامة، تكبيل أيديهم وعصب أعينهم، ومن ثـم إقتيـادهم إلـى مراكـز                 ) عاماً ٥٠-١٥األحيان  
 .ال التي تم إنشاؤها لذلك الغرض، تمهيدا لنقلهم إلى المعتقالت داخل إسرائيلاإلعتق

 
راد إعتقاله بعـد الطـرق     لمدخل الجنود بيت الشخص ا    يالليل، حيث   أثناء  وغالباً ما كانت تتم عمليات اإلعتقال       
  . إستخدام الكالب البوليسية تم،وفي بعض األحيان. على الباب بشدة أو كسره أو تفجيره

 
احها، أعادت تلـك القـوات      ي إجت  تم  التي دند إنتهاء عملية السور الواقي، وإنسحاب قوات اإلحتالل من الم         يوبع

عتقال فلسطينيين، بحجة أنهم كانوا عازمين على القيام بأعمال عدائيـة ضـد           إلغرض  بعض المدن   التوغل في   
 قـوات اإلحـتالل     قامت، حيث   ٣١/٥/٢٠٠٢نابلس بتاريخ   محافظة  مثال ذلك ما حدث في      . أهداف إسرائيلية 

 . فلسطيني من مخيمي بالطة وعين بيت الماء١٥٠٠عتقال ما ال يقل عن إب
 

معتقالً ) ٥٦٠٧( ما ال يقل عن      ٣١/١٢/٢٠٠٢ حتى   ا ومعتقالتها حتجز في سجونه  تاإلحتالل  سلطات   تما زال 
ـ ال العسكريــز اإلعتقــ، مراك)٢٢٠٧(ة ــالسجون المركزي: فلسطينياً، موزعين على النحو التالي  ة ــ

) ١٢٣(إمرأة، و ) ٥٣(معتقال إداريا،   ) ١١١٨(ومن بين المعتقلين    ). ٣٤٠(، مراكز التوقيف األخرى     )٣٠٦٠(
ومن بين األسـرى عدد من كبـار السن الذين يعانون من أمراض مختلفة، ومن بينهم              . ١٣دون السن القانوني  

 ومن بين المعتقلين أيضاً عضـو المجلـس     .ة أو عدة مؤبدات   عدد من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحيا      أيضاً  
التشريعي الفلسطيني، مروان البرغوثي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، عبـد الـرحيم               

 .ملوح، وشخصيات سياسة قيادية اخرى
 

                                                        
 . لرعاية شؤون األسرى واملعتقلنيمانديال مؤسسة معطيات حسب ١٣
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واضح لحق اإلنسان فـي     نتهاك  إ اإلحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين في هذا المجال هي          سلطاتإن ممارسات   
  كما . الضمانات القانونية للدفاع    كافة حقه في تقديمه لمحاكمة عادلة توفر له      لعدم إحتجازه تعسفا ودون تهمة، و     

 التي تقضي بتبليغ المقبوض عليه فور إعتقاله بأسـباب اإلعتقـال، وإبـالغ              المعاييروات اإلحتالل تنتهك    قأن  
 . دون تأخير حقه في لقاء محاميهحتجازه، وإحترامإعائلته فوراً بمكان 

 
بكميات الطعام الكافية، هذا الـى جانـب رداءة         أثناء فترة إعتقالهم    قد أفاد معتقلون أفرج عنهم أنهم لم يحظوا         ل

.  أنهم حرموا من التوجه إلى المرافق الصحية لقضاء الحاجة، وكذلك من النـوم              أيضاً وذكر المعتقلون . الطعام
لوس لساعات، وفي بعض األحيان أليام، وهم مقيدو األيدي إلى الخلف ومعصـوبو             كما أجبر بعضهم على الج    

 اإلعتقال بالغ السوء، حيث تنتشر األمـراض الجلديـة   راكزمفي وأفاد معتقلون كذلك أن الوضع العام     . األعين
ـ للمعتقلـين أو    كافيـة   رائحة كريهة، وال تتوفر مالبس      منها  بعث  نالمياه ت ودورات   ،على نطاق واسع   ات فرش

 في خيمة ال تتسع سوى      معتقالً ٦٠للنوم، إضافة إلى اإلكتظاظ في األقسام، حيث يوضع حوالي          كافية   وأغطية
  .من تدني مستوى الخدمات الطبيةن وكما يعاني المعتقل.  شخصا٢٥ًلـ 

  
ن اإلداريـين  بلغ عدد المعتقلي فقد  .  من اللجوء إلى االعتقال اإلداري     ٢٠٠٢كثفت سلطات االحتالل خالل عام      و

صدر الذي ي  ،وبموجب أمر اإلعتقال اإلداري   . معتقالً) ١١١٨( ٣١/١٢/٢٠٠٢ بتاريخ   في السجون اإلسرائيلية  
فترة أو قبل ذلـك،     النتهاء  إوعند  . فترة محددة، عادة ما تكون ستة أشهر      ليسجن المعتقل   ،  عن القادة العسكريين  

 . وهكذا لفترة ستة شهور أخرى، قد يتم تجديد أمر اإلعتقال
 
في ممارسة التعذيب ضد المعتقلـين، بـالرغم مـن قـرار            " الشاباك"ستمر جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي      وإ

 أن  الموثوقـة وتؤكد المصادر الحقوقيـة . حظر ذلك الذي ي و ١٩٩٩المحكمة العليا اإلسرائيلية الصادر في عام       
ب، بما فيها وضع المعتقل على كرسي لفتـرات          التعذي شكالأجهزة األمن اإلسرائيلية ما زالت تمارس مختلف أ       

طويلة وتقييد يديه خلف ظهره بأصفاد معدنية، وربط الساقين وشدهما إلى الخلف تحت الكرسـي، والضـرب                 
بجانـب جهـاز     وإجالس المعتقل ساعات طويلة بجانب مكيف يخرج هواء بارداً، ومن ثم             ،أثناء هذه الوضعية  

 ،وقد شمل التعذيب األطفـال المعتقلـين أيضـاً    .١٤ المعتقل من النومرمانح، باإلضافة إلى اًهواء ساخنيخرج 
 ١٥ . فترة التوقيف أثناءخصوصا

 
إلقاء القنابـل   ب بمهاجمة غرف السجناء واإلعتداء عليهم بالضرب و        أحياناً كما تقوم سلطات السجون اإلسرائيلية    

ومن األمثلة على ذلـك، اإلعتـداء       . وح إلى إصابة بعضهم بجر    أدى في كثير من الحاالت    المسيلة للدموع، ما    
، بعد قيامهم باإلحتجاج على     ١٥/١٢/٢٠٠٢رام اهللا بتاريخ    / القريب من بلدة بيتونيا   " عوفر"على سجناء معتقل    

قد أمطرت عنابر المعتقل بقنابل الغاز المسـيل        ف. عدم نقل أحد المعتقلين إلى المستشفى إلجراء عملية جراحية        
 .تداء على السجناء بالضرباإلعإضافة إلى  ،للدموع
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 فمعظـم السـجون   .وما زالت بعض السجون ومراكز اإلعتقال اإلسرائيلية تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبة           
كذلك ال تتقيد إدارات السجون     . نتشار الفئران واألفاعي والصراصير   إ النظافة وضيق المساحة و     عدم تعاني من 

وتمنـع إدارات   . ى المرضى وفقا لحالة المريض أو وصـفة الطبيـب         بتوفير العالجات الطبية الالزمة لألسر    
فتقـار السـجون إلـى أطبـاء        إ من فحص المرضى ومتابعة عالجهم، رغم        المعتقل أطباء من خارج     السجون

 .  أو حتى إلى ممرضين مؤهلينمختصين مقيمين
 

د األراضـي الفلسـطينية   األسرى الفلسطينيين في سجون تقع خارج حـدو     آالف  وتحتجز السلطات اإلسرائيلية    
يحتجز األشـخاص   "التي تنص على أنه     من إتفاقية جنيف الرابعة      ٧٦، مخالفة بذلك المادة     ١٩٦٧المحتلة عام   

 ".المحميون المتهمون في البلـد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا
 
 
 نــن الفلسطينييـــاد المدنييــإبع
 

إبعاد فلسـطينيين عـن     ب ٢٠٠٢ قوات اإلحتالل خالل عام      قامت،  لردع الهادف إلى ا   كشكل من أشكال العقاب   
ين من  أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قراراً يسمح بإبعاد فلسطيني        ٣/٩/٢٠٠٢ بتاريخ. األراضي الفلسطينية 

  الـذي  ،إنتصار وكفاح العجوري، شقيقة وشقيق علي العجوري      : مدينتهما نابلس إلى قطاع غزة، والمبعدان هما      
جـدر اإلشـارة   ت.  بحجة أنه ساهم في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ٦/٨/٢٠٠٢ته قوات اإلحتالل في     قتل

.  للمحاكمـة  اأن المبعدين كانا رهن اإلعتقال لدى سلطات اإلحتالل دون توجيه أية تهمة ودون تقديمهم             إلى  هنا  
 شأن القيام بذلك كشف النقاب عن مصـدر      وكانت حجة الحكومة اإلسرائيلية في عدم تقديمهما للمحاكمة أن من         

 .األدلة ضدهما، أو ما يسمى بالملف السري
 

 ٢٦ و ية مختلفة أوروبدول   منهم إلى    ١٣،  ١٠/٥/٢٠٠٢ فلسطينياً بتاريخ    ٣٩كما قامت قوات اإلحتالل بترحيل      
قـرار    جاءقدو.  يوما٣٧ًإلى قطاع غزة، وذلك بعد حصارهم داخل كنيسة المهد في بيت لحم لفترة تزيد على                

 .  إنهاء حصار قوات اإلحتالل للكنيسةهدف إلىتفاق مع القيادة الفلسطينية إالترحيل بناء على 
 
. نظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة      للجريمة حرب وفقاً إلتفاقية جنيف الرابعة و      اإلبعاد أو النفي     يعتبر 

يحظـر  " تنص على أنه ١٩٤٩ لعام  لمدنيين وقت الحرب   من إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية ا       ٤٩فالمادة  
النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلـة إلـى أراضـي دولـة              

 من ذات   ١٤٧وتحظر المادة   ." اإلحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه             
 و. إلحتالل تسفير أو إبعاد المواطنين المحميين، وإعتبرت ذلك من قبيل جرائم الحـرب            اإلتفاقية على حكومة ا   

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على حكومة اإلحتالل تسفير أو إبعاد المـواطنين               ٧المادة  تحظر  
 .قسرياً
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 إعتداءات على الطواقم الطبيـــة
 

على حياة وسالمة أفراد الطواقم الطبية العاملة في األراضي الفلسطينية          ة  اإلسرائيلي اتتصاعدت وتيرة اإلعتداء  
فقد أطلق الجنود اإلسرائيليون الرصاص وقنابل الغاز المسـيل للـدموع، وحتـى             . ٢٠٠٢المحتلة خالل العام    

راكـز  تجاه أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية وسيارات اإلسعاف ومبـاني المستشـفيات والم           إقذائف المدفعية، ب  
  .الطبية

 
 قتـل   ٤/٣/٢٠٠٢ بتـاريخ  .األطقم الطبية، وأصيب العشرات بجروح    أفراد   من   خمسة ٢٠٠٢قُتل خالل العام    

عاماً، ويعمل طبيباً في جمعية الهالل األحمر، جراء قصف سيارة اإلسـعاف            ٤٥ الطبيب خليل محمود سليمان،   
 ضباط إسعاف يعملون    ٤ وأصيب في الحادث     .ينالتي كان يستقلها أثناء محاولته إسعاف الجرحى في مدينة جن         

عامـاً،  ٣٥  كمال عبد الـرحمن سـالم،  المسعفان ٧/٣/٢٠٠٢كما قتل بتاريخ . رفي جمعية الهالل األحم  أيضاً  
عاماً، جراء إصابتهما بأعيرة نارية أثناء قيامهما بإسعاف الجرحى لدى توغل قـوات             ٣٨وإبراهيم محمد أسعد،    

. ضباط إسعاف يعملون في جمعية الهالل األحمر      ثالثة    وأصيب في الحادث أيضاً    .اإلحتالل في مدينة طولكرم   
عاماً، ويعمل سائقاً لسيارة إسعاف تابعة لجمعيـة الهـالل األحمـر    ٢٦ قتل سعيد شاليل،   ٨/٣/٢٠٠٢وبتاريخ  

ا فـي  الفلسطيني، جراء قصف سيارة اإلسعاف بقذيفة مدفعية أثناء محاولته إسعاف جرحى  قصف موقع السراي     
عاماً، ويعمل مديراً لمشفى اليمامة     ٤٠ قتل الطبيب أحمد نعمان عثمان صبح،        ٨/٣/٢٠٠٢وبتاريخ  . مدينة غزة 

 .في بيت لحم، جراء قصف المشفى المذكور بالرشاشات الثقيلة
 
 وقد.  تحمل شارة الهالل األحمر    تناكأنها  أطلق جنود اإلحتالل النار على سيارات اإلسعاف الفلسطينية رغم          و

 تـم   ٤/٤/٢٠٠٢بتـاريخ   .  بعشرات سيارات اإلسعاف، إضافة إلى إعاقة عملها        إلحاق األضرار  نتج عن ذلك  
وبتاريخ . قصف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر لدى محاولتها إسعاف أحد الجرحى في مدينة جنين              

ق النـار مـن طـائرة        تعرضت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر في الخليل إلطـال           ٢٧/٨/٢٠٠٢
 تعرضت سيارة إسعاف تابعة لجمعيـة الهـالل         ٧/٨/٢٠٠٢وبتاريخ  . مروحية، ما أدى إلى إلحاق الضرر بها      

األحمر في غزة إلطالق النار أثناء توجهها لنقل عدد من الجرحى الذين أصيبوا خالل مواجهات مـع جنـود                    
 . اإلحتالل، ما أدى إلى إصابتها وتعطيلها عن العمل

 
 األطقم الطبية من الوصول إلى مبنى المقاطعة فـي الخليـل   ٢٩/٦/٢٠٠٢ قوات اإلحتالل بتاريخ    تمنعو اكم 

 منعـت   ٢/٨/٢٠٠٢وبتـاريخ   . للبحث عن ضحايا أو مصابين، بعد قصف المبنى المذكور وهدمه بشكل كلي           
سـقطا نتيجـة    لقتيلـين   ن  نتشال جثتي قوات اإلحتالل األطقم الطبية من الوصول إلى البلدة القديمة في نابلس إل           

 منعت قوات اإلحتالل األطقم الطبية من الوصول إلى مخـيم           ٢٠/٨/٢٠٠٢وبتاريخ  . قصف منازل المواطنين  
 إعترضـت   ٢٧/٨/٢٠٠٢وبتـاريخ   . طولكرم إلسعاف الجرحى بعد توغل قوات اإلحتالل في المخيم المذكور         

  .مدينة جنين تقل جريحين، وإعتقلت طاقمهاقوات اإلحتالل سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر في 
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كما تعرضت بعض المستشفيات والمراكز الطبية للقصف واإلقتحام من قبل قوات اإلحتالل، ما أدى إلى إصابة                
جتياحهـا  إ، بعـد    ١٣/٣/٢٠٠٢ بتـاريخ . نيابلمإلحاق أضرار في أ   إضافة إلى    ،عدد من المرضى والعاملين   

بـه  ألحقـت   فامت قوات اإلحتالل بقصف مستشفى الهالل األحمر في مدينة البيـرة            لمدينتي رام اهللا والبيرة، ق    
قتحامها مـن قبـل     إكما لحقت أضرار بعدد من العيادات القريبة من المستشفى المذكور، جراء            . أضرارا بالغة 

يات كما حاصرت الـدبابات اإلسـرائيلية مستشـف       . ط عسكرية من قبل القناصة    استعمالها كنق إجنود اإلحتالل و  
 ٣١/٣/٢٠٠٢بتـاريخ  . قتحمت بعضها وحاولت دخول البعض اآلخر أكثر من مـرة      إمدينتي رام اهللا والبيرة و    

قاموا بإحتجاز األطبـاء والممرضـين      حيث   جندياً إسرائيلياً مستشفى الرعاية العربية،       ٣٠قتحم ما يزيد على     إ
وا أيديهم وأرغموهم على اإلستلقاء علـى       جرحى وقيد الثم قام الجنود بإحتجاز تسعة من       . والعاملين والمرضى 

وقد تكررت هذه اإلعتداءات في كل من مستشفى الناظر للتوليد ومستشفى الـوالدة التـابع لجمعيـة                 . األرض
قد جاءت هـذه    ل. هذا إضافة إلى محاوالت عديدة إلقتحام مستشفى رام اهللا الحكومي         . الهالل األحمر في البيرة   

 قصفت قوات اإلحتالل مستشفى نزال      ٣/٦/٢٠٠٢وبتاريخ  . لحين أو مطلوبين  اإلقتحامات بحجة البحث عن مس    
 ١٩/٦/٢٠٠٢وبتـاريخ  . ر بأقسـامه المختلفـة  اضـر أفي مدينة قلقيلية بالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى إلحاق         

قتحمت قوات اإلحتالل مستشفى الرازي في مدينة جنين بعد محاصرته، وقامت بعمليـات تفتـيش، وألحقـت                 إ
 قامت قوات اإلحتالل بمحاصرة مستشفيي رام اهللا الحكومي         ٢٤/٦/٢٠٠٢ وبتاريخ.  باألجهزة واألثاث  أضراراً

 قامـت قـوات     ١٦/٨/٢٠٠٢وبتـاريخ   . والشيخ زايد ومنعت المواطنين من الدخول إليهما أو الخروج منهما         
 .١٦ام المختلفةقساألعمليات تفتيش في نفذت اإلحتالل بإقتحام المستشفى الوطني في مدينة نابلس، و

 
نتهاكا واضحاً إلتفاقية جنيف الرابعـة      والمرافق الطبية الفلسطينية إ    اإلعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم   تُشكّل  
 من اإلتفاقية المذكورة تنص على أنه       ٢٠فالمادة  .  بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب       ١٩٤٩لعام  

ن يعملون بصورة منتظمة، وحصرا في تشغيل المستشـفيات المدنيـة          يتمتع باالحترام والحماية األشخاص الذي    "
وإدارتها، بمن فيهم الموظفون المنخرطون في البحث عن المدنيين الجرحى والمرضى وعن حـاالت العجـز                

 ١٩٧٧ لعـام     من بروتوكول جنيف األول    ١٢كذلك نصت المادة    ". والوالدة أو في إخالئهم ونقلهم والعناية بهم      
كمـا إعتبـرت   ". نتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وأال تكون هدفا ألي هجومإ في كل وقت عدم    يجب"على أنه   

 جرائم الحرب تعمد توجيـه   قبيل من١٩٩٨لمحكمة الجنائية الدولية لعام ل  األساسينظامال من   ٢٤-ب/٨المادة  
لي الشـعارات المميـزة     هجمات ضد المباني، والمواد والوحدات الطبيـة، ووسائل النقل، واألفراد من مستعم          

 . ةتفاقيات الدوليإلالمبينة في ا
 
 

 اإلعتداء على الصحفيين والمؤسســات اإلعالميــة
 

 إعتداءاتها على الصحفيين والعاملين في وكـاالت األنبـاء المحليـة    ٢٠٠٢ خالل عام  قوات اإلحتالل  واصلت
ل، ما أدى إلى مقتل عدد مـنهم و إصـابة   فقد تعرض إعالميون إلطالق النار من قبل قوات اإلحتال   . والعالمية

                                                        
 حـول اإلنتـهاكات    حلقوق املواطناهليئة الفلسطينية املستقلةالطبية الفلسطينية، راجع  تقارير      واملرافق  حول اإلعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم      ملزيد من املعلومات     ١٦
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 أحـداث اإلنتفاضـة أو       بعـض  كما تعرض صحفيون للضرب واإلهانة، ومنعوا من تغطية       . العشرات بجروح 
 كمـا . تعرضت بعض األبنية الصحفية للقصف والتفجير واإلقتحام      و.  أماكن وقوع األحداث    بعض الدخول إلى 

تهـامهم  إن عشرات الصحفيين العرب والفلسـطينيين بعـد   قررت سلطات اإلحتالل سحب البطاقات الرسمية م  
وقد أعد مكتب الصـحافة الحكـومي   هذا .  األحداث في األراضي المحتلة تغطيةبالتحيز وعدم الموضوعية في     

وفيما . تتضمن أسماء الصحفيين والمراسلين والمصورين الذين تقرر سحب بطاقاتهم        " سوداء قائمة"اإلسرائيلي  
  :٢٠٠٢التي تعرض لها الصحفيون خالل العام حاالت اإلعتداء  لىعبعض األمثلة يلي 

. جتياح مدينة رام اهللا   إ، أثناء تغطيته ألحداث     )رفائيل تشيرييلو (  قتل الصحفي اإليطالي   ١٣/٣/٢٠٠٢بتاريخ   -
 .كما أصيب في نفس الحادث عدد من الصحفيين العرب واألجانب بجراح

 ما أدى إلـى      لألخبار ل النار على سيارة تابعة لقناة النيل الفضائية        أطلق جنود اإلحتال   ٢٩/٣/٢٠٠٢بتاريخ   -
 . إصابة المصور الصحفي كارلوس يوسف حنظل بعيار ناري في الحنك

 أصيب الصحفي األمريكي أنتوني شديد، مراسل صحيفة بوستن جلوب، بعيار نـاري             ٣١/٣/٢٠٠٢بتاريخ   -
 . في الكتف، أثناء تغطيته أحداث رام اهللا

عاماً، من مدينة جنين، ويعمل مصوراً لوكالة       ٣٧ أصيب الصحفي سعيد شوقي الدحلة،       ١١/٧/٢٠٠٢اريخ  بت -
  .، بعيار ناري في الساق اليسرى، أثناء تغطيته أحداث مدينة جنين)وفا(األنباء الفلسطينية 

عيار نـاري  عاماً، من جنين، جراء إصابته ب٣٨ قتل الصحفي عماد صبحي أبو زهرة،      ١٢/٧/٢٠٠٢بتاريخ   -
 .  أثناء تغطيته أحداث مخيم جنين

 
رتكبتها في مخيم جنين، طاردت قوات اإلحـتالل        إوفي إطار التعتيم اإلعالمي الذي فرضته على الجرائم التي          

تعـرض  و. جنـين ومخيم   الطواقم الصحفية المحلية واألجنبية التي حاولت دخول مدينة          ١٤/٤/٢٠٠٢بتاريخ  
. من قبـل الجنـود اإلسـرائيليين      كثيرة  رب واألجانب إلى مضايقات وإعتداءات      الصحفيون الفلسطينيون والع  

عتدى الجنود المتمركزون في منطقة سينما بيت لحم سابقا على عـدد مـن الصـحفيين                إ ٩/٤/٢٠٠٢بتاريخ  
كما تم تدمير مبنيـي اإلذاعـة والتلفزيـون         .  مجدي بنورة  ،بالضرب، من بينهم مصور قناة الجزيرة الفضائية      

 ٢٤/٦/٢٠٠٢وبتـاريخ  . ٢١/١/٢٠٠٢ وغـزة بتـاريخ   ١٩/١/٢٠٠٢سطيني في كل من رام اهللا بتاريخ      الفل
وتلفزيون " أمواج" ويضم مكاتب ومرافق تلفزيون      ،ستولت قوات اإلحتالل على مبنى وزارة الثقافة في رام اهللا         إ
 مخلفةً أضـراراً كبيـرة      ١٥/٨/٢٠٠٢قوات من المبنى المذكور بتاريخ      هذه ال نسحبت  إ. المحليين" اإلستقالل"

قد إقتحمت نفـس     قوات اإلحتالل    نتكا و .ستيالء على المبنى  باألجهزة، إضافة إلى تعطيل البث طوال فترة اإل       
ستولت إ وقامت بتفجير الباب الرئيسي للعمارة وباب المصعد الكهربائي، ومن ثم            ،٢٩/٣/٢٠٠٢بتاريخ  المبنى  

وفي الوقت ذاته، كانـت قـوات أخـرى         . ن إلى ثكنة عسكرية   على المحطة وعطلت البث فيها وحولت المكا      
:  خمس محطات تلفزيونية محلية وعربية ودوليـة هـي         مقرتسيطر على مبنى إتحاد لجان اإلغاثة الزراعية،        

تلفزيون وطن المحلي، مكتب الفضائية اليمنية، مكتب تلفزيون أبو ظبي، مكتب وكالة رويترز لألنباء، ومكتب               
 . األسوشييتدبرس
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 من بروتوكول جنيف األول     ٧٩ مخالفة ألحكام المادة      والمؤسسات الصحفية  تشكل اإلعتداءات على الصحفيين   
يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمـات     -أ"تفاقيات جنيف األربع، والتي تنص على أنه        ، المكمل إل  ١٩٧٧لعام  

ب يجب  /٥٠ا مدنيين ضمن نص الفقرة األولى من المادة         مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص      
 ". تفاقيات وهذا البروتوكولحمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام اإل

 
 

 ةــت الدوليــاراد المنظمــاإلعتداء على أف
  

ـ فبت". نرواواأل"قتلت قوات اإلحتالل أحد العاملين في وكالة األمم المتحدة لتشغيل الالجئين الفلسطينيين              خ ـاري
نروا النار ما   ولال ة قناص إسرائيلي كان يتمركز قبالة مقر لجنة إعمار مخيم جنين التابع           أطلق،  ٢٢/١١/٢٠٠٢

كمـا أعاقـت قـوات      . عاماً، بعيار ناري في البطن     ٥٣،  أيان جان هوك  أدى إلى إصابة المهندس البريطاني      
وقـد إدعـت السـلطات    .  إلـى وفاتـه    اإلحتالل وصول سيارات اإلسعاف إلى مكان الحادث إلسعافه ما أدى         

 . أنه يحمل سالحاًفي اإلسرائيلية في حينه أن الجندي أطلق النار على المهندس البريطاني حين شك 
 
 

 إعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على المدنيين الفلسطينييــن
 

، وأدت إلى قتل عدد     ٢٠٠٢ام   خالل الع   اإلسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين     إعتداءات المستوطنين  تواصلت
  :من الفلسطينيين وجرح آخرين

 
 عاماً، من كفر الديك، جراء اإلعتـداء عليـه          ٧٠ رزق محمد مرعي،   المواطن   توفي ٢٤/١/٢٠٠٢بتاريخ   -

 . بالضرب المبرح حتى الموت من قبل المستوطنين أثناء وجوده في أرضه
عاماً من بلدة ترقوميا غربي مدينة الخليل، ١٥ د طنينة، أصيبت الطفلة رائدة عبد الحمي١٦/٣/٢٠٠٢بتاريخ  -

 . لتفافي غرب مدينة الخليلبعيار ناري في الجهة اليمنى من الصدر، أطلقه عليها مستوطن على الطريق اإل
و " يتمـار إ"و  " براخـاه "من مسـتوطنات    المسلحين   شنت مجموعات من المستوطنين      ٢١/٦/٢٠٠٢بتاريخ   -
وب وجنوب شرق مدينة نابلس، سلسلة من اإلعتداءات ضد أهالي قرية بورين، أسـفرت              ، الواقعة جن  "يتسهار"

كما أصيب عدد من المواطنين بجـراح جـراء   . عاما٢٢ًعدنان عبد الحميد إدريس عودة،     عن مقتل المواطن    
 . اإلعتداءات المذكورة

عاماً، من سـكان    ٦٨،  مر عطا محمود إبراهيم ن    لمواطنا قام أحد المستوطنين بدهس      ٢١/٧/٢٠٠٢بتاريخ   -
 .  متأثراً بجراحه٢٩/٧/٢٠٠٢القدس، على طريق مستوطنة جبعات زئيف، حيث توفي بتاريخ / قرية الجيب

 مدينـة   وسـط  قامت مجموعة من المستوطنين المسلحين باإلعتداء على المـواطنين           ٢٧/٧/٢٠٠٢بتاريخ   -
أعـوام،   ٩لى إصابة الطفل فواز رضوان إدريس،  واآلالت الحادة، ما أدى إ   النارية الخليل مستخدمين األسلحة  

  أعوام، بجراح متوسطة في ظهره     ٧كما أصيب في الحادث الطفل أحمد محمد النتشة،         . بعيار ناري في الرأس   
  . طعنه بسكيننتيجة
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عـدد مـن    اإلعتداء على    في مدينة الخليل ب     المسلحين  قامت مجموعة من المستوطنين    ٢٨/٧/٢٠٠٢بتاريخ   -
كما أصـيب فـي     . عاما١٤ًنفين عوض موسى جمجوم،     اطنين في المدينة، ما أدى إلى مقتل الفتاة         منازل المو 

 .الحادث عدد من المدنيين بجراح
/  أعوام، من بلدة يطا    ٦،  جهاد موسى محمد العدرة    قام أحد المستوطنين بدهس الطفل       ٢٦/٨/٢٠٠٢بتاريخ   -

، ما أدى إلى وفاته علـى     بلدة يطا جنوب مدينة الخليل    بالقرب من   ) ٦٠(الخليل، على الطريق اإلستيطاني رقم      
 .الفور

 
 موسم قطف الزيتـون،     أثناءستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة      واصل المستوطنون ممارساتهم اإل   و

 واكمـا قـام   .  الضفة الغربيـة   منوسرقة المحصول في مناطق متفرقة      زارعين   باإلعتداء على الم   امواحيث ق 
، قام المسـتوطنون بحـرق أشـجار        ١٥/١/٢٠٠٢بتاريخ  .  شاسعة من األراضي الزراعية    بتجريف مساحات 

 بقطـع  وا، قـام ٧/٢/٢٠٠٢وبتـاريخ . زيتون في قرية قريوت تعود ملكيتها للمواطن حسان نمر محمد حمدان      
 وا، قـام ٥/٢/٢٠٠٢وبتـاريخ  . أشجار زيتون في قرية كفر قليل تعود ملكيتها للمواطن طالل جبريل إسماعيل    

" سوسـيا "باإلستيالء على عشرة دونمات في بلدة يطّا جنوب الخليل، تمهيدا لضمها إلى أراضـي مسـتوطنة                  
في محافظة بيت   " نوكديم" أحرق مستوطنو مستوطنة     ،١٩/٦/٢٠٠٢وبتاريخ  . المقامة أصال على أراضي البلدة    

 الحاجز القريب من الموقع من     شجرة، دون أن يمنعهم الجنود على        ١٠٠٠لحم بستاناً مزروعاً بالزيتون يحوي      
 .  ذلكعمل
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  الممتلكــات الفلسطينيــةعلى اإلسرائيلية عتداءاتاإل: اًلثثا
 

 قصف وتدمير الممتلكات المدنية الفلسطينية الخاصة والعامة
 

 الضـفة   تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في مناطق مختلفـة مـن     ٢٠٠٢واصلت قوات اإلحتالل خالل عام      
 وحدة سكنية، هدم منها بشكل كلي أكثـر ) ٢٠٠٠(ما ال يقل عن إلحاق األضرار ب  فقامت ب . الغربية وقطاع غزة  

وحد سـكنية فـي مخـيم       ) ٤٥٠ (حوالي تدمير ٢٠٠٢ خالل عام الهدم   أبرز عمليات    من و .وحدة) ٩٠٠ (من
رعت السلطات اإلسـرائيلية    كما ش .  في محافظة رفح جنوب قطاع غزة       وحدة سكنية  )١٥٠(جنين، وأكثر من    

بهدم منازل تعود لعائالت أشخاص قاموا بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو مطلوبين لقـوات اإلحـتالل                 
ـ  لهذا السب  ٢٠٠٢وقد بلغ عدد المنازل التي تم هدمها خالل عام          . بسبب نشاطهم في اإلنتفاضة    ـ  ــ ر ـب أكث

 ).٨٠(ن ـم
  
وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في المدن الفلسطينية بعد         ي  مبان أغلبإقتحمت قوات اإلحتالل    و

ـ . بــللسرقة والتخري بعض المؤسسات   وقد تم خلع أبواب البنايات، وتعرضت محتويات        . إجتياحها خ ـبتاري
، فهـدمت البوابـة      فـي مدينـة رام اهللا       دخلت الدبابات اإلسرائيلية ساحة وزارة التربية والتعليم       ،٣/٤/٢٠٠٢

وعلـى الفـور شـرعت    . حراس الذين كانوا متواجدين آنذاك   الالرئيسية على الرغم من وجود المفاتيح بحوزة        
واألقراص المضغوطة، إضافة إلى    الحواسيب  بتفجير األبواب الداخلية، وإستولت على كميات كبيرة من ملفات          

مبنـى  قوات اإلحـتالل  إقتحمت  ،٢٠/٤/٢٠٠٢وبتاريخ . السجالت والوثائق الخاصة بموظفي الوزارة والطلبة  
 لتفجيـر المعـدات      أخرى وزارة التعليم العالي، مستخدمةً قنابل موضعية في تفجير األبواب الخارجية، وقنابل          

وفي اليـوم ذاتـه، إقتحمـت    . Hard Disksالموجودة داخل المبنى، إضافة إلى تدمير الحواسيب وسرقة ألـ 
كما تم تفجيـر أبـواب مبنـى وزارة         . قامت بالعبث في محتوياته   حيث   ،قوات اإلحتالل ديوان الموظفين العام    

:  أخـرى  كمـا طالـت اإلعتـداءات وزارات      . التموين والدخول إلى مختبري الذهب وفحص المواد التموينية       
المواصالت، الثقافة واإلعالم، المالية، الصناعة، اإلقتصاد والتجارة، الشؤون المدنية، األشغال العامة، الشؤون            

 . عية، شؤون األسرى، والزراعةاإلجتما
 

وطال اإلعتداء والتدمير أيضاً مقرات مؤسسات المجتمع المدني، التي تعرضت غالبيتها لإلقتحام والعبـث فـي       
مؤسسات الحق، الضـمير، مانـديال، شـبكة المنظمـات          كل من   فقد قامت قوات اإلحتالل باقتحام      . محتوياتها

ز بيسان، جمعية الشـبان المسـيحية، المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة             األهلية، إتحاد اإلغاثة الزراعية، مرك    
 .الديمقراطية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مركز خليل السكاكيني، ومؤسسة القطان

 
. ، ما ألحق بها أضـراراً ماديـة بالغـة          فلسطين بتدمير أبراج ومقرات راديو وتلفزيون    قوات اإلحتالل   قامت  و
، وغـزة   ١٩/١/٢٠٠٢ اإلحتالل مبنيي اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني في كل من رام اهللا بتاريخ             دمرت قوات و

 .٢١/١/٢٠٠٢بتاريخ 
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، وخصوصاً خالل شـهري آذار      لسلطة الوطنية الفلسطينية  ل  التابعة للسيطرة الكاملة   مناطقال فترة إجتياح    خالل
 كبيـرة   اًراعلى الشوارع واألرصـفة أضـر     األخرى  ة  سير الدبابات والمدرعات واآلليات الثقيل    ألحق  ،  ونيسان

  السـيارات،  آالفودمرت قوات اإلحتالل    . المياه والصرف الصحي  الهاتف و تضررت شبكات   ف .البنية التحتية ب
ـ ق بتاري ــى مالص ـر مبن ـتجريف مدرج مطار غزة الدولي وتدمي     هذا إضافة إلى    . العامة والخاصة  خ ــ

١٢/١/٢٠٠٢. 
 

فقـد تـم قصـف      . التدمير المصانع والمنشآت الحرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة        كما أستهدف القصف و   
 تستخدم لصناعة قذائف الهاون، دون تقديم األدلة علـى  هاوتدمير عدد من ورشات الحدادة والخراطة بذريعة أن       

ريـة فـي     المحالت التجا  إستهداف ب ٢٩/٣/٢٠٠٢ يكما قامت قوات اإلحتالل خالل اإلجتياح الذي بدأ ف        . ذلك
  .وقد شكا عدد من المواطنين من قيام الجنود بعمليات نهب لمحالتهم التجارية. المدن المختلفة

 
إنتهاكاً واضـحاً   أعاله   المدنية المذكورة     والممتلكات تُشكّل الهجمات اإلسرائيلية على المنازل السكنية والمواقع      

يحظر على دولة اإلحتالل    "يف الرابعة تنص على أنه       من إتفاقية جن   ٥٣فالمادة  . معايير حقوق اإلنسان الدولية   ل
الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو                   

كما تحظر المـادة  ". المنظمات اإلجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير            
 ."تدمير وإغتصاب الممتلكات على نحو ال تبـرره ضـرورات حربيـة           " من ذات اإلتفاقية القيام بأعمال       ١٤٧

 .وتعتبر مثل هذه اإلنتهاكات من المخالفات الجسيمة لإلتفاقية
 

وال يمكن تفسير أعمال تخريب وتدمير الممتلكات المدنية على هذا النطاق الواسع سوى في إطـار العقوبـات                  
 التي تحظرها إتفاقية جنيف الرابعة فـي         تلك العقوبات  ، الفلسطينيين عمال اإلنتقامية ضد المدنيين   الجماعية واأل 

 ".ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً"، التي تنص على أنه ٣٣المادة 
  
 

 الفلسطينيــةالوطنية قصف وتدمير مقرات السلطـــة 
 

 من هجماتها على مقرات األجهزة األمنية الفلسطينية، خصوصا فـي        ٢٠٠٢ عام   صعدت قوات اإلحتالل خالل   
سـتهداف  وشمل اإل. Caren Aأعقاب إتهام الرئيس عرفات بالوقوف وراء تهريب األسلحة على متن السفينة 

ة ، والشـرط  )أمن الرئاسـة   (١٧الـ  ، والشرطة، والقوات    اسة معظم األبنية التابعة لمقر الرئ     بالقصف والتدمير 
وقد أدت عمليـات    . البحرية، واألمن الوطني، والمخابرات العامة، واألمن الوقائي، والسجون ومراكز التوقيف         

مقتل وجـرح عـدد مـن رجـال األمـن      كما أدت إلى القصف إلى تدمير معظم األبنية العائدة لتلك األجهزة،    
 .ربة منهاأو على مق/ووالمدنيين الفلسطينيين الذين تواجـدوا داخل هذه األبنية 

 
.  مقر الرئيس عرفات في رام اهللا ما أدى إلى تدميره بشكل جزئي            ١٠/٣/٢٠٠٢قصفت قوات اإلحتالل بتاريخ     

مقر قيادة األمن الوقائي في بلدة بيتونيا، والذي كان يتواجد بداخله لحظـة  قوات االحتالل ، دمرت   ٢/٤وبتاريخ  
، كما تم تـدمير عشـرات   الموقوفينعدد من تهم و شخص من العاملين في الجهاز وعائال  ٤٠٠القصف حوالي   
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 قصفت قوات اإلحتالل سجن جنيد في مدينة نـابلس          ٢٧/٦/٢٠٠٢وبتاريخ  . السيارات التابعة للجهاز المذكور   
 هدمت مبنى المقاطعة في الخليل بعـد عمليـة          ٢٩/٦وبتاريخ  . بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى إحتراقه بالكامل      

 فـي محـيط     بنايـات  قصفت قوات اإلحتالل عدة      ٢٠/٩/٢٠٠٢وبتاريخ  . ثة أيام  ثال إستمرتقصف متواصلة   
مبنى تابع لقوات األمن الوطني، مبنى      : البناياتومن بين هذه    . المقاطعة في مدينة رام اهللا، ما أدى إلى تدميرها        

ـ     ٢١/٩/٢٠٠٢وبتاريخ  . تابع لجهاز اإلستخبارات العسكرية، وجزء من مقر الرئيس        تالل  هدمت قـوات اإلح
 . مخازن التموين التابعة لمقر الرئيس عرفات في ذات الموقع

 
ومراكز التوقيف في الضفة الغربية، كباقي مؤسسات ومرافـق         ) السجون(وتعرضت مراكز اإلصالح والتأهيل     

خالء إوقد نتج عن تدمير السجون ومراكز التوقيف        . السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى إعتداءات قوات اإلحتالل      
 ١٧.خطورة على أمن المواطن الفلسطينيبدوره النزالء والمحتجزين، األمر الذي يشكل يل سب
 
 

 منازل بدعوى عــدم الترخيــصالهدم 
 

 هدم المنازل بدعوى عدم الترخيص، خاصة فـي مدينـة القـدس       ٢٠٠٢واصلت سلطات اإلحتالل خالل عام      
. منزالً فلسطينياً بدعوى عدم الترخيص    ) ٢١ (٢٠٠٢هدمت سلطات اإلحتالل خالل عام      فقد  . الشرقية المحتلة 

تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة، وتوفير مسـاحات        تأتي عمليات الهدم ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى         و
  .من األراضي لصالح البناء اإلستيطاني اليهوديإضافية 

 
اإلطـالع  يصـعب  هدم في مناطق وتتم معظم عمليات هدم البيوت دون إنذار مسبق، أو يتم وضع إخطارات ال            

زل تحت حمايـة وحراسـة الشـرطة    اتقوم بلدية القدس اإلسرائيلية بهدم المنو .عليها من قبل أصحاب المنازل  
 ١٤/١/٢٠٠٢فمثالً، قامت جرافات اإلحـتالل بتـاريخ        . اإلسرائيلية وأفراد من المخابرات والوحدات الخاصة     

ـ  منازل في منطقة صور باهر، وبتاري    ٦ هدمت   ١١/٦/٢٠٠٢ منازل في بلدة العيسوية، وبتاريخ       ٩بهدم   خ ــ
 .بيت حنينا/  منازل في حي األشقرية٣ ت هدم٦/٢/٢٠٠٢
 
 

 هامصادرة حق اإلقامة فيوإغالق مؤسسات رسمية فلسطينية في القــدس المحتلــة 
 

يني فـي القـدس      سياستها الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسط      ٢٠٠٢واصلت السلطات اإلسرائيلية خالل عام      
قامت بإغالق عدد من المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسـطينية التـي تقـدم خـدمات للمـواطنيين         ف ،الشرقية

بعد إغالق السلطات اإلسرائيلية لعشر مؤسسات، كـان آخرهـا          ف. مدينة والقرى المحيطة بها   الالفلسطينيين في   
الق مكاتب تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية       بإغ ٣١/١/٢٠٠٢، قامت بتاريخ    ١٠/٨/٢٠٠١بيت الشرق بتاريخ    

 أغلقت مؤسسـتين    ٦/٢/٢٠٠٢وبتاريخ  . ومقر اإلتحاد القُطري لطلبة جامعة القدس المفتوحة في بلدة العيزرية         
 ومكتب الدراسات القطاعية التابع لمؤسسة      ،إضافيتين هما مؤسسة أبحاث األراضي والسكن التابعة لبيت الشرق        

                                                        
 .)٢٠٠٢اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، آب : رام اهللا ( حول تبعات اإلعتداءات اإلسرائيلية على السجون ومراكز التوقيف  : للمزيد راجع التقرير١٧
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  هـذا وقد رافـق . ٩/٧/٢٠٠٢سلطات اإلحتالل بإغالق مكاتب إدارة جامعة القدس بتاريخ        كما قامت   . التعاون
، مصادرة الوثائق والمستندات وأجهزة الحاسوب واألرشـيف        ٢٣/٧/٢٠٠٢، الذي إستمر حتى      األخير اإلغالق

 .  الخاص بإدارة الجامعة
 

لسطينيين المقيمين في مدينة القدس     إلى تخفيض عدد الف   بشكل صريح   تنتهج سلطات اإلحتالل سياسة تهدف      كما  
وتستند .  في المدينة   الدائمة الشرقية، وذلك من خالل سحب بطاقات هوياتهم، وبالتالي مصادرة حقهم في اإلقامة           

، الذي يشترط وجوب اإلقامـة فـي        ١٩٥٢ قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة       إلىالسلطات اإلسرائيلية في ذلك     
نظمة الصادرة بموجب هذا القانون، تقوم وزارة الداخليـة اإلسـرائيلية بسـحب             ووفقاً لأل . إسرائيل بشكل دائم  

 . ألغراض العمل أو الدراسة، سواء القدس الفلسطينيين الذين يقيمون خارج المدينةسكانهويات 
 
 ستطاعتهم الحصول على إقامة دائمـة إهناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك المدينة لعدم   و

فوفق قانون الدخول إلى إسرائيل، ال يستطيع سكان القدس الفلسطينيون منح حـق             . ألزواجهم، أو حتى ألبنائهم   
 وزارة  معطيـات ووفـق . ذلك من ضرورات إعادة توحيـد العائلـة        اإلقامة في المدينة ألقاربهم إال إذا إعتبر      

 المقدمة مـن األزواج     تمل أفراد العائال  الداخلية اإلسرائلية، تم رفض معظم الطلبات التي قدمت من أجل لم ش           
هذه السياسة المجحفة تفرض على العائالت الفلسطينية التي ترغب         . ٢٠٠٢خالل العام   الفلسطينيين  والزوجات  

، وبالتـالي التعـرض لمخـاطر دفـع       في المدينة  ختيار بين العيش بطريقة غير قانونية     في لم شمل أفرادها اإل    
 وتحمل مخاطر الحرمان مـن حـق اإلقامـة          ةمدينال، وبين العيش خارج حدود      الغرامات أو السجن أو الطرد    

 وزارة الداخلية اإلسرائيلية تسجيل الطفل الفلسطيني كمقـيم فـي مدينـة             ترفض،  ذلكإضافة إلى   . هافيالدائمة  
 ١٩٧٤  الهوية اإلسرائيلية، على الرغم من أن قانون دخول إسرائيل لعـام           كن والد الطفل يحمل    إذا لم ي   ،القدس

ونتيجة لذلك، تم حرمان الكثير من أطفال القـدس الفلسـطينيين مـن             . يجيز تسجيل الطفل ضمن بطاقة والدته     
 .الدراسة في المدارس الحكوميةكذلك ، وصحيحقوقهم في تلقي الرعاية الصحية والعالج ضمن نظام التأمين ال

 
 

 وإقتالع أشجــارزراعية  يتجريف أراض
 

وواصـلت سـلطات   . إعتداءات الجيش والمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين   ٢٠٠٢تصاعدت خالل عام    
ـ  آبـار الم   تخريباإلحتالل إقتالع األشجار المثمرة والحرجية، باإلضافة إلى          وشـبكات الـري والبيـوت       هاي

شجرة زيتون ونخيل ولوزيـات، وتجريـف       ) ٢٢٥٩٣٠(فتم إقتالع أكثر من     . البالستيكية وحظائر الحيوانات  
 ١٨ .٢٠٠٢ منذ بداية اإلنتفاضة وحتى نهاية عام  من األراضي الزرعيةًأدونم) ٢٥٧٣(من أكثر 

 
 الفاصـل بـين     "األمنـي جـدار   بال"قتالع األشجار لغرض إقامة ما يسمى       إوجاءت أعمال تجريف األراضي و    
عي السلطات  حماية المستوطنات والمستوطنين، خاصة في المناطق التي تد       لاألراضي الفلسطينية وإسرائيل، أو     

 شق طرق إلتفافية، أو توسيع       لغرض هذا باإلضافة إلى تجريف األراضي    . تم إطالق النار منها   ياإلسرائيلية أنه   
                                                        

 .٣١/١٢/٢٠٠٢،  التقرير املرحلي للخسائر واألضرار اخلاصة بالقطاع الزراعي نتيجة املمارسات اإلسرائيليةائيات وزارة الزراعة، حسب إحص ١٨
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وقد تركزت أعمال التجريـف فـي المنـاطق الزراعيـة           .  جديدة يةناطيستإ  بؤر المستوطنات القائمة أو إقامة   
كـذلك  . ة الطرق المستخدمة لمـرور المسـتوطنين  الحدودية في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وفي محاذا   

 من العمل في أراضـيهم القريبـة مـن        همتعرض المزارعون الفلسطينيون إلعتداءات المستوطنين الذين منعو      
عامـاً،  ٢٦، أطلق مستوطنون النار على المواطن هاني يوسف بني منـة،       ٦/١٠/٢٠٠٢بتاريخ  ف. المستوطنات

 .في بلدة عقربا قرب نابلس، ما أدى إلى مقتلهأثناء قطف الزيتون من أرض عائلته 
راضي شـمال   األ مساحات شاسعة من     جرفت قوات اإلحتالل   ،األمني الفاصل جدار  ولغرض إقامة ما يسمى بال    

  .الضفة الغربية
 
 
 يــــادرة أراضـــان ومصــستيطإ
 

بلغ عدد البؤر   وقد  . تيطانيةمستوطنات وإقامة البؤر اإلس    توسيع ال  ٢٠٠٢ واصلت سلطات اإلحتالل خالل العام    
وحسـب  . أقيمت جميعها على أراضي الضـفة الغربيـة  ) ٢٥ (٢٠٠٢اإلستيطانية التي تم إنشاؤها خالل العام     

ال يشـمل القـدس     ( معطيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية، فقد إرتفعت نسبة المستوطنين في الضـفة الغربيـة              
 . ألف مستوطن٢٢٦ اإلجمالي إلى ، ليصل عددهم٢٠٠٢خالل العام % ٦بـ ) الشرقية

 
 لغرض إقامـة بـؤر      ، صادرت سلطات اإلحتالل آالف الدونمات من األراضي الفلسطينية        ٢٠٠٢وخالل عام   

دونـم  ) ١٠٠٠(مصادرة حوالي    ،من األمثلة على ذلك   و. إستيطانية أو ألغراض أخرى ذات عالقة باإلستيطان      
 وبناء عشرة   يها محافظة بيت لحم، بعد شق الطرق الموصلة إل        ستيطانية في منطقة أم الناظور في     إإلقامة بؤرة   

حـتالل  كما صادرت قوات اإل ). مستوطنة رحبعام زئيفي  ( وقد سميت هذه البؤرة بـ       .منازل فيها كمرحلة أولى   
 وصادرت الحكومة اإلسـرائيلية أكثـر مـن    .شق طريق إستيطاني قرب مدينة بيت لحمغرض  ل اًدونم) ١٤٩(

سنجل، ترمسعيا، جالود،   (  أراضي القرى والبلدات الواقعة بين محافظتي نابلس ورام اهللا           خمسة آالف دونم من   
كما شـرعت السـلطات   . ، وذلك لغرض شق شارع جديد في المنطقة      )المغير، قريوت، اللبن الشرقي والساوية    

حة تقـــدر   اإلسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة على أراضي واقعة غرب محافظة سلفيت وجنوب قلقيلية بمسا            
 . دونم٩٠٠بـ 

 
 لغرض إقامة الجدار األمني بحوالـي      ٢٠٠٢هذا وتقدر مساحة األراضي التي تمت مصادرتها حتى نهاية عام           

 .ألف دونم) ٢٠(
 

 من  ٤٩المادة  ف. يشكّل وجود المستوطنات والمستوطنين في األراضي المحتلة مخالفة واضحة للقانـون الدولي          
ال يجوز لدولة اإلحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلـى          "على أنه    تنصإتفاقية جنيف الرابعة    

جـرائم  قبيـل   ستيطان من   لمحكمة الجنائية الدولية اإل   ل النظام األساسي ب من   /٨لمادة   وتعتبر ا  ".اإلقليم المحتل 
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مـم المتحـدة    كما صدرت مجموعة مـن القـرارات عن مجلس األمن الدولي والجمعية العامـة لأل            . الحرب
 . ١٩ وتؤكد على عدم شرعيتها، المستوطنات أو توسيعالتوقف عن بناءبتطالب إسرائيل 

 
 

 تلويث البيئة الطبيعية الفلسطينيــة
 

لبيئة الطبيعية الفلسطينية، عـن طريـق قطـع األشـجار المثمـرة             قوات اإلحتالل إعتداءاتها على ا    واصلت  
، وتسريب المياه العادمة المنبعثة من المصانع ومياه الصـرف          ستصالح األراضي الزراعية  إوالحرجية، ومنع   

ن ما يتدفق من المستوطنات اإلسرائيلية من ميـاه       إ. الصحي في المستوطنات إلى األراضي الزراعية المجاورة      
يلوث الخزان الجوفي لمياه الشرب في مناطق السـلطة         قد  المجاري والمخلفات الكيماوية الناتجة عن المصانع       

 المستوطنات التـي تقـع   ياه مجاريويذكر في هذا السياق أن م  .  بالتربة وباألشجار  اًينية، ويلحق أضرار  الفلسط
فمـثالً، الميـاه   .  الجبال وفي المناطق المرتفعة تصب في المناطق الفلسطينية المنخفضـة المجـاورة        قممعلى  

 محافظـة رام    فـي فوقا والطيرة    المقامة على أراضي بيت عور ال      ،العادمة المتدفقة من مستوطنة بيت حورون     
 بسـبب  ،الفلسطينيين في قرى أم الصفا وبيت عور التحتا وبيت عور الفوقـا        سكان   تسبب مكرهة صحية لل    ،اهللا
بيـت  " من مسـتوطنة     ةكذلك تتسبب المياه العادمة المتدفق    . نتشار الحشرات الضارة  إنبعاث الروائح الكريهة و   إ

لى أراضي محافظة الخليل في مكرهة صحية للمواطنين في عدد من           والمستوطنات المجاورة المقامة ع   " حجاي
 تتدفق المياه العادمة    ،وفي بعض األحيان  .  مدينة الخليل مثل قرية كرزا، وبلدة الظاهرية       يت جنوب االقرى والبلد 

" وتعطـر "كما أن المصانع اإلسرائيلية في منطقة       .  بين تلك البلدات وبين مدينة الخليل      ةلتغلق الطريق الواصل  
 الشارع الرئيسي بين القدس ورام اهللا، مما يخرج روائـح           فيتلقي بالمياه العادمة ومياه المجاري      شمال القدس   

كما أن النقطة العسكرية المقامة في منطقة سميراميس القريبة من رام اهللا تسبب مكرهـة               . كريهة تؤذي المارة  
نبعـاث  إ وما ينتج عن ذلك مـن   ، رام اهللا والقدس   صحية نتيجة تسريب المياه العادمة على الشارع الرئيس بين        

 .  نتشار الحشراتإرائحة كريهة و
 

 منطقتـي  جمع النفايات فـي متنعت بلدية القدس اإلسرائيلية، بحجج أمنية، عن   إ ،٢٠٠٢وخالل معظم أيام عام     
تعتبرهمـا  ، مع أن هاتين المنطقتين تقعان تحت السـيطرة اإلسـرائيلية، و            شمال القدس  كفر عقب وسميراميس  

وقد أدى ذلك إلى تراكم النفايات فـي  ". األرنـونا"إسرائيل جزءاً من مدينة القدس، ويلزم سكانهما بدفع ضريبة  
 .الشوارع واألزقة

 
 العاملين في الخدمات الصـحية      ،جتياح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية    إ فترة خالل   ،ومنعت قوات اإلحتالل  

كمـا  .  لفترات طويلـة    ما أدى إلى تراكمها في الشوارع      ، النفايات بجمعن القيام   في المجالس البلدية والقروية م    
منعت سلطات اإلحتالل ناقالت النفايات التابعة لبلدية البيرة من تفريغ حمولتها في المكـب المخصـص لـذلك          

 لفتـرة   ع مدينة البيرة، وقد أدى ذلك إلى تراكم النفايات في الشـوار           قرب" بسغوت" بحجة قربه من مستوطنة     
 .غير قصيرة

    
                                                        

 .١٩٨٠/ ٤٦٥، و١٩٧٩/ ٤٤٦منها قرارا جملس األمن  ١٩



 ٣٣

 إعتداءات على أماكـــن العبـــادة
 

من إعتداءاتها على المقدسات الدينية الفلسطينية، اإلسالمية منهـا          ٢٠٠٢خالل عام   صعدت سلطات اإلحتالل    
 عدداً من المساجد والكنائس والمقابر فـي الضـفة         ٢٠٠٢وقد طال القصف اإلسرائيلي خالل عام       . والمسيحية
، قتل المـواطن    ٣/٤/٢٠٠٢ففي  . كما أدى القصف اإلسرائيلي إلى مقتل بعض المصلين       . قطاع غزة الغربية و 

عاماً، إثر إصابتة بعيار ناري أطلقه قناص إسرائيلي، أثناء تواجده على مدخل كنيسة             ٤٥سمير إبراهيم سلمان،    
ـ    ٧، قتل الطفل عميد محمد عبد الصمد أبو سير،          ١٧/٥/٢٠٠٢وفي  . المهد في بيت لحم     ة أعوام، أثناء مرافق

، قصفت قوات اإلحـتالل     ٥/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  . نابلس/ والده ألداء صالة الجمعة في أحد مساجد مخيم بالطة        
 قامت قوات اإلحتالل بهـدم      ،٤/٧/٢٠٠٢وبتاريخ  . مسجد الرازي في مدينة جنين ما أدى إلى تدميره بالكامل         

، تم قصف مسجد الخضر فـي     ٦/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  . نسيونخا/ مسجد أبو بكر الصديق الواقع في بلدة خزاعة       
كما لحقت بكل من المسجد الكبير، جامع البيك، جامع السـاطون،           . لحق به دمار شبه كامل    حيث  مدينة نابلس،   
 متوسـطة جـراء القصـف الصـاروخي         اًفي مدينة نابلس، أضرار   وجميعها  ،   وجامع الحنبلي  وجامع عجعج 

 جنود اإلحتالل زهاء األسبوع في كل من مسجد دار األرقم ومسـجد             ، مكث ٣١/٥/٢٠٠٢وبتاريخ  . والمدفعي
 .معباد الرحمن في مخيم بالطة في نابلس أثناء إجتياح المخي

 
، وقامـت بقصـف     ٢٠٠٢/ ١٠/٥-٣/٤وقد حاصرت قوات اإلحتالل كنيسة المهد في الفترة الممتدة من           هذا  

ستمرت قوات اإلحتالل بـإغالق الحـرم       إكما   .بعض الغرف فيها وقتل ثمانية أشخاص كانوا محاصرين فيها        
، إلى جانب منع التجول لفتـرات       ٢٠٠٢اإلبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين الفلسطينيين معظم أيام عام           

 وحرم المصلون الفلسطينيون في كل من الضفة الغربية وقطـاع غـزة مـن          .طويلة على المنطقة المحيطة به    
 .٢٠٠٢ريف طوال عام الوصول إلى الحرم القدسي الش

 
، ١٩٧٧ من بروتوكول جنيـف األول لعـام    ٥٣تعتبر اإلعتداءات اإلسرائيلية على أماكن العبادة مخالفة للمادة         

وقـد  . التي حظرت األعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب             
 تعمد توجيه هجمات ضد المباني      ١٩٩٨حكمة الجنائية الدولية لعام     لمل النظام األساسي ب من   /٨إعتبرت المادة   

 .المخصصة لألغـراض الدينية من قبيل جرائم الحرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤

  على حريــة الحركـــة والتنقـــلاتاإلعتداء: رابعاًً
 

 أيام عام   من حصارها وإغالقها على كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية معظم         سلطات االحتالل    أحكمت
بذريعة األمـن،   . ١٩٦٧لضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران       احتالل  إبشكل لم يسبق له مثيل منذ       و ،٢٠٠٢

 عزلت إسرائيل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها عن طريق وضع أكوام من الحجـارة واألتربـة والكتـل    
كما قـام الجـيش اإلسـرائيلي بحفـر     . ةعلى مداخل ومنافذ كل مدينة وقريو ، في الشوارع الرئيسية   اإلسمنتية

بإغالق الطرق الترابيـة الـوعرة      أيضاً  الخنادق ووضع األسوار اإلسمنتية والشائكة حول بعض البلدات، وقام          
كما زادت قوات اإلحتالل من عدد الحواجز التي تعيـق          . ستخدمها المواطنون للتحرك في بعض األحيان     إالتي  

  . للخطر واإلذاللسافرينض المرين، وتع والمواطن والبضائعتنقل السيارات
  

 منعـت  ،وفي كثير مـن األحيـان  . لقد حولت قوات اإلحتالل كل مدينة وقرية ومخيم فلسطيني إلى سجن كبير  
. قوات اإلحتالل المواطنين من الدخول إلى أو الخروج من أماكن سكناهم أو عملهم حتى سيراً علـى األقـدام                  

 الطرق الفرعية، ما أدى إلـى مقتـل         سلكونلنار على المواطنين الذين كانوا ي     وقامت قوات اإلحتالل بإطالق ا    
 قتل المواطن نصار حسـن يحيـى أبـو    :ومن األمثلة على ذلك .مواطناً وإصابة العديد بجراح  ) ١٥(أكثر من   

 عاماً، من رنتيس، بعد إصابته بعيار ناري في الفخذ أثناء محاولته إجتياز حاجز عين عريـك علـى                 ٢٩سليم،  
وقد ترك ينزف حتى فارق الحياة نتيجة منع قوات اإلحتالل سـيارة  . ٢٦/١/٢٠٠٢مدخل مدينة رام اهللا بتاريخ  

/ عاماً، مـن قريـة عنـزة   ٢٩كما قتل المواطن خليل يوسف إبراهيم عمور،   . اإلسعاف من نقله إلى المستشفى    
وقتل المـواطن  . نطقة األغوار الشمالية جنين، جراء إصابته بأعيرة نارية أثناء إقترابه من حاجز الحمرا  في م            

ناحـل  "عاماً، من غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء إقترابه من حـاجز               ٦٠مروان جمال خيال،    
كما قتل ثالثة عمال أثناء وقوفهم للتفتيش على حاجز قرب          . للتوجه إلى مكان عمله داخل الخط األخضر      " عوز
غـزة، وإسـماعيل خمـيس جبريـل        / عاماً، من حي التفاح   ٣٣لح عجور،   وائل عدنان صا  :  إيرز، وهم  معبر

 .  عاماً، من بيت حانون٢٦عاماً، من مخيم جباليا، وحاتم محمود نصير، ٣٠الشرافي، 
 

 معبر رفـح الـذي   :وقد شمل اإلغالق والحصار المعابر الحدودية التي تربط المناطق المحتلة بالعالم الخارجي     
وقد تكرر هـذا اإلغـالق      .  ومعبر الكرامة الذي يربط الضفة الغربية باألردن       يوصل بين قطاع غزة ومصر،    

باإلضافة إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مطار غزة الدولي، قبل أن تقـوم بقصـفه           . ٢٠٠٢مرات عديدة خالل عام     
المواطنين الفلسطينيين الذين يحملـون جـوازات سـفر      سلطات اإلحتالل   ومنعت  . بالطائرات وتخريب مدرجه  

 ، عزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطهـا الفلسـطيني         إستمرو. ستعمال المطارات اإلسرائيلية  إطينية من   فلس
 .الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزةكما تواصل 

 
 
 ولـــع التجـــمن
 

 أثنـاء   الفلسطينية، فرض الجيش اإلسرائيلي نظام منع التجول على المدن        الخانقين باإلضافة لإلغالق والحصار  
من التحـرك  التي منعت   اإلسعاف   طواقمشمل نظام منع التجول      ،٢٠٠٢خالل إجتياح ربيع    و .فترات اإلجتياح 



 ٣٥

 قام الجنود اإلسـرائيليون بـإطالق       ، التجول حظر وفي أثناء فرض نظام      .إلسعاف الجرحى ونقل جثث القتلى    
مدينة رام اهللا بسـبب تواجـدهم خـارج        قتل ثالثة أطفال في      ،فمثالً. النار على كل شخص يتنقل خارج منزله      

سـجود    قتل الطفـالن   كما. ١٩/٤/٢٠٠٢و١٨ ي أثناء حظر التجول المفروض على المدينة يوم       زل ذويهم امن
 أعوام، وكالهما من مدينة جنـين، بعـد   ٩ أعوام، وأحمد يوسف عبد العزيز غزاوي،   ٦أحمد تركي فحماوي،    

 .٢١/٦/٢٠٠٢ التجول عن المدينة بتاريخ عناء رفع منإطالق النار على المدنيين وسط مدينة جنين أث
 

قتصادية بشكل  جتماعية واإل يؤدي إلى تعطيل الحياة المدنية واإل     و ، يشكل منع التجول نوعاً من اإلقامة الجبرية      
 وقد خضعت معظم مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، بإستثناء مدينـة        .كامل في المنطقة التي يفرض عليها     

 .طويلة التجول الكامل لفترات حظر، إضافة إلى ٢٠٠٢ظر التجول الليلي معظم أيام العام أريحا، لح
 

 :فرض حظر التجول في المحافظات المختلفةفيها الجدول التالي يبين عدد األيام التي تم 
 

 الرقم المنطقة عدد األيام
 .١ محافظة رام اهللا والبيرة 

منذ السادسة مساء خـالل     ضافة إلى حظر التجول الليلي      ، إ  يوما ٥٥
 .٥/١١/٢٠٠٢ لغاية و٢١/٦/٢٠٠٢الفترة من 

  مدينتا رام اهللا والبيرة
 .٢ محافظة طولكرم 

خالل  إلى جانب حظر التجول الليلي منذ السادسة مساء          ، يوماً ١٣٥
  . ولغاية نهاية العام١/٤/٢٠٠٢الفترة من 

  مدينة طولكرم 
 .٣ محافظة قلقيلية 

خـالل   جانب حظر التجول الليلي منذ السادسة مساء          إلى ، يوماً ٦٣
 . ولغاية نهاية العام١/٤/٢٠٠٢الفترة من 

  مدينة قلقيلية
 .٤ محافظة جنين 

 إلى جانب حظر التجول الليلي منذ السادسة مساء خالل           ،يوماً ١٠٩
 . ولغاية نهاية العام٣/٤/٢٠٠٢الفترة من 

  مدينة ومخيم جنين
 .٥ محافظة نابلس 

 إلى جانب حظر التجول الليلي منذ السادسة مساء خالل          ، يوماً ١٢٧
 . ولغاية نهاية العام٣/٤الفترة من 

  مدينة نابلس
 .٦ محافظة بيت لحم 

فـي   إلى جانب حظر التجول الليلي منذ السادسـة مسـاء    ، يوماً ٧٥
، والفتــرة مــن ١٩/٨/٢٠٠٢ولغايـة   ٢٠/٦/٢٠٠٢ الفتـرة مــن 

 ).بإستثناء ليلة عيد الميالد(اية العام  ولغاية نه٢٢/١١/٢٠٠٢
ومـدينتي  مدينة بيت لحـم     
 جاال وبيت ساحور

 

 .٧ محافظة الخليل 
 إلى جانب حظر التجـول      ،) يوماً   في البلدة القديمة      ١٢٠( يوماً   ٥٩

  .الليلي معظم أيام السنة في البلدة القديمة
  مدينة الخليل

 .٨ محافظة القدس 

ــس و  . يوما١٦ً ــو دي ــة أب العيزري
 والسواحرة الشرقية

 

 
  



 ٣٦

 وبينهـا وبـين العـالم       ،تعتبر إجراءات الحصار واإلغالق ومنع التجول والفصل بين المنـاطق الفلسـطينية           
 من إتفاقية جنيف الرابعـة      ٣٣فالمادة  .  اإلنساني لقانون الدولي  نوعاً من العقاب الجماعي المخالف ل      ،الخارجي

 مـن  ١٣ونصت المادة ".  شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصياًال يجوز معاقبة أي"تنص على أنه  
ختيار محل إقامته داخل حدود دولته وحقه في        إحق كل فرد في التنقل و     "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على      

بر سلطات   من إتفاقية جنيف الرابعة تعت     ٢٣ووفقاً للمادة   ". مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده          
اإلحتالل ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقيد حركة اإلمدادات الطبية واإلنسانية من الوصول إلـى المنـاطق                 

 . المحتلة
 

 ستعراض ألهم تبعات اإلغالق والحصار على الجوانب المختلفة للحياة الفلسطينيةإوفيما يلي 
 
 
  التعليــم.أ
 

 لم يتمكن الطلبة    ٢٠٠٢فطوال عام   .  جسيمة بالعملية التعليمية   ألحق اإلغالق والحصار ومنع التجول أضراراً     
بسبب عزل المـدن الفلسـطينية عـن        و. معاهد في الضفة الغربية   الجامعات و اللتحاق ب من قطاع غزة من اإل    

 لم يتمكن معظم طلبة الجامعات في محافظات جنوب الضفة الغربية مـن الوصـول إلـى    ،بعضها وحصارها 
قطاع دون وصول   الكما حالت الحواجز العسكرية فـي      . بالعكس وأ ، الشمال والوسط  جامعات في محافظات  ال

ومنـع الحصـار المشـدد آالف       . جامعات في مدينة غزة بصورة منتظمـة      القطاع إلى   الالطالب من جنوب    
فـي  المعلمين والمعلمات من الوصول من أماكن سكناهم إلى مدارسهم، ما أدى إلى إحداث نقـص ملمـوس                  

 إلـى زيـادة   ت الثابتة والمتحركـة، أد ، الحواجز العسكريةأنكما  .دريس داخل العديد من المدارس طواقم الت 
 للتنقـل    أحيانـاً  المصاعب التي يواجهها الطلبة والمدرسون في الوصول إلى المدارس، األمر الذي يضطرهم           

 قتـل   ،فمـثالً . نينسيرا على األقدام مسافات طويلة تتعرض خاللها حياتهم لخطر رصاص الجنود والمستوط           
، جـراء  ٢٣/٤/٢٠٠٢نـابلس بتـاريخ   / عاماً، من قرية عزموط٣٥ جبريل معروف راتب عالونة،   درسالم

إطالق النار عليه أثناء محاولته تجاوز حاجز عسكري عبر طريق ترابي للوصول إلى مكان عمله في مدرسة                 
لطلبة والمدرسون مـن الوصـول إلـى     اتمكنوفي كثير من الحاالت ال ي     . دير أبو ضعيف القريبة من نابلس     

تشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية  . المدارس حتى سيراً على األقدام، أو قد يصلون متأخرين     
 ٢٢ تعطلت الحياة التعليميـة لمـدة        ٢٩/٣/٢٠٠٢  الضفة الغربية بتاريخ    الفلسطينية في  مدن ال إجتياحأنه منذ   

وأغلقـت  .  الحياة التعليمية في فترات أخرى في العشرات من المـدارس           كما تعطلت  . مدرسة ٨٥٠يوماً في   
ومـن  . تراوحت مدة اإلغالق بين شهر إلى شهرين      حيث   ، مدارس ٧ندالع اإلنتفاضة   إسلطات اإلحتالل منذ    

 مدارس في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، ومدرسة ذكور حـوارة            ٤المدارس التي تعرضت لإلغالق،     بين  
 .  اللبن الثانوية في محافظة نابلس–سة ذكور الساوية الثانوية، ومدر

 
، ما أدى إلى إلحاق     ٢٠٠٢ مدرسة فلسطينية للقصف خالل العام       ٢٤الحصار، تعرضت   اإلغالق و إضافة إلى   

، ومدرسة بنـات    ٢/٣/٢٠٠٢ قصف مدرسة مخيم عايدة للبنات في بيت لحم بتاريخ           ،ومثال ذلك . بهاأضرار  
كما حول الجيش اإلسرائيلي ثالث مدارس في البلدة القديمـة          . ١٢/٣/٢٠٠٢ بتاريخ   حواء الثانوية في الخليل   
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: ، وهـي  ٢٠٠٢من دخولها طوال أيـام عـام        طالباً وطالبة    ١٩٢٠ ومنع   ،في الخليل إلى معسكرات للجيش    
مدرسة أسامة بن المنقذ األساسية للبنات، ومدرسة ذكور المعارف األساسـية، ومدرسـة جـوهر األساسـية              

، وبالتالي  الحالة النفسية للطالب   ما يتركه اإلغالق ومنع التجول من آثار سلبية على           ،يضاف إلى ذلك  . اتللبن
 .على تحصيلهم العلمي

 
 
 ادة ـــالعب .ب
 

ندالع إنتفاضة األقصـى إلـى حرمـان    إأدى الحصار المشدد المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ      
ـ       .  األقصى الفلسطينيين من الصالة في المسجد     شـهر رمضـان    ل ةفقد فرضت إسرائيل في أيام الجمع الخمس
الـذين تقـل    بهدف منع المصـلين  مداخل الحرم القدسي الشريف، وعلى   ،حصاراً مشدداً حول مدينة القـدس    

سـلطات اإلحـتالل    كما قامت   .  حتى لو كانوا من سكان القدس      حرم،الباحة   من دخول     سنة ٤٠أعمارهم عن   
، خاصـة أيـام السـبت واألعيـاد     ٢٠٠٢راهيمي في مدينة الخليل عدة مرات خالل عـام  بإغالق الحرم اإلب 

مـدينتي   من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الكنائس في        مسيحيين اإلغالق وصول المصلين ال    حرم و .اليهودية
 . و بيت لحمالقدس 

 
 
 اد ــــقتصاإل. ج
 
الفقـر  ظـاهرة   نتشـار   إما أدى إلـي     م,  الفلسطيني  باالقتصاد هائلة خسائر    المحكمان  الحصار واإلغالق  لحقأ
 عشـية   الفلسـطيني لإلحصـاء  أظهر مسح نفذه الجهاز المركزيلقد  . إلى درجات غير مسبوقة   نسبتهرتفاع  إو
مجمـوع   مليون ٣,٢ من أصل ، مليون فلسطيني٢,٢٤، أن حوالي ٢٩/٣/٢٠٠٢لضفة الغربية بتاريخ اجتياح  إ

 أسرة،  ٣٧٤٨١١المسح إلى أن    معطيات  وأشارت  . يعيشون تحت خط الفقر    ، الضفة الغربية وقطاع غزة    سكان
من األسر قبـل    % ٢٥عيش تحت خط الفقر، مقارنة مع حوالي        تمن إجمالي األسر الفلسطينية،     % ٦٦,٥بنسبة  

 %٥٧,٨كما أشار المسح إلى أن نسبة الفقر في محافظات الضفة الغربيـة بلغـت   . ٢٠٠٠ أيلول من العام     ٢٩
ونتيجة الحصـار واإلغـالق    ٢٠%.٨٤,٦  إلى السور الواقي، فيما وصلت في محافظات قطاع غزة   قبيل عملية 

طفل  ٢٥٢٤٠٠ شهراً من فقر الدم، فيما يعاني        ٥٩-٦ طفل من الفئة العمرية      ٢٧٤٦٠٠أيضاً، يعاني أكثر من     
  ٢١.من سوء التغذية

 
تخفـيض عـدد    فقـد تـم      .فلسطينيين المستمر ومنع التجول إلى تضييق الخناق على العمال ال         الحصار ىأدو

 الفحوصات األمنية المطولـة والمعقـدة       بسبب إجراءات الحصول عليها     ت الصادرة لهم، وتعقد    العمل تصاريح
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هـذا إضـافة إلـى مصـادرة     . التي تجريها المخابرات اإلسرائيلية قبل منح أي تصريح عمل ألي فلسـطيني        
بتزازهم إبط الشكاوى اإلسرائيلي بمساومة العمال، محاوالً       ويقوم مركز ضا  . التصاريح من العمال بذرائع أمنية    

وأدت السياسة المتشـددة فـي      .  المصادرة ستعادة تصاريحهم إودفعهم للتعاون مع المخابرات اإلسرائيلية مقابل       
إلى حرمـان عشـرات اآلالف مـن        ومنح التصاريح إلى تناقص عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل،           

العمال وربما عشرات آالف    كما أدى اإلغالق الداخلي إلى تسريح آالف        . عمل داخل إسرائيل  الفلسطينيين من ال  
  .الفلسطينيين الذين يعملون في المصانع المحلية، بسبب توقف تلك المصانع عن العمل

 
 تعتمد بشكل أساسي علـى المـواد الخـام     ، كونها  بسبب اإلغالق  لحوظالمصانع الفلسطينية بشكل م   تضررت  و

 السـلطات اإلسـرائيلية تصـدير البضـائع         تكما منع . وردة من إسرائيل، أو عبر المرافيء اإلسرائيلية      المست
بسبب نقـص  أو  الوصول إلى حقولهم،  منتضرر المحصول الزراعي بسبب عدم قدرة المزارعين  و .الزراعية

دين الفلسطينيين من صـيد  ومنعت القوات اإلسرائيلية الصيا . ، أو بسبب تعقيدات إجراءات التصدير     المواد الخام 
 وتـدهور الوضـع     حصار فقد أصيب بالشلل شبه التام بسبب ال       ، أما القطاع السياحي   .األسماك في شاطئ غزة   

 بيت لحم    مدن فقد أغلقت عشرات الفنادق والمطاعم ومحالت صناعة وبيع التحف الشرقية، خاصة في           . األمني
قامـت  كمـا  . عاطلين عن العمـل  فيها لينضموا إلى قائمة ال العاملينمعظم تسريح تموأريحا والقدس، أبوابها و   

كمـا  . دايس في بيت لحم وفندق الستي إن في رام اهللا         امثل فندق البر  ،  إسرائيل بقصف وتخريب بعض الفنادق    
  منعت  قوات اإلحتالل  ألنتوقف آالف المركبات والشاحنات عن العمل       نظراً ل تضرر قطاع النقل والمواصالت     

 . ب تجريف الطرق وحفر الخنادق فيهاببسوكذلك  ،مرور على الطرق الرئيسيةلسائقين من الا
 
 
 فيــات على الحواجـــز العسكريــــةو. د
 

علـى الحـواجز    الفلسـطينيين   من المرضـى    ) ١٩(نتيجة الحصار واإلغالق المشددين، توفي ما يزيد على         
، وهـو  ٢٥/١/٢٠٠٢لكرم، بتـاريخ  عاماً، من مدينـة طـو  ٤٤كايد صبري السروجي،     توفي فقد. العسكرية

 سيارة اإلسعاف التي كانت تقله من عبور حاجز عسـكري            سلطات االحالل   منع  نتيجة مصاب بمرض الكلى،  
 ،٦/٢/٢٠٠٢جنـين، بتـاريخ     / ، من اليـامون    أيام ٧وتوفي محمد زكين،    . طولكرم/ على طريق دير شرف   

 رنـا عـادل     توتوفي.  مدينة جنين لتلقي العالج     منع السيارة التي كانت تقله من الوصول إلى مستشفى         نتيجة
، بعد أن منع حاجز عسـكري مقـام علـى           ٩/٣/٢٠٠٢قضاء قلقيلية، بتاريخ    / عاماً، من بلدة كور   ١٨حمد،  

د في طـولكرم، مـا   يولتل االمدخل الشرقي لمدينة قلقيلية وصول سيارة اإلسعاف التي كانت تقلها إلى مستشفى     
، علـى حـاجز     ١٥/٣/٢٠٠٢وتوفي أيمن عالء أبو زيد، يومـان، بتـاريخ          . أدى إلى وفاتها ووفاة مولودها    

تجاه مستشـفى   إعسكري مقام إلى الجنوب من مدينة غزة، بعد منع سيارة اإلسعاف من المرور عبر الحاجز ب               
، منعت قوات اإلحتالل سيارة اإلسعاف من نقل الطفلة تبارك          ١٦/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  . غزةفي  النصر لألطفال   

. ، عام ونصف، عبر حاجز حواره في نابلس لتلقي العالج في مستشفى المدينة ما أدى إلى وفاتهـا                 جبر عودة 
شـتية، وعمرهـا   إ، منعت قوات اإلحتالل سيارة اإلسعاف من نقل الطفلة دنيا ناصـر     ١٨/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  

. لـى وفاتهـا   أسبوع، عبر حاجز عسكري على مدخل مدينة نابلس لتلقي العالج في مستشفى نابلس ما أدى إ               
عاماً، من قرية قبيا غرب رام      ٢١، منعت قوات اإلحتالل  المواطنة عايشه علي حسن،          ٢٢/٥/٢٠٠٢وبتاريخ  
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. اهللا، من الوصول إلى المستشفى عبر حاجز عين عريك إلجراء عملية غسيل كلـى مـا أدى إلـى وفاتهـا                    
طن عارف علي أسـعد حننـي،       ، منعت قوات اإلحتالل سيارة اإلسعاف من نقل الموا        ٢٢/٥/٢٠٠٢وبتاريخ  

، ٥/٥/٢٠٠٢وبتـاريخ  . عاماً، من بلدة بيت فوريك، عبر حاجز بيت فوريك العسكري ما أدى إلى وفاتـه    ٦٠
جنين، مولودة توفيت بعد لحظات على حاجز عـانين         /  من عانين    ،عاما٣٣ً وضعت المواطنة رحمة مرعي،   

 مـن بيـت لحـم،    ،عامـاً  ٣٣ة نجاجرة، ، وضعت المواطنة فادي٢٠٠٢/ ٢٥/٥وبتاريخ . شمال غرب جنين 
، منعـت قـوات   ٣٠/٨/٢٠٠٢وبتـاريخ   . مولوداً توفي بعد لحظات على حاجز نحالين في محافظة بيت لحم          

غرب رام اهللا السيارة التي كانت تقـل المـواطن ربحـي روبـين،              /  اإلحتالل المتمركزة على حاجز نعلين    
 . فى ما أدى إلى وفاته إلى المستش،رام اهللا/   من قرية جمالة،عاما٣٢ً

 
 

  في السـجــون اإلسـرائيليـــةارة المعتقليـنـزي. هـ
 

.  زيارات عـائالتهم    ومنع التجول إلى حرمان األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من          الحصار أدى  
. بعة قضاياهم كما لم يتمكن المحامون من زيارة المعتقلين لمتا       . ٢٠٠٢٢٢ معظم أيام عام     حرمانستمر هذا ال  إو

. حتياجات الرئيسية التي كان ذووهم يوفرونها لهـم       كما أدى اإلغالق إلى حرمان المعتقلين الفلسطينيين من اإل        
ستثناء الصليب األحمر، من إدخـال المـواد الغذائيـة إلـى            إومنعت سلطات اإلحتالل المنظمات اإلنسانية، ب     

 والمنظمـات  العـائالت قلين كان يتم تزويده من قبـل       من غذاء المعت  % ٤٥ويذكر أن   . المعتقالت اإلسرائيلية 
 .اإلنسانية

 
 
 تشويــش عمــل القضـــاء الفلسطينـــــي. و
 
 بعمل الجهـاز القضـائي      ة كبير اًضرارخاصة بعد إعادة إحتالل مدن الضفة الغربية، أ        ، المشدد حصاراللحق  أ

هـذا باإلضـافة إلـى صـعوبة تنقـل          . فلم يتمكن القضاة والمحامون من الوصول إلى المحـاكم        . الفلسطيني
كما أصبح متعذراً على أفراد الشرطة الفلسـطينية      . المحضريـن المكلفين بتبليغ األوراق الصادرة عن المحاكم      

وقد أدى ذلـك إلـى عرقلـة    .  ومن بينها مقرات الشرطة   ،القيام بأعمالهم بعد قصف مقرات السلطة الفلسطينية      
 . ألحكام الصادرة عنها في كثير من األحيانإجراءات المحاكم وإلى عدم تنفيذ ا

 
 
 ل عمل المؤسســــات الرسميــةش. ز
 

أعضـاء  فقد منعـت سـلطات اإلحـتالل        . إلى شلل شبه تام في العمل البرلماني      وحظر التجول   أدى الحصار   
 الضفة الغربية من الوصول إلى قطاع غزة وبالعكس، وفرضت قيـوداً علـى حركـة                المجلس التشريعي من  

كما . رام اهللا مدينة   دون وصولهم إلى     للحيلولةاء المجلس من القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية          أعض
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 وصول موظفي المجلس التشريعي إلى أماكن عملهـم فـي مكاتـب المجلـس               وحظر التجول عرقل اإلغالق   
يعي أو جلسات اللجــان     وقد أدى اإلغالق المشدد إلى إلغاء بعض جلسات المجلس التشر         . التشريعي الرئيسية 

، بسبب تشديد الحصار )Video Conference(تقنية الـ التي كان المجـلس قد قـرر عقـدها عن طـريق 
وقـد نـتج   . ، أو بسبب عجز األعضاء عن الوصول حتى إلى مكان وجود كاميرات التصوير           اتم الجلس ايأفي  

 سـن قـوانين جديـدة أو   في كاملة ولياته ؤبمس عجز المجلس التشريعي عن القيام     ، جزئياً على األقل،   عن ذلك 
 . السلطة التنفيذيةأداءممارسة مهامه الرقابية على 

 
وهـذا  . كما أدى الحصار واإلغالق إلى عرقلة وصول نسبة كبيرة من الموظفين العموميين إلى أماكن عملهـم       

تـوفير  مجـال    فـي     أداء الـوزارات واإلدارات الحكومية وسلطات الحكم المحلـي         إضعاف أدى بدوره إلى  
كما تعثرت بسبب الحصار محاوالت اإلصالح الفلسـطينية المدعومـة دوليـاً،            . الخدمات األساسية للمواطنين  

 .٢٠/١/٢٠٠٣ في  التي كان من المفترض إجراؤها،تعذر عقد اإلنتخابات العامة، الرئاسية والتشريعيةو
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 اكات حقوق المواطــن الفلسطينـــينتهإإسرائيل عن   مسؤولية:خامساً
 

 المسؤوليــــة الجنائيـــة
 

 أو الحاطـة  نتهاكات اإلسرائيلية مثل قتل المدنيين بشكل متعمـد، التعـذيب أو المعاملـة الالإنسـانية         تعتبر اإل 
ـ  الضرورات  العلى نطاق واسع ال تبرره      الخاصة والعامة   ، االستيطان، وتدمير الممتلكات     بالكرامة ن حربية، م

عتبـرت  إوقـد  . ١٩٤٩نتهاكات الجسيمة إلتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين زمن الحرب لسنة  اإل
، والمتعلق بحماية ضـحايا  ١٩٧٧تفاقيات جنيف لسنة   إالمادة الخامسة من البروتوكول اإلضافي األول الملحق ب       
كما حددت المـادة  . وللبروتوكول تعد جرائم حرب ةتفاقيالمنازعات المسلحة الدولية، أن االنتهاكات الجسيمة لإل 

تشمل، باإلضـافة إلـى     ل نطاق جرائم الحرب     ١٩٩٨الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام         
 أنه سيسفر عن خسائر تبعية فـي األرواح أو عـن            المسبق  تعمد شن هجوم مع العلم     ، المذكورة أعاله  حاالتال

أو إلحاق أضرار مدنية، تعمد توجيه هجمات ضد المباني الدينية أو العلمية أو الخيرية أو               إصابات بين المدنيين    
 مـن إتفاقيـة جنيـف    ١٤٦وبموجب المادة . المستشفيات، قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو إصابتهم غدراً   

قترافهـا،  إمـر ب  سيمة أو األ  يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الج           "،الرابعة
 من البروتوكول األول، تترتـب مسـؤولية        ٨٦وبموجب المـادة   ". محاكمة أياً كانت جنسيتهم   الوبتقديمهم إلى   

التي من واجبها التحرك لمواجهـة  ومباشرة وجماعية تقع على عاتق الدول األعضاء في إتفاقية جنيف الرابعة،      
تعمل األطراف السـامية المتعاقـدة وأطـراف        "... فاقية، وذلك بأن     التي تتعمد خرق أحكام هذه اإلت      األطراف

تفاقيات ولهذا  نتهاكات األخرى لإل  تخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع كافة اإل     إنتهاكات الجسيمة و  النزاع على قمع اإل   
 ".البروتوكول التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب األداء

 
ن جنائياً  يولؤألساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون القادة العسكريون مس        من النظام ا   ٢٨ و ٢٧ ووفقاً للمادتين 

كما قد يتعـرض رؤسـاء الـدول أو         . عن الجرائم التي يرتكبها الجنود الخاضعون إلمرتهم وسيطرتهم الفعلية        
أعضاء الحكومات للعقاب الجنائي إذا ارتكبت جرائم حرب بناء على أوامر صادرة مـنهم، حتـى وإن كـان                   

 . هذا العملمثل لقانون الوطني ال يعاقب على ا
 

. رتكابهاإرتكبوا جرائم حرب أو أمروا ب     إ أشخاص   بشأن محاكمة لقد شهد العالم مجموعة من السوابق القضائية        
، ومحاكمة مجرمي الحرب في     )محاكم نورمبرغ ( محاكمة مجرمي الحرب في الحرب العالمية الثانية         ،من ذلك 

فقد تكون أمام محاكم خاصـة مؤقتـة تشـكل لمحاكمـة            .  المحاكمة أشكالوتتنوع  . اكل من يوغسالفيا وروند   
رتكاب جرائم معينة، أو المحاكمة أمام القضاء الوطني في         إووقت معين بسبب    معين  أشخاص معينين في مكان     

 .ثل بلجيكاتلك المحاكمات، مالوطنية الدول التي تكون طرفاً في إتفاقية جنيف الرابعة، والتي تجيز قوانينها 
 

 مـن البروتوكـول اإلضـافي األول،        ٨٨نتهاكات الجسيمة، وفق المادة     ألطراف المتضررة من اإل   ل حقكما ي 
جرائم الحـرب مـن   وتعتبر  . رتكاب مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب       إمالحقة اآلمرين ب  

دم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبـة ضـد   الجرائم التي ال تسقط بمرور الزمن أو التقادم، وفقا إلتفاقية ع        
 . ١٩٩٨ لعام لمحكمة الجنائية الدوليةل النظام األساسي، و١٩٦٨اإلنسانية لعام 



 ٤٢

 تقتضي رصـد هـذه       لحقوق المدنيين الفلسطينيين   الجسيمةاإلسرائيليين المسؤولين عن اإلنتهاكات     إن مالحقة   
 .٢٣سنادها للمسؤولين عنهاإرتكابها وإدلة المادية التي تثبت  ملفات رسمية، تتضمن األفينتهاكات وتوثيقها إلا

 
 المسؤوليـــة المدنيــــة

 
يتمثـل األول فـي     . لتزامإلانوعان من   وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني، يقع على عاتق سلطات اإلحتالل           

الجماعية مـن حصـار     نتهاكات واألعمال غير المشروعة، وخاصة العقوبات       ضرورة التوقف الفوري عن اإل    
لتزام الثاني فيتمثـل    اإلنوع  أما  .  المدنيين ضدستخدام القوة المفرطة والمميتة     إللمدن والقرى وإغالق للمعابر، و    

نتهاكات التي ترتكبها قوات اإلحتالل، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليـه  التعويض العيني والمالي عن اإل في  
ان ذلك، دفع تعويض مالي عن األضرار التي لحقـت بالسـكان والممتلكـات             وإذا لم يكن باإلمك   . نتهاكقبل اإل 

 .نتهاكاتجراء هذه اإل
 
 الفلسـطينية عـن      الوطنية  تقع على دولة إسرائيل مسؤولية تعويض المواطنين الفلسطينيين والسلطة         من هنا، و

 التي جرفتهـا واألشـجار   المباني والمنشآت الخاصة والعامة التي قصفتها قوات اإلحتالل وخربتها، واألراضي  
 واإلغـالق  لحصاراقتصاد الفلسطيني نتيجة قتلعتها، والبنية التحتية التي دمرتها، والخسائر التي لحقت باإل   إالتي  

 عـن األلـم     قتلـى األبريـاء   هذا باإلضافة إلى تعويض األسرى والجرحى وذوي ال       . والقصف وحظر التجول  
 .دية التي تم تكبدها نتيجة لألسر أو الجرح أو القتل غير المشروعوالمعاناة التي حلّت بهم، وعن الخسائر الما

 
أن الدولة التي تخل بأحكام هذه اإلتفاقية       " على   ١٩٠٧ من إتفاقية الهاي للحرب البرية لسنة        ٣قد نصت المادة    ل

د وهي تكون مسؤولة عن كافة األعمال التي تقع من أي فـرد مـن أفـرا        . تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل     
تقوم دولة اإلحتالل بدفع مبالغ نقدية للسكان عن        " من نفس اإلتفاقية على أن       ٥٢ونصت المادة   ". قواتها المسلحة 

وفي حالة عدم الـدفع الفـوري، فـإن         . إتالف الممتلكات واإلضرار بها، بحيث تدفع المبالغ فوراً للمتضررين        
 على أن تقوم بدفع هذه اإليصـاالت بأسـرع وقـت            الدولة المحتلة تمنح هؤالء السكان إيصاالت بهذه المبالغ،       

 .عتبارها جزءاً من القانون الدولي العرفيإوتعتبر إسرائيل ملزمة بأحكام إتفاقية الهاي هذه ب". ممكن
 

، على حق الشعب    ١٩٨٣ لسنة   ٣٨/١٤٤لقد أكدت بعض قرارات األمم المتحدة، مثل قرار الجمعية العامة رقم            
سـتعادة مواردهـا وثرواتهـا وأنشـطتها        إإلحتالل اإلسرائيلي في    واقعة تحت ا  ة ال الفلسطيني والشعوب العربي  

سـتنزاف  إسـتغالل و  إقتصادية، وفي نيل تعويض كامل عما أصاب تلك الموارد والثروات واألنشطة مـن              اإل
، وهناك مجموعة من السوابق الدولية التي تلزم الدولة المحتلة بتعويض المتضررين بسبب اإلحتالل            . وأضرار

 التي أكدت علـى مسـؤولية       ٦٨٧ ورقم   ٦٨٦ ورقم   ١٩٩٠ لسنة   ٦٧٤مثل قرارات مجلس األمن الدولي رقم       
العراق عن تعويض الكويت عن األضرار المادية، بما في ذلك أضرار البيئة واستنفاد المـوارد الطبيعيـة أو                   

نطبـاق  إن إ . حتالل العراقـي  األضرار التي لحقت بالحكومات أو المؤسسات أو األفراد، التي حدثت نتيجة لإل           
 ٢٤.إسرائيل دولة نفس المعيار يوجب تعويض المتضررين الفلسطينيين من قبل

                                                        
 اهليئة الفلسطينية املسـتقلة  :رام اهللا (مسؤولية إسرائيل عن اجلرائم خالل إنتفاضة األقصى: رب واجلرائم ضد اإلنسانية، تقرير حول جرائم احلداود درعاوي: راجع ٢٣

 ).٢٠٠١حلقوق املواطن، 
 ).٢٠٠١قلة حلقوق املواطن، رام اهللا، اهليئة الفلسطينية املست (تعويض املتضررين مادياً جراء األعمال العدائية خالل إنتفاضة األقصىعبد الرحيم طه، : راجع ٢٤



 ٤٣

 قــــــملح
 

  الضفة الغربية محافظات لبعضوصف مختصر لعمليات وتبعات اإلجتياح اإلسرائيلي
 )١٠/٥/٢٠٠٢ – ٢٩/٣" (عملية السور الواقي" في إطار 

 
 

 بيرةإجتياح مدينتي رام اهللا وال) ١
 

جتاحت مئات الدبابات وناقالت الجنود المدرعة، تعززها من الجـو مروحيـات قتاليـة،             إ،  ٢٩/٣/٢٠٠٢فجر  
ولم تمض ساعات قليلة حتى سيطرت قوات اإلحتالل على المدينتين          . مدينتي رام اهللا والبيرة من محاور مختلفة      

لنار على كّل من حاول خرق منع       بالكامل، وفرضت عليهما نظام حظر التجول، وشرعت في قصف وإطالق ا          
 .التجول

 
فلم يسـبق   . لقد كانت األيام األولى لإلجتياح بالغة القسوة على المدنيين الفلسطينيين في مدينتي رام اهللا والبيرة              

للمدنيين أن شاهدوا هذا العدد الهائل من الدبابات وناقالت الجنود المدرعة واآلليات الثقيلـة األخـرى تقـتحم                  
ناهيـك عـن انقطـاع التيـار        . حياءهم، ولم يسبق لهم أن سمعوا دوي انفجارات كالتي سمعوها         شوارعهم وأ 

وقد استمر هـذا الوضـع   . الكهربائي والماء واإلتصاالت الهاتفية عن أحياء كثيرة من المدينتين لفترات متفاوتة   
 اهللا والبيـرة،  نسحبت قوات اإلحـتالل مـن مـدينتي رام   إ حيث ٢١/٤/٢٠٠٢حتى صباح يوم األحد الموافق      

وفيمـا يلـي عـرض ألبـرز        . ٢/٥/٢٠٠٢بإستثناء مقر الرئيس ومحيط المقاطعة حيث بقيت حتى تـاريخ           
 :اإلنتهاكات اإلسرائيلية في مدينتي رام اهللا والبيرة

 
 اإلعتداء علــى الحــق في الحيـــاة

 
سـريدا   مواطنين، من بيـنهم السـيدة        )٦(فقد الفلسطينيون في اليوم األول من إجتياح مدينتي رام اهللا والبيرة            

 ، أشـهر  ٩ سنة، من حي عين مصباح في رام اهللا، وهي أم لطفل يبلـغ مـن العمـر                   ٢٢فرحان أبو غربية،    
وفي اليـوم  . استشهدت نتيجة إطالق دورية راجلة النار على السيارة التي كانت تقلها على مقربة من بيت أهلها     

. ٣/٥/٢٠٠٢بتـاريخ   ) ٣٨(ستمر سقوط القتلى بعد ذلك حتى وصل إلى         إثم  . نرين آخ يمواطن) ٨(التالي قُتل   
ولم تسمح قوات اإلحتالل بدفن جثث القتلى التي تكدست في ثالجات مستشفى رام اهللا الحكومي، مما دفع إدارة                  

 .جثة منها في قبر جماعي في الساحة المقابلة للمستشفى) ٢٣(المستشفى إلى دفن 
 

 األطفـــالالقتلى مـن النســـاء و
 

      سنة،  ٤٥ داد حامد نمر اللفتاوي،    و ، باإلضافة إلى سريدا التي سبق ذكرها      ،كان من بين القتلى ثالث نساء هن 
 جراء إصابتها بأعيرة نارية أطلقها قناص إسرائيلي أثناء محاولتهـا الوصـول إلـى              ٢/٤/٢٠٠٢قُتلت بتاريخ   



 ٤٤

 جـراء   ١٠/٤/٢٠٠٢ سنة، قُتلت بتـاريخ      ٢٨ إبراهيم،منال سامي   مستشفى رام اهللا الحكومي لتلقي العالج، و      
 .إصابتها بعيار ناري في رأسها أثناء وقوفها على شرفة منزلها الكائن في حي عين مصباح في رام اهللا

 
 سنوات، من بيوتنيا، قُتل بتـاريخ  ٩ فضل محمود حسن أبو زهيرة،   :  ثالثة أطفال هم   لقتلىكذلك، كان من بين ا    

ته بعيار ناري في البطن أطلقه عليه قناص إسرائيلي كان متمركزاً بالقرب من محيط               جراء إصاب  ١٨/٤/٢٠٠٢
 سنة، من رام اهللا، قُتل جراء إطالق قناص إسرائيلي النـار عليـه    ١٥ محمد خليل أكثير،  مقر األمن الوقائي، و   

 بتـاريخ    سـنوات، مـن رام اهللا، قُتـل        ١٠ علي محمد خليـل قشـير،     أثناء محاولته شراء الخبز ألسرته، و     
 . نتيجة إصابته بأعيرة نارية أطلقها عليه قناص إسرائيلي١٩/٤/٢٠٠٢
 

 . لقد تم قتل األطفال والنساء الواردة أسماؤهم أعاله دون أن تكون حياة الجنود اإلسرائيليين معرضة للخطر
 

 اإلعــدام خــارج نطــاق القانـــون
 

رة بنك القاهرة عمان في وسط مدينـة رام اهللا علـى    عثر حارس عما٢٩/٣/٢٠٠٢مساء يوم الجمعة الموافق    
جثث لخمسة أفراد من األمن الفلسطيني، كانوا قد التجأوا للعمارة في وقت سابق، بعد مداهمة قوات اإلحـتالل                  

وجدت الجثث الخمس ملقاة على األرض في الطـابق الثالـث، وقـد بـدا               . لما تبقى من مقار األجهزة األمنية     
. نارية أطلقت على رؤوسهم ووجوههم من مسافة قريبة، كما سالت دماؤهم على الجـدران             واضحاً آثار أعيرة    

 سنة، من بيـت     ٥٤ إسماعيل إبراهيم زيد،   سنة، من غزة،     ٣٢ خالد فتحي محمد عوض،   :  الخمسة هم  قتلىوال
ة،  سـن  ٥٨ عبد الرحمن توفيق عبد اهللا،     سنة، من غزة،     ٦٠ سعيد محمد عبد الرحمن مهدي،    القدس،  / عنان  

 . سنة، من أريحا٥٤ عمر محمد موسى ذيابمن نابلس، 
 
 ستخدام الفلسطينيين دروعــاً بشريــةإ
 
المواطنين الفلسـطينيين دروعـاً     " المواقع الفلسطينية الخطرة  "قتحامها بعض   إستخدمت قوات اإلحتالل خالل     إ

جنود اإلحتالل أربعة من موظفي     ، ولدى اقتحام مبنى وزارة التربية والتعليم، أرغم         ٣/٤/٢٠٠٢بتاريخ  . بشرية
كمـا  . حراسة الوزارة على السير أمام القوات اإلسرائيلية لدى قيام األخيرة بفتح األبواب أو تفتـيش الغـرف                

أرغمت نفس الموظفين على التقدم أمام الفرق العسكرية التي كانت تقوم بعمليات تفتيش في المدرسة المجـاورة   
 . اعة المجلس التشريعي الفلسطينيلوزارة التربية والتعليم، وفي ق

 
كذلك، أرغمت قوات اإلحتالل أصدقاء وجيران وأقارب بعض المطلوبين لسلطات اإلحتالل على التقدم أمامهـا          

 .عند فتح األبواب والحقائب وأثناء البحث عن مسلحين في البيوت والبنايات
 

نيين وحدهم، بل شملت أيضاً العاملين األجانـب        ستخدام المدنيين دروعاً بشرية على الفلسطي     إولم تقتصر عملية    
في منظمة الصليب األحمر الدولي، كما ورد في بيان صادر عن اللجنة الدوليـة للصـليب األحمـر بتـاريخ                    

 .عاملين دروعاً بشرية في ذلك اليوم) ٨(ستخدام ما ال يقّل عن إ، يؤكّد ١٢/٤/٢٠٠٢



 ٤٥

 لمقاطعـــة عــزل الرئـيس ياســر عرفـــات في مقــره في ا
 

بينما كانت قوات اإلحتالل تُحكم سيطرتها على مدينتي رام اهللا والبيرة، كانت وحدات من الجـيش اإلسـرائيلي     
 من ضباط وأفـراد  ٢٠٠تفرض حصارها المشدد على مقر الرئيس ياسر عرفات في المقاطعة، ومعه أكثر من     

 . األجهزة األمنية ومستشاريه وحرسه الشخصي
 

ا مقر الرئيس، قامت قوات اإلحتالل بأعمال قنص وقصف مما أدى إلى استشهاد وجـرح عـدد          خالل حصاره 
 وحتـى سـاعات   ٢٩/٣، الذي تُرك ينزف منذ ظهر يوم الجمعة الموافق شاهر أبو شرار  من المواطنين، منهم    

.  متـأثراً بجراحـه  مساء ذلك اليوم حيث سمح بنقله للمستشفى، لكنه لم يلبث أن فارق الحياة فجر اليوم التـالي    
 قصفت قوات اإلحتالل المتمركزة في المقاطعة مكتب الرئيس بقـذائف           ٦/٤/٢٠٠٢ومساء يوم السبت الموافق     

ختطفت قوات اإلحتالل أحدهم من     إالدبابات واألسلحة الرشاشة مما أسفر عن إصابة أربعة من حرس الرئيس،            
محمـد   على جثة الشـهيد  ١٠/٤/٢٠٠٢كما عثر بتاريخ . سيارة اإلسعاف التي كانت تُقلّه إلى أحد المستشفيات    

 .٢٩/٣/٢٠٠٢ وكان قد قتل بتاريخ ، في المطبخبواطمة
 

كذلك، تم تدمير كلي لمحتويات مركز إصالح وتأهيل رام اهللا الواقع قرب مكتب الرئيس من الجهة الجنوبيـة،                  
لفيـة التعامـل مـع سـلطات     وإخراج جميع من بداخلة من موقوفين ومسجونين، خاصة المحتجزين علـى خ        

كما تم تدمير أجزاء كبيرة من األسوار الخارجية لمبنى المقاطعة، البوابات الخارجية، وعـدد كبيـر                . اإلحتالل
وقامت قـوات اإلحـتالل بقطـع    . من سيارات الرئاسة وتلك التابعة لألجهزة األمنية وبعض السيارات الخاصة  

دخال المواد التموينية مرات عديدة، كما قامت بعدة عمليات تفجيـر           الكهرباء والماء عن مقر الرئيس، ومنعت إ      
لقد جاء الحصار تطبيقاً لقرار الحكومة اإلسرائيلية القاضي بعزل الرئيس          . في محيط المقر طوال فترة الحصار     

 .٢٠٠٢/ ٢/٥ وحتى ٢٩/٣/٢٠٠٢ستمر هذا العزل منذ فجر إو. عن العالم الخارجي
 

  والمحــالت التجاريــةاإلعتداء على المراكـــز
  

قام الجيش اإلسرائيلي بحملة تخريب واسعة النطاق طالت عشرات المراكز والمحال التجاريـة، خاصـةً تلـك      
فقد تم خلع أبـواب المحـالت   . الواقعة وسط مدينتي رام اهللا والبيرة، وذلك بحجة البحث عن مسلحين مطلوبين   

والمدرعات أو من خالل وضع ألغام موضعية على األبواب ومـن           ستخدام الدبابات   إالتجارية، سواء من خالل     
 فـي  ٣٠/٣/٢٠٠٢ومن األمثلة على ذلك ما قامت به قوات اإلحتالل فجر يوم السـبت الموافـق         . ثم تفجيرها 

مجمع النتشة التجاري الكائن وسط رام اهللا، حيث حاصرت الدبابات اإلسرائيلية المركز مـن جميـع جهاتـه                  
نتهت العملية بإستسالم من بداخل العمـارة والبـالغ         إوقد  . ز وإطالق النار بصورة كثيفة    وأخذت بقصف المرك  

 .  مواطنا٣٠ًعددهم 
 
 
 



 ٤٦

 تدمير مقر األمــن الوقائــي في بيتونيــا
 

 مقر قيادة األمن الوقائي     ٢/٤/٢٠٠٢قصفت قوات اإلحتالل منذ ساعات الفجر األولى من يوم الثالثاء الموافق            
 شخص من العـاملين فـي الجهـاز         ٤٠٠تونيا، والذي كان يتواجد بداخله لحظة القصف حوالي         في منطقة بي  

ولو جهاز األمن الوقائي تسليم عدد من المطلـوبين  ؤوقد جاء القصف بعد أن رفض مس      . وعائالتهم والموقوفين 
صـلة،  استخدمت قوات اإلحتالل خالل قصفها للمقر، الـذي اسـتمر عشـر سـاعات متوا              . لقوات اإلحتالل 

، التي أمطرت المقر بوابل مـن الصـواريخ، إضـافةً إلـى قـذائف الـدبابات                 "أباتشي"المروحيات من نوع    
 ٢٠٠كذلك، تم تدمير أكثر مـن   . وبالنتيجة، تم تدمير المقر بحيث لم يعد صالحاً لإلستعمال        . والرشاشات الثقيلة 

 .سيارة كانت متوقفة أمام مقر األمن الوقائي
 

 ى الوزارات والمؤسسات الحكوميــة واألهليــةاإلعتداء عل
 

فلـم تسـلم    . اقتحمت قوات اإلحتالل جميع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا والبيرة            
 دخلـت   ٣/٤/٢٠٠٢بتـاريخ   . أبواب البنايات من الخلع والتفجير، وتعرضت محتوياتها للسـرقة والتخريـب          

وزارة التربية والتعليم، فهدمت البوابة الرئيسية على الرغم مـن وجـود المفـاتيح              الدبابات اإلسرائيلية ساحة    
وعلى الفور شرعت بتفجير األبواب الداخليـة بمـا فيهـا           . بحوزة حراس الوزارة الذين كانوا متواجدين آنذاك      

ـ                 ى أبواب الخزنة، واستولت على كميات كبيرة من أدمغة الكمبيوترات واألقـراص المضـغوطة، إضـافة إل
 اقتحمت قوات اإلحـتالل مبنـى       ٢٠/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  . السجالت والوثائق الخاصة بموظفي الوزارة والطلبة     

وزارة التعليم العالي، مستخدمةً قنابل موضعية في تفجير األبواب الخارجية، وقنابل لتفجيـر بعـض المعـدات     
وفي اليوم نفسـه،  .  منهاHard Disksالموجودة داخل مبنى الوزارة، ناهيك عن تدمير الحواسيب وسرقة ألـ 

أما فـي مبنـى     . قتحمت قوات اإلحتالل ديوان الموظفين العام حيث تم تفجير األبواب والعبث في المحتويات            إ
. وزارة التموين فقد تم تفجير أبواب مختبري الذهب وفحص المواد التموينية، إضافة إلى األبـواب الخارجيـة                

اصالت، الثقافة واإلعالم، المالية، الصناعة، اإلقتصاد والتجـارة، الشـؤون          المو: كذلك طال اإلعتداء وزارات   
 . المدنية، األشغال العامة، الشؤون اإلجتماعية، شؤون األسرى، والزراعة

 
وطال اإلعتداء والتدمير أيضاً مقرات مؤسسات المجتمع المدني، حيث تعرضت غالبيتها لإلقتحام والعبث فـي               

وات اإلحتالل باقتحام مؤسسات الحق، الضمير، مانديال، شبكة المنظمات األهلية، إتحـاد       فقد قامت ق  . محتوياتها
اإلغاثة الزراعية، مركز بيسان، جمعية الشبان المسيحية، المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقراطيـة، الهيئـة               

 .الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مركز خليل السكاكيني، ومؤسسة القطان
 
 
 
 



 ٤٧

 تحــام المبانــي السكنيـــةقإ
 

. اقتحمت قوات اإلحتالل خالل فترة اإلجتياح عدداً كبيراً من المباني السكنية، خاصة العمارات متعددة الشـقق               
وكانت قوات اإلحتالل تقوم بتجميع سكان العمارة الواحدة في شقة أو غرفة واحدة، ثم تقوم بتفجيـر األبـواب                   

وفي حاالت كثيرة ُأجبر المواطنون على ترك منـازلهم         . تنيات السكنات المختلفة  المغلقة، وتعبث بمحتويات ومق   
وأخبر بعض المواطنين عن حاالت سرقة ألمـوالهم ومصـاغهم   . لتُستخدم كمراكز للقناصة أو ثكنات عسكرية  

 .الذهبي
 

كرية، وتمركـز   كذلك، قامت قوات اإلحتالل بإقتحام عشرات العمارات والمراكز التجارية واتخذتها ثكنات عس           
على سبيل المثال، اتخذت قوات اإلحتالل العمارات التي تضم محطات التلفزة المحليـة             . القناصة فوق أسطحها  

كثكنات عسكرية، وتسببت بدمار لمحتوياتها، خاصة العمارات التي تقيم فيها محطات تلفزة القـدس التربـوي                
 . وأمواج ووطن

 

 يل الحياة التعليمية في مختلف مراحلها ومستوياتهااإلعتداء على المؤسسات التعليمية وتعط
 

. طوال فترة إجتياح مدينتي رام اهللا والبيرة، تعطلت الحياة التعليمية سواء بالنسبة لطلبة المدارس أو الجامعـات               
فقـد داهمـت   . ولم يقتصر األمر على تعطيل الحياة التعليمية، بل امتد ليشمل إعتقال مئات الطلبة والمدرسـين      

 وأجـرت فـي بيـوت الطلبـة     ١١/٤/٢٠٠٢ اإلحتالل بلدة بير زيت، حيث يقيم مئات الطلبة، بتـاريخ           قوات
تخذت قوات اإلحتالل مبنى كلية العلـوم الصـحية   إوفي البيرة  . والطالبات تفتيشاً دقيقاً واعتقلت العشرات منهم     

وبتـاريخ  . ٢١/٤/٢٠٠٢-٢ بين   التابع لجامعة القدس ثكنة عسكرية واعتلى القناصة أسطحه في الفترة الواقعة          
قتحمت ست آليات عسكرية إسرائيلية مبنى كلية العلوم التقنية في رام اهللا، وقام الجنـود بجمـع    إ ١٣/٤/٢٠٠٢

الطالبات والموظفات في ساحة الكلية، وشرعوا بتفتيش غرف الطالبات وتخريب ما فيها من أثـاث وممتلكـات      
تعليمية كأماكن لتجميع المعتقلين وثكنات عسكرية تتجمـع فيهـا      كما استخدمت المدارس والمؤسسات ال    . خاصة

 . الدبابات واآلليات العسكرية، خاصة في ساعات رفع حظر التجول
 
لم تقتصر اإلجتياحات والعمليات العسكرية اإلسرائيلية على مدينتي رام اهللا والبيرة، بل امتدت لتشـمل قريـة             و

، وبلـدة بيـر زيـت       ٧/٤/٢٠٠٢قريتي عبوين وعجول بتاريخ     ، قرية بيت ريما و    ٣٠/٣/٢٠٠٢كوبر بتاريخ   
 . ١١/٤/٢٠٠٢بتاريخ 

 
 
 إجتياح محافظــة بيــت لحـــم ) ٢
 

 آذار، توغلت قوة مدرعة من جيش اإلحتالل في مدينة بيت جاال وفرضت عليهـا حصـارا محكمـا           ٣٠فجر
عمليـة السـور   " عليه اإلسرائيليون    ومنعا للتجول، وذلك تمهيداً لعملية اجتياح واسعة النطاق، ضمن ما أطلق          



 ٤٨

جتياح غير مسبوقة من حيث حجمها وضراوتها لكامل محافظة         إوفجر الثاني من نيسان بدأت عملية       ".  الواقي
 آلية عسكرية ثقيلة نشرت الرعب والهلع في قلوب السـكان المـدنيين،      ٢٠٠بيت لحم، شاركت فيها أكثر من       

مهد طلبا للحماية، مـن بيـنهم أطفـال ونسـاء،           اللى داخل كنيسة     فلسطيني للجوء إ   ٢٠٠مما دفع بأكثر من     
 يوما منعت خاللها قـوات اإلحـتالل        ٤٠واستمر حصار الكنيسة أكثر من      . باإلضافة إلى عدد من المسلحين    

وكـان قناصـة اإلحـتالل      . اإلمدادات الغذائية والطبية عن المحاصرين، وذلك إلجبارهم علـى اإلستسـالم          
ح المباني المطلة على الكنيسة يطلقون النار على كل شيء يتحرك داخل الكنيسة فقتلـوا  المتمركزين على أسط 

 آخـرين، بيـنهم أحـد رهبـان     ٢٥ فلسطينيين، بينهم قارع أجراس الكنيسة، كما أصابوا بجروح أكثر من      ٧
لكنيسة وذلك  كما حالت قوات اإلحتالل دون إخالء الجرحى أو الشهداء الذين سقطوا داخل ا            . الطائفة األرمنية 

كما لحقت أضرار كبيرة بمرافق الكنيسة المختلفة، كتفجير بعض أبوابها واحتراق سـكن راهبـات      . لعدة أيام   
، باإلضافة إلى أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة وبمسجد عمـر بـن            ٨/٤/٢٠٠٢دير الفرنسيسكان بتاريخ    

لقوات اإلسرائيلية عمليات ترويع نفسـي      كما مارست ا  . ٣/٤/٢٠٠٢الخطاب الواقع في محيط الكنيسة بتاريخ       
 . للضغط على المحاصرين من خالل قنابل الصوت واألصوات المزعجة عبر مكبرات الصوت

 
منهم طفـالن  ( من المدنيين ١٦ فلسطينيا من بينهم ٢٤ قتلت قوات اإلحتالل     ،جتياحها لمدينة بيت لحم   إوخالل  

 آخـرين معظمهـم مـن    ١٠٠فة إلى جرح أكثـر مـن   ، باإلضا)وامرأتان وعجوزان في السبعين من العمر   
كمـا  .  وقد منعت سيارات اإلسعاف من الوصول إلنقاذ الجرحى الذين ترك بعضهم ينزف لعدة أيام             . المدنيين

نظـام  فرض  منعت قوات اإلحتالل إخالء الشهداء، فبقيت جثث بعضهم ألكثر من ثالثة أيام بين أهلهم نتيجة                
 سـنة، والشـهيدة سـمية      ٧٠اإلسعاف، كما في حالة الشهيد عبودة العمري،        منع التجول واستهداف سيارات     

ولم ينج الصحفيون وأفراد الطواقم الطبيـة مـن إعتـداءات الجنـود             .  سنة، من بيت لحم    ٦٥موسى عابدة،   
 . اإلسرائيليين واستفزازاتهم اليومية

 
وشمل  التـدمير األرصـفة والشـوارع        . ةكما ألحقت القوات اإلسرائيلية دمارا هائال في البنية التحتية للمدين         

هذا عدا عن التخريـب الـذي       . وشبكات المياه والنصب التذكارية التي أقيمت بمناسبة احتفاالت األلفية الثالثة         
لحق بالمنازل السكنية جراء القصف أو عمليات المداهمة، كتدمير سقف بناية سوق الخضار في البلدة القديمـة   

 سـيارة   ٦٠كثـر مـن     أكما قامت الدبابات اإلسرائيلية بسـحق       .  بيت ساحور  وإحراق مصنع البالستيك في   
وخالل عمليات المداهمة إعتقلت قـوات اإلحـتالل أكثـر          . خصوصية في المحافظة، ومداهمة المقار األمنية     

وتمت معاملة المعتقلـين بصـورة قاسـية      .  من الجرحى والمرضى   ٣١ مواطن فلسطيني، من بينهم      ٣٠٠من
 .ستجواب كإجبارهم على خلع مالبسهم وتركهم دون طعام كاف وتعريضهم للتعذيب أثناء اإلوحاطه بالكرامة

 
، بإبرام صفقة بين سلطات اإلحتالل والسلطة الوطنية الفلسطينية         ١٠/٥/٢٠٠٢نتهى اجتياح المحافظة بتاريخ     إ

ة إلى خارج األراضي     تتهمهم سلطات اإلحتالل بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلي        اً فلسطيني ١٣تقضي بإبعاد   
 . آخرين، معظمهم من رجال األمن الوطني الفلسطيني، إلى قطاع غزة٢٦المحتلة، وإجالء 

 
 
 



 ٤٩

 نتهاكات اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين خالل إجتياح محافظة بيت لحم وفيما يلي عرض ألبرز اإل
 

 خصي اإلعتداء على الحقّ في الحياة والسالمة البدنية واألمن الش
 

 من المدنيين، منهم طفالن هما      ١٦ بينهم   اً، فلسطيني ٢٤قتلت قوات اإلحتالل خالل اجتياحها لمحافظة بيت لحم         
ستشهدا نتيجـة  إن اذلسنة، ال ١١،  اهللا عبد سنوات، من قرية إرطاس، وشقيقه       ١٠ نضال خالد محمد إسماعيل،   

 . نفجار لغم زرعته قوات اإلحتالل بالقرب من قرية إرطاسإ
 
 :سبب اإلستهداف المتعمد للمدنيين قتل كل منوب
لقد افاد شهود عيان أنه     .  عاماً، من بيت ساحور، وهو صاحب محطة وقود        ٤٧ عطا اهللا ميخائيل الحايك،   .  ١

 اقتحمت مجموعة من الجنود اإلسرائيليين عمارة سكنية لعائلة الحايك في واد أبو سـعدى فـي            ١٢/٤وبتاريخ  
كانها وطلبت من السكان إبالغ أصحاب العمارة بالحضور لفتح أبواب الكراجـات   وأخلت جميع س،بيت ساحور 

وبالفعل اتصل السكان بعائلة الحايك وحضـر عطـا اهللا وشـقيقه لفـتح              . في العمارة وإال سيتم نسف العمارة     
 وفـي هـذه   . حضور الجنود وبقي عطا اهللا في السـيارة        ب وعند وصولهما نزل الشقيق لفتح األبواب     . األبواب

وقـد تركـه الجنـود      . األثناء أطلقت النار من قبل الجنود الموجودين في المكان على عطا اهللا دون أي مبرر              
 .ينزف لعدة ساعات قبل أن يتم نقله إلى المستشفى

.  عاماً، من سكان بيت لحم، ويعمل حارساً ليلياً في كسارة في منطقة الكركفـة   ٧٤،  عبودة عيسى العمري  .  ٢
 وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا، اقتحمت عدة آليات عسكرية           ٢/٤ان أنه بتاريخ    لقد أفاد شاهد عي   

وأثنـاء قيامـه   . منطقة الكركفة، وكان الشهيد في هذه األثناء يمارس عمله في الكسارة القريبة من مكان سكناه            
ون سـابق إنـذار مـن       باالستعداد للصالة في كرفان الحراسة، فتحت إحدى المجنزرات النار على الكرفان د           

وقـد بقيـت   .  تقريبا مما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات من العيار الثقيل في الصدر والرأس  اً متر ٥٠مسافة  
جثة الشهيد في منزله مدة ثالثة أيام قبل أن يتم نقله إلي المستشفى ودفنه، وذلك بسبب منع التجول وعدم تمكن                    

 .سيارات اإلسعاف من الوصول إلخالئه
وقـد  .  عاماً، من بيت لحم، ويعمل قارع أجراس في كنيسة مهد السيد المسيح٥٠، ر إبراهيم سـلمان  سمي.  ٣

 بينما كان يقرع أجراس الكنيسة، بعد أن أصيب برصاصة قاتلة أطلقها عليـه قنـاص          ٤/٤استشهد صباح يوم    
 .إسرائيلي كان متحصنا على سطح بناية مطلة على كنيسة المهد

 
 حتجــاز حريــــاتإإعتقــاالت تعسفية و

 
 من  ٢/٥/٢٠٠٢ حتـى   ٢٤/٤/٢٠٠٢ مواطن فلسطيني في الفترة مـن       ٣٠٠إعتقلت قوات اإلحتالل أكثر من      

ومـن  .  خالل المداهمات التي استخدم فيها الجيش الكالب البوليسية،مدينة بيت لحم ومخيمات وبلدات المحافظة     
 ١٦ت مع قوات اإلحتالل خـالل عمليـة اإلجتيـاح و          شتباكاإ من الجرحى الذين أصيبوا في       ١٥بين المعتقلين   

آخرين من المرضى بأمراض مزمنة أو خطيرة، مثل المعتقل خالـد عطيـة عبيـات الـذي أعتقـل بتـاريخ           
 وهو مصاب بمرض الصرع، والمعتقل إبراهيم عمـر أحمـد سـعادة الـذي اعتقـل بتـاريخ                  ١٥/٤/٢٠٠٢
 .، وهو معاق حركيا١٨/٤/٢٠٠٢ً



 ٥٠

 من  ،فقد أفاد المواطن ماهر أبو عكر     . عتقالهمإ المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة أثناء       وتعرض المعتقلون إلى  
 أن الجنود قيدوا يديـه وعصـبوا        ، وأفرج عنه في اليوم التالي     ٢/٤/٢٠٠٢الذي اعتقل بتاريخ    ومخيم الدهيشة   

تم تقديم الطعام لـه ألكثـر   وكما أفاد أيضا، أنه لم ي. عينيه واقتادوه مع عشرات المعتقلين إلى معسكر عصيون     
كما أفاد أن ظروف اإلعتقال في المعسكر كانـت سـيئة           .  عليه بالضرب  ءعتداباال الجنود   وقام ساعة،   ٢٤من  

 . معتقال٣٥ًللغاية حيث وضع في الغرفة الواحدة أكثر من 
 

 اإلعتداء علـــى الصحفييـــن
 

.  وإعتداءات من قبل الجنـود اإلسـرائيليين      تعرض الصحفيون الفلسطينيون والعرب واألجانب إلى مضايقات        
عتدى الجنود المتمركزون في منطقة سينما بيت لحم سابقا على عدد من الصحفيين بالضـرب،               إ ٩/٤فبتاريخ  

تجـاه الصـحفيين لتفـريقهم      إكما وأطلق الجنود النار ب    . من بينهم مصور قناة الجزيرة الفضائية مجدي بنورة       
كما منع الصحفيون من التنقـل بحريـة        . ة المحال التجارية في نفس المكان     ومنعهم من تغطية عمليات مداهم    

 .لتغطية األحداث
 

 اإلعتداء على الطواقــم الطبيــــة 
 

لم يسلم أفراد الطواقم الطبية من إعتداءات الجنود اإلسرائيليين، باإلضافة إلى عرقلـة عملهـم بسـبب منـع            
 .  الخدمات الصحية للجرحى والمرضىالتجول، وعدم السماح لطواقم اإلسعاف بتقديم

 
 ، سنة من بيت لحم، وهو أحد المتطوعين في الهالل األحمر الفلسـطيني   ٢٤وكما أفاد المواطن محمود موسى،      

 مع زميلين آخرين إلى اإلعتداء بالضرب من قبل الجنود اإلسـرائيليين أثنـاء              ٣/٤/٢٠٠٢فقد تعرض بتاريخ    
وأضاف بأن األمر لم يقف عند ذلـك،  .  المنارة القريبة من ساحة المهدمحاولته إسعاف أحد الجرحى في منطقة    

وبتـاريخ  . بل أجبرهم الجنود تحت تهديد السالح على خلع مالبسهم بالكامل لوقت طويل قبل أن يتم إعتقـالهم                
 إعتدت قوة من جنود اإلحتالل بالضرب على طاقم سيارة إسعاف اإلغاثة الطبية التي كانت تنقل                ١٧/٤/٢٠٠٢

وقد أجبر الجنود الطاقم المكون من ضابط       , مريضة من مستشفى بيت جاال الحكومي إلى بيتها في بيت ساحور          
إسعاف ومتطوع وسائق على النزول من السيارة وأوقفوهم ألكثر من سـاعة قـام الجنـود خاللهـا بشـتمهم             

 .مما أدى إلى إصابتهم برضوض, وضربهم
 

 ممتلكـــاتالتدميـــر 
 

 سيارات خاصة كانت تقف بجوار السوق القديم في مدينـة           ٩ بتفجير    قامت قوات اإلحتالل   ٦/٤/٢٠٠٢بتاريخ  
وبتـاريخ  . وامتدت النيران لتحرق عدة محال تجارية مجاورة      . بيت لحم مما أدى إلى انهيار سقف بناية السوق        

وقـد شـيد هـذا      ,  قامت دبابة إسرائيلية بسحق نصب تذكاري في ساحة المنارة في البلدة القديمة            ٤/٤/٢٠٠٢
 مصـنعاً   ١٥/٤/٢٠٠٢كما أحرقت قوات اإلحتالل مسـاء       . النصب من قبل دولة ألمانيا بمناسبة األلفية الثالثة       



 ٥١

وقد منعت قوات اإلحـتالل سـيارة   , للبالستيك في مدينة بيت ساحور تعود ملكيته إلى المواطن أيمن أبو عيطة      
 . منازل مجاورة للمصنعمما أدى إلى احتراق عدة, اإلطفاء من إخماد النيران

 
 بعد تنفيذ إتفاق خالفي فلسـطينياً بشـأن   ١٠/٥/٢٠٠٢لقد إنسحبت  قوات اإلحتالل من مدينة بيت لحم بتاريخ           

 آخرين  ٢٦ فلسطيني خارج البالد وإجالء        ١٣حل مشكلة المحاصرين في كنيسة المهد، إتفاق تم بموجبه إبعاد           
 بشأن حماية المدنيين وقت الحـرب       ١٩٤٩اقية جنيف الرابعة لعام     ومن الجدير بالذكر، أن إتف    . إلى قطاع غزة  

 .تحظر ترحيل أو إبعاد السكان المدنيين خارج األراضي المحتلة
 
 
 إجتياح محافظـــة جنيــن ) ٣
 

لقد إعتبرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وكذلك المستوى السياسي واألمني في إسرائيل، مدينة جنين، وبالتحديد              
وعليه كانت الجريمة البشعة  في مدينـة جنـين ومخيمهـا            ". عشّ اإلرهابيين ومنطلق اإلنتحاريين    " مخيمها،

ولم يكن غريباً أيضاً أن يشرف رئيس هيئة أركان الجـيش اإلسـرائيلي             . بمستوى تلك التعبئة وذلك التحريض    
 .بنفسه على العملية في بعض مراحلها

 
 جنين ومخيمها مسرحاً لمعارك دامية بـين قـوات اإلحـتالل            ، كانت مدينة  ٢١/٤/٢٠٠٢ وحتى   ٣/٤منذ فجر 

سقط خالل هذه المعركة عشـرات      . اإلسرائيلي وبين مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين تمركزوا وسط المخيم        
وقد دفعت بشـاعة الجريمـة      . القتلى الفلسطينيين، وتم تدمير مئات البيوت، وشردت مئات كثيرة من العائالت          

ووصـف أحـد المبعـوثين      .  جيش اإلحتالل المجتمع الدولي إلى إدانة ما جرى في مخيم جنـين            التي ارتكبها 
 القاضي  ١٤٠٥واتخذ مجلس األمن الدولي القرار رقم       . الدوليين ما حدث في مخيم جنين بأنه أعنف من زلزال         

هـا تحـت حجـج      بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لم تباشر عملها بسبب رفض الحكومة اإلسرائيلية التعاون مع            
 .وذرائع مختلفة

 
، إجتاحت مئات الدبابات وناقالت الجنود المدرعة واآلليات الثقيلة األخرى مدينـة  ٢٠٠٢فجر الثالث من نيسان   

وعلـى الفـور، حاصـرت الـدبابات       . جنين من جهاتها األربع، وتوغلت داخل المدينة، متجهةً صوب المخيم         
ثم بدأت  . لحي الشرقي من المخيم ، فاشتبكت مع المقاتلين الفلسطينيين        وفي اليوم التالي حاولت اقتحام ا     . المخيم

والبـالغ  " الدمج"الجرافات اإلسرائيلية، تعززها من الجو المروحيات الحربية، بتجريف المنازل الواقعة في حي             
مواطنين بعد ذلك قامت الجرافات اإلسرائيلية بتجريف منازل ال       .  دونمات حتى تمت تسويته باألرض     ٣مساحته  

ترافـق كـّل ذلـك      . بغرض شقّ شارع يتّسع لدخول اآلليات الثقيلة      " الحواشين"و  " الصباغ  "الواقعة في أحياء    
كما تمركز القناصة اإلسـرائيليون علـى       . بقصف عنيف لمنازل المواطنين بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة       

تحرك، مما أسفر عن مقتل ثالثة مدنيين في اليـوم          أسطح البنايات العالية وأخذوا يطلقون النار على أي جسم م         
األول، بينهم ممرضة وفتى في السادسة عشرة من عمره، أصيبا أثناء تواجدهما داخل منزليهما في حي جبـل                  

 .أبو ظهير، في الجزء الجنوبي من مدينة جنين
 



 ٥٢

 قوات اإلحتالل اإلسرائيلي فـي      نظراً للمقاومة التي أبداها المقاتلون الفلسطينيون، ورفضهم اإلستسالم، ارتكبت        
شملت تلك الجرائم قتـل المـدنيين عمـداً         . ١٤/٤/٢٠٠٢-٣المخيم أبشع الجرائم خالل الفترة الواقعة بيـن        

وإعدام المقاتلين خارج نطاق القانون، ودون أن تكون حياة الجنود اإلسرائيليين معرضة للخطر، ومنـع دفـن                 
إلى المستشفيات وترك بعضهم ينزفون في الطرقات حتى المـوت،          جثث القتلى، ومنع إسعاف الجرحى ونقلهم       

باإلضافة إلى ذلك، مارست قـوات      . وإطالق النار على سيارات اإلسعاف، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها         
اإلحتالل أقسى درجات اإلهانة واإلذالل بحقّ أهالي مخيم جنين، مثل إجبارهم على الخـروج مـن منـازلهم                  

البيضاء، وإجبارهم على خلع مالبسهم والمشي عراة في الطرقات أو حشرهم في مجموعـات              رافعين الرايات   
وفيمـا يلـي   . في غرف أو بيوت لفترات متفاوتة، أو استخدامهم دروعاً بشرية أثناء عمليات اإلقتحام والتفتيش             

 : عرض ألبرز اإلنتهاكات اإلسرائيلية في محافظة جنين
 

 ـاةاإلعتداء على الحــق في الحيــ
 

منهم سقطوا في   ) ٥٥( فلسطينياً،) ٦٩ (١٠/٥/٢٠٠٢-/ ٢٩/٣قُتل في محافظة جنين خالل الفترة الواقعة بين         
وفيما يلـي عـرض     . فلسطينياً في بلدات وقرى أخرى في المحافظة      ) ١٣(مدينة ومخيم جنين، في حين سقط       

 : للقتلى من النساء واألطفال وبعض حاالت اإلعدام خارج نطاق القانون
 

 قتــلى من النســـاء
 
 سنة، من مخيم نور شمس، تعمل ممرضة في مستشفى جنين الحكـومي،             ٢٧ فدوى فتحي عبد اهللا جمال،    . ١

 . جراء إصابتها بأعيرة نارية أثناء إجتياح قوات اإلحتالل لمخيم جنين٣/٤/٢٠٠٢ بتاريخ قتلت
 جراء إصـابتها بـأعيرة    ٦/٤/٢٠٠٢ بتاريخ   قتلت سنة، من مخيم جنين،      ٤٢ عفاف علي حسن الدسوقي،   . ٢

 .نارية أطلقتها قوات اإلحتالل أثناء اقتحام مخيم جنين
محمـد نـافع    تا مع زوجهما    قتلجنين،  /  سنة، من بلدة عرابة    ٣٤ جميلة حرجان،  سنة، و  ٣٣ أمل حرجان، . ٣

إلحتالل ، جراء إصابة ثالثتهم بأعيرة نارية لدى توغل قوات ا         ١٠/٤/٢٠٠٢ سنة، بتاريخ    ٣٧ يوسف حرجان، 
 .جنين/ في بلدة عرابة

 جراء إصابتها بأعيرة ناريـة      ١٦/٤/٢٠٠٢ بتاريخ   قتلت سنة، من مخيم جنين،      ٤٨ مريم عيسى وشاحي،  . ٤
 .أطلقتها قوات اإلحتالل أثناء اقتحام مخيم جنين

/ بـدة  سنوات،  من الزبا    ٤ عبير محمد يوسف زكارنة،    سنة، وطفلتها    ٣٥فاطمة عبد اهللا إبراهيم زكارنة،      . ٥
، جراء إصابتهما بأعيرة نارية أطلقها جنود اإلحتالل من دبابة عسكرية كانـت             ٥/٥/٢٠٠٢تا بتاريخ   قتلجنين،  

 .متوقفة قرب بلدة قباطية
 
 
 
 
 



 ٥٣

 قتلــى من األطفــــال
 
 .٣/٤/٢٠٠٢ بتاريخ قتل سنة، من مخيم جنين، ١٣  محمد عمر تقي حواشين،.١
، جـراء إصـابتها   ٥/٤/٢٠٠٢ت بتـاريخ   قتلجنين،  / ة، من طوباس     سن ١٣ دنيا إبراهيم ظافر صوافطة،    .٢

 .بعيار ناري في الصدر أثناء وجودها في منزل ذويها لدى قصف البلدة بالرشاشات الثقيلة
، جراء إصابته بعيار نـاري  ١٠/٤/٢٠٠٢ بتاريخ قتل سنة، من مدينة جنين،   ١٧ عميد عزمي أبو الحسن،    .٣

 .في الرقبة والرأس
، جراء إصابته بعيار    ١٢/٤/٢٠٠٢ بتاريخ   قتل سنة، من مخيم جنين،      ١٤ اد حسن فارس الزين،   فارس عم  .٤

 .ناري في الرأس
، جـراء إصـابته   ٢٢/٤/٢٠٠٢ بتـاريخ  قتـل  سنوات، من مخيم جنين، ١٠ أسد إبراهيم عرسان قريني،   .٥

 .بشظايا لغم
 .٢٤/٤/٢٠٠٢ بتاريخ قتلجنين، /  سنة، من جبع ١٥ مجدي ناجي خليلية، .٦
، جراء إصابته بأعيرة ناريـة أطلقتهـا        ٥/٥/٢٠٠٢ بتاريخ   قتل سنوات،   ٦ باسل محمد يوسف أبو سمرة،     .٧

 .دبابة كانت متوقفة بالقرب من بلدة قباطية
 . سبق ذكرهاعبير يوسف زكارنة، .٨
 

 مـدوني، أحمد بشير شحادة ح   تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة، أكبرهم الشهيد       ) ٧ (قتلىكذلك، كان من بين ال    
 جراء إصابته بأعيرة نارية أثنـاء قصـف مخـيم           ١٥/٤/٢٠٠٢ بتاريخ   قتل سنة، من مخيم جنين، والذي       ٧٢

 . جنين
 

 اإلعدام خـــارج نطـــاق القانـــون
 

.  ما يثبت قتل عدد من المواطنين الفلسطينيين خارج نطـاق القـانون  الهيئةروى عدد من شهود العيان لباحث       
 ٣٧، وضاح فتحي صـالح شـلبي  من سكان مخيم جنين كيف أعدمت قوات اإلحتالل ولده فقد أفاد شاهد عيان    

عنـد السـاعة الرابعـة      : " ٦/٤/٢٠٠٢ سنة، بتـاريخ     ٢٩،  عبد الكريم يوسف محمود السعدي    سنة، وجاره   
، قدمت قوات اإلحتالل إلى منزل جـاري عبـد الكـريم            ٦/٤/٢٠٠٢والنصف من عصر يوم السبت الموافق       

 شخص  ٢٧ وبعد أن طرق جنود اإلحتالل باب بيته هرب إلى منزلنا، الذي كان يتواجد بداخله                يوسف السعدي، 
طلب الجنود من سكان بيتي     . بمن فيهم ولدي وضاح وأوالده الستة الذين جاؤوا لزيارتي ولم يتمكنوا من العودة            

 والتوجه إلى مدخل بيـت  وبعد حوالي خمس دقائق طلبوا منا الخروج للشارع العام        . الخروج إلى ساحة المنزل   
وأثناء خروجنا شاهدنا قناصاً يقف على أحد أسطح المنازل القريبة منا، وكان            . أحمد محمد أسعد، وفعالً خرجنا    

 شهور، بينما كان عبد الكريم السعدي يحمـل إبنـة إبنـي             ٤ولدي وضاح يحمل ولده محمود البالغ من العمر         
الموصل إلى مدخل منزل أحمد محمد أسعد، طلب الجنود منـا      عندما وصلنا إلى الزقاق     . وعمرها سنة ونصف  

التقدم وطلبوا من النساء واألطفال الدخول لمنزل عبد الكريم السعدي حيث تم احتجازهن في إحـدى الغـرف،               
مالبسـنا  بعد ذلك طلب الجنود منا أن نرفع        . وبقيت في الخارج أنا وولدي وضاح وجاري عبد الكريم السعدي         

وما أن رفع ولدي وعبد الكريم مالبسهما حتى أمر أحد الضباط الجنود بـإطالق  . روا ما تحتها عن أجسادنا لي  



 ٥٤

وفعالً بدأ الجنود بإطالق النار علينا فوقعنا على األرض وبدأت الدماء تسيل من حولنـا، وبعـدها               . النار علينا 
: الكريم وسألوا زمالءهـم   وأنا ملقى على األرض بجانب ولدي وضاح وعبد الكريم خرج الجنود من بيت عبد               

وبعد ساعة وربـع مـن جثـومي علـى األرض     . بذلك" جابي"ال نعلم، أمرنا : لماذا أطلقتم النار عليهم؟ فقالوا    
وبعد أن تأكّد أحد الجنود من موتي، غـادروا المكـان          . والجنود يتنقلون من فوق جسدي وفوق أجساد الشهداء       

 ١٩/٤/٢٠٠٢وبتـاريخ   .  عبد الكريم اختبأت فـي منزلـي       وبعد أن تأكدت من إستشهاد ولدي وجاري      . خلسة
 أيـام بـالعراء     ٩ إلى مستشفى جنين بعد أن تُركتا مدة         ١٧/٤/٢٠٠٢عرفنا أن جثتي الشهيدين قد نُقلتا بتاريخ        

كان قتل ولدي وعبد الكـريم      : " ويضيف شاهد العيان  ". أمام المنزل دون أن تسمح قوات اإلحتالل ألحد بنقلهما        
مبرر على اإلطالق حيث كنا نرفع أيدينا، ولم نبد أي مقاومة، علمـاً أن ولـدي وعبـد الكـريم                    السعدي غير   

 ".السعدي ليس لهما أي عالقة بكل ما كان يجري من معارك في مخيم جنين
 

كذلك تواترت أنباء من شهود عيان آخرين تؤكّد إعتقال قوات اإلحتالل للمواطن يوسف أحمـد ريحـان قبهـا               
 سنة، من بلدة يعبد، قضاء جنين، ومن ثم إعدامه رمياً بالرصاص فـي سـاحة   ٣٩، "أبو جندل"المعروف بإسم  

 .١٤/٤/٢٠٠٢في مخيم جنين بتاريخ " الدمج"حي 
 

 إستخدام المدنييــن دروعـــاً بشريــــة
 

. المنازلإستخدمت قوات اإلحتالل مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية أثناء اقتحامها لمخيم جنين، وتفتيشها بعض              
، عند الساعة الرابعة    ٦/٤/٢٠٠٢بتاريـخ  : "  بما يلـي  الهيئةفقد أفاد أحد شهود العيان من مخيم جنين لباحث          

عصراً، وبعد أن هربنا من منازلنا إلى منازل جيراننا، وبعد أن طاردتنا المروحيات اإلسرائيلية من منزل إلـى            
في مخيم جنين لقوات اإلحتالل، ورفعنـا األعـالم         " ينالحواش"منزل، استسلمت أنا وخمسة شبان نسكن حارة        

بعد ذلك أخرجنا الجنود، وأجبرونا     . البيضاء، وتم إحتجازنا ونحن عراة لمدة يومين في مخزن في أحد المنازل           
ونحن عراة على السير أمامهم وإحداث ثغرات في بعض منازل المخيم ليتنقل الجنود من خاللها من منزل إلى                  

 ". آخر
 

 دم األحيــــاء والبيــوتهـــ
  

بعد فشل الجيش اإلسرائيلي في دخول مخيم جنين نتيجة المقاومة الضارية التي واجهها فـي طـرق المخـيم                   
وأزقته الضيقة، قامت قوات اإلحتالل بهدم مئات المنازل بالجرافات، بهدف شق طرق واسعة تمكّـن الـدبابات    

فـي جنـوب    " الحواشين والدمج "فقد تمت تسوية حيي     . خل المخيم واآلليات الثقيلة من الدخول إلى والتحرك دا      
ونتج عن أعمال التجريف تلك تدمير ما يزيد علـى     . لدمار كبير " الساحة وجورة الذهب  " المخيم، وتعرض حيا    

وقد أظهرت  .  وحدة سكنية أخرى بصورة جزئية     ٣٠٠وحدة سكنية بصورة كلية، وتدمير ما يزيد على         ) ٤٥٠(
لقـد  . متر مربـع  ) ٧٠٠(تم التقاطها من الجو للمخيم فجوة واسعة وسط المخيم بمساحة تقدر بـ             الصور التي   

فلم يجد بعض المواطنين مالذاً أمام    .  شخص ٥٠٠٠أدى الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين إلى تشريد حوالي          
البـس أو حمـل بعـض       مشهد الجرافات سوى القفز من نوافذ البيت، أو الخروج منه بسرعة دون ارتداء الم             



 ٥٥

والبعض اآلخر من المواطنين تم اقتيادهم إلى قرى رمانة وسالم المجاورتين لمدينة جنين، ومكثـوا               . المقتنيات
 . في العراء قبل أن يتم إحضار خيام أو إستئجار مساكن لهم

 
جمال معاق حركياً   فقد عثر على جثة ال    . ونتيجة الهدم والقصف، قُتل ما ال يقّل عن عشرة مواطنين تحت الردم           

 عاماً، وهي أشالء، وذلك بعد أن أجبرت قوات اإلحتالل عائلته على الخـروج مـن                ٣٨،  محمود رشيد الفايد  
منزلها الذي تعرض لقصف مركّز، ولم تمكنها من إخراج جمال الذي كان يواجه صعوبة كبيرة في الحركـة،                  

 اإلسرائيلي المسؤول أن هناك معاقـاً فـي هـذا           قلنا للضابط : " وقال أحد الشهود  . ويستعين بكرسيه المتحرك  
 ".المنزل، دعونا ندخل إلخراجه، ولكن الضابط رفض، بينما كانت جرافة ضخمة تهدم المنزل على من فيه

 
 

 منع نقل جثث القتلى والجرحى وتعطيل الخدمـــات الصحيـــة واإلغاثيــة 
 

 ومخيم جنين منع نقل الجرحى للمستشـفيات، ومنـع          من جرائم الحرب التي إرتكبتها قوات اإلحتالل في مدينة        
وربما كان يمكن إنقاذ بعض الجرحى لـو تـم          . تقديم المساعدات الطبية لهم وترك بعضهم ينزف حتى الموت        

 التي حصلت عليها من شاهدة عيان، فقـد داهمـت         الهيئةوفق معلومات   . تقديم العالج لهم في الوقت المناسب     
، وأصيب خالل اإلشتباك شابان، يدعى أحـدهما        ٢/٤/٢٠٠٢لقديمة في جنين بتاريخ     مدرعات اإلحتالل البلدة ا   

. وبعد إصابتهما حملهمـا الشـبان  . ، من قرية جلقموس، يعمل في جهاز الشرطة المدنيةمنذر عمر أمين الحاج  
ل أسعد  القريب من المكان، وذلك من خالل المرور بمسجد آ        ) الرازي(حاول الشبان إيصالهما لمستشفى الزكاة      

المقام فوق المستشفى، ومدخله من شارع ومدخل المستشفى من شارع آخـر، ويوجـد درج بـين المستشـفى        
 متـر عـن     ١٠٠وعندما إقترب الشبان من الدرج فاجأتهم دبابة عند آخر الشارع ال تبعد أكثر من               . والمسجد

رج المسـجد علـى يمـين        قريباً من د   منذر الحاج درج المسجد، فوضعوا الجريحين على األرض حيث كان         
 على يسار الشارع قريبـاً مـن مدرسـة ذات      برهان سمير برهان  الطريق من مدخلها والجريح الثاني ويدعى       

مواجهاً للدبابة وكانت إصابته غير خطيرة ألنه كان يستطيع         منذر الحاج   كان الشهيد   . النطاقين األساسية للبنات  
ثم تقدمت الدبابـة    . ك أطلقت الدبابة عليه وابالً من الرصاص      وعندما بدأ بالتحر  . الحركة والصعود على الدرج   

 كمية كبيرة من الرصاص حتـى أن دمـاءه          منذرحتى وصلت إلى باب المسجد مباشرة وأطلقت على الجريح          
وعندما تأكدوا أنه فارق الحياة إنسـحبت الـدبابات     . تسايلت على جدران الدرج والشارع والمناطق القريبة منه       

وكانت قوات اإلحتالل قبل ذلك قد منعت األطباء والممرضات الذين يحملون الشارة البيضـاء  . بإلى مكان قري  
 ٣وعندما تمكنوا من الوصول إليه وضع لمـدة         .  ساعات وأطلقت عليهم النار    ٤من الوصول لجثة الشهيد مدة      

جريح الثاني فسحب مـن  أما ال . أيام في المستشفى دون ثالجة، وتم دفنه فقط بعد رفع منع التجول بوقت قصير             
 . ساعات حتى نقل لمستشفى الرازي بحالة صعبة٤قبل الجيران وبقي ينزف 

 
 إلى قصـف مـن قبـل قـوات          ٥/٤/٢٠٠٢ و ٤باإلضافة إلى ذلك، تعرض مستشفى جنين الحكومي بتاريخ         

ـ                ل داخـل   اإلحتالل مما أسفر عن أضرار جسيمة للمختبر ووحدة األكسجين، األمر الذي أدى إلى تعطيل العم
كما تعرض مستشفى الرازي في المدينة ألعمال قصف مماثلة أدت إلى تعطيل العمل، ولم يـتمكن                . المستشفى

وعندما حاولت سـيارة  .  متر من المستشفى١٠٠ مصابين على بعد ٧طاقم اإلسعاف في المستشفى من إسعاف    



 ٥٦

 الدبابات اإلسرائيلية قذيفة بإتجاههـا      إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني اإلقتراب من المكان أطلقت إحدى         
 .فدمرتها بالكامل

 
غتالت قوات اإلحتالل ستة نشطاء إنتفاضـة       إ، حيث   ٦/٤/٢٠٠٢ و   ٥كذلك طال اإلجتياح بلدة طوباس بتاريخ       

، حيث قتلـت قـوات      ١٠/٤/٢٠٠٢ سنة؛ بلدة عرابة بتاريخ      ١٣فلسطينيين، إضافة إلى الطفلة ديما صوافطة،       
 ٩/٤/٢٠٠٢؛ بلدة كفر راعـي بتـاريخ        ٦/٤/٢٠٠٢ فلسطينياً وزوجتيه؛ بلدة قباطية بتاريخ       اإلحتالل مزارعاً 

 .١٧/٤/٢٠٠٢بلدة السيلة الحارثية بتاريخ و؛ ١٧/٤/٢٠٠٢؛  بلدة اليامون بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٢و
 
 
 جتياح محافظــة نابلسإ ) ٤
 

وكانت هذه الحملة األكبـر علـى مدينـة         بدأ الجيش اإلسرائيلي إجتياحه لمدينة نابلس مساء الثالث من نيسان،           
وقد جوبه اإلجتياح بمقاومة عنيفة، خاصة في البلدة القديمة ومخيمات عسـكر            . ١٩٦٧نابلس منذ إحتاللها عام     
 .وبالطة وعين بيت الماء

 
) ٨(فلسـطينياً، بيـنهم     ) ٨٨ (١٠/٥/٢٠٠٢- ٢٩/٣من  قتلت قوات اإلحتالل في محافظة نابلس خالل الفترة         

وكانت جثث بعض الشهداء ملقاة على جنبات الشـوارع، بعـد أن   .  ٢٥٠نساء، وجرح أكثر من ) ٤(أطفال و   
وبقي الجرحى  ينزفون دون أن تتمكن طواقم اإلسـعاف          , منعت قوات اإلحتالل سيارات اإلسعاف من إخالئها      

 .من الوصول إليهم
 

ثناء إقتحامها للمدينة، كما قامت بتجريـف      ستخدمت قوات اإلحتالل الطائرات المقاتلة وطائرات األباتشي أ       إوقد  
 ٦/٤/٢٠٠٢فقد دفنت عائلة الشـعبي بتـاريخ   . بيوت سكنية في البلدة القديمة في نابلس فوق رؤوس أصحابها        

 تـم   ١٥/٤/٢٠٠٢وبتـاريخ   .  أفراد من هذه العائلـة     ٨ قتلوقد  , تحت ركام المنزل المكون من ثالثة طوابق      
 عاماً، من تحت أنقاض منزل العائلـة فـي         ٣٧،  وزاهي فايز فريتخ  عاماً،   ٤٩،  رشا فايز فريتخ  انتشال جثتي   

 .٣/٤/٢٠٠٢البلدة القديمة والذي هدمته جرافات اإلحتالل بتاريخ 
 
 فلسطيني خالل عمليات المداهمة، حيث تم إحتجـازهم فـي معسـكر             ٤٠٠عتقلت قوات اإلحتالل أكثر من      إو

 .حوارة في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة
 

 بتصفية إثنين من نشطاء اإلنتفاضـة       ٢٣/٤/٢٠٠٢نسحابها من مدينة نابلس قامت قوات اإلحتالل بتاريخ         بعد إ 
 . وطاهر جرارعة إياد حمادنة: في قرية عصيرة الشمالية هما

 
 
 
 



 ٥٧

 ىــــخالء جثث القتلإستهداف المدنيين ومنع إ
 

 :لاألمثلة التالية توضح تعمد إستهداف المدنيين من قبل قوات اإلحتال
 . عاماًً، من مخيم بالطة، متزوج وأب لخمسة أطفال٤٠، سمير دويكات. ١

.  أصيب برصاصة في رأسه بينما كان جالساً في منزله في المخيم ، ولم يكن في تلك المنطقـة أي اشـتباكات                    
قامت زوجته باالتصال باإلسعاف، إال أن سيارة اإلسعاف لم تتمكن من الوصول بسبب إطـالق النـار علـى                   

 .ساعة وسط أوالده وزوجته الذين كان ينتابهم الخوف والرعب) ١٨(ارات اإلسعاف، وبقي الشهيد سي
 . من مدينة نابلس، متزوج وأب لسبعة ألطفالاً، عام٦٥ حافظ محمود صبره،. ٢

 عاماً، في   ٢٦، كذلك أصيبت إبنته سونا،      ٥/٤/٢٠٠٢أصيب في بطنه برصاصة إخترقت شباك منزله بتاريخ         
 ٦د إتصلت العائلة بطواقم اإلسعاف إال أنهم لم يتمكنوا من الوصول، وبقي الجـريح ينـزف لمـدة                   وق. كتفها

 .ويذكر أن الشهيد دفن في ساحة منزله لعدم تمكن أهله من الوصول إلى المقبرة. ساعات حتى توفي
 .نابلس/  عاماً، من المساكن الشعبية٤١، أحمد إبراهيم أبو حطب. ٣

 مسلح على مدخل مخيم عسكر الجديد، بعد أن أصابته عدة رصاصات في أنحاء جسـده،                 أثناء اشتباك  قتلوقد  
وبقيت جثته ملقاة على جانب الطريق لمدة عشرة أيام ألن جيش اإلحتالل منع سيارات اإلسعاف مـن إخـالء                   

 .  جثته
 . من مخيم بالطة،عاما٣٨ً خالد حبش، .٤

وبقيت جثته  ,  أثناء قصف قوات اإلحتالل للمخيم     ٣/٤/٢٠٠٢قتل في السهل المقابل لمخيم بالطة بتاريخ        
وقد قامت نسوة من المخـيم      . يوماً، وكانت الكالب الضالة قد نهشت معظمها      ) ١١(ملقاة في السهل لمدة     

وكانت قوات اإلحتالل المتمركزة في المنطقـة تطلـق   . بحفر قبر لما تبقى من الجثة في مكان استشهاده        
 .تراب من الجثةالنار على كل من يحاول اإلق

 
 إعدامات خـــارج نطــاق القانـــون 

 
 قامت قوات خاصة إسرائيلية بتصفية إثنين من أفراد كتائب عز الدين القسام فـي قريـة                 ٢٣/٤/٢٠٠٢بتاريخ  

 .  عاما٢٣ً، وطاهر جرارعة عاماً، ٢٢، اياد حمادنة: عصيرة الشمالية وهما
 

 هدم منازل فوق رؤوس ساكنيـــها
 

 عثرت طواقم اإلنقاذ على جثث ثمانية قتلى تحت أنقاض بناية سكنية في البلدة القديمـة فـي       ١٣/٤/٢٠٠٢في  
 عاماً، وسـمير  ٣٥ عاماً، وعبير الشعبي،     ٥٥ عاماً، وفاطمة الشعبي،     ٨٥محمود الشعبي،   : والقتلى هم . نابلس

 سنوات، وعـزام،  ٨بد اهللا،  عاماً، وهي حامل في شهرها السابع، وأبناؤهما ع        ٣٧ عاماً، وزوجته،    ٤٧الشعبي،
عبد اهللا الشعبي،   : وعثر على إثنين من أفراد عائلة الشعبي على قيد الحياة وهما          .  سنوات ٤ سنوات، وأنس،    ٧

وكانت جرافات اإلحتالل قـد دمـرت   .  أيام٨ عاماً،  وقد بقيا تحت الركام مدة ٥٣ عاماً، وزوجته شمسة،  ٦٥
 . ة، دون الطلب من سكان البناية إخالئهاالبناية أثناء اجتياحها للبلدة القديم

 



 ٥٨

 عاماً،  ٣٧ فريتخ، وزاهي فايز  عاماً،   ٤٩،  رشا فايز فريتخ  نتشلت طواقم اإلنقاذ جثتي     إ ١٥/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  
 .٣/٤/٢٠٠٢من تحت أنقاض منزل العائلة في البلدة القديمة والذي هدمته جرافات اإلحتالل  بتاريخ 

 
 ستشفيات ومنع إنقاذ الجرحـــى والمرضــىإستهداف الطواقم الطبية والم

 
 في حي المساكن الشعبية في مدينة نابلس بعد عدة ساعات مـن  ١٤/٤/٢٠٠٢توفي طفل حديث الوالدة بتاريخ     

وكانت قوات اإلحـتالل    .  عاماً، يعمل في جمعية إنقاذ الطفل      ٣٨والطفل هو ابن الطبيب علي الشعار،       . والدته
وكـان  . الوصول لنقل الطفل إلى مستشفى رفيديا، حيث ولد في شـهره السـابع           قد منعت سيارة اإلسعاف من      

وقد تم دفن الطفـل فـي سـاحة    . الوالد قد اضطر إلى توليد زوجته في منزله بعدما تعذر نقلها إلى المستشفى            
 .المنزل لعدم تمكن األهل من الوصول إلى المقبرة لدفنه هناك

 
 أيام، بعد أن أعاق جنود اإلحتالل سيارة        ٥، وعمرها   شتيةإا ناصر   دن الطفلة   ١٩/٤/٢٠٠٢كما توفيت بتاريخ    

ويذكر أن والـدتها    .  ساعات ٣اإلسعاف التي كانت تقوم بنقلها إلى المستشفى وهي في حالة الخطر ألكثر من              
اضطرت إلى والدة الطفلة في منزلها بإشراف قابلة قانونية لعدم تمكنها من الوصول إلى المستشـفى بسـبب                  

 .منع التجولنظام 
 

بعد اإلجتياح حولنا المسجد    :" وأفاد الطبيب توفيق غزال الذي كان يعمل على إسعاف الجرحى في البلدة القديمة            
وحاولنا إنقاذ حياة الناس تحت قصف المدافع،       , إلى مستشفى، ولم نتمكن من إجالء الجرحى من المدينة القديمة         

ستعدادات مالئمة، عملنا في ظـل  إم يكن لدينا دم ننقله لهم وال      ورأيت أربعة مصابين يموتون أمام عيني ألنه ل       
 ."ظروف صعبة للغاية

 
 هدمت قوات اإلحتالل الجدار اإلستنادي للمستشفى الوطني وعدداً من الغـرف التابعـة    ١٢/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  

 .للمستشفى في البلدة القديمة في نابلس
 

 ممتلكـــاتالتدميــر 
 

ت المنازل، خاصة في البلدة القديمة في نـابلس ذات القيمـة األثريـة، وجرفـت     دمرت قوات اإلحتالل عشرا  
. ٤/٤/٢٠٠٢بعضها على رؤوس ساكنيها، كما في عمارة الشعبي المؤلفة من ثالثة طوابق، وذلـك بتـاريخ                 

 شقة سكنية بعد أن أخلتهـا       ١٥ فجرت قوات اإلحتالل عمارة هندية السكنية المكونة من          ٦/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  
 عامـاً،   ٦٤كما أفاد المواطن حافظ سعدات عبد الجواد،        .  سكانها بحجة أن النار أطلقت منها على الجنود       من  

 بعد تفجير أبواب المنـزل،      ١٦/٤/٢٠٠٢من مخيم عسكر القديم في نابلس، بأن الجنود اقتحموا منزله بتاريخ            
كما قام الجنود بتكسير األثاث والعبث      . ازوقاموا بإطالق النار داخل المنزل مما أدى إلى إتالف الثالجة، والتلف          

 .وهناك حاالت كثيرة إلقتحام منازل ، تفجير أبوابها، والعبث بمحتوياتها. بالمواد الغذائية في المنزل
 
 



 ٥٩

 إعتقاالت تعسفيــــة
 

وكانت تقوم بتجميع الرجال مـن  .  فلسطيني خالل اجتياحها لمدينة نابلس ٣٠٠إعتقلت قوات اإلحتالل أكثر من      
 عاماً في الساحات العامة أو ساحات المدارس، حيث يتم تقييدهم وعصب أعينهم ومـن ثـم                 ٤٥ إلى   ١٥عمر  

 عامـاً،   ٣٧وكما أفاد الشاب ماجد محمد أبو عرب،        . نقلهم إلى معسكر حوارة الستجوابهم من قبل المخابرات       
وتقييدهم من قبل الجيش وبقوا      تم تجميع الرجال في ساحة اإلسكان        ١٤/٤/٢٠٠٢من سكان رفيديا، أنه بتاريخ      

 .  ساعات قبل أن يتم نقلهم إلى معسكر حوارة٤هناك ألكثر من 
 



 ٦٠

 



 ٦٣ 
 

 التشريعيـــةة ــ   السلطـ    :                   األولالفصل 
 
 

 ةـــمقدم
 
فـي  ليكون أول مجلس تشريعي منتخب يمثل الفلسطينيين         ١٩٩٦المجلس التشريعي الفلسطيني عام      إنتخاب  تم 

ـ إلسقف اضمن نتخابات إلوتمت ا.  وقطاع غزة ، بما فيها القدس،   الضفة الغربية  ي وقعتهـا  تفاقيات المرحلية الت
لسـنة  ) ١٣( رقـم  نتخابات الفلسـطيني إل قانون ابموجب، وةاإلسرائيليالحكومة منظمة التحرير الفلسطينية مع  

،  بالمرحلة اإلنتقاليـة    فإن مدة والية المجلس التشريعي محددة      وفقا للمادة الثانية من القانون المذكور،      و .١٩٩٥
 واصل المجلس التشريعي    ،ومع ذلك  .اق إعالن المباديء   حسب إتف  ١٩٩٩نتهت في الرابع من أيار عام       إ والتي

. نتخابـات جديـدة  إدون إجراء  ،  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠،  ١٩٩٩نعقاده وممارسة صالحياته، خالل األعوام      إ
 موعـداً   ٢٠٠٣ كانون الثـاني     ٢٠، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً حدد فيه         ١٠/٩/٢٠٠٢وبتاريخ  
، ونتيجة إلسـتمرار إجتيـاح قـوات اإلحـتالل          ٢٢/١٢/٢٠٠٢ غير أنه وبتاريخ     . العامة نتخاباتإلاإلجراء  

اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية، وإستمرارها في فرض الحصار وحظر التجول، أعلنت القيادة الفلسطينية عـن              
 . ٢٠٠٠١ أيلول ٢٨تأجيل اإلنتخابات إلى ما بعد اإلنسحاب اإلسرائيلي لخطوط 

 
ـ ،التقييم والنقدعرض و الب،  يتناول هذا الفصل   ن  أداء المجلس التشريعي الفلسطيني على صعيد سن التشريعات م

  أداءتضـعف أ والمعوقات التـي  صعوباترصد الوي.  من جهة ثانية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية   جهة،
 الهيئـة صـيات   الفصل تو هذا   قدمخيراً، ي أو. عمل وأداء المجلس   المساندة ل  الهيئةنشاطات  يعرض  و. المجلس

 .السلطة التشريعية الفلسطينيةتطوير فاعلية ل

                                                
، وضم اإلجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء     ٢٢/١٢/٢٠٠٢ مت اإلعالن عن التأجيل يف بيان صادر عن إجتماع للقيادة الفلسطينية بتاريخ              ١

   .جملس الوزراء وترأسه الرئيس ياسر عرفات



 ٦٤ 
 

 ذاتـــاء الـ بن-يــي الفلسطينــالمجلس التشريع: أوالً
 

 ســـاء المجلــأعض
واصـل  و.  من قطاع غـزة ٣٧ منهم من الضفة الغربية، و٥١ عضواً، ٨٨يضم المجلس التشريعي الفلسطيني     

ستقالة النائب حيـدر  إ إثر    خالل السنوات السابقة،   ثمانية وثمانين المجلس عمله بسبعة وثمانين عضواً من أصل        
نتخابات الجزئية التكميلية التي كان مـن  إل، وإلغاء ا١٩٩٨عبد الشافي من عضوية المجلس التشريعي في آذار         

 عضواً، بوفـاة العضـوين      ٨٥وخالل هذه السنة تناقص عدد األعضاء إلى        . ٢المقرر إجراؤها في دائرة غزة    
 كما تعرض النائب مروان البرغوثي لإلعتقال من        .إرشيد من الضفة الغربية ووجيه ياغي من قطاع غزة        أحمد  

 .قبل سلطات اإلحتالل، ولم يتم اإلفراج عنه حتى نهاية هذا العام
 
 ســــان المجلــلج

بو النجا وغازي   إبراهيم أ (، ونائبيه   )أحمد قريع (هيئة رئاسة المجلس المكونـة من رئيس المجلس         إنتخاب ُأعيد
 على التوالي، في الجلسة المنعقدة في مـدينتي  بعة، وذلك للدورة السا)روحي فتوح(، وأمين سر المجلس     )حنانيا

قتـراح مـن    إوبناء على   . ٩/٩/٢٠٠٢ بتاريخ   )فيديو كونفرنس  (رام اهللا وغزة عبر تقنية اإلجتماعات المرئية      
 بسـبب الحصـار   في جلسة عادية، وذلكنتخابات اللجان   إ  لم تجر  األعضاء،رئيس المجلس التشريعي وموافقة     

نتخابـات اللجـان عبـر      إ بدال عن ذلك، جرت   و.  اإلسرائيلي  سلطات اإلحتالل  المفروضين من قبل  واإلغالق  
ولم تحـدث  .  كما في حالة لجنة الداخلية ،كتفاء بالتشاور بين النواب   إلالهاتف والفاكس، وفي بعض الحاالت تم ا      

 . ، سوى لجنتي الرقابة وحقوق اإلنسان والموازنة والشؤون الماليةشكيلة اللجانمة في تاتغيرات ه
 

 الجدول التالي يبين تشكيل اللجان خالل الدورة السابعة
 

 الرقم اللجنة الرئيس المقرر
 ١ ستيطانإلاألراضي ومقاومة الجنة  صالح التعمري عثمان غشاش

 ٢ قتصاديةإلااللجنة  جمال الشوبكي مصدرالجالل 
 ٣ الداخلية واألمن والحكم المحليلجنة  فخري شقورة عبد الفتاح حمايل

 ٤ الرقابة العامة وحقوق اإلنسانلجنة  حسن خريشة  كمال الشرافي
 ٥ السياسيةاللجنة  زياد أبو عمرو دالل سالمة

 ٦ القانونيةاللجنة  عبد الكريم أبو صالح لم يتم إختياره بعد
 ٧ القدسلجنة  اره بعدلم يتم إختي أحمد البطش

 ٨ الالجئينلجنة  جمال الشاتي نعبد ربه أبو عو
 ٩ الموازنة العامة والشؤون الماليةلجنة  سعدي الكرنز فخري التركمان

                                                
 .٤٤ ص،)١٩٩٨ اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، :رام اهللا( التقرير السنوي الرابع  راجع ٢



 ٦٥ 
 

 ةــــــة اإلداريـــالبني
ـ      مئـات تساند المجلس التشريعي الفلسطيني بنية إدارية مكونة مـن           بتـاريخ  . وابـ المـوظفين وبعـض الن

، تم من خاللها دمج بعض الـدوائر        عادت لجنة شؤون المجلس إقرار هيكلية إدارية عامة جديدة         أ ٩/٩/١٩٩٩
على النحو  ، وبقيت   هيكليةالعلى  يذكر  لم يطرأ أي تغيير     ف ٢٠٠٢خالل العام   أما  . وإنشاء وحدات مساندة جديدة   

 :التالي
 

 ســــس المجلــرئي
نعقاد لمـدة  إ أعضاء المجلس ومن قبلهم في بداية كل دورة رئيس المجلس التشريعي ونائبيه من بين    إنتخاب يتم

 .سنة واحدة يمكن تجديدها
 

 رــــــن الســـأمي
وهو عضو في المجلس التشريعي ومنتخب منه، ويرأس لجنة تنسيق المساعدات الخاصة بالمجلس، ويتبع فـي                

 .عمله رئيس المجلس مباشرة
 

 امـــــر العـــالمدي
مجلس التشريعي موظف عام ليس عضواً في المجلس، وهو مسؤول عن عمل طاقم             يشغل منصب مدير عام ال    

 .المساندة لعمل المجلسالمختلفة الموظفين في الدوائر والوحدات 
 

 امــــرر العــالمق
 ويشرف على الشـؤون اإلداريـة       كما،   وحفظ سجالته   على إدارة جلسات المجلس ولجانه      المقرر العام  شرفي

 .، مكون من إداريين وفنيين ومقررين إداريين للجانل تحت إشرافهللجان، وله مكتب يعم
 

 داتـــر والوحـــالدوائ
الـدائرة الماليـة، وحـدة    :  والوحدات المساندة لعمل األعضاء، وهي اإلدارية في المجلس مجموعة من الدوائر    

المكتبـة،  وحدة التخطـيط،    ،   دائرة العالقات العامة واإلعالم    ،شؤون الموظفين، دائرة الشؤون اإلدارية والفنية     
 .٣وحدة التدريبووحدة البحوث البرلمانية، وحدة المرأة، الدائرة القانونية، 

 
 . تختص بشؤون المجلس المالية وتأمين اللوازم:الدائرة المالية §

 
تختص بشؤون الموظفين والقضـايا اإلداريـة المتعلقـة بهـم، وتتـولى             : وحدة شؤون الموظفين   §

 .الموظفين العامالمراسالت مع ديوان 
 

                                                
 .٥٩ ص،)٢٠٠٠ اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، :رام اهللا (التقرير السنوي السادس :للتفصيل راجع  ٣



 ٦٦ 
 

 دمج دائـرة الشـؤون      وفقاً للهيكلية العامة الجديدة، من المفترض     : دائرة الشؤون اإلدارية والفنية    §
 وهي تختص بتقـديم الـدعم الفنـي    .لم تندمجا من الناحية الفعلية   ، إال أنهما    اإلدارية والدائرة الفنية  

 .والتقني لمختلف الدوائر والوحدات
 
 دمـج الـدائرة اإلعالميـة ودائـرة          نصت الهيكلية العامة علـى     : واإلعالم دائرة العالقات العامة   §

، إال أن   "دائرة العالقات العامة واإلعـالم    " في دائرة واحدة تحت إسم       البروتوكول والعالقات العامة  
تقديم خدمات  بدائرة البروتوكول والعالقات العامة     تقوم   و .لم تندمجا من الناحية الفعلية بعد     الدائرتين  

تعمل الـدائرة اإلعالميـة   بينما .  الخارجية وتعزيز عالقات المجلس  ، والعالقات العامة  ،روتوكولالب
 بصورة مختصرة، بواسطة أجهزة خاصة بـالمجلس،        وإعدادها جلسات المجلس    تصويرحالياً على   

نى تع التي   "المجلس"مجلة  الدائرة اإلعالمية   صدر  تكما  . ليتم بثها من خالل محطات التلفزة المحلية      
 عن عمـل اللجـان      وتقارير ،نشـر قراراته وبياناته  تعمل على    أخبار ونشاطات المجلس، و    ةتغطيب

، ومقاالت ذات صلة     لبعض مشاريع القوانين المعروضة عليه     ات قانونية والوحدات اإلدارية، وقراء  
 . بالعملية التشريعية

 
 . التحتية والموارد البشرية   وتختص بتخطيط البنية  تهدف إلى تطوير عمل المجلس،      : وحدة التخطيط  §

، حسـب اإلحتياجـات     ستخدام المساعدات المقدمة للمجلس   إتساعد لجنة تنسيق المساعدات في      كما  
 .واألولويات

 
القانونية فـي مختلـف شـؤون وأعمـال         واإلستشارات  تختص بتقديم الخدمات    : الدائرة القانونية  §

كمـا  . انين بناء على طلب النواب أو اللجان      ، وتقوم بإجراء الصياغة القانونية لمشاريع القو      المجلس
تبدي مالحظاتها المهنية على مشاريع القوانين المحالة للمجلس، مع القيام أحيانا بإعـداد دراسـات               

 .قانونية مقارنة
 
تقوم مكتبة المجلس التشريعي بتوفير مختلف الخدمات المكتبية ألعضاء وموظفي المجلس            :المكتبة §

ولتأدية هذه المهمة، يتوفر في المكتبة عدد ال بأس بـه           . الباحثين والطالب التشريعي، ولروادها من    
من المراجع والمصادر القانونية، بما في ذلك موسوعات التشريعات الفلسطينية لمختلف المراحـل              

كذلك تجيب المكتبـة  . التاريخية، وموسوعات التشريعات العربية وتشريعات عدد من الدول األجنبية 
 . ات المعلوماتية للنوابعلى اإلستفسار

 
تقوم بإعداد دراسات عن مشاريع القوانين للنواب وللجان المجلس، كمـا           :  البرلمانية وحدة البحوث  §

وقد نشأت هذه الوحـدة بدايـة فـي مركـز البحـوث             . تجيب على اإلستفسارات المختلفة للنواب    
إنتقلت إلى مقـر المجلـس      والدراسات الفلسطينية، بدعم من المعهد الجمهوري الدولي األمريكي، و        

 .التشريعي الفلسطيني بموجب إتفاق مع رئاسة المجلس



 ٦٧ 
 

، كما تعمل على أال     تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة واألمومة والطفولة       : وحدة المرأة  §
 وقد تأسست هذه الوحدة بعد. تتضمن القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي أي تمييز ضد المرأة

 .١٩٩٩هيكلية إدارية عامة للمجلس عام إقرار آخر 
 
مشروع تعزيز الديمقراطية البرلمانية في "أنشأت وحدة التطوير والتدريب في إطار  :وحدة التدريب §

وتهدف الوحدة إلى رفـع مسـتوى أداء العـاملين فـي المجلـس،          ". المجلس التشريعي الفلسطيني  
 .ء وظائفهم بشكل مهني وفعالوإكسابهم المهارات والخبرات والمسلكيات الالزمة ألدا

 
 يــــس التشريعـــر المجلــمق

، )يضم قاعة لعقد الجلسات   (للمجلس التشريعي مقران مؤقتان، أحدهما في مدينة غزة واآلخر في مدينة رام اهللا              
 ٩/٩/١٩٩٩ت بتـاريخ  ورغم أن لجنة شؤون المجلس أقـر   . إضافة إلى مقر إداري للموظفين في مدينة البيرة       

 مكتبا فرعيا،   ١٩ المجلس   بعويت. بناء مقر مؤقت للمجلس في مدينة رام اهللا، إال أن البناء لم يكتمل بعد             مشروع  
 . في محافظات الضفة الغربية١٤خمسة منها في محافظات قطاع غزة و

 
 داري المســانــدم اإلالطــاقــ

وجد دوائر للمجلس في مدينـة غـزة   زدواجية في الدوائر، إذ تإلا زالت هيكلية المجلس التشريعي تعاني من ا      م
 .  موظفا٥٠٠ً وهذا يفسر جزئيا كثرة عدد الموظفين، الذين يزيدون عن .ومثيالت لها في مدينة رام اهللا

 
عتقال وتنكيل بـالمواطنين الفلسـطينيين،   إ وحظر تجولحصار وما رافقها من    نتفاضة األقصى، و  إندالع  إمع  و
 سـلباً التشـريعي   الطاقم اإلداري للمجلـس     عمل  ، تأثر    الفلسطيني ي فيهم نواب وموظفو المجلس التشريع     نبم

كمـا  .  خصوصا لدى سكان المناطق البعيـدة      لتزام الموظفين بالدوام الرسمي،   إ تراجعفقد  . وبصورة ملحوظة 
 ٢٩/٣/٢٠٠٢وبتـاريخ   . ٤حـتالل إلعتقال على أيدي سلطات ا    إلتعرض عدد منهم للتنكيل البدني والنفسي أو ل       

 بما فيهـا المجلـس التشـريعي        ،قتحمت مباني المؤسسات الرسمية   إت اإلحتالل مدينة رام اهللا و     جتاحت سلطا إ
  .ستولت على بعضهاإعددا من المقتنيات واألثاث وأجهزة الكمبيوتر وفيه الفلسطيني، ودمرت 

 
لـذين ال  لتحق بها عدد من المـوظفين ا إ مكتباً فرعياً للمجلس في مختلف المحافظات، والتي    ١٩ ورغم وجود   

  تبعـات   لم تقم بالـدور المطلـوب لتجـاوز        ذه المكاتب ه  المجلس، إال أن   أحد مقري يستطيعون الوصول إلى    
هـذه المكاتـب   ف . والقرى الفلسـطينية  والمخيماتحتالل اإلسرائيلي على المدنإلالحصار الذي فرضته قوات ا   

طنين، ونادرا ما تنظم نشاطات تدعم العمـل       للموا الفرديةتركز في عملها على العالقات العامة وتلقي الشكاوى         
 موظف مسجل على كادر المجلس ال يلتـزم         ٥٠٠ وللعلم فإنه من بين أكثر من        .التشريعي أو الرقابي للمجلس   

 .بالدوام سوى بضع عشرات، وهذا ما ال يمكن عزوه للظروف اإلستثنائية فقط
                                                

  قصريةعتقل لفترات حتقيقإاإلسرائيلي، خصوصا أن البعض   قوات االحتاللمن قبلضوا للتنكيل أو االعتقال   الذين تعر  ي الس  ال توجد إحصائية دقيقة حول عدد موظف       ٤
 .الحقاوأطلق سراحه 
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 ٢٠٠٢جلسات المجلس التشريعي المنعقدة خالل العام 
 

ر التجول الطويلة،   ظ المفروض على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، وفترات ح           حصارزاد ال 
مـن  واحدة مرة ل وإذ لم يتمكن المجلس التشريعي ول . من الصعوبات التي تواجهها العملية التشريعية الفلسطينية      

ورغـم  . ٢٠٠٢ل العـام  نعقاد بشكل عادي بحضور نواب قطاع غزة والضفة الغربية في مكان واحد خـال     إلا
ـ إلتقنيـة ا  عن طريق إستخدام    ،  ٢٠٠٢ خالل العام    مرة) ١١(ذلك، فقد إجتمع المجلس       .ات المرئيـة  ـجتماع
 :موزعة على الدورتين السادسة والسابعة كما يليوجاءت هذه االجتماعات 

 
 الدورة السادسة

 
 مكان اإلنعقاد التاريخ نوع الجلسة

 رام اهللا وغزة  ٢٠٠٢ /١٦/١-١٥  جلسة عادية/اإلجتماع السابع
 رام اهللا وغزة ١٨/٢/٢٠٠٢ جلسة عادية/ اإلجتماع الثامن
 رام اهللا وغزة ١٦/٥/٢٠٠٢-١٥ جلسة عادية/ اإلجتماع التاسع
 رام اهللا وغزة  ٢٠٠٢ /١/٩-٢٦/٨ جلسة عادية/ اإلجتماع العاشر

 
 الدورة السابعة

 
 مكان اإلنعقاد التاريخ نوع الجلسة

 رام اهللا وغزة ٩/٩/٢٠٠٢ ةإفتتاحي
 رام اهللا وغزة ١١/٩/٢٠٠٢-١٠ خاصةجلسة 

 رام اهللا وغزة ٦/١٠/٢٠٠٢ العادية األولى
 رام اهللا وغزة ٢٩/١٠/٢٠٠٢ خاصةجلسة 

 رام اهللا وغزة ٤/١١/٢٠٠٢ العادية الثانية
 رام اهللا وغزة ٢٨/١١/٢٠٠٢ العادية الثالثة
 ةرام اهللا وغز ٣١/١٢/٢٠٠٢ جلسة خاصة

 
ولم يستفد المجلس التشريعي كثيرا أو كما يجب من تقنية الفيديو كونفرنس لعقد جلساته، التـي كـان عـددها                    

ستماع،  وجلسات اإل  ها الخاصة  لعقد جلسات  هذه التقنية ستخدمت بعض اللجان    إ وقد. ٢٠٠٢متواضعا خالل العام    
 . مثل اللجنة القانونية ولجنة الموازنة

 
 



 ٦٩ 
 

 ســــي للمجلـــلتشريعاألداء ا: اًــثاني
 

ويتضمن النظام، ضمن أمور أخـرى،      . أقر المجلس التشريعي الفلسطيني نظامه الداخلي مند بداية توليه مهامه         
. آلية سن القوانين منذ تقديمها إلى المجلس إلى إحالتها إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلصدارها ونشرها               

 الوزراء أو أحد النواب مشروع القانون إلى المجلس، ثم تتم إحالة المشـروع   ووفقاً للنظام الداخلي، يقدم مجلس    
إلى اللجان المختصة لتبدي رأيها فيه من خالل تقارير تقدمها للمجلس، توصي فيها برفض المشروع أو بقبوله                 

 فإن المجلـس    وإذا أدت عملية التصويت على مشروع القانون إلى قبوله بالمناقشة العامة،          . في المناقشة العامة  
يحيله مرة أخرى إلى اللجنة أو اللجان المختصة إلعداده للقراءة األولى، مع تقـديم مقترحـات بشـأن مـواد                    

ثم يطرح مشروع القانون على المجلس لمناقشته بالتفصيل مع التصويت على الصيغ المتفق عليهـا               . المشروع
رحلة يطرح المشروع للمناقشة في القراءة الثانية،       وبعد هذه الم  . لكل مادة، ثم يتم التصويت على مجمل القانون       

وتقتصر المناقشة في هذه المرحلة على التعديالت المقترحة من اللجـان           . خالل مدة يفترض أال تزيد عن شهر      
ولمجلس الوزراء، أو ربع أعضاء المجلس، وقبل إحالة المشروع إلى الرئيس، الطلب من المجلـس               . المختصة

وبعد إحالة مشروع القانون    . قراءة الثالثة، التي تتم فيها مناقشة التعديالت المقترحة فقط        طرح مشروع القانون لل   
إلى الرئيس، يقضي النظام الداخلي بأن تتم المصادقة على مشروع القانون خالل شـهر، أو أن تـتم إعادتـه                    

أن يقـره بأغلبيـة     وإذا أصر المجلس على موقفه ورفض مقترحات الرئيس، عليه          . للمجلس مرفقا بمالحظاته  
وفي حال مرور مهلـة الشـهر دون   . ثلثي أعضائه ليصبح قانونا نافذا، وإال اعتبرت مالحظات الرئيس ملزمة         

مصادقة الرئيس على مشروع القانون أو رده إلى المجلس، فإن المشروع يصبح قانونا مصدرا حكما باإلستناد                 
 .إلى النظام الداخلي للمجلس

 
ولـم  . لمشاكل والمعوقات ذاتها التي واكبت عمل المجلس التشريعي منذ تأسيسـه           ا ٢٠٠٢ستمرت خالل عام    إ

سـتمرت السـلطة    إذ إ  ، على طبيعة العالقة بين السلطة التنفيذية والمجلس التشـريعي          ملحوظ يطرأ أي تحسن  
 في عدد مـن  التنفيذيةرئيس السلطة   كما استمر . في إهمال العملية التشريعية وإعاقتها في أحيان كثيرة       التنفيذية  
 .المجلس وأحالها إليه المصادقة على قوانين أقرها ، في عدمالحاالت

  
 من عدم وجود سياسـة      بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بدء عمله،         و ،ال يزال المجلس التشريعي يعاني    و

. لفلسطينيحتياجات المجتمع ا  وإ تتناغم مع أولويات  تشريعية واضحة ومتجانسة، أو خطة محددة إلقرار قوانين         
حساب قوانين أقل أهمية، وكذلك البـدء فـي   ل يالحظ إهمال بعض القوانين ذات الضرورة الملحة  ،ونتيجة لذلك 

 زٍم إلـى إنتـاج ر     أدىوهـذا   .  إلى موضوع أو مجال آخر      دون إتمامه  نتقال واإل عينمجال أو محور قانوني م    
غيـاب السياسـة التشـريعية قـانون العمـل      ومن األمثلة علـى     . تحقيق غاياتها  قاصرة عن قانونية مبتورة و  

 أصبحت تشريعات العمل القديمة ملغاة بما فيها المواد التي تنظم           ٢٦/١٢/٢٠٠١ بتاريخ   الفلسطيني، الذي بنفاذه  
 .العمل النقابي، في حين لم ينظم القانون الجديد العمل النقابي
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فالسـلطة  . تنفيذية والتشريعية على السواء   السلطتين ال  كاهل   وتقع مسؤولية غياب خطة أو سياسة تشريعية على       
ومن ناحية ثانية،    .القراءات المختلفة بقتراح القوانين، وهي التي تصادق عليها بعد مرورها         إالتنفيذية تملك حق    

مراجعة وتعديل  صالحية  قتراح مشاريع القوانين، كما يملك      إلى إ لمبادرة   صالحية ا   المجلس التشريعي يملك   فإن
 .التنفيذيةمة من السلطة المشاريع المقد

  
 : على النحو التالي٢٠٠٢ويمكن إجمال النشاط التشريعي للمجلس خالل عام 

 
 :مشاريع قوانين أقرها المجلس، وتمت المصادقة عليها

 
 :قانون السلطة القضائية.  ١

ق عليـه  صـاد . ٥/١٢/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ     ١٢/١١/١٩٩٧تاريخ  العامة ب  مناقشةبال أقره المجلس 
، وأصـبح   ١٨/٥/٢٠٠٢ بتـاريخ     الوقائع الفلسطينية،   من ٤٠، ونشر في العدد     ١٤/٥/٢٠٠٢رئيس بتاريخ   ال

 .نافذا بعد ثالثين يوما من نشره
 
  :المصارفقانون .  ٢

صـادق عليـه   . ٢٠/٩/٢٠٠١، وأحاله للمصادقة بتـاريخ  ٨/١٢/١٩٩٨ بتاريخ بالمناقشة العامةأقره المجلس  
، وأصبح نافذا   ٦/٦/٢٠٠٢، بتاريخ   الوقائع الفلسطينية  من   ٤١، ونشر في العدد     ١٤/٥/٢٠٠٢رئيس بتاريخ   ال

 .بعد ثالثين يوما من نشره
 
  :القانون األساسي.  ٣

خ ــة بتاري ــللمصادقإلى الرئـيس   حاله  ، وأ ١٠/٧/١٩٩٦بالمناقشة العامة بتاريخ      التشريعي أقره المجلس 
الوقـائع  مـن   ) بدون رقم (، ونشر في العدد الممتاز      ٢٩/٥/٢٠٠٢رئيس بتاريخ   الصادق عليه   . ٤/١٠/١٩٩٧

 .، وأصبح نافذا بمجرد نشره٧/٧/٢٠٠٢، بتاريخ الفلسطينية
 
 :ياهقانون الم. ٤

 صـادق عليـه     .٢٨/٢/٢٠٠٢وأحاله للمصادقة بتاريخ    ،  ١/١٢/١٩٩٩بتاريخ  العامة   مناقشةأقره المجلس بال  
، وأصبح نافذا   ٥/٩/٢٠٠٢، بتاريخ   الوقائع الفلسطينية  من   ٤٣، ونشر في العدد     ١٧/٧/٢٠٠٢الرئيس بتاريخ   

 .بعد ثالثين يوما من نشره
 
  :العاصمة القدسقانون .  ٥

صـادق عليـه    . ٢٩/٩/٢٠٠٠، وأحاله للمصادقة بتـاريخ      ٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ  العامة   مناقشةأقره المجلس بال  
 .، ولم ينشر بعد٥/١٠/٢٠٠٢رئيس بتاريخ ال
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 :تتم المصادقة عليها حتى نهاية العـاملم  كن ول٢٠٠٢ خالل العام لمجلس إقرارهامشاريع قوانين أنهى ا
 
 :رسوم المحاكم النظامية مشروع قانون.  ١

ثم أحالـه إلـى      ،١٦/١/٢٠٠٢بتاريخ  وبالقراءة الثانية   ،  ٨/٨/٢٠٠١بتاريخ  العامة   مناقشةأقره المجلس بال  
 .٢٨/٢/٢٠٠٢ بتاريخ للمصادقةالرئيس 

 
 :انون مزاولة مهنة تدقيق الحساباتشروع قم.  ٢

إلى ، وأحاله   ٦/١٠/٢٠٠٢بالقراءة الثانية بتاريخ    أقره  ، و ٨/٨/٢٠٠١ بتاريخالعامة  مناقشة   المجلس بال  أقره
 .٢٢/١٠/٢٠٠٢الرئيس للمصادقة بتاريخ 

 
 : مشروع قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني.  ٣

، وأحالـه   ٦/١٠/٢٠٠٢بالقراءة الثانية بتاريخ    أقره  ، و ١٠/٣/٢٠٠١ بتاريخالعامة  مناقشة   المجلس بال  أقره
 .٢٢/١٠/٢٠٠٢إلى الرئيس للمصادقة بتاريخ 

 
لرئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية فـي السـنوات السـابقة           قوانين كانت قد ُأحيلت     ال مشاريع   هناك عدد من  و

 تملك األجانـب للعقـارات فـي         مشروع قانون  : هي وهذه المشاريع .  بعد تهللمصادقة، لكنها لم تحظَ بمصادق    
مشروع قانون التشـكيالت اإلداريـة، مشـروع        ،   مشروع قانون الهيئة الفلسطينية العامة للبترول      ،فلسطين

 .مشروع قانون التأمينات اإلجتماعيةوقانون الطيران المدني، مشروع قانون ضريبة الدخل، 
 

 : فقطالقراءة األولـىأقرت بمشاريع قوانين 
  :ن الزراعةمشروع قانو.  ١

 .١٨/٢/٢٠٠٢بالقراءة األولى بتاريخ أقره ، و١٠/٣/٢٠٠١بتاريخ العامة مناقشة  المجلس بالأقره
 
 : مشروع قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي. ٢

 .١٢/١٢/٢٠٠٢بالقراءة األولى بتاريخ أقره ، و٤/١١/٢٠٠٢بتاريخ العامة مناقشة  المجلس بالأقره
 

 : فقطالعامةلمناقشة اقرت بأمشاريع قوانين 
 
  :مشروع قانون تنظيم التعامل مع األلعاب النارية . ١

 . ١٥/١/٢٠٠٢، وأقره المجلس بالمناقشة العامة بتاريخ النائب عبد الفتاح حمايلقدمه 
 
  :  مشروع قانون أمانة القدس.٢

 .١٥/١/٢٠٠٢امة بتاريخ  العمناقشة بال واألمن والحكم المحلي، وأقره المجلسلجنة الداخليةه تقدم
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 : طفل الفلسطينيالمشروع قانون .  ٣
 .٦/١٠/٢٠٠٢ العامة بتاريخ مناقشة بالقدمه مجلس الوزراء، وأقره المجلس

 
  :مشروع قانون اإلنتخابات .٤

   .١/٩/٢٠٠٢، وأقره المجلس بالمناقشة العامة بتاريخ عزمي الشعيبيتقدم به النائب 
 
 : تنظيم الموازنةمعدل بشأن مشروع قانون . ٥

 .١٢/١٢/٢٠٠٢ العامة بتاريخ مناقشة بالقدمه النائب عزمي الشعيبي، وأقره المجلس
 
 : معدل لقانون المدن والمناطق الصناعية مشروع قانون .٦

 .١٢/١٢/٢٠٠٢ العامة بتاريخ مناقشةبالالمجلس  قدمه النائب عزمي الشعيبي، وأقره
 
 : لنقدمعدل لقانون سلطة ا  مشروع قانون .٧

 .١٢/١٢/٢٠٠٢ العامة بتاريخ مناقشة بالقدمه النائب عزمي الشعيبي، وأقره المجلس
 
 : معدل لقانون اللوازم العامة  مشروع قانون .٨

 .١٢/١٢/٢٠٠٢ العامة بتاريخ مناقشةبالالمجلس  قدمه النائب عزمي الشعيبي، وأقره
 
 : معدل لقانون تشجيع اإلستثمار  مشروع قانون .٩

 .١٢/١٢/٢٠٠٢ العامة بتاريخ مناقشة باللنائب عزمي الشعيبي، وأقره المجلسقدمه ا
 

 : معدل لقانون المواصفات والمقاييس  مشروع قانون .١٠
 .١٢/١٢/٢٠٠٢ العامة بتاريخ مناقشة بالقدمته لجنة الموازنة، وأقره المجلس

 
 :مشاريع قوانين تلقاها المجلس ولم يبدأ بمناقشتـها

 :يع لم تُعرض بعد للمناقشة العامة، وتشملوهي مشار
 
 :مشروع قانون معدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل. ١

 .٦/١٠/٢٠٠٢، وتمت إحالته للجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بتاريخ النائب عبد الفتاح حمايلقدمه 
 
 :إصابات العمل لموظفي ومستخدمي الحكومة والهيئات المحليةمشروع قانون . ٢

 .٦/١٠/٢٠٠٢، وتمت إحالته للجنة التربية واللجنة القانونية المختصة بتاريخ مجلس الوزراءقدمه 
 



 ٧٣ 
 

 يـــاألداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطين: ثالثاً
 
 من أهم الضمانات لعدم تعدي السلطة التنفيذية على السلطات األخرى، وعدم             حقيقية رقابة برلمانية وجود  عتبر  ي

 .  في مؤسسات السلطة والمالي اإلداريكما تعتبر من أهم آليات محاربة الفساد .تجاوزها للقانون
 

مراقبة أعمال السـلطة التنفيذيـة،   من  هيملك المجلس التشريعي الفلسطيني عدداً من األدوات الرقابية التي تمكن   
  الموازنة العامـة    المجلس صالحية إقرار    يملك كما. مثل طرح األسئلة، االستجواب، توجيه اللوم، وحجب الثقة       

وتتيح هذه األدوات للمجلس الحصول على المعلومـات المتعلقـة بتنفيـذ            . ، والمصادقة على اإلتفاقيات   السنوية
 .الحكومة للقوانين والسياسات العامة، كما تتيح له تقييم أدائها ومساءلتها وأعضائها عن أعمالهم

 
 أصـيب   لكن هـذا األداء   لس التشريعي بشكل متواصل،      السنوات السابقة تراجع األداء الرقابي للمج      شهدت لقد

 تمكن المجلس التشريعي الفلسـطيني  ٢٠٠٢ خالل العام .نتفاضة األقصى إل السنة األولى    منذ  شبه التام  بالشلل
 لم يقم المجلـس بأعمـال رقابيـة         ،وعدا ذلك . اإلستقالة من خالل التلويح بحجب الثقة     إلى  الحكومة  دفع  من  

 .  ٢٠٠٢ العامة لعامموازنة التمكن من إقرار نه لم يأ كماتذكر، 
 

، المسـؤولية الكاملـة عـن تقـاعس      القمعيةجراءات اإلسرائيليةاإلنتفاضة، وما واكبها من إلال يمكن تحميل ا  
 من تأثيره الرقابي علـى      حد قصور ذاتي  من   ، منذ تأسيسه  ،فالمجلس يعاني . المجلس عن أداء وظيفته الرقابية    

 . نفيذيةأعمال السلطة الت
 

 في معالجـة   فعالًوفيما يلي عرض ألهم المواضيع الرقابية التي يختص بها المجلس، وبيان الدور الذي مارسه        
 .٢٠٠٢ خالل العام كل منها

 
 ٢٠٠٢ة ــــة لسنـــة العامــالموازن

الموعـد    إلى المجلس التشريعي بعد انقضـاء      ٢٠٠٢م مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام         قد 
فـي المجلـس    ستلمت لجنة الموازنة    إفقد  ). شهران على األقل قبل بداية السنة المالية الجديدة        ( المحدد القانوني

 قدمت تقريرها الذي أوصـت فيـه بـرد         ٥/٣/٢٠٠٢ وبتاريخ   .١٤/٢/٢٠٠٢مشروع قانون الموازنة بتاريخ     
 ولخلوه من اإلعتبارات واألسس التي حكمـت        لعدم تطرقه للسياسة المالية والخطة اإلقتصادية     "مشروع القانون   

 قـدمت   ٩/٩/٢٠٠٢وبتـاريخ   . ولم يتخذ المجلس أي قرار بهذا الخصوص في حينه        ". أولويات اإلنفاق وحجم  
أن تضـع وزارة الماليـة      "قترحت فيـه    إلجنة الموازنة تقريرا عن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية،          

، وأن تقدم كشفا بإعادة تقدير للوضع المالي للثمانيـة أشـهر            ٢٠٠٢من العام   ميزانية طوارئ لألشهر المتبقية     
تخذ المجلس قرارا تبنى فيـه موقـف لجنـة          إ ٦/١٠/٢٠٠٢وبتاريخ  ". الماضية لمناقشته وإقراره من المجلس    

 . ٢٠٠٣الموازنة، طالب فيه السلطة التنفيذية بتقديم مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 
 



 ٧٤ 
 

علمـا أن قـانون     ،  ٣١/١٢/٢٠٠٢بتاريخ   ٢٠٠٣طة التنفيذية مشروع قانون الموازنة العامة للعام         السل متقد
 .تنظيم الموازنة يلزمها بتقديمه قبل شهرين على األقل من بداية السنة المالية

 
 اتـــتفاقيإلى اـــة علـــالمصادق

تفاقيات القروض إدقة عليها، بما فيها تفاقيات للمصاإ أية ٢٠٠٢لم تُعرض على المجلس التشريعي خالل العام 
 .٥ لغرض المصادقةالتي طالب السلطة التنفيذية في أكثر من مناسبة بأن تعرضها عليه

 
  المجلـسانـــة للجــال الرقابيـــاألعم

 تُعتبر األعمال الرقابية للجان المجلس التشريعي من أهم األدوات الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، والتـي               
بـرز هـذه   مـن أ و .تساهم في الوصول إلى المعلومات بشأن القضايا المثارة، وتدعم أدوات الرقابة األخـرى            

 ٢٠٠٢خالل العـام    .  جلسات اإلستماع العامة التي تعقدها اللجان لمعالجة قضايا تمس حياة المواطنين           األعمال
ي ومقاومـة اإلسـتيطان ولجنـة الرقابـة     لم تعقد اللجنة السياسية ولجنة الالجئين ولجنة القدس ولجنة األراض         

هذا في حين قامت كل من اللجنـة القانونيـة ولجنـة الموازنـة واللجنـة                . وحقوق اإلنسان أي جلسة إستماع    
 .      اإلقتصادية بعقد عدد من الجلسات

  
 ةــــة التنفيذيــة للسلطــه األسئلـــتوجي

 توجيه األسئلة للسلطة التنفيذية حول موضـوعات        ة أداة خالل السنوات السابقة بكثر   استخدم المجلس التشريعي    
، رغـم أن   بالشـكل الكـافي  ٢٠٠٢ خالل العـام   األداة الرقابية  ه غير أنه لم يستخدم هذ     .تتعلق بأداء الحكومة  

وتركزت أغلب األسئلة التي وجهها النـواب للسـلطة         .  عن السابق   كثيراً ممارسات السلطة التنفيذية لم تختلف    
ل اإلجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة األوضاع الطارئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وحـول               التنفيذية حو 

 .األموال التي تقتطع من رواتب الموظفين تحت بند دعم متضرري اإلغالق اإلسرائيلي
 

 ق ـــان التحقيــواب ولجـوم واالستجــه اللــتوجي
لـوزراء أو  ل اسـتجواب   أيلوم للحكومة، أو بـإجراء أي ه  بتوجي٢٠٠٢لم يقم المجلس التشريعي خالل العام  

السـلطة  سـتمرت  إفقـد  . المسؤولين، أو بتشكيل لجان تحقيق، علماً أن ممارسات السلطة التنفيذية لم تتحسـن     
عتقـال  إل المجلس التشريعي مراراً، كاسـتمرار ا      إنتقدهارتكاب المخالفات ذاتها التي     إخالل السنة في    التنفيذية  
 ٦ .داريةاإلمالية والتجاوزات إستمرار المخالفة القوانين، وإستمرار ، وونيغير القان

 

                                                
 ).٢٠٠٢اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (الرقابة الربملانية على املعاهدات اليت تربمها السلطة التنفيذيةعزيز كايد، :  راجع٥
 شكل النواب يف بعض احلاالت جلانا للتحقيق مببادرات فردية، كما يف حالة اللجنة اليت شكلت من عدد من نواب قطاع غزة برئاسة النائب كمال الشرايف للتحقيـق يف                          ٦

 . جلان التحقيق النيابيةولكن مل يصدر قرار من الس بتشكيل هذه اللجنة، وبالتايل فإا ال تصنف ضمن . قضية مقتل العقيد راجح أبو حلية
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 ةـــب الثقـــحج
 لكنه . السلطة التنفيذيةعن المجلس التشريعي الفلسطيني خالل السنوات السابقة آلية حجب الثقة يستخدملم 

 جماعية بتاريخ تتقاالسإتقديم ى لإاضطر الوزراء ما خالل هذا العام لوح بحجب الثقة عن الحكومة، 
 عدد أعضائها مع العدد توافق حكومة جديدة ي الوطنيةوعلى إثر ذلك شكل رئيس السلطة. ١١/٩/٢٠٠٢

 ،٢٩/١٠/٢٠٠٢وفي الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس بتاريخ . المنصوص عليه في القانون األساسي
 ويعتبر . صوتوا ضدها عضوا١٨ً مقابل ، عضوا٥٦ً على ثقة  وزيراً،١٩ المكونة من حازت الحكومة الجديدة

  .تلويح المجلس بحجب الثقة عن الحكومة تطوراً مهما في األداء الرقابي للمجلس
 

 راراتــالق
بعـض هـذه   . للسلطة التنفيذيةأساسا  عدداً من القرارات الموجهة ٢٠٠٢أصدر المجلس التشريعي خالل العام     

ابقة، كتلك المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية بشـقيه اإلداري           تكراراً لتوصيات وقرارات س    القرارات جائت 
في الجريدة الرسمية، والطلـب      العامة    ووقف الحسومات من رواتب الموظفين، ونشر قانون الموازنة        ،والمالي

فـي  الربعيـة    من وزارة المالية تسليم الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة، وتزويد المجلس بالتقـارير            
 ١٩٩٩ و١٩٩٨لتقارير الماليـة عـن السـنوات        لمواعيدها المحددة حسب القانون، وتقديم هيئة الرقابة العامة         

 . هذه القراراتتلكن السلطة التنفيذية تجاهل.  وفقا لقانون الموازنة العامة٢٠٠٠و
 
 
 



 ٧٦ 
 

 يـــي الفلسطينــس التشريعــل المجلــات عمــإشكالي: رابعاً
 

 أو تخطـي    ، السابعة على التوالي، من تجاوز نقاط الضعف التي الزمتـه          لسنةلتشريعي، ول لم يتمكن المجلس ا   
ـ بدوره  وهذا  . ات التي تواجهه  الصعوب ص إنجـازاته، خصوصاً خالل العـامين  ي إخفاقاته وتقلكريسأدى إلى ت
الحـالي،  ستمرار المجلس   إ تضاؤل ثقة المواطنين بجدوى      هذا اإلخفاق ساهم بشكل كبير في     . ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

تعالي أصوات من داخله وخارجه تطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة لتصـحيح الوضـع القـانوني                في  و
 .للمجلس، ولتفعيل دوره

  
 المشاكل التي يواجهها المجلس التشريعي ضعف الخبرة البرلمانيـة الفلسـطينية، وغيـاب               من حدة  ومما يزيد 

، ومن نتـائج    كما يعاني المجلس من غياب كتل برلمانية فاعلة       . يعيأعراف وتقاليد تعزز العمل الرقابي والتشر     
.  السـلطة التنفيذيـة    ة هذا التنظـيم علـى      على السلطة التشريعية، إضافة إلى هيمن      هيمنة تنظيم سياسي واحد   

اب  غي ضافية تتمثل في  داء، يواجه المجلس عدداً من اإلشكاليات اإل      األوباإلضافة إلى العوامل الذاتية التي تعيق       
قواعد دستورية واضحة تنظم العالقات بين السلطات الثالث، خصوصا قبل المصادقة على القانون األساسـي                

 .  الديمقراطية وسيادة القانون العمليةتعزيزب ملتزمة  علياونشره، وعدم وجود إرادة سياسية
 

إشكاليات المجلس التشريعي في النقاط التاليةويمكن إجمال أهم : 
 

  وفترات حظر التجول المتكررة والطويلةلضفة الغربية وقطاع غزةالفصل بين ا
سرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غـزة علـى أداء المجلـس            اإلحتالل  إلر الفصل القسري الذي فرضه ا     أثّ

فقد أدى وجود مقرين للمجلس أحدهما في رام اهللا واآلخـر فـي غـزة إلـى                 . التشريعي طوال سنوات عمله   
 .اإلداريةزدواجية البنية إ
 

 زادت سلطات االحتالل من إجراءاتها التعسفية التي قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلـى               ٢٠٠٢خالل عام   
جتماعـات لجانـه    إنتظام جلسات المجلس و   إ حال دون مناطق محاصرة ومجتاحة في معظم األوقات، مما        عدة  

 .ودوام موظفيه
 
 س ــل المجلــام عمـــنتظإدم ــــع

تقنيـة  بإمكان المجلس أن يستخدم  إال أنه كان  ،٢٠٠٢ خالل العام     التعسفية إلجراءات اإلسرائيلية  ا  تصاعد رغم
  لغـرض جتماعـات اللجـان أو   لغـرض إ  ، سـواء    على نطاق أوسـع   ) فيديو كونفرنس (جتماعات المرئية   إلا
 :ةعدد جلسات المجلس خالل الدورات األربع األخيرجدول يبين  فيما يلي .جتماعات العامةإلا
 



 ٧٧ 
 

 ٧دورةــال خــــالتاري اتــدد الجلسـع
 الرابعة ٧/٣/٢٠٠٠ -٧/٣/١٩٩٩ ٢٤
 الخامسة ٧/٣/٢٠٠١ -٧/٣/٢٠٠٠ ٢٢
 السادسة ٥/٩/٢٠٠٢ -١٠/٣/٢٠٠١ ١٣
 السابعة ٣١/١٢/٢٠٠٢ – ٥/٩/٢٠٠٢ ٨

 
خـالل   جلسة  ١٣ جلسة خالل الدورة الرابعة، إلى       ٢٤يتبين من الجدول أعاله كيف تضاءل عدد الجلسات من          

 .   شهراً مدة الدورة الرابعة١٢ شهراً مقابل ١٨الدورة السادسة، علماً بأن مدة الدورة السادسة هي 
 
 س ــة المجلــدة واليــاء مــنتهإ

 فوالية المجلس هي للفتـرة اإلنتقاليـة        .٨حول مشروعيته واسعاً  نتهاء مدة والية المجلس التشريعي جدالً       أثار إ 
ومن هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة التسريع في إجراء إنتخابات تشـريعية، ألن             . ٤/٥/١٩٩٩التي إنتهت في    

هـي   ، كما نعرف جيداً،   نتخاباتإلاو. إستمرار والية المجلس التشريعي سيؤدي إلى إضعافه على المدى البعيد         
  . يمارسها المواطنون على النوابأهم وسيلة رقابية ومحاسبية

 
 ةـــة الفلسطينيــرة البرلمانيـــة الخبــحداث

 البرلمانية، إذ لم يـراكم الفلسـطينيون   الخبرةمن اإلشكاليات التي واجهها المجلس التشريعي منذ تأسيسه حداثة    
وتنطبق حداثة الخبرة على أعضاء     . ترتكز عليها يمكن للتجربة الحالية أن     تاريخياً أية تقاليد أو أعراف برلمانية       

م أن المجلس بدأ يهتم بتطوير بنيته اإلدارية المسـاندة وترسـيخ بعـض     ورغ. طواقمه اإلدارية  المجلس وعلى 
 شـهد   ٢٠٠٢، إال أن العـام       مثل جلسات اإلستماع   األعراف البرلمانية التي تساهم في تحسين أدائه التشريعي       

  .، تجلى مثال في قلة عدد اللجان التي عقدت جلسات استماعتراجعاً حاداً على هذا الصعيد
 

 التنفيذية على السلطة التشريعية وتداخل الصالحيات بينهماهيمنة السلطة 
تكـريس هـذه   وساهم فـي   .  والتعدي على صالحياته    المجلس التشريعي  لم تتوقف السلطة التنفيذية عن تجاوز     

ثالثـة   تضـم كانـت   التـي  ، المجلس التشريعي والحكومة    عضوية التداخل بين الهيمنة خالل السنوات السابقة     
نائباً من أصل ثالثين وزيراً، إضافة لوجود نواب يعملون في مواقع تنفيذية بشـكل مخـالف       / وزيراً  وعشرين  

الوزراء تناقص  / ورغم أن عدد النواب     . دور تفاوضي في ممارسة    رئيس المجلس    كما إستمر  .للنظام الداخلي 
سسات عامة تزايـد     عضوا، إال أن عدد النواب الذين يعملون في مواقع تنفيذية أو يرأسون هيئات ومؤ              ١٢إلى  

ولقد أولى المجلس التشـريعي     . بعد تحويل وزارات سابقة إلى هيئات عامة، مثل هيئة شؤون المنظمات األهلية           
، القاضي  ١٢/١٢/٢٠٠٢ بتاريخ   ٥٦٨/١/٧في هذه السنة إهتماما خاصا لهذا الموضوع، حين إتخذ قراره رقم            

                                                
ر الرئيس مرسوما آخـر     دنتهاء تلك الفترة أص   إ، وب ٥/٦/٢٠٠٢ بتمديد فترة الدورة السادسة لغاية       يقضي ٥/٣/٢٠٠٢صدر الرئيس الفلسطيين مرسوما رئاسيا بتاريخ       أ ٧

 .أخرى يقضي بتمديد جديد ملدة ثالثة أشهر
 . اهليئةي احلايل هي الفترة اإلنتقالية، وبتمديد هذه القترة متتد تلقائيا مدة والية الس، لكن هذا الرأي خاطيء يف نظر  هناك رأي آخر يعترب أن مدة والية الس التشريع٨



 ٧٨ 
 

 ١١ في هيئات تنفيذية في السلطة الوطنية، وعددهم       بتوجيه رسالة ألعضاء المجلس الذين يشغلون مناصب عليا       
 .  عضواً، يتم فيها تخييرهم بين اإلستقالة من هذه المناصب أو اإلستقالة من عضوية المجلس

 
وتتجلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، أيضاً، في تفرد رئيس السلطة الوطنية في تعيين كل من                 

دير العام لهيئة الرقابة العامة، علماً بأن القانون األساسي ينص على ضرورة الحصـول         محافظ سلطة النقد والم   
 . على مصادقة المجلس على تعيين كل منهما

 
 تعــارض المصالــــح

يطرح تولي نواب من المجلس التشريعي مناصب في مؤسسات أهلية تساؤالت جدية حول تضارب المصالح 
نيابي، خصوصا وأن هؤالء النواب يعملون بتفرغ وبمقابل مادي في وحول إنصراف النواب عن دورهم ال

ورغم أن النظام الداخلي لم يتضمن نصا صريحا حول هذه القضية، إال أن الجدل حولها . إدارة هذه المؤسسات
 .لم يتوقف سواء داخل المجلس أو خارجه، لما لها من تبعات على إستقامة العمل المؤسسي

 
 
 

     
 



 ٧٩ 
 

 يــس التشريعـل المجلـة المساندة لعمـاطات الهيئنش: خامساً
 

 بمجموعة من النشاطات المساندة لعمل المجلس التشريعي، وذلك إيمانـا منهـا             ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةقامت  
للعملية الديمقراطية مـن جهـة،      متوازنة ومتكاملة، كضمانة أساسية     ت  بأهمية وجود سلطات ثالث ذات عالقا     

وتهدف هذه النشاطات إلى مساندة عملية بنـاء سـلطة          . من جهة أخرى  والحريات  حقوق  بال ولتمتع المواطنين 
 :ويمكن إجمال هذه النشاطات بما يلي. ستقالل وفاعليةإتشريعية قادرة على ممارسة عملها ب

 
 نــر القوانيــة وتطويــــمراجع
الفلسطينية والعمل على تطويرهـا،  ، بمراجعة القوانين القاضي بتشكيلها  الرئاسي قرارال، بموجب   الهيئة تختص 

 بإعـداد مـذكرات ودراسـات    الهيئةولتحقيق ذلك، قامت . حقوق اإلنسان ل الدوليةلمعايير  لبما يكفل موافقتها    و
كما عقدت ورشات عمل ولقاءات خبـراء       . قانونية حول قوانين أو مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق المواطنين         

، وشاركت في جلسات إستماع عقدتها لجان المجلس التشـريعي، مـن بينهـا    لمناقشة هذه القوانين أو المشاريع  
 .الجلسات التي عقدت حول مشروع قانون العقوبات، وحول تطبيق قانوني حقوق المعوقين والخدمة المدنية

 
برسالة لرئاسة وأعضاء المجلس التشريعي حول تبعات المصـادقة علـى            الهيئة بعثت   ٢٧/٧/٢٠٠٢وبتاريخ  
 بعثت للمجلس بمالحظاتهـا حـول النظـام         ١٠/٩/٢٠٠٢وبتاريخ  . ألساسي وقانون السلطة القضائية   القانون ا 

 . اإلنتخابي الفلسطيني
  

  بــــعوي الساـــر السنـــالتقري
ـ          بعتقرير السنوي السا  العالج   زة خـالل عـام    ـ مختلف جوانب حقوق المواطن في الضفة الغربية وقطاع غ

وتطـرق التقريـر إلشـكاليات      .  الفلسـطينيين   المواطنين ات اإلسرائيلية لحقوق  نتهاكإل، باإلضافة إلى ا   ٢٠٠١
، كمـا هـو   بع بتقديم تقريرها السنوي الساالهيئةوقامت . السلطات الثالث، وقدم التوصيات بخصوص كل منها 

زيعـه  ، قبل تو  الحال في السنوات السابقة، لكل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي            
 .على جميع النواب

 
 رىـــات أخــنشاط
ـ عتباره السلطة المنتخبة المختصة بالتشريع والرقابة، اهتمامـاً         إ المجلس التشريعي، ب   الهيئةتولي   اً فـي   خاص

 عدداً مـن  ٢٠٠٢ خالل عام الهيئة عقدت   ،وفي هذا اإلطار  .  التي تنظمها  مختلف نشاطات التوعية الجماهيرية   
 شارك فيها أعضاء وموظفون     ، التي عالجت قضايا ذات عالقة بالمجلس التشريعي       ندواتلقاءات والدورات وال  ال

 في نشاطات يوم الديمقراطية في فلسطين، الذي يحتفل به المجلس في شهر آذار من               الهيئةكذلك شاركت   . منه
تنـاول   ت الهيئـة  بتقـارير أعـدتها       ووحداتـه  تم تزويد أعضاء المجلس ومكتبته وبعض دوائره      كما  . كل عام 

 .عمليةامة من النواحي التشريعية والهموضوعـات وقضايـا 



 ٨٠ 
 

 اتـــتوصي: سادساً
 

 تطورات إيجابية، على رأسها المصادقة على كل من القـانون األساسـي، قـانون السـلطة                 ٢٠٠٢شهد عام   
سـتقالة مـن    القضائية، قانون البنوك، وتحديد موعد اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية، وإرغام الحكومة على اإل           

  قد طالبت مرارا في تقاريرها السنوية السـابقة الهيئةوكانت  . خالل تلويح المجلس التشريعي بحجب الثقة عنها      
التـذرع  ، مؤكـدة أنـه ال يجـوز         تشريعية جديدة  رئاسية و  نتخاباتإلإقرار القانون األساسي، وتحديد موعد      ب

 . العملية الديمقراطيةعطيل باألحوال الطارئة التي تمر بها األراضي الفلسطينية لت
 

ورغم التطورات اإليجابية التي تمت اإلشارة إليها، ال زال هناك الكثير مما يجب على المجلس القيام به لتعزيز                  
  : ما يلي علىالهيئةتؤكد وفي هذا اإلطار . دور السلطة التشريعية والنهوض بها

 
عمل التي أثبتـت، علـى   الادة النظر في آليات  إعمع ضرورة    إحترام المجلس التشريعي لنظامه الداخلي،     .١

 كمـا  . سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة  ، خلق عمل نيابي فعال    في دورات، عدم نجاعتها     بعمدار س 
ستقالل السـلطة  على إ حرصمأسسة وترسيخ أعراف برلمانية، تأن من واجب المجلس أن يعمل ما أمكن على     

 .ةالتشريعية عن السلطة التنفيذي
 
مؤسسات رسـمية   إدارة  نشغالهم بالعمل في    إمعالجة ظاهرة عدم تفرغ عدد من النواب للعمل البرلماني، و           .٢

، خصوصا  يؤدي إلى إهمال العمل البرلماني أو إلى تضارب المصالح        قد  أو أهلية، أو القيام بدور تفاوضي، ما        
 . نائبا٢٠مع تزايد عددهم، إذ يزيد اآلن عن 

 
 مـع   ، إشكالية ازدواجية الدوائر في الضفة الغربية وقطاع غـزة         ومعالجةارية للمجلس،   تطوير البنية اإلد    .٣

 .، وعدم إنضباطهم أو إنتظام دوامهمعدد الموظفينالمفرط في تضخم تركيز خاص على ظاهرة ال
 
٤.  أن ي واضـحة أولويات  أهداف و  المجلس التشريعي، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، خطة تشريعية ذات           عد ،

 .لمجتمع الفلسطينيا وأهدافوذلك لتطوير عملية صناعة القوانين بما يحقق مصالح 
 
حترام إجراءات المصادقة على القوانين ونشرها، بما في ذلك قوانين الموازنـة،            إإلزام السلطة التنفيذية ب    .٥

 عليـه   فيذاً لما نـص   ة، تن محددمع ضرورة تقديم الموازنة والحسابات الختامية والتقارير الربعية في المواعيد ال          
  .١٩٩٨قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 

 
 وعدم التركيـز فقـط      ،ستعمال آليات المساءلة البرلمانية حسب تدرجها     إ، و  للمجلس لدور الرقابي اتفعيل   .٦

 وأن اآلليـة    ستجواب وحجب الثقـة، خصوصـا     إلستعمال آلية ا  إعلى توجيه األسئلة والتوصيات واللوم، دون       
 . ١١/٩/٢٠٠٢ت نجاعتها عندما لوح المجلس بإستخدامها بتاريخ األخيرة أثبت



 ٨١ 
 

 
أن يأخذ المجلس دوره في المصادقة على تعيين محافظ سلطة النقد ورئيس هيئة الرقابة العامة، وإلغـاء                  .٧

 .محاكم أمن الدولة، وكذلك في تعديل قانون اإلنتخابات وتشكيل لجنة اإلنتخابات المركزية
 
 في هذه القوانين على ضرورة أن تقدم        دعم الرقابة على المال العام، والنص     أنها  التي من ش  قوانين  السن   .٨

 . في مواعيد محددةالهيئات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة العامة، تقاريرها للمجلس التشريعي
  

ز تصال الحديثة لتجـاو   جهداً خاصاً وإضافياً لعقد جلسات منتظمة، وأن يستعمل وسائل اإل         المجلس  يبذل  أن   .٩
 .ه منذ إندالع إنتفاضة األقصىحالة الشلل التي أصابت

 
، كتلـك التـي     يءقيام المجلس بإصدار التشريعات الالزمة لمواجهة النتائج المترتبة عن حاالت الطوار            .١٠

، ومن بينها قضايا أصحاب البيوت المدمرة، وأصحاب        نتفاضة األقصى إندالع  إتمر بها المناطق الفلسطينية منذ      
 . يمر منها الجدار األمني اإلسرائيلي، ومشكلة البطالة المتفاقمةاألراضي التي

 
 



 ٨٣

 ــةــة القضائيــ    السلطـ      :                  الفصل الثاني
 
 

 مقدمـــة
 

 الهيئة  وتقييم رصدويتضمن ،٢٠٠٢ هذا الفصل حالة السلطة القضائية الفلسطينية خالل عام يتناول
 ىعلى المحاكم الفلسطينية بمختلف أنواعها ومستوياتها، وعلى مجلس القضاء األعلطرأت للتطورات التي 

كما يعالج . النيابة العامة، إضافةً إلى التطورات التي طرأت على مهنة المحاماة وإطارها النقابيو
 الهيئةختم الفصل بتوصيات ترى ي. عاني منها السلطة القضائية ال زالت تُالتي األساسيةاإلشكاليات 

حماية الحقوق تمكينها من السلطة القضائية ومكانة ضرورة األخذ بها من قبل الجهات المختصة لتعزيز 
 .األساسية للمواطنينوالحريات 

 
 ألقت بظاللها على جميع مناحي حياة ، أحداثاً مروعة٢٠٠٢األراضي الفلسطينية خالل عام لقد شهدت 

التي  بما فيها السلطة القضائية، ،كافة المؤسسات الفلسطينيةأداء ر سلباً بفعل تلك األحداث الفلسطينيين، وتأثّ
ة طرأت فإن تطورات هامومع ذلك، . ضحاً مدى التراجع الحاد في أدائها مقارنةً بالسنوات السابقةوابدا 

السلطة القضائية والقانون األساسي قانون إقرار ، كان أبرزها على السلطة القضائية خالل هذا العام
 وتحديد إختصاصاتها، السلطة القضائية، كتشكيل المحاكم،جوانب عمل أهم واللذان ينظمان الفلسطيني، 

من األساسية إضافةً إلى األحكام المتعلقة بإدارة السلطة القضائية بمكوناتها ووجوب تنفيذ األحكام القضائية، 
 وبهذا يمكن القول أن السلطة الوطنية إستكملت بإقرار .القضاة ووكالء النيابة العامة وطواقمها المساندة

، البنية القانونية للسلطة ٢٠٠١لقضاء األربعة التي أقرتها عام إضافة إلى قوانين ا ،هذين القانونين
باإلضافة إلى ذلك،  .القضائية، موحدةً بذلك التشريعات المنظمة للسلطة القضائية في الضفة الغربية وغزة

 . صلح قاضي ٣٥أكثر من تعيين  ٢٠٠٢تم خالل عام 
 

ووقوع بسبب تصاعد اإلعتداءات اإلسرائيلية ائلة  هتعاني من صعوباتما زالت إالّ أن السلطة القضائية 
تحت السيطرة المباشرة لقوات اإلحتالل أغلب المدن والقرى الفلسطينية، خاصةً في الضفة الغربية، 

مرت معظم السجون دكما فلم يبق لقوات األمن الفلسطيني وجود فعلي في الضفة الغربية، . اإلسرائيلي
عاجزة عن عقد أصبحت المحاكم كذلك  . القرارات القضائية أمراً متعسراًمما جعل تنفيذومراكز التوقيف، 

المواطنين ثقة تراكم القضايا المنظورة أمامها، وزعزع ، مما ضاعف من جلساتها معظم أيام السنة
 .القضاء، وبفائدة اللجوء إليهب
 

يتحملها الجانب الفلسطيني فهناك أيضاً مسؤولية  . فقطاإلحتاللتقتصر المعيقات على ممارسات قوات وال 
 كسلب ،بصوره المختلفةمستمراً فما زال تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية . الرسمي

، والتدخل في إدارة القضاء خالفاً  والمحاكم العسكريةصالحيات المحاكم النظامية لصالح محاكم أمن الدولة
للصعوبات التي يمكن حلّها، كتوفير مساكن يجاد الحلول ي إلبالقدر الكافتعاون العدم ، وةللقوانين المقر

 .القضاءسلك القضاة والمحامين األكفاء للعمل في بإستقطاب  وتوفير الميزانيات الكفيلة ،للقضاة
 



 ٨٤

 اءـــن القضـــرزمة قوانيإستكمال : أوالً
 

 لسنة ٣ات الجزائية رقم  على قانون اإلجراء١٢/٥/٢٠٠١بتاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية صادق رئيس 
، وقانون تشكيل المحاكم النظامية ٢٠٠١ لسنة ٤قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم و، ٢٠٠١

شرت جميع نُوقد  .٢٠٠١٢ لسنة ٢ رقم ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية٢٠٠١١ لسنة ٥رقم 
 الصادر الوقائع الفلسطينية من الثالثين العدد الثامن و في، القضاءقوانينبرزمة ، المعروفة هذه القوانين

لكن المفاجأة آنذاك كانت عدم مصادقة الرئيس على أهم قوانين القضاء، وهو قانون . ٥/٩/٢٠٠١بتاريخ 
 ٤٧والمادة القضاة  تقاعد سنب المتعلقة ٣٤/١المادة بسبب خالف دار حول تفسير  السلطة القضائية،

صادق  ن حي،٢٠٠٢يار أ وإستمر الوضع على حاله حتى شهر .داري على المحاكمالمتعلقة باإلشراف اإل
والذي أصبح نافذاً بتاريخ  إضافةً إلى المصادقة على القانون األساسي الفلسطيني ،على هذا القانونالرئيس 

 :وفيما يلي نبذة عن هذين القانونين األخيرين. ٧/٧/٢٠٠٢
 
 ٢٠٠٢ة  لسن١قانون السلطة القضائية رقم . ١
 

 ،المجلس التشريعيصادق الرئيس على قانون السلطة القضائية بصيغته المقرة من  ١٤/٥/٢٠٠٢بتاريخ 
المصادقة على قانون السلطة القضائية وقد جاءت  .١٨/٥/٢٠٠٢٣ بتاريخ الوقائع الفلسطينيةوتم نشره في 

 الحقوقية والقانونيين والمؤسساتأعضاء المجلس التشريعي  متكررة من متأخرة لمطالبإستجابة 
من قبل المجلس التشريعي ومن الجدير بالذكر أن القانون سبق وأقر . الفلسطينيين والممولين األوروبيين

 .٢٥/١١/١٩٩٨٤بتاريخ 
 

على إستقالل السلطة في مجملها نصوص تشدد فيما ورد فيه من ة قانون السلطة القضائية تكمن أهمي
القانون للسلطة القضائية موازنة خاصة ضمن كما يمنح . دخل في شؤونهاالتبالتالي حظر ت و،القضائية

 ،أنواع المحاكم ودرجاتهايعدد القانون . يفوض مجلس القضاء األعلى بتنفيذها و،الموازنة العامة السنوية
ا ينظّم كم. ، ويحدد واليتها القضائيةالمحاكم النظاميةوالمحكمة الدستورية ووهي المحاكم الشرعية والدينية 

 همرواتبوواجبات القضاة، و للعزل، تهمعدم قابليو وندبهم وإعارتهم، همنقلوتعيين القضاة وترقيتهم، مسألة 
. التفتيش القضائي، ومساءلة القضاة تأديبياًومجلس القضاء األعلى وإختصاصاته، وتشكيل وعالواتهم، 

تعيين النائب العام، و النيابة العامة، يونمعاو، ختصاصاتهاإ وتشكيل النيابة العامةكذلك ينظم القانون 
 .، وترقيتهموعالواتهمورواتبهم وتأديب أعضاء النيابة العامة، وواجبات أعضاء النيابة العامة، و
 

                                                        
 .٥/١٠/٢٠٠١ أصبحت هذه القوانيـن األربعة نافذة بتاريـخ  ١
 ٥/١٢/٢٠٠١نون نافذاً بتاريخ  أصبح القا ٢
واليت تنص  ٨٥ملادة مبوجب  ا ١٨/٦/٢٠٠٢ بتاريخ ، وأصبح نافذا١٨/٥/٢٠٠٢ً، بتاريخ الوقائع الفلسطينية يف العدد األربعني من قانون السلطة القضائية نشر  ٣

 ".يعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية".. 
 وطالبت بتعيني اهليئات لرئيس على قانون السلطة القضائية، أصدرت نقابة احملامني وبعض املؤسسات احلقوقية بيانات رحبت فيها ذه اخلطوة،الحقاً ملصادقة ا ٤

 : للمزيد، أنظر.الكادر الوظيفي إضافةً إىل إجراء مسح شامل للواقع احلايل دف إعادة بناء السلطة القضائية ورفدها بالكفاءات و،القضائية املطلوبة يف كافة احملافظات
 .٥/٢٠٠٢/ ١٤البيان الصحفي الصادر عن كل من نقابة حمامي فلسطني، املركز الفلسطيين إلستقالل احملاماة والقضاء، ومؤسسة مانديال حلقوق اإلنسان بتاريخ 



 ٨٥

 القانون األساسي الفلسطيني. ٢
 

 وأصبح سارياً من ،الوقائع الفلسطينيةعدد ممتاز من شر القانون األساسي في  نُ،٧/٧/٢٠٠٢بتاريخ 
وبالرغم من أن أحكام السلطة القضائية الواردة في القانون األساسي سبق وأن نص عليها كل . خ نشرهتاري

من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية، إالّ أن أهميتها تكمن في قوتها القانونية بإعتبار 
في وقد أكّد القانون األساسي .  السلطات الثالثأن القانون األساسي هو القاعدة القانونية الدستورية لكّل من

 :السلطة القضائية، منهاذات صلة ب مسائل مهمة  منه علىالباب الخامس
 
 السلطة القضائية مستقلة وهي صاحبة الوالية العامة •

السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها المحاكم على إختالف " من القانون األساسي على أن ٨٨تنص المادة 
القضاة " على أن ٨٩وتنص المادة ". ختصاصاتهاإد القانون طريقة تشكيلها واعها ودرجاتها، ويحدأنو

مستقلون، وال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في 
تهم ومساءلتهم يكون تعيين القضاة ونقلهم وإنتدابهم وترقي" على أن ٩٠وتنص المادة ". شؤون العدالة

بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية، والقضاة غير قابلين للعزل إال في األحوال التي يجيزها قانون 
 ".السلطة القضائية

 
 مجلس القضاء األعلى •

ينشأ مجلس أعلى للقضاء، ويبين القانون طريقة تشكيله وإختصاصاته وقواعد "على أن  ٩١تنص المادة 
عمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في سير ال

 ".ذلك النيابة العامة
 
 اإلدارية والمحاكم العسكرية •
يمنح هذه المحاكم أنه ال ال إإنشاء محاكم عسكرية بقوانين خاصة،  ٩٢في المادة األساسي جيز القانون ي

 إنشاء محاكم إدارية بقانون ٩٣يجيز في المادة  كما . نطاق الشأن العسكريأي إختصاص أو والية خارج
 .للنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية

 
 المحكمة الدستورية •

دستورية :  على تشكيل محكمة دستورية عليا بقانون، تتولى النظر في٩٤في المادة األساسي ينص القانون 
الفصل في تنازع اإلختصاص ، تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات، ظمالقوانين واللوائح أو الن

قانون يترك القانون األساسي لو. بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات اإلختصاص القضائي
وتنص . طريقة تشكيلها واإلجراءات الواجبة اإلتباع واآلثار المترتبة على أحكامهاالدستورية المحكمة 

 على أن تتولى المحكمة العليا مؤقتا كّل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية ٩٥مادة ال
 . في إختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذةة ما لم  تكن داخل،العليا

 
 
 



 ٨٦

 إلزامية تنفيذ األحكام القضائية •
اإلمتناع عن تنفيذها أو تعطيل أن  و،واجبة التنفيذأن األحكام القضائية " على ٩٧نص القانون في المادة 

 إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو ،تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة
  ".مكلفاً بخدمة عامة

 
 النيابة العامة •

على تنسيب من المجلس  على أن يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء ٩٨تنص المادة 
 ويتولى النائب العام الدعوى العمومية بإسم . وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني،األعلى للقضاء

 .  ويحدد القانون إختصصات النائب العام وواجباته،الشعب العربي الفلسطيني
 
 تبعات المصادقة على كّل من القانون األساسي وقانون السلطة القضائية. ٣
 

صادقة على قانون السلطة القضائية والقانون األساسي تم إستكمال البنية القانونية للسلطة القضائية، كما بالم
وبذلك لم تعد إشكالية إزدواجية النظام . تم توحيد التشريعات المنظمة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة

القوانين تبعات يجب على السلطة التنفيذية إالّ أن لتطبيق هذين . القضائي في مناطق السلطة الوطنية قائمة
 :٥عدم إغفالها أو تجاهلها، من بينها

 
 محاكم أمن الدولة •

بإلغاء محاكم أمن سريع قرار ، يتوجب إتّخاذ القانون األساسي وقانون السلطة القضائيةفي أعقاب سريان 
 ١٠٥المادة  وبصورة خاصة، فإن .إن نفاذ القانون األساسي يلغي أي أساس قانوني لهذه المحاكم. الدولة
تُلغى جميع األحكام التي تنظم حاالت الطواريء المعمول بها في " قانون المذكور تنص على أنمن ال

". ١٩٤٥اإلنتدابية لعام ) الطواريء(فلسطين قبل نفاذ هذا القانون األساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع 
 .ي إشارة إلى محاكم أمن الدولةكما يخلو قانون السلطة القضائية من أ

 
 مجلس القضاء األعلى •

يشكّل مجلس القضاء األعلى اإلنتقالي "، ٢٠٠٢ لسنة ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٨١بمقتضى المادة 
بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل خالل شهر من تاريخ نشر 

 رئيساً، أربعة من قضاة –رئيس المحكمة العليا : يدة الرسمية على النحو التاليهذا القانون في الجر
 ". المحكمة العليا، النائب العام، رئيسا محكمة اإلستئناف في غزة ورام اهللا، ووكيل وزارة العدل

 
لمادة  يعتبر مخالفاً ألحكام ا١/٦/٢٠٠٠وبناء عليه، فإن إستمرار عمل مجلس القضاء األعلى المشكل منذ 

بزيادة عضوين عما هو (فعدد أعضاء مجلس القضاء األعلى الحالي هو أحد عشر عضواً .  أعاله٨١
وبالتالي، فإن المطلوب هو إعادة تشكيل مجلس القضاء األعلى حسب المواصفات ). محدد في القانون

 . من قانون السلطة القضائية٨١ و٣٧المحددة في المادتين 

                                                        
 . برسالة إىل الرئيس الفلسطيين ذا اخلصوصاهليئة، بعثت ٢٧/٧/٢٠٠٢بتاريخ  ٥



 ٨٧

 تنفيذ قرارات المحاكم •
الشرطة وقوات األمن التي ظلّت تضعف من ثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني عدم تنفيذ األمور ن م

وبسريان القانون . خالفاً لقوانين العقوبات الساريةوذلك  ،لكثير من قرارات المحاكمالفلسطينية األخرى 
هذين القانونين مخالفة صريحة لفإن عدم تنفيذ القرارات القضائية يعتبر وقانون السلطة القضائية، األساسي 

يعاقب عليه بالحبس أو العزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة حسب المادة 
 .  من قانون السلطة القضائية٨٢ من القانون األساسي والمادة ٩٧
 
 تشكيل المحكمة الدستورية بقانون  •

 من ٩٥ها المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة نظراً ألهمية اإلختصاصات التي تتمتع ب
 .اإلسراع بإصدار قانون خاص بهذه المحكمة، حتى تباشر عملهايتوجب القانون األساسي، 

 
إن التعامل الجدي والفوري مع التبعات القانونية لنفاذ القانون األساسي وقانون السلطة القضائية من شأنه 

 . ضحاً وتعبيراً صادقاً إللتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بسيادة القانون في فلسطينأن يعطي مؤشراً وا
 
 ٢٠٠١تقييم قوانين القضاء المقرة والنافذة عام . ٤
 

على هيكلية غالبية  تغييرات جوهرية ٢٠٠١ لسنة ٥لقد أحدث تطبيق قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 
إزدواجية التشريعات  كما أنهى .غزةقطاع في الضفة الغربية وختصاصها على إالمحاكم النظامية و

 .غزةقطاع بين محافظات الضفة الغربية و  المسميات واإلصطالحات، ووحدالمنظمة للقضاء
 

ولكن رغم مرور أكثر من عام على نفاذ قانون تشكيل المحاكم النظامية، إالّ أن وزير العدل لم يصدر حتى 
كما لم يقم مجلس القضاء األعلى بتسمية . ٦لتعيين دائرة إختصاص المحاكم النظاميةاآلن القرارات الالزمة 

المكتب الفني في المحكمة ولم يتم بعد إنشاء . ٧قضاة األمور المستعجلة والوقتية في محاكم الصلح والبداية
ية حتى باإلضافة إلى ذلك، فقد تأخر مجلس القضاء األعلى في إصدار التشكيالت القضائ. ٨العليا
، مما أبقى المحاكم، خاصة محاكم البداية، غير قادرة على عقد جلساتها لعدم إكتمال الهيئات ١١/٩/٢٠٠٢

 قاضياً، ما زالت هذه المحاكم بحاجة للمزيد ٣٧ إلى ٢٩وبالرغم من زيادة عدد قضاة البداية من . القضائية
 هيئة قض١٢ قاضي بداية ال يشكلون سوى ٣٧من القضاة، إذ أن  قاضي بداية كان ٢٩ائية، في حين أن 

 . هيئة قضائية٢٩بإمكانهم في ظّل القانون السابق تشكيل 
 

ال شك بأن تطبيق قانون تشكيل المحاكم النظامية يتطلب توفير موارد مالية كافية إلقامة بنية تحتية جديدة 
ين، والمشكلة تعقدت أكثر بعد تعيين فمقار المحاكم الحالية غير كافية إلستيعاب القضاة والمتخاصم. للمحاكم

المزيد من القضاة وتشكيل محكمة النقض، األمر الذي يتطلب البحث جدياً عن مقار جديدة للمحاكم تليق 
كذلك هناك حاجة ملحة لتشكيل المزيد من محاكم الصلح بعد رفع إختصاصها القيمي من . بهيبة القضاء

 .٩ إلى عشرين ألف دينار أردنياً دينار٢٥٠
 

                                                        
 .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ١/٢ املادة  ٦
 . من القانون السابق١٧ واملادة ١١املادة  ٧
 . من القانون السابق٢٦ املادة  ٨
هللا من قبل ورقة  مقدمة يف ورشة عمل عقدت يف رام ا، "املستحدث، املعوقات، واحللول: ٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم " ناصر الريس،  ٩

 .١٤/٢/٢٠٠٢مشروع سيادة القانون املمول من قبل الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل بتاريخ 



 ٨٨

 المحاكـــم النظاميــة: ثانياً
 

 لسنة ١وقانون السلطة القضائية رقم  ٢٠٠١ لسنة ٥ بمقتضى قانون تشكيل المحاكم رقم ،المحاكم النظامية
هذه المحاكم  وتختص. ستئناف، والمحكمة العليامحاكم الصلح، محاكم البداية، محاكم اإل: هي، ٢٠٠٢

مارس سلطة القضاء على جميع  قانون خاص، وتُستثني بنصإ ما  إال،المنازعات والجرائمكافة بالنظر في 
 .١٠األشخاص

 
 حـــم الصلـــمحاك

 
، ٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم و ٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم وفق 

لمخولة لها ختصاصات ا محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتُمارس اإلتنشأ في دائرة كّل
ويتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا . طبقاً للقانون

وبقرار من مجلس القضاء األعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في األمور . دعت الحاجة إلى ذلك
م قانون أصول المحاكمات المدنية  طبقاً ألحكا، ويسمى قاضي األمور المستعجلة،الوقتية والمستعجلة

 .٢٠٠١١١ لسنة ٢والتجارية رقم 
 

 :هناك نوعان من اإلختصاص لمحاكم الصلح هما
 
 دينار أردني أو ما  ألف٢٠ا تجاوز قيمتهتالنظر في الدعاوى التي ال  وهو صالحية :ختصاص القيمياإل -

تجاوز ألف دينار أو ما تانت قيمة الدعوى ال يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا ك
 .يعادلها

 
 :، وهيالدعاوى مهما بلغت قيمتهابعض أنواع تختص محاكم الصلح بالنظر في : نوعيالختصاص  اإل-

 ،رتفاق، المنازعات المتعلقة بوضع اليدتقسيم األموال المنقولة وغير المنقولة، إخالء المأجور، حقوق اإل
نتفاع باألجزاء ، اإل١٢سترداد العاريةإ ،نتفاع في العقار، تعيين الحدود وتصحيحهاباالالمنازعات المتعلقة 

ختصاص إ القوانين األخرى على المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق، والدعاوى التي تنص
 .١٣محكمة الصلح بها

 
 

                                                        
 .٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم  من ١٤ واملادة .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ٢/١ مادة ١٠
 .٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم  من ١٣، واملادة ٢٠٠١ لسنة ٥رقم  تشكيل احملاكم النظامية قانون من ١١– ٨ املواد ١١
 . السارية يف الضفة الغربية وقطاع غزة هي األمانة بيد املستعريجملة األحكام العدلية من ٨١٣ العارية كما عرفتها املادة  ١٢
 .٢٠٠١ لسنة ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  من ٣٩ املادة ١٣



 ٨٩

: ن على النحو التاليوياً موزع قاض٣٥ محكمة صلح يعمل فيها )١٦( يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة
قاضيان، : ثالثة قضاة، محكمة صلح دير البلح: سبعة قضاة، محكمة صلح جباليا: محكمة صلح غزة

ن، اقاضي: ن، محكمة صلح رفحاقاضي: قاٍض واحد، محكمة صلح خانيونس): عبسان(محكمة صلح القرى 
ثالثة قضاة، :  محكمة صلح بيت لحم،١٤قاٍض واحد: ن، محكمة صلح نابلساقاضي: محكمة صلح رام اهللا
قاٍض : قاٍض واحد، محكمتا صلح قلقيلية وسلفيت: ثالثة قضاة، محكمة صلح جنين: محكمة صلح الخليل

ثالثة : قاٍض واحد، ومحكمة صلح أريحا: قاٍض واحد، محكمة صلح دورا: ، محكمة صلح طولكرم١٥واحد
 . قضاة

 
تلبية  ونقلةً نوعية في هامةتعيين خطوةً  ويعتبر هذا ال.١٦ح قاضياً للصل٣٦تعيين تم  ٢/١/٢٠٠٢بتاريخ 

الصلح محاكم زيادة عدد قضاة الصلح من شأنه تخفيف األعباء الملقاة على إذ أن . إحتياجات هذه المحاكم
تعيين أو إلى ختصاصها في ظّل قوانين القضاء الجديدة، وبسبب الحاجة الماسة خاصة بعد توسيع نطاق إ

 هأنّومع أهمية هذا التعيين، إالّ . ١٧ قاضياً للبلديات١٦ لألمور المستعجلة، وياً قاض١٦ يقّل عن ما التفريغ 
حملة الترقيات التي طالت غالبية قضاة الصلح، والذين تم ترفيعهم لمحاكم بسبب فقد الكثير من أثره 

من قضاة الصلح إلى  ٢٧ قراراً يقضي بترقية ٢٣/٧/٢٠٠٢فقد أصدر الرئيس عرفات بتاريخ . ١٨البداية
 .١٩درجة قاضي بداية

 
 
 
 

                                                        
 . قضاة وتقلّص هذا العدد بفعل الترقيات اجلديدة إىل قاٍض واحد٤ كان عدد قضاة حمكمة صلح نابلس  ١٤
 . يعمل يف هاتني احملكمتني قاٍض واحد، هو القاضي غسان الريشة، حيث يعمل يومني يف حمكمة صلح سلفيت وباقي األيام يف حمكمة صلح قلقيلية ١٥
إلياس إبراهيم اجلالد، عدنان سامل أبو وردة، فهمي حممد النجار، مجال عبد القادر أبو سليم، وليد إمساعيل العاجز، فايز حسني محاد، : القضاة الذين متّ تعيينهم هم ١٦

الوعري، عبد مشرف إبراهيم العبادلة، عصام داوود األنصاري، إياد موسى تيم، أمحد عطية الطوباسي، أشرف موسى عريقات، وحيد عبد العزيز العملة، داوود فؤاد 
، إنعام صبحي أنشاصي، غسان حلمي الريشة، عبد احلميد إبراهيم األيويب، بوليت إلياس متري، بسام كمال احلجاوي، حممد مسلم موسى اجلربيينالفتاح عبد اهللا 

سيمون هارون، عبد الكرمي حممد حسين حالوة، مسلم، حممد شعبان ياسني، هاين عليان مطر، زكي حممد آل رضوان، حممد حممود سالمة، ثريا جودي الوزير، أرليت 
قرار تعيني احملامي حممود محاد، كذلك تضمن ال. حممد هشام الشعراوي، جمدي حامد اهلندي، عبد الرحيم رباح نصر، هاشم سلمان القوامسي، وسامي حسني اجلعربي

، متّ ٢٣/٧/٢٠٠٢وبتاريخ . وسف اللداوي، حممود أبو حصرية، وأمحد أبو صيام قضاة صلح باإلضافة إىل ذلك متّ تعيني كل من حممد ي.قبول التعينيإالّ أنه إعتذر عن 
 .تعيني عواطف عبد الغين أمحد املوظفة بديوان الفتوى والتشريع قاضياً للصلح

أكّدت . ٨٣، ص )٢٠٠١ستقلة حلقوق املواطن، اهليئة الفلسطينية امل: رام اهللا(التقرير السنوي السابع :  لإلطالع على إحتياجات حماكم الصلح من القضاة راجع ١٧
 . قاضي صلح جديد٧٤ يف حينه أنّ هناك حاجة لتعيني ما ال يقلّ عن اهليئة

 . قاضي صلح جديد)٣٥(رغم تعيني فقط،  اً قاضي)٣٥ (٢٠٠٢، وبلغ خالل عام اً قاضي)٢٩( ٢٠٠١ كان عدد قضاة الصلح خالل عام ١٨
 أبو هاشم، إمساعيل حممود اجلرو، علي كامل الفرا، خالد حسن جرب، سلوى كامل الصايغ، حسن إبراهيم اجلدبة، نعيم يوسف عبد الرحيم عبد الكرمي: القضاة هم ١٩

ي اآلغا، فايز سليمان زيادة، يوسف خليل أبو لطيفة، عزام عبد اهللا األسطل، سراج جرب اخلازندار، مجال مصباح حويلة، رمسي حممد الساعد، فواز عادل مساعيد، خري
يعقوب زلوم، رياض أمني عبد اهلادي، حلمي فارس الكخن، سعيد عبد الرحيم الشيخ، تيسري عبد اجلبار أبو زاهر، هاين بولص الناطور، يوسف شكري الصلييب، 

 .ن إبراهيم الشعارطلعت زايد الطويل، حممد عبد الغين العويوي، حممد عبد الفتاح احلروب، نصار حنا نصار املنصور، حممد احلاج أمحد العمر، ماز
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ومن التطورات المهمة األخرى التي طرأت على محاكم الصلح، قرار رئيس مجلس القضاء األعلى رقم 
، الذي منح قاضي الصلح المنفرد صالحية اإلشراف اإلداري على المحكمة، وفي حالة تعدد قضاة ٦٢

وكذلك القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القضاء . ٢٠الصلح، منحت هذه الصالحية ألقدم قاضي صلح
 .٢٢، رام اهللا، وبيت لحم٢١األعلى بتنظيم العمل في أقالم محاكم صلح نابلس، طولكرم، جنين

 
 نظراً ٢٠٠٢ظلّت تعاني من مشكلة تراكم القضايا، وقد تفاقمت هذه المشكلة خالل عام لكن محاكم الصلح 

 لفترات طويلة جاوزت األربعة ياح وحصار وإغالق ومنع تجولإجتمن لتصاعد اإلجراءات اإلسرائيلية، 
 . ٢٣أشهر في بعض المدن مثل نابلس، جنين، طولكرم

 
لم يراعى في تشكيل المحاكم كذلك تعاني محاكم الصلح من مشكلة سوء توزيع القضاة على المحاكم، حيث 

كّل من واحد في صلح  يعمل قاضي أنفال يعقل .  بإستثناء محكمة صلح غزة،عدد السكان، أو عدد القضايا
كّل من محكمتي  قضاة في ٣ مقابل ،محاكم الصلح في كل من نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت وقلقيلية

 .صلح أريحا وبيت لحم
 

ال تتسع التي بقيت في معظمها قديمة وو ،لم تطرأ تطورات تذكر على المباني التي تشغلها محاكم الصلح
، ولم يجد  ضاقت هذه المحاكم أكثر في ظّل تعيين المزيد من قضاة الصلحوقد. لمحامين والمتقاضينل

بعض قضاة الصلح مكاناً يجلسون فيه، مما دفع القضاة في رام اهللا إلى عقد إجتماع بهذا الخصوص، 
 يطالبونه بتوفير أماكن لقضاة الصلح ٢/٢/٢٠٠٢ورفعوا كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء األعلى بتاريخ 

، إالّ أن اللجنة لم تُنجز مهمتها ٢٤غم تكليف لجنة من القضاة بإستئجار مبنى لمحكمة صلح رام اهللاور. الجدد
لم تُباشر محاكم صلح بير نباال والعيزرية ، و أية محكمة صلح جديدة٢٠٠١كذلك لم تُشكّل خالل عام . بعد

 خاصة لهذه المحاكم منذ عام بالرغم من إستئجار مباٍن ، أعمالها بعد١٩٩٧المعلن عن تشكيلهما منذ عام 
ويعزى عدم مباشرة هذه المحاكم . ٢٠٠١، وتعيين مساعدين قانونيين وعدد من الموظفين منذ عام ٢٠٠٠

تقع في  ها كون،لمحكمة والقضاة وأطراف الدعوىلتوفير األمن لشرطة فلسطينية وجود عدم أعمالها إلى 
  .الكاملة  أي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية،"ج" مصنفة مناطق

 
 
 

                                                        
 .١٤/٩/٢٠٠٢ الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ ٦٢ من القرار رقم ٢ و ١ املواد  ٢٠
، والقاضي بتكليف املوظف أجمد داود للعمل بوظيفة رئيس قلم حمكمة صلح نابلس ٣/٩/٢٠٠٢ القرار اإلداري الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ  ٢١

 مها فريد للعمل بوظيفة نائبة له، وكذلك تكليف املوظف سائد غامن للعمل بوظيفة رئيس قلم حمكمة طولكرم وتكليف املوظف عبد اهللا اللبدي للعمل وتكليف املوظفة
 .بوظيفة نائب له، وتثبيت املوظف يوسف جرار بوظيفة رئيس قلم حمكمة صلح جنني وتكليف املوظف وليد عودة نائباً له

، والقاضي بتكليف املوظف إسحاق نوفل للعمل بوظيفة رئيس قلم حمكمة صلح رام ٢٤/٨/٢٠٠٢ الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ  القرار اإلداري ٢٢
 .اهللا وتعيني املوظفة نائلة الديك نائبة له، وكذلك تكليف املوظف هاشم املصري نائباً لرئيس قلم حمكمة صلح بيت حلم

 أنّ قاضي صلح سلفيت مل حيضر للمحكمة سوى مرتني ٣٠/١١/٢٠٠٢ بتاريخ اهليئة صلح سلفيت وبعض أصحاب القضايا لباحث  أفاد احملامون يف حمكمة ٢٣
 . أشهر٤وقال حمامي آخر من جنني أنه مل ميثل أمام أي حمكمة يف جنني منذ سنة و .  أشهر٨خالل 

 . على نسخة عنهااهليئة، وحصلت ٢/٢/٢٠٠٢ء األعلى لقاضي إستئناف رام اهللا بتاريخ  هذه املعلومات مستقاة من الرسالة اليت وجهها رئيس جملس القضا ٢٤
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 محاكــم البدايـــــة
 

 محاكم بداية في مراكز اءش على إنقانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظاميةنص كّل من 
تنعقد و. وعدد كاٍف من القضاةالمحكمة وتُشكّل محكمة البداية من رئيس . المحافظات حسب مقتضى الحال

 فرد في ألقدمهم، وتنعقد من قاٍضعندها تكون الرئاسة و ،ثة قضاةمن ثالعند نظر القضايا هيئة المحكمة 
 وتختص ، فتنعقد من ثالثة قضاة،ستئنافيةأما محكمة البداية بصفتها اإل. األحوال التي يحددها القانون

نعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية إيجوز  و.محاكم الصلحستئناف األحكام الصادرة عن إبالنظر في 
. بناء على طلب من النائب العامو ،ج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العلياخار

 ويسمى ،بداية للنظر في األمور الوقتية والمستعجلةالنتدب قاضي  ي،وبقرار من مجلس القضاء األعلى
 .٢٥"قاضي األمور المستعجلة"عندها 

 
 ةــــم البدايــختصاص محاكإ
 

 تكون محكمة البداية صاحبة الوالية العامة في نظر جميع الدعاوى التي ال تدخل في ،قوقيةفي القضايا الح
ة بالنظر في إستئناف األحكام التي تصدر من محاكم  محكمة البدايختصكذلك ت. ختصاص محكمة الصلحإ

نظر جميع  فتختص محاكم البداية ب،أما في الدعاوى الجزائية. ٢٦الصلح، ويجوز فيها اإلستئناف قانوناً
 .٢٧تهامالجنايات، وجرائم الجنح المتالزمة معها والمحالة إليها بموجب قرار اإل

 
 منتدبون من محاكم الصلح، ٦قاضياً من بينهم  ٢٢ يعمل فيها ، محاكم بدايةهناك ستفي الضفة الغربية 

 صلح منتدب،  قضاة بينهم قاضي٣دائرة واحدة من : محكمة بداية رام اهللا: ن على النحو التاليوموزع
:  جنين،أربعة قضاةدائرة واحدة من : ، نابلس٢٨نا صلح منتدبا قضاة من بينهم قاضي٦ن من ادائرت: الخليل

ن، ا صلح منتدباثالثة قضاة من بينهم قاضيدائرة واحدة من : ، بيت لحم٢٩ثالثة قضاةدائرة واحدة من 
 محكمتا بدايةهناك وفي قطاع غزة .  ثالثة قضاة من بينهم قاضية صلح منتدبةدائرة واحدة من: أريحا

 قضاة، ومحكمة ٩ثالث دوائر من : محكمة بداية غزة:  قاضياً موزعون على النحو التالي١٥يعمل فيهما 
إنشاء محاكم بداية جديدة في ، يجوز وبمقتضى القانون الجديد.  قضاة٦ن من ادائرت: بداية خان يونس

محافظة يونس الشرقية،  ، دورا، شمال غزة، خان مثل سلفيت، طوباس،مراكز المحافظات األخرى
 .الوسطى، ورفح

 
                                                        

 .٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم  من ١٢، وكذلك املادة ٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ١٧-١٢املواد  ٢٥
 .٢٠٠١ لسنة ٢ة رقم قانون أصول احملاكمات املدنية والتجاري من ٤١ حسب املادة  ٢٦
 .٢٠٠٢ لسنة ٣قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  من ١٦٨ املادة  ٢٧
 على أن يتم توزيع القضايا يف حمكمة بداية اخلليل حبيث تنظر ١٤/٩/٢٠٠٢ الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ ٦٢ من القرار رقم ٥ نصت املادة  ٢٨

 . الفردية وتنظر الدائرة الثانية بالقضايا ذات األرقام الزوجيةالدائرة األوىل بالقضايا ذات األرقام
 متّ إستئجار مبىن خاص مبحكمة بداية ٢٠٠١خالل عام . ١٩٩٦كان يفترض أن تشكل هذه احملكمة خالل عام  ١٩٩٦ لسنة ٣٩لقرار الرئاسي رقم   مبوجب ا ٢٩

 والقاضي بتشكيل حمكمة بداية ٤/٣/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٣٥كمة فعلياً إالّ بعد صدور القرار رقم جنني ومتّ تعيني مساعدين قانونيني فيها، ولكن مل يتم تشكيل احمل
 .أسامة الطاهر رئيساً، وعضوية كل من فواز مساعيد وسعيد عبد الرمحن الشيخ: جنني من القضاة
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  بتشكيل ثالثذي يقضي ال،١٩٩٦ لسنة ٣٩لم يتم تشكيل محاكم بداية جديدة تطبيقاً للقرار الرئاسي رقم 
 الذي يقضي ١٩٩٧ لسنة ٤٢كما لم يتم تنفيذ القرار الرئاسي رقم . ٣٠محاكم بداية في طولكرم وقلقيلية

وأبو  ختصاصها بلدات العيزريةإمحافظة القدس، والتي من المفترض أن يشمل ة بداية في بإنشاء محكم
 . ٣١القدس والمناطق المجاورةمدينة ديس والسواحرة الشرقية والزعيم وبيرنباال وقرى شمال وشمال غرب 

 
 ٣٧وز  من قضاة الصلح إلى درجة قاضي بداية، فإن عدد قضاة البداية لم يتجا٢٧بالرغم من ترقية 

هذا العدد غير كاٍف نظراً لترقية معظم قضاة البداية للعمل . ٢٠٠١ قضاة فقط عن عام ٩قاضياً، بزيادة 
يكفي لتشكيل محكمة بداية  نظراً لعدم توفر عدد من القضاة في كّلفي محاكم اإلستئناف والمحكمة العليا، و

وهذا يتطلب  .خرى للنظر في القضايا الحقوقية وهيئة أ، هيئة للنظر في القضايا الجزائية:هيئتين على األقل
 كما أن األخذ بنظام الهيئة الثالثية يعني أن . قضاة سبعةأن ال يقل عدد قضاة محكمة البداية الواحدة عن

 قاضي بداية كان بإمكانهم في ظّل ٢٩ هيئة قضائية، في حين أن ١٢ قاضي بداية ال يشكلون سوى ٣٧
 .يئة قضائية ه٢٩القانون السابق تشكيل 

 
 تختص دوائر اإلجراء بتنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم النظامية في القضايا ،وفق قوانين اإلجراء
ويرأس اإلجراء رئيس محكمة . األحكام الصادرة عن المحاكم الدينية، إضافةً إلى الحقوقية والجزائية

ال يجد عادةً على رئيس محكمة البداية الذي ويشكل هذا عبئاً إضافياً . البداية، أو من ينتدبهم من القضاة
 من الضروري تسمية أحد القضاة قاضياً متفرغاً ،وعليه. الوقت الكافي للنظر في الدعاوى اإلجرائية

كيل المحاكم ش هذا المطلب منصوص عليه في قانون ت.ليرأس دائرة اإلجراء ويتابع تنفيذ قرارات المحاكم
م بهذه الخطوة التسريع في إجراءات التنفيذ، والدقة في إصدار قرارات من شأن القياكما أن . النظامية
 .التنفيذ

 
 ٦٢ومن التطورات المهمة األخرى التي طرأت على محاكم البداية قرار رئيس مجلس القضاء األعلى رقم 

وكذلك . ٣٢والذي ينص على أن يتولى رئيس كّل دائرة بمحاكم البداية اإلشراف على األعمال اإلدارية فيها
القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القضاء األعلى بتنظيم العمل في أقالم محاكم بداية نابلس، جنين، رام 

 .٣٣اهللا وبيت لحم
 

 وقد .من مشكلة تراكم القضاياولكن بالرغم من زيادة عدد قضاة محاكم البداية، إالّ أنّها ما زالت تُعاني 
من البداية كذلك تعاني محاكم . اإلسرائيليةاإلعتداءات لتصاعد  نظراً ٢٠٠٢تفاقمت هذه المشكلة خالل عام 

                                                        
 مل يعلن عن افتتاح هذه ٢٠٠٢ قانونيني فيها، إال أنه وحىت اية عام تعيني مساعدينومت  البداية يف طولكرم، ةمبىن خاص حملكممت استئجار  ٢٠٠١ منذ عام  ٣٠

 . رمسياًاحملكمة
  . مت استئجار مبىن حملكمة بداية العيزرية وتأثيثه، وعني له عدد من املوظفني، إال أن هذه احملكمة مل تباشر عملها بعد٣١
 .١٤/٩/٢٠٠٢على بتاريخ  الصادر عن رئيس جملس القضاء األ٦٢ من القرار رقم ٣ املادة  ٣٢
، والقاضي بتكليف املوظف حممود قنديل للعمل بوظيفة رئيس قلم حمكمة بداية ٢٤/٨/٢٠٠٢القرار اإلداري الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ   ٣٣

داية جنني، وتكليف املوظف عبد الرحيم أمحد خليفة نابلس، وتكليف املوظف نضال صبح نائباً له، وكذلك بتثبيت املوظف كمال األمحد بوظيفة رئيس قلم حمكمة ب
نائباً، وتكليف املوظف عيسى زهران للعمل بوظيفة رئيس قلم حمكمة بداية رام اهللا، وتكليف املوظف حمفوظ زيتاوي نائباً له، وتثبيت املوظف حيدر حامد للعمل 

 .ةً لهبوظيفة رئيس قلم حمكمة بداية بيت حلم، وتكليف املوظفة رنا خضر نائب



 ٩٣

 ،عدد السكان، أو عدد القضايالم يراع دائماً في تشكيل المحاكم سوء توزيع القضاة على المحاكم، حيث 
ويالحظ سوء توزيع القضاة على محاكم البداية بصورة . محاكم البداية في غزة وخانيونس والخليلبإستثناء 
 .ي محاكم كل من نابلس ورام اهللاخاصة ف

 
لم يتخذ مجلس القضاء األعلى قرارات بتسمية قضاة األمور الوقتية والمستعجلة وقضاة التسوية حتى نهاية 

ستيعاب زالت المباني التي تشغلها غالبية محاكم البداية قديمة وضيقة وغير كافية إل اكذلك م. ٢٠٠٢عام 
 .المحامين والمتقاضين

 
 ستئنـــافمحاكــم اال

 
ستئناف في كل من القدس، غزة، ورام اهللاإعلى إنشاء محاكم  تشكيل المحاكم النظاميةقانون  ينص. 
من ثالثة قضاة عند نظر القضايا من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتنعقد محكمة اإلستئناف ل وتُشكّ

ناف وتقسيمها إلى دوائر ستئيتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم اإلو. برئاسة أقدمهم
 .٣٤متخصصة

 
ستئنافات المرفوعة إليها بشأن األحكام والقرارات الصادرة عن ستئناف بالنظر في اال محاكم االتختص

كذلك يجوز . ٣٥محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة، وأي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر
 إلى محكمة ، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها،لمواد المستعجلةستئناف األحكام والقرارات الصادرة في اإ

إذا كانت  ،ستئناف األحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلحأيضاً إيجوز و. ٣٦ستئنافاإل
ر وقوع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثّبسبب  أو ،ختصاص المتعلقة بالنظام العامقواعد اإللمخالفة 
 .٣٧مفي الحك

 
فوزي أبو وطفة : األولى منشُكّلت  تم تشكيل محكمة اإلستئناف بغزة من دائرتين، ١١/٩/٢٠٠٢بتاريخ 

 إسحاق مهنا رئيساً، وعضوية :الثانية منشُكلت  و.مازن سيسالمو من وليد الحايك، رئيساً، وعضوية كّل
 اإلستئناف العليا من دائرتين، وفي الضفة الغربية تم تشكيل محكمة. كل من زكريا كحيل، ومازن سيسالم

، أما الثانية ٣٨عماد سليم رئيساً، وعضوية كل من محمد أبو غوش، وإيمان ناصر الدين: منشُكلت األولى 
  .٤٠، وهشام الحتو٣٩ عبد اهللا غزالن رئيساً، وعضوية كل من فتحي أبو سرور:منفقد شُكلت 

                                                        
 .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ٢١– ١٨ املواد ٣٤
 . من القانون السابق٢٢ املادة ٣٥
 .٢٠٠١ لسنة ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  من ٢٠٢ املادة ٣٦
ستئناف يف القضايا ختصاص حماكم اإلإخبصوص  ٢٠٠١ لسنة ٣ة رقم قانون اإلجراءات اجلزائيكذلك أنظر الباب الثاين من .  من القانون السابق٢٠٣ املادة ٣٧

 .اجلزائية
 . أنتدبت إىل حمكمة النقض باإلضافة إىل وظيفتها ٣٨
 . هذا القاضي كان منتدباً حملاكم أمن الدولة ٣٩
 . أنتدب إىل حمكمة النقض باإلضافة إىل وظيفته ٤٠



 ٩٤

ن يتولى كّل رئيس دائرة إستئناف اإلشراف هذا وأصدر رئيس مجلس القضاء األعلى قراراً ينص على أ
على األعمال اإلدارية فيها، ووزع القضايا في محكمة إستئناف رام اهللا بحيث تنظر الدائرة األولى في 

كذلك تم تنظيم . ٤١القضايا ذات األرقام الفردية، بينما تنظر الدائرة الثانية في القضايا ذات األرقام الزوجية
 .٤٢اإلستئناف برام اهللالعمل في قلم محكمة 

 
، خاصة في الضفة الغربية، لم تتمكن ٢٠٠٢نتيجةً لتصعيد قوات اإلحتالل اإلسرائيلية إعتداءاتها خالل عام 

محكمة اإلستئناف برام اهللا من عقد جلساتها إالّ نادراً، وإقتصرت غالبية الجلسات التي عقدتها على تأجيل 
فقبل اإلعالن عن التشكيالت القضائية . تعذر توفر النصاب: هاويعود ذلك لعدة أسباب، أهم. القضايا

، لم يتمكن قاضيان من قضاة محكمة اإلستئناف، وهما عوني الناظر المقيم في ١١/٩/٢٠٠٢المؤقتة بتاريخ 
هذا ناهيك عن خضوع . الخليل وزهير خليل المقيم في طولكرم، من الوصول إلى مقر المحكمة في رام اهللا

، وإضافةً ٢٠٠٢هللا لإلجتياح ومنع التجول المتكرر منذ بداية شهر آذار وحتى بداية شهر آب مدينة رام ا
أما بعد التشكيالت القضائية المؤقتة، فقد برزت . ٣١/٨/٢٠٠٢ – ١٥/٧إلى العطة القضائية الممتدة من 

من الوصول إلى مقر مشكلة جديدة مردها تشكيل المحكمة من دائرتين، في كّل دائرة منهما قاٍض ال يتمكن 
أما محكمة اإلستئناف في قطاع غزة، فلم تعاني من هذه المشكلة نظراً لقدرة جميع . المحكمة بإنتظام

قضاتها على الوصول إلى مقر المحكمة بسهولة، ونظراً لعدم تعرض قطاع غزة إلجتياح ومنع تجول 
 .مماثلين

 
 اإلستئناف صفة واحدة، وهو النظر في اإلستئنافات بموجب التشكيالت القضائية الجديدة أصبح لمحاكم
. ٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم المرفوعة إليها وفقاً لما هو منصوص عليه في 

وعليه، لم تعد محكمة اإلستئناف تنعقد بصفة محكمة عدل عليا كما كان الوضع عليه بموجب القوانين 
ومن المتوقع أن ينعكس تخفيف األعباء عن . لملقى على كاهل المحكمةالسابقة، مما يعني تخفيف العبء ا

 .كاهل محكمة اإلستئناف إيجاباً، وأن تُسرع النظر في بتّ القضايا المعروضة عليها
 

ومقر محكمة اإلستئناف .  أي تغيير على المباني التي تشغلها محاكم اإلستئناف٢٠٠٢ولم يطرأ خالل عام 
 يعد كافياً إلستيعاب القضاة الجدد، إذ يفتقر المبنى إلى عدد من الغرف تكفي في الضفة الغربية لم

 .  لتخصيص غرفة لكّل قاٍض
 

 المحكمــــة العليــــا
 
ويكون المقر الدائم للمحكمة العليا . ل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاةشكّتُ

تنعقد المحكمة العليا بحضور ثلثي عدد . ٤٣ينتي غزة ورام اهللالقدس، وتنعقد مؤقتاً في مدمدينة في 
العدول عـن مبدأ :  بناء على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحاالت التالية،أعضائها على األقل

                                                        
 .١٤/٩/٢٠٠٢لس القضاء األعلى بتاريخ  الصادر عن رئيس جم٦٢ من القرار رقم ٥ و٣ املواد  ٤١
، والقاضي بتكليف املوظف مصطفى مجيل عودة للعمل بوظيفة رئيس قلم حمكمة ٢٤/٨/٢٠٠٢ القرار اإلداري الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ  ٤٢

 .اإلستئناف يف رام اهللا وتكليف املوظف حممود شحادة خليل للعمل نائباً له
 .٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القائية رقم  من ٨ واملادة .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ٢٤ املادة ٤٣



 ٩٥

قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مباديء سابقة إذا كانت القضية المعروضة عليها 
ويتولى مجلس . ٤٤ونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصةتدور حول نقطة قان

 .٤٥القضاء األعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة
 

يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين و ، يتولى رئاسته أحد قضاتها،ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني
 هذا المكتب  ويختص. يختارهم مجلس القضاء األعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد،مينأو كبار المحا

باستخالص المباديء القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها 
يس المحكمة فه بها رئإعداد البحوث الالزمة، وأية مسائل أخرى يكلّوبعد عرضها على رئيس المحكمة، 

 .٤٦العليا
 

قانون السلطة القضائية  و٢٠٠١ لسنة ٥تشكيل المحاكم النظامية رقم قانون  وفق ،تتكون المحكمة العليا
 .من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، ٢٠٠٢ لسنة ١رقم 

 
 محكمـــة النقــــض

 
 الرئيس يرأسها أقدم نوابه، تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب

ستئناف محاكم اإلضد  بالنظر في الطعون المرفوعة إليها  المحكمةوتختص. ٤٧فالقاضي األقدم في الهيئة
الطعون المرفوعة إليها عن وفي القضايا الجزائية والمدنية ومسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين، 

ة طلبات ترفع إليها بموجب أيو المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى، المسائلوستئنافية، محاكم البداية بصفتها اإل
 .٤٨أي قانون آخر

 
 :على النحو التالي، ١١/٩/٢٠٠٢تم تشكيل محكمة النقض بتاريخ 

 
 من جميل العشي، خليل الشياح، محمد من رضوان اآلغا رئيساً، وعضوية كّلبغزة محكمة النقض شُكّلت 

 رضوان اآلغا رئيساً، وشكلت محكمة النقض برام اهللا من. لدجانيسعادة اومحمود صبح، يونس اآلغا، 
ويتولى رئيس كّل . أسعد مباركووعضوية كل من زهير خليل، محمد سدر، عوني الناظر، أسامة الطاهر، 

ونظراً ألن عضوين من قضاة محكمة النقض . ٤٩دائرة بمحكمة النقض اإلشراف على األعمال اإلدارية بها
 سابقون، سبق لهم أن نظروا في القضايا المرفوعة لمحكمة اإلستئناف، فمن الواجب هم قضاة إستئناف

إمتناعهم عن النظر في ذات القضايا عند عرضها على المحكمة، وعليه تم إنتداب إثنين من قضاة 
 .اإلستئناف، وهما إيمان ناصر الدين وهشام الحتو إلى محكمة النقض

                                                        
 .تشكيل احملاكم النظاميةقانون  من ٢٥ املادة ٤٤
 . من القانون السابق٢٨ املادة ٤٥
 .٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم  من ١٠ و٩ واملادتان . من القانون السابق٢٦ املادة ٤٦
 .٢٠٠١ لسنة ٥تشكيل احملاكم النظامية رقم قانون  من ٢٩ املاد ٤٧
 .٢٠٠١ لسنة ٢قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم  من ٢٤٣-٢٢٥أنظر أيضاً املواد .  من القانون السابق٣٠ املادة ٤٨
 .١٤/٩/٢٠٠٢ الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ ٦٢ من القرار رقم ٣ املادة  ٤٩



 ٩٦

. شرت محكمة النقض عملها في كّل من الضفة الغربية وقطاع غزةبعد إعالن التشكيالت القضائية، با
وبما أن محكمة النقض لم تنته من البتّ . ٢٠٠٢وهناك عشرات الملفات التي بدأت النظر فيها خالل عـام 

 .في أي من القضايا المعروضة عليها، فمن المبكر تقييم أدائها
 

 محكمــة العـــدل العليـــا
 

نعقاد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة وقاضيين على إعلى   المحاكم النظاميةتشكيلقانون  ينص
تختص محكمة و. ٥٠القاضي األقدم في هيئة المحكمةف وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، .األقل

الطلبات و ،)عيةبإستثناء اإلنتخابات الرئاسية والتشري (نتخاباتالعدل العليا بالنظر في الطعون الخاصة باال
التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائية الماسة باألشخاص أو 

الطلبات من نوع المعارضة و ، بما في ذلك النقابات المهنية،األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام
 ،شخاص الموقوفين بوجه غير مشروعفي الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األ

المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات أو المرتبات أو النقل أو و
رفض الجهة و ،ستيداع أو الفصـل وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفيةاإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو اإل

 ،تخاذه وفقاً ألحكام القوانين أو األنظمة المعمول بهاإاذ أي قرار كان يجب اإلدارية أو امتناعها عن اتخ
 بل مجرد عرائض أو استدعاءات ،المسائل التي ليست قضايا أو محاكماتو ،سائر المنازعات اإلداريةو

أية أمور أخرى ترفع و ، محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالةةخارجة عن صالحية أي
 .٥١ بموجب أحكام القانونإليها

 
 في المادة  ذكرهايشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الوارد

اإلختصاص، : أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي تشكيل المحاكم النظاميةقانون  من ٣٣
التعسف أو أو وائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وجود عيب في الشكل، مخالفة القوانين أو الل

 .٥٢ن في القانونبيستعمال السلطة على الوجه المإنحراف في اال
 

 :على النحو التالي، ١١/٩/٢٠٠٢بتاريخ تم إعادة تشكيل محكمة العدل العليا 
 

  يساً، وعضوية كل منرضوان اآلغا رئ :الدائرة األولى. من دائرتينشُكّلت وبغزة محكمة العدل العليا 
رضوان اآلغا رئيساً، وعضوية كل من حمدان : الدائرة الثانية. فيصل الحسينيوفايز القدرة، عدنان الزين، 

 .سعادة الدجانيوالعبادلة، حسين أبو عاصي، 
 

 رضوان اآلغا رئيساً، وعضوية كل:  الدائرة األولى. أيضاًمن دائرتينبرام اهللا شكلت محكمة العدل العليا 
رضوان اآلغا رئيساً، وعضوية كل : الدائرة الثانية .مصطفى القاقومن سامي صرصور، فريد مصلح، 

                                                        
 .٢٠٠١ لسنة ٥قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  من ٣٣ املادة ٥٠
 . من القانون السابق٣٣ املادة ٥١
 . من القانون السابق٣٤ املادة ٥٢



 ٩٧

 ويتولى رئيس كّل دائرة بمحكمة العدل العليا اإلشراف .أسعد مباركومن عيسى أبو شرار، رفيق زهد، 
 .٥٣على األعمال اإلدارية فيها

 
 م األداءـــتقيي

 
 إال في حاالت نادرة، إذ عانت من ٢٠٠٢رام اهللا بكامل هيئتها خالل عام لم تنعقد محكمة العدل العليا في 

ذات المشكلة التي عانت منها محكمة اإلستئناف، والتي سبق الحديث عنها، خاصة مشكلة تشكيل المحكمة 
أما محكمة العدل . ٥٤من دائرتين، في كّل دائرة قاض ال يتمكن من الوصول إلى مقر المحكمة بإنتظام

ا في غزة فلم تعاِن من هذه المشكلة نظراً لعدم تعرض قطاع غزة إلجتياح ومنع تجول، وعليه عقدت العلي
 .المحكمة جلساتها بصورة منتظمة قبل التشكيالت القضائية في شهر أيلول وبعده

 
  مقارنةً بما نظرته في،٢٠٠٢ة عدد القضايا التي نظرتها محاكم العدل العليا خالل عام بالرغم من قلّ

 إال .إالّ أنّها واصلت إصدار القرارات المبطلة لممارسات السلطة التنفيذية المخالفة للقانونالسنوات السابقة، 
الة بما فيه الكفاية  هذه المحاكم أنه يمكن القول أنحترام السلطة التنفيذية لهذه إبسبب عدم لم تكن فع

 . القرارات
 

 :عن محكمة العدل العلياعلى القرارات الصادرة  أمثلةوفي ما يلي 
 
 أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً يقضي بإلزام الشرطة الفلسطينية ٢٥/٤/٢٠٠٢بتاريخ . ١

 في غزة فوراً، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به محامو المركز الرسالةبإعادة فتح مقر صحيفة 
 دون أن يتم التحقيق ،١٨/١٢/٢٠٠١ت بتاريخ الفلسطيني لحقوق اإلنسان بوكالتهم عن الصحيفة التي أغلق

لقانون المطبوعات  ودون وجود قرار قضائي بإغالقها تطبيقاً ،ليها من قبل النائب العامؤمع أي من مس
 حيث إعتبرت ،١٩٩٧ويأتي هذا القرار مشابهاً لقرار أصدرته ذات المحكمة عام . ١٩٩٥والنشر لعام 

حيفة ينطوي على تعسف في إستعمال السلطة ومخالف ألحكام قرار إغالق الصأن المحكمة في حينه 
 .ا زالت الصحيفة مغلقةمقرار المحكمة، والفلسطينية بتنفيذ لم تلتزم الشرطة . الدستور والقانون

 
 أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً يقضي باإلفراج عن المواطن ساهر ١٦/٥/٢٠٠٢بتاريخ . ٢

وقوف لدى اإلستخبارات العسكرية في غزة على خلفية اإلشتباه بتعامله مع سالمة عبد اهللا خطاب، الم
 .لم يتم تنفيذ قرار المحكمة. سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي

 
أمين عام الجبهة  أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً يقضي باإلفراج عن ٣/٦/٢٠٠٢بتاريخ . ٣

 إالّ أن السلطة الوطنية رفضت تنفيذ القرار بحجة ،، الموقوف في سجن أريحاأحمد سعداتالشعبية، 
 .غتيال سعداتإالتهديدات اإلسرائيلية بإعتقال أو 
                                                        

 .١٤/٩/٢٠٠٢ الصادر عن رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ ٦٢ من القرار رقم ٦ و٣ املواد  ٥٣
 متّ تأجيل القضية ألكثر ، املنظورة أمام حمكمة العدل العليا يف رام اهللا"كارين أ"سجن أرحيا على خلفية سفينة األسلحة يف قضية العميد فؤاد الشوبكي احملتجز يف   ٥٤

 .من مرة لعدم متكن إثنني من قضاة احملكمة األربعة من الوصول إىل قاعة احملكمة بسبب احلصار اإلسرائيلي  لألراضي الفلسطينية



 ٩٨

 أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً يقضي باإلفراج عن المواطن عيد ٢٤/١١/٢٠٠٢بتاريخ . ٤
اه بتعامله مع سلطات عطية أبو نصير، والموقوف لدى اإلستخبارات العسكرية في غزة على خلفية اإلشتب

 .لم يتم تنفيذ قرار المحكمة. اإلحتالل اإلسرائيلي
فؤاد سراح  بإطالقمحكمة العدل العليا برام اهللا قراراً يقضي  أصدرت ١١/١٢/٢٠٠٢بتاريخ . ٥

 ةـقضية سفينة األسلح، على خلفية إتهامه في ٢٥/٤/٢٠٠٢ منذ ريحاوالموقوف في سجن أ ،الشوبكي
مخالفاً ضده  تهامإ عتقال دون تقديم الئحةالشوبكي رهن اإلعلى بقاء برت المحكمة اإل وإعت."أ نـكاري"

 .الفلسطينيقانون األساسي لل و٢٠٠١ لسنة ٣رقم  لقانون اإلجراءات الجزائية
 

 ويجب العدالة، هي عنوان ا، النظر عن نوع ومستوى المحكمة التي أصدرته وبغض،إن قرارات المحاكم
 تنفيذ قرارات كما أن اإلمتناع عن .م سلطة أو جهاز أمني ما، وأال تكون محل مساومةأن ال تخضع لتقيي

إنتهاكاً لقوانين نافذة أوالً، وإعتبر المحاكم يعلى مبدأ الفصل بين السلطات ثانياً، وتغذية اً صارخعتداء 
ات غير مختصة لفض العادي واللجوء بدالً عن ذلك إلى جه كالعزوف عن القضاء ،لمظاهر مجتمعية سلبية

 .الخالفات
 

  ةــــة المتخصصـــم النظاميــالمحاك
 

 محاكـــم البلديـــات
 

وتشمل . ٥٥ محاكم البلديات بالنظر في المخالفات المرتكبة خالفاً لقانون الهيئات المحلية الفلسطينيةتختص
. املة ألكثر من بلدية واحدة ويجوز أن تكون صالحية المحكمة المكانية ش.اتدائرة اختصاصها حدود البلدي

الضفـة الغربية عشر محاكم هناك في . تُشكل محكمة البلدية من قاٍض واحد من قضاة محكمة الصلحو
ويجيز القانون تشكيل محكمة بلدية في كل . بلدية بعدد محاكم الصلح، وفي قطاع غزة ست محاكم بلدية

 .تها في مقار البلدياتتعقد هذه المحاكم جلساو. منطقة توجد فيها محكمة صلح
 

 ،فلم يتم تعيين قضاة محاكم بلدية جدد. ٢٠٠٢تطورات أساسية على محاكم البلديات خالل عام طرأ أي لم ت
  .ذات الوقت وقضاتها يعملون قضاة صلح في إالّ مرة في األسبوع، ال تنعقد  هذه المحاكمعلماً أن

 
 ستئناف قضايا ضريبة الدخلإمحكمة 

 
مقرها الكائن في مدينة البيرة، تنفيذاً لقرار رئيس في  ١٩٩٨كمة عملها في بداية عام باشرت هذه المح

 المحكمة تختص. القاضي بتشكيلهاو ،١/٣/١٩٩٧ الصادر بتاريخ ١٠٦السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 
 لسنة ٢٥لقانون ضريبة الدخل رقم  وفقاً ،بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مأموري ضريبة الدخل

ختصاصها اإلقليمي في محافظات الضفة الغربية، وال مثيل إ وينحصر . في الضفة الغربيةنافذ ال١٩٦٤
قانون ضريبة الدخل  تقوم المحكمة العليا بموجب حيثلهذه المحكمة في النظام القضائي في قطاع غزة، 

تتألف محكمة . ضرورة بتشكيل محكمة خاصة للفصل في القضايا عند ال١٩٤٧ لسنة ١٣نتدابي رقم اال
                                                        

 .١٩٩٧ لسنة ١ئات احمللية الفلسطينية رقم قانون اهلي من ١٥املادة  ٥٥



 ٩٩

تم إلغاء هذه المحكمة خالل عام . ستئنافإ برئاسة قاضي ،استئناف قضايا ضريبة الدخل من ثالثة قضاة
 بموجب قرار صدر عن رئيس مجلس القضاء األعلى، وتم تحويل إختصاصاتها إلى محكمة ٢٠٠٢

 .اإلستئنناف، بالرغم من أنها منشأة بموجب قانون خاص
 
 

 ةـة العامـابالني: ثالثاً
 

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

ابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف علـى مـأموري          ويتولى أعضاء الني  . أحد أعضاء النيابة العامة   
ستقصـاء عـن الجـرائم    ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحـث واإل  . ختصاصهإ كل في دائرة     ،الضبط

ويشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي       .  التي تلزم للتحقيق في الدعوى     األدلةومرتكبيها وجمع   
تخـاذ  إوللنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة .  يتعلق بأعمال وظيفتهم يخضعون لمراقبته فيما  والذين  

 .قع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عملهت من قّاإلجراءات التأديبية بح
 
ـ     حد مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومـديرو شـرطة المحافظـات     "د القانون مأموري الضبط القضائي ب

صف الشرطة كل في دائرة اختصاصـه، رؤسـاء المراكـب البحريـة      واإلدارات العامة، ضباط وضباط     
 علـى وظـائف     كما نص ". والجوية، والموظفون الذين خُولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون        

قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجـرائم وعرضـها دون            " مأموري الضبط القضائي وهي   
إجراء الكشف والمعاينة والحصول على اإليضاحات الالزمة لتسـهيل التحقيـق،          ،تأخير على النيابة العامة   

تخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلـة  إ ،ستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين واإل
إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومـن المعنيـين                و ،الجريمة

 ".بها
 

 : بعض التغييرات على كادر النيابة العامة يمكن إجمالها بما يلي٢٠٠٢خالل عام طرأت 
 
 تم تعيين مساعد النائب العام في غزة، مازن سيسالم، ومساعد النائب العام في ٢/١/٢٠٠٢بتاريخ . ١

ء النيابة قضاة صلح،  من وكال١١كما تم تعيين . الضفة الغربية، أسعد مبارك، قاضيين في المحكمة العليا
، يقف على رأسهم القائم بأعمال النائب العام  ٥٦ إلى ٦٩ليتراجع بذلك عدد أفراد النيابة العامة من 

 ٣٣و)  رؤساء نيابة٤من بينهم ( وكيل نيابة في الضفة الغربية ٢٠ويساعده في الضفة الغربية مساعدان، و
 ). رؤساء نيابة٦من بينهم (وكيل نيابة في غزة 

 
 الفلسطيني قراراً عين بموجبه سعد وديع شحيبر قائماً بأعمال س أصدر الرئي٥/١١/٢٠٠٢بتاريخ  .٢

ين وزيراً للعدل في الحكومة  الذي ع، بذلك محل النائب العام السابق زهير الصورانيالنائب العام، ليحّل
 .٢٠٠٢٥٦ المشكلة في شهر تشرين أول الفلسطينية

                                                        
 .رئيس الفلسطيين خبصوص تعيني شحيربغري منشور أصدره ال على نسخة من قرار اهليئة حصلت ٥٦



 ١٠٠

رئيس ياسر عرفات قراراً بترقية مجموعة من وكالء النيابة العامة إلى  أصدر ال٢٥/١١/٢٠٠٢بتاريخ . ٣
منير سعيد العقبي، أسامة مصطفى أبو مدين، وائل عبد اهللا زقوت، عماد عدنان : درجة رئيس نيابة، وهم

الصوراني، عطية محمد جمعة، أيمن صبحي بشناق، خالد جميل محمد فانوس، أمجد نبيه لبادة، أحمد 
 .٥٧وأشرف النشاشيبي، وذلك تنفيذاً لقانون السلطة القضائيةمحمد براك، 

 
 أصدر الرئيس ياسر عرفات قراراً يقضي بدمج نيابة أمن الدولة بالنيابة العامة ٢٧/١٢/٢٠٠٢بتاريخ . ٤

. المدنية، وتعيين خالد القدرة، النائب العام لمحاكم أمن الدولة، نائباً عاماً للسلطة الوطنية الفلسطينية
غم من اإلقرار بأهمية تعيين نائب عام جديد، إذ ال يجوز أن يبقى هذا المنصب الحيوي شاغراً، إالّ وبالر

القانون األساسي  من ٩٨أن هذا التعيين يجب أن ينسجم مع القوانين الفلسطينية السارية، خاصة المادة 
 من ٦٣، والمادة "لقضاء األعلىتعيين النائب العام يتم بتنسيب من مجلس ا"، التي تنص على أن الفلسطيني

كما أن دمج نيابة أمن الدولة .  التي أعادت التأكيد على ما جاء في القانون األساسيقانون السلطة القضائية
مع النيابة العامة المدنية، واإلبقاء على محاكم أمن الدولة، يشكّل مخالفةً لكل من القانون األساسي وقانون 

 .٥٨م  يتضمنا أي إشارة لنيابة أو محكمة أمن الدولةالسلطة القضائية اللذان ل
 

 تطويـر وتحديــث عمل النيابـــة العامــــة
 
 تم تدريب جميع وكالء النيابة العامة في قطاع غزة وبعض الوكالء :التدريب القانوني لوكالء النيابة. ١

 الجنائية الفلسطيني الجديد، قانون أصول المحاكمات. أ: في الضفة الغربية على عدة مواضيع قانونية هي
 .جرائم المخدرات. متابعة جرائم اإلحتالل، د. مهارات المرافعة أمام المحاكم، ج. ب
 
 قاعدة من القواعد الملزمة التي على أعضاء النيابة العامة ٥٤ تضمن الدليل :دليل أخالق المهنة. ٢

 ذمته المالية عند تعيينه وعند حدوث أي ولعل من أهمها وجوب تقديم عضو النيابة تقريراً عن. مراعاتها
 .تغيير على هذه الذمة أو عند طلب النائب العام

 
يتضمن الدليل نصائح وإرشادات يمكن لوكيل النيابة الرجوع إليها : دليل مهارات المرافعة أمام المحاكم. ٣

شهود، وتقديم المرافعة عند القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، مثل تالوة الئحة اإلتهام، وإستجواب ال
 .الختامية

 
هذه .  تم إختيار خمسة مواقع تجريبية إلدخال إستخدام الحاسوب في عمل النيابة العامة:الحوسبة. ٤

مكتب النائب العام، مكتب مساعد النائب العام في رام اهللا، النيابة المدنية في غزة، نيابة رام : المواقع هي
. يد المواقع المذكورة بما يلزم من الحواسيب والطابعات وحافظات الطاقةكما تم تزو. اهللا، ونيابة جنين

باإلضافة إلى ذلك، تم إعداد برنامج محوسب إلسترجاع المعلومات والحصول على إحصائيات من شأنها 

                                                        
 .٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم  من ٧٤٤، و٦٨، ٦٠ على نسخة من القرار الذي صدر تنفيذاً للمواد اهليئة حصلت  ٥٧

 أصدرت نقابة احملامني الفلسطينيني بياناً أكّدت فيه أنّ هذا التعيني خمالف للقانون األساسي، وأنّ النقابة حتتفظ حبقّها يف رفع قضية أمام ٢٩/١٢/٢٠٠٢ بتاريخ  ٥٨
 .احملكمة الدستورية العليا للطعن يف هذه القرارات



 ١٠١

 كما تم تدريب وكالء النيابة واإلداريين في المواقع المذكورة على. أن تساعد في عملية التخطيط المستقبلي
 .اإلستخدمات األساسية للحاسوب

 
مكتب النائب العام، مكتب :  تم إنشاء نواة مكتبة قانونية في ثالثة مواقع هي:الكتب والمراجع القانونية. ٥

 .مساعد النائب العام في رام اهللا، ومكتب نيابة جنين
 
 . تم تأثيث قلم النيابة في كل من رام اهللا وجنين:األثاث. ٦
 

 تقييــم األداء
 

لقد أدى العدوان اإلسرائيلي المستمر، خاصة تدمير السجون ومراكز التوقيف وقصف مقرات األجهزة 
كذلك . األمنية، إلى تعقيد مهمة النيابة العامة، نظراً لعدم قدرة أفراد األجهزة األمنية توفير األمن والمساندة

 قدرتها على ممارسة مهامها، خاصة ما ما زالت النيابة العامة تعاني من إشكاليات ذاتية تتمثل في عدم
وما زالت النيابة العامة . يتعلق بالدخول إلى السجون ومراكز التوقيف للتأكد من قانونية إجراءات التوقيف

باإلضافة إلى ذلك، لم تقم . ٥٩ خاصة في قضايا اإلعتقال التعسفي،مغيبة في عمليات التوقيف واإلعتقال
بالدور المنوط بها في التحقيق في الكثير من قضايا القتل، ومنها قضايا قتل  ٢٠٠٢النيابة العامة خالل عام 

المواطنين الفلسطينيين على خلفية اإلشتباه بتعاملهم مع سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي، رغم مطالبتها القيام 
زمة في كذلك لم تجر النيابة التحقيقات الال. بذلك من قبل ذوي الضحايا، ومن قبل المؤسسات الحقوقية

 والتي ذهب ضحيتها خمسة مواطنين من بينهم قائد ٧/١٠/٢٠٠٢األحداث التي شهدها قطاع غزة بتاريخ 
كذلك لم تستجب النيابة العامة للمؤسسات الحقوقية، بما . ٦٠قوات حفظ النظام والتدخل العقيد راجح أبو لحية

 .٦١تها مواطنون بشأن التحقيق في الكثير من األحداث التي سقط نتيجالهيئة،فيها 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  و٢٣ عشر مواطناً فلسطينياً خالل يومي ١٦جهزة الفلسطينية بإعتقال  حيث قامت األ،، خاصة يف قطاع غزة٢٠٠٢ السياسية خالل عام اإلعتقاالت مل تتوقف ٥٩
 .٢٠٠١ لسنة ٣لقانون اإلجراءات اجلزائية رقم متت هذه اإلعتقاالت خالفاً . ٢٤/٦/٢٠٠٢
 حملاسبة كافة اخلارجني عن القانون، مضيفاً أنّ  إثر إغتيال العقيد أبو حلية أكّد النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيق يف مالبسات احلادث، وذلك متهيداً ٦٠

لإلطالع على أقوال النائب . النيابة عملت على متابعة األحداث والتحقيق فيها منذ ساعة وقوع اجلرمية، ولديها ملف متكامل حول كافة ما جرى من أحداث مؤسفة
 .٢١/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ األيامالعام، أنظر صحيفة 

 النائب العام بضرورة إجراء حتقيق وإطالعها على النتائج، إالّ أنّ النيابة العامة كانت متتنع عن الرد على اهليئةقتل واملواجهات الدموية طالبت  يف كثري من قضايا ال ٦١
 .اهليئةخماطبات 



 ١٠٢

 
 إدارة شــؤون القضــــاء: رابعاً

 
 مجلس القضــاء األعلـــى

 
إدارة شؤون المحاكم النظامية من صالحية مجلس أصبحت  قانون السلطة القضائيةبعد المصادقة على 

ة وزير تتمثل صالحي . ووزير العدلرئيس السلطة التنفيذيةلكّل من إضافةً لدور محدود ، القضاء األعلى
، وإصدار قرار بقبول إستقالة القضاة المقدمة لرئيس ٦٢بتحديد مقار ودوائر إختصاص محاكم الصلحالعدل 

جميع اإلشراف اإلداري على ، و٦٤، والطلب من مجلس القضاء األعلى اإلجتماع٦٣مجلس القضاء األعلى
فته أثناء إجراءات والطلب من مجلس القضاء األعلى وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظي، ٦٥المحاكم

تنظيم أعمال محاكم فتشمل صالحيات مجلس القضاء أما . ٦٦التحقيق في جريمة منسوب إليه إرتكابها
نتداب قضاة الصلح للنظر في األمور وإ ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك،الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة

ليجلس قاضياً في محكمة النقض أو في ستئناف نتداب أي قاض من قضاة محكمة اإلوإ ،الوقتية والمستعجلة
ستئناف أو في أي إالبداية ليجلس قاضياً في محكمة ، وإنتداب قاض من محكمة ستئناف أخرىإأي محكمة 

الصلح ليجلس قاضياً في محكمة بداية أو في أي محكمة وإنتداب قاض من محكمة  ،محكمة بداية أخرى
 . تشكيل المحاكم النظاميةقانونام إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكو ،صلح أخرى

 
، أثارت خالفاً واسعاً وصل حد ٢٠٠٢حدثت تغييرات جذرية على مجلس القضاء األعلى خالل عام 

الفقرة التالية تجمل هذا الخالف  .الطعن في شرعية المجلس، وبالتالي شرعية القرارات التي أصدرها
 :وتبعاته

 
، يشكّل مجلس القضاء األعلى اإلنتقالي ٢٠٠٢ لسنة ١ضائية رقم  من قانون السلطة الق٨١بمقتضى المادة 

بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل خالل شهر من تاريخ نشر 
 رئيساً، أربعة من قضاة المحكمة –رئيس المحكمة العليا : القانون في الجريدة الرسمية على النحو التالي

وعليه، فإن إستمرار . لنائب العام، رئيسا محكمة اإلستئناف في غزة ورام اهللا، ووكيل وزارة العدلالعليا، ا
، دون تنسيب من وزير العدل يعتبر مخالفاً لما ١/٦/٢٠٠٠٦٧عمل مجلس القضاء األعلى المشكل منذ 

                                                        
 .٢٠٠٢ لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم  من ١٣ املادة  ٦٢
 . من القانون السابق٣٣ املادة  ٦٣
 .القانون السابق من ٤٠ املادة  ٦٤
 . من القانون السابق٤٧ املادة  ٦٥
 .  من القانون السابق٥٨ املادة  ٦٦
 -رضوان اآلغا. ١: على النحو التايل أصدر رئيس السلطة الوطنية قراراً شكّل مبوجبه جملس القضاء األعلى جلميع احملافظات الفلسطينية، ١/٦/٢٠٠٠بتاريخ   ٦٧

 –مجيل حممد العشي . ٤.  قاضي احملكمة العليا–محدان مصطفى العبادلة . ٣.  قاضي احملكمة العليا–فايز محدان القدرة . ٢. ة قاضي القضا-رئيس احملكمة العليا
قاضي حمكمة –حممد عوين صابر الناظر . ٧.  قاضي حمكمة إستئناف–زهري ياسر خليل .  ٦.  قاضي حمكمة إستئناف-سامي طه صرصور. ٥. قاضي احملكمة العليا

 رئيس حمكمة –عيسى عبد الكرمي أبو شرار . ١٠.  وكيل وزارة العدل املساعد–حسن صابر أبو لبدة . ٩.  النائب العام–زهري موسى الصوراين . ٨. نافإستئ
 . رئيس حمكمة بداية–عماد سليم أسعد . ١١. إستئناف ضريبة الدخل



 ١٠٣

 أن عدد أعضاء مجلس كما.  أعاله، حتى لو تم التمديد له من قبل رئيس السلطة الوطنية٨١تضمنته المادة 
وبالتالي، فإن ). بزيادة عضوين عما هو محدد في القانون(القضاء األعلى الحالي هو أحد عشر عضواً 

قانون  من ٨١ و٣٧المطلوب إعادة تشكيل مجلس القضاء األعلى حسب المواصفات المحددة في المادتين 
نتقالي الذي ضم في عضويته بعض ويطعن البعض في مجلس القضاء األعلى اإل. ٦٨السلطة القضائية

. قانون السلطة القضائيةأ من /٣٤القضاة ممن تجاوزت أعمارهم سبعين عاماً في مخالفة ألحكام المادة 
كذلك طعن بعض المحامين بالقرارات الصادرة عن مجلس القضاء األعلى، خاصة قرار التشكيالت 

 . ٦٩ن جهة غير مختصةالقضائية المؤقتة، معتبرينه قراراً منعدما وصادراً ع
 

باإلضافة إلى ذلك، تثور التساؤالت حول محاوالت رئيس مجلس القضاء األعلى تطويع القانون واإللتفاف 
 بصورة مخالفة ألسس قانون السلطة القضائيةومن ذلك محاولته تمرير تعديل على . على نصوصه

ة الفلسطينية األولية على إجراء بعض فقد إعتبر رئيس مجلس القضاء األعلى موافقة رئيس السلط. التشريع
 بمثابة قانون، فأخذ يمارس عمله بناء علي تلك الموافقة، حتى قبل قانون السلطة القضائيةالتعديالت على 

وقد إعترض على هذه المخالفات رئيس محكمة . ٧٠أن تأخذ موافقة الرئيس المجرى الطبيعي للتشريع
قاضي القضاة ندب إثنين من قضاة محكمة ث رفض قرار حي ،القاضي سامي صرصوراإلستئناف األسبق 

قانون تشكيل  من ٣٥لمادة رام اهللا للعمل في محكمة العدل العليا، معتبراً هذا الندب مخافاً لالبداية في 
جيز إنتداب قاٍض من محكمة البداية ليعمل يالتي لم يرد فيها ما  ٢٠٠١ لسنة ٥المحاكم النظامية رقم 

كما يرى القاضي صرصور أن الندب ليس من صالحيات قاضي القضاة، وأن . ة العلياقاضياً في المحكم
كذلك واصل مجلس القضاء األعلى . ٧١الجهة المخولة بذلك هي مجلس القضاء األعلى، وليس رئيسه فقط

المنصوص عليه " قاضي القضاة"إستخدام مصطلحات لم يعد لها وجود في قوانين القضاء، مثل مصطلح 
 .٧٢المعمول به في التشريعات المصرية" المستشار" الملغى، ومصطلح ١٩٤٠ن المحاكم لعام في قانو

 
اإلحتالل إجراءات دون اإلنتقاص من أهمية المالحظات النقدية أعاله، ومع األخذ بعين اإلعتبار إستمرار 

 بالقرارات  حافال٢٠٠٢ًالتي تحول دون إجتماع أعضاء مجلس القضاء األعلى، يعتبر عام اإلسرائيلي 
 قراراً، إعادة تشكيل محاكم ٩٠وقد شملت هذه القرارات، التي جاوزت . التنظيمية التي أصدرها المجلس

                                                        
 .ذا اخلصوص برسالة إىل الرئيس الفلسطيين اهليئة بعثت ٢٧/٧/٢٠٠٢ بتاريخ  ٦٨
 : لإلطالع على املزيد أنظر. ١٣/١٠/٢٠٠٢ جاءت أقوال احملامني هذه خالل ورشة عمل عقدها املركز الفلسطيين إلستقالل القضاء واحملاماة برام اهللا بتاريخ  ٦٩

 . ١٤/١٠/٢٠٠٢، احلياة اجلديدةصحيفة 
 : عرفات من أجل املوافقة على إجراء التعديالت التالية على قانون السلطة القضائية تقدم رئيس جملس القضاء األعلى بإقتراحات للرئيس١٨/٥/٢٠٠٢ بتاريخ  ٧٠

تكون ميزانية جملس القضاء األعلى ميزانية مستقلة متاماً عن ميزانية وزارة العدل وال جيوز ألي سلطة أو جهة أو شخص مهما كانت صفته أن يتدخل يف ): ١(مادة 
اء األعلى الذي يقوم بإعدادها وإرساهلا إىل رئيس دول فلسطني رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليتوىل إقرارها حباهلا وإعادا إىل شؤون هذه امليزانية سوى جملس القض

 .جملس القضاء األعلى
 رئيس الدولة بإعتبار أن ذلك حق مكتسب يبقى قضاة احملكمة العليا يف مناصبهم طاملا هم قادرون على أداء مهمامهم من الناحية العلمية والصحية بإشراف): ٢(مادة 

 . هلم وال جيوز ألحد املساس به
 ١٩٩٩ لسنة ٢٨مجيع موظفي ومنتسيب احملاكم النظامية يكونون تابعني لس القضاء األعلى من الناحية اإلدارية واملالية طبقاً للمادة الثالثة من القرار رقم ): ٣(مادة 

 . ون املوظفني العام لتنفيذ ذلكوتخطر وزارتا العدل واملالية ودي
مجيع قرارات جملس القضاء األعلى تصدر بإسم رئيس احملكمة العليا وقاضي القضاة، رئيس جملس القضاء األعلى، املستشار رضوان . ١٧/٥/٢٠٠٢، األيام صحيفة  ٧١

 . اآلغا، علماً أنّ القرارات جيب أن تصدر بإسم جملس القضاء األعلى
 .رئيس احملكمة العليا قاضي القضاة، رئيس جملس القضاء األعلى، واملستشار:  أصدرها رئيس جملس القضاء يذيل القراربـ يف القرارات اليت ٧٢



 ١٠٤

الصلح والبداية واإلستئناف والمحكمة العليا، إضافة إلى تنظيم العمل في دوائر أقالم المحاكم ومكاتب 
ة قضاة محاكم الصلح والبداية  قاضياً، وترقي٣٥ تعيين أكثر من ٢٠٠٢كذلك شهد عام . اإلجراء

لقد ساهمت هذه التعيينات في تعزيز . واإلستئناف السابقين، وتعيين المزيد من موظفي الطواقم المساندة
 حّل ٢٠٠٣الكادر البشري في المحاكم بصورة كبيرة، ومن شأن القيام بخطوة مماثلة أخرى خالل عام 

 . مشكلة النقص في عدد القضاة
 

 منح وزير العدل بعض الصالحيات، إالّ أن مجلس القضاء األعلى يقوم عملياً بجميع ومع أن القانون
 إستكمال بنيته اإلدارية من خالل ٢٠٠٢وواصل المجلس خالل عام . الشؤون المتعلقة بالسلطة القضائية

نة البيرة وباشر كما إتّخذ مقراً له في مدي. تعيين المزيد من الموظفين للعمل في المحاسبة والشؤون اإلدارية
 .عمله من مجمع المحاكم في غزة

 
فعليه إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ قانون السلطة . ما زال هناك الكثير من الجهد على مجلس القضاء بذله

القضائية، خاصةً أنظمة التفتيش القضائي، وتدريب القضاة، وقواعد ممارسة مجلس القضاء األعلى 
س مطالب ببذل المزيد من الجهد لمنع سلب صالحيات المحاكم النظامية لصالح كما أن المجل. إلختصاصاته

محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية وغيرهما من جهات غير مختصة، ووضع حد لعدم تنفيذ قرارات 
وعليه العمل أيضاً على تأمين موازنة لمجلس القضاء األعلى تكفل تعيين المزيد من القضاة . المحاكم
 .  رواتبهم ومد المحاكم بما يلزمها من األثاث والتجهيزاتوتحسين

 
 

 لمحاكـــم الدينيـــة ا:خامساً
 

. تتكون المحاكم الدينية الفلسطينية من المحاكم الشرعية اإلسالمية في كٍل من الضفة الغربية وقطاع غزة
كم الشرعية في الضفة وتطبق المحاكم الشرعية في غزة قانوناً يختلف عن القانون الذي تطبقه المحا

، بينما المسيحية توجد في الضفة الغربية مجالس الطوائف الدينية ،وإلى جانب المحاكم الشرعية. الغربية
 .توجد في قطاع غزة المحكمة الكنسية األرثوذكسية

 
 ٧٣المحاكــــم الشرعيـــة

 
ايا األحوال الشخصية  من الضفة الغربية وقطاع غزة بالفصل في قض المحاكم الشرعية في كّلتختص

وتتألف المحاكم الشرعية من محاكم ابتدائية ومحاكم . للمسلمين، والقضايا المتعلقة بإنشاء الوقف وإدارته
دير غزة، جباليا، :  النحو التاليبتدائية موزعة علىإ محاكم شرعية ستّهناك في قطاع غزة . ستئنافاإل

أما . ستئناف الشرعية العليا، ومقرها مدينة غزةة اإلمحكموهناك . رفحبني سهيال، وخان يونس، البلح، 
جنين، طوباس، : النحو التاليبتدائية موزعة على إمحكمة شرعية سبع عشرة في الضفة الغربية فتوجد 

                                                        
 . مت استقاء املعلومات املتعلقة باحملاكم الشرعية يف الضفة الغربية من قاضي القضاة تيسري التميمي٧٣
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بيت ، أريحا، الرام، العيزرية، نابلس الغربية، سلفيت، بيرزيت، رام اهللا، ٧٤طولكرم، قلقيلية، نابلس الشرقية
 .٧٥، والقدسطاـرا، يلحم، الخليل، دو

 
مدينة القدس، ولها أن تعقد الرسمي في ستئناف شرعية واحدة مقرها إمحكمة هناك ي الضفة الغربية ف

. تعقد جلساتها في مدينة نابلسوكانت المحكمة مشكلة من هيئة واحدة و .٧٦جلساتها في أي مدينة أخرى
الهيئة األولى مشكلة من : شكيلها من هيئتين تمثّل بإعادة ت٢٠٠٢ولكن طرأ تغيير على تشكيلها خالل عام 

رئيس وعضوين، وتنعقد مؤقتاً في مدينة نابلس، وتختص بالنظر في اإلستئنافات المرفوعة إليها من 
المحاكم الشرعية اإلبتدائية في كّل من نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، نابلس الشرقية، 

انية فمشكلة من رئيس وثالثة أعضاء، وتختص بالنظر في اإلستئنافات أما الهيئة الث. ونابلس الغربية
المرفوعة إليها من المحاكم الشرعية في كّل من العيزرية، القدس، الرام، بيت لحم، أريحا، الخليل، دورا، 

 .يطا، وبيرزيت
 

كمة فباإلضافة إلى إعادة تشكيل مح.  بعض التطورات على المحاكم الشرعية٢٠٠٢طرأت خالل عام 
اإلستئناف الشرعية وإستحداث محاكم شرعية إبتدائية جديدة في كّل من القدس ونابلس، تم خالل العام 

كما تم تعيين المزيد من الموظفين من كتبة ومحضرين وأذنة ورؤساء أقالم .  قضاة جدد٥تعيين 
 موظفاً مع ١٨٧ى  إل٢٠٠١ موظفاً عام ١٥٧ومحاسبين، ليرتفع بذلك عدد موظفي المحاكم الشرعية من 

 .٢٠٠٢نهاية عام 
 

ومن أهم التطورات األخرى التي طرأت على المحاكم الشرعية القرار الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 
 بتعيين الشيخ تيسير التميمي قاضياً لقضاة المحاكم الشرعية في فلسطين خلفاً ٢٥/١٢/٢٠٠٢بتاريخ 

وبهذا القرار تم . ١٩٩٧توقف عن ممارسة أعماله منذ أيار لقاضي القضاة السابق محمد أبو سردانة الذي 
 .٧٧توحيد إدارة المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
يرى و.  في عدد القضاة أو اإلداريينصمن مشكلة تراكم القضايا، أو نقحالياً  تعاني المحاكم الشرعية ال

موظفين في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية  عدد القضاة والنبأقاضي القضاة في الضفة الغربية 
 .مناسب لطبيعة وحجم العمل

 
 وترميمها ورفدها بما  عملية تحديث المحاكم الشرعية في الضفة الغربية٢٠٠٢ستمرت خالل عام وإ

 والطابعات إلى المحاكم منذ أجهزة الحاسوب فباإلضافة إلى إدخال .تحتاجه من أثاث ومستلزمات مكتبية
 وبهدف حفظ الملفات من التلف .خالل هذا العام إعادة ترميم محكمة رام اهللا الشرعية ، تم٢٠٠٠عام 

                                                        
ويشمل . ، وذلك للتغلب على املشكلة الناجتة عن تقسيم قوات اإلحتالل مدينة نابلس  إىل قسمني٢٠٠٢ام متّ إستحداث هذه احملكمة يف شهر تشرين ثاين من الع ٧٤

 .إختصاصها املكاين شرق مدينة نابلس  وخميمات وقرى  شرق نابلس، يف حني تنظر حمكمة نابلس الغربية يف قضايا غرب نابلس وخميمات وقرى غرب املدينة
 .، وتنعقد مؤقتاً يف مقر احملكمة الشرعية يف العيزرية٢٠٠٢ خالل عام  متّ إستحداث هذه احملكمة ٧٥
 ٩٧، ص٦/٥/١٩٩٥دد الثالث، ـ، العالوقائع الفلسطينية، واملنشور يف ٢/١/١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩٩٥لسنة ) ٦( قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم ٧٦
ون احملاكم الشرعية من قبل جملس القضاء الشرعي األعلى، يف حني يتوىل قاضي قضاة احملاكم الشرعية إدارة شؤون  مبوجب القانون النافذ يف الضفة الغربية تدار شؤ٧٧

 .غزةقطاع احملاكم الشرعية مبوجب القانون النافذ يف 
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والضياع، وافق الرئيس ياسر عرفات على طلب قاضي القضاة بإنشاء أرشيف للوثائق التاريخية 
وبين والسجالت القديمة، كما وافق على إنشاء شبكة كمبيوتر مركزية للربط بين جميع المحاكم الشرعية 

 .ديوان قاضي القضاة
 

تعرضت المحاكم الشرعية في كّل من قلقيلية، نابلس، طولكرم، الخليل، ومقر ديوان قاضي القضاة في 
، حيث تم تفجير األبواب ٢٠٠٢البيرة، إلى اإلقتحام والتخريب من قبل قوات اإلحتالل خالل شهر نيسان 

دي على قاضي القضاة، الشيخ تيسير التميمي، وإعتقال والعبث في المحتويات، إضافةً إلى اإلعتداء الجس
 .بعض موظفي المحاكم

 
 إنشاء محاكم ٢٠٠٢ خالل عام يتمفلم . فلم يجر أي تغيير على المحاكم الشرعيةأما في قطاع غزة، 

د، جد تعيين قضاة شرعيين يتمكذلك لم . القائمةبتدائية جديدة نظراً لكفاية المحاكم الشرعية الست إشرعية 
ويبلغ عدد موظفي . قاضياً، يشمل مفتش المحاكم الشرعية وقضاة محكمة اإلستئناف) ١٣(وبقي عددهم 

 .موظفين جددموظفـاً، ولم يتم تعيين ) ٦٨(المحاكم 
 

  والمحكمة الكنسية األرثوذوكسيةالمسيحية،مجالس الطوائف الدينية 
 

 بموجب قانون مجالس الطـوائف الدينية غير ص، تختالمسيحيةفي الضفة الغربية مجالس للطوائف الدينية 
، وفي الشؤون للفلسطينيين المسيحيين بالنظر في قضايا األحوال الشخصية ،١٩٥٨ لسنة ٩المسلمة رقم 

وقد خول القانون المذكور كل طائفة دينية من . المتعلقة بإنشاء الوقف لمصلحة تلك الطوائف وإدارته
ن رئيسها وأعضاء مجلس طائفتها، ليكونوا بمثابة محكمة دينية لهاالطوائف المبينة فيه الحق في أن تعي .

 في الضفة الغربية ثالثة مجالس طائفية تعمل. ستئناف أحكام مجالس الطوائف الدينيةنظام خاص إلهناك و
. ، مجلس طائفة الالتين، ومجلس الطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية األرثوذكسمجلس طائفة الروم: هي

رات تُذكر على هذه ـلم تجر أي تغيي. لة مقراً لهاـدس المحتـوتتخذ جميع هذه المجالس مدينة الق
 .٢٠٠٢الس خالل عام ـالمج

 
 تتشكل من الرئيس الروحي ، توجد محكمة دينية تُعرف بالمحكمة الكنسية األرثوذكسية،ع غزةوفي قطا

 المحكمة بالنظر في قضايا تختص. للطائفة األرثوذكسية، بصفته رئيساً، ومن أربعة أعضاء من العلمانيين
نظام هناك  و.الطائفةأبناء الوقف لمنفعة وإدارة األحوال الشخصية ألفراد الطائفة، والقضايا المتعلقة بإنشاء 

 .٢٠٠٢لم تجِر أية تغييـرات تذكر على هذه المحكمة خالل عام . ستئناف أحكام المحكمةخاص إل
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 تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة: سادساً
 

 إنتخابــات نقابــة المحاميــــن
 

 :التاليب هايمكن تلخيص، جراء اإلنتخاباتمجلس النقابة إلمحاوالت  ٢٠٠٢إستمرت خالل عام 
 
 النقابة في مقرإجتماع أعضاء الهيئة العامة لعقد  فلسطين نقابة محاميدعت  ،١٩/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ١

إذا لم يكتمل نص إعالن الدعوة على أنّه  و.لتعديل النظام الداخلي ٣١/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ بمدينة رام اهللا
 وفقاً ،بعد خمسة عشر يوماً بمن حضرفي غزة إجتماعها تعقد الهيئة العامة لإلجتماع فسالنصاب القانوني 

 . ١٩٩٩ لسنة ٣قانون المحامين النظاميين رقم  من ١ /٣٩ألحكام المادة 
 
علن عن تأجيل ، ُأ لعقد الهيئة العامةالقانونيونظراً لعدم إكتمال النصاب  ،٣١/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ٢
لمناقشة التعديالت المقترحة على للهيئة العامة  وعليه لم تتح الفرصة، جتماع لمدة أسبوعين طبقاً للقانوناإل

وعزا نقيب المحامين عدم إكتمال النصاب القانوني إلى . النظام الداخلي للنقابة المقدم من مجلس النقابة
 وبالتالي تقرر تأجيل ،المحامين من حضور اإلجتماعاإلسرائيلية التي منعت الحصار والحواجز العسكرية 

 .بقاً للقانونسبوعين طإلاإلجتماع 
 
، عقد إجتماع ٣١/١٠/٢٠٠٢، ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني بتاريخ ١٤/١١/٢٠٠٢بتاريخ . ٣

الهيئة العامة بمقر جمعية الشبان المسيحيين بغزة، وتم إقرار تعديالت مجلس النقابة بمن حضر من أعضاء 
عضواً من بينهم النقيب، على أن ) ١٥(ابة من أ، يتألف مجلس النق/٢٣المادة : التعديالت هي. الهيئة العامة

يتم إنتخاب تسعة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء من 
أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الجنوب، طبقاً لسجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم 

 تجري اإلنتخابات إلختيار أعضاء مجلس ٤٠المادة  .ليهم طبقاً للقانونالنقابة وكافة عوائدها المستحقة ع
النقابة في دائرتين إنتخابيتين إحداهما في محافظات الشمال واألخرى في محافظات الجنوب خالل األسبوع 

ب، تشكيل لجنة إنتخابية لإلشراف /٤٢المادة  .األخير من شهر شباط كل عامين وفقاً ألحكام هذا النظام
ج، لجنة إنتخابية /٤٢المادة   .ى اإلنتخابات في الدائرة اإلنتخابية لمحافظات الشمال من خمسة أعضاءعل

د، يجوز / ٤٢المادة . لإلشراف على اإلنتخابات في الدائرة اإلنتخابية لمحافظات الجنوب من خمسة أعضاء
تخابية حسب المراكز للمجلس تشكيل لجان أخرى مكونة من خمسة أعضاء لإلشراف على العملية اإلن

، تجرى اإلنتخابات في مراكز إنتخابية يتم تحديدها من قبل ٤٣المادة . اإلنتخابية ووفقاً لمقتضيات الوضع
صرح نقيب المحامين تعقيباً على هذا اإلجتماع، و. مجلس النقابة وتجري في جميع المراكز في نفس اليوم

 .تخابات في موعدها المحدد في القانونأنه سيتم إستكمال كافة اإلستعدادات إلجراء اإلن
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 ٢٠٠٢نشاطـــات نقابــة محامــي فلسطيـــن خــالل عـــام 
 

واصلت نقابة محامي فلسطين اإلشراف على عمل المحامين المزاولين والمتدربين ومتابعة تسجيلهم، 
 من ٢٠٠٢قابة خالل عام كما كثفت الن. ٧٨وإصدار بطاقات العضوية لهم، وإعداد القوائم ورفعها للمحاكم

حقوق اإلنسان، الديمقراطية، التوثيق، القانون الدولي اإلنساني، : عقد الدورات التدريبية حول مواضيع
إضافةً إلى ذلك، أبدت النقابة موقفها في . التدريب على القوانين الجديدة، والتدريب على إستخدام الحاسوب

وقد برزت تلك المواقف من خالل .  أو المحامون لإلعتداءاألحوال التي تعرض فيها القضاة أو المحاكم
الترحيب بالمصادقة على قانون السلطة : ومن ذلك مثالً. إصدار البيانات وتنظيم الفعاليات اإلحتجاجية

، إستنكار ٧٩القضائية والقانون األساسي والمطالبة بإلغاء كافة القرارات المتعلقة بنيابة ومحكمة أمن الدولة
، تعليق المرافعات أمام المحاكم لمدة ثالثة أيام من ٤/١/٢٠٠٢ المحامي رياض مطير بتاريخ جريمة قتل

، إصدار بيان ٨٠ إحتجاجاً على تصعيد قوات اإلحتالل إنتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني١١/٤/٢٠٠٢-٩
 تعليق  واإلعالن عن٢٠/١٠/٢٠٠٢يستنكر اإلعتداء على عضو محكمة اإلستئناف في رام اهللا بتاريخ 

باإلضافة إلى ذلك، نظمت النقابة . ٢١/١٠/٢٠٠٢٨١العمل أمام كافة المحاكم والمؤسسات الرسمية بتاريخ 
في شهر تموز، بالتنسيق مع إتّحاد المحامين العرب، مؤتمراً للمحامين الديمقراطيين الدوليين في القاهرة 

 .حول الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين
 

 : تفعيل عمل لجنة األتعاب واللجان القانونية٢٠٠٢وتم خالل عام 
 

 محامين، ٦ وهي محكمة مستقلة منشأة بموجب قانون المحامين والفقه القضائي، مشكلة من :لجنة األتعاب
وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بأتعاب المحامين، وقراراتها قابلة للطعن أمام محكمة اإلستئناف، 

 ٢٠٠٢وقد نظرت هذه المحكمة خالل عام .  القرارات الصادرة عن المحاكم العاديةوتنفذ قراراتها كما تنفذ
 .في قضيتين

 
 شكلت النقابة خالل العام الجاري عدة لجان قانونية من المحامين، منها لجنة خاصة :اللجان القانونية

ادية الواجب توفيرها إلعداد مذكرة قانونية حول رزمة قوانين القضاء، ولجنة أخرى لدراسة اإلحتياجات الم
بموجب القوانين الجديدة، ولجنة قانونية ثالثة إلعداد مذكرة قانونية على ضوء أزمة القضاء والتشكيالت 

وعقدت هذه اللجان . القضائية الجديدة، ولجنة رابعة إلعداد التعديالت المطلوبة على قانون السلطة القضائية
ني، وقد إنتهت من إعداد مذكرة حول التعديالت المقترحة إجتماعاتها خالل شهري تشرين أول وتشرين ثا

كما تبنت اللجان القانونية مواقف جريئة لصالح . ٨٢على قانوني تشكيل المحاكم وقانون السلطة القضائية
 والتي إعتبرت ٢٠٠٢، أهمها المذكرة التي أعدت في شهر كانون أول ٢٠٠٢سيادة القانون خالل عام 

                                                        
 . احملامني املزاولني بسبب خمالفتهم للقانون حمامني، وشطب أمساء عدد من٦ حمامياً متدرباً، كما متّ إيقاف تدريب ١٥٠ ختريج أكثر من ٢٠٠٢ متّ خالل عام  ٧٨
 .١٦/٥/٢٠٠٢، القدس صحيفة  ٧٩
 .٩/٤/٢٠٠٢، القدس صحيفة  ٨٠
 .٢١/١٠/٢٠٠٢، القدس صحيفة  ٨١
 ٨١ و ،٢٤، ٢٠/١، ١٩/٢ج، /١٩، ١٦/٢، وإقتراحات بتعديل املواد قانون تشكيل احملاكم النظامية من ٣٥ و ١٤ تضمنت املذكرة إقتراحات بتعديل املواد  ٨٢
 .قانون السلطة القضائيةمن 



 ١٠٩

 المتعلق بمجلس القضاء األعلى اإلنتقالي وقرار التشكيالت ٢٠٠٢ لسنة ١١المرسوم الرئاسي رقم 
 . مخالفين ألحكام القانون٢٠٠٢ لسنة ٥٨القضائية المؤقتة رقم 

 
. لغرض تعزيز مهنة المحاماة" اإلميد إيست" من المنحة المقدمة من ٢٠٠٢لقد إستفادت النقابة خالل عام 

 تجهيز قاعتين للتدريب، ومختبرين للكمبيوتر، وتحديث موقع النقابة فقد تم في كّل من الضفة الغربية وغزة
، وبناء قاعة لإلجتماعات مزودة بأجهزة إتصال حديثة )اإلنترنت(على شبكة المعلومات العالمية 

 . مدخل قانوني١٥٠٠هذا إضافةً إلى تحديث المكتبة التي أصبحت تضم أكثر من ). فيديوكونفرس(
 

 بإنتكاسة غير ٢٠٠٢ية التطورات أعاله، فإن المحامين أصيبوا خالل عام ودون اإلنتقاص من أهم
وقد قتل خالل عام .  نسبة حوادث اإلعتداء الجسدي على المحامين٢٠٠٢فقد إرتفعت خالل عام . مسبوقة
رياض مطير ومحمد سامي عاشور من قطاع غزة، وعريب :  نتيجةً لذلك ثالثة محامين هم٢٠٠٢

هذا، إضافةً إلى اإلعتداء على عدد آخر، منهم المحامي ضياء المدهون الذي . غربيةالصويص من الضفة ال
 .١٢/١١/٢٠٠٢تعرض لإلختطاف والضرب بتاريخ 

 
باإلضافة إلى ذلك، فإن  المحامين المزاولين أصيبوا بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم إنتظام عمل المحاكم  

. وضع اإلقتصادي العام، وصعوبة التنقل من مكان إلى آخروقلة عدد القضايا المرفوعة نتيجة تراجع ال
ونتج عن ذلك إقدام عشرات المحامين على إغالق مكاتبهم، في حين إضطر جزء كبير منهم للمثول أمام 

ووصل الحد في الكثير من المحامين إلى حد عدم القدرة على تسديد المصاريف . المحاكم اإلسرائيلية
ولكن رغم قلة الموارد، فقد عملت النقابة على . ى تسديد إلتزاماتهم المالية للنقابةاليومية، وعدم القدرة عل

 دوالر لمرة واحدة، إضافةً إلى ١٠٠منح بعض المحامين المتضررين مساعدة نقدية بسيطة لم تتجاوز ألـ 
 .إلغاء بعض الرسوم التي يدفعونها للنقابة، كرسوم التعاون
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 الخاصـــةاألمنية ات التي طرأت على المحاكـــم التطور: سابعاً
 

 بالفصل في  المحاكم التي شُكّلت ونُظّمت بموجب قوانين خاصة، وتختـص هياألمنية المحاكم الخاصة
 .محاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ال وتشمل،القضايا ذات الصبغة األمنية والقضايا الخاصة بالعسكريين

 
 ــةالمحاكــــم العسكريـ

 
 أية تغييرات تُذكر على المحاكم العسكرية، سواء من حيث التشكيل أو ٢٠٠٢لم تجر خالل عام 

 هذه المحاكم بالنظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أفراد قوات األمن تختص. اإلختصاص
 رتكب بحقّ كما تنظر في الجرائم التي تُ.الفلسطيني، وتعمل كمحاكم جزائية وتأديبية في آٍن واحد

طبق المحاكم العسكرية تُ. رتكابها مع مدنيينإ أو التي يشترك عسكريون في ،العسكريين من قبـل مدنيين
ختصاصاتها بموجب قانون أصول المحاكمات الثوري إ، وتُمارس )العسكري(قانون العقوبات الثوري 

المحاكم العسكرية إلى المحاكم م قستُ. ١٩٧٩ عن منظمة التحرير الفلسطينية عام ينالفلسطيني، الصادر
 .، والمحاكم الخاصة المحاكم الدائمة،المركزية

 
 بالنظر في الجرائم التي ال تتجاوز عقوبتها  وتختص،تُشكّل المحكمة العسكرية المركزية من قاٍض منفرد

ع غزة وجد في الضفة الغربية وقطات. ستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباطإالقصوى الحبس مدة سنة، ب
القضايا التي عدد  .ثنتان في الضفة الغربيةإثالث محاكم عسكرية مركزية، واحدة منها في قطاع غزة، و

ويمكن . القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية الدائمةعدد بالمقارنة مع ضئيل  المحاكم هنظرها هذت
 .للمحكمة المركزية أن تنعقد في أمكنة مختلفة

 
 بحكم واليتها العامة بالنظر في كافة الجرائم  وتختص، الدائمة فتُشكّل من ثالثة قضاةأما المحكمة العسكرية

. تدخل ضمن إختصاص القضاء العسكري، ما لم يرد نص خاص على إستثناء جريمة أو جرائم معينةالتي 
 في قطاع ثالث محاكم عسكرية دائمة لها مقار ثابتة، واحدةالفلسطينية توجد في أراضي السلطة الوطنية 

نفسهم رؤساء أرؤساء المحاكم العسكرية الدائمة في الضفة الغربية هم . ثنتان في الضفة الغربيةإغزة و
رئيس للمحكمة هناك يختلف  حيث ،، بينما يختلف األمر في قطاع غزة٨٣المحاكم العسكرية المركزية

 .رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمةعن العسكرية المركزية 
 

 فتُشكّل في كل قضية بذاتها من ثالثة قضاة بقرار من رئيس السلطة ،كمة العسكرية الخاصةأما المح
 المحكمة العسكرية الخاصة تختصو. الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مدير القضاء العسكري

 . الضباط من رتبة رائد فأعلىيرتكبهابالنظر في الجرائم التي 
 

                                                        
حمافظات ( اهليئة األوىل للمحاكم العسكرية املركزية وللمحاكم العسكرية الدائمة يف حمافظات مشال الضفة :عمل يف احملاكم العسكرية يف الضفة الغربية هيئتانت ٨٣

رام اهللا، (رية املركزية وللمحاكم العسكرية الدائمة يف وسط وجنوب الضفة الغربية ، واهليئة الثانية للمحاكم العسك)جنني، طوباس، نابلس، طولكرم، قلقيلية، وسلفيت
 ).أرحيا، بيت حلم، اخلليل، دورا



 ١١١

 مدة العقوبة فيها عن ثالث سنوات للتصديق من قبل مدير عسكرية التي تقّلتخضع كافة أحكام المحاكم ال
أما المصادقة . عام جهاز قضاء األمن العام والشرطة، الذي له الحق في العفو أو تخفيف الحكم أو إلغائه

على األحكام التي تزيد مدة العقوبة فيها عن ثالث سنوات، فهي من صالحية رئيس السلطة الوطنية 
. ه أو األمر بإعادة المحاكمة من جديدؤله الحق القانوني في العفو أو تخفيف الحكم أو إلغا الذيسطينية الفل

ستئناف أحكام المحاكم المركزية إ بينما يجوز ،ستئنـاف أحكام المحاكم العسكرية الخاصةإوال يجوز 
جهاز قضاء األمن العام ويملك مدير عام . والدائمة لدى مدير عام جهاز قضاء األمن العام والشرطة

فسخ الحكم المستأنف وتشكيل محكمة خاصة إلعادة النظر فيه، قد تكون هي ذات صالحية والشرطة 
ستئناف قصيرة، فهي عشرة أيام بالنسبة ألحكام ويالحظ أن المدة المتاحة لإل. المحكمة التي أصدرته

 . الدائمة وخمسة عشر يوماً بالنسبة ألحكام المحكمة،المحكمة المركزية
 

، ويخدم  منفصل يدير شؤونه مدير،يعتبر القضاء العسكري جهازاً مستقالً تماماً عن جهاز القضاء النظامي
يقوم بدور النيابة العامة في القضايا العسكرية هيئة نيابة . فيه قضاة وأعضاء نيابة، جميعهم من العسكريين

 المدعين العامين العسكريين يرأسهم النائب العام  تضم عدداً من،خاصة تُدعى النيابة العامة العسكرية
 .العسكري

 
أما .  معلومات عن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم العسكرية المركزية أو الدائمةالهيئةال تتوفر لدى 

 : القرارات التالية٢٠٠٢المحاكم العسكرية الخاصة فقد أصدرت خالل عام 
 
 ١٨ من حمدي عثمان قرعان  بسجن كّلراً قرارية خاصة أصدرت محكمة عسك٢٥/٤/٢٠٠٢بتاريخ . ١

 سنة مع األشغال الشاقة، ومجدي حسين إرحيمي ١٢سنة مع األشغال الشاقة، وباسل عبد الرحمن األسمر 
 نشطاء في الجبهة الشعبية هم سنوات مع األشغال الشاقة، وعاهد يوسف أبو غلمة سنة واحدة، وجميع٨

صادق الرئيس على قرارات . وزير السياحة اإلسرائيلي، رحبعام زئيفيبقتل ، متهمون لتحرير فلسطين
تم تشكيل المحكمة بقرار من الرئيس برئاسة العميد ربحي ومما يجدر ذكره أنّه .  اليومذاتالمحكمة في 

 والنقيب منجد محمود أبو غزالة، وتولى العميد معاذ ،عرفات وعضوية كل من العقيد محمد محمود صالح
وقد عقدت المحكمة جلستها في مقر .  بينما مثل النقيب سليم المدهون اإلدعاء،فاع عن المتهمينيونس الد
 . ٨٤في رام اهللالمقاطعة 

                                                        
أو قانون صادر عن أية جهة خمتصة بتشكيل احملكمة / عدم وجود أي نص قانوين و) ١:  إنتقدت املؤسسات احلقوقية الفلسطينية هذه احملاكمة لألسباب التالية ٨٤
شكّلت احملكمة مبوجب قرارات شفوية صادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مل يبني فيها إختصاص احملكمة أو ) ٢. ورة طبقاً ألحكام القوانني املرعيةاملذك

 مسؤول اإلرتباط العسكري، وعضوية كل وفقاً للقرار الرئاسي املذكور شكلت احملكمة من ثالثة أشخاص برئاسة رحبي عرفات،) ٣. إجراءاا أو جهة الطعن بقراراا
من حممد صالح أبو صالح، قائد شرطة حمافظة رام اهللا والبرية، باإلضافة إىل موظف آخر يف جهاز اإلستخبارات العسكرية، وثالثتهم ليسوا حقوقيني وال حيملون 

اماً يف النيابة العسكرية، يف حني مثل الدفاع العميد سامح عبد ايد، نائب رئيس مثل النيابة أمام احملكمة السيد سليم، والذي يعمل مدعياً ع) ٤. إجازة يف القانون
مل تقدم أمام احملكمة الئحة إام خطية ومل يبلغ أي من املواطنني األربعة بأية الئحة ) ٥. جهاز املخابرات العامة يف احملافظات الشمالية، وهو ليس حمامياً جمازاً أو قانونياً

اجللسة األوىل اقتصرت على قيام ) ٧. إستغرقت كافة إجراءات احملاكمة حوايل الساعتني، توزعت على ثالث جلسات عقدت خالل ثالثة أيام متتالية) ٦. إام خطية
 التهم، إذ مل يدل أي من إكتشف ممثل الدفاع عدم وجود أية بينات خطية أو إعترافات خطية بأي من) ٨. ممثل النيابة بتوجيه التهم شفاهة إىل املواطنني األربعة

اجللسة الثانية إقتصرت على طلب ممثل النيابة إدانة املتهمني، يف حني إقتصر دور ممثل الدفاع على إلقاء مرافعة سياسية ) ٩. املواطنني األربعة بأية إفادة أو إقرارات خطية
 .والعقوبة معاً دومنا قيام ممثل الدفاع أو ممثل النيابة بالترافعاجللسة الثالثة إقتصرت على تالوة قرار اإلدانة ) ١٠. طلب فيها حكم الرباءة
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 أصدرت محكمة عسكرية خاصة حكماً باإلعدام بحقّ المتهم عبد المنعم أبو صالح، ٥/١/٢٠٠٢بتاريخ . ٢
رية، وذلك بعد إدانته بالقتل العمد لزميله  عاماً، من سكان بني سهيال، وهو أحد أفراد الشرطة البح٢٤

الجندي زكريا المصري، وإصابة خمسة آخرين من زمالئه بجراح مختلفة داخل موقع للشرطة البحرية 
 .لم تتم المصادقة على بعد. ٥/١/٢٠٠٢قبالة شاطيء دير البلح بتاريخ 

 
طعة برام اهللا، حكماً  أصدرت محكمة عسكرية خاصة، إنعقدت في مقر المقا١/٨/٢٠٠٢بتاريخ . ٣

 سنة، من سكان قرية عطارة قضاء ١٨باإلعدام رميا بالرصاص بحق المتهم بشير سميح محمود سليم، 
مدينة رام اهللا، وذلك بعد إدانته بالقتل العمد للمواطنتين حليمة محمد عبد اهللا، وتمام محمد عبد اهللا، على 

 في ٧/٨/٢٠٠٢، ونفذ الحكم بتاريخ ٣/٨/٢٠٠٢ صادق الرئيس على الحكم بتاريخ. خلفية شجار عائلي
 .مقر المقاطعة

 
 م أداء المحاكـــم العسكريــــةـــتقيي

 
 المحكمة العسكرية الخاصة، تتم بصورة وتحديداًا زالت إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، م

 ممثلو المتهمين وقتاً كافياً فال يعطى. المحاكمة العادلةلعديد من ضمانات إلى اموجزة وسريعة وتفتقر 
كما يتم مصادرة . للدفاع، وال يتمكنون عادة من الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير الدفاع

 يكون ضابطاً  دون إستشارته، المتهمين في المساعدة القانونية، إذ يتم في الغالب تعيين محاٍم للمتهمحقّ
مة التي نظرت قضية المتهمين بقتل وزير السياحة اإلسرائيلي فالمحك. حقوقياً من قوات األمن أو الشرطة

هي محكمة عسكرية غير مختصة قانوناً في محاكمة المدنيين، ويفتقر رئيسها إلى الخلفية القانونية، ولم 
من توكيل  ولم تسمح لهم ب،عن أنفسهمحق الدفاع ، فلم توفّر لهم  معايير وضمانات المحاكمة العادلةتراع

 . سباً من المحامينيرونه منا
 

من نتقاص خطير إن إستمرار المحاكم العسكرية الخاصة في نظر قضايا تتعلق بمدنيين ينطوي على إ
. جراءات المحاكمة العادلة من جهة أخرىإلصالحية المحاكم النظامية من جهة، وعلى مساومة موجعة 

 تُصدر في المحاكم النظامية، وعادةً تبع اإلجراءات القانونية التي تهذه المحاكم تختزل فمن الواضح أن
 . عن عدم قابلية أحكامها لإلستئنافمذهلة، ناهيك  سرعةبأحكامها 

 
لتزام اإلإن الحرص على مبدأ سيادة القانون بعامة، وعلى إستقالل القضاء الفلسطيني بخاصة، يتطلب 

 الفلسطيني الجزائيةقانون اإلجراءات  دبالتحدي و،القوانين النافذةفي عليها المنصوص باإلجراءات القانونية 
 اإللتزام بما تضمنته معايير المحاكمة العادلة كما حددتها المواثيق أهمية، وكذلك ٢٠٠١ لسنة ٣رقم 

 . البعيد وألشعب الفلسطيني على المدى المتوسط العليا لمصالح التنافى مع تال الدولية ذات العالقة، والتي 
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 ولــــةمحاكــــم أمـــن الد
 

 : السلطة الوطنية الفلسطينية محاكم أمن الدولة الجزئية، ومحكمة أمن الدولة العلياتعمل في
 

 ةـــة الجزئيــن الدولــم أمــمحاك
 

ل محكمة أمن الدولة الجزئية من قاٍض واحد بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في كل تتشكّ
ة ضرنية ذات العقوبة البسيطـة كقضايا التموين وجرائم الغش الم وتنظر في القضايا األم،قضية بعينها

 النظر عما إذا كان المتهمون تنظر المحكمة في الجرائم المذكورة بغض. باألمن الغذائي وجرائم المكاييل
 . تتجاوز العقوبة فيها ثالث سنواتال، شريطة أين عسكريم أينمدني

 
 النظر في العشرات من قضايا اإلتجار بالمواد ٢٠٠٢عام واصلت محكمة أمن الدولة الجزئية خالل 

فقد نظرت . الغذائية الفاسدة، وتهريب بعض السلع والمنتجات من داخل المستوطنات إلى السوق الفلسطيني
 قضية ٢٠٠ قضية جنحية، وما زال أمامها أكثر من ١٠٠ في أكثر من ٢٠٠٢هذه المحكمة خالل عام 

ار بمواد غذائية فاسدة أو منتهية الصالحية أو بضائع غير مطابقة جنحية أخرى تتركز حول اإلتج
 .للمواصفات والمقاييس الفلسطينية

 
 محكمة أمن الدولـــة العليــــا

 
شُكّلت محكمة أمن الدولة العليا بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 

 لعام ٥٥ن الحاكم العام المصري لقطاع غزة رقم يستند القرار إلى األمر الصادر ع. ٧/٢/١٩٩٥٨٥
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم . ١٩٤٥ البريطانية لعام يء، والذي يستند إلى أنظمة الطوار١٩٦٤

ل بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في كل قضية شكّ وتُ،المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
، أما في من رئيس مدني وقاضيين من العسكريينالدولة العليا في الضفة الغربية محكمة أمن  تتألف .بعينها

 للتصديق من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ها وتخضع أحكامغزة فجميع قضاتها من العسكريين،
 الدولة دعاء العام أمام محكمة أمنيقوم بوظيفة اال .الذي له حق تخفيض الحكم أو المصادقة عليه أو إلغائه

بموجب قرار رئيس السلطة  ١/١١/١٩٩٩بتاريخ لة شكّالعليا نيابة متخصصة، هي نيابة أمن الدولة، الم
 أصدر الرئيس ياسر عرفات قراراً ٢٧/١٢/٢٠٠٢ولكن بتاريخ . ١٩٩٩ لسنة ٣٢الوطنية الفلسطينية رقم 

القدرة، النائب العام السابق لمحاكم أمن يقضي بدمج نيابة أمن الدولة مع النيابة العامة المدنية، وتعيين خالد 
 .الدولة، نائباً عاماً للسلطة الوطنية الفلسطينية

 
فقد إستمر القاضي فتحي .  أي تغيير على تشكيل هيئة محكمة أمن الدولة العليا٢٠٠٢لم يجر خالل عام 

الغربية، في أبو سرور، قاضي محكمة بداية بيت لحم المنتدب لرئاسة محكمة أمن الدولة في الضفة 
كما ظلت محكمة أمن الدولة العليا في الضفة الغربية تتشكل من قاٍض مدني وقاضيين من . رئاستها

                                                        
 .٥٣، ص١٩٩٥، أيار الوقائع الفلسطينية ٨٥



 ١١٤

وإستمرت . ٢٠٠٢وفي قطاع غزة، يالحظ ثبات تشكيل محكمة أمن الدولة العليا خالل عام .  ٨٦العسكريين
، ١٩٧٩ن العقوبات الثوري لسنة  وقانو١٩٣٦المحكمة في تطبيق كّل من قانون العقوبات اإلنتدابي لسنة 

 .٥٥٥واألمر اإلداري المصري رقم 
 

محاكم هذه الواصلت بالرغم من بطالن األساس القانوني لمحاكم أمن الدولة بعد إقرار القانون األساسي، 
حكماً باإلعدام، ) ١٥(، منها  وأصدرت أحكاماً قاسية، النظر في القضايا المحالة إليها٢٠٠٢خالل عام 

 خالل هذا العام إصدار محاكم أمن الدولة العليا الهيئةقد وثقت ل. السجن المؤبد إلى األحكام بإضافةً
 :لألحكام التالية

 
من  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في جنين حكماً باإلعدام شنقاً بحقّ المتهمين ،٥/٢/٢٠٠٢بتاريخ . ١

 سنة، في حين حكمت على ١٧ ، سليم كميل وجهاد محمد، سنة١٧ ،خالد محمد ناصر كميلبلدة قباطية 
 بعد أن أدانتهم ،خمسة عشر عاماً مع األشغال الشاقة، بالسجن  سنة٣٨ ،المتهم الثالث محمود كميل خالد

بالقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد للمالزم في األمن الوقائي أسامة كميل من قباطية بتاريخ 
 قررت ، ونظراً لكون خالد وجهاد قاصرين.نتفاضة األولىعلى خلفية ثأر يعود لإلوذلك  ،١/٢/٢٠٠٢

إلى السجن خمسة عشر عاماً مع األشغال الشاقة إستناداً إلى قانون بحقّهما المحكمة تخفيض حكم اإلعدام 
 وعضوية كّلرئيساً، تكونت هيئة المحكمة من القاضي فتحي أبو سرور  .١٩٥٤األحداث الجانحين لعام 

يم موسى المصري والنقيب أيمن سالمة، ومثل نيابة أمن الدولة مدعي عام عسكري من المقدم عبد الكر
 .٨٧محافظات الشمال المقدم أحمد المبيض

 
خمسة متهمين  غزة أحكاماً باإلعدام بحقّفي  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ١٠/٤/٢٠٠٢بتاريخ . ٢

 سنة، محمود ٤٧ ،خليل الراعي سنة، محمد ثابت ٤٠ ،سامي خضر إسماعيل حجي: وهممن خانيونس 
 ٢٢ ،حسام زهدي محمد الهسيو سنة، ٣٣ ، سنة، سهيل شحادة زقوت٥٢ ،د عبد السالم الشريفـمحم
وتأتي هذه .  سنة١٥ سنة، بالسجن لمدة ٢١وحكمت ذات المحكمة على عبد الحليم مسعود حمدان، . ٨٨سنة

 . لم يصادق الرئيس على أحكام اإلعدام.التخابر مع دولة أجنبيةببعد أن أدانتهم المحكمة األحكام 
 
غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحقّ ب أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ٢١/٤/٢٠٠٢بتاريخ . ٣

ع سبق عمداً م سنة، من سكان المغازي، بعد أن أدانته بالقتل ٣٢المتهم ناصر سليمان محمد القريناوي، 
وقد . األولىنتفاضة ثأر يعود لإل محمد العايدي على خلفية اإلصرار والترصد ضابط الشرطة محمد حسن

. ٢١/٤/٢٠٠٢–١٣أصدرت المحكمة حكمها بعد أربع جلسات عقدتها لهذا الغرض في الفترة الواقعة بين 
 في الجلسة .باختياره مجاز من نقابة المحامين لم تسمح المحكمة للمتهم في الجلسة األولى توكيل محاٍم

 لم يصادق الرئيس عرفات على .سماع المتهم كشاهدإكتفى ب وإنما ،امي الدفاع أي بينةاألولى لم يقدم مح
 .حكم اإلعدام

                                                        
 . يف حمكمة اإلستئناف العليا برام اهللافتحي أبو سرور متّت ترقية القاضي ١١/٩/٢٠٠٢ بتاريخ  ٨٦
 وهامجوا رجال الشرطة املتواجدين ومتكنوا من حتطيم بوابة الغرفة التجارية ،ني أمام القاعة جتمهر مئات املواطنني الغاضب، وفور إنتشار النبأ،بعد إعالن احلكم  ٨٧

 . فأردوهم قتلىوأطلقوا النار على املتهمني الثالثة 
 . نتيجة إطالق النار عليه داخل مقر األمن الوقائي بدعوى حماولته الفرار٩/٧/٢٠٠٢ تويف املواطن املذكور بتاريخ ٨٨



 ١١٥

غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحقّ ب أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ٢٣/٥/٢٠٠٢بتاريخ . ٤
تل عمداً للعقيد أحمد  سنة، من سكان بيت حانون، بعد أن أدانته بالق٣٩المتهم جمال إبراهيم حسين ناصر، 

كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحقّ المتهم . ٦/٤/٢٠٠٢عبد الكريم أبو عودة بتاريخ 
 سنة، من سكان بلدة بيت حانون، بعد أن أدانته بتهمة اإلشتراك بالقتل ٣٨راتب حسين حسن ناصر، 
 .لم يصادق الرئيس على حكم اإلعدام. وحيازة أسلحة بدون ترخيص

 
حكماً بإعدام كّل من فيصل أحمد سليمان غزة أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في  ٥/٦/٢٠٠٢بتاريخ . ٥

 سنة، وكالهما من مدينة رفح، بعد أن أدانتهما ٢٩ سنة، وسعيد البراوي محمد النجار، ٢٦أبو تيلخ، 
عقدت المحكمة . ٣١/٥/٢٠٠٢ من رفح بتاريخ ، سنوات٧ ، إسالم محمود الخطيبطفلةالبإغتصاب وقتل 

 في وفي نفس اليوم صادق الرئيس على حكم اإلعدام، وتم تنفيذه. جلسة واحدة إستغرقت ثالث ساعات
 . ٧/٦/٢٠٠٢بتاريخ سجن غزة 

 
في غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحق  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ١٧/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ٦

نة، من سكان غزة، وذلك بعد أن أدانته بالتعامل مع المخابرات  س٣٩المتهم وليد إبراهيم حمدية، 
 .لم يصادق الرئيس على حكم اإلعدام. ٨٩اإلسرائيلية، والتسبب قصدا في قتل عدد من نشطاء حركة حماس

 
غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحق في  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ١٩/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ٧

، بعد أن ١٩٩٨ سنة، من سكان مخيم خانيونس والموقوف منذ تشرين أول ٣١ اهللا، المتهم أمين خلف
أدانته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية معادية بقصد اإلضرار بالمصالح الوطنية العليا، وتهمة إضعاف الروح 

 لم يصادق الرئيس على حكم .عقدت المحكمة ثالث جلسات لهذا الغرض. المعنوية وقوة المقاومة
 .٩٠إلعداما
 
غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص بحق ب أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ٢٤/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ٨

 سنة، من سكان رفح، بعد أن أدانته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ٣١الزطمة، أكرم محمد نظمي المتهم 
حكمها بعد جلستين عقدتهما لهذا  وقد أصدرت المحكمة .معادية بقصد اإلضرار بالمصالح الوطنية العليا

 .لم يصادق الرئيس على حكم اإلعدام. الغرض في نفس اليوم
 
 غزة حكماً باألشغال الشاقة المؤبدة بحقّفي  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ٢٦/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ٩

 دولة أجنبية  سنة، من سكان غزة، بعد أن أدانته بتهمة التخابر مع٢٩المتهم محمد بدر محمد النمس، 
صدر الحكم في ختام الجلسة المسائية . معادية وإضعاف الروح المعنوية والمقاومة للشعب الفلسطيني

 .الخامسة
 
 
 

                                                        
 . برسالة إىل الرئيس ياسر عرفات طالبته فيها بعدم املصادقة على حكم اإلعدام الذي أصدرته حمكمة أمن الدولةاهليئة بعثت ٢٠/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ  ٨٩
 . برسالة إىل الرئيس ياسر عرفات طالبته فيها بعدم املصادقة على حكم اإلعدام الذي أصدرته حمكمة أمن الدولةاهليئة بعثت ٢٠/١٠/٢٠٠٢بتاريخ   ٩٠



 ١١٦

غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص في  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ٢٨/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ١٠
، بعد أن أدانته بتهمة التخابر مع دولة  سنة، من سكان رفح٣٩ المتهم حيدر محمود حسين غانم، بحقّ

أجنبية معادية بقصد اإلضرار بالمصالح الوطنية العليا، وتهمة القتل قصداً أو باإلشتراك، وإضعاف الروح 
جمال عبد الرازق، عوني ضهير، سامي : التسبب في قتل عدد من المناضلين منهم(المعنوية وقوة المقاومة 

 أصدرت المحكمة حكمها بعد جلستين عقدتهما لهذا .)وادر حركة فتح في رفحأبو لبن، ونائل اللداوي من ك
 . لم يصادق الرئيس على حكم اإلعدام.الغرض في نفس اليوم

 
غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص في  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ١٦/١١/٢٠٠٢بتاريخ . ١١

 سكان المغازي الشمالي، بعد أن أدانته بقتل  سنة، من٢٩بحق المتهم عوني محمد غانم أبو اسعيد، 
 كما تضمن الحكم .١٩/١٠/٢٠٠٢ سنة، من سكان جباليا بتاريخ ٢٥المواطن صالح محمد صافي، 

كذلك . مصادرة كافة األموال النقدية وأجهزة الهواتف النقالة وجميع بطاقاتها وردها لورثة المجني عليه
 سنة، من سكان ٢١وشريكه محمد نظام غانم أبو اسعيد، بن شقيق المتهم إحكمت ذات المحكمة على 

. ٩١عقدت المحكمة خمس جلسات لهذا الغرض.  سنة١٢المغازي الشمالي، باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة 
يذكر أن المجني عليه كان يعمل . ٩٢مناقشة الشهود تحت القسمبرفضت المحكمة السماح لمحامي المتهم 

 .لم يصادق الرئيس على حكم اإلعدام.  القتل تمت بدافع السرقةتاجر هواتف نقالة، وأن جريمة
 

 تقييــم محاكـــم أمـــن الدولــــة
 

 ،، كانت إجراءات المحاكمة فيها٢٠٠٢التي نظرتها محاكم أمن الدولة العليا خالل عام في جميع الحاالت 
إذ  ،مانات المحاكمة العادلةضمن سريعة ومختصرة بشكل لم يوفر الحد األدنى كما في السنوات السابقة، 
 غالبية المحاكمات بعد ت تمفقد .التسهيالت الكافية للدفاع عن أنفسهم والكافي ألم يعط المتهمون الوقت 

لم  وفي الكثير من الحاالت .وقٍت قصير من إلقاء القبض على المتهم، ودون إبالغه مسبقاً بموعد المحاكمة
هة إليهم إبالغ المتهمين بالتهم الموجيتم بصورة تفصيلية، وال قبل وقت كاٍف، كما أن اإلبالغ بالتهم ال يتم 

 عادةً إبالغ ذوي المتهمين كما أنه ال يتم. يكون بإمكان المتهمين الحصول على نسخة من أوراق القضية
وهناك قصور واضح في تقديم .  في بعض األحيان إبالغهم بموعد المحاكمة وال يتم،بالتهم الموجهة

كذلك ال يحصل المحامون، . ختيار محاٍمإ المتهم في حقّما يتعلقّ بالمساعدة القانونية للمتهمين، خاصةً 
ال إذ  ،، على التسهيالت الكافية التي تمكنهم من إعداد دفاعهم أو نقابة المحامينحتى الذين تنتدبهم المحكمة

طالع على مضمونها، فإن ذلك االب له  وإذا سمح.يتمكن المحامي عادةً من الحصول على أوراق الدعوى
كذلك ال يعطى المتهمـون أو محاموهم الفرصة الكافية . يكون قبل وقٍت قصير جداً من موعد المحاكمة

. ستجواب شهود النيابة العامةإستدعاء الشهود أو إ حق يتوفر للدفاعوبصورٍة خاصة، ال . لإلدالء بدفاعهم
 قرارات هذه اليوم أو اليومين، مع أنال تتعدى ثالث جلسات سريعة جلستين أو وقد تقتصر المحاكمة على 

 .ستئنافها أو الطعن فيها لدى أي مرجع قضائي أعلىإالمحاكم قطعية، ال يستطيع المحكوم عليه 
                                                        

 تنص على أن تنظر احملاكم ٢٠٠٢ من قانون السلطة القضائية لعام ١٤أنّ املادة مدعياً لنظر يف هذه القضية، يف اطعن احملامي يف شرعية احملكمة لعدم إختصاصها   ٩١
، ولكن احملكمة ة يف غزة بصفتها حمكمة جنايات إال ما أستثين منها بنص خاص، وأن هذه القضية هي من إختصاص حمكمة البداي،النظامية يف املنازعات واجلرائم كافة

 .رفضت طلب احملامي وقررت مواصلة النظر يف القضية إستناداً لقرار الرئيس بتشكيلها
 .١٣/١١/٢٠٠٢ احلياة اجلديدة، صحيفة  ٩٢



 ١١٧

 ففي قضية مقتل وإغتصاب .محاكم أمن الدولة في قراراتها لتأثير الرأي العامباإلضافة إلى ذلك، خضعت 
 طالبت فيه بإصدار قرار ٤/٦/٢٠٠٢أصدرت عائلة المجني عليها بياناً بتاريخ لخطيب، االطفلة إسالم 
عقب حتى تصدر المحكمة قرارها، والجثة  المجني عليه دفن و وفي قضية كحيل رفض ذو.بإعدام المتهم

 .قاموا بقتل المتهمين في قاعة المحكمةصدور الحكم، 
 

 تمس  ألنهاتحديداً ، أمن الدولةمحاكم  إلى إلغاءالداعيعلى موقفها  التأكيد الهيئةلكّل ما ذُكر أعاله، تعيد 
 تلبي الحد األدنى من متطلبات المحاكمة العادلة، وكذلك ألن محاكم أمن الدولة وال المتهم األساسية، حقوق

 ونـقان ومن قبلـه ٧/٧/٢٠٠٢ غير قانونية بعد سريان القانون األساسي الفلسطيني بتاريخ أصبحت
 تدخل ضمن إختصاص القضاء التيالقضايا إحالة  نكما أ. ١٨/٦/٢٠٠٢ة القضائيـة بتاريـخ السلطـ
ختصاص نتقاصاً خطيراً من صالحيات المحاكم النظامية صاحبة اإلإ يشكل الدولة محكمة أمن إلىالعادي 
 . العامة للنظر في مثل هذه الجرائموالواليةاألصيل 

 
 

 ةــة القضائيــا السلطي منهــالصعوبات التي تعان: ثامناً
 

 :ما زالت السلطة القضائية تعاني من صعوبات عديدة، فيما يلي عرض ألهمها
 

 ةـــات الفعليـــة باإلحتياجــاة مقارنــقلة عدد القض
 

يتطلب تفعيل قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية وجود هيئتين قضائيتين على األقـّل           
وإذا . وتفريغ قاٍض لألمور المستعجلة وقاٍض آخر لألمور الوقتية وقاٍض ثالث للتسـوية           في كّل محكمة،    

 هيئة قضائية، وأن عدداً آخر مـنهم منتـدب          ١٢أخذنا بالحسبان أن قضاة البداية ال يشكّلون حالياً سوى          
 .لمحاكم أخرى، يتأكّد لنا مدى الحاجة لتعيين المزيد من القضاة

 
تضاعف قيمة وأهمية الـدعاوى  بالنظر إلى ن المزيد من القضاة في محاكم الصلح       كذلك هناك حاجة لتعيي   

 ناهيك عن أن بعض محاكم الصلح ال يعمل فيها سوى قاٍض واحد، مثل محكمة صلح كّل مـن                   .الصلحية
 . نابلس، سلفيت وقلقيلية، طولكرم، وجنين

 
 عــدم تأهيـــل القضـــاة

 
وكـذلك   . الصلح، خاصةً بعد تضاعف قيمة الدعاوى الصلحية       قضاةفي تأهيل   بشكل خاص   يبرز النقص   

 لـم يمـروا بتجربـة       إذ اإلستئنافية،    البدائية قضاة محاكم البداية فيما يخص القضايا     تأهيل  األمر بالنسبة ل  
النقص في تأهيل القضاة عمومـاً فـي ظـل    إحتد  وقد . ولم يتدربوا على ذلك   ستئنافيةإفصل في قضايا    ال
 .تفتيش القضائيستمرار غياب الإ
 
 



 ١١٨

 ةـــسلب صالحيات المحاكم النظامية لصالح هيئات غير قضائي
 

واصلت السلطة التنفيذية سلب صالحيات المحاكم النظامية لصالح محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، 
التي واصلت عقد جلساتها والنظر في قضايا مدنية وحقوقية عادية هي من صلب إختصاص المحاكم و

 .اميةالنظ
 

 النظر والفصل في القضايا ،وجهاء العشائركما ضاعف  ،كذلك ضاعفت الدوائر القانونية في المحافظات
 تقريراً إعالمياً حول الشكاوى والقضايا التي تلقتها ، مثالً،قد أصدرت محافظة بيت لحمل. المدنية العادية
 ١٨/٩/٢٠٠٢–١٤/٨ منذ تاريخ تلقّالتقرير أن دوائر مكتب محافظ بيت لحم تجاء في  .من المواطنين

خدمات الالقضايا اإلجتماعية والصحية ومشاكل األراضي ولتشمل  وقد تنوعت هذه القضايا . قضية٥٠٠
أخرى  و، وقضايا أمنية، وشكاوى ضد البلديات والمجالس المحليةوالصحة، مثل المياه والكهرباء الحيوية،

 ،القضاء العشائريتقبل على متزايدة أوساط وهناك . ٩٣تتعلق بالحصول على جوازات السفر والوظائف
 .وترى فيه بديالً للقضاء النظامي

 
المباديء القانونية الراسخة التي تعتبر السلطة القضائية مساساً بإن إستمرار هذه الظاهرة السلبية، يشكل 

من  هذا النهج كما يخالف. ومؤسساتها صاحبة الوالية العامة والحصرية في نظر القضايا والبتّ فيها
) هو(الشعب "أن  من القانون األساسي التي تنص على ٢القوانين النافذة، خاصة المادة " القضاء البديل"

مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين 
التقاضي حقّ مصون ومكفول للناس كافة، " أنالقانون التي تنص على نفس  من ٣٠، والمادة "السلطات

ولكّل فلسطيني حقّ اإللتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة 
 ."الفصل في القضايا

 
 ونـــادة القانـــدأ سيـــمبالمســاس ب

 
عدم إنتظام إن . ٢٠٠٢ام تعرض مبدأ سيادة القانون في األراضي الفلسطينية إلنتكاسة خطيرة خالل ع

من قرارات، إضافةً عنها عمل المحاكم، وتأخر البتّ في القضايا المنظورة أمامها، وعدم إحترام ما يصدر 
كّل ذلك  ،إلى الضربات الموجعة التي تعرضت لها األجهزة األمنية ومقراتها والسجون ومراكز التوقيف

ومن أبرز مظاهر أخذ القانون باليد خالل العام . ٢٠٠٢ل عام أدى إلى إنتشار ظاهرة أخذ القانون باليد خال
راح والتي قطاع غزة بين أنصار حركة حماس وبين األجهزة األمنية المواجهات الدموية التي شهدها 

أبو راجح على خلفية مقتل العقيد  لقد وقعت هذه المواجهات .أبرياءأكثر من خمسة مواطنين ضحيتها 
 إنتقاماً لمقتل شقيقه ، على يد أحد أبناء عائلة أبو عقل،خل وحفظ النظام في الشرطة قائد قوات التد،لحية

  .٢٠٠١٩٤في أحداث الجامعة اإلسالمية عام 
 
 

                                                        
 .١/١٠/٢٠٠٢من تقرير إعالمي صادر عن حمافظة بيت حلم بتاريخ مستقاة املعلومات  ٩٣
 . بياناً ذا اخلصوصاهليئةدرت  أص٨/١٠/٢٠٠٢بتاريخ   ٩٤



 ١١٩

 ة ــة القضائيـــل إدارة السلطــ القانون من قبخرق
 

مل على تطويعها لقوانين النافذة والعبخرق اإدارة السلطة القضائية من المؤسف وغير المقبول بتاتاً أن تقوم 
 ١رقم من قانون السلطة القضائية  ٣٤/١من ذلك إستمرار مخالفة نص المادة . لتمرير بعض القرارات

 وقرار رئيس مجلس ، السبعين من اإلستمرار في عمله كقاضمن جاوز سنتحظر على التي  ٢٠٠٢لسنة 
 هذا . من قانون السلطة القضائية٣٥ة لعدل العليا خالفاً للمادمحكمة االقضاء األعلى إنتداب قضاة بداية ل

 ١١ اإلنتقالي المشّكل بموجب المرسوم الرئاسي رقم تشكيل مجلس القضائي األعلىإضافةً إلى عدم شرعية 
 .٢٠٠٢لسنة 

 
 مــــالمحاكغيـــاب التفتيـــش القضائــي علـى 

 
 مقبولة داخل السلطة غيرظواهر  نمت ،ذلكل ونتيجة .عطلنظام التفتيش القضائي مو ١٩٦٧منذ عام 

 .القرارات القضائيةسطحية و القضائية كعدم اإللتزام بأوقات الدوام
 

 مــــة من سكناهــعدم توفير مساكن بديلة للقضاة وللموظفين في أماكن قريب
 

 وما رافقها من إجراءات سلطات اإلحتالل في ،على إندالع إنتفاضة األقصى شهراً ٢٧بالرغم من مرور 
 لم توفر الجهات الفلسطينية المختصة مساكن بديلة للقضاة ، واإلغالق ومنع التجولض الحصاررف

معطلة أو شبه معطلة المحاكم بسبب ذلك، أصبحت معظم و. العمل لضمان إنتظام ،وللعاملين في المحاكم
تظام أو إنقد إنعكس هذا سلباً على إنسياب ل .إلى أماكن عملهمقضاتها وموظفيها من الوصول عدم تمكن ل

 . وقد أدى ذلك بدوره إلى إطالة أمد القضايا المنظورة وإزدياد عدد القضايا المتراكمة.٩٥عمل المحاكم

                                                        
من موظفي وزارة العدل % ٩٠ ذكر مدير عام وزارة العدل يف الضفة الغربية أنّ أكثر من ،٤/٦/٢٠٠٢ يف مقرها برام اهللا بتاريخ اهليئة يف الورشة اليت عقدا ٩٥

 .اطر اليت قد يتعرضون هلاللمخنظراً  على احلضور هم، وأنه ال يستطيع أن يرغم"أ"يسكنون خارج املناطق املصنفة 



 ١٢٠

 اتـــالتوصي: تاسعاًُ
 

 : أن تبني التوصيات التالية من شأنه تصليب عود السلطة القضائية وتعزيز مكانتهاالهيئةوختاماً، تعتقد 
 
على بصورة تتفق مع كّل من القانون األساسي وقانون السلطة ضروة إعادة تشكيل مجلس القضاء األ. ١

القضائية، وذلك إحتراماً لمبدأ سيادة القانون من جهة، وحتى يتم تالفي الطعن في القرارات التي قد يتخذها 
 . في المستقبل من جهة أخرى

 
بطالن أي أساس قانوني ضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة من النظام القضائي الفلسطيني، خاصةً بعد . ٢

 من القانون ١٠٥لهذه المحاكم، وفي مقدمتها أنظمة الطواريء اإلنتدابية التي ألغيت بموجب المادة 
 .األساسي

 
ضرورة اإلسراع في إصدار قانون خاص بالمحكمة الدستورية العليا تنفيذاً للقانون األساسي، نظراً . ٢

 .مةألهمية القضايا التي تتوالها مثل هذه المحك
 
وكذلك ضرورة . ضرورة قيام وزير العدل بإصدار قرار بتعيين دائرة إختصاص المحاكم النظامية. ٣

إصدار مجلس القضاء األعلى لألنظمة الخاصة بتنفيذ القانون، كنظام تدريب القضاة، واللوائح التي تبين 
 .الطريقة التي يسير عليها مجلس القضاء في ممارسة إختصاصاته

 
 .فير المباني وتجهيزها بصورة تفي بإحتياجات جهاز القضاء، وتليق بهيبة المحاكمضرورة تو. ٤
 
كم اوكذلك تأهيل قضاة مح. ضرورة تأهيل قضاة الصلح تأهيالً يتناسب وأهمية القضايا الصلحية. ٥

 .ستئنافيةالبداية، خصوصاً في مجال القضايا اإل
 
، بتعيين أو إنتداب قضاة تسويةلس القضاء األعلى مج بقيامالتسوية القضائية، ضرورة تفعيل نظام . ٦

 .هذا النظاممثل وتأهيلهم لدى محاكم الدول التي تأخذ ب
 
إعادة النظر في نظام الهيئات القضائية في محاكم البداية في مجال الدعاوى الحقوقية الذي ضرورة . ٧
 ،عدداً كبيراً من القضاة المؤهلينستحدثه قانون تشكيل المحاكم الجديد، نظراً لكون هذا النظام يتطلب إ

 .ظل عدم وجود معهد تدريب قضائيتوفيره في يصعب األمر الذي 
 
ضرورة التزام األجهزة القائمة على التنفيذ، خاصة الشرطة، بتنفيذ كافة القرارات واألحكام الصادرة . ٨

 . عن المحاكم، وعدم تعطيل أو تعليق تنفيذها بحجة الوضع الراهن
 



 ١٢١

فال يجوز للشرطة تفسير . تنفيذ جهاز الشرطة ألحكام المحاكم دون التدخل في مضمونهاضرورة . ٩
فمراجعة القرار ومناقشته أو الطعن فيه ال يكون إال من القضاء، ووفقا . قرارات المحاكم، أو مناقشتها
 .لإلجراءات التي حددها القانون

 
ل السلطة التنفيذية في عمل السلطة ضرورة وجود إرادة سياسية عليا لوقف كافة مظاهر تدخ. ١٠

 القضائية، كسحب الصالحيات من المحاكم النظامية لصالح المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، وللحد
 . من تنامي ظاهرة الصلح العشائري والمكاتب القانونية لدى المحافظات

 
ضاة ووكالء نيابة وموظفين، مع قالمحاكم، العاملين في ضرورة تفعيل نظام التفتيش القضائي على . ١١

 .قيام رؤساء المحاكم بدور أكثر فاعلية في هذا المجال
 

 .ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والعراقيل التي تحول دون إجراء إنتخابات لنقابة المحامين. ١٢
 

ـ   من الضروري   . ١٢ أمـاكن  م وتوفير مساكن مؤقتة للقضاة الذين ال يستطيعون التنقل بـين أمـاكن عمله
 . بسبب ظروف اإلغالق والحصارإقامتهم 

 
قيام النيابة العامة بمهامها المنصوص عليها في القانون، وفي مقدمتها التحقيق في جرائم ضرورة . ١٣

 . القتل، بغض النظر عن الدوافع التي تقف خلفها
 



 ١٢٢

 



 ١٢٣ 

 

 التنفيذيـــة السلطـــة                      : الثالثالفصل
 
 

 مقدمـــــة
 

 نشاط الوزارات والمؤسسات د وتقييم خالل رصمن أداء السلطة التنفيذية، وذلك على يركز هذا الفصل
 .واألمنيةمنها  المدنية ،العامة

 
فخالل هذا العام تعرضت . ةرت على أداء السلطة التنفيذي مستجدات أثّةعد ٢٠٠٢ عامبرزت خالل 

، حتاللقوات اإلقبل جتياحات متكررة من إ إلى ، في الضفة الغربيةخصوصا ،أراضي السلطة الفلسطينية
 .جاوزت في مجموعها عدة أشهرت  طويلةفتراتعلى المدن والبلدات الفلسطينية لتجول المنع وفُرض نظام 

في الوقت . لتخريبللقصف والسجون ومراكز التوقيف األجهزة األمنية واوتعرضت مقار الوزارات كما 
 مختلف بإصالحات على لغرض القيام على السلطة الفلسطينية كبيرةذاته، مارست القوى الدولية ضغوطا 

، الداخليةالمطالبات كذلك بسبب وبسبب هذه الضغوط، و.  والقضائيةدارية واإلوالمالية األمنية ،صعدةاأل
.  إصالحات مالية وإدارية وأمنيةوإجراءمأسسة عملها لخطوات ال بعضبإتخاذ قامت السلطة الفلسطينية 

الفلسطيني وقانون  األساسي القانونهذه الخطوات في مصادقة رئيس السلطة الوطنية على أهم تمثّلت 
 ،٢٣/٦/٢٠٠٢بتاريخ   خطّة لعمل الحكومة الجديدةوضع، إعادة تشكيل مجلس الوزراء، السلطة القضائية

 .٢٨/١٠/٢٠٠٢  بتاريخالحكومةإضافة إلى خطة عمل ، لمائة يوما خطةسميت ب
 
وذلك من خالل ،  تعاني منها السلطة التنفيذية ما زالتاإلشكاليات األساسية التيأيضاً  الفصل هذا يعالجو

 ة،المحليمة، اإلدارة مدنية العا، مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسسات الالوطنيةرئاسة السلطة تقييم أداء 
مراكز أحوال  والعامة،كما يتناول الفصل األوضاع المستجدة المتعلقة بالموازنة . واألجهزة األمنية

 إضافة إلى هذا.  المنجزة على صعيد اإلصالح اإلداري والماليوالخطوات، )السجون(اإلصالح والتأهيل 
 مجموعة من إلى الفصل  يخلص،وفي نهايته.  الدور التشريعي الذي تقوم به السلطة التنفيذيةمعاينة

 . التنفيذيةالسلطةتحسين أداء من شأن تبنيها التوصيات التي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٤ 

 ةـــــالرئاسمؤسســة   :الًأو
 

وتكون . نتخاباً عاماً ومباشراًإنتخاب رئيس السلطة الوطنية إ للسلطة الوطنية على األساسي القانون نص
. نتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانونإ يتم أنقالية، على نتمدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة اإل

، ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  مجلس الوزراءرئاسة ،يجمع الرئيس بين رئاسة السلطة الوطنيةو
لدى الدول والمنظمات فلسطين  بتعيين ممثلي والمفوض الفلسطينية،القائد األعلى للقوات وهو . الفلسطينية

إصدار قتراح مشاريع القوانين، وويقوم كذلك، بمفرده أو بمشاركة مجلس الوزراء،  بإ. ئات الدوليةوالهي
 كما يملك رئيس السلطة الوطنية حق . إنعقاد المجلس التشريعيدورات في غير ،قرارات لها قوة القانون

 ١. أو تخفيضهاالعقوبة عن  الخاصالعفو
 

 ومكاتب ، عن أمين عام الرئاسة، ومدير عام مكتب الرئيس السلطة الوطنية، فضالرئيس مكتب يتبع
  السياسية الفرعية في المحافظات، والحرس الرئاسي، عشرات المستشارين في الشؤونالرئاسة

 بين عملهم كمستشارين لرئيس السلطة شخاصويجمع بعض هؤالء األ .والثقافيةقتصادية  واإلجتماعيةاإلو
 المجلس التشريعي، عضوية اللجنة  عضويةأو هيئات أخرى، مثل  سلطات فيمناصبهمالوطنية وبين 

.  ليس إالستشارية صفة فخريةاإلمناصبهم  األمر الذي يعطي ،رئاسة مؤسسة أو سلطة عامةأو التنفيذية، 
وزارات الفي يزاولون أية أعمال  الذين ال المدراء العامينكما يتبع مكتب رئيس السلطة الوطنية عشرات 

 . العامةمؤسسات الأو 
 
 قيام منذ العامة، التي أنشئت الهيئاتالمؤسسات وأيضا عشرات  بمكتب رئيس السلطة الوطنية لحقتو 

، سلطة النقد،  المؤسسات الوطنيةمكتب، مثل هيئة الرقابة العامة، هيئة األمن القومي،  الوطنيةالسلطة
 .سلطة األراضي، وهيئة المنظمات األهلية

 
  من عامكانون ثانيشهر رئيس السلطة الوطنية في للمجلس التشريعي ولولى  األنتخاباتاإل جرتلقد 

 والمجلس نتخابات ثانية للرئاسةإخطوة هامة في مجال إجراء مؤخراً  الوطنية السلطةتخذت إوقد . ١٩٩٦
نتخابات  إلجراء اإلاً موعد٢٠٠٢/  الوطنية العشرين من كانون الثانيالسلطةفقد حدد رئيس . التشريعي

 كما أظهرت خطتا الحكومة الفلسطينية ٣. المركزيةنتخاباتاإل لجنة وشكّل ٢ الثانية،والتشريعيةرئاسية ال
في الموعد نتخابات هذه اإلإجراء ب الحكومة  إلتزام٥، تباعا٢٨/١٠/٢٠٠٢ وبتاريخ ٢٣/٦/٢٠٠٢،٤بتاريخ 

 . المحدد أعاله
 

                                                
 .٦١– ٥٠، املواد ٢٠٠٢ لعام  للسلطة الوطنية الفلسطينيةاألساسي القانون ١
 .١٠/٩/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ نتخابات، بشان الدعوة لإلالرئاسي املرسوم ٢
 .١٠/١٠/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ،اإلنتخابات الرئاسي بشأن املرسوم  ٣
فياض، صائب عريقات،  نبيل شعث، سالم ربه،ياسر عبد :  من الوزراء١٢/٦/٢٠٠٢ جلنة وزارية شكلت بقرار رئاسي بتاريخ قبل إعداد خطة املائة يوم من مت ٤

 .  ٢٣/٦/٢٠٠٢ بتاريخ  يف جملس الوزراءت اخلطةقروأُ. نبيل قسيسو اليحىي،ماهر املصري، إبراهيم الدغمة، عبدالرزاق 
 . ٢٣/٦/٢٠٠٢ التأكيد على ما جاء يف خطة املائة يوم بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ احلكومة يف خطتها أعادت ٥



 ١٢٥ 

يساعد مكتب ن غير الواضح كيف فم. يس عمل مكتب الرئطرائق وضوح في ليس هناك عامة، ورةبص
كيف يمارس أيضاً من غير الواضح و . تصريف األمور وإتخاذ القرارات المختلفةالرئاسة الرئيس في

. لحقت بمكتب الرئيسالرئيس أو مكتب الرئاسة رقابته على عشرات المؤسسات والسلطات العامة التي ُأ
المجال للمواطنين لتقديم شكاواهم أو مطالبهم إلى يتم بموجبها إفساح ومعلنة وجد معايير واضحة تال و

 تمكّن بعض وفي حين. فردية للمواطنينالقضايا الالرئيس في حل أو لتدخل رئيس السلطة الوطنية، 
دخول ال عليه، يفشل البعض اآلخر في قضاياهمالمواطنين من الوصول إلى رئيس السلطة الوطنية وعرض 

 هي األسس والمعايير التي يعتمدها الرئيس، أو اإلعتبارات التي وليس واضحا ما. مكتب الرئاسةإلى 
يأخذها بالحسبان، في إتخاذ القرارات الكثيرة بشأن التعيينات وصرف األموال والمصادقة أو عدم المصادقة 

التي يدعو إليها الرئيس " إجتماعات القيادة الفلسطينية"وكذلك فإن . على القوانين وقرارات المحاكم
ا، والقرارات الصادرة عنها، ال تساعد في رسم الحدود بين مهام وصالحيات الحكومة من جهة، ويرأسه

كما أنّه ليس واضحاً ما هي الحاجة . ومهام وصالحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من جهة ثانية
 أو ما هي المهام من المدراء والمستشارين والموظفين في مكتب الرئيس،) ٨٥٠ما يزيد عن (للعدد الكبير 

 .والمسؤوليات المنوطة بهم
 
 

 وزراءــــ الســـمجل :ثانياً
 

 على خاصة أهمية ٢٩/٥/٢٠٠٢ رئيس السلطة الفلسطينية على القانون األساسي بتاريخ مصادقة تكتسب
 العالقات بين  تحديدالقانون األساسي فيفإلى جانب أهمية .  السلطة التنفيذية ترتيب أوضاعصعيد

 يوضح حدود  فإنه،والقضائية الثالث، التشريعية، والتنفيذية،  الرئيسيةالسلطاتات كل من وصالحي
، هي  األساسي بحسب القانونالتنفيذية،فالسلطة .  أدائهاييمقوت ، مساءلتها، السلطة التنفيذيةوإجراءات عمل

السلطة التشريعية، ط التي تقرها تنفيذ البرامج والخط بمسؤوليةاألداة التنفيذية واإلدارية العليا التي تضطلع 
 وقد. مهام على النحو المبين في القانونال الوطنية، يساعده مجلس الوزراء في أداء السلطةويتوالها رئيس 

، فال يجوز. بموجبها يستقيلواحدد القانون عدد أعضاء مجلس الوزراء والطريقة التي يعينوا أو يقالوا أو 
 إختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء وبعد ٦. وزيرا١٩جلس الوزراء  أن يتجاوز عدد أعضاء ممثالً،

 للتصويت على الثقة ، في أول جلسة يعقدهاالتشريعي المجلس عرضهم علىعليه  توجب ي،مجلس الوزراء
 التشريعيوفي حال قيام المجلس .  الحكومةعمل برنامج بشأن البيان الوزاري مناقشةنتهاء من بهم بعد اإل
 بديال في الفلسطينية، يقدم رئيس السلطة  الوزراءبعض عن أعضاء مجلس الوزراء أو عن بحجب الثقة
وال يجوز ألي وزير من . األولى على أن ال يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة ،الجلسة التالية

 ٧. من المجلس التشريعيبهالوزراء ممارسة مهام منصبه إال بعد الحصول على الثقة 
 
 
 
 

                                                
 .٦٥ الفلسطينية، املادة طنيةالو األساسي للسلطة القانون  ٦
 .٦٤ الفلسطينية، املادة الوطنية األساسي للسلطة القانون ٧



 ١٢٦ 

 : مجلس الوزراء بحسب أحكام القانون األساسي بما يليويختص
 
ختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس إ العامة في حدود السياسةوضع  .١

 .التشريعي
 . العامة المقرة من السلطات الفلسطينية المختصةالسياساتتنفيذ  .٢
 .شريعي العامة لعرضها على المجلس التالموازنةوضع  .٣
 .ومتابعته اإلداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل الالزمة، واإلشراف عليه الجهازإعداد  .٤
 .تخاذ اإلجراءات الالزمة لذلكإلتزام بأحكامها، و القوانين وضمان اإلمتابعة .٥
 . بينهاق فيما ختصاصاتها، والتنسيإ الوزارات وسائر وحدات الجهاز اإلداري لواجباتها وأداءمتابعة  .٦
 .لقانون األساسي أو أي قانون أو قرار آخر ل أخرى تناط به وفقاختصاصاتإأية  .٧
 

 في المرة األولى الحكومةفقد شكل رئيس السلطة الوطنية .  تشكيل مجلس الوزراء لمرتين٢٠٠٢ عامشهد 
وقتها ثار وقد  .١١/٩/٢٠٠٢ المجلس التشريعي بتاريخ للحصول على ثقة وطُرحت ٥/٦/٢٠٠٢،٨بتاريخ 

 تشكيلة  هو والحكومة حول ما إذا كان المطروح على المجلس التشريعيالتشريعيخالف بين المجلس 
 أن المطروح هو حكومة  التشريعي الوزارة السابقة، حيث إعتبر المجلسعلى أم تعديل جديدةوزارية 
 أن ما الحكومةعتبرت ي حين إف وبالتالي، فإن من حقه التصويت على الثقة بالحكومة بأكملها، ،جديدة

 بالوزراء الخمسة الثقةجرى هو تعديل وزاري، وأن دور المجلس التشريعي ينحصر في التصويت على 
 وأمهل ٩. المجلس بحجب الثقة عن الحكومةلويحتهم نتيجة تستقاالإوقد إضطر الوزراء لتقديم . الجدد

مهل مرة أخرى بتاريخ  الحكومة، ثم ُأ السلطة الوطنية مدة أسبوعين إلعادة تشكيلرئيسالمجلس 
 يــفحتالل لمقر الرئاسة برام اهللا ، وذلك بسبب إجتياح قوات اإلإضافي مدة شهر ٦/١٠/٢٠٠٢
 .٢٠٠٢/ر أيلولــشه
 
 ٢٠ إلى ١٠ وزيرا٣٠ًمن عدد الوزراء  هو إنخفاض ٥/٦/٢٠٠٢ يميز الحكومة المشكّلة بتاريخ ما إن

 وذلك بعد دمج أربع وزارات بوزارات ، وزارة٢١ وزارة إلى ٢٨ات من  الوزارعدد وإنخفاض ،١١وزيراً
 العامة، األشغالفقد دمجت وزارة اإلسكان بوزارة .  أربع وزارات، وإستحداث وزارة واحدةإلغاءأخرى، 

فة قتصاد والتجارة، ووزارة الثقا بوزارة اإلالصناعةووزارة التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، ووزارة 
 الشؤون البرلمانية، وشؤون األسرى، وشؤون المنظمات األهلية، وزاراتُألغيت و.  بوزارة اإلعالم

غير أن تخفيض .  جددوزراءوضمت الحكومة الجديدة خمسة .  وزارة الموارد الطبيعيةوإستحدثت .والبيئة
 وتعيينها، ؤي تم إلغا إنشاء سلطات أو هيئات عامة جديدة بدال من الوزارات الترافقه الوزاراتعدد 

الوزراء مجلسن في رولهذه السلطات والهيئات أو مستشاأو مدراء  رؤساء  إعفاؤهمالوزراء الذين تم 

                                                
 .٥/٦/٢٠٠٢ بتعديل تشكيل جملس الوزراء، الصادر بتاريخ ٢٠٠٢ لسنة ٤ رئاسي رقم مرسوم  ٨
 لسنة ٤اء جملس الوزراء الواردة أمساؤهم يف املرسوم الرئاسي رقم  أعضإستقالة تقبل: "، ونصت املادة األوىل منه على١١/٦/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ الرئاسي رسومامل ٩

 ". أن يستمروا يف أداء عملهم إىل حني تشكيل جملس وزراء جديدعلى، ٢٠٠٢
 .١٢/٨/١٩٩٨ الصادر بتاريخ ، جملس الوزراءبتشكيل ١٩٩٨ لسنة ٢ رئاسي رقم مرسوم ١٠
 .٥/٦/٢٠٠٢ اريخالصادر بت ، جملس الوزراءبتشكيل ٢٠٠٢ لسنة ٤ رئاسي رقم مرسوم ١١



 ١٢٧ 

 القدس، وسلطة البيئة، والهيئة الوطنية لمقاومة ون تم تشكيل الهيئة العليا لشؤفقد ١٢.بدرجة وزير
 وسلطةة لشؤون األسرى والمحررين، عامالهيئة ال وهيئة شؤون المنظمات األهلية، واإلستيطان،
 .  هياكل الوزارات الملغاة، وموظفيها، وما يترتب على ذلك من نفقاتبقاء يعني هذا ١٣.األراضي

 
ن الحكومة المستقيلة م أعلن رئيس السلطة الوطنية عن تشكيل حكومة جديدة بدال ١٠/٢٠٠٢ وفي شهر

. ٢٩/١٠/٢٠٠٢المجلس التشريعي بتاريخ ، وقد حصلت هذه الحكومة على ثقة ٢٠٠٢/ ١٢/٩ بتاريخ
الشؤون المدنية، وفقد تم إلغاء وزارات اإلتصاالت، .  وزارة١٩ ووزيرا ١٩ الحكومة الجديدة ضمت

 رئيس إحتفظ كما . وزارة شؤون األسرى، التي ألغيت في الوزارة السابقةُأعيدت والشباب، والرياضةو
 الطاقة" وزارة لتصبح"  الطبيعيةالموارد"ديل تسمية وزارة السلطة الوطنية بمنصب وزير األوقاف، وتم تع

 واللجنةتشكيل المجلس األعلى للرياضة والشباب، وهيئة اإلتصاالت والبريد، وتم  ١٤".والموارد الطبيعية
 . ١٥المدنية العليا

 
انون القأحكام مع فلسطينية من حيث عدد الوزراء، وهي تتفق أصغر حكومة   األخيرةهذه الحكومةتعتبر 

 التشكيلة ضمت وقد.  الوزراء عن تسعة عشرمجلسعدد أعضاء األساسي الذي نص على أن ال يزيد 
 شاركوا في من الوزراء الذين ١٢ ضمتكما  وزيرا من الوزراء في الحكومة التي سبقتها، ١٤الجديدة 
أعضاء المجلس  من  وزيرا١٢ً  وضمت الحكومة األخيرة .٩/٨/١٩٩٨بتاريخ المشكلة الحكومة عضوية 
  لمنظمة التحرير الفلسطينية اللجنة التنفيذيةعضوية الوزراء في الجمع بين بعضكما إستمر . التشريعي

 . عن بيت الشرقالمسؤول مثل وزير الثقافة واإلعالم، والوزير ،وعضوية مجلس الوزراء
 
 

 الــــوزارات: ثالثاً
 

فقد أدى التعديالن الوزاريان . قليص عدد الوزاراتقامت السلطة التنفيذية بخطوة إيجابية على صعيد ت
وقد أسهمت هذه الخطوة في تخفيض حدة . ١٩ إلى ٢٨ إلى تقليص عدد الوزارات من ٢٠٠٢خالل عام 

غير أن هذه الخطوة ظلّت . التداخل في الصالحيات بين عدد من الوزارات التي كانت تقوم بأنشطة مماثلة
ئات عامة، حلّت محل الوزارات الملغاة، وإرتبطت مباشرة بمكتب فقد تم إنشاء سلطات وهي. منقوصة

هذا يعني أن الوزارات الملغاة ظلت موجودة بمكاتبها وهياكلها . رئيس السلطة الوطنية أو بمجلس الوزراء
وبالتالي، لم يتحقق كل . اإلدارية وموظفيها ومصروفاتها، وإن كان وضعها اإلداري والقانوني مختلفاً

نشود من تقليص عدد الوزارات العاملة في السلطة الفلسطينية، وهو وضع حٍد لتداخل الهدف الم
                                                

 إبراهيم أبو النجا، أن هيئة رئاسة الس ، الس التشريعيلرئيس على لسان النائب األول جاءوقد  .٥/٦/٢٠٠٢ بتاريخ الصادر ،٢٠٠٢ لسنة ٩ رئاسي رقم قرار ١٢
 يف وظائف إدارية، وبأن الس سوف يضع النواب الذين لتشريعيا مع رئيس السلطة الوطنية على ضرورة عدم إدراج أي نائب يف الس جتماعااإأكدت يف أحد 
.  ألن هذا األمر يتعارض مع النظام الداخلي للمجلسالس، وسلطات عامة بني خيارين، فإما أن يرفضوا هذه الوظائف أو أن يستقيلوا من هليئاتعينوا كرؤساء 

 .١٦/١٠/٢٠٠٢ ، األيامصحيفة: أنظر
 .٥/٦/٢٠٠٢ الصادرة بتاريخ ،٢٠٠٢ لسنة ١٠-٥ئاسية املراسيم الر: أنظر ١٣
 . بعدالوقائع الفلسطينية، لكن مل ينشر يف ٢٠٠٢/الذي يقضي بتشكيل الوزارة اجلديدة يف شهر تشرين أولرئاسي ال رسومصدر امل ١٤
 . بعدائع الفلسطينيةالوق، لكن مل تنشر يف ٢٠٠٢/صدرت املراسيم الرئاسية املشكلة للهيئات املذكورة يف شهر تشرين أول ١٥



 ١٢٨ 

الصالحيات بين الوزارات، وبينها وبين المؤسسات التي تقوم بأنشطة مماثلة، وتخفيض عدد الموظفين 
  ١٦.والنفقات

 
نون األساسي على  من القا٧٣في سبيل تحديد طبيعة العالقة بين الوزراء ومجلس الوزراء، نصت المادة 

إختصاص كل وزير في إطار وزارته بإقتراح السياسة العامة لوزارته، واإلشراف على تنفيذها بعد 
إقرارها، واإلشراف على سير العمل وإصدار التعليمات الالزمة لذلك، وتنفيذ الموازنة العامة ضمن 

كما . رته وتقديمها لمجلس الوزراءاإلعتمادات المقرة لوزارته، وإعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزا
 من القانون المذكور كل وزير بأن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات ٧٤ألزمت المادة 

وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها، مقارنة باألهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، 
وبناء عليه، فإن السلطة التنفيذية مطالبة بالعمل الجاد على  ١٧.ومقترحات حول سياستها وخططها المستقبلية

وضع هذه األحكام الدستورية موضع التنفيذ، وذلك بإتخاذ الخطوات العملية الالزمة على صعيد تنظيم عمل 
 .الوزارات، ووضع األنظمة التي تبين هيكلياتها وأقسامها، وإختصاصات تلك األقسام، وطرق أدائها لعملها

 
 ــــوزاراتأداء ال

 
 بسبب قيام القوات اإلسرائيلية بإعادة إحتالل المناطق ٢٠٠٢تأثر األداء العام للوزارات سلباً خالل عام 

نتيجة اإلجتياحات المتكررة . الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، خصوصاً في الضفة الغربية
 والحصار المحكم، والعبث بمحتويات بعض للمدن الفلسطينية ومنع التجول الذي إستمر لعدة أشهر،

 لفترات طويلة، كما إنقطع موظفوها ٢٠٠٢الوزارات أو إتالفها، توقفت الوزارات عن العمل خالل عام 
ومع ذلك، فقد تمكنت بعض الوزارات من التعامل مع األزمة بجدية، ونجحت في . عن الدوام المنتظم

 .إنجاز قدر هام من األعمال المنوطة بها
 

 لجنة طواريء موزعة على مديريات التربية ١٦في مجال التعليم، شكلت وزارة التربية والتعليم العالي ف
وقد تمكنت الوزارة من إكمال العام الدراسي بأقل قدر من الخسائر، كما . والتعليم في المحافظات المختلفة

نت الحكومة في خطتها بتاريــخ كما أعل). التوجيهي(تمكّنت من إنجاز إمتحان شهادة الدراسة الثانوية 
 لدعم ٢٠٠٣ عن تفعيل صندوق إقراض الطلبة، وتخصيص جزء من موازنة الدولة لعام ٢٨/١٠/٢٠٠٢

وإتخذ رئيس السلطة الوطنية خطوة مهمة لوضع سياسات التعليم العالي في إطار عمل . ميزانية الجامعات
 لكن، في المقابل، لم تتمكن السلطة التنفيذية من ١٨.مؤسسي منظم، وذلك بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي

حل األزمة المالية للجامعات، تلك األزمة التي أدت إلى وقف العمل لفترات طويلة نتيجة اإلضرابات 
وبصفة عامة، لم تكن مساهمة . المتكررة التي نفذها العاملون، للمطالبة بدفع رواتبهم المتراكمة منذ أشهر

فلم تزد مساهمة السلطة الوطنية في . رسوم التعليم الجامعي في المستوى المطلوبالسلطة التنفيذية في 
 ١٩.من الموازنة العامة % ١,١ عن ١٩٩٩/٢٠٠٠نفقات التعليم العالي للعام الدراسي 

                                                
 .من جممل النفقات العامة% ٤٠ ما نسبته ٢٠٠١شكلت النفقات على الرواتب يف موازنة العام  ١٦
، وطلب فيه بأن تقدم كل وزارة مشروعا هيكليا، حتدد فيه املسؤوليات واإلختصاصات ٢٢/١٢/١٩٩٧، بتاريخ ١٩٩٧ لسنة ٣أصدر جملس الوزراء القرار رقم  ١٧

لى أن تشكل جلنة مكونة من أمني عام الرئاسة، وعضوية أمني عام جملس الوزراء ورئيس ديوان الفتوى والتشريع ورئيس ديوان املوظفني العام ووكيل املنوطة ا، ع
 . يف الصالحياتوزارة التخطيط والتعاون الدويل ووكيل وزارة املالية، تتوىل دراسة هذه اهليكليات، وترفع توصياا إىل جملس الوزراء بشأن أي تنازع

 .١١/٨/٢٠٠٢قرار رئاسي بشأن تشكيل جملس التعليم العايل، الصادر بتاريخ  ١٨
 .٧/٢/٢٠٠٢هشام كحيل، وكيل وزارة التعليم العايل، بتاريخ . مقابلة مع د ١٩



 ١٢٩ 

في المجال الصحي، بذلت الطواقم الصحية التابعة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة جهوداً و
لكن األزمة المالية التي يعاني منها القطاع الصحي ما زالت .  خدماتها الحيوية للمواطنينكبيرة في تقديم

فقد إشتكت مجموعة من الشركات التي تقوم بتوريد األدوية لوزارة الصحة إلى اللجنة اإلقتصادية . قائمة
كما أعلن . يون شيكل مل٣٠في المجلس التشريعي من عدم دفع الوزارة للمبالغ المتراكمة عليها، والبالغة 

، ٢٥/٣/٢٠٠٢-٢٤القدس عن إضراب جزئي عن العمل بتاريخ / موظفو مستشفى المقاصد الخيرية
كما برز النقص الحاد في األجهزة الطبية . ٢٠٠٢/ إحتجاجاً على عدم إستالم رواتبهم عن شهر شباط 

 ٢٠.لالزمة لمرضى الكلىالالزمة لخدمة المرضى في المستشفيات الحكومية، مثل األجهزة واألدوات ا
 

ولم يكن األداء العام للسلطة التنفيذية في التعاطي مع اآلثار اإلقتصادية المدمرة التي خلفها إستمرار 
لقد عملت وزارة األشغال العامة على . إنتفاضة األقصى على المواطنين مرضياً أو بالمستوى المطلوب

 اإلعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، غير أنها لم تلتزم إصالح األضرار الكثيرة التي لحقت بالمباني نتيجة
كما لم تتمكن الوزارة المذكورة من توفير المأوى الالزم لبعض الذين . دائماً بالمعايير التي حددتها

فمثالً، قامت الجمعية الخيرية في . تضررت مساكنهم، في الوقت الذي قامت بهذا الدور مؤسسات أهلية
ئجار عمارة سكنية مؤلفة من عشرة منازل إليواء سكان بناية دنديس التي دمرتها قوات مدينة الخليل بإست

ولم تتخذ . اإلحتالل، وتبرعت جمعية الشبان المسلمين في المدينة بجزء من األثاث الالزم لتلك المساكن
 لم تقم إذ. وزارة النقل والمواصالت إجراءات فاعلة بخصوص عدد من تجاوزات مركبات النقل العام

بضبط أجور سيارات النقل العام التي أصبحت تحدد من قبل السائقين أنفسهم، دون أن يكون للوزارة دخل 
وبسبب الحواجز العسكرية وإغالقها للطرق بين المدن والقرى الفلسطينية، إضطرت سيارات اإلجرة . فيها

ا من المواطنين، بسبب صعوبة الطرق إلى تغيير الطرق التي تسلكها، وبالتالي قفزت األجرة التي تتقاضاه
غير أن مسألة تحديد األجرة لم تخضع لمعايير أو ضوابط معقولة، بقدر ما إستندت إلى . وطول مسافتها

كذلك، لم تبذل الجهات الرسمية المختلفة جهوداً كافية لتخفيف معاناة العمال . تقدير أصحاب تلك المركبات
 . العاطلين عن العمل

 
ارة اإلسكان بأسس ومعايير واضحة في التصرف بأراضي الدولة، كما لم تقم بالجهود الالزمة ولم تلتزم وز

فلم تبذل الوزارة الجهد الالزم لحصر هذه . للمحافظة على هذه األراضي، وإستغاللها بالشكل األمثل
 . األراضي وتسجيلها ومالحقة المتعدين عليها قضائيا وإداريا

 
سرى والثقافة واإلعالم والشباب والرياضة تخطي األزمة الناشئة عن لقد حاولت وزارات شؤون األ

اإلغالقات المتكررة، والحصار المحكم، فقامت بإستئجار مقرات مؤقتة، وترتيب دوام الموظفين فيها على 
إال أنها لم تستطع إنجاز القدر األكبر من المهام المنوطة بها، وذلك بسبب عدم وجود برنامج عمل . نوبات

ومي، وعدم مالءمة األماكن المستأجرة للعمل، وعدم إستيعابها لجميع الموظفين، فضالً عن عدم إمكانية ي
 ٢١.إحضار جميع الملفات من المقار الرئيسية إلى المقار المؤقتة

 
 

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة : رام اهللا (١١، العدد طيينفصلية حقوق اإلنسان الفلس ،"القيود واإلجراءات اإلسرائيلية تفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي"نائل موسى،  ٢٠

 ).٢٠٠٢حلقوق املواطن، 
مدير عام املطبوعات / وكيل وزارة األسرى، هاين املصري/ وكيل وزارة الشباب، راضي اجلراعي/ مجال احمليسن. ، نقالً عن د٢٣/١/٢٠٠٢، صحيفة القدس ٢١

 .والنشر يف وزارة الثقافة واإلعالم



 ١٣٠ 

 ةــالمؤسسات والهيئات المدنيـــة العام: رابعاً
 

 ٤٠ لى ععددهازاد التي  ،العامةسات والهيئات  إنشاء عشرات المؤسإلى السلطة التنفيذية عمدتمنذ قيامها 
 تشكيل عدد من السلطات تم فقد.  زيادة في عدد هذه المؤسسات٢٠٠٢ شهد عام وقد. مؤسسة وسلطة

 البيئة، العليا لشؤون القدس، وسلطة الهيئة :ها، وهيؤوالهيئات العامة كبديل عن الوزارات التي تم إلغا
 لشؤون األسرى عامةالهيئة الان، وهيئة شؤون المنظمات األهلية، ووالهيئة الوطنية لمقاومة اإلستيط

  ٢٢. المدنية العليا واللجنة،والمحررين، وسلطة األراضي
 
، وعالقتها هاتصاصاتخإتشكيلها، وبطريقة إشكاالت تتعلق من والهيئات بدورها  المؤسسات هذه تعانيو

لم تتّبع . المهام والمسؤوليات معها في  تتداخل أو المؤسسات أو الجهات الرسمية التي تتقاطعمنبغيرها 
فقد شُكّل بعض هذه المؤسسات .  والهيئات العامةالمؤسساتالسلطة التنفيذية طريقة واحدة في تشكيل 

 آلية دون أن يوضح القرار أو المرسوم طبيعة األعمال التي تقوم بها أو رئاسي،بموجب قرار أو مرسوم 
 وبعضها ٢٣. العامة لإلستعالماتالهيئة كما في حال مؤسسات الحكومية،عملها وعالقتها بغيرها من ال

 كما في حال، عملهاختصاصات المنوطة بها وطريقة اآلخر تشكل بقانون، دون أن يوضح القانون اإل
  ٢٤. التأمين والمعاشاتصندوق

 
دون إتباع ذية،  رؤساء الهيئات والمؤسسات والسلطات العامة من قبل رئيس السلطة التنفيتعيين تمكما 

طريقة تعيين  الذي حدد  القانون األساسي أحكام يتعارض معبماأحياناً و، ة ومعلنةضحأسس أو معايير وا
ين رئيس ي تعفرغم.  محافظ سلطة النقد ورئيس هيئة الرقابة العامةمثل بعض الهيئات العامة، رؤساء

 على هذا التعيين من قبل المصادقةم تتم ، إال أنه ل٢٠٠٢في عام السلطة الوطنية محافظاً لسلطة النقد 
 .  هيئة الرقابة العامةرئيسن يالمجلس التشريعي، كما لم يصادق المجلس على تعي

 
 المؤسسات مدراء/ تعيين رؤساءبشأن  واضحة على السلطة التنفيذية وضع آليات توجب يعامة،صورة ب

  أصحابتعيين إن.  وحدهلسلطة التنفيذية بيد رئيس ا الهامة العامة، وعدم ترك هذه المسألةوالهيئات
، دون مصادقة المجلس  رئيس السلطة التنفيذيةمن قبلالهيئات العامة / المناصب العليا في السلطات

 مع المبدأ الديمقراطي القائم على توزيع السلطة والرقابة على يتناقض التشريعي أو حتى مجلس الوزراء،
 ٢٥. الفرص مع مبدأ تكافؤيتناقضكما . ممارستها

 
 جميع موارد المؤسسات الحكومية إخضاع التنفيذية ضمن خطة المائة يوم عزمها على السلطة أظهرتلقد 

 ءين رؤساي وكذلك إخضاع تع، وأرباحها إلشراف وزارة الماليةوعوائدها جوداتها وجميع مو،العامة
إضافة إلى إعادة النظر في هذا .  بالوزارات لمصادقة المجلس التشريعيالمرتبطة غير  العامةالهيئات

                                                
 أن هيئة ، إبراهيم أبو النجا، التشريعيالس على لسان النائب األول لرئيس جاءو .٥/٦/٢٠٠٢، الصادرة بتاريخ ٢٠٠٢ لسنة ١٠-٥راسيم الرئاسية امل: أنظر  ٢٢

 .١٦/١٠/٢٠٠٢ ، األيامصحيفة: أنظر. الوزارات األقرب إليهابحدثت ستإ ضم أو إحلاق اهليئات اليت الوطنيةرئاسة الس طرحت على رئيس السلطة 
 .١٢/٢/١٩٩٦ستعالمات كهيئة عامة تابعة للرئاسة، بتاريخ  اهليئة العامة لإلإنشاء بشأن ١٩٩٦ لسنة ٤١ رئاسي رقم قرار ٢٣
 .١٤/٥/١٩٩٥ إدارة صندوق التأمني واملعاشات، بتاريخ جملس بتشكيل ١٩٩٥ لسنة ٧ رقم قانون  ٢٤
 .)٢٠٠٢هليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، أيلول  ا:رام اهللا( ١٢ العدد ، اإلنسانفصلية حقوق ،"العليا املناصب إشغال" زيداين، سعيد ٢٥



 ١٣١ 

 في وإلحاقها أو دمجها ، الحكومية ومؤسسات السلطة الوطنية التي ال تتبع الوزاراتالهيئاتجميع 
وقد . ، كإجراء ضروري لترشيد العمل في أجهزة السلطة الوطنية ورفع كفاءته األقرب إليهاالوزارات

لم فعلى الصعيد العملي، أما . ٢٨/١٠/٢٠٠٢خ  التأكيد على ذلك في خطتها بتاريالجديدةأعادت الحكومة 
 .   بهذا الصددالمذكورة ورد في الخطة ماتطبيق ل جادة السلطة التنفيذية بأي خطوات تقم
 
 

 ةــــاإلدارة المحلي: خامساً
 

 بقانون المحلية ضرورة تنظيم المسائل المتعلقة بوحدات اإلدارة على  الفلسطينيالقانون األساسي نص
 في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، ودورها  المركزية،بالسلطة، ومواردها المالية وعالقتها هاصات إختصايبين

 ٢٦. لكل وحدة مجلس منتخبيكونأن ووأوجه الرقابة عليها، 
 

 محلية، هيئة ٤١٢ ،المشاريعما فيها المجالس البلدية والقروية ولجان  ب،الحكم المحلي هيئات دبلغ عد
 السلطة الوطنية منذ قيامها خطوة إتخذت .المحليتنفيذية من خالل وزارة الحكم تشرف عليها السلطة ال

نتخاب مجالس الهيئات إ قانون : هما متعلقين بهذه الهيئاتقانونين فقد وضعت .متقدمة بشأن الهيئات المحلية
هذين ر إقرالكن رغم أهمية . ١٩٩٧ لسنة ١ رقم  وقانون الهيئات المحلية، ١٩٩٦ لسنة ٥ رقم المحلية

تلجأ إلى ، وظلّت السلطة التنفيذية ٢٠٠٢ للهيئات المحلية خالل عام نتخاباتإنين، لم يتم إجراء انوالق
كما لم تضع السلطة التنفيذية األنظمة واللوائح .  مجالس هذه الهيئاتوأعضاءتعيين في إختيار رؤساء ال

 .   امرهو سنوات على صدمسخ لى، رغم مرور ما يزيد عين القانونين بهذالمتعلقةالتنفيذية 
 

 ملحوظ على صعيد وضع القوانين المتعلقة بالهيئات المحلية موضع التنفيذ، تطور حدث ،٢٠٠٢ عام خالل
 ٢٨/٥/٢٠٠٢فقد أصدر رئيس السلطة الوطنية بتاريخ . نتخاب مجالس هذه الهيئاتإ مجال فيوخصوصا 

 السلطة التنفيذية في خطة المائة يوم في وأعلنت ٢٧.نتخابات المحلية شكل بموجبه اللجنة العليا لإلمرسوما
نتخابات الهيئات المحلية، وحددت لنفسها جدوال إ إلجراء عن البدء بالتحضير ٢٠٠٢حزيران من العام 

، وأكدت على ذلك في ٢٠٠٣آذار شهر نتخابات في موعد أقصاه  هذه اإلتتمزمنيا تلتزم بتنفيذه، بحيث 
 على إنشاء  الحكومةاألخيرة عزم خطةالكما أظهرت . ٢٨/١٠/٢٠٠٢خ  بتارياألخيرةخطة الحكومة 

 لتجاوز إقليمية،إنشاء مجالس خدمات مشتركة ولجان تخطيط و بتمويل الهيئات المحلية، خاصصندوق 
 كما . تقديم الخدمات للمواطنينعن الناجمة عن وجود هيئات محلية صغيرة عاجزة بمفردها ثغراتال

 في مصاف وضعه على والعمل ٢٨ المحلية،الهيئاتومة على دعم إتحاد أظهرت الخطة عزم الحك
ما و .في هذا الشأن خطوات جدية أيلكن على الصعيد العملي، لم تتخذ السلطة التنفيذية . تحادات الدوليةاإل

                                                
 . ٧٦، املادة  للسلطة الوطنية الفلسطينية األساسيالقانون  ٢٦
 .٢٨/٥/٢٠٠٢  الصادر بتاريخ احمللية،نتخاباتاإل بشأن ٢٠٠٢ لسنة ٢ رئاسي رقم مرسوم ٢٧
 وجمالس بلدياتاحمللية من ) اهليئات( إطاراً وطنياً جيمع خمتلف السلطات ليكون ،٩/٦/١٩٩٧ بتاريخ فلسطيين للسلطات احملليةتأسيس االحتاد الاإلعالن عن  مت  ٢٨

 تبادل  من خالل تسهيلئها بني السلطات احمللية الفلسطينية، واملسامهة يف تطوير أداوالعالقاتحتاد إىل تعزيز الروابط ويسعى اإل. قروية من خمتلف أرجاء الوطن
 . اخلارجية السلطات احمللية جتاه عالقتها بالسلطة املركزية، وتطوير وتعزيز العالقات موقفاملعلومات واخلربات فيما بينها، واملسامهة يف تنسيق 



 ١٣٢ 

  كذلك.تحاد الهيئات المحلية، رغم أن طلب تسجيله مقدم منذ سنواتإ ترفض تسجيل التنفيذيةتزال السلطة 
 .إلنتخاباتل بإتجاه التحضير جادة أي خطوات  تتخذلم
 

نتخابات إ عدم إجراء في تمثّلت بشكل أساسي كثيرة، نشأتها من إشكاليات منذ الهيئات المحلية عانتلقد 
كما . هاب المواطنين ثقة وقلل من مهامها من قدرة هذه المجالس على أداء أضعفاألمر الذي ، هامجالس

عدم دفع وزارة المالية لكافة ومن ، عملها وزارة الحكم المحلي في تدخل  منتعاني الهيئات المحلية
 هذا إضافة إلى تدخل ٣٠.فيها األنظمة الموضحة لطبيعة األقسام العاملة غيابمن و ٢٩،ماليةالمستحقات ال

، م لحدود إختصاصهم عمل الموظفين في الهيئة المحلية، إما بسبب عدم معرفتهفي المجلس البلدي أعضاء
 اتئيالهبعض ، ما أدى إلى حالة من اإلرباك في عمل ين على الموظفم في فرض سلطتهمرغبتهأو بسبب 
نابلس : هيبلدية  مجالس ة في ثالثخاصة، في بعض الهيئات المحلية تضخم الكادر الوظيفي كما ٣١.المحلية

 ٣٢). موظف٧٨٥(، والخليل )موظف ١٧٥٢(، غزة ) موظف٢٨٨٣(
 

 التي تقوم بها خالل العام والنشاطات على الهيئات المحلية  سلباًالعدوان اإلسرائيلي وبطبيعة الحال، إنعكس
 أضرار كبيرة لحقت ، للمدن والبلدات الفلسطينية المتكررةجتياحاتحتالل واإلفنتيجة إلعادة اإل. ٢٠٠٢

  والكهرباءالمياهو  الطرق بها، وشبكاتالخاصةبممتلكات الهيئات المحلية، خصوصا مبانيها، واألرشفة 
، مما  إلى إنخفاض حجم اإليراداتالمترديقتصادي كما أدى الوضع اإل. المدارسمباني ، ووالمجاري

جزء على دفع المستحقات المترتبة عليهم عن طريق خصم  المواطنين  تحفيز إلى الهيئات المحليةإضطر
  ٣٣.ها لمن يقوم بالسداد الكاملمن
 

السنوات خالل   المحليةلهيئاتالمستحقة لتقديم جزء من األموال  ب٢٠٠٢ السلطة التنفيذية خالل العام قامت
. هذه الهيئاتدعم مساعدات خارجية لحصلت على كما السابقة، مثل رسوم الترخيص ومخالفات السير، 

.  من هذه األموالمحددة بشأن إستفادة الهيئات المختلفة واضحة ومعاييرغير أن السلطة التنفيذية لم تعتمد 
 ضمن مشروع دعم الماليةتم على أساسه توزيع المساعدات واضحا، مثال، ما هو المعيار الذي يس فل

معينة الهيئات على مساعداتبعض ت حصلفقد .تحاد األوروبيمول من اإلخدمات الهيئات المحلية الم  ،
 منمحلية  نصيب كل هيئة ليس واضحا كيف تَحدد. مساعدةاآلخر على أي البعض بينما لم يحصل 

  ٣٤.المذكورة وغيرهاالمساعدات 
                                                

 منة البلدية  قضائية للمطالبة مبستحقا غزة برفع دعوىية مدينةبلدل  الس البلديوقد قام.  احمللياحلكم، نقال عن وزير ٢٠٠٢/ ١٣/١١ ، اجلديدةاحلياة صحيفة  ٢٩
 .   بالكامل املستحقات هذهكسب القضية، غري أن الوزارة مل تدفعووزارة املالية، 

 الدراسات تتطرق ، على النظم اإلدارية واملالية املعمول ا يف مخس عشرة هيئة حمليةدراسات إحتاد السلطات احمللية بالتعاون مع شركة خمتصة باإلدارة بإجراء قام  ٣٠
 .  احلالللوضع القائم ذا الشأن، وأوجه القصور فيه، وما جيب أن يكون عليه

 .٥/١١/٢٠٠٢حتاد يف الضفة الغربية، بتاريخ  لإلالقانوينحتاد السلطات احمللية واملستشار  مع املدير التنفيذي إلمقابلة  ٣١
 ).٢٠٠٢ السلطات احمللية، إحتاد :رام اهللا (٢٤/٦/٢٠٠٢ينية بتاريخ عدد ورواتب املوظفني يف اهليئات احمللية الفلسط :حول تقرير ٣٢
 تقريرا باألضرار احملليةحتاد السلطات إأعد و. ٥/١١/٢٠٠٢حتاد يف الضفة الغربية، بتاريخ  لإلالقانوينحتاد السلطات احمللية واملستشار  مع املدير التنفيذي إلمقابلة  ٣٣

 .)غري منشور (٢٣/٦/٢٠٠٢ احمللية، بتاريخ واخلسائر اليت حلقت بعدد من اهليئات
 دعم خدمات البلديات الطاري، املمول مشروع"إبراهيم الفتياين، :  راجع،حتاد األورويب املذكور املعلومات حول اهليئات احمللية املستفيدة من مشروع اإلمن ملزيد ٣٤
 .١٦ص ، )٢٠٠٢وزارة احلكم احمللي، آب : رام اهللا (٥، العدد ٢السنة ، جملة احلكم احمللي ،" االحتاد األورويبمن



 ١٣٣ 

 األجهــزة األمنيــة: سادساً
 

 الوطني، األمنالشرطة المدنية، : ، هي عاملة ثمانية أجهزة أمنية هناكفي السلطة الوطنية الفلسطينية
. ستخبارات العسكرية، والشرطة البحرية اإلالمدني،المخابرات العامة، األمن الوقائي، أمن الرئاسة، الدفاع 

تعمل األجهزة األمنية المذكورة بشكل مستقل عن و.  واإلداراتاألقسامفرع عن هذه األجهزة عدد من ويت
 . غزةقطاع تعمل فروع الجهاز الواحد في الضفة الغربية بشكل مستقل عن قريناتها في وأحياناًبعضها، 

 
وقائي وجهازي الشرطة  إلحاق جهاز األمن المن بين الخطوات التي أقرتها الحكومة في خطة المائة يوم

، فُألحقت األجهزة ٢٧/٦/٢٠٠٢هذه الخطوة بالفعل بتاريخ بدأ تنفيذ وقد . الداخليةوالدفاع المدني بوزارة 
ستبدال قادة إ تم كما ٣٥. ومعداتها بوزارة الداخليةوممتلكاتهاالثالثة المذكورة بجميع أجهزتها وإداراتها 

 األمن الوقائي في الضفة عامدير ، مقيد جبريل الرجوبالععين  فقد. األجهزة الثالثة بأشخاص جدد
ا مدير عين العقيد رشيد أبو شباك كما ٣٧. بدال منه العميد زهير مناصرةوعين ٣٦،جنينل محافظاً ،الغربية

 دحالن، الذي عين مستشارا لرئيس السلطة محمدلجهاز األمن الوقائي في قطاع غزة، خلفا للعقيد 
 خلفا ٣٩، جهاز الشرطةألعمال ٣٨"مسيرا" العميد سليم البرديني وعين. من القومي لشؤون األالفلسطينية

 من  رئيس جهاز الدفاع المدني، الركن محمود محمد أبو مرزوقالعميد وأقيل ٤٠.للواء غازي الجبالي
 .  العميد عمر عاشورنهع بدال وعين ٤١،منصبه

 
على  تبعات واضحة ٢٩/٥/٢٠٠٢ي بتاريخ لمصادقة رئيس السلطة الوطنية على القانون األساسكان 

  على من القانون المذكور٧٥فقد نصت المادة . ألجهزة األمنيةعمل ا الجانب القانوني لمظيمستوى تن
لكن لم يصدر خالل ٤٢ . عملهااتات األمن والشرطة بقانون يحدد إختصاصاتها، وآليضرورة تنظيم قو 

وبقي العدد األكبر من هذه .  لألجهزة األمنيةوالتنظيميةة  األوضاع اإلداريبشأن أي تشريع ٢٠٠٢العام 
 . فيها، الرقابة عليها، وحقوق العاملين عملهااألجهزة دون قوانين تُنظم 

 
 
 
 

                                                
 .٢٧/٦/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ،ات األمن الوقائي والدفاع املدين بوزارة الداخليةات الشرطة وقو قوبإحلاق ٢٠٠٢ لسنة ١٢ رئاسي رقم مرسوم ٣٥
 . ٣/٧/٢٠٠٢ بتاريخ الصادر ،٢٠٠٢ لسنة ٢٦ رئاسي رقم قرار  ٣٦
 .٣/٧/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ،٢٠٠٢ لسنة ٢٥ رئاسي رقم  قرار ٣٧
 ).مسير( املستحدثة التسميةب ما هو املقصود وليس واضحاً كان يقوم ا رئيس جهاز الشرطة السابق، اليت هام العميد الربديين بذات امليقوم ٣٨
 .٤/٧/٢٠٠٢ بتاريخ ، الصادر٢٠٠٢ لسنة ٢٨ رئاسي رقم قرار ٣٩
 الرئاسة، وعني مستشارا أمانة إىل، مث نقل ٢٠/٧/١٩٩٤  يفالصادر ،٣٧ قطاع غزة وأرحيا مبوجب القرار الرئاسي رقم  يفالشرطة جلهاز اً العميد اجلبايل مديرعني ٤٠

 . ٤/٧/٢٠٠٢، بتاريخ ٢٠٠٢ لسنة ٢٧ رقمللرئيس لشؤون الشرطة مبوجب القرار الرئاسي 
 .٢٣/٧/١٩٩٤ بتاريخ الصادر ،٣٨ مبوجب القرار رقم  باألمن العام الفلسطييناملدين العميد أبو مرزوق نائبا ملدير الدفاع عني  ٤١
 املسلّحة يف البالد وتنحصر وظيفتها القوةات األمن والشرطة قوة نظامية وهي قو-١: " الوطنية الفلسطينية على اآليتللسلطة من القانون األساسي ٧٥ املادة نصت  ٤٢

حترام إ اليت رمسها القانون يف احلدودى حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها يف  والسهر علاتمعيف الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب ومحاية 
 ". بقانونوالشرطةتنظم قوات األمن -٢. كامل للحقوق واحلريات



 ١٣٤ 

للمدن الفلسطينية في الضفة  قوات اإلحتالل إجتياح أجهزة األمن الفلسطينية كثيرا بسبب عمل تأثرلقد 
 أعمالهم لفترات طويلة، هذا مواصلةمن بالتالي ، ولم يتمكن أفرادها فقد دمرت معظم مقراتها. الغربية

 فيكما أثّر تدمير معظم السجون ومراكز التوقيف .  الرسميباللباسظهور تمكنهم من الفضال عن عدم 
 الجريمة تعقب قيامها بواجبها في فيالضفة الغربية على قدرة هذه األجهزة، خصوصا جهاز الشرطة، 

 .  المحاكمقراراتمجرمين، وتنفيذ والقبض على ال
 

فقد قُتل عشرات المواطنين . ٢٠٠٢ كثيرة في عمل األجهزة األمنية خالل العام قصور أوجهبرزت لقد 
حتالل أو على خلفية شجارات عائلية أو على خلفية جنائية، رغم اإلسلطات  تعاونهم مع خلفيةعلى 

كما قُتل عدد من .  المختلفةالتابعة لألجهزة األمنية السجون ومراكز التوقيف وجودهم رهن اإلعتقال في
 التصدي أثناءو  نزاعات عائلية أفض خالل سواء ، ذاتهاالمواطنين على أيدي أفراد األجهزة األمنية

 شخصيعن تحقيق األمن الفي كثير من الحاالت  األمنية األجهزة كما عجزت. حتجاجات المواطنينإل
 ٣١/١/٢٠٠٢ رام اهللا التي وقعت بتاريخ أحداثجهزة األمنية واضحا في قصور األا فمثال، بد. للمواطن

بالشكل  نتيجة شجار عائلي، حيث لم تتدخل هذه األجهزة قلنديافي أعقاب مقتل أحد المواطنين على حاجز 
 األمنيةكما عجزت األجهزة . نتقامية اإلاألعماللمنع وقوع أعمال التخريب أو وبالوقت المناسب الكافي 

 بتاريــخ نــ جنيةـمدينحماية ثالثة مواطنين كانوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة المنعقدة في عن 
 ما أدى الثالثة،قتحمت جماهير غاضبة مقر المحكمة وأطلقت النار على المواطنين إ، عندما ٥/٢/٢٠٠٢

 التوقيف التابع ركز في ممحتجزين أشخاص كانوا ة ثمان٢٠٠٢وقُتل في نيسان من العام . إلى مقتلهم
كما هدم بيت .  قبل مجموعة من المسلحينمنلجهاز المخابرات العامة في مقر المقاطعة في بيت لحم 

 وتم تجريف أرضه من قبل ٢٧/٣/٢٠٠٢ بتاريخ طولكرم  من مدينةعائلة المواطن مصطفى جزماوي
 التدخل من فيألمنية هذا فضال عن تقصير األجهزة ا. جهاز الشرطةمن  تدخل  أدنىمواطن آخر، دون

 العائلية التي نزاعاتال وقوع عشرات إلى في قطاع غزة، األمر الذي أدى العائليةأجل إنهاء النزاعات 
 وفاة مواطن في أحد مراكز التوقيف ٢٠٠٢ خالل عام سجلكما . أدت إلى إصابة وقتل عشرات المواطنين

  خانيونس،، من مدينة عاما٢٣ ،سام زهدي الهسيح  المواطن فقد توفي.الفلسطينيةالتابعة ألجهزة األمن 
وكان . بحراستهفين  المكلّاألمن الوقائيأفراد جهاز قبل نتيجة إطالق النار عليه من ، ٩/٧/٢٠٠٢بتاريخ 

  .١٠/٤/٢٠٠٢باإلعدام من قبل محكمة أمن الدولة بتاريخ   عليهالمواطن الهسي قد حكم
 

ومثال على . المدنية مؤسساتألجهزة األمنية في عمل الل لمبررحاالت من التدخل غير ا بعض سجلتكما 
 الخليل بتاريخ -دورا/  دودينعيسىالخليل الموجه إلى المواطن جواد علي / ، كتاب مدير أوقاف دوراذلك
 األوقاف بناء على توصية الجهات وزارة إيقاف المواطن المذكور عن عمله في بشأن ٧/٣/٢٠٠٢

  ٤٣.األمنية

 

                                                
 ديوان املوظفني العام رقم لكتابند  واملست٢/٣/٢٠٠٢ تاريخ ٣٤١ إىل كتاب مساحة الوكيل رقم إشارة: "٧/٣/٢٠٠٢ يف كتاب مدير أوقاف دورا بتاريخ جاء ٤٣

 ".أخرى، حلني صدور تعليمات ٢٠/٢/٢٠٠٢ من اًعتبارإرت إيقافك عن العمل  املختصة قراألمنية أرجو العلم أن اجلهات ،١٦/٢/٢٠٠٢ تاريخ ٥٠٧



 ١٣٥ 

األنقاض التي أحدثها قصف مهنيا أو بالمستوى المأمول في حالة رفع  جهاز الدفاع المدني لن عميكلم و
فقد . ٢٢/٧/٢٠٠٢ بتاريخ مدينة غزة/ حي الدرج للبيت الذي كان يقطنه أحد المواطنين في االحتاللقوات 

ث جثث أخرى  إكتشاف ثالوبعد ذلك تم الجثث، وإنتشالنتهاء عملية إزالة األنقاض إ أعلن الجهاز عن
 .رائحتهاشتم المواطنون إ بعد أن ،تحت األنقاض

 
 

  العامــةالموازنــة: سابعاً
 

 المراحل التي يجب أن يمر بها ١٩٩٨ لسنة ٧ رقم"  تنظيم الموازنة العامة والشؤون الماليةقانون "ينظم
 والجهة المختصة بالرقابة  وكيفية تنفيذها،وأقسامها،قانون الموازنة العامة، والجهات المختصة بإعدادها، 

 على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء إلى أيضاًوينص القانون . على تنفيذها
 .من بدء السنة الماليةعلى األقل  قبل شهرين التشريعيالمجلس 

 
المجلس مشروع  تسلمفقد .  إلى المجلس التشريعي٢٠٠٢ السلطة التنفيذية في تقديم موازنة عام تأخّرت

 الموازنة والشؤون لجنةأحيل في ذات اليوم إلى حيث ، ١٤/٢/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢قانون الموازنة لعام 
 . مليون دوالر أمريكي٣٢٨عجز بلغ وجود  ٢٠٠٢ موازنة عام أظهرتوقد . المالية

 
ئيس المجلس  رإلى طلبت لجنة الموازنة في تقريرها الموجه .٢٠٠٢ المجلس التشريعي موازنة عام  يقرلم

 العلميةيتم تعديله وفق األسس حتى ،  إلى السلطة التنفيذية رد مشروع قانون الموازنة٥/٣/٢٠٠٢بتاريخ 
فقد عانى مشروع قانون الموازنة من . بما يتفق وأحكام قانون تنظيم الموازنة العامةو ،واألصول المحاسبية
 :عدة نقائص، أهمها

 
 الوطنية للسلطةقتصادية والمالية  الذي يوضح السياسات اإلمشروع خطاب الموازنةال  لم يتضمن.١

 . والنفقات العامةاإليراداتستندت إليها تقديرات إالفلسطينية، والمرتكزات األساسية التي 
 السلطة ستثماراتإ جدول من القانون، مثل ٢١ت عليها المادة مشروع الجداول التي نصاللم يتضمن  .٢

  .هيئات والشركات في الالوطنية الفلسطينية
المعدة و ،٢٠٠٠ موازنة عام فيمشروع إلى الخطة التنموية الثالثية التي قدمتها الحكومة اللم يشر  .٣

 .٢٠٠٢ - ٢٠٠٠لألعوام 
،  الفلسطينية، مدخوالتهاالسلطةمشروع كشفا بجميع الصناديق الخاصة التي تشرف عليها اللم يتضمن  .٤

 . ونفقاتهاأرباحها،
 ومجاالت إستخدام القروض قتراضاإل مبررات تبينقتراض، د سياسة عامة بشأن اإلعدم وجو .٥

 التي نص عليها قانون تنظيم الموازنة بشأن ألمورأوالجهات المستفيدة، وآلية السداد، وغير ذلك من 
 .القروض

 
 
 



 ١٣٦ 

 تقديم يف عزمهاعلى  ٢٣/٦/٢٠٠٢ السلطة التنفيذية في خطة المائة يوم التي وضعتها بتاريخ أكّدت
 دون أن يقر ٢٠٠٢ عاملكن إنتهى . ١/١١/٢٠٠٢ أي قبل ، في موعدها القانوني٢٠٠٣موازنة عام 

 السلطة التنفيذية مشروع قانون قدمتُكما لم .  إنفاق شهريةخطةمشروع قانون الموازنة، وتم الصرف وفق 
مشروع قانون الموازنة لعام رغم التأخير المفرط، جاء . ١٢/٢٠٠٢/ ٣١بتاريخ إال  ٢٠٠٣الموازنة للعام 

 . مرفقا بخطاب الموازنة الذي يوضح السياسات واألولويات٢٠٠٣
 
 

  السجــون ومراكــز التوقيـــف :ثامناً
 

 تشرف عليها التيمراكز اإلصالح والتأهيل : تُقسم السجون في مناطق السلطة الفلسطينية إلى نوعين
 ٦ مراكز اإلصالح والتأهيل رقم قانون الشرطة، ويحكم عملها اإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل في

غير  الثاني  هذا النوع.المختلفة  األجهزة األمنيةشرافإلدارة وإمراكز التوقيف الخاضعة  و،١٩٩٨لسنة 
  . أو تشريعمنظم بموجب أي قانون

 
 التابعة التوقيفمراكز التابعة للشرطة المدنية، وكذلك ) السجون( اإلصالح والتأهيل مراكز تعرضتلقد 

وقد نتج . ٢٠٠٢ اإلحتالل اإلسرائيلي خالل عام قواتمن قبل لألجهزة األمنية، إلى اإلعتداءات المتكررة 
 لقصف فغالبية السجون ومراكز التوقيقد تعرضت ف. جسيمةالضرار األعن هذه اإلعتداءات إلحاق 

. الملفات والوثائقاألثاث وفة إلى تلف وحرق  إلى دمار كامل أو جزئي، هذا إضاأدىمدفعي أو صاروخي 
 وكذلك شّل قدرة ،في إطالق سراح المحتجزين سواء المحكومين أو الموقوفينتمثل  الضرر األهم ولكن

 زيادة اإلنفالت األمني أدى إلى ما ، في مالحقة الخارجين على القانون،، وإجهاض سعيهااألجهزة األمنية
 ٤٤.يد أخذ القانون بالظاهرة تفشيو
 

 مركز إصالح باستثناء السجون المركزية في الضفة الغربية، ٢٠٠٢دمرت قوات االحتالل خالل العام 
 مركز اإلصالح والتأهيل الوحيد في قطاع غزة ألضرار مختلفة، لكنه تعرضكما . وتأهيل مدينة أريحا

 ولألجهزة الشرطة لجهاز كما دمرت معظم مراكز التوقيف والنظارات التابعة. صالحاً لإلستعمالظّل 
 . األمنية األخرى، خصوصا في الضفة الغربية

 
ستطاعت في إف.  بطرق مختلفةالظروف اإلستثنائيةحاولت إدارات السجون ومراكز التوقيف التعامل مع 

أخرى، كان يتم حاالت وفي . ةالمدمربديلة عن السجون ) شقق سكنية(بعض األحيان توفير أماكن مؤقتة 
.  شروطدونإطالق سراحهم يتم  أو يتم اإلفراج عنهم بكفاالت، أو واحد،جناء في مركز إعتقال تجميع الس

 من السجناء الذين األكبر عددالو . الغازية قبل قوات اإلحتاللمن سراح السجناء ُأطلق ،وفي بعض األحيان
 إعادة بسبب عدميها،  يتم إعادتهم إللم ٢٠٠٢/ خرجوا من السجون ومراكز التوقيف منذ أواخر شهر آذار

                                                
 املستقلة الفلسطينيةاهليئة : رام اهللا (وقيف الفلسطينية اإلسرائيلية على السجون ومركز التاإلعتداءات تبعات : حولاخلاص التقرير  راجع من املعلوماتملزيد ٤٤

 .)٢٠٠٢حلقوق املواطن، 



 ١٣٧ 

 إحتالل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وعدم تمكن أفراد إستمرار بسبب أوبناء وتجهيز السجون، 
. الرسميمن الظهور بلباسهم حتى  وأجهزة األمن األخرى من أداء واجباتهم، وعدم تمكنهم الشرطةجهاز 
  ٤٥.اإلحتالل من قبل قوات اإلعتداء بعض العاملين في السجون إلى اإلعتقال أو ضتعركذلك 

 
كما قامت مجموعات فلسطينية  . مئات السجناءسراح إلى إطالق  ومراكز التوقيفأدى تدمير السجونلقد 

تعاون مع سلطات بال ، على خلفية اإلشتباهق سراحهمأطالقبيل وبعيد  من السجناء ٦٤ مسلحة بقتل
 .حتاللاإل
 

 ببعض الجهود الهادفة إلى توفير الحد ٢٠٠٢خالل العام  والتأهيل لإلصالح العامة المديرية قامتلقد 
 أصدر مدير عام مراكز ٢٤/٧/٢٠٠٢فبتاريخ .  السجون والمراكز التابعة لهافي  من الشروطاألدنى

 السجناء بها أمراً إدارياً حول إجراءات تعامل إدارات السجون مع الشكاوى التي يتقدم والتأهيلاإلصالح 
 وواجبات النزالء، وكذلك لحقوق البنود القانونية المبينة اإلعالن عنعلى ضرورة   األمرنص و.هموأو ذو

مكّن كافة النزالء من اإلطالع  بشكل ي،وا لهاتعرضيالمخالفات والجزاءات اإلنضباطية التي يمكن أن 
  .قراءة ال يحسنون الالذينن يتم إفهامها إلى السجناء أعليها، و

 
 من شكاوى في تلقي الهيئة ت التي شهدتها مدن وبلدات السلطة الوطنية، فقد إستمرقسوة الظروف رغم

عتداءات  تأثراً باإلاألقلالتوقيف غير القانوني، خصوصا في المناطق بشأن سوء المعاملة ومواطنين 
هذه طعام في بعض حول نقص ال شكاوى الهيئة تلقّت كما.  كمدينة أريحا وقطاع غزة،اإلسرائيلية

، والسجن المؤقت في مدينة نابلس، ومركز إصالح وتأهيل مدينة أريحامدينة اكز، مثل مركز إصالح المر
 .غزة

 
 

  المدنيـــة وموظفــو الدولــةالخدمـــة : تاسعاً
 

في  سواء ،التعيينات على أسس سليمةأغلب  كبير من الموظفين، لكن لم تتم عدديعمل في القطاع العام 
 الموظفين،عدد في نتج عن ذلك تضخم .  التي اتُّبعت في تعيينهمالمعاييرو من حيث عدد الموظفين أتحديد 

 ألف موظف ١٤٠إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود ما يزيد على . جزء منهم ليس له عمل فعلي
 .حكومي في اإلدارات المدنية واألمنية

 
تخاذ مجموعة من بإ  إلتزاما واضحا٢٣/٦/٢٠٠٢ تضمنت خطة المائة يوم للحكومة الفلسطينية بتاريخ لقد

 وتتمثل هذه الخطوات في الحد من التوسع .فعالوالخطوات الهادفة إلى إيجاد جهاز خدمة مدنية عصري 
التعليم ووزارة التربية والوظيفة العامة في وزارة اإلضافي في  التعيينالوظيفي في القطاع العام، وحصر 

                                                
  .٢٠٠٢ يف شهر أيار، اهليئة يف مقابلة أجراها معه باحث ، والتأهيلاإلصالحمدير عام مراكز /  محدي الريفيالعميد  ٤٥



 ١٣٨ 

 القطاعات األخرى، توحيد إدارة الرواتب في وزارة المالية، إعداد في عنه ستغناء وما ال يمكن اإل،الصحة
 في سياسة التوظيف عيوب ووضعه موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، ومعالجة العصرينظام تقاعد 

 وبما يساعد مالئمة، التي أدت إلى تضخّم جهاز الخدمة المدنية، تدريب الكوادر وتشغيلها بشروط الحالية
خ ــا بتاريــ في خطته اإللتزام ذلكعلى التأكيد خيرةأعادت الحكومة األو. رسيخ قيم عمل إيجابيةفي ت
تطبيق ما جاء نظّمة لمو  جادةالسلطة التنفيذية بخطواتلكن على الصعيد العملي، لم تقم . ٢٨/١٠/٢٠٠٢
 . الجديدةالخطةفي 

 
 بل .الموظفينتضخم عدد ظاهرة للتعامل مع   جدية إي خطوات٢٠٠٢ تتخذ السلطة التنفيذية خالل عام لم
 نصيب فيما يعني زيادة في النفقات العامة، وبالتالي زيادة .  خالل هذا العام زاد عدد الموظفيننإ

 ٤٦.الرواتب واألجور من الموازنة العامة
 
فمثال، . ةالشفافي المناصب العليا، تفتقر إلى أصحاب تعيين الموظفين العموميين، خاصة إجراءاتتزال  الو

كما تم  ٤٨ األشغال العامة واإلسكان،ووزارة٤٧ وزارة التخطيط كل من وزارة مساعدين فيوكالءتم تعيين 
 عدد من إضافة إلى ،إستحداثها كرؤساء للهيئات والمؤسسات العامة التي تم شخاص عدد من األتعيين

  ٤٩.عةاألسس المتّبو  المعايير دون بيان،المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء
 
  بعدلم يتمكما  المالي، بشقه تطبيق قانون الخدمة المدنية في إتجاهلم تتخذ السلطة التنفيذية أي خطوة و

قانون " يطبق ما يسميه  العامال يزال ديوان الموظفينو، وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
بسبب  أساساً، ين العامينالموظف األكبر من لعددا معاناةفي المقابل، زادت و ٥٠."١٩٩٦الخدمة المدنية لسنة 

 أشهر عام معظم، وتأخر صرف الرواتب )الموظفينالعملة التي تدفع بها رواتب (قيمة الشيكل إنخفاض 
 .قتطاع من رواتب الموظفين في اإلالمالية إستمرار وزارة باإلضافة إلى، هذا ٢٠٠٢

                                                
 . من إمجايل النفقات اجلارية%٦٣,٧مليون دوالر، أي بنسبة  ٦٨٦ حوايل ٢٠٠١ الرواتب واألجور من املوازنة العامة يف العام مبلغ بلغ  ٤٦
 .١٤/٦/٢٠٠٢ بتاريخالصادرة ، ٢٠٠٢ لسنة ١٥ رئاسي رقم قرار ٤٧
 . تباعا٢٤/٦/٢٠٠٢ًو١٧بتاريخ الصادرة ، ٢٠٠٢ لسنة ٢٠–١٩ رئاسية قرارات ٤٨
 . ٥/٦/٢٠٠٢بتاريخ الصادرة ، ٢٠٠٢ لسنة ١٨-١٧، ١٠-٩ الرئاسية القرارات ٤٩
، وقد صادق رئيس السلطة الوطنية على "١٩٩٦بقانون اخلدمة املدنية لعم  "يف الديوان مسودة قانون خاص باخلدمة املدنية، أصبح يعرف  العامديوان املوظفنيأعد  ٥٠

 . جود من الناحية الدستورية وبالتايل ال يتمتع بأي قوة قانونية، وليس له و،الوقائع الفلسطينية، غري أنه مل ينشر يف ١/٤/١٩٩٦بتاريخ " القانون"هذا 



 ١٣٩ 

 ي واإلداريــ المالاإلصـــالح: عاشراً
 

على القانون األساسي للسلطة  ٢٩/٥/٢٠٠٢بتاريخ صادق رئيس السلطة التنفيذية رنا سابقا، كما أش
 الثالث، وينظم  الرئيسيةالسلطاتكل من  الصالحيات المنوطة بطبيعةالذي يحدد ذلك القانون الوطنية، 

اً  عزمةموأظهرت خطط الحكو.  وزارة١٩ إلى ٢٨تقليص عدد وزارات السلطة التنفيذية من وتم . عملها
وكمدخل . قتصادية المالية واألمنية واإلدارية واإل،المجاالتمختلف على إجراء اإلصالحات في واضحاً 

 .٢٠٠٣نتخابات رئاسية وتشريعية في مطلع عام إ الحكومة إجراء قررتلعملية اإلصالح، 
 

 وزارة عملنظيم  تنتوجهاً جديداً بشأ صعيد اإلصالحات المالية واإلقتصادية، أظهرت خطة الحكومة على
 المجال المالي، فيعلى عمل السلطة الوطنية وشفافية  بما يخدم الصالح العام ويضفي مصداقية ،المالية

 إلى حساب الخزينة العامة، تأسيس صندوق فلسطيني الوطنيةتوريد كافة إيرادات السلطة ذلك من خالل و
 وحصرها في وزارة المالية، الرواتبوحيد إدارة ستثمار، الحد من التوسع الوظيفي في القطاع العام، تلإل

 وضع نظام ،)هيئة الرقابة العامة(الخارجية الرقابة و) رة الماليةارقابة وز(تفعيل وتطوير الرقابة الداخلية 
 جهة،إعادة تنظيم العالقة بين وزارة المالية من و عملية إعداد الموازنة العامة، وتطويرتقاعد عصري، 
 . ة من جهة أخرىوالهيئات المحلي

 
لكن ثمار هذه الجهود اإلصالحية لم تنضج بعد، أساسا بسبب قصر الفترة الزمنية، شحة الموارد، 

 .وإجراءات قوات اإلحتالل
 
 

  التشريعــي للسلطــة التنفيذيــةالدور:  عشرالحادي
 

ديمها إلى المجلس قتراح مشروعات القوانين وتقإ بالتنفيذية تختص السلطة  األساسي، القانونبموجب
هذا  ٥١.)األنظمة واللوائح( تختص بوضع التشريعات الثانوية الالزمة لتنفيذ أحكام القوانين كما .التشريعي

 المجلس التشريعي فيهاإصدار مراسيم بقوانين في األحوال التي ال يكون الرئيس في  صالحية إلى ضافةإ
 .منعقداً

 
 سوى مشروع قانون إصابات العمل ٢٠٠٢تشريعي خالل عام  تقدم السلطة التنفيذية إلى المجلس اللم

 الوقائع نشرها في تم قوانين، ستة  على خالل العامصادقلكن رئيس السلطة الفلسطينية . لموظفي الحكومة
 . نافذة المفعولوأصبحتالفلسطينية، 

 
 :يما يلب السلطة التنفيذية في مجال التشريع أداء المتعلقة بياتاإلشكال يمكن إيجاز

 
 ثالثة من أهمعلى  ٢٠٠٢ الفلسطينية خالل عام الوطنية رئيس السلطة صادق:  القوانينإصدار.  ١

قانون معدل لقانون األحوال على  مصادقته العامة، هذا إضافة إلى الحياةالقوانين وأكثرها تأثيرا على 
                                                

 ".  اللوائح وإختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القواننيإصدار السلطة الوطنية ولس الوزراء لرئيس"  من القانون األساسي على أن ٥٨ املادة نصت  ٥١



 ١٤٠ 

قانون األساسي للسلطة  الةفقد أصدر رئيس السلطة الوطني. ، وقانون القدس وقانون المياهالمدنية،
 قوانين أقرها مشاريع تة س هناكلكن ما زالت. قانون المصارفو ،قانون السلطة القضائية، الفلسطينية

 لم تصدر ها لكن، منذ فترة طويلةللمصادقة من قبل رئيس السلطة الوطنيةالمجلس التشريعي، ورفعت 
 ٥٢.بعد
 
 تطبيق يمكنفال .  اآللية التي تضع القانون موضع التنفيذةالتنفيذيتعتبر اللوائح : اللوائح التنفيذية.  ٢

 خطة المائة يوم للحكومة الفلسطينية تضمنت. أحكام كثير من القوانين إال بصدور اللوائح التنفيذية لها
 ما العملي،لكن على الصعيد .  القوانينلتنفيذعلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة تأكيداً  ٢٣/٦/٢٠٠٢بتاريخ 

 في هذا المجال خالل يذكر تحسنلية عدم إصدار لوائح تنفيذية للقوانين قائمة، ولم يحدث أي زالت إشكا
المجلس التشريعي حتى لقد أصدر .  المذكورالعام فلم تصدر أية لوائح تنفيذية جديدة خالل .٢٠٠٢العام 

بعض  أحكامأن يعني   هذا. وأربعين قانونا، لم تصدر لوائح تنفيذية لمعظمهاثالثة ٢٠٠٢نهاية عام 
، أو وفق قرارات من المفترض أن مقرة غير لوائح، أو نُفّذت وفق بعدالقوانين التي أصبحت نافذة لم تُنفذ 

  ٥٣. التنفيذيةاللوائحتتضمنها 
 
 قيام السلطة الفلسطينية منذ السلطة التنفيذية أصدرت:  القرارات بقانون على المجلس التشريعيعرض. ٣

أثناء وجود المجلس التشريعي، أو ل السابقة، سواء في الفترة )القوانين المؤقتة (عشرات القرارات بقانون
 هذا النوع  ممارسة يجب أن تتبعها السلطة التنفيذية بشأنالتيوقد حدد القانون األساسي اآللية . فترة عمله

ب على السلطة التنفيذية جتوي ، من القانون األساسي٦٠فوفقا للمادة ".  بقانوناًقرار"اه من التشريع، التي سم
، وتزول  تلك التشريعات التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدورالمجلسعرض هذه التشريعات على 

 لم تقم السلطة التنفيذية عملياً، ٥٤. لم يتم عرضها على المجلس في الموعد المحددإذا هاكل قيمة قانونية ل
 إقرار القانون األساسي أصبح عرض هذه عدب لكن .قانون على المجلس التشريعيقرار ببعرض أي 
 . ملزماًون على المجلس انقالقرارات ب

 
                                                

ني، اهليئة العامة الفلسطينية للبترول، الطريان املدين، ضريبة الدخل، تنظيم متلك األجانب للعقارات يف فلسط: للمصادقة هي بشأن األمور التاليةاملرفوعة  املشاريع  ٥٢
 .رسوم احملاكم النظاميةوالتأمينات االجتماعية، 

لس  بشأن تشكيل ا١٩٩٩ لسنة ٦قرار جملس الوزراء رقم :  وهيالتشريعي أو القرارات التنفيذية اليت صدرت تنفيذا لقوانني أقرها الس اللوائح عدد من هناك ٥٣
 ؛٣٢ عدد ، الفلسطينيةالوقائع عالمات دمغ وترقيم املعادن الثمينة، بشأن ١٩٩٩ لسنة ٧ قرار وزاري رقم ؛٣١ عدد ، الفلسطينيةالوقائع العايل، للتعليمستشاري اإل

 الالئحة التنفيذية بإصدار ٢٠٠٠ لسنة ١اخلية رقم  وزير الدقرار  ؛ا بشأن رسوم فحص وحتليل ودمغ املعادن الثمينة والتراخيص املتعلقة ١٩٩٩ لسنة ١ رقمقرار 
 مبنح صفة الضبط القضائي ملدير عام الدفاع املدين ٢٠٠٠ لسنة ١٩ قرار رقم ؛٣٣ عدد  الفلسطينية،الوقائع، ١٩٩٨ لسنة ١٢جتماعات العامة رقم لقانون اإل
عتماد لوائح شروط السالمة والوقاية من احلريق، إ بشأن ٢٠٠٠ لسنة ٢٧ قرار رقم ؛٣٤د  عد، الفلسطينيةالوقائع من موظفي املديرية العامة للدفاع املدين، ولفئات
 بشأن رسوم وحتليل ودمغ املعادن الثمينة والتراخيص املتعلقة ١٩٩٩ لسنة ١ بتعديل القرار رقم ٢٠٠٠ لسنة ٩ قرار جملس الوزراء رقم ؛٣٥ العدد ،الفلسطينية الوقائع

 ؛٤٠عدد ، الوقائع الفلسطينية والرسوم لترخيص احملاجر، والتعليمات بشأن اإلجراءات ٢٠٠٢ لسنة ١قرار وزير الصناعة رقم ؛ ٣٦دد  ع،الفلسطينية الوقائعا، 
شأن  ب٢٠٠٢ لسنة ٢ قرار وزير الزراعة رقم ؛٤٠عدد ، الوقائع الفلسطينية تداول وبيع مبيدات اآلفات الزراعية، بشأن ٢٠٠٢ لسنة ١قرار وزير الزراعة رقم 

اللوائح معن إدعيس، :  ملزيد من التفصيل حول اللوائح التنفيذية راجع.٤٠ عدد ،الوقائع الفلسطينية شروط املوافقة بترخيص حمال بيع وتداول املبيدات الزراعية،
 ).٢٠٠٢اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام اهللا،  (التنفيذية للقوانني

 حتتمل التأخري يف غري أدوار انعقاد ال السلطة الوطنية يف حاالت الضرورة اليت لرئيس: " اآليت الوطنية الفلسطينية علىللسلطةنون األساسي  من القا٦٠ املادة نصت  ٥٤
لس التشريعي، إصدار قرارات هلا قولس التشريعي يف أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القانون،ة اال ما كان هلا من قوة  وإال زالقرارات وجيب عرضها على ا

 ".ة القانونها زال ما يكون هلا من قو النحو السابق ومل يقرعلىالقانون، أما إذا عرضت على الس التشريعي 



 ١٤١ 

  والتوصيــاتالخالصــة :  عشرالثاني
 

فخالل هذا العام تعرضت .  السلطة التنفيذية أداءكثيرة أثّرت علىومستجدات تطورات  ٢٠٠٢ عام شهد
عادة االحتالل وفرض نظام منع التجول من قبل المدن والبلدات الفلسطينية، خصوصا في الضفة الغربية، إل

 لفترات ، المدنية واألمنية، عمل الوزارات والمؤسسات المختلفةشّلقوات االحتالل اإلسرائيلي، ما أدى إلى 
 تطوراً ملحوظاً في مجال إصدار التشريعات الهامة، مثل القانون ٢٠٠٢من جانب آخر، شهد عام . طويلة

لخطط الهادفة وا البرامجف، وقانون السلطة القضائية، وكذلك في مجال وضع األساسي، وقانون المصار
 ٢٠٠٢فقد أظهرت خطط الحكومتين اللتين شُكلتا في عام . إلى إجراء إصالحات مالية وأمنية وإدارية

نتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، كما أظهرت عزمها على القيام إ السلطة التنفيذية على إجراء توجه
 . حات في المجاالت اإلدارية والمالية واألمنيةبإصال

 
 :يلي بما الهيئة توصي ، السلطة التنفيذيةأداءأوجه القصور في لمعالجة 

 
 نتخابات رئاسية وبرلمانيةإ إلجراء  والممكنةضرورة قيام السلطة التنفيذية بإتخاذ الخطوات الالزمة. ١

 وفي هذا .وإعادة بناء ديمقراطيينية إصالح  حرة ونزيهة، وذلك كمقدمة ضرورية ألي عملوبلدية،
بشأن قانون اإلنتخابات الذي ستجري على أساسه  الصدد، من الضروري التسريع في إتخاذ القرار

  . والرئاسية القادمةةاإلنتخابات التشريعي
 

". ية الفلسطينالقيادة"  عن إجتماعاتمنفصلبشكل الدورية جتماعاته إيعقد مجلس الوزراء ضرورة أن . ٢
 .الحكومة على قراراتها وأعمالها من مراقبة ومساءلة السلطة التشريعيةإذ أن من شأن هذا الفصل تمكين 

 
ضرورة وضع التشريعات الالزمة لتنظيم عمل األجهزة األمنية المختلفة، وتحديد صالحيات ومرجعية . ٣

 .كل منها
 
 . لتابعة لألجهزة األمنية المختلفةضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة وإغالق مراكز التوقيف ا. ٤

 
لى الوزارات والهيئات العامة إلمؤسسات ا ضمجدية لخطوات  إتخاذبالسلطة التنفيذية ضرورة أن تقوم . ٥

 ،التي يتم إنشائها والهيئات العامة  قوانين خاصة بالمؤسساتووضع،  من حيث اإلختصاصاألقرب إليها
 الحصول على مصادقة المجلس وضرورة . عليهاوالرقابةا، إدارتهكيفية إختصاصات المؤسسة، تبين 

، سلطة النقد، هيئة الرقابة العامة مثل (الهيئات العامة / مدراء المؤسسات/ التشريعي على تعيين رؤساء
 .فقا ألحكام القانون األساسيذلك و، و)سلطة األراضي، وهيئة المنظمات األهلية

 
التوجهات وضع لهيئات المحلية، و ابذل جهود فاعلة لتحسين أوضاعضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية ب. ٦

  واللوائح موضع التنفيذ، خصوصا وضع األنظمة الجديدة، الحكومةهخط التي وردت في ذات العالقة
إلفراج عن  مجالس الهيئات المحلية، انتخاباتإ بالهيئات المحلية، إجراء المتعلقةالالزمة لتنفيذ القوانين 

على  بشأن توزيع المساعدات الخارجية منصفةوضع معايير ،  الماليةوزارةالمحجوزة لدى  هامستحقات
 المحلية صالحيات  الهيئاتإعطاء مجالسوللهيئات المحلية،  وضع أنظمة إدارية ومالية ،المحليةالهيئات 

  . إدارة شؤونهافيأوسع 



 ١٤٢ 

 مشروع قانون بتقديملتزام اإل ، خاصةةالموازنلتزام السلطة التنفيذية بأحكام قانون تنظيم إضرورة . ٧
القانون، وتقديم الحساب حددها  يالتيالموازنة ضمن المدة القانونية، إرفاق مشروع القانون بالجداول 

حدد ت ،لدين العامبشأن ا ضرورة وضع سياسة واضحة على الهيئةكما تؤكد . الختامي للمجلس التشريعي
تفاقيات إ إلى ضرورة مصادقة المجلس التشريعي على ةإضاف شروطه، ،قتراض المسموح بهحجم اإل
 . التي تعقدها السلطة التنفيذيةالقروض

 
إعادة بناء السجون ومراكز التوقيف التي تم تدميرها، أو التي  بالسلطة التنفيذيةضرورة أن تقوم . ٨

كما يجب .  مؤقتةالعمل سريعاً على إيجاد بدائليجب  وإلى أن يتم ذلك، .لإلستعمالأصبحت غير صالحة 
 إلعادة القبض على السجناء الذين تم إخالء سبيلهم، وعرض ملفاتهم على الجهات والدؤوبالعمل الجدي 

إلحاق جميع مراكز التوقيف التابعة لألجهزة هذا باإلضافة إلى .  تأخير أو مماطلةدونالقضائية المختصة 
 .لتأهيل العامة لمراكز اإلصالح والمديريةبااألمنية المختلفة 

 
لحد من التضخم الوظيفي في الخدمة المدنية، لجادة لسلطة التنفيذية بإتخاذ خطوات ضرورة أن تقوم ا. ٩
 على وضع وصف وظيفي العملكما يتوجب على السلطة التنفيذية  .تحسين أوضاع الموظفين المعيشيةلو
 أو وزارةابي فعال داخل كل وضع نظام رق  والمسؤوليات المنوطة به، إضافة إلى المهاميحدد ،لموظفل

 .الموظف العامعمل متابعة لمؤسسة عامة، 
    

ديوان الموظفين العام بالتأكد من أن العاملين الذين يقبضون رواتب من خزينة قوم يأن ضرورة . ١٠
وكذلك ضرورة مراقبة التعيين في الوظيفة العامة، والتأكد من أن التعيين يتم على . السلطة يداومون فعال

 .سس الكفاءة والجدارة، وإلغاء المحسوبيات في هذا الصددأ
 

 . للمجلس التشريعيوالدورية   السنويةتقدم تقاريرهاعلى أن ضرورة تنشيط دور هيئة الرقابة العامة، . ١١
 
تخاذ إ العمل على األساسي، القوانين ضمن الفترة القانونية المحددة في القانون نشرلتزام باإلضرورة . ١٢

عرض كافة القوانين التسريع في و ،التنفيذءات الالزمة لوضع القوانين التي أصبحت سارية موضع اإلجرا
 . على المجلس التشريعي)  بقوانينقراراتال(المؤقتة 

 
 .ضرورة عدم ممارسة أي وزير لمهام منصبه قبل الحصول على ثقة المجلس التشريعي. ١٣
 

نفيذ القوانين، خاصة قانون العمل، وقانون المعاقين، ضرورة وضع اللوائح واألنظمة الالزمة لت. ١٤
 .وقانون الهيئات المحلية

 
ضرورة أن تعمل السلطة على التخفيف من معاناة المواطنين عن طريق النظر جديا في تخفيض . ١٥

 .أسعار الوقود والمواصالت واإلتصاالت
 

سب أسس ومعايير منصفة ومعلنة، ضرورة تعويض أصحاب المنازل التي هدمتها قوات اإلحتالل، ح. ١٦
 . على أن تشرف على ذلك لجنة عليا، تتألف من أعضاء في الحكومة وأعضاء في المجلس التشريعي

 
 .ضرورة إحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم بشأن اإلفراج عن المعتقلين. ١٧



 ١٤٣

           انتهاكــات حقـوق المواطــن : رابع الالفصل
 
 

 ةــــمقدم
 

 مختلف أنواع حقوق المواطنين، يشمل الحقّ في الحياة، الحقّ فـي            ٢٠٠٢لقد شملت اإلنتهاكات خالل عام      
التجمع السلمي، الحقّ في الحرية واألمان الشخصي، الحقّ في المشاركة السياسية، حرية الرأي والتعبيـر،               

لحقّ في الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية والحاطة بالكرامـة، وحقـوق الموظـف                 ا
 . العام

 
وإذا كان بعضها قـد تالشـى أو        . تأتي أغلب اإلنتهاكات إستمراراً لما كان عليه الحال في األعوام السابقة          

وال يعكـس تالشـي أو   .  الوتيرة أو تزايد   تراجع مقارنة باألعوام الماضية، فإن بعضها اآلخر إستمر بنفس        
تراجع عدد اإلنتهاكات في مجال معين، بالضرورة، تحسناً حقيقياً في أداء السلطة التنفيذية، بقدر ما يعكـس           

، وما نتج عنه من تخريب وتـدمير        ٢٠٠٢فتصاعد العدوان اإلسرائيلي خالل عام      . تأثير ظروف خارجية  
ان له أثر كبير ومباشر في تراجع بعض اإلنتهاكـات، خاصـة فـي    لمقرات ومؤسسات السلطة الوطنية، ك  

 .محافظات الضفة الغربية
 

من توثيق وعرض إنتهاكات حقوق وحريات المواطنين من قبل السلطة التنفيذية الفلسـطينية              الهيئة   تهدف
 عـام  إلى المساهمة في إعطاء صورة أمينة ومتوازنة عن حالة حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته خـالل    

، الكشف عن مواطن الخلل، وحث جميع األطراف المعنية لعمل ما يلزم للحد من هذه اإلنتهاكـات،                 ٢٠٠٢
 .إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن إرتكابها

 
 
 



 ١٤٤

 اإلعتــداء علــى الحــقّ في الحيــاة:  أوالً
 

فاقيـات والمواثيـق الدوليـة      الحقّ في الحياة يأتي في مقدمة حقوقّ اإلنسان، وهو حقّ مكفول في كافة اإلت             
لكل فرد الحقّ في الحيـاة      " فقد نصت المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان          . والقوانين الوطنية 

 ". والحرية واألمان على شخصه
 

، تتحمل السلطة الفلسـطينية     ٢٠٠٢تعرض الحقّ في الحياة لعدة أشكال من اإلنتقاص واالنتهاك خالل عام            
ومن هذه االنتهاكات ما يأخذ شكالً منظماً كعقوبة اإلعدام، ومنها مـا هـو نتيجـة                . ة مباشرة عنها  مسؤولي

لهشاشة سيادة القانون، مثل حاالت القتل على خلفية أخذ القانون باليد، أو القتل نتيجة سوء إستخدام السالح                 
 إلى حاالت الوفـاة داخـل السـجون         من قبل أفراد األجهزة األمنية خالفاً للتعليمات والقوانين، هذا إضافة         

 .ومراكز التوقيف الفلسطينية
 

 عقوبــة اإلعـــدام
 

. تعتبر عقوبة اإلعدام أقسى العقوبات التي تفرضها القوانين، وهي عقوبة ال يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها               
 الـدول علـى إلغائهـا،    وإذا كان القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يحرم األخذ بعقوبة اإلعدام، فإنه يشجع       

ويجب . فال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال على أكثر الجرائم خطورة        . وكحد أدنى، على وضع ضوابط لها     
منح األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام كافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهـد               

 .يات واإلعالنات الدوليةالدولي الخاص بالحقّوق المدنية والسياسية، وباقي اإلتفاق
 

فالقوانين السارية في الضفة الغربية تفرض      . تبالغ التشريعات السارية في فلسطين في فرض عقوبة اإلعدام        
كـذلك  .  جريمـة  ١٥ جريمة، والتشريعات السارية في قطاع غزة تفرضها علـى           ١٧عقوبة اإلعدام على    

، الذي تطبقه المحاكم العسكرية ومحاكم أمـن        ١٩٧٩يفرض قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لسنة        
" وأغلب الجرائم المعاقب عليها باإلعدام، ال ينطبق عليها وصـف           .  جريمة ٤٢الدولة، عقوبة اإلعدام على     

كما يالحظ أن أغلب المواد القانونية التي تفرض عقوبة اإلعـدام علـى الجـرائم               ". أكثر الجرائم خطورة    
صيغت بلغة فضفاضة تختلف عن اللغة التي يجب أن تصاغ بها مـواد قـوانين          الواقعة على أمن الدولة قد      

 .١العقوبات بشكل عام

                                                
بني التشريعات السارية واملعايري : عقوبة اإلعدام يف فلسطنيعمار الدويك، : طق السلطة الوطنية الفلسطينية، راجع ملزيد من املعلومات حول عقوبة اإلعدام يف منا١

 ).١٩٩٩اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا ( الدولية



 ١٤٥

، ستة عشر حكم باإلعدام، صادق الرئيس عرفـات         ٢٠٠٢على صعيد الممارسة العملية، صدر خالل عام        
 :فيما يلي عرض لهذه األحكام. على ثالثة منها فقط

 
عبـد  ، بحق المـواطن     ٤/١/٢٠٠٢لمحكمة العسكرية، بتاريخ     صدر حكم اإلعدام رمياً بالرصاص عن ا       -

 سنة، من سكان خانيونس، وذلك بعد إدانته بالقتل العمد لزميلـه الجنـدي زكريـا            ١٩،  المنعم احمد صالح  
المصري، وإصابة خمسة آخرين من زمالئه بجراح مختلفة، داخل موقع للشرطة البحرية قبالـة شـاطيء                

 .دير البلح
 

إلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في مقر األمن الوقائي في               صدرت أحكام با   -
محمـد   سـنة،    ٤٠ سامي خضر إسماعيل حجي،   : ، بحق خمسة مواطنين، هم    ١٠/٤/٢٠٠٢غزة، بتاريخ   

 ٣٣،  سهيل شـحادة زقـوت     سنة،   ٥٢محمود محمد عبد السالم الشريف،       سنة،   ٤٧ ثابت خليل الراعي،  
 . سنة، وذلك بعد إدانتهم بالخيانة والتعامل مع المخابرات اإلسرائيلية٢٢، هدي محمد الهسيحسام زسنة، 
 

 صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة التي انعقدت في قاعـة مركـز اإلصـالح                   -
 سـنة، مـن   ٣٢،  ناصر سليمان محمد القريناوي   ، بحق المواطن    ٢١/٤/٢٠٠٢والتأهيل في غزة، بتاريخ     

أدين المواطن القريناوي بقتل ضابط الشرطة محمد حسن محمـد العايـدي، مـع سـبق                . سكان المغازي 
اإلصرار والترصد، على خلفية الثأر لمقتل شقيقه خالل اإلنتفاضة األولى، على يد خليـة تابعـة للجبهـة                  

 .الشعبية لتحرير فلسطين، كان المواطن المغدور محمد العايدي أحد أعضائها
 
كم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة التي إنعقدت في قاعـة مركـز اإلصـالح                  صدر ح  -

 سنة، من سـكان  ٣٩، حسين ناصر جمال إبراهيم، بحق المواطن  ٢٣/٥/٢٠٠٢والتأهيل في غزة، بتاريخ     
 .ليبيت حانون، وذلك بعد إدانته بقتل المواطن أحمد عبد الكريم أبو عودة قصداً، على خلفية شجار عائ

 
 صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة العليا التي إنعقدت في قاعة مركز اإلصالح                 -

سـعيد  سنة، و   ٢٦،  فيصل أحمد سليمان أبو تيلخ    ، بحق المواطنين    ٥/٦/٢٠٠٢والتأهيل في غزة، بتاريخ     
همتـي القتـل قصـداً      سنة، وكالهما من سكان رفح، وذلـك بعـد إدانتهمـا بت           ٢٩،  البراوي محمد النجار  

وباإلشتراك، واالغتصاب باإلشتراك، للطفلة إسالم محمود رمضان الخطيب، البالغـة مـن العمـر سـبع                
 .سنوات

 .٧/٦/٢٠٠٢صادق رئيس السلطة الفلسطينية على الحكم في اليوم التالي لصدوره، وتم تنفيذه بتاريخ 
 
لتي إنعقدت في مقر المقاطعة فـي رام اهللا،   صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة ا     -

 سنة، من سكان قرية عطارة، قضـاء        ١٨،  بشير سميح محمود سليم   ، بحق المواطن    ١/٨/٢٠٠٢بتاريخ  
رام اهللا، وذلك بعد إدانته بالقتل قصداً للمواطنتين حليمة محمد عبداهللا، و تمام محمد عبداهللا، علـى خلفيـة                   

 .٧/٨/٢٠٠٢، ونفذ بتاريخ ٣/٨/٢٠٠٢على الحكم  بتاريخ صادق الرئيس عرفات .  شجار عائلي
 
 صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة المنعقدة بمقر المخابرات العامة في جباليـا،             -

 سنة، وذلك بعد إدانتـه بالتعـاون مـع          ٣٩،  حمدية وليد إبراهيم ، بحق المواطن    ١٧/١٠/٢٠٠٢بتاريخ  
 .والتسبب في قتل عدد من نشطاء حركة حماسالمخابرات اإلسرائيلية، 



 ١٤٦

 صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة التي إنعقدت بمقر المخابرات العامـة فـي                  -
 سنة، وذلك بعـد إدانتـه    ٣١،  إبراهيم خلف اهللا   أمين أحمد ، بحق المواطن    ١٩/١٠/٢٠٠٢جباليا، بتاريخ   

 .التسبب في قتل عدد من نشطاء حركة حماسبالتعاون مع المخابرات اإلسرائيلية، و
 
 صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة التي إنعقدت بمقر األمن الوقائي فـي تـل                   -

 سنة، من رفح، وذلك     ٣١،  نظمي الزطمة  أكرم محمد ، بحق المواطن    ٢٤/١٠/٢٠٠٢غزة، بتاريخ   /الهوى
 .ليةبعد إدانته بالتعاون مع المخابرات اإلسرائي

 
 صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة التي إنعقدت بمقر األمن الوقائي فـي تـل                   -

 سنة، من رفح، وذلك     ٣٩،  حسين غانم  حيدر محمود ، بحق المواطن    ٢٨/١٠/٢٠٠٢غزة، بتاريخ   /الهوى
 .ركة فتحبعد إدانته بالتعاون مع المخابرات اإلسرائيلية، والتسبب في قتل عدد من نشطاء ح

 
، صدر حكم باإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة التي إنعقدت بمقـر     ١٦/١١/٢٠٠٢ بتاريخ   -

 سنة، من مخيم المغازي، وذلـك       ٢٩،  عوني محمد غانم أبو إسعيد    األمن الوقائي في غزة، بحق المواطن       
يذكر أن المجنـي عليـه      .  سنة، من مخيم جباليا    ٢٥بعد إدانته بخطف وقتل المواطن صالح محمد صافي،         

 .كان يعمل تاجرا للهواتف النقالة، وأن جريمة القتل تمت بدافع السرقة
 

وكمـا نعـرف جيـداً، فـإن        . صدرت جميع األحكام السابقة عن محاكم أمن الدولة والمحاكم العسـكرية          
ير بالذكر، أن محـاكم     ومن الجد . اإلجراءات في مثل هذه المحاكم تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة          

، ومن قبلـه  ٧/٧/٢٠٠٢أمن الدولة قد أصبحت غير قانونية بعد سريان القانون األساسي الفلسطيني بتاريخ   
 إن إحالة القضايا التي تدخل ضـمن إختصـاص القضـاء            ١٨/٦/٢٠٠٢.٢قانون السلطة القضائية بتاريخ     

اصاً خطيراً من صالحيات المحاكم النظاميـة،       العادي إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، يشكل إنتق        
 . صاحبة اإلختصاص األصيل والوالية العامة للنظر في مثل هذه الجرائم

                                                
 .٢٧/٧/٢٠٠٢ى القانون األساسي وقانون السلطة القضائية بتاريخ رسالة اهليئة إىل الرئيس ياسر عرفات خبصوص تبعات املصادقة عل( ): راجع امللحق رقم  ٢



 ١٤٧

 القتــل نتيجــة أخــذ القانــون باليـــد
 
تعتبر ظاهرة القتل نتيجة أخذ القانون باليد في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية واحدة من الظواهر 

لقد شهدت المناطق الفلسطينية خالل . خطيرة التي تهدد أمن المواطن واستقرار والمجتمعاإلجتماعية ال
، العديد من حوادث القتل نتيجة أخذ القانون باليد بدافع ٢٠٠٢السنوات السابقة، وبشكل بارز خالل عام 

   ٣.اإلنتقام والثأر، أو على خلفية اإلشتباه بالتعاون مع سلطات اإلحتالل
 

، عدة حوادث قتل نتيجة أخذ القانون باليد على خلفية اإلنتقام والثأر، ٢٠٠٢ خالل عام ئةالهيتابعت 
 :سنكتفي بتناول ثالث حاالت منها، لخطورتها الخاصة

 
، عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلستها في غرفة تجارة جنين، وذلك لمحاكمة ٢٠٠٢/ ٥/٢ بتاريخ -

 ٤٠، ومحمود محمد علي سنة، ١٧، جهاد محمد كميلسنة،  ١٧، خالد راجح كميل: ثالثة أشخاص هم
في نهاية الجلسة، أصدرت . سنة، وثالثتهم من سكان بلدة قباطية، ومتهمين بقتل المواطن أسامة كميل

المحكمة حكماً باإلعدام بحق كل من المتهمين خالد وجهاد كميل، ثم خفضت الحكم إلى الحبس خمسة عشر 
كما حكمت على المتهم الثالث، محمود محمد علي، بالحبس . المذكورين قاصرانسنة، نظراً ألن المتهمين 

وفور سماع ذوي القتيل قرار تخفيض العقوبة، إقتحموا مقر غرفة التجارة، حيث إنعقدت . خمسة عشر سنة
المحكمة، وتمكنوا من الوصول إلى المحكومين، رغم وجود أفراد األمن المكلفين بحراسة قاعة المحكمة، 

 .ن ثم قاموا بإطالق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل المحكومين الثالثةوم
 
وكان يعمل   سنة، من سكان بيت الهيا،٢٢ عماد صالح فلفل،، توفّي المواطن ٩/٤/٢٠٠٢ بتاريخ -

 عاما، في ٢٠وكان المواطن فلفل يمضي حكما بالسجن مدة . جنديا في األمن الوطني في مدينة الخليل
رات العسكرية في الخليل، وذلك بعد إدانته بقتل زميل له من عائلة السويطي أثناء شجار سجن اإلستخبا

الخليل، تمكنوا، بسبب إجتياح / بتاريخ الوفاة، تم إبالغ عائلة فلفل بأن أفرادا من عائلة السويطي. بينهما
الق النار عليه في القوات اإلسرائيلية لمدينة الخليل، من خطف إبنهم عماد من السجن، حيث قاموا بإط

 .الشارع، ما أدى إلى مقتله على الفور
 

، أنه تقدم بطلب لدى الجهات المعنية من أجل نقل للهيئةأفاد والد المواطن فلفل في تصريح مشفوع بالقسم 
إبنه إلى سجن اإلستخبارات العسكرية في غزة ليمضي فترة عقوبته، وذلك بعد رفض عائلة السويطي 

إال أنه لم تتم . ظراً لتوفر معلومات لديه تفيد بأن هناك محاولة لقتل إبنه داخل السجنالمصالحة، وكذلك ن
 . اإلستجابة إلى طلبه، أساساً بسبب الظروف األمنية التي تشهدها األراضي الفلسطينية، كما قيل له

 
اض ، أقدمت مجموعة من األشخاص من عائلة عقل، من مخيم النصيرات، بإعتر٧/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ -

، )الشرطة الخاصة( مدير شرطة حفظ النظام والتدخل -السيارة التي كان يستقلها العقيد راجح أبو لحية
بالقرب من أبراج الكرامة في شارع النصر في مدينة غزة، وأجبروه ومرافقيه على مغادرة السيارة 

                                                
 ).٢٠٠٢اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا( ظاهرة أخذ القانون باليد : بعنواناص اخلتقرير ، راجع ال ملزيد من املعلومات ٣
   



 ١٤٨

تال ذلك قيام عائلة . لى مقتلهومرافقتهم الى شارع الجالء المجاور، حيث قاموا بإطالق النار عليه، ما أدى إ
 سنة، ١٩عقل باإلعالن عبر مكبرات الصوت أن قتل أبو لحية جاء ثأراً لمقتل يوسف عبد الهادي عقل، 

 مع آخرين أثناء تصدي شرطة حفظ النظام بقيادة العقيد أبو لحية لمسيرة طالبية ٢٠٠١والذي قتل عام 
غانستان، وإتهمت عائلة عقل في حينه أبو لحية خرجت من الجامعة اإلسالمية إحتجاجا على قصف أف

 .بالمسؤولية عن قتل يوسف عقل
 

 على قتل عشرات الفلسطينيين المشتبه بتعاونهم ٢٠٠٢كما أقدمت مجموعات فلسطينية مسلحة خالل عام 
وقد تفاقمت هذه الظاهرة بعيد خروج أو إخراج هؤالء األشخاص من السجون . مع السلطات اإلسرائيلية

وتعود أسباب هذه الظاهرة، جزئياً على . كز التوقيف الفلسطينية خوفاً من القصف اإلسرائيلي لهاومرا
األقل، إلى تنامي الشعور العام لدى المواطن الفلسطيني بعدم قدرة أو رغبة السلطة الفلسطينية في التعامل 

اونين ممن أفرج عنهم من هذا إضافة إلى مخاوف المواطنين من إقدام المتع. جدياً مع هؤالء األشخاص
السجون الفلسطينية جراء القصف اإلسرائيلي على اإلنتقام من المواطنين الذين ساعدوا في الكشف عنهم 

 .وتسليمهم ألجهزة األمن الفلسطينية
 

 عن عدد الذين قتلوا بسبب تعاونهم أو اإلشتباه بتعاونهم مع السلطات الهيئةال تتوفر معطيات شاملة لدى 
شخصاً ) ٦٤( تبين أن هناك ما ال يقل عن الهيئة،ولكن من خالل متابعة . ٢٠٠٢لية خالل عام اإلسرائي

 :قتلوا لهذه األسباب، وهم موزعون في مختلف المحافظات الفلسطينية على النحو التالي
  

 التاريخ العدد المحافظة
 )١ (١١/٩/٢٠٠٢،)٢ (١/٤/٢٠٠٢، )١ (٢٢/٣/٢٠٠٢، )١ (١٩/٣/٢٠٠٢ ٥ قلقيلية
 )١ (١٨/٩/٢٠٠٢، )١ (٣١/٨/٢٠٠٢، )١ (٣٠/٤/٢٠٠٢ ٣ جنين

 )٣ (١٧/٤/٢٠٠٢ ٣ طوباس
  ٦/٢٠٠٢، )١ (٣/٤/٢٠٠٢، )٨ (١/٤/٢٠٠٢، )٢ (١٥/٣/٢٠٠٢، )١ (٢٧/١/٢٠٠٢ ١٧ طولكرم

)١ (١١/٩/٢٠٠٢، )١ (٣٠/٨/٢٠٠٢، )١ (٢٤/٨/٢٠٠٢، )١ (١٤/٨/٢٠٠٢، )١( 
، )١ (١٥/٧/٢٠٠٢، )٣ (٣/٤/٢٠٠٢، )١ (١٧/٣/٢٠٠٢، )١ (١٥/٣/٢٠٠٢ ٩ نابلس وسلفيت

١ (٢٨/١٠/٢٠٠٢، )١ (٢٥/١٠/٢٠٠٢، )١ (١٣/٨/٢٠٠٢( 
 )١ (٧/٦/٢٠٠٢، )١ (٤/٦/٢٠٠٢، )٢ (٢٣/٤/٢٠٠٢ ٤ رام اهللا والبيرة

 )١١ (٧/٤/٢٠٠٢، )١ (١/٤/٢٠٠٢، )٢ (١٣/٣/٢٠٠٢ ١٤ بيت لحم
 )٢ (١٠/٦/٢٠٠٢، )٣ (٢٣/٤/٢٠٠٢، )١ (٨/٤/٢٠٠٢ ٦ الخليل
ظات قطاع محاف
 غزة

١ (١٩/٧/٢٠٠٢، )١ (١٤/٧/٢٠٠٢، )١ (١١/٤/٢٠٠٢ ٣( 

  ٦٤ المجموع
 
 
 



 ١٤٩

 بضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل الجدي وبالسرعة الممكنة إلعادة القبض على الهيئةترى 
طات اإلسرائيلية، السجناء الذين تم إخالء سبيلهم، خصوصا أولئك الذين أدينوا، أو إتهموا، بتعاونهم مع السل

كما أن من . وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة تتوفر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة
واجب السلطة الوطنية الفلسطينية العمل الدؤوب على مالحقة ومعاقبة العمالء وفقاً للقوانين النافذة، وعدم 

كذلك من واجبها التحقيق الجدي في كافة . ون باليدالسماح ألي مجموعة فلسطينية مسلحة من أخذ القان
 . جرائم قتل العمالء خارج نطاق القانون

 
 القتــل نتيجــة سوء إستخــدام الســالح من قبــل األجهــزة األمنيـة

 
 : خمسة مواطنون نتيجة سوء إستخدام السالح من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية٢٠٠٢قُِتل خالل عام 

 
 سنة، إليصال صديقه ٣٥، فضل محمد حسن أبو السرهد، خرج المواطن ١٩/٧/٢٠٠٢  بتاريخ-

في " يحيى عياش"المواطن أحمد حجازي الى مدينة غزة، بعد أن أنهى األخير خطبة الجمعة في مسجد 
وفي شارع صالح . ركب اإلثنان سيارة جيب كان يقودها المواطن عبد السالم أبو السرهد. مخيم المغازي

 لحقتهما سيارة شرطة تابعة للمباحث الجنائية، وبدأت بمطاردتهما، إال أنهما رفضا اإلنصياع ألوامر الدين،
بعد ذلك قام أفراد من الشرطة بإطالق النيران في الهواء اليقافهما . الشرطة بالتوقف وإستمرا في السير

ة الزهراء، حيث قام أحد إستمرت المطاردة إلى أن وصلت السيارتان إلى مفترق مدين. ولكن دون جدوى
 ٣٥فضل محمد حسن ابو السرهد، أفراد الشرطة بإطالق النيران على السيارة، ما أدى إلى مقتل المواطن 

 .  بعد أن إستقرت رصاصة في قلبه،سنة
 
، وفي أعقاب مقتل العقيد راجح أبو لحية في مدينة غزة، على يد مجموعة ٧/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ -

قامت قوات كبيرة من أجهزة االمن الفلسطينية باالنتشار في الشوارع وأقامت أشخاص من عائلة عقل، 
هذا . حواجز التفتيش بهدف القاء القبض على القتلة، وفي مقدمتهم عماد عقل المنتمي الى حركة حماس

وسبق أن أصدرت الشرطة بيانا تتهم فيه عماد عقل بإغتيال العقيد أبو لحية، وتُحمل حركة حماس 
حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، قامت قوة من أجهزة األمن الفلسطينية بمالحقة ثالثة . ية عن ذلكالمسؤول

مسلحين من أعضاء حركة حماس في منطقة ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، تال ذلك تبادل إلطالق النار 
رات المواطنين إستطاع أفراد حماس الهروب من المكان بعد تدخل عش. بين أفراد األمن و المسلحين

وحين قام المواطنون برشق أفراد األمن بالحجارة، رد بعض أفراد األمن بإطالق . للحيلولة دون إعتقالهم
النيران على المواطنين، دون اإللتزام بالتعليمات المتعلقة بإستخدام األسلحة النارية، التي تنص على عدم 

أدى إطالق النار إلى مقتل كل من .  يهدد الحياةجواز إستعمال األسلحة النارية إال لدرء خطر مباشر
محمود فاروق  سنة، حيث أصيب بعيار ناري في الصدر، والمواطن ٣١محمد فخري حجازي، المواطن 
 . سنة، حيث أصيب أيضا بعيار ناري في الصدر، وكالهما من حي الزيتون في مدينة غزة٣٢البورنو، 
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ة مساء، حصلت مواجهات بين قوات األمن التي توجهت إلعتقال ومساء نفس اليوم، حوالي الساعة السادس
عماد عقل في منطقة سكناه بمخيم النصيرات، وبين المواطنين وأعضاء من حركة حماس، حيث تم تبادل 

محمد أبو : إطالق النار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل مواطنين آخرين على أيدي أفراد األمن، هما
والجدير ذكره أنه في كلتا الحادثتين جرح ما يقـارب  .سنة ٢٠ موسى األحول، عيسى سنة، و٢١طعيمة، 

 . شخصاً جراء اإلصابة بأعيرة نارية) ٤٠(
 

، إجتمع نواب من المجلس التشريعي من قطاع غزة ٧/١٠/٢٠٠٢في أعقاب هذه األحداث المؤسفة بتاريخ 
وحسب المعلومات . بسات األحداث، وقرروا تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف ومال٩/١٠/٢٠٠٢بتاريخ 

 باشرت لجنة التحقيق برئاسة النائب كمال الشرافي عملها، إال أنه لم يتم اإلعالن عن للهيئة،المتوفرة 
كما لم يتم محاسبة أي مسؤول أو تقديم أي شخص . ٢٠٠٢النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى نهاية عام 

 . لمذكورينللمحاكمة على خلفية مقتل المواطنين ا
 

وبالرغم من تكرار وقوع حوادث القتل واالصابات الناتجة عن سوء إستخدام السالح من قبل األجهزة 
األمنية المكلّفة بإنفاذ القانون، إال أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة بعالج هذه 

 .  الظاهرة الخطيرة
 

 ـز التوقيـــفالوفــاة داخــل السجــون ومراكــ
 

 : ثالث حاالت وفاة داخل السجون ومراكز التوقيف، هي التالية٢٠٠٢ خالل عام الهيئةرصدت 
 
 سنة، من سكان خانيونس، نتيجة إطالق ٢٣حسام زهدي الهسي، ، توفّي المواطن ٩/٧/٢٠٠٢ بتاريخ -

كان إلى آخر داخل مقر الجهاز النار عليه من قبل أحد أفراد جهاز األمن الوقائي، أثناء قيامهم بنقله من م
وقد برر الجهاز الحادثة مدعياً بأن الهسي قام بخطف سالح أحد أفراد الحرس، ثم . غزة/ في تل الهوى

 . حاول الهرب، ولم ينصع لتحذيرات أفراد الحراسة بإلقاء السالح الذي قام بإختطافه
 

از األمن الوقائي بتهمة التعاون مع  لدى جه١/٢/٢٠٠٢يذكر أن المواطن الهسي كان قد إعتقل بتاريخ 
السلطات االسرائيلية، وتم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي أصدرت بحقه حكماً باإلعدام 

 .لم يتم تنفيذ الحكم في حينه بسبب عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية. ١٠/٤/٢٠٠٢بتاريخ 
 
 سنة، من سكان مدينة غزة، وذلك ٣٦  غياض محمد حلّس،أيمن، توفي المواطن ٢٣/٤/٢٠٠٢ بتاريخ -

وكان قد ألقي القبض على المواطن حلس . أثناء التحقيق معه من قبل المباحث العامة التابعة لجهاز الشرطة
بنفس تاريخ الوفاة المذكور، من قبل الشرطة في مخيم جباليا، وتم تحويله إلى قسم المباحث العامة في 

وفور وصوله تعرض للتعذيب على يد . للتحقيق معه على خلفية اإلشتباه بقيامه بالسرقةشرطة مدينة غزة، 
 .المحققين، ما أدى إلى وفاته
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يذكر أن مدير الشرطة قد أصدر في اليوم التالي بيانا صحفياً يعترف فيه بقيام أفراد من المباحث العامة 
وقد . نه تم تشكيل لجنة تحقيق في القضيةوجاء في البيان أيضا أ. بإستعمال العنف مع المواطن حلس

 إلى كل من النائب العام ومدير عام الشرطة في حينه برسائل خطية طالبتهما فيها باإلطالع الهيئةتوجهت 
وقد جاء الرد من القائم بأعمال النائب العام، يفيد بأنه قد . على نتائج التحقيقات التي تمت في هذه القضية

ن، وأتهموا بجريمة القتل عن غير قصد، وأن القضية ال زالت معروضة أمام تسجلت قضية ضد الفاعلي
 .محكمة بداية غزة

 
 سنة، أثناء جلسة محكمة أمن الدولة العليا في خانيونس ٤٢ عبد الحي دياب الصبابة، مقتل المواطن -

يخ  وكان المواطن المذكور قد إعتقل من قبل جهاز األمن الوقائي بتار .١٤/٧/٢٠٠٢بتاريخ 
، وتم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التعاون مع السلطات اإلسرائيلية ٢٨/٦/٢٠٠٢

أثناء سير المحاكمة، وبعد أن رفعت المحكمة الجلسة لمدة نصف ساعة . وتسببه بمقتل ستة مواطنين
ة، حيث أطلق عليه النار للتشاور، تم نقل المواطن المذكور تحت حراسة أفراد من الشرطة إلى النظار

داخلها أحد المسلحين المكلفين بحراسته، والذي إستغل حالة اإلرباك التي حدثت نتيجة قصف قوات 
 .اإلحتالل لمبنى سكني مجاور لمكان إنعقاد المحكمة

 
ترفع هذه الحوادث عدد حاالت الوفيات في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية منذ قدوم السلطة الوطنية 

  ٤. حالة٣٠لفلسطينية إلى ا
 

إنفجارات في منازل أو أثناء إعداد ( حالة قتل فلسطينيين في ظروف غامضة ٢٢ ما ال يقل عن وهناك
 .، لم يتم التحقيق الوافي فيها من قبل المسؤولين المعنيين)متفجرات، مثالً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: رام اهللا ( حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية-التحقيق والتشريح: أنظر ملزيد من املعلومات حول الوفيات يف السجون ومراكز التوقيف  ٤

 ).٢٠٠١اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، 
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 السلمــي يــة التجمــع إنتهاك الحقّ في تشكيل الجمعيــات والحــقّ في حر:  ثانياً
 
 إنتهاك الحق في تشكيــل الجمعيـــات .  أ
 

. ١٦/٢/٢٠٠٠ مرحلة النفاذ بتاريخ ٢٠٠٠ لسنة ١ قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم دخل
  من١تنص المادة . ويمنح القانون المذكور المواطنين الحقّ في تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية

للفلسطينيين الحقّ في ممارسة النشاط اإلجتماعي والثقافي والمهني والعلمي " القانون المذكور على أنّه 
وبموجب ". بحرية بما في ذلك الحقّ في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات األهلية وفقا ألحكام هذا القانون

 من إختصاص وزارة الداخلية، والتي ال أحكام القانون أيضا تكون مهمة تسجيل الجمعيات والهيئات األهلية
كما تنص المادة .  إذا إستوفت الشروط المنصوص عليها في القانونة لها رفض تسجيل جمعية أو هيئقيح
ال يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغالق أو تفتيش " من ذات القانون على أنه ٤١

 ". صدور قرار من جهة قضائية مختصةمقرها أو أي من مراكزها وفروعها إال بعد
 

 أية قضية تتعلق برفض وزارة الداخلية تسجيل الجمعيات التي إستوفت ٢٠٠٢ خالل عام الهيئة لم ترصد 
الشروط المنصوص عليها في القانون، أو قيام السلطة التنفيذية بإغالق الجمعيات، أو عدم السماح 

 قضية إستمرار إغالق عدد من ٢٠٠٢ تابعت خالل عام هيئةالولكن . للجمعيات القائمة من ممارسة عملها
 ال زال عدد كبير من الهيئة،فحسب المعلومات المتوفرة لدى . ٢٠٠١الجمعيات التي تم إغالقها في نهاية 

، بسبب رفض الجهات ٢٠٠٢تلك الجمعيات مغلقاً، ولم تتمكن بالتالي من ممارسة عملها خالل العام 
 ٥.ماح لها بذلكاألمنية الفلسطينية الس

 
 مجدداً على أن إستمرار الشرطة في إغالق الجمعيات المذكورة يعتبر مخالفاً لقانون الجمعيـات  الهيئةتؤكد  

الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني، والذي ضمن لألفراد حق تشكيل الجمعيات وللجمعيات حرية ممارسـة     
  .عملها دون مضايقات أو معيقات

 
  حريــة التجمـــع السلمــيفيإنتهاك الحقّ .  ب
 

الحقّ في عقد اإلجتماعات العامة، ويمنح      ١٩٩٨ لسنة   ١٢ينظم قانون اإلجتماعات العامة الفلسطيني رقم       
المواطنين ذاك الحق دون الحاجة للحصول على ترخيص، وذلك خالفاً لما كان عليه الحال فـي القـوانين                  

 ساعة علـى    ٤٨ واجب إشعار المحافظ أو مدير الشرطة قبل         إال أنه فرض على منظمي اإلجتماع     . السابقة
وال يملك المحافظ أو مدير الشرطة رفض السماح بعقـد اإلجتمـاع، لكنـه         . األقل من موعد عقد اإلجتماع    

يستطيع فرض ضوابط على مدة أو مسار اإلجتماع بهدف تنظيم حركة المرور، على أن يبلّـغ المنظمـون          
 . ساعة على األكثر من موعد تسليم اإلشعار٢٤بهذه الضوابط خطياً خالل 

 
                                                

، الفصل الرابع، ر السنوي السابعالتقري اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : أنظر٢٠٠١ ملزيد من املعلومات حول اجلمعيات اليت مت إغالقها يف اية عام  ٥
 .١٤٣ص
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رغم صدور قانون اإلجتماعات العامة المذكور ودخوله مرحلة السريان، إال أن موقف األجهـزة األمنيـة                
فما زالت هـذه    . تجاه اإلجتماعات العامة، خصوصاً تلك التي تنظمها حركات وأحزاب المعارضة لم يتغير           

سماح بعقد إجتماعات عامة، ما يعد إنتهاكاً للحقّ في حرية التجمع السـلمي             األجهزة األمنية ترفض أحياناً ال    
 .الذي كفله القانون

 
فقـد منعـت    .   عدة قضايا تتعلق بإنتهاك الحقّ في عقد اإلجتماعات العامة         ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةتابعت  

، تأييـدا   ١٨/١٠/٢٠٠٢الشرطة الفلسطينية خروج مسيرة دعت لها حركة حماس في مدينة غزة بتـاريخ              
فقبل موعد المسيرة بيوم واحد أبلغت الشرطة قيادة حركة حماس بإلغاء المسـيرة بسـبب    .  للشعب العراقي 

وبعـد مفاوضـات بـين    . األوضاع الحرجة التي تشهدها مدينة غزة في أعقاب مقتل العقيد راجح ابو لحية    
 .ات بين الشرطة والمواطنينالجانبين، قررت قيادة حماس إلغاء المسيرة، تجنباً لوقوع مواجه

 
كما رفضت الشرطة السماح لحركة الجهاد االسالمي إقامة مهرجان بمناسبة الذكرى السـنوية إلستشـهاد               

وحسب المعلومات المتـوفرة    . ، في مخيم جباليا   ٢٥/١٠/٢٠٠٢الدكتور فتحي الشقاقي، كان مقرراً بتاريخ       
قامته في مكان مغلق بدالً من المكان المفتوح حيـث   فإن الشرطة طلبت من منظمي المهرجان إ       الهيئة،لدى  

هذا وعللت الشرطة عدم سماحها بإقامة المهرجان       . كان مقرراً، إال أن حركة الجهاد اإلسالمي رفضت ذلك        
في مكان مفتوح بالتوتر السائد في محافظات غزة على إثر اغتيال العقيد راجح أبو لحية، مـدير شـرطة                   

 . حفظ النظام
  
 

  تعليــق الحــقّ في الترشيــح واإلنتخـــاب: ثالثاً
 

 مرحلـة النفــاذ فـــي     ١٩٩٦ لسنة   ٥ قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم         دخل
يصدر وزير الحكم المحلي قراراً بإجراء إنتخابات حـرة         : " وتنص المادة الثالثة منه على    . ١٦/١٢/١٩٩٦

ولكـن رغـم    ". جالس الهيئات المحلية الفلسطينية ويحدد موعداً لهـا         ومباشرة إلنتخاب رؤساء وأعضاء م    
إالّ أن اإلنتخابات لم تنعقـد حتـى نهايـة عـام     . مرور أكثر من ست سنوات على صدور القانون المذكور    

٢٠٠٢. 
 

أما على صعيد االنتخابات الرئاسية والتشريعية فما زال األمر على حاله، ولم تجر أي إنتخابـات جديـدة                  
كما لم تجـر أي  .  سنوات على اإلنتخابات العامة السابقة٧، رغم مرور ما يقارب ال٢٠٠٢ نهاية عام   حتى

،  وإستمر تعليق هذه االنتخابات للعـام        ٢٠٠٢انتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية خالل عام         
ك بالرغم مـن إنتهـاء المـدد        وذل. الثاني على التوالي من قبل إدارات الجامعات وبموافقة األطر الطالبية         

القانونية للمجالس القائمة، وتعارض إجراء التعليق مع األنظمة واللوائح المعمـول بهـا فـي الجامعـات                  
 .الفلسطينية، حيث يتوجب إجراء إنتخابات جديدة كل عام
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ـ           ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةكما تابعت    امي  موضوع تأجيل إجراء اإلنتخابات للنقابات المهنيـة، كنقابـة مح
لكن . فبعد إنتهاء والية المجالس النقابية، كان من المفترض إجراء إنتخابات جديدة          . فلسطين، ونقابة األطباء  

 . تم تأجيلها إلى وقت غير مسمى، بحجة أن الظروف الراهنة ال تسمح بذلك
 
 

 اإلعتقـــال التعسفــــي:  رابعاً
 

راعاة اإلجراءات القانونية، مثل إعتقـال شـخص دون         يقصد باإلعتقال التعسفي إحتجاز المواطنين دون م      
مذكرة صادرة عن النيابة العامة أو القضاء، أو اإلعتقال الذي يتجاوز المدة القانونية التي يسـمح للجهـاز                  

، أو إستمرار   ٢٠٠١ لعام   ٣قانون اإلجراءات الجزائية رقم      ساعة وفق    ٢٤األمني التوقيف خاللها، وهي     
كذلك يعتبر إعتقال األشخاص على خلفيـة آرائهـم ومـواقفهم           . متهم على القضاء  اإلعتقال دون عرض ال   

 . السياسية وإنتماءاتهم الحزبية شكالً من أشكال اإلعتقال التعسفي، وهو ما يعرف باإلعتقال السياسي
 

للحريات يعتبر اإلعتقال السياسي خرقاً واضحاً لمباديء القانون الدولي لحقوق اإلنسان، لما يمثله من خرق               
والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفي مقدمتها الحقّ في حريـة الـرأي والتعبيـر                 

 . والحق في التنظيم، الحزبي وغير الحزبي،والحقّ في الحرية واألمان الشخصي
 

 مـدن الضـفة   ، وما رافقه من إعادة إحتالل معظـم ٢٠٠٢رغم إزدياد حدة العدوان االسرائيلي خالل عام   
الغربية، وتدمير أغلب مقرات السلطة الفلسطينية، إال أن أجهزة األمن الفلسطينية اعتقلت تعسفاً خالل عـام                

يالحظ أن حاالت اإلعتقال التعسفي تمت دون إبراز مذكرة توقيف أو           .  مواطن ١٨٠ ما ال يقل عن      ٢٠٠٢
ة أو على قاضي الصلح، ولم تصـدر بحقهـم       كما لم يتم عرض المعتقلين على النيابة العام       . مذكرة إحضار 

كما تمت اإلعتقاالت من قبل األجهزة األمنية التـي ال تملـك   . لوائح إتهام، ولم يتم بالتالي تقديمهم للمحاكمة     
 .قانوناً صالحية اعتقال أو توقيف المواطنين

 
 

 إنتهــاك الحريـــات الصحفيــــة:  خامساً
 

، قـام   ٢١/٦/٢٠٠٢بتاريخ  .  من اإلنتهاكات لحرية العمل الصحفي      عدداً ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةرصدت  
أفراد من المباحث العامة التابعة لجهاز الشرطة بإقتحام مكتب التلفزيون األلماني في مدينة غـزة، وطلبـوا        

وعندما رفض الصحفي زكريـا  . شريط التصوير الخاص بمهرجان أقامته حركة حماس في مخيم الشاطيء   
وعندما حاول منعهم، دفعوه تحت تهديد      . لشريط، قاموا بتفتيش المكتب وعبثوا بمحتوياته     التلمس إعطاءهم ا  

 .  السالح، وإستمروا بالتفتيش إلى أن وجدوا شريط التصوير، فأخذوه وانصرفوا
 

، ١٩٩٥  لسـنة  ٥لقانون المطبوعات والنشر رقم     يعتبر تصرف الشرطة على النحو سالف الذكر مخالفا         
الصحافة والطباعة حرتان وحريـة     " لصحافة واإلعالم، إذ تنص المادة الثانية منه على أن        الذي كفل حرية ا   

الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قوالً، كتابة وتصويراً ورسـماً فـي وسـائل                   
 ".اإلعالم

 



 ١٥٥

ـ  ٤٠ شكوى من المواطن خالد أحمـد السوسـو،      الهيئة، تلقت   ١٠/٨/٢٠٠٢وبتاريخ   ن سـكان   سـنة، م
خانيونس، ويعمل كاتبا صحفيا، مفادها أن جهاز المخابرات العامة في خانيونس قام بإسـتدعاء المـواطن                

وفور وصوله تم إحتجازه في زنزانة مدة حوالي الساعة، بدأ بعدها التحقيق معـه حـول مقالـة                  . المذكور
 تم اخالء سبيله، وحـدد لـه   بعد ذلك. صحفية نشرها على شبكة اإلنترنت، حول الوضع الفلسطيني الراهن        

 . موعد آخر للحضور، وتم إحتجاز بطاقته الشخصية والبطاقة الصحفية
 

 التي تستفسر فيها عن شكوى المواطن المذكور، أفاد جهاز المخابرات العامـة            الهيئةوفي رده على رسالة     
ـ     ا السـلطة الفلسـطينية،   أنه تم استدعاء المواطن المذكور بسبب نشره مقالة على شبكة االنترنت يهاجم فيه

تحمل معلومات كاذبة، وتشكل قدحاً وذماً، وأن حجز بطاقتيه الشخصية والصحفية جاء بسبب عدم إستكمال               
التحقيق معه، وأنه إستدعي عدة مرات بعد ذلك إلستكمال التحقيق إال أنه لم يحضر وعبر عن عدم حاجتـه                

 . للبطاقتين
 

سم حـزب الخـالص الـوطني       إناطقة ب  ال ،الرسالة صحيفة، حصل القائمون على     ٢٥/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  
. على قرار من محكمة العدل العليا يقضي بإلزام الشرطة الفلسطينية باعادة فتح مقر الصـحيفة              اإلسالمي،  

 . لم يتم تنفيذ قرار المحكمة٢٠٠٢إال أنه حتى نهاية العام 
 
 

 التعذيــب إنتهاك الحقّ في عدم التعرض إلساءة المعاملــة أو :  سادساً
 

يعتبر التعذيب بكافة أشكاله مخالفاً لإلتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملـة المحتجـزين والسـجناء،               
.  أو المهينـة ةخصوصاً إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنساني        

غربية وقطاع غزة التعذيب، وتعتبره جنحة يعاقـب عليهـا          كما تُجرم قوانين العقوبات السارية في الضفة ال       
 . بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

 
وقد أدى التعـذيب  . وقعت أغلب حاالت التعذيب خالل فترة التحقيق، بهدف إنتزاع إعترافات من الموقوفين      

 .أثناء التحقيق إلى وفاة أحد المواطنين بعد فترة وجيزة من إحتجازه
 

 .أو سوء المعاملة/  شكوى تتضمن إدعاء بالتعذيب و٢٩ الهيئة تلقّت ،٢٠٠٢خالل عام 
 

ورغم خطورة التعذيب وإعالن المسؤولين في السلطة التنفيذية مراراً عن  تحريمه وتجريمه، ال تتوفر لدى                
مـن  األجهزة األمنية تعليمات صارمة تمنع حدوثه، أو آلية واضحة وفعالة للتحقيق في شكاوى المعتقلـين                

 في متابعة الشكاوى بشـأن       الهيئة كما أن تعاون األجهزة األمنية مع     . تعرضهم إلساءة المعاملة أو للتعذيب    
 . إساءة المعاملة والتعذيب ال يرقى إلى المستوى المطلوب

 
 
 
 
 



 ١٥٦

 إنتهاكــات في مجــال إشغـــال الوظيفـــة العامـــة:  سابعاً
 

واحداً من الحقّوق األساسية، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدوليـة          يعتبر الحقّ في تقلّد الوظائف العامة       
 من اإلعـالن العـالمي لحقـوق        ٢١/٢فقد نصت المادة    . المتعلقة بحقوق اإلنسان، وكذلك القوانين الوطنية     

وتـنص المـادة   ". لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلّد الوظائف العامة في بلده   " اإلنسان على أن    
لكل شخص الحقّ في العمل، وفي حرية إختيار عمله، وفي شروط عمـل             "  من اإلعالن ذاته على أن       ٢٣

كما تنص المادة ذاتها على حق جميع األفراد، دون تمييز، في           ". عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة       
مرضية تكفل له وألسرته    هذا إضافة إلى حق كل فرد في مكافأة عادلة و         . أجر متساو على العمل المتساوي    

العمل حقّ لكـل مـواطن   " ألساسي الفلسطيني أن  ا من القانون    ٢٥/١وجاء في المادة    ". عيشا الئقا وكريماً  
 تؤكد على الحق في     ٢٦/٤والمادة  ". وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية الى توفيره لكّل قادر عليه          

 ".ؤ الفرصتقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكاف" 
 

 شكوى تتعلق بإدعاءات بشأن إنتهاكات حقوق المواطنين فـي مجـال            ٩١ الهيئةتلقّت  ،  ٢٠٠٢خالل عام   
وتنوعت مواضيع الشـكاوى التـي تابعتهـا        . إشغال الوظيفة العامة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة       

لراتب، تعرض الموظـف    حرمان الموظف من حقوقه في الترقية، وقف ا       :  بهذا الخصوص، وشملت   الهيئة
فعلى سبيل المثـال، تلقّـت   . للنقل او الفصل التعسفي، وعدم توفر شرط التنافس النزيه في عملية التوظيف           

 شكوى من المواطن فائق بديع فائق ساق اهللا، من سكان غزة، تتعلق بإمتناع سلطة النقد الفلسـطينية                  الهيئة
يـذكر ان  . عن العمل خاللها بدون أي سـند قـانوني  عن صرف راتبه لمدة عشرين شهراً، كان قد أوقف          

المواطن المذكور عمل لدى سلطة النقد الفلسطينية كمدير لدائرة األبحاث والسياسات النقديـة منـذ تـاريخ                 
 فوجيء بقرار كتابي صادر عن مجلس إدارة سلطة النقـد متضـمنا             ٢٠/١/٢٠٠١بتاريخ  . ٢٠/٧/١٩٩٧

وعندما فشلت كل المحاوالت إلعادته إلى العمـل، لجـأ الـى            . سبباإلستغناء عن خدماته، دون إبداء أي       
، يقضي بإلغاء القرار الصادر عن سلطة       ١٥/٣/٢٠٠١محكمة العدل العليا وحصل على قرار منها بتاريخ         

وبعـد  . النقد، وإعادته الى عمله مع صرف كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي تم إيقافه عن العمل فيهـا              
تال ذلك قيام المواطن المذكور بالمطالبة بتنفيذ قـرار المحكمـة   . تم إعادة الموظف إلى عمله خمسة شهور،   

بصرف رواتبه المستحقة عن المدة التي قضاها بدون عمل، لكن لم تتم اإلستجابة إلى طلبه حتى نهاية العام                  
ـ    الهيئة كما تلقت    .٢٠٠٢ لطة النقـد   شكوى من المواطن جمال السلقان بخصوص فصله من عمله فـي س

 . الشكوى المذكورة وتوجهت بها إلى محكمة العدل العليا برام اهللالهيئةبصورة تعسفية، وقد تبنت 
 

، بالوظيفـة العامـة  ذات عالقة  وزارة التربية والتعليمعلى شكوى  ٣٥ ،٢٠٠٢خالل عام   الهيئة  كما تلقّت   
لمدرسـين فـي وزارة التربيـة    على عدم وجود معايير واضحة ومعلنة بشأن تعيـين ا ها معظمفي  ركزت  
 . ، وبعض القضايا المتعلقة بالتقاعد تعيين أشخاص يعانون من إعاقات الوزارةرفض، ووالتعليم

 
من جانب آخر، هناك قصور واضح من قبل ديوان الموظفين والجهات المختصة األخرى في فرض رقابة 

بضون رواتبهم من الخزينة العامة دون إذ يوجد آالف من الموظفين الذين يق. فاعلة على دوام الموظفين
                                                                                                                                                             .  اإلنتظام بالدوام



 ١٥٧

 الخالصـــة والتوصيــــات:  ثامناً
 

 في خاتمة هذا الفصل على ضرورة خلق بيئة دستورية وقانونية سليمة، تُصان فيهـا الحقـوقّ             ئةالهيتؤكد  
 : على مايليالهيئةكما تؤكد . والحريات، وتُسهم في تقليل اإلنتهاكات لحقوقّ وحريات المواطنين

 
 رئيس السـلطة  يئةالهوإلى أن يتم ذلك، تطالب      . ضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام من كافة القوانين النافذة       .  ١

الوطنية الفلسطينية بعدم المصادقة على قرارات اإلعدام الصادرة عن المحاكم، خاصة محاكم أمـن الدولـة           
 .والمحاكم العسكرية

 
ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية باإلسراع في التحقيق في كل حوادث أخذ القانون باليد إلستقصاء .  ٢

ل لجان التحقيق الالزمة من األشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة األسباب التي أدت إليها، عبر تشكي
 فيها، لتفادي تنامي هذه الظاهرة نواإلستقاللية، وأن يأخذ القضاء دوره في مالحقة ومعاقبة المتسببي

 . الخطيرة في المجتمع الفلسطيني
 
العـاملين فـي األجهـزة       ضرورة العمل وبالسرعة الممكنة لضبط إستخدام وحمل السالح من قبـل             .  ٣

كما يتوجب التحقيق في حوادث سوء إسـتخدام السـالح          . األمنية، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين     
 . هذا إضافة إلى التشديد على إلتزام أفراد األجهزة األمنية بتعليمات إطالق النار. ومحاسبة مرتكبيها

 
يق في حاالت الوفيات التي تحـدث فـي السـجون           ضرورة أن تقوم النيابة العامة بواجباتها في التحق       .  ٤

 .ومراكز التوقيف الفلسطينية
 
ضرورة إحترام حق األفراد في تشكيل الجمعيات، وعدم إتخاذ أي إجراء عقابي بحـق الجمعيـات إال               .  ٥

 . خالفا للقانون٢٠٠١وفقا ألحكام القانون، إضافة إلى إعادة فتح الجمعيات التي تم إغالقها في أواخر عام 
 
ضرورة اإللتزام بنص وروح قانون اإلجتماعات العامة، وخصوصاً ما ورد فيه من حق المـواطنين               .  ٦

 .في إقامة التجمعات السلمية بعد إشعار الجهات المختصة، ودون الحاجة إلى الترخيص
 
لية، إضـافة   ضرورة اإلسراع في الدعوة إلى إجراء إنتخابات بلدية وفقاً لقانون إنتخابات الهيئات المح            .  ٧

وعلى وجه الخصوص، ال    . إلى إجراء إنتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة متى أصبحت الظروف مواتية         
 أن هناك من المبررات ما يتطلب تعليق إجراء اإلنتخابات لمجالس النقابات المهنيـة ومجـالس     الهيئةترى  

 .إتحادات الطلبة
 
 رأيهم وإنتمائهم السياسي، وكذلك الموقـوفين بطريقـة      ضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين على خلفية      .  ٨

 .على موقفها الرافض لجميع أشكال اإلعتقال التعسفيالهيئة كما تؤكد . غير قانونية
 
ضرورة إحترام الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وعدم إتخاذ أي إجـراء بحـق الصـحافة                .  ٩

ة، وتطبيقاً لنصوص قـانون المطبوعـات والنشـر لعـام           والصحفيين، إال عبر القضاء والمحاكم المختص     
١٩٩٥. 



 ١٥٨

 .ضرورة حظر التعذيب بكافة أشكاله كوسيلة إلنتزاع اإلعترافات أثناء التحقيق.  ١٠
 

 على عدم قانونية السجون ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنيـة المختلفـة، وعلـى             الهيئةتؤكد  .  ١١
الالزمة لمراعاة خضوع اإلعتقال والتوقيف لإلجراءات السليمة التـي         ضرورة إتخاذ التدابير واإلجراءات     

كما تؤكد على ضرورة التحقيق الجدي في حاالت الوفيات في السجون، اإلعالن عن نتائج             . يحددها القانون 
 .التحقيق، ومعاقبة كل من تثبت إدانته بالتسبب في حدوثها

 



 

 ١٦١  

 
 القضايـــا / متابعـات الشكــاوى       :  الفصــل األول

 
 
 أنواع الشكاوى التي تتابعهــا الهيئــة: والًأ
 

أدى سوء اإلدارة إلى ) ١: متابعة الشكاوى ذات العالقة بسوء اإلدارة إذا توفر شرطان هماب هيئةالتختص 
سسة حكومية أو هيئة عامة أو شبه الطرف المشتكى عليه هو مؤ) ٢خرق لحقوق المواطن المشتكي، و 

 .ةمعا
 

 :يلا ي مهيئةالالقضايا التي تتابعها / من األمثلة على أنواع الشكاوى 
 
اإلجراءات القانونية، التعذيب وإساءة  تشمل التوقيف دون إتباعو: اوى تتعلق باألجهزة األمنيةشك.  ١

 التأخير في تقديم الشخص المحتجز المعاملة أثناء الحجز، الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف،
للمحاكمة أو في توجيه اإلتهام إليه، منع زيارة المعتقل من قبل ذويه، تفتيش المنازل دون مذكرات 

 .قانونية، واإلعتقال التعسفي
مجال تقديم الخدمات، أو التأخير ي عامة بواجباتها القانونية تجاه المواطنين فلم قيام السلطات اعد.  ٢

 .رر في إنجاز المعامالتغير المب
بع فيها اإلجراءات القانونية السليمة، أو ال يراعى فيها مبدأ تّايا التعيين والتوظيف التي ال تُقض.  ٣

اإلنصاف، قضايا الفصل التعسفي من الوظيفة العامة، وعدم حصول الموظفين على حقوقهم 
 .الوظيفية من ترقية وتثبيت ومستحقات مالية

 .رات الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو االنتماء السياسيباطبيق القانون إلعتتمييز في تال.  ٤
 . الحريات األساسية للمواطن من قبل أي من أجهزة السلطة، سواء األمنية أو المدنيةإنتهاك.  ٥
طئة خفاق في شرح قرار، أو التأخير في تنفيذه، التطبيق غير السليم للقانون، إعطاء معلومات خااإل.  ٦

 .إبالغ الفرد بأن له حقوقاً في اإلعتراض أو الطعن أو التظلمم أو مضللة، عد
 .تدخل في إختصاصات الجهاز القضائي أو عدم اإلمتثال لقراراتهال.  ٧
 .تغالل المنصب والتعسف في إستعمال السلطةسإ.  ٨
 .ى ممتلكات المواطنينلتداء السلطة التنفيذية ععإ.  ٩
 . حق بالحياة، نتيجة إستخدام السالح، أو نتيجة الحكم باإلعدام، أو نتيجة اإلهمالاإلعتداء على ال. ١٠
 

 أنواع الشكاوى التي تخرج عن نطاق إختصــاص الهيئــة
 

 :لشكاوى من األنواع التالية اهيئةالابع تتال 
 .اوى بشأن النزاعات بين األفراد أو المؤسسات الخاصةشك .١
 .يئات التحكيمشكاوى منظورة أمام المحاكم أو ه .٢
 .ت اإلنسانيةااوى بشأن الحصول على المساعدشك .٣



 

 ١٦٢  

 .ن اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطينيأاوى بششك .٤
 

أن الشكوى المقدمة إليها ال تدخل ضمن نطاق إختصاصها، فإنها تقدم النصح واإلرشاد  بهيئةالرت قروإذا 
 .  جة أو متابعة شكواهلصاحب الشكوى، وتوجهه إلى الجهة المختصة بمعال

 
 

 آلية متابعـــة الشكــاوى: ثانياً
 

 : تتبع الهيئة اآللية التالية في معالجة ومتابعة الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين
 
 التحقــق من إختصــاص الهيئـــة: خطــوة األولــىال
 
شتكى عليها، ومن حيث ن حيث الجهة الم مهيئة،الم التحقق من أن الشكوى تدخل ضمن إختصاص تّي

د فحص اإلدعاءات والمعلومات عوب. كما يتم الحصول على المعلومات والوثائق الالزمة. محتوى الشكوى
 :والوثائق، يمكن التوصل إلحدى النتائج التالية

 
 . غير مختصة بمتابعة الشكوىالهيئة •
 . يوجد سوء إدارة ال •
 .لمواطن المشتكيهناك سوء إدارة، ولكن لم يترتب عليه إجحاف بحق ا •

 .الهيئة من قبل ة الشكوى ال يتّم متابعفي هاتين الحالتين
 ).وهنا يتم اإلنتقال إلى الخطوة الثانية(هناك سوء إدارة ترتب عليه خرق لحق المواطن المشتكي  •

 
 مخاطبــة الجهــة المســؤولـة: لخطــوة الثانيــةا
 

م في هذه المراسالت اإلستفسار عن يتّو. تكى عليهامش الراسلة المسؤول المباشر عن الجهةم بالهيئةتقوم 
صحة إدعاء الشخص المشتكي، والطلب من المسؤول إتخاذ اإلجراءات المناسبة، مثل الطلب منه العمل 

كاعتقال مواطن دون إتباع اإلجراءات (على وقف اإلنتهاك، إذا كانت هناك أدلة قاطعة على وقوعه 
 ). القانونية

 
هناك عدة إحتماالت يمكن أن تحصل خالل هذه  . أسابيع لتلقي الرد على المراسالت٤-٣ الهيئةظر تتن

 :الفترة
١  .م إرسال رسالة تذكيرية إلى نفس المسؤول الذي تمت في هذه الحالة، يتّ. عدم تلقي أي رد

 .مخاطبته
كوى وإعالمه  هنا يتم اإلتصال بصاحب الش.هيئةاللى كافة إستفسارات عتلقي رد مقنع يجيب .  ٢

 .د الجهة المخاطبة، كما يتم إرسال نسخة من الرد إليهرب



 

 ١٦٣  

متابعة ال هنا تتم المتابعة لغرض .هيئةالتلقي رد ال يجيب على كافة إستفسارات وتساؤالت .  ٣
 . ألمور التي لم يعالجها الردل

 
 مخاطبــة المســؤول األعلــــى: خطــوة الثالثــةال
 

، يتم )لرسالة األصلية والرسالة التذكيريةا (هيئةالي أي رد على رسالتي ي حال عدم تلقف.  ١
 .مخاطبة الجهة األعلى في الهرم اإلداري

 : أسابيع، يتم بعدها إتخاذ أحد اإلجراءات التالية٤-٣تم االنتظار ي.  ٢
لمفوض العام  أو المدير العام أو االهيئةحديد لقاء مع محامي تاإلتصال مع الجهة اإلدارية العليا و •

 .لغرض معالجة الشكوى أو الشكاوى العالقة
 .هيئةالإصدار بيان يوضح موقف  •
 .إلى القضاءه التوج •

 
 إغـــالق الشكــــاوى : خطــوة الرابعـــةال
 

 : بإغالق الشكاوى على النحو التاليالهيئةتقوم 
 
لجهة المتابع معها بالتعاون يكون ذلك في حال قيام ا: غالق الشكوى مع الوصول إلى نتيجة مرضيةإ.  ١

 .عالجة اإلنتهاك موضوع الشكوىمفي  هيئةالمع 
 
يكون ذلك في حال إبداء الجهة المتابع معها تعاوناً : غالق الشكوى دون الوصول إلى نتيجة مرضيةإ.  ٢

وانب، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم جلكن هذا التعاون يشوبه نقص في بعض ال، هيئةالمع 
 .قيام بما هو مطلوب منها لمعالجتهالراف الجهة المتابع معها بوجود اإلنتهاك، أو عدم إعت

 
امت بإغالق الشكوى بعد إستنفاذ الخطوات  قهيئةالهذا يعني أن : غالق الشكوى دون تعاونإ.  ٣

 .المذكورة سابقا، من مراسالت وإتصاالت وغيرها، دون التوصل إلى نتيجة مرضية
 
 . فراج عن المعتقل أو صدور حكم بحقهبقى مفتوحة إلى حين اإلتلقة بالمعتقلين السياسيين  الشكاوى المتع-
 . بإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى المتابعة وعن نتائج المتابعاتالهيئة هذا وتقوم -
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٦٤  

 حتسـاب عــدد الشكـــاوى والــردودإ: ثالثاً
 

 .تكينم إحتساب عدد الشكاوى بناء على عدد المشيت.  ١
التعامل معها على أنها شكوى  ي حالة الشكوى العامة التي تمس عدداً من المواطنين، يتمف.  ٢

 .واحدة
 .الشكاوىد ال يؤثر عدد الجهات أو األطراف المشتكى عليها عند إحتساب عد.  ٣
تم التعامل مع عدد الردود كما هو متبع في عدد الشكاوى، أي يتم إحتساب العدد على ي.  ٤

 .س عدد المشتكين الذين وردت أسماؤهم في الردأسا
 
 

 ٢٠٠٢الشكــاوى المتابعــة خـــالل عــــام : رابعاً
 
: شكوى لعدة أسباب، أهمها) ٥٨(شكوى جديدة، ُأستبعدت منها ) ٥٦٦ (الهيئةلقت ت، ٢٠٠٢خالل عام . أ

كون الشكاوى منظورة أمام عدم المتابعة بناء على طلب أصحاب الشكاوى، عدم اإلقتناع بوجود إنتهاك، 
الهيئات القضائية المختصة، أو أن أصحابها لم يستنفذوا طرق التظلم المتاحة، عدم إختصاص الهيئة، أو 

 شكوى فقط من بين )٥٠٨( قد تابعت الهيئةوبذلك تكون . اإلفراج عن المواطن في حالة اإلعتقال التعسفي
 تلقتها وبدأت نتشكوى كا) ٢٩٢( متابعة الهيئة كما واصلت. ٢٠٠٢الشكاوى التي تلقتها خالل عام 

 *.شكوى قيد المتابعة ) ٢٠(منها، بينما بقيت  ) ٢٧٢(بمتابعتها في العام السابق، تم إغالق 
 
 والبالغ ٢٠٠٢ خالل عام الهيئةمن الشكاوى الـتي تابعتها ) ٤٥٤( إغالق ٢٠٠٢ خـالل عام تم. ب

 ما ٢٠٠٢ خالل عام أغلقت بذلك قد الهيئةوتكون . المتابعةشكوى قيد ) ٥٤(بقيت بينما ، )٥٠٨(عددها 
 .من مجموع الشكاوى المتابعة% ٧٢،٧نسبته 

 
، ٢٠٠٢ متابعتها للشكاوى الواردة خالل عام سياقكتاباً للجهات المختلفة في ) ٩٢١ (الهيئةسلت أر. ج
 . على مكاتباتهااًرد)  ٢٢٢(قت ما مجموعه وتل
 
 
 
 
 
 
 
 

 بشأن متابعة ٤أنظر الجدول رقم . ( ٢٠٠٢ في إحتساب عدد الشكاوى المتابعة خالل عام ٢٠٠١مرحلة من العام ال تدخل الشكاوى ال •
 .)الشكاوى المرحلة

 



 

 ١٦٥  

 .زيارة للسجون ومراكز التوقيف الفلسطينية) ٨٩(  ما مجموعه ٢٠٠٢ خالل عام الهيئةنفذت . د
 
 .٢٠٠٢ل عام  خالالهيئةيبين عدد الشكاوى التي تلقتها ) ١(جدول رقم ال
 
 

 :ةـــمالحظ
 

 عن عددها ٢٠٠٢ خالل عام الهيئةلقد تناقص، وبصورة ملحوظة، عدد الشكاوى التي تلقتها وتابعتها 
ويرجع هذا التناقص إلى التردي غير المسبوق في األوضاع األمنية .  أو العام الذي سبقه٢٠٠١خالل عام 

فإعادة .  بدأ في شهر آذار وإستمر حتى نهاية العام في المناطق الفلسطينية المحتلة، ذلك التردي الذي
، وما سبق ذلك من إجتياحات للمدن )ما عدا أريحا ( إحتالل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية 

والمخيمات، والتوغالت المتتابعة الحقاً في مناطق منتقاة من قطاع غزة، أدت، فيما أدت إليه، إلى شل 
كما أدت إلى تدمير معظم السجون ومراكز . العامة، األمنية منها والمدنيةعمل المؤسسات الفلسطينية 

 .التوقيف، وإلى إفراغها من غالبية السجناء والموقوفين
 

وكان المنسوب  (٢٠٠٢، في شهر شباط )١(لقد بدأ عدد الشكاوى يتناقص، كما يتبين من الجدول رقم 
، حين )أقسى شهور السنة(الحد األدنى في شهر نيسان ، ليصل إلى )عالياً نسبياً خالل شهر كانون الثاني

 ".      السور الواقي " وصلت بشاعة الممارسات اإلسرائيلية أوجها في عملية 



 

 ١٦٦  



 

 ١٦٧  

 ٢٠٠٢توزيع الشكاوى المتابعة على الجهات المشتكى عليهــا خالل عــام : خامساً
 

: ألجهزة المدنيةاتشمل .  واألمنية على كل من األجهزة المدنيةالهيئةتوزعت الشكاوى التي تابعتها 
وقد بلغ مجموع الشكاوى المتابعة مع هذه . الوزارات، النيابة العامة، والهيئات أو المؤسسات العامة

ا ـددهـغ عـ البال المتابعة، من مجموع الشكاوى%٥٣،٦شكوى، أي ما يعادل ) ٢٧٢(األجهـزة المدنية 
: ألجهزة األمنية فتشملاأما . شكوى قيد المتابعة) ٨٣(قي  منها، بينما ب)١٨٩(تم إغالق . شكوى) ٥٠٨(

األمن الوقائي، المخابرات العامة، اإلستخبارات العسكرية، األمن الوطني، الشرطة، نيابة أمن الدولة، 
 مع هذه الهيئةوقد بلغ مجموع الشكاوى التي تابعتها . الشرطة البحريةو، )١٧القوة (حرس الرئاسة 
 بينما ،منها) ١٦٥(تم إغالق .  من مجموع الشكاوى%٤٦،٤كوى، أي ما يعادل  ش)٢٣٦(األجهزة األمنية 
 .شكوى) ٧١(بقي قيد المتابعة 

 
 : ةـــ المدنياألجهزة. ١
 
 الوزارات. أ

 
شكوى، أي ما ) ٥٠٨(شكوى، من أصل ) ١٨٠(لمختلفة ا مع الوزارات ٢٠٠٢ خالل العام الهيئةبعت تا

 :لشكاوى المتابعةمن مجموع عدد ا%) ٣٥،٤(نسبته 
 
 ارة التربيـة والتعليـم العالـــيوز
 
منها قيد ) ٦( مع وزارة التربية والتعليم العالي، بقيت ٢٠٠٢شكوى خالل عام ) ٤٢ (الهيئةابعت ت

 :كوى على النحو التالي ش)٣٦(المتابعة، في حين تم إغالق 
 

 .أغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية: %)٩٤،٤(كوى  ش٣٤ •
 .أغلقت لعدم التعاون%): ٥،٦(كويان ش •

 
 تم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة ٢٠٠٢في بداية شهر حزيران من عام 

 مع وزارة التربية لهيئةمعظم الشكاوى التي تابعتها ا". وزارة التربية والتعليم العالي" أطلق عليها إسم 
 الظروف الراهنة، بسببضايا اإلعفاء من األقساط الجامعية أو تخفيضها والتعليم العالي ركزت على ق

التمييز في المنح الدراسية، هذا إضافة إلى الشكاوى التي تتعلق بالطلبة في الجامعات الفلسطينية، مثل 
 بعض الشكاوى التي تتعلق الهيئةكذلك تابعت . معادلة الشهادات، وعدم إحتساب الساعات المعتمدة

 . الوزارة من حيث اإلحالة على التقاعد، اإلجازات، الفصل التعسفي، النقل، الترقية، والتعيينبموظفي 
 
 
 
 



 

 ١٦٨  

 ارة الصحــةوز
 

) ٢١(قيد المتابعة، بينما تم إغالق )  ١٧( شكوى مع وزارة الصحة، بقيت منهـا  ) ٣٨ (الهيئةتابعت 
 :ى على النحو التاليوشك
 

 . الوصول إلى نتيجة مرضيةُأغلقت بتعاون مع%): ٧٦،٢( شكوى ١٦ •
 .ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية: %)١٤،٣(كاوى  ش٣ •
 .أغلقت لعدم التعاون%): ٩،٥(كويان ش •

 
 مع وزارة الصحة حول المسؤولية عن األخطاء الطبية، الحصول على الهيئةكزت الشكاوى التي تابعتها ر

ت الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتغطية الخدمات الطبية، عدم تنفيذ القرارات والتعليما
ف العالج أو التحويل لغرض العالج إلى خارج مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وأوضاع ليتكا

من أبرز القضايا .  بشؤون وحقوق العاملين في وزارة الصحةتكما أن بعض الشكاوى تعلق. المستشفيات
 مع وزارة الصحة عدم توفر أجهزة غسيل الكلى في كل من مستشفي ٢٠٠٢ في عام الهيئةالتي تابعتها 

بيت جاال ومستشفى طولكرم الحكومي ، ما يضطر مرضى الكلى إلى التوجه لمستشفيات في مدن أخرى، 
لقد تميزت ردود وزارة . األمر الذي زاد من معاناتهم، خصوصاً في ظل القيود اإلسرائيلية على الحركة

 أن وزارة الصحة بحاجة إلى قدر الهيئةتعتقد . ت الهيئة بالصراحة والموضوعيةالصحة على مخاطبا
كما ترى وجوب حصر . أكبر من الدعم المالي حتى تستطيع توفير خدمة صحية مناسبة للمواطن

 .التحويالت للعالج خارج البالد بيد الدوائر المختصة في وزارة الصحة، ليتم التحويل وفقاً لمعايير منصفة
 

 رة الشــؤون االجتماعيــةوزا
 
كويان، بينما تم  ششكوى مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، بقي منها قيد المتـابعـة) ١٦ (الهيئةبعت تا

 :شكوى على النحو التالي) ١٤(إغالق 
 

 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٩٢،٨(كوى ش) ١٣( •
 .ول إلى نتيجة مرضيةُأغلقت بتعاون، دون الوص%): ٧،٢(وى واحدة  كش •

 
ماعية حول حقّ المواطنين في الضمان جت مع وزارة الشؤون اإلالهيئةتمحورت الشكاوى التي تابعتها 

اإلجتماعي، الحصول على المساعدات المالية والعينية، كالحصول على كرسي متحرك للمعاق حركياً، 
صرف المستحقات   التأخير فيالحصول على تغطية نفقات التأمين الصحي، إضافة إلى شكاوى حول

 .، كما في األعوام السابقة٢٠٠٢ خالل عام الهيئةكانت الوزارة متعاونة بالقدر الكافي مع . المالية
 
 
 
 



 

 ١٦٩  

 زارة األشغـــال العامـــةو
 
 قيد  )٦ ( منهاشكوى، بقيت ) ١٢(  العامة ال مع وزارة األشغالهيئةغ عدد الشكاوى التي تابعتها بل

 :شكاوى على النحو التالي) ٦(حين تم إغالق المتابعة، في 
 
 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٨٣،٣(كاوى ش ٥
 .ُأغلقت لعدم التعاون%): ١٦،٧(وى واحدة  شك
  
 مع وزارة األشغال العامة حول مطالبة المواطنين بتعبيد الهيئةكزت غالبية الشكاوى التي تابعتها ر

 حدود البلديات، وإصالح األضرار التي ألحقتها قوات اإلحتالل بالممتلكات الخاصة الشوارع الواقعة خارج
 . للمواطنين

 
 وزارة الشـــؤون المدنيـــة

 
 :شكوى مع وزارة الشؤون المدنية، تم إغالقها جميعاً على النحو التالي) ١٢ (الهيئةبعت ات

 
 .رضية بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مقتغلُأ%): ٨،٣(كوى واحدة ش •
 . لعدم التعاونقتغلُأ%): ٩١،٧(وى كش) ١١( •

 
 مع وزارة الشؤون المدنية حول إشكاليات المعابر الحدودية، الهيئةركزت غالبية الشكاوى التي تابعتها 

 . والتعسف في إستخدام السلطة
 

 المحافظــات/ ارة الداخليـــة وز
 
لداخلية، بقيت منها شكويان قيد المتابعة، بينما تم شكاوى مع وزارة ا) ٨ (الهيئةبعت ات: وزارة الداخلية. أ

 .ن مع الوصول إلى نتيجة مرضيةوشكاوى، بتعا) ٦(إغـالق 
 

لشكاوى المتابعة مع وزارة الداخلية حول حق المواطنين في الحصول على األوراق الثبوتية  اركزت
 إضافة إلى متابعة قضايا هذا. والشهادات الرسمية دون تأخير، مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية

 .ةالمفقودين، والتي تدور شبهات بأنهم محتجزون لدى األجهزة األمنية الفلسطيني
 

 .  وافية ومقنعة، ومؤكدة على اإللتزام بإزالة اإلنتهاك بحقّ المواطنجاءت معظم ردود الوزارة
 
حدة قيد المتابعة، بينما تم  منها شكوى واتشكاوى مع المحافظات، بقي) ٣ (الهيئة تابعت :محافظاتال. ب

 .كويين، بتعاون ومع الوصول إلى نتيجة مرضية شإغالق
 



 

 ١٧٠  

طلبات المواطنين الحصول على خدمة عامة، إضافة إلى حول تعلقت الشكاوى المتابعة مع المحافظات 
 بعض. ةالمطالبة بالتعويض عن األضرار المادية التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة لإلنتهاكات اإلسرائيلي

 أهمية الهيئة محافظة رفح، التي تولي متابعات على رأسها، الهيئةالمحافظات تبدي تعاوناً وثيقاً مع 
 .خاصة

 
 وزارة األوقـــاف

 
شكاوى ) ٦(، بينما تم إغالق )٣( شكاوى مع وزارة األوقاف، بقي منها قيد المتـابعـة) ٩ (الهيئةبعت تا

 :على النحو التالي
 

 . بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضيةُأغلقت%): ٣٣،٣(كويان ش •
 .ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٣٣،٣(ويان  كش •
 .ُأغلقت لعدم التعاون%): ٣٣،٣(شكويان  •

 
تمحورت الشكاوى حول فصل موظفين يعملون في الوزارة بناء على قرار ديوان الموظفين العام، عدم 

لتي يستحقونها، عدم التثبيت في الوظيفة، وعدم تزويد حصول الموظفين على الدرجات الوظيفية ا
 .دون مبرر بالوثائق الرسمية أو إحتجازها ينالمواطن

 
 ماليــــةالزارة و
 
، بينما تم )٤(شكاوى، بقيت منها قيد المتابعة ) ٨( مع وزارة المالية الهيئةغ عدد الشكاوى التي تابعتها بل

 :شكاوى، على النحو التالي) ٤(إغالق 
 
 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٢٥(كوى واحدة ش
 .عاون دون الوصول إلى نتيجة مرضيةتُأغلقت ب%): ٢٥(كاوى واحدة ش
 .ُأغلقت لعدم التعاون%): ٥٠(ويان  شك
 

ركزت الشكاوى المتابعة مع وزارة المالية على اإلعفاء الجمركي لسيارات المعاقين، إرتفاع أجرة نقل 
. المخصصات التقاعدية وأ، اإلعفاء من رسوم الترخيص، عدم الحصول على المستحقات المالية الركاب

 على المخاطبات التي  الوافي خاصة في مجال الردالهيئة،أبدى وزير المالية الجديد تعاوناً واضحاً مع 
 .أرسلت

 
 تصـــاالت إلوزارة ا

 
، لتتحول إلى هيئة اإلتصاالت ٢٩/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ تم إلغاء هذه الوزارة في التشكيلة الوزارية: مالحظة
 .والبريد
 .، تم إغالقها جميعاً بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضيةمذكورةوزارة الالشكاوى مع ) ٥ (الهيئةبعت تا
 

/ تمحورت الشكاوى حول قيام شركة اإلتصاالت بفصل الهواتف العمومية التي تعمل بالقطع المعدنية
 .النقدية



 

 ١٧١  

 ةــات العامـــوالهيئسســـات المؤ. ب
 
أي ما نسبتـه والهيئات العامة، شكوى مع المؤسسات ) ٦٣ (ما مجموعه ٢٠٠٢عام ال خالل الهيئةبعت تا
 .من مجموع عدد الشكاوى المتابعة%) ١٢،٤(
 
 لبلديــــاتا

 
 المتابعة، بينما دقيشكوى، بقيت منها شكوى واحدة ) ٣٠(بلغ عدد الشكاوى المتابعة مع البلديات المختلفة 

 :كوى على النحو التاليش) ٢٩(  تم إغالق
 

 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٨٦،٢(كوى ش ٢٥ •
 .ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٣،٥(كوى واحدة ش •
 .اونتعُأغلقت لعدم ال%): ١٠،٣( اوى شك) ٣( •

 
ركز أغلبها على مطالبة البلدية بتقديم خدمة عامة، . البلديات مع الهيئةتنوعت الشكاوى التي تابعتها 

التيار الكهربائي، تعبيد شارع، أو إزالة مكرهة صحية، هذا إضافة إلى بعض الشكاوى التي تُعنى ل كإيصا
 . بالتنظيم والبناء، أو بفصل الموظفين من العمل

 
 يوان الموظفيـــن العــــامد
 
منها قيد المتابعة، ) ٤(شكاوى، بقيت ) ١٠ ( العاممع ديوان الموظفينالهيئة ا  الشكاوى التي تابعتهعددغ لب

 :لنحو التالي اشكاوى على) ٦(بينما تم إغالق 
 

 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٥٠(كاوى ش ٣ •
 .إلى نتيجة مرضية ُأغلقت بتعاون دون الوصول%): ٣٣،٣(ويان كش •
 .ت لعدم التعاونُأغلق%): ١٦،٧(كوى واحدة ش •

 
،  من الخدمة العامة مع ديوان الموظفين العام حول فصل الموظفينيئةهالدارت الشكاوى التي تابعتها 

 .ستحقاق الدرجة أو الحصول على مستحقاتهم الماليةإظفيـن بحقوقهم الوظيفية، كالترفيع ووومطالبة الم
 

 الجامعـــات
 
) ٨(لسطينية، بقيت شكويان منها قيد المتابعة، بينما تم إغالق شكاوى مع الجامعات الف) ١٠ (الهيئةبعت ات

 :شكاوى على النحو التالي
 
 . بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضيةقتغلُأ%): ٨٧،٥(كاوى  ش)٧( •
 . لعدم التعاونقتغلُأ%): ١٢،٥(وى واحدة كش •

 



 

 ١٧٢  

اء من األقساط الجامعية، التعليم، تخفيض أو اإلعففي ركّزت الشكاوى المتابعة مع الجامعات حول الحق 
 . والحصول على الوثائق الرسمية

 
 النيابـــة العامـــة. ج
 
شكوى ) ١٢(لمتابعة، بينما تم إغالق  امنها قيد) ١٧(شكوى، بقيت ) ٢٩(لعامة ا مع النيابة الهيئةبعت ات

 :على النحو التالي
 

 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ١٦،٦(كويان ش •
 .ضيةمرُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة %): ٨،٤(كوى واحدة ش •
 .ُأغلقت لعدم التعاون%): ٧٥(اوى شك ٩ •

 
ة العامة حول قيام األجهزة األمنية بإعتقال المواطنين دون اب مع النيالهيئةكزت الشكاوى التي تابعتها ر

واطنين في مراكز التوقيف أو في ظروف الشكاوى المتعلقة بوفاة م إلىإضافة إتباع اإلجراءات القانونية، 
 إساءة المعاملة عدداً من الشكاوى حول الهيئةكما تابعت . أو على أيدي أفراد من األجهزة األمنية ةضغام

، مقتل عشرات ٢٠٠٢ أيضاً خالل عام الهيئةومن القضايا التي تابعتها . والتعذيب في مراكز التوقيف
الضفة الغربية في النصف مدن ية مسلحة خالل فترات إجتياح  مجموعات فلسطينأيديالمواطنين على 
 .٢٠٠٢األول من العام 

 
 عرضة لإلنتهاك إذا لم يكن هناك تفعيل حقيقي لدور النيابة ظل أن حقوق المواطن سوف تالهيئةتعتقد 

ميع جقف  السلطة التنفيذية بوالهيئةاء عليه، تطالب بن. العامة، وتوليها لجميع صالحياتها حسب القانون
اإلعتداءات على إختصاصات النيابة العامة من قبل األجهزة األمنية، كما تطالب النيابة العامة بالقيام 

إن موقف النيابة العامة السلبي تجاه قضايا اإلعتقال التعسفي بعامة، . ومسؤولياتها القانونيةا بواجباته
التعذيب، و  إساءة المعاملةن التحقيق في قضاياواإلعتقال على خلفية اإلنتماء السياسي بخاصة، وتقاعسها ع

ينتقص من ثقة المواطن في هذه المؤسسة العامة التي يتوقع منها الدفاع عن حقوقه وحمايتها من أي 
 .إعتداء

 
 :األجهــزة األمنيـــة. ٢
 

 لألجهزة التابعة للشرطة، ومراكز اإلعتقال والتوقيف التابعة) السجون( تعرضت مراكز اإلصالح والتأهيل 
وقد نتج عن هذه . األمنية المختلفة، إلى اإلعتداءات المتكررة من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي

فغالبية السجون ومراكز التوقيف تعرضت لقصف مدفعي . اإلعتداءات إلحاق أضرار جسيمة بهذه المراكز
ق الملفات المتعلقة بهذه أو صاروخي أدى إلى دمار كامل أو جزئي لمبانيها، هذا إضافة إلى تلف وحر

لكن الضرر األبرز تمثّل في إطالق سراح المحتجزين، سواء المحكومين أو . المراكز أو بالمحتجزين فيها
 على الهيئةنخفاض ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة إلى إلقد أدت هذه اإلعتداءات إلى . الموقوفين

 .األجهزة األمنية، خاصة في الضفة الغربية



 

 ١٧٣  

 من %٤٦،٤شكوى مع األجهزة األمنية المختلفة، أي ما نسبته ) ٢٣٦(، تابعت الهيئة ٢٠٠٢خالل عام 
 :وجاء توزيع هذه الشكاوى على األجهزة األمنية المختلفة كما يلي. عدد الشكاوى المتابعة

 
 شرطــة المدنيـــةال
 

شكوى ) ٢٢(بينما تم إغالق قيد المتابعة، ) ١٧(شكوى مع الشرطة المدنية، بقيت منها ) ٣٩ (الهيئةتابعت 
 :على النحو التالي

 
 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٥٠(كوى ش ١١ •
 .ُأغلقت لعدم التعاون%): ٥٠(كوى ش ١١ •

 
حورت شكاوى المواطنين ضد جهاز الشرطة المدنية حول التعرض إلساءة المعاملة أو التعذيب، خاصة مت

 والبحث الجنائي، إضافة إلى شكاوى تتعلق باإلعتقال التعسفي، التعسف من قبل دوائر مكافحة المخدرات
 .في إستخدام السلطة، وعدم دفع مستحقات المستخدمين

 
 بشأن اإلعتقال شكاوىال أن يتعزز التعاون مع جهاز الشرطة، خاصة في مجال معالجة الهيئةمل أت

 . أثناء فترة التحقيقلتعذيباإساءة المعاملة والتعسفي و
 
 

 األمـــن الوقائـــي
 

 .شكوى مع جهاز األمن الوقائي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة) ٦٨ (الهيئةتابعت 
 

قيد المتابعة، بينما ) ٣( بقي منها ،شكوى مع جهاز األمن الوقائي) ٤٢ (الهيئةت ابعفي الضفة الغربية، ت
 .ُأغلقت جميعها لعدم التعاون):  ٣٩(تم إغالق 

 
ى الواردة على جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية حول قضايا اإلعتقال التعسفي، حورت الشكاومت

كاإلعتقال دون مذكرة توقيف ودون الئحة اتهام، أو عدم عرض المعتقل على النيابة العامة أو على 
، هذا إضافة إلى  شكاوى ذات عالقة بإستغالل المنصب، أو التدخل في الخصومات بين األفراد. القضاء

 . أثناء التوقيف والتعذيبأو إساءة المعاملة
 

شكوى، بقي منها قيد المتابعـة ) ٢٦ (الهيئة لقتزة، فقد تغأما فيما يتعلق بجهاز األمن الوقائي في قطاع 
 :شكوى على النحو التالي) ١٨(، بينما تم إغالق )٨(
 

 .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٢٢،٢(اوى شك ٤ •
 .ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٦١،٢(ى وك ش١١ •
 .، ُأغلقت لعدم التعاون%)١٦،٦(كاوى ش ٣ •

 



 

 ١٧٤  

 مع جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة حول اإلعتقال التعسفي الذي يتم الهيئةدارت الشكاوى التي تابعتها 
 .دون إتباع اإلجراءات التي حددها القانون

 
 المخابـــرات العامــــة

 
) ٥٦(قيد المتابعة، بينما تم إغالق ) ٧(جهاز المخابرات العامة، بقيت منها مع شكوى ) ٦٣ (الهيئةبعت ات

 :شكوى على النحو التالي
 

 .تم إغالقها بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٨،٩(كوى  ش٥ •
 .تم إغالقها بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%): ٢٦،٨(كوى ش ١٥ •
 .تم إغالقها لعدم التعاون%): ٦٤،٣(كاوى  ش٣٦ •

 
اإلعتقال التعسفي حيث ال يتم إتباع  ولححورت الشكاوى الواردة على جهاز المخابرات العامة مت

تهام، وكذلك حول التعذيب وإساءة إ توقيف ودون الئحة رةاإلجراءات القانونية، كاإلعتقال دون مذك
 .ملة أثناء التوقيفاالمع

 
مراكز اإلعتقال ي زيارة الموقوفين لدى جهاز المخابرات العامة، سواء ف صعوبة في الهيئةلم تجد 

 .والتوقيف أو في مراكز التحقيق
 

 ريـــةكاإلستخبـــارات العس
 
قيد المتابعة، بينما تم إغالق ) ٢٣( جهاز اإلستخبارات العسكرية، بقي منها معشكوى ) ٢٨ (الهيئةبعت تا
 .هازمن قبل الجن شكاوى دون أدنى تعاو) ٥(
 
تبر جهاز اإلستخبارات العسكرية من أكثر األجهزة األمنية إنتهاكاً لحقوق المواطن وخرقاً للقانون عي

يامه بإحتجاز مواطنين لفترات  قوقد تمحورت الشكاوى المتعلقة بهذا الجهاز حول. وتجاوزاً للصالحيات
ساءة المعاملة والتعذيب، ومنع طويلة بمعزل عن اإلجراءات واألصول القانونية، وما يرافق ذلك من إ

 . ع إتصال المحتجزين مع العالم الخارجي لفترات طويلة، قد تصل إلى عدة أشهرناألهل من الزيارة أو م
 
 يريات األمــن العــــام مد
 

تشمل مديريات األمن العام كالً من مديرية األمن العام لمحافظات غزة، ومديرية األمن العام لمحافظات 
 .ربيةالضفة الغ

 
) ١٩(منها قيد المتابعة، بينما تم إغالق ) ٥(شكوى مع مديريات األمن العام، بقيت ) ٢٤ (الهيئةبعت ات

 :شكوى على النحو التالي



 

 ١٧٥  

 . بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضيةقتغلُأ%): ٥،٣(كوى واحدة ش •
 .ى نتيجة مرضيةإلبتعاون دون الوصول ُأغلقت : %)١٠،٥(ويان شك •
 . لعدم التعاونقتغلُأ%): ٨٤،٢(وى ك ش١٦ •

 
 األمن الوطني،  مديريات من قبل التعسفي مع األمن العام حول اإلعتقالالهيئةعلق الشكاوى التي تابعتها تت

ل بوتعرض المعتقلين إلساءة المعاملة من قبل األجهزة األمنية المختلفة، أو اإلعتقاالت السياسية من ق
ألف بدورها من جهاز األمن الوقائي، المخابرات العامة وجهاز الشرطة، والتي تت( اللجنة األمنية المشتركة 
 ).وتكون بقيادة األمن الوطني

 
 ذات  أو الهيئات مع الجهات٢٠٠٢ عام الهيئةتوزيع الشكاوى التي تابعتها ) ٢(م قيبين الجدول ر

 ذات  أو الهيئاتلجهاتمع ا توزيع الشكاوى التي تابعتها) ٣( الجدول رقم بينيبينما األصلي، ختصاص اإل
 .اإلختصاص الثانوي

 
 
 
 
 



 

 ١٧٦  

)٢(جدول رقم   
 

  على الجهات ذات اإلختصاص األصلي٢٠٠٢الشكاوى التي تلقتها وتابعتها الهيئة خالل عام توزيع 
 

 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  
٢مغ ١مغ مف غزة الضفة العدد الجــهـــــــــة ٣مغ   

 
.أ  

 
 وزاراتالـــــ

 
 

      

١.  ٠ ٣٤ ٢ ٦ ٤ ٣٨ ٤٢ وزارة التربية والتعليم العالي 
٢.  ٣ ١٦ ٢ ١٧ ٨ ٣٠ ٣٨ وزارة الصحة 
٣.  ١ ١٣ ٠ ٢ ٥ ١١ ١٦ وزارة الشؤون اإلجتماعية 
٤.  ٠ ٥ ١ ٦ ٠ ١٢ ١٢ وزارة األشغال 
٥.  ٠ ١ ١١ ٠ ٠ ١٢ ١٢ وزارة الشؤون المدنية 
٦.         المحافظات/ وزارة الداخلية  
 ٠ ٦ ٠ ٢ ٢ ٦ ٨     وزارة الداخلية .  أ
.  ب  ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ ٣     المحافظات 
٧.  ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٦ ٩    وزارة األوقاف 
٨.  ١ ١ ٢ ٤ ٢ ٦ ٨ وزارة المالية 
٩.  ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ وزارة البريد واإلتصاالت 
١٠. وزارة التخطيط والتعاون  

 الدولي
٢ ١ ٠ ٢ ٣ ٢ ٥ 

١١.  ٠ ٢ ٠ ٢ ١ ٣ ٤ اصالتوزارة النقل والمو 
١٢.  ١ ٠ ٠ ٣ ٠ ٤ ٤ وزارة البيئة 
١٣.  ١ ٠ ٠ ٢ ١ ٢ ٣ وزارة الزراعة 
١٤.  ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٢ وزارة العدل 
١٥.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة الحكم المحلي 
١٦.  ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ وزارة الشباب والرياضة 
١٧.  ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ وزارة الصناعة 
١٨.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وزارة التموين 
١٩.  ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ وزارة شؤون األسرى 
٢٠.  ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ وزارة السياحة 
٢١.  ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ وزارة الثقافة 

 ١١ ٩٣ ٢١ ٥٥ ٣٢ ١٤٨ ١٨٠ المجموع 
         
.ب         والهيئات العامةالمؤسسات  
١.         البلديــــات 

    ١.   بلدية نابلس  
١٢ 

 
١٢ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١٢ 

 
٠ 

    ٢.   بلدية طولكرم  
٤ 

 
٤ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
٣ 

 
٠ 

    ٣.   بلدية النصيرات  
٤ 

 
٠ 

 
٤ 

 
٠ 

 
١ 

 
٣ 

 
٠ 

    ٤.   بلدية البيرة  
٢ 

 
٢ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
١ 

 
٠ 

    ٥.   
 بلدية وادي السلقا

 
٢ 

 
٠ 

 
٢ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
١ 

    ٦.   بلدية رام اهللا  
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

    ٧.   بلدية الخليل  
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 
 



 

 ١٧٧  

 
    ٨.  

  بلدية جنين 
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
   ٩.  

  بلدية سعير 
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
   ١٠.  

  بلدية دير البلح 
١ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
   ١١.  

 
 بلدية البريج

 
١ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

٢.  ٢ ٣ ١ ٤ ٥ ٥ ١٠ ديوان الموظفين 
٣.  ٠ ٧ ١ ٢ ٢ ٨ ١٠ جامعات 
٤.  ٠ ٠ ١ ٢ ١ ٢ ٣ لنقدسلطة ا 
٥.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ شركة الكهرباء 
٦.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ نادي األسير 
٧.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ سلطة الطاقة 
٨.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
٩.  ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ الهيئة العامة للبترول 
١٠. الهيئة العامة للتأمين  

 والمعاشات
٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ 

١١.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١  فلسطينمالنقابة ع 
 ٣ ٤٣ ٦ ١١ ٢٠ ٤٣ ٦٣ المجموع 
         
 
. ج  

 
 النيابــة العامـــة 

 

 
٢٩ 

 
٢٠ 

 
٩ 

 
١٧ 

 
٩ 

 
٢ 

 
١ 

 
.د  

 

 
ـّـة  األجهــزة األمني

       

١.  ٠ ٠ ٣٩ ٣ ٠ ٤٢ ٤٢  الضفة–من الوقائي األ 
٢.  ٠ ١١ ١١ ١٧ ١٨ ٢١ ٣٩ الشرطة المدنية 
٣.  ٩ ٢ ٢١ ٣ ٠ ٣٥ ٣٥  ضفة– المخابرات العامة 
٤.  ٦ ٣ ١٥ ٤ ٢٨ ٠ ٢٨  غزة-مخابرات العامة ال 
٥.  ٠ ٠ ٥ ٢٣ ٢٧ ١ ٢٨ االستخبارات العسكرية  
٦.  ١١ ٤ ٣ ٨ ٢٦ ٠ ٢٦  غزة–من الوقائي األ 
٧.  ٢ ١ ١٦ ٥ ٧ ١٧ ٢٤ مديريات األمن العام 
٨.  ٠ ٠ ٠ ٤ ٤ ٠ ٤ نيابة أمن الدولة 
٩.  ١ ٠ ١ ١ ١ ٢ ٣ ١٧القوة  
١٠.  ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣ الشرطة الخاصة 
١١.  ٠ ٢ ١ ٠ ٣ ٠ ٣ هيئة اإلدارة والتنظيم 
١٢.  ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ الشرطة البحرية 

 ٢٩ ٢٣ ١١٣ ٧١ ١١٥ ١٢١ ٢٣٦ المجموع 
 وع الكـــليالمجمـ 

 
٤٤ ١٦١ ١٤٩ ١٥٤ ١٧٦ ٣٣٢ ٥٠٨ 

 
 
 
 
 



 

 ١٧٨  

)٣(جدول رقم   
 

 * على الجهات ذات اإلختصاص الثانوي٢٠٠٢عام شكاوى التي تلقتها وتابعتها الهيئة خالل توزيع ال
 
 

 
وضـــــــع  عــدد القضـــايـــا  

 القضيـــــــة
٢مغ ١مغ مف غزة الضفة العدد الجــهـــــــــة ٣مغ   

        لــــــوزاراتا .أ
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وزارة اإلسكان .١

 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ المجموع 
         
         
        والهيئات العامةالمؤسسات  .ب

 ٠ ٠ ٣ ٢ ١ ٤ ٥ ديوان الموظفين العام .١
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ سلطة األراضي .٢
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ جامعة األزهر .٣
 ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ بلدية نابلس .٤
 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ بلدية أريحا .٥
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ بلدية زيتا .٦
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ بلدية غزة .٧
 ٠ ٢ ٤ ٥ ٣ ٨ ١١ المجموع 
         
 ٠ ٠ ٨٣ ١ ١ ٨٣ ٨٤ النيابــة العامـــة  .ج
ـّـة .د         األجهــزة األمني
 ٠ ٠ ٠ ١٨ ١٨ ٠ ١٨ نيابة أمن الدولة .١
 ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٠ ٤ الشرطة المدنية .٢
 ٠ ٠ ٣ ١٩ ٢٢ ٠ ٢٢ المجموع 
 وع الكليالمجمـ 

 
٠ ٣ ٩٠ ٢٥ ٢٦ ٩٢ ١١٨ 

 
 
 
 

 .اردة في هذا الجدول في الحسابات األخرى ذات العالقة بمتابعة الشكاوى ال تدخل األعداد الو*
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧٩  

 
)٤(جدول رقم   

 
 
 
  *٢٠٠٢وتم متابعتها خالل العام  ٢٠٠١الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 

 
 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  

٢مغ ١مغ مف غزة الضفة العدد الجــهـــــــــة ٣مغ   
 
.أ  

 
 الــــــوزارات

 
 

      

١.  ٢ ١١ ٢ ٠ ٣ ١٢ ١٥ الصحةوزارة  
٢.  ٠ ٥ ٨ ٠ ٢ ١١ ١٣ تربية والتعليموزارة ال 
٣.  ١ ٢ ٣ ٠ ٢ ٤ ٦ وزارة الداخلية 
٤.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ المحافظات 
٥.  ٠ ٤ ٢ ٠ ٠ ٦ ٦ وزارة الشؤون اإلجتماعية 
٦.  ٠ ٤ ١ ٠ ٠ ٥ ٥ وزارة التعليم العالي 
٧.  ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٣ ٣ وزارة الحكم المحلي 
٨.  ١ ١ ١ ٠ ١ ٢ ٣ اإلسكانوزارة  
٩.  ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٣ ٣ وزارة البيئة 
١٠.  ٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ٢    وزارة األوقاف 
١١.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة الزراعة 
١٢.  ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ وزارة العدل 
١٣.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وزارة الشؤون المدنية 
١٣.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وزارة األشغال 
١٤.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وزارة البريد واإلتصاالت 

 ٤ ٣٩ ٢٢ ٠ ١٠ ٥٥ ٦٥ المجموع 
         
.ب         والهيئات العامةالمؤسسات  
١.         البلديــــات 

    
١.  

 
 بني زيد الغربيةبلدية 

 
٣ 

 
٣ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٣ 

 
٠ 

    
٢.  

  بلدية البيرة 
٣ 

 
٣ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٣ 

 
٠ 

    
٣.  

 
 بلدية النصيرات

 
٢ 

 
٠ 

 
٢ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٢ 

 
٠ 

    
٤.  

 
 بلدية الخليل

 
٢ 

 
٢ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
١ 

 
٠ 

     
٥.  

 
 جباليابلدية 

 
٢ 

 
٠ 

 
٢ 

 
٠ 

 
٢ 

 
٠ 

 
٠ 

    
٦.  

 
 بيت لحمبلدية 

 
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

  
 ٧.  

  الزاويةبلدية  
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
٨.  

 

 
 بلدية يعبد

 
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

    
٩.  

 
 بلدية البريج

 
١ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

٢.  ١ ٠ ٥ ٠ ٠ ٦ ٦ ديوان الموظفين 
٣.  ٣ ١ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ الدفاع المدني 
٤.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ وكالة الغوث الدولية 



 

 ١٨٠  

٥.  ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ شركة كهرباء القدس 
٦.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ شركة االتصاالت 
٧.  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ مؤسسة المقاييس والمواصفات 

 ٥ ١٩ ٨ ٠ ١٠ ٢٢ ٣٢ المجموع 
         
 
. ج  

 
 النيابــة العامـــة 

 

٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٤ ٤ 

 
.د  

 

 
ـّـة  األجهــزة األمني

       

١.  ٢ ٣٧ ٢٧ ٢ ٣٠ ٣٨ ٦٨ الشرطة المدنية 
٢.  ٤ ٢١ ٧ ٠ ٠ ٣٢ ٣٢  الضفة–األمن الوقائي  
٣.  ٠ ٠ ١٤ ٩ ٢٢ ١ ٢٣  غزة-مخابرات العامة ال 
٤.  ١ ٩ ٧ ٠ ٧ ١٠ ١٧ من العاممديريات األ 
٥.  ٩ ٣ ٥ ٠ ٠ ١٧ ١٧  ضفة– المخابرات العامة 
٦.  ١٣ ١ ١ ٢ ١٧ ٠ ١٧  غزة–من الوقائي األ 
٧.  ٠ ٠ ٢ ٧ ٨ ١ ٩ اإلستخبارات العسكرية 
٨.  ٠ ١ ٤ ٠ ١ ٤ ٥ ١٧القوة  
٩.  ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠ ٣ الشرطة البحرية 

 ٣٠ ٧٢ ٦٩ ٢٠ ٨٨ ١٠٣ ١٩١ المجموع 
 ـــيوع الكلالمجمـ 

 
٣٩ ١٣٢ ١٠١ ٢٠ ١٠٨ ١٨٤ ٢٩٢ 

 
 
 

 :مالحظة  •
 

تتعلق هذه . ٢٠٠٢ بسبب عدم إغالقها في العام ٢٠٠٣ إلى العام ٢٠٠١من الشكاوى التي تلقتها الهيئة في العام )  ٢٠(تم ترحيل 
، )٢(، األمن الوقائي )٧(كرية ، اإلستخبارات العس)٩(المخابرات العامة : الشكاوى بإعتقال مواطنين من قبل األجهزة األمنية التالية

 ).شبهة التعاون مع سلطات اإلحتالل ( ، وذلك على خلفية أمنية )٢(الشرطة المدنية 
  



 

 ١٨١  

 تصنيـــف اإلنتهاكـــات :  سادساً
 

 الهيئةيبين أنواع الحقوق وأعداد اإلنتهاكات التي تضمنتها الشكاوى المتابعة من قبل ) ٥(الجدول رقم 
 .٢٠٠٢خالل العام 

 
   

)٥(جدول رقم   
 ٢٠٠٢عام تضمنتها الشكاوى المتابعة خالل اإلنتهاكات التي وأعداد أنواع 

 
 

 الحق المنتهك ونوع اإلنتهاك
 

عـدد 
تاإلنتهاكا

* 

الشكـــوىوضـــــع   
 

  مغـلــــــــــق              مفتوح     

تعاون   تعاونبدون مفتوح  
بنتيجة 
 مرضية

تعاون دون 
نتيجة 
 مرضية

        الحق في الحياة.١
أو التحقيق/الموت أثناء التوقيف و.   أ  ٠ ١ ١ ٠ ٢ 
 ١ ٠ ١ ٠ ٢  أو مركز التوقيفالموت داخل السجن.   ب
سوء إستخدام السالحالموت نتيجة .   ج  ٠ ١ ١ ١ ٣ 
حكم اإلعدامالموت نتيجة ا.   د  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
كالقتل ( ستغالل الوظيفةإالقتل ب.   هـ  

)لطة وزي الوظيفة بسالح الس  
 
٢ 

 
١ 

 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 ١ ٠ ٧ ١ ٩ الوفاة نتيجة أخذ القانون باليد.   و
الحق في الحماية من اإلختفاء الفسري.  ٢   ٠ ٢ ٠ ٢ ٤ 
  ،لجوء إلى محكمة مختصة في االحق.  ٣ 

مستقلة ونزيهة         
 
٦ 

 
٦ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

:إجراءات قانونية عادلةفي الحقّ . ٤       
:عتقال التعسفياإل.    أ       

دون مذكرة توقيف.  ١      ٢٥ ٩ ١٠٣ ٤٨ ١٨٥ 
دون الئحة إتهام.  ٢      ٢٥ ٩ ١٠٣ ٤٨ ١٨٥ 
إتهام باطل أو غير جدي.  ٣      ٢٥ ٩ ١٠٣ ٤٨ ١٨٥ 
 على المدعي المتهم دون عرض .  ٤    

 قاضي صلح العام، أو على
 
١٨٣ 

 
٤٨ 

 
١٠١ 

 
٩ 

 
٢٥ 

دون محاكمة.  ٥      ٢٥ ٩ ٩٠ ٤٨ ١٧٢ 
عدم التعويض عن اإلعتقال التعسفي.    ب  ١ ٠ ١ ٠ ٢ 

اإلعتقال على خلفية سياسية.  ج    ٠ ١ ١ ١ ٣ 
الحقّ بزيارة األهل أو المحاميإنتهاك .  د   ٠ ١ ٠ ١ ٢ 

الحقّ بالعناية الطبية داخل إنتهاك . هـ    
.التوقيف أو السجن مركز  

 
٩ 

 
١ 

 
٧ 

 
٠ 

 
١ 

لقضاء  عدم إحترام أحكام ا.٥  ٠ ٢ ٠ ٢ ٤ 
:حقّ المواطن في األمان على شخصه.  ٦       
)أثناء التوقيف(التعذيب .   أ  ٠ ٠ ٢ ١ ٣ 
المعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة .   ب  

)أثناء التوقيف(بالكرامة   
 
٨ 

 
٠ 

 
٨ 

 
٠ 

 
٠ 

 ٣ ٥ ٣ ٧ ١٨  الجسدي أو المعنويالعنف أو الضغط.   ج
 



 

 ١٨٢  

 
 

ـةوضـــــع القضيـــ  
 

  مغـلـــــــــــق             مفتوح    
 

عدد 
اإلنتهاكات

* 

 
نتهاكنوع اإلالحقّ المنتهك و  

تعاون دون 
نتيجة 
 مرضية

تعاون 
بنتيجة 
 مرضية

   مفتوح ال تعاون

الحق في السفر والتنقل .  ٧ ٩ ٠ ٩ ٠ ٠  
 
 
١ 

 
 
٠ 

 
 
١ 

 
 
٢ 

 
 
٤ 

 
وسائل   حرية التعبير عن الرأي، وحرية .٨

 اإلعالم
      
 
٠ 

 
١ 

 
٠ 

 
٠ 

 
١ 

 إنشاء الجمعيات والنقابات فيالحقّ . ٩
ية واإلنضمام  إليهامهنال  

      
: الوظائف العامةفي إشغال  الحقّ .١٠       
 
٣ 

 
١٥ 

 
٠ 

 
٣ 

 
٢١ 

مجال التنافس النزيه في خرق مبدأ .    أ  
 التوظيف

محقوق الموظف العاإنتهاك .   ب ٤٢ ١٥ ٥ ١٧ ٥  
الفصل التعسفي.    ج ٢٨ ٦ ١ ١٨ ٣  
      
الحقّ في العمل.  ١١ ١ ٠ ٠ ١ ٠  
      
   الحقّ في الضمان اإلجتماعي.١١ ١٢ ٢ ٠ ١٠ ٠
      
:الرعاية الصحيةفي الحقّ .  ١٢       
 
٠ 

 
١١ 

 
١ 

 
١٠ 

 
٢٢ 

الحق في الحصول على الخدمة الطبية  . أ
 دون تمييز

 يةالمسؤولية عن األخطاء الطب.   ب ٨ ٣ ١ ٤ ٠
      
التمتع ببيئة نظيفةفي الحقّ .  ١٣ ٥ ٣ ٠ ٢ ٠  
      
التعليمفي الحقّ .  ١٤ ٧ ٠ ٠ ٧ ٠  
      
 
٠ 

 
٢٩ 

 
٤ 

 
٢٠ 

 
٥٣ 

في الحصول على خدمة  الحقّ إنتهاك .  ١٥
        عامة

      
التعسف في إستعمال السلطة.  ١٦ ١٤ ٢ ٥ ٤ ٣  
      
بإستغالل المنص.  ١٧ ٧ ٢ ٢ ٢ ١  
      
 
٠ 

 
٧ 

 
١ 

 
١ 

 
٩ 

         عدم الحصول على الوثائق الرسمية .  ١٨
 وفقاً للقانون      

      
 االقتصادية  اإلعتداء على الحقوق.  ١٩ ٨ ٤ ١ ٣ ٠
      
عدم محاسبة المخالفين للقانون.  ٢٠ ٤ ٠ ١ ٢ ١  

   المجمـــــوع ١٢٤٢ ٣٣٧ ٥٦٤ ١٩٢ ١٤٩
 

هذا يعني أن الشكوى الواحدة قد تتضمن أكثر من إنتهـاك  . لهيئة التي تابعتها ا٥٠٨هاكات التي وردت في الشكاوى ألـ هو إجمالي عدد اإلنت    •
 .واحد



 

 ١٨٣  

التي بدأت السـلطة الوطنيـة   و ، أن تنعكس عملية اإلصالح وإعادة البناء الديمقراطيين   الهيئةوأخيراً، تأمل   
وغنـي عـن    . اباً على حالة حقوق المواطنين الفلسطينيين      إيج ،٢٠٠٢الفلسطينية بتنفيذها في أواسط العام      

 تتطلب إعادة تنظيم عمل األجهزة األمنية المختلفـة، وتحديـد         هذه  بأن عملية اإلصالح وإعادة البناء     ،القول
مهامها وصالحياتها ومرجعياتها، إعادة بناء السجون ومراكز التوقيف التي تم تدميرها، وإعـادة القـبض               

كما تتطلب محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن إنتهاك       . لذين تم إخالء سبيلهم وتقديمهم للمحاكمة     على السجناء ا  
ة المعاملة أثناء التوقيـف     ءحقوق المواطن، والتحقيق الجدي والموضوعي في الشكاوى بشأن التعذيب وإسا         

فـي ظـروف   لوفـاة   حاالت ا أو التحقيق، إضافة إلى التحقيق في كافة حاالت القتل خارج نطاق القانون و            
 . غامضة

 
وبصورة عامة، فإن حماية حقوق المواطن من اإلنتقاص أو اإلعتداء تتطلب وجود سلطة قضائية متكاملة، 

  الحقوق التي ال يجوز اإلعتداءحددفعالة ومستقلة ونزيهة، وشرطة مهنية متعاونة، وتشريعات وافية، ت
 .دي على هذه الحقوق، بما يعمل وبما يحجم عن عمله العقوبات التي يواجهها من يعتبين بقدر ما تعليها



 

 ١٨٤  

 



 ١٨٥ 
 

 
 ٢٠٠٢نشاطــات الهيئــة خـــالل عـــام      :  الفصل الثاني

 
 

 بتنفيذ نشاطات ومشاريع متعددة تهدف في مجملها إلى زيادة الوعي الهيئةباإلضافة إلى متابعة القضايا، تقوم 
يسية تتوزع هذه النشاطات على ثمانية محاور رئ.  والقضائيةةبحقوق المواطن وتعزيز أداء السلطتين التشريعي

سلسلة التقارير القانونية، سلسلة التقارير الخاصة، مراجعة وتطوير القوانين، التوعية الجماهيرية، البحث : هي
وفيما يلي إستعراض ألهم النشاطات . الميداني، فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني، تعزيز القدرات، والمكتبة

 .٢٠٠٢ خالل عام الهيئةوالمشاريع التي نفّذتها 
 

 التقاريــر القانونيــــة:  أوالً
 

من خالل هذه السلسلة من التقارير بتسليط الضوء على الموضوعات القانونية ذات العالقة بسيادة الهيئة تقوم 
وفي نهاية كل تقرير تلفت . القانون، الحكم الصالح، والسلطات الرئيسية الثالث، التنفيذية والتشريعية والقضائية

ذوي العالقة، من باحثين وقانونيين ومشرعين، إلى توصيات من شأن تبنيها المساعدة  نظر المسؤولين والهيئة
 .في إيجاد أو التوصل إلى حلول للقضايا المطروحة

 
 : ثالثة تقارير قانونية، فيما يلي عرض موجز لما تضمنه كل منها٢٠٠٢ خالل عام الهيئةأصدرت 

 
 على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذيةالرقابة البرلمانية  :تقرير قانوني بعنوان.  ١
 . صفحة٤٤، ٢٠٠٢إعداد الباحث عزيز كايد، آذار  
 

يركز الفصل األول . يعالج التقرير موضوع الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية
فقد نصت . و في القوانين الوطنيةعلى دور البرلمان في التصديق على المعاهدات، سواء في القانون الدولي أ

معظم المعاهدات الدولية على أن يتم التصديق عليها وفقا لإلجراءات الدستورية المرعية في كل دولة، في حين 
 .كانت بعض المواثيق الدولية أكثر وضوحا، فنصت على أن يتم التصديق على المعاهدات من قبل البرلمانات

للدول المختلفة، فقد تعددت توجهات الدساتير في الصالحية التي تمنحها وعلى صعيد التشريعات الوطنية 
 دساتير بعض الدول إشترطت تصديق البرلمان على كافة .للبرلمان في التصديق على المعاهدات الدولية

المعاهدات، في حين إشترطت دساتير دول أخرى تصديق البرلمان على بعض المعاهدات دون األخرى، 
ركّز الفصل الثاني من . تي تنطوي على إلتزامات مالية أو على تبعات تتعلق بسيادة الدولةخصوصا تلك ال

التقرير على األثر القانوني لتصديق البرلمان على المعاهدات، والقيمة القانونية للمعاهدات المصادق عليها من 
نون العادي، وبعضها تعتبرها في فبعض الدول تعتبر المعاهدة الدولية المصادق عليها في قوة القا. البرلمان

أما المعاهدات التي لم تتم . مرتبة أعلى من القانون العادي، بينما تضعها بعض الدول في مستوى الدستور



 ١٨٦ 
 

المصادقة عليها من البرلمان، فقد إعتبرتها بعض الدول باطلة، بينما إعتبرها البعض اآلخر صحيحة وملزمة 
 .ة التنفيذية قد خالفت أحكام الدستورعلى الصعيد الدولي، وإن كانت السلط

 
 : عدداً من التوصيات التي يمكن اإلفادة منها على الصعيد الفلسطيني، أهمهاالتقريروفي الختام، وضع 

الدستورية الواضحة ضمن نظام قانوني فلسطيني يحدد جهة /  حاجة إليجاد المرجعية القانونيةهناك. ١
 الواجبة، ويبين آليات التصديق واإلجراءات  الدوليةواإلتفاقيات في التصديق على المعاهدات ختصاصاإل

 .اإلتباع
 ويتأتىرقابة برلمانية على المعاهدات واإلتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية الفلسطينية، ل ضرورة هناك. ٢

عاهدات التي  تلك المخاصةذلك من خالل منْح المجلس التشريعي حق التصديق على المعاهدات واإلتفاقيات، 
 . التي تتعلق بالمستقبل الفلسطينيواإلتفاقياتتتعلق بالسيادة والحدود واألراضي والخزينة العامة، 

 للتشريعات اإلتفاقيات التي تعقدها السلطة التنفيذية الفلسطينية مكانة قانونية مساوية لمنْح ضرورة هناك. ٣
 أن تفوق مكانة المعاهدات الدولية الفلسطيني،دات الواقع وقد يكون من المناسب، بسبب تعقي. الوطنية كحد أدنى

 .قوة التشريعات الوطنية
 
 األوقاف اإلسالمية في الضفة الغربية: تقرير قانوني بعنوان. ٢

 . صفحة٤٤،  ٢٠٠٢إعداد الباحث لؤي عمر، تموز 
 

كيفية إدارتها من قبل  ة لها،حجم وطبيعة األوقاف اإلسالمية في الضفة الغربية، القوانين المنظم عالج التقرير
 النجاعة فيوبهدف تطوير نظام الوقف وتحقيق . عتداءات اإلسرائيلية عليهااإلوتبعات وزارة األوقاف، 

 :ستغالل موارده، خلص التقرير إلى التوصيات التاليةإ
ـ       وضع  قانون موحد إلدارة األوقاف في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتم اإل            . ١ وانين ستعاضـة بـه عـن الق

، والتـي تـؤدي بسـبب تعـددها        المفعـول األردنية واالنتدابية وقوانين اإلدارة المصرية التي ال تزال سارية          
  .ختالفها إلى تضارب األحكام القانونيةإو
سـتثناء عقـارات    إ الساري في الضفة الغربية، و     ١٩٦٤لسنة  ) ٥(تعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم      . ٢

يعتبر هذا القانون أكبر عقبة أمـام تنميـة الوقـف           . تي يضفيها القانون على المستأجرين    الوقف من الحماية ال   
أغلب عقارات الوقف مؤجرة منذ فترة طويلة وقيمة أجارتها قليلة جداً، رغم أنهـا مـؤجرة               فوتطوير إيراداته،   

 .   لغايات تجارية
المجـاالت الممكنـة    دراسـة   قانونيـة، و  وضعيتها ال بيان  إجراء مسح إحصائي لكافة الممتلكات الوقفية، و      . ٣

 .إلستثمارها
 . ستغاللها ألغراض السياحة الداخلية والخارجيةإستصالح وترميم المقامات الدينية واألثرية، وإ. ٤
 اإلجـراءات  إتخـاذ سـرائيلي، و من قبل سلطات اإلحتالل اإلحصر األمالك الوقفية التي تم االعتداء عليها   . ٥

 .ردادهاستالقانونية الالزمة إل



 ١٨٧ 
 

تحديد أولويات إستعمال األمالك الوقفية، وضرورة أن يحظى اإلستعمال الخيري لألوقاف بقدر أكبر من . ٦
 .األهمية

 
 بين القانون والممارسة: الوظيفة العامة في فلسطين: تقرير قانوني بعنوان. ٣

 . صفحة٥٧،  ٢٠٠٢إعداد الباحث باسم بشناق، تشرين الثاني 
 

يعالج الفصل األول . وضوع الوظيفة العامة في فلسطين وما تعانيه من مشاكل في فصلينيعالج التقرير م
األوضاع الوظيفية في األنظمة القانونية المقارنة، مفهوم الوظيفة العامة، التعيين في الوظيفة العامة، تدريب 

ام الفلسطيني على ضوء قانون بينما يعالج الفصل الثاني األوضاع الوظيفية في النظ. الموظفين، وحقوق الموظفين
 .١٩٩٨ لسنة ٤الخدمة المدنية رقم 

 
 :في خاتمته أوصى التقرير بضرورة العمل على ما يلي

حل اإلشكاليات التي تعترض تطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه بعلى وجه السرعة الوطنية قيام السلطة . ١
 . تطبيق القانوناإلداري والمالي، وإقرار اللوائح التنفيذية الالزمة ل

 .إعادة توزيع الموظفين بين الوزارات والمؤسسات واألجهزة الحكومية المختلفة .٢
 إنشاء معهد أو مركز خاص بتدريب الموظفين، تكون مهمته إعداد وتدريب الموظفين وفق سياسة تدريبية .٣

 . مدروسة، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات واألجهزة الحكومية
ام قانون الخدمة المدنية في أي تعيينات تتم الحقاً، وعدم الخروج عن المعايير والشروط الخاصة اإللتزام بأحك. ٤

 .مخالفة للقانونبصورة ت إعادة النظر في التعيينات والترقيات التي تمو ،بذلك
ن بواجباتهم المتسيبين أو غير القائميبحق  الجزاءات التأديبية إيقاع مباشرة دور رقابي جدي على الموظفين، و.٥

 .العمل على توعية الموظفين بضرورة االلتزام بالقيم والمباديء األخالقية في ممارسة وظائفهم، والوظيفية
 .قيام المجلس التشريعي بدور رقابي فاعل على التعيينات للوظائف العامة .٦
 غير سليمة خالل السنوات تشكيل لجنة من الخبراء لمعالجة الموروث من تلك التعيينات التي تمت على ُأسس. ٧

 .الماضية
 
 

 التقاريـــر الخاصـــة :  ثانياً
 

 سنويا عددا من التقارير الخاصة، تعرض فيها بإيجاز لمشكالت أو قضايا سـاخنة ذات عالقـة                 الهيئةتصدر  
خالل هذا العام تم تخصيص بعـض هـذه التقـارير لرصـد     . بحقوق المواطن، وتحتاج إلى المعالجة السريعة 

 هـذا العـام عشـرة       الهيئةأصدرت  . شف عن اإلنتهاكات اإلسرائيلية لمختلف حقوق المواطن الفلسطيني       والك
 :فيما يلي موجز لما تضمنه كل منها. تقارير

 



 ١٨٨ 
 

 ٢٠٠٢اإلهمال الطبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، شباط : تقرير خاص بعنوان.  ١
 

ي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويقدم عينـة عـن           يسلّط التقرير الضوء على موضوع اإلهمال الطب      
كما يسلّط الضوء على الجهات المختصة بمتابعة قضايا اإلهمال الطبي، واألحكـام            . الهيئةالقضايا التي تابعتها    

 .طبيالهمال اإل تويتطرق التقرير إلى أنواع المسؤولية المترتبة على وقوع حاال. القانونية المنظمة لذلك
 
 :ص التقرير إلى اإلستنتاجات اآلتيةخل
 خاصة في المستشفيات الحكومية، من      الفنية،صة، ونقص التجهيزات     نقص الكفاءات البشرية المتخص    يعتبر. ١

 من جانب وزارة الصحة في التفتيش الـدوري والجـدي           اً قصور هناككما أن   . األسباب الهامة لإلهمال الطبي   
 . رقابة عليها والمراكز الطبية والالمشافيعلى 

فتارة يتم تشـكيل    . أخرى من حالة الى     الطبي آلية متابعة وزارة الصحة للشكاوى المتعلقة باإلهمال         إختلفت. ٣
 ال يتم التحقيق في الشكوى جديا، وعوضا عن ذلك، يطلب مـن             أخرىلجنة تتولى التحقيق في الشكوى، وتارة       

 .  الرد على الشكوىالعالقةالمؤسسة الطبية ذات 
 رغم وجود عشرات الحاالت في السنوات األخيرة، أدى         الطبي، متابعة النيابة العامة لقضايا اإلهمال       ضعف .٥

 .  به الى وفاة المريضالمدعىفيها اإلهمال الطبي 
 

 :وفي نهايته أوصى التقرير باآلتي
 النافـذة، خاصـة فـي        عليها بموجب القوانين   الملقاة ضرورة قيام وزارة الصحة بالمهام       على الهيئة تؤكد. ١

 . على المستشفيات والعيادات والمراكز الطبيةوالجديينمجال الرقابة والتفتيش المستمرين 
، بإجراء تحقيق   ا كل في نطاق اختصاصه    األطباء، ضرورة أن تقوم وزارة الصحة ونقابة        على الهيئة تؤكد. ٢

 تثبت مسؤوليته   منتأديبية رادعة بحق    فرض جزاءات   و ، الطبي باإلهمالجدي في جميع الشكاوى ذات العالقة       
 .عن اإلهمال الطبي

 فنية مفصلة ودقيقة، توضح الحقـائق الفنيـة         تقاريرهتمام لجان التحقيق بوضع     إ ضرورة   على الهيئة تؤكد. ٣
 الطبي التي يجري التحقيق فيها، مع بيان حجم اإلهمال الواقـع واألشـخاص              اإلهمالالمختلفة المتعلقة بحادثة    

 المسـؤولين لى التوصيات بشأن الجزاءات الواجب فرضها علـى األشـخاص         إ عنه، هذا باإلضافة     ولينالمسؤ
 .والجهات المسؤولة عن وقوع اإلهمال الطبي

 خاصـة بصورة  و قضايا اإلهمال الطبي،     في ضرورة زيادة اهتمام النيابة العامة بالتحقيق        على الهيئة تؤكد. ٤
 .التحقيق في حاالت الوفاة

 
 
 
 
 



 ١٨٩ 
 

، آذار ٢٠٠١سوء استخدام السالح من قبل العاملين في األجهزة األمنية خالل عام : تقرير خاص بعنوان. ٢
٢٠٠٢ 

 
موضوع سوء إستخدام السالح من قبل العاملين في األجهزة األمنية الفلسطينية  الضوء على التقرير يسلّط

راد األمن، والتي نتج عنها مقتل سوء إستخدام السالح من قبل أف عرض لعدد من حاالت، وي٢٠٠١خالل عام 
الضوء التقرير سلّط كما ي. وجرح عشرات األشخاص، إضافة إلى إلحاق األضرار بالممتلكات العامة والخاصة

 . واالجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن،مثل هذه الحاالت بمتابعةعلى الجهات المختصة 
 
لعاملين في األجهزة األمنية الفلسطينية بتعليمات إطالق النّار إلى أن هناك عدم التزام من قبل ا التقرير خلصو

كما أن هناك عدم جدية من قبل الجهات المعنية بمتابعة . المنصوص عليها في التشريعات المحلية والدولية
 . حوادث سوء استخدام السالح ومحاسبة المسئولين عنها

 : باآلتيالتقرير نهايته أوصى وفي
 
سلطة التنفيذية بالتحقيق الجدي في حوادث سوء إستخدام السالح، خاصة تلك التي وقعت من ضرورة قيام ال. ١

وكذلك ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذية . أفراد األجهزة األمنية، ونتج عنها مقتل وجرح عدد من المواطنين
 .على تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلّقة بحمل وإستخدام األسلحة

رورة قيام مسؤولي األجهزة األمنية بمحاسبة أفراد أجهزتهم عن أخطائهم المهنية، وفرض العقوبات ض. ٢
 .الالزمة بحق كل من تثبت مخالفته للتعليمات والقواعد الواجب مراعاتها

ضرورة الشروع الفوري في عقد دورات تدريبية متخصصة ألفراد األجهزة األمنية، إلطالعهم على . ٣
. تعليمات المحلية والدولية بشأن اإلجراءات الواجب مراعاتها عند إستخدامهم للسالح وإطالق النارالقواعد وال

وكذلك ضرورة توفير مختلف الوسائل المادية المتعارف عليها دوليا في التعامل مع المظاهرات واإلحتجاجات 
 .الشعبية، كالعصي والغاز المسيل للدموع

بدورها في التحقيق في حاالت القتل وحاالت اإلصابة التي تعرض لها عشرات ضرورة قيام النيابة العامة . ٤
 . المواطنين نتيجة سوء إستخدام السالح من قبل أفراد األجهزة األمنية

ضرورة قيام المجلس التشريعي بدوره الرقابي على الجهات الحكومية المختلفة، للتأكد من قيامها بواجباتها . ٥
 في حوادث سوء إستخدام السالح والكشف عن هوية المتسببين في وفاة مواطنين أو القانونية في التحقيق

 . جرحهم ومعاقبتهم وفقا للقانون
 
 ٢٠٠٢، آذار )٣١/١/٢٠٠٢أحداث رام اهللا بتاريخ (ظاهرة أخذ القانون باليد : تقرير خاص بعنوان. ٣
 

لطة الوطنية الفلسطينية، ويركز بصورة ظاهرة أخذ القانون باليد في مناطق الس على الضوء التقرير يسلّط
إلحاق ، وجبريل عيد المواطن التي نتج عنها مقتل، ٣١/١/٢٠٠٢خاصة على مالبسات أحداث رام اهللا بتاريخ 



 ١٩٠ 
 

 هذه مثل عالجة بم ذات العالقةكما يسلّط التقرير الضوء على الجهات.  العامة والخاصةممتلكاتالبأضرار 
 .تخاذهاالواجب ا جراءات، واإلحداثاأل

 :ة اآلتيوخلص التقرير إلى اإلستنتاجات
 وقوع أعمال التخريب أو لمنعهناك تقصير واضح من قبل مختلف األجهزة األمنية، التي لم تتدخّل . ١

 .األعمال االنتقامية التي كانت تقع في أعقاب كل جريمة
 األحداث إزاء أدائه ر فيتقصي  يحاسب أي من مسؤولي األجهزة األمنية عنلم رغم القصور الواضح، .٢ 

 .  التقريريغطيهاالمختلفة التي 
 .  في التحقيق في حوادث أخذ القانون باليد ومعالجتها بشكل فعالالتنفيذيةعدم جدية السلطة . ٣
 فيها، حيث لم تقم النيابة والتحقيق حوادث أخذ القانون باليد  هناك قصور واضح من النيابة العامة بمتابعة.٤

 . حوادثهذه البالتحقيق في معظم العامة 
 .  هذه الحوادثمثلغياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية في . ٥
 

 :وفي نهايته أوصى التقرير باالتي
 في األحداث التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، الجادضرورة قيام السلطة التنفيذية بالتحقيق . ١

  . بالممتلكات العامة والخاصةالمادية إضافة إلى األضرار
 التقرير، يغطّيها وقعت خالل األحداث التي التي الجرائم  فيضرورة تدخّل النيابة العامة في التحقيق . ٢

  . أي أفعال جرميةوضرورة أن تتم معاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن 
 والسريع لوقف أي أعمال يقصد بها االعتداء  بالتدخّل الجاداألخرىضرورة قيام الشرطة واألجهزة األمنية . ٣

 . الخاصة والعامةبالممتلكاتاالنتقام من المجرم أو ذويه، أو اإلضرار أو على الغير، 
 تقصيرهم في احتواء أعمال العنف والتخريب التي راح يثبتضرورة محاسبة كافّة المسؤولين الذين . ٤

 .والجرحىضحيتها عشرات القتلى 
 وفي معالجة ظواهر أخذ القانون السلطة التنفيذيةأداء  على الرقابيم المجلس التشريعي بدوره ضرورة قيا. ٥

 .باليد
لتثبيت دعائم سيادة القانون، وتفعيل والمتواصل  الجاد بالعملالفلسطينية الوطنية ضرورة أن تقوم السلطة . ٦

  .دي في محاكمتهم وتفعيل دور القضاء العاالمجرمين،دور النيابة العامة في مالحقة 
 
بين القانون والممارسـة،   : تشكيل الجمعيات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية      : خاص بعنوان تقرير   .٤

  ٢٠٠٢أيار 
 

 حق تشكيل الجمعيات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قبل وبعد إصدار            مسألة الضوء على    التقريريسلط  
يتطرق إلى اإلشـكاليات الرئيسـية    و. ٢٠٠٠ لسنة   ١رقم  الفلسطيني  هلية  قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األ    

 .مسألة تعدد المرجعيات في التسجيل والرقابة المالية واإلدارية: المتعلقة بممارسة هذا الحق، وعلى رأسها
 :على التوصيات التاليةفي نهايته يؤكد التقرير 



 ١٩١ 
 

مع ما ينسجم  لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية بضرورة أن تضع وزارة الداخلية الالئحة التنفيذية .١
 .أحكام القانون

، والنظـر جـدياً   بتسجيل الجمعيات أو الرقابة على عملهاالمرجعيات ذات العالقة  وضع حد لتعدد    ضرورة   .٢
زارة في إلغاء وزارة شؤون المنظمات األهلية، لتقاطع الصالحيات والمسؤوليات المنوطة بها مع صـالحيات و          

 .     الداخلية ووزارات االختصاص
 . ضرورة عدم إخضاع فتح فروع للجمعيات لذات إجراءات تسجيل جمعيات جديدة .٣
عن إغالق أي جمعية بناء على قرارات إدارية، وأن يـتم  أو األجهزة األمنية ضرورة توقف جهاز الشرطة      .٤

 . نون ألحكام القاطبقاًواإلغالق فقط تنفيذا لقرارات قضائية، 
مستحقات الجمعيات من الرسوم واإلعفاءات الجمركية علـى مشـترياتها   إعادة ضرورة قيام وزارة المالية ب  .٥

 .وفقا لما قرره القانون
، وذلـك لحظـر     الفلسـطيني  النظر جديا في إجراء تعديالت على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية          .٦

 .هاجهزة الحكومية إلدارة مجالسانضمام أصحاب المراكز العليا في األ
 
تبعات اإلعتداءات اإلسرائيلية على السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، آب : تقرير خاص بعنوان.  ٥

٢٠٠٢ 
 

، ٢٠٠٢يسلط التقرير الضوء على اإلعتداءات اإلسرائيلية على السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية خالل عام              
لقد أدت اإلعتداءات إلى تدمير معظـم السـجون ومراكـز           . هذه اإلعتداءات وكذلك على التبعات الناتجة عن      

كما أدت االعتـداءات اإلسـرائيلية علـى السـجون       . التوقيف في الضفة الغربية، إضافة إلى تدمير محتوياتها       
سجين، سواء مـن    ) ٧٠٠(فقد خرج أو ُأخرج أكثر من       . ومراكز التوقيف إلى تفريغها من السجناء والموقوفين      

 . بل قوات اإلحتالل أو من قبل إدارات السجون ومراكز التوقيف الفلسطينيةق
 

 :وفي نهايته أوصى التقرير بعمل اآلتي فور إنسحاب القوات اإلسرائيلية من مدن الضفة الغربية
 على إيجـاد بـدائل   العمل أن يتم ذلك، والى.  السجون ومراكز التوقيف التي تم تدميرهابناءإعادة  ضرورة  . ١

 سجون ومراكز توقيف مستوفية للشروط التي حددتها المعـايير الدوليـة           بناءمؤقتة، على أن يتّم بناء أو إعادة        
 . ذات العالقةالوطنيةوالقوانين 

تهمـوا  إ أدينـوا أو  الذين إلعادة القبض على السجناء الذين تم إخالء سبيلهم، خصوصاً أولئك           الجديالعمل  . ٢
 . ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة، وعرضبإرتكاب جرائم خطيرة

 بصورة  قياداتها عمل األجهزة األمنية بموجب قوانين تحدد مهامها وحدود مسؤولياتها وتسلسل            تنظيمإعادة  . ٣
 . واضحة

 العامة لمراكز اإلصالح والتأهيـل التابعـة        مديريةبال  األمنية   ألجهزةلإلحاق جميع مراكز التوقيف التابعة      . ٤
 .مدنيةللشرطة ال



 ١٩٢ 
 

 للمدن اإلحتاللالنيابة العامة بالتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت منذ إجتياح قوات ضرورة قيام . ٥
 الجدي في حاالت قتل متهمين أثناء التحقيقكما عليها إجراء . ٢٠٠٢الفلسطينية في أواخر شهر آذار من العام 

 .المحاكمات
 
 ٢٠٠٢ تشرين أول ،ف على اإلنتخابات العامة إدارة واإلشرالجـان :خاص بعنوان تقرير.  ٦
 

 اإلشراف والرقابة على اإلنتخابات العامة في بعض الدول العربية منمختلفة  لنماذج التقريريعرض 
 اإلنتخابات نزاهة المشرع الفلسطيني في إختيار النموذج األفضل لضمان مساعدة  إلىالتقرير هدفي. واألجنبية

 . ٢٠٠٣يناير /  كانون الثانيشهرلس التشريعي الفلسطيني، والتي تقرر إنعقادها في القادمة، للرئاسة وللمج
 

 : التاليةلإلستنتاجات التقرير خلص
١ (عن البرلمان أو يصدر تشكيل وتحديد صالحيات لجنة اإلنتخابات العليا أو المركزية بناء على تشريع يتم 

 . التنفيذيةالسلطةيصدره رئيس المجلس التشريعي، وليس بناء على قرار أو مرسوم 
فإما أن .  أو تحديد صالحياتهااللجنةلألحزاب والقوائم المشاركة في اإلنتخابات رأي هام بشأن تشكيل ) ٢

 متفق عليها مسبقاً أو أن يؤخذ رأي أحزاب معادلةتشارك القوائم واألحزاب في عضوية اللجنة حسب 
 .اللجنةالمعارضة بصورة جدية عند تشكيل 

وتكمن أهمية وجود القضاة في تحقيق شرط النزاهة .  دور للقضاة في عضوية لجان اإلنتخابات العامةهناك) ٣
 . قد تنشأ خالل عملية إدارة واإلشراف على اإلنتخاباتالتيمن جهة، وفي معالجة القضايا القانونية الكثيرة 

 المخصصة والمقاعدديد الدوائر اإلنتخابية،  اإلنتخابات في بعض الدول دور هام في تحديد وإعادة تحللجان) ٤
 .لكّل منها

 
 : من التوصيات يمكن إجمالها بما يليعدداً التقرير تضمن

١ .الخبرة تشكيل لجنة إنتخابات مركزية مستقلة ونزيهة يتطلب إختيار أعضاء تتوفر فيهم شروط إن 
 أهمية النظر جدياً في وكذلكمين العاملين، واإلستقاللية والنزاهة، مع أهمية وجود أعضاء من القضاة والمحا

 . في تشكيل اللجنةالسياسيةإعتماد معادلة جديدة تضمن مشاركة القوائم واألحزاب 
 تشمل اإلشراف على مختلف جوانب اإلنتخابات بحيث ، توسيع نطاق صالحيات لجنة اإلنتخاباتضرورة. ٢

 . اء فترة الطعون النهائية وإنتهالنتائجمنذ بدايتها وحتى اإلعالن عن 
 التدخل في أو إمتناع السلطة التنفيذية عن اإلنتقاص من صالحيات لجنة اإلنتخابات المركزية ضرورة. ٣

 .شؤونها
 العزل إالّ في من اإلستقاللية والنزاهة، يجب منح اللجنة ميزانية مستقلة، ومنح أعضائها الحصانة لضمان. ٤

 المعنية بتعليمات اللجنة ذات العالقة األمنيةوإلزام الشرطة واألجهزة األحوال الحصرية التي يحددها القانون، 
 .بإدارة اإلنتخابات واإلشراف عليها



 ١٩٣ 
 

 نطاق صالحيات توسيع بحيث يتم ١٩٩٥ لسنة ١٣ جدياً في تعديل قانون اإلنتخابات الفلسطيني رقم النظر. ٥
 .المحليةئات لجنة اإلنتخابات المركزية لتشمل اإلشراف على اإلنتخابات للهي

 اإلنتخابات من قانون الضروري أن يتم إعادة تشكيل لجنة اإلنتخابات المركزية الفلسطينية بعد إصدار من. ٦
 . تشكيل اللجنة وصالحياتهاأخرى،قبل المجلس التشريعي، ذلك القانون الذي يحدد، من بين أمور 

 
 ٢٠٠٢ تشرين أول، رامة ورفحمعاناة الفلسطينيين على معبري الك :خاص بعنوان تقرير.  ٧
 

 على المعابر الحدودية، وخصوصا المعاناة التي برزت في صيف ن معاناة الفلسطينيي التقرير الضوء علىيسلط
خلص التقرير إلى االستنتاجات .  على معبر الكرامة في الضفة الغربية، ومعبر رفح في قطاع غزة٢٠٠٢عام 
  : التالية

 في خلق أزمة المعابر الحدودية التي برزت وإحتدت في صيف عام يليةاإلسرائساهمت اإلجراءات . ١
 زمة القاضية بتقليص عدد المغادرين عبر معبر الكرامة في خلق األاألردنية ساهمت اإلجراءات كما. ٢٠٠٢

 .  أريحاستراحةإالتي ظهرت في 
 فيما  الحدودية، إال أنها،ابرالمع بر تقليص عدد المغادرين ععن  مسؤولةغيررغم أن السلطة الفلسطينية . ٢

ويتمثل قصور السلطة الفلسطينية في عدة .  في تفاقم معاناة الفلسطينيينساهمت عملته أو أحجمت عن عمله،
 العمل وفق معايير غير منصفة في تحديد األشخاص المغادرين، المغادرين، تنظيم حركة عدم :أمور أهمها

 . األدنى من الخدمات األساسية تجمع المسافرين بالحدأماكنوعدم تجهيز 
 

 السقف العددي رفع جهوداً جادة لالسلطة الوطنية الفلسطينيةوفي نهايته أوصى التقرير بضرورة بذل 
  : وكذلك أوصى التقرير باآلتي عبر معبري الكرامة ورفح،بمرورهم المسموح لمواطنينل
وفي هذا المجال، من الضروري .  المسافرين محققة لراحةيجعلها أريحا بما ستراحةإالعمل على تجهيز . ١

 تتوفر فيها الخدمات الصحية الالزمة، ودورات المياه، والهواتف العمومية، ومكيفة، بناء قاعة مغلقة لىإالسعي 
 في معبر رفح، تتوفر فيها الخدمات مسقوفة ستراحةإ إضافة إلى إقامة هذا. المعقولة سعار ذات األوالمقاصف

 . من معاناتهموالتخفيفة لخدمة المسافرين، والمرافق األساسي
 في تحديد األولويات ذات العالقة بالمسافرين الذين يسمح لهم بالمغادرة ومنصفة معايير موضوعية عتمادإ. ٢

 .، وذلك بعيداً عن الواسطة والمحسوبيةالمعابرعبر 
 نظرالو وفر الخدمات الضرورية فيها، عن المعابر برقابة فعالة ودائمة للتأكد من تالمسؤولةقيام الجهات . ٣
 المواطنين بشأن ظاهرة بعض دعاءاتإ التحقيق الجدي في هذا إضافة إلى. ومتابعتها شكاوى المواطنين في

 .الرشاوى على المعابر الحدودية
 
 
 
 



 ١٩٤ 
 

 ثالثة تقارير خاصة حول اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني. ٨
 

 ثالثة تقارير خاصة حول اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين ٢٠٠٢م  خالل عاالهيئةأصدرت 
تناول التقرير األول اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل الربع األول من عام . الفلسطينيين

نيسان وأيار المواطن الفلسطيني خالل شهري لحقوق ؛ تناول التقرير الثاني اإلنتهاكات اإلسرائيلية ٢٠٠٢
خالل الشهور حزيران، تموز  المواطن الفلسطينيلحقوق ؛ وتناول التقرير الثالث اإلنتهاكات اإلسرائيلية ٢٠٠٢
 .٢٠٠٢وآب، 

 
 

 مراجعـــة وتطويــر القوانيـــن:  ثالثاً
 

الدولية، هـي   مراجعة القوانين ومشاريع القوانين الفلسطينية، لغرض التأكد من موافقتها لمعايير حقوق اإلنسان             
فـالقرار  . المنصوص عليها في قرار تشكيلها    الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن      إحدى إختصاصات   

متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان فـي مختلـف            "... الهيئةالمذكور ينص على أن تتولى      
بمتابعة ومراجعة مشاريع القـوانين التـي يناقشـها          الهيئةتقوم  ...". القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطينية   

هذا إضافة إلى القيام بدراسة بعض التشريعات النافذة وتوضـيح مـواطن الخلـل فيهـا،                . المجلس التشريعي 
 عملية وضع األنظمة واللوائح التنفيذية للقـوانين  الهيئةكما تتابع  .والخروج بتوصيات حول تعديلها أو إلغائها

 . س التشريعي الفلسطينيالتي يقرها المجل
 

إعداد مذكرة قانونية حول قانون أو مشروع قانون معـين،          :  في متابعة القوانين، منها    الهيئةتتنوع طرق عمل    
 الهيئـة كمـا تقـوم     . أو عقد ورشة عمل أو لقاء خبراء لمناقشته، أو إعداد دراسة قانونية حول تشريع معين              

 دراسات قانونيـة    الهيئةوتصدر  . عي أو مجلس الوزراء حول ذلك     بإرسال مذكرات قانونية إلى المجلس التشري     
 فـي جلسـات   الهيئـة كما تشـارك   ". سلسلة تطوير القوانين  "حول مشاريع القوانين أو القوانين النافذة  ضمن         

 الهيئـة وفي جميع األحوال، فإن هاجس      . اإلستماع التي تعقدها لجان المجلس التشريعي حول مشاريع القوانين        
يد على والتأكد من اإلنسجام بين التشريعات الوطنية من جهة، ومعايير ومعاهـدات حقـوق اإلنسـان                 هو التأك 

 .المعتمدة دوليا من جهة أخرى
 

 النشاطات المتعلقة بقانون العمل. ١
 
  ورشة عمل حول قانون العمل-

 في مقرها ٢٨/١/٢٠٠٢في إطار اإلهتمام بحقوق العمال والعالقة بين أطراف اإلنتاج، نظمت الهيئة بتاريخ 
حضر اللقاء وزير العمل رفيق النتشة ومختصون من وزارة ". قانون العمل"في رام اهللا ورشة عمل حول 

. العمل، وممثلون عن شركات التأمين وأرباب العمل، ونقابيون، باإلضافة إلى عدد من المختصين والقانونيين



 ١٩٥ 
 

انون العمل سواء على مستوى التشريعات أو األنظمة أو تم خالل الورشة مناقشة متطلبات التنفيذ السليم لق
مشروع قانون  وخلص المشاركون إلى ضرورة اإلسراع بإقرار أنظمة قانون العمل، وأيضا. األجهزة التنفيذية

كما تم التأكيد على . التأمينات االجتماعية وسن قانون للنقابات، لكون هذه القوانين أساسية لتنفيذ قانون العمل
 إنشاء محاكم العمل التي نص عليها القانون، وتعزيز دوائر التفتيش في وزارة العمل من خالل إرفادها أهمية

 .بالموارد المالية والبشرية الالزمة

 

  أوراق عمل–قانون العمل الفلسطيني الجديد :  تقرير بعنوان-
 .معن إدعيس، فاتن بوليفة، ربحي قطامش، ورشا عمارنة: إعداد

 
، وذلك من خالل ٢٠٠٠ لسنة ٧ بعض الجوانب المتعلقة بقانون العمل الفلسطيني الجديد رقم رالتقرييعالج 

بالنسبة لحقوق المرأة العاملة، قانون الاألحكام الجديدة التي أدخلها عالجت الورقة األولى . أربع أوراق عمل
 إضافية في فترة الحمل وفي  زيادة إجازة األمومة مع جعلها بأجر كامل، منع تشغيل المرأة ساعات عمل:مثل

وأوصت الورقة . فترة الستة أشهر الالحقة على الوالدة، وعدم جواز فصل المرأة العاملة خالل إجازة الوضع
بضرورة وضع اللوائح التنفيذية للقانون، خاصة اللوائح المبينة لألعمال الليلية المسموح للمرأة العاملة القيام 

ممارستها، مع ضرورة تحمل الدولة لجزء من األعباء المالية الناتجة عن ر المحظوبها، واألعمال الخطرة 
 .إقرار المزيد من المنافع والمستحقات المالية للمرأة العاملة

 
مجال، خصوصاً ما   هذا ال عالجت الورقة الثانية مسألة تشغيل األطفال، وبينت األحكام التي جاء بها القانون في              

كـذلك  . على األطفال، ساعات العمل، اإلجازة السنوية، وعمل األطفال لدى األقارب         يتعلق باألعمال الممنوعة    
وأوصـت  . من تشغيل األطفال، والمعايير الالزم اتباعها فـي تشـغيلهم         اإلتفاقيات الدولية   بينت الورقة موقف    

ت، فـرض  وضع أحكام خاصة بتشغيل القاصـرا ولمسألة تدريب األطفال، الفلسطيني بضرورة معالجة القانون  
 .عقوبات جزائية على تشغيل األطفال دون السن القانونية وعدم االكتفاء بالغرامات المالية

 
الخطـوات الواجـب    مع تبيان   عالجت الورقتان الثالثة والرابعة مستلزمات وآليات تطبيق قانون العمل الجديد،           

 قانون التأمينات االجتماعيـة، وقـانون        القانونية المنظمة لعالقات العمل، خصوصاً     الرزمةالقيام بها إلستكمال    
تفعيـل  مع التأكيد على وناقشت الورقتان الخطوات الكفيلة بوضع قانون العمل موضع التطبيق،     . التنظيم النقابي 

أوصـت  كمـا   . هيئة التفتيش العمالي، إنشاء محاكم العمل، تفعيل دور قاضي التسوية، ووضع اللوائح التنفيذية            
 على إنشاء صندوق لدعم وتأمين مصابي حوادث العمل، وإنشـاء مؤسسـة للتـأمين            الورقتان بضرورة العمل  

 .على عاتق أرباب العمل وشركات التأمينكامالً الوطني تحل مشكلة العبء المالي الذي ألقاه قانون العمل 

 
 



 ١٩٦ 
 

 النشاطات المتعلقة بالقضاء. ٢

  قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون اإلجراءات الجزائية-
دليل المحاكم النظامية في فلسطين على ضوء صدور قانون        " ٢٠٠٢في شهر كانون الثاني     الهيئة  درت  أص

من إعداد كّل من مازن سيسالم، أيمن بشناق، وسعد         ،  "تشكيل المحاكم النظامية وقانون اإلجراءات الجزائية     
الوقـائع  من والثالثين من     تشكل رزمة القوانين القضائية التي صدرت مؤخراً ونشرت في العدد الثا           .شحيبر

تشكيل المحاكم النظامية رقـم     قانون   و ٢٠٠١ لسنة   ٣ وال سيما قانون اإلجراءات الجزائية رقم        ،الفلسطينية
 ترتـب عليهـا     فقد . نوعية في إجراءات التقاضي وفي صالحيات المحاكم الفلسطينية         نقلةً ،٢٠٠١ لسنة   ٥

 ،ت سارية المفعـول فـي محافظـات الضـفة والقطـاع     لعديد من اإلجراءات والصالحيات التي كان    اإلغاء  
يتطلب تضافر جهود كافـة     مما  ستحداث إجراءات وأنواع من درجات التقاضي لم تكن معروفة من قبل،            إو

 لمـا  ، وتوضيح آلية تطبيقها هذه التغيراتستيعابإالجهات المعنية بالعمل القانوني لتقديم ما من شأنه تسهيل     
ستعراض النصوص القانونية الواردة في قانون تشـكيل  بإ الدليليقوم هذا . لجميعيعود به ذلك من نفع على ا   

 التي تنظم ذات القواعـد واالختصاصـات،        ،في قانون اإلجراءات الجزائية   الواردة   وتلك   ،المحاكم النظامية 
ن أصحاب الشأن من متهمـين ومحـاميهم ومجنـي علـيهم         ومن ثم عرضها متقابلة في أسلوب مبسط يمكّ       

 اإلشارة إلى ما ورد فـي قـانون تشـكيل           تمت ،فعلى سبيل المثال  . ين من االطالع عليها ومعرفتها    ومدعي
    ن نطاق إختصاص المحاكم في فلسطين وبيان أنواعها  وتشكيلها وكيفيـة            المحاكم النظامية من نصوص تبي

ص مقابلـة توضـح     انعقادها وإدارة جلساتها، ومن ثم بيان ما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية من نصو             
 . وإجراءات التقاضي أمام كل منهاذه المحاكمه صالحيات

 
   تنفيذ قرارات المحاكم -

، ولقاء آخر موازيا فـي      ١١/٦/٢٠٠٢ لقاء حول تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم في جنين بتاريخ           الهيئةنظمت  
ات الالزمة لضـمان إحتـرام      تم التأكيد في اللقائين على ضرورة إتخاذ اإلجراء       . ٤/٦/٢٠٠٢طولكرم بتاريخ   

 .قرارات المحاكم، ومن بين هذه اإلجراءات اإلسراع في إقرار مشروع قانون التنفيذ الفلسطيني
 
  تنفيذ األحكام األجنبية-

 بكتابة ورقة قانونية حول شروط تنفيذ األحكام األجنبية، كما قامـت بصـياغة            ٢٠٠٢ خالل العام    الهيئةقامت  
 . األحكام األجنبيةمسودة مشروع قانون تنفيذ

 
 
 
 
 
 



 ١٩٧ 
 

 النشاطات المتعلقة باألطفال. ٣

  لجنة التنسيق والمتابعة لقضايا األحداث-
 في إجتماعات لجنة المتابعة والتنسيق لقضايا األحداث، بصـفتها عضـوا     ١٤/١/٢٠٠٢ بتاريخ   الهيئةشاركت  

تم إجراء إنتخابات لمقرر اللجنـة ونائبـه        وتم في بداية هذه اللقاءات إقرار الالئحة الداخلية للجنة، كما           . مراقبا
ومن األهداف التي تعمل اللجنة على تحقيقها الدفع بإتجاه إقرار قانون لألحداث يراعـي              . الهيئةتحت إشراف   

 .المعايير الدولية لمحاكمتهم وإصالحهم
 
  المراكز اإليوائية-

 العمل التـي عقـدتها وزارة الشـؤون          في ورشة  الهيئة في إطار إهتمامها بحقوق الطفل الفلسطيني، شاركت        
 في مداخلتها   الهيئةوأكدت  .  حول األنظمة التنفيذية المتعلقة بالمراكز اإليوائية      ١٧/٨/٢٠٠٢اإلجتماعية بتاريخ   

على أهمية مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك ضرورة إشراك الفنيين في صياغة أنظمـة                
 في اللجنة التي شكلت لوضع اللوائح المنظمـة         الهيئةكما شاركت   . تين القانونية والفنية  ولوائح سليمة من الناحي   

 . للمراكز اإليوائية، وتضم هذه اللجنة عددا من المؤسسات األهلية والرسمية

  قانون األحداث الجانحين-
 لقـائين حـول     الهيئـة ظمت  في إطار إهتمامها بتضمين القوانين المتعلقة باألطفال المعايير الدولية الحديثة، ن          

 .٩/٢/٢٠٠٢و٤مشروع قانون األحداث الجانحين بتاريخ 
 
 
 النشاطات المتعلقة بالوظيفة العامة. ٤

  مدونة سلوك موظفي السلطة التشريعية -
 في ورشة العمل التي عقدت بالتعاون بين الدائرة القانونية في المجلس التشريعي وديوان الفتوى               الهيئةشاركت  

 .، لمناقشة مسودة مدونة سلوك موظفي السلطة التشريعية٢١/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ والتشريع،
 
 ١٩٩٨ لسنة ٤ قانون الخدمة المدنية رقم -
 ورشة عمل حول الوظيفة العامة في ضوء إستمرار عدم تطبيق قـانون             ٢٥/١٢/٢٠٠٢ بتاريخ   الهيئةعقدت   

 وممثلون عن ديوان المـوظفين العـام وعـن    وشارك في اللقاء قانونيون، . ١٩٩٨ لسنة   ٤الخدمة المدنية رقم    
هدف اللقاء إلى تشخيص أهم السلبيات التي يعاني منها الجهاز الوظيفي الفلسطيني مـن النـاحيتين                . الوزارات

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة إصدار اللوائح التنفيذية لقـانون الخدمـة المدنيـة،             . القانونية والعملية 
.زارات وفق معايير وأسس قانونية سليمةوإعادة هيكلة الو

 



 ١٩٨ 
 

 النشاطات المتعلقة بمشاريع القوانين. ٥

  مشروع قانون تنظيم مهنة المعلمين الحكوميين-
  ورشـة عمـل حـول   الهيئةفي إطار إهتمامها بضمان إحترام المعايير الدولية في القوانين الفلسطينية، عقدت        

 .١١/٢/٢٠٠٢ن، بتاريخ مشروع قانون تنظيم مهنة المعلمين الحكوميي
 
  مشروع قانون تنظيم العمل النقابي-

 مالحظات قانونية على مسودة مشروع قـانون التنظـيم    الهيئة بناء على طلب النائب مروان البرغوثي قدمت        
 .٢٠٠١ قد ساهمت في صياغة مشروع القانون خالل العام الهيئةوكانت . ٩/٢/٢٠٠٢النقابي وذلك بتاريخ 

 

  العقوبات مشروع قانون-
 في جلسات اإلستماع التي عقدتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني خالل العـام   الهيئة شاركت  

تم في هذه الجلسات مناقشـة مشـروع قـانون    . ، وذلك ألهميته ولتأثيره المباشر على حقوق المواطنين ٢٠٠٢
 .راره بالقراءة األولىالعقوبات، الذي سيعرض قريباً على المجلس التشريعي إلق

 

  مشروع قانون اإلنتخابات العامة-
 في جلسة إستماع عقدتها اللجنة القانونية في المجلس التشـريعي حـول             ٢٠/٨/٢٠٠٢ بتاريخ   الهيئة شاركت  

 في مداخلتها على ضرورة تشكيل لجنة إنتخابـات مركزيـة، نزيهـة             الهيئةأكدت  . مشروع قانون اإلنتخابات  
 العدالة في تحديد الدوائر اإلنتخابية، وإعادة النظر في نظام الكوتا الذي تم األخـذ بـه فـي              ومحايدة، ومراعاة 

 . اإلنتخابات العامة السابقة

  مشروع القانون المدني-
 في ورشة عمل عقدت بالمجلس التشريعي في رام اهللا، حول قواعد القانون الدولي الخاص في                الهيئة شاركت  

 أكدت علـى أهميـة      الهيئةومن خالل المالحظات التي قدمتها      . ١٣/٢/٢٠٠٢ريخ  مشروع القانون المدني بتا   
إقرار هذا المشروع إلستكمال تحديث القوانين الفلسطينية، خصوصا بعد إصدار قـانون أصـول المحاكمـات                

 .المدنية
 

 النماذج المختلفة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. ٦
 

 ورشـة عمـل     ٢/٩/٢٠٠٢عقدت بتاريخ   عملها ويحدد صالحياتها،     لوضع قانون ينظم     الهيئةفي إطار سعي    
تحدث في الورشة كل من عثمان حسن، مدير مكتب         . حول النماذج المختلفة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان      

المفوض السامي لحقوق اإلنسان، مرفن سنغهام، مدير دائرة الشكاوى فـي مفوضـية حقـوق اإلنسـان فـي                   



 ١٩٩ 
 

هدف اللقاء إلى عرض ومناقشة النمـاذج       . شعيبي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني    عزمي ال .نيوزيلندة، ود 
المختلفة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لبلورة أفكار تستخدم كأساس لوضع مشروع قانون يناسب الوضـع     

م ، تحدث فيه كل مـن المفـوض العـا         ١١/٩/٢٠٠٢كما تم عقد لقاء مواز في قطاع غزة بتاريخ          . الفلسطيني
 ورشة عمل حول    ٢٧/١١/٢٠٠٢وعقدت بتاريخ   . حيدر عبد الشافي، ومرفن سنغهام وعثمان حسن      . ، د للهيئة

األمبودزمان النرويجي والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وتحدث في الورشة كل من السيد أرني فليفلـت،               
لفلسـطيني وعضـو مجلـس      عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي ا     .األمبودزمان البرلماني النرويجي، ود   

 .الهيئةالمفوضين في 
 

 حماية المستهلك. ٧
 

 ورشة عمل حول حماية المسـتهلك وفـق المعـايير           ١٤/١٠/٢٠٠٢ في مقرها برام اهللا بتاريخ       الهيئةعقدت  
شارك في الورشة عدد من المختصين والمهتمين بحماية المسـتهلك، باإلضـافة إلـى             . الدولية لحقوق اإلنسان  

جلس التشريعي، وممثلين عن لجنة حماية المستهلك وهيئـة المواصـفات والمقـاييس ووزارات         عاملين في الم  
نـاقش  . التموين والزراعة والمواصالت وسلطة المياه وشركة الكهربـاء وغرفـة تجـارة وصـناعة رام اهللا           

ـ          از المشاركون وضع المستهلك الفلسطيني والمشاكل التي تواجهه وعلى رأسها غياب القـانون وضـعف الجه
وأكد الحضور على ضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية المستهلك عند وضع قـوانين فلسـطينية        . القضائي

كما تم التأكيد على أهمية التوعية من خـالل اإلعـالم           . جديدة، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال       
 فـي  الهيئـة كما عقدت . ع قواعد تؤطرهاوالبرامج التعليمية، وعلى ضرورة مراقبة اإلعالنات التجارية ووض   

، لقاء موازياً حول متطلبات حماية المستهلك، تمت فيـه مناقشـة المتطلبـات         ٧/١٠/٢٠٠٢قطاع غزة بتاريخ    
تحدث في اللقاء ممثلون عـن      . األساسية الالزمة لحماية المستهلك ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية        

 . ستهلك ووزارة الصناعة ووزارة التموينالمجلس التشريعي وجمعية حماية الم
 

 تعويض متضرري اإلنتفاضة. ٨
 

 في ورشـة عمـل    الهيئةفي إطار اإلهتمام بتعويض المتضررين ماديا جراء اإلعتداءات اإلسرائيلية، شاركت           
إحتياجات أصحاب المنـازل المتضـررة نتيجـة    "، بعنوان ١٢/٢/٢٠٠٢عقدها الملتقى الفكري العربي بتاريخ     

 في هذه الورشة مسودة القانون الذي قامت بصياغته بشأن تعويض المتضررين            الهيئةقدمت  ". مال العدائية األع
 .جراء األعمال العدائية إضافةً إلى دراسة قانونية أعدتها سابقاً حول الموضوع

 
 



 ٢٠٠ 
 

 األنظمة التنفيذية لحقوق المسن. ٩
 

 حـول األنظمـة   ١٩/١/٢٠٠٢ن اإلجتماعية بتاريخ  في ورشة العمل التي عقدتها وزارة الشؤو       الهيئةشاركت  
 في مداخلتها على أهمية اإلهتمام بالمسنين الفلسطينيين، وتضمين القوانين          الهيئةأكدت  . الداخلية لحقوق المسن  

 . واألنظمة المحلية الحقوق التي أقرتها اإلتفاقيات والمواثيق الدولية لهذه الفئة من المواطنين
  

 ذية للقوانين اللوائح التنفي. ١٠
 

 . تقريراً حول اللوائح التنفيذية، إعداد معن ادعيس٢٠٠٢ في شهر تموز الهيئةأصدرت 
 

ركّز الفصل األول علـى أسـس إعـداد اللـوائح         .  للقوانين في فصلين   ةعالج التقرير موضوع اللوائح التنفيذي    
 بالقانون، الجهات المختصة بإصـدارها،      التنفيذية، خصوصاً المسائل المتعلقة بنطاق الالئحة التنفيذية وعالقتها       

أما الفصل الثاني، فقد عـالج التجربـة العمليـة          . الفترة الزمنية لوضعها، وسلطة الالئحة في التجريم والعقاب       
للسلطة الفلسطينية في إعداد اللوائح التنفيذية، المشكالت التي أحاطت بهذه التجربة، وأوجـه القصـور التـي                 

 .برزت من خاللها
 :لتقرير في نهايته بما يليأوصى ا

ضرورة اهتمام السلطة الفلسطينية باإلسراع في وضع القوانين التي أصـبحت نافـذة المفعـول موضـع                  .١
 .التطبيق، وذلك بإصدار اللوائح الالزمة لتنفيذها

 عند إعدادها للوائح التنفيذية باألسـس الواجـب اتباعهـا بهـذا الشـأن،             الالئحية  ضرورة التزام السلطة     .٢
له، وعدم تعارضها فيما تتضمنه من أحكام مـع         وخصوصا تغطية الالئحة لكافة جوانب القانون الصادرة تنفيذاً       

 .له  القانون الصادرة تنفيذاً، أوالقوانين النافذة
 . ضرورة أن تُحدد القوانين الفترة الزمنية التي يتوجب على السلطة التنفيذية وضع اللوائح التنفيذية خاللها .٣
تفصـيلي  عمل   دليل ووضع   .هتمام بتدريب الكوادر البشرية ذات العالقة بإعداد اللوائح التنفيذية        ضرورة اإل . ٤
ين في األداء، وتزيد من              بيمعيقـات     نجاعتن اإلجراءات الواجب إتباعها، والتي من شأنها أن تُحس ه، وتُزيل أي

 .قد تعترضه
 رقابي على السلطة الالئحية، وإلزامها بإصـدار اللـوائح          ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بدور      .٥

وفي سبيل ذلك، يمكن أن يلجأ المجلس في بدايـة          . الالزمة لتنفيذ ما يسنّه من قوانين خالل فترة زمنية معقولة         
 . إصداره من لوائح تنفيذيةيتوجب بين ما كل دورة برلمانية إلى وضع قائمة تُ

 
 
 
 



 ٢٠١ 
 

  ١ة الجماهيريــةنشاطــات التوعيـــ:  رابعاً
 

 : من خالل نشاطات التوعية الجماهيرية إلى تحقيق األهداف التاليةالهيئةتهدف 
نطالقـاً  إنشر ثقافة حقوق اإلنسان ومباديء الديمقراطية بين المواطنين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، وذلـك   . ١

وقهم وبآليات حمايتها من أي اجتـزاء أو  من قناعة مفادها أن حماية حقوق المواطن تبدأ بمعرفة المواطنين بحق        
 . نتهاكإ
إثارة مسألة حقوق المواطن كقضية عامة على الصعيد الوطني، ووضعها علـى سـلم أولويـات السـلطة           . ٢

 .الوطنية والمواطنين على السواء
وضع المجتمع الفلسطيني في صورة حالة حقوق المواطن في فلسطين، وبشكل خاص مـا يتعلـق منهـا                  . ٣

حترامها من قبل الجميع أفراداً وجماعـات ومؤسسـات         إمانات المتوفرة إلحترام هذه الحقوق، وضرورة       بالض
 .وسلطات عامة

التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في متابعة ومعالجة شكاوى . ٤
 .أو األمنيةالمواطنين مع السلطات العامة الفلسطينية، سواء المدنية منها 

 
 على التوالي، تنفيذ العديد من نشاطات وفعاليـات التوعيـة           السادس، وللعام   ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةواصلت  

: والمجتمع المدني، بوسـائل مختلفـة منهـا       ، القانون الدولي اإلنساني،      الديمقراطية ،بمواضيع حقوق اإلنسان  
المحاضرات، العروض المسرحية، المقاالت الصـحفية،  ، ورشات العمل،    المفتوحةالدورات التدريبية، اللقاءات    

المتاحـة للتوعيـة    والدعائيـة   وغيرها من الفعاليـات واألنشـطة اإلعالميـة         البرامج التلفزيونية واإلذاعية،    
 .الجماهيرية

 
اصـل  وفقـد   .  بصورة كبيرة مقارنةً بالسنوات السابقة     ٢٠٠٢ نشاطات التوعية الجماهيرية خالل عام       إذدادت
 في مختلف المـدن      وباحثوها المنتشرون في جميع المحافظات الفلسطينية تنفيذ نشاطات التوعية         الهيئةمحامو  

 اإلستعانة بالخبرات المحلية المتوفرة في هذا المجـال،         الهيئةباإلضافة إلى ذلك، واصلت     . والبلدات الفلسطينية 
أسـاتذة  قضـاة،   طيني، محـامين،    ستضافت في كثير من نشاطاتها أعضاء من المجلس التشريعي الفلس         إحيث  

فـي مـا   . واألجنبيةمنها جامعات، وبعض الخبراء العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المحلية           
 :٢٠٠٢يلي إجمال ألهم نشاطات مشروع التوعية الجماهيرية خالل عام 

 
 ةــدورات التدريبيــال

 
فـي محافظـات   ) ٤٠(منها في محافظات غزة و  ) ٢٠(ة،  دورة تدريبي ) ٦٠( خالل العام الجاري     الهيئةنظمت  

ضـمانات المحاكمـة    تناولت الدورات مواضيع حقوق اإلنسان، الديمقراطية، سيادة القـانون،          . الضفة الغربية 
دور القانون الدولي اإلنساني في حماية      حقوق الطفل والمرأة، إنفاذ القانون،      العادلة، إستقالل السلطة القضائية،     

 جرائم الحرب، واجبات وحقوق الموظف العام وفق التشريعات المحلية والمعـايير الدوليـة،             ان،  حقوق اإلنس 
 ٦٧٠ مـن    متدرب ومتدربة، من بينهم أكثر     ١٤٠٠حضر هذه الدورات ما يزيد على       . وغيرها من المواضيع  

                                                
 . نفّذ هذا املشروع بدعم من املفوضية األوروبية والس الثقايف الربيطاين ١



 ٢٠٢ 
 

ميـة   من مـوظفي الـوزارات والمؤسسـات الحكو        ٢٩٢مشارك ومشاركة من طلبة المدارس والجامعات، و        
 من أفراد وضباط األجهزة األمنيـة، و        ٥٥ من الناشطات في العمل النسوي واإلجتماعي، و         ١٤١واألهلية، و   

 ١٠ - ٨تراوحت مدة الـدورة الواحـدة بـين         .  من القناصل  ٢٠ من العاملين في الصحافة واإلعالم، و        ٥٥
ه الدورات وعدد المشاركين    وفي ما يلي عرض مختصر لهذ     . لقاءات، ومدة اللقاء بين ساعة ونصف وساعتين      

 :في كل منها
 
الديمقراطيـة  " دورة تدريبية في مركز التدريب المهني التابع لجمعية الشبان المسيحية في أريحا بعنـوان               . ١

عقدت الدورة في الفترة الواقعة بيــن      .  مشارك ومشاركة من طلبة المركز     ٢٥شارك فيها   ". وحقوق اإلنسان 
٣٠/١/٢٠٠٢-٨/١. 
 مشـاركة مـن    ١٦شـاركت فيهـا      ."حقوق الطفل   " دريبية في قرية األطفال في بيت لحم بعنوان         دورة ت . ٢

 .٢٨/١/٢٠٠٢-/١٥/١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . )أمهات بديالت(مشرفات األطفال 
 ٢٠شـارك فيهـا      ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان  " الخليل بعنوان   / دورة تدريبية في نادي طفل بيت أمر        . ٣ 

  .٢٣/١/٢٠٠٢-١٨/١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مشارك من طلبة الصف العاشر في مدرسة البلدة
٤ .     ة بعنوان     الهيئةدورة تدريبية في مقرمشارك  ١٨شارك فيها   ". الحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة   "  في غز 

 .٣١/١/٢٠٠٢-٢٨/١الواقعة بين عقدت الدورة في الفترة . من المحامين المزاولين والمتدربين
٥ . مشارك من ٢٠شارك فيها ". حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون"  في غزة بعنوان الهيئةدورة تدريبية في مقر 

 في مقرها الهيئة كما عقدت .٦/٢/٢٠٠٢-٢/٢عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . أفراد المخابرات العامة
 .١٣/٢/٢٠٠٢-٦ن في الفترة الواقعة بيـن بغزة دورة تكميلية لنفس المشاركي

٦ . مشارك ٢١شارك فيها ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان" في غزة بعنوان الهيئة دورة تدريبية في مقر 
 .١٤/٢/٢٠٠٢-١١/٢عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ومشاركة من طلبة الجامعات في غزة

 ١٥شـارك فيهـا   ". حقوق المرأة والديمقراطية"  جنين بعنوان الشبابي في" شارك"دورة تدريبية في مركز   . ٧
-١٣/٢عقـدت الـدورة فـي الفتـرة الواقعــة بـين             . مشارك ومشاركة من طلبة جامعة القدس المفتوحة      

١٤/٢/٢٠٠٢. 
شـاركت  ". حقوق اإلنسان وحقوق المرأة " دورة تدريبية في جمعية أصحاب المشاغل في طولكرم بعنوان          . ٨

عقدت الدورة في الفترة الواقعة بـين       . ة من الناشطات في لجان العمل اإلجتماعي في طولكرم         مشارك ١٦فيها  
١٧/٢/٢٠٠٢-١٤/٢. 
 مشارك ومشاركة مـن     ٢٣شارك فيها   ". سيادة القانون وحقوق اإلنسان   " دورة تدريبية في رام اهللا بعنوان       . ٩

 .٣/٣/٢٠٠٢-١٨/٢ الواقعة بين عقدت الدورة في الفترة. موظفي الوزارات الفلسطينية في رام اهللا
 مشـاركة مـن   ٢٨ شـارك فيهـا    ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان" بعنوان دورة تدريبية في مدينة دورا      . ١٠

 .١٥/٣/٢٠٠٢ – ٢٧/٢عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . معلمات مدارس مدينة دورا
شارك فيها  ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان  " ن  دورة تدريبية في المركز الثقافي لألطفال في بيت لحم بعنوا         . ١١
 .٦/٣/٢٠٠٢-١٣/٢عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشارك ومشاركة من طلبة جامعة بيت لحم١٨
١٢ . مشارك ٢٠شارك فيها ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان"  في غزة بعنوان الهيئةدورة تدريبية في مقر 

 .٦/٣/٢٠٠٢-٣/٣دت الدورة في الفترة الواقعة بين عق. ومشاركة من المحامين في غزة



 ٢٠٣ 
 

الديمقراطيـة وحقـوق   " جنين بعنـوان  / مخيم الفارعة المركز اإلجتماعي النسوي في   دورة تدريبية في    . ١٣
عقدت الدورة فـي الفتـرة      . الناشطات في العمل النسوي واإلجتماعي     مشاركة من    ٢٢شاركت فيها    ."اإلنسان

 .٢٠/٣/٢٠٠٢-٦الواقعة بين 
 ٢٠شـاركت فيهـا      ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان  " سلفيت بعنوان   الغرفة التجارية في    دورة تدريبية في    . ١٤

 .٢٠/٣/٢٠٠٢-١٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ة من نساء المحافظةمشارك
اطيـة وحقـوق   الديمقر" دورة تدريبية في مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني في نابلس بعنـوان           . ١٥

 .٢١/٣/٢٠٠٢-١٦عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مشارك ومشاركة ٢١شارك فيها  ."اإلنسان
الديمقراطيـة وحقـوق   " جامعة النجـاح الوطنيـة بعنـوان    / دورة تدريبية في مركز الخدمة المجتمعية  . ١٦

-١٦ي الفتـرة الواقعـة بـين        عقدت الدورة ف  . من طلبة الجامعة  مشاركة  ومشارك   ١٧شارك فيها    ."اإلنسان
٢٥/٣/٢٠٠٢. 
١٧ .     مشـارك   ٣٠شارك فيهـا    ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان  " في غزة بعنوان    الهيئة  دورة تدريبية في مقر 

 .٢٧/٣/٢٠٠٢-٢٣عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ومشاركة من طلبة كلية الحقوق في جامعة األزهر
شاركت  ."الديمقراطية وحقوق اإلنسان" العاملة للتنمية في رفيديا بعنوان  دورة تدريبية في جمعية المرأة .١٨

 . ٢٨/٣/٢٠٠٢-٢٦عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ة من النشاطات في العمل النسويمشارك ٢٢فيها 
ارك ش". الديمقراطية وحقوق اإلنسان" دورة تدريبية في جمعية تنظيم وحماية األسرة في الخليل بعنوان . ١٩

-٣عقدت الدورة في الفتـرة الواقعــة بين .  مشارك ومشاركة من موظفي وموظفات الجمعية١٦فيها 
٢٥/٤/٢٠٠٢.  
 مشـارك   ٢٤شارك فيهـا    ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان  "  في غزة بعنوان     الهيئةدورة تدريبية في مقر     . ٢٠

-٤ الدورة في الفتـرة الواقعـة بـين    عقدت. ومشاركة من أعضاء جمعية التواصل والعطاء الشبابي في غزة    
٨/٥/٢٠٠٢. 

شارك فيهـا  ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان  " دورة تدريبية في جامعة القدس المفتوحة في طوباس بعنوان          . ٢١
 .٢٣/٥/٢٠٠٢-٢١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشارك ومشاركة من طلبة الجامعة٢٥
شـارك فيهـا    ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان  " وطنية في نابلس بعنوان     دورة تدريبية في جامعة النجاح ال     . ٢٢
 .٢٩/٥/٢٠٠٢-١٩عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشارك ومشاركة من طلبة الجامعة٢٥
". الديمقراطية وحقـوق اإلنسـان  "رام اهللا بعنوان ) / مجتمع المرأة(دورة تدريبية في كلية العلوم التربوية       . ٢٣

 .٢٩/٥/٢٠٠٢-٢٠عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  طالبة من طالبات الكلية٦٠ا شاركت فيه
الديمقراطية وحقوق "دورة تدريبية في مقر الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في الخليل بعنوان . ٢٤

ي وزارة  مشارك ومشاركة من العاملين في حقل اإلرشاد التربوي واإلجتماعي ف٢٤شارك فيها ". اإلنسان
 .٣٠/٥/٢٠٠٢-٢١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . التربية والتعليم

" نابلس بعنوان  / الجديددورة تدريبية في مقر اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم عسكر . ٢٥
– ١٠ن عقدت الدورة في الفترة الواقعة بي.  مشارك ومشاركة٢٥شارك فيها ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

١٨/٦/٢٠٠٢. 
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٢٦ . إستقالل السلطة القضائية " بعنوان نقابة المحامين في غزة دورة تدريبية للمحامين المتدربين في مقر
عقدت الدورة .  مشارك ومشاركة من المحامين المتدربين في غزة١٨شارك فيها ". وضمانات المحاكمة العادلة

 .٢٠/٦/٢٠٠٢-١٦في الفترة الواقعة بين 
إستقالل السلطة القضائية " بعنوان نقابة المحامين في غزة  تدريبية للمحامين المتدربين في مقر دورة. ٢٧

عقدت الدورة .  مشارك ومشاركة من المحامين المتدربين في غزة٢١شارك فيها ". وضمانات المحاكمة العادلة
  .٢٧/٦/٢٠٠٢-٢٣في الفترة الواقعة بين 

٢٨ .١٤شارك فيها ". القانون الدولي اإلنساني وجرائم الحرب" بعنوان في غزة  الهيئة دورة تدريبية في مقر 
 .٢٣/٧/٢٠٠٢-٢١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مشارك ومشاركة من المحامين المتدربين في غزة

". سانالديمقراطية وحقوق اإلن" دورة تدريبية في مقر جمعية التنمية الفلسطينية في وادي الفارعة بعنوان . ٢٩
– ٢١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشاركة من الناشطات في العمل النسوي٢٥شاركت فيها 

٢٧/٧/٢٠٠٢. 
٣٠ .     شـارك فيهـا    ". القانون الدولي اإلنساني وجرائم الحرب      " بعنوان  غزة   في   الهيئةدورة تدريبية في مقر
-٢٧لـدورة فـي الفتـرة الواقعـة بـين           عقـدت ا  .  مشارك ومشاركة من المحامين المتدربين في غزة       ٢٤
٣٠/٧/٢٠٠٢. 
". الديمقراطية وحقـوق اإلنسـان  " نابلس بعنوان  / دورة تدريبية في مدرسة ذكور مخيم بالطة اإلعدادية         . ٣١

– ٢٢عقدت الدورة في الفتـرة الواقعـة بـين          .  مشارك من طلبة مدرسة ذكور مخيم بالطة       ٦٠شارك فيها   
٣١/٧/٢٠٠٢. 
الديمقراطيـة  " في بيت لحم بعنـوان       )علم (مركز التصالح اإلجتماعي وحّل النزاعات    ي  دورة تدريبية ف  . ٣٢

عقـدت الـدورة   .  مشارك ومشاركة من طلبة المدارس في محافظة بيت لحم    ٣٠شارك فيها   ". وحقوق اإلنسان 
 .١٠/٨/٢٠٠٢-٣١/٧في الفترة الواقعة بين 

شارك فيهـا   ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " نوان  نابلس بع /  دورة تدريبية في نادي شباب مخيم بالطة      . ٣٣
عقدت الدورة في الفتـرة     .  مشارك ومشاركة من المشرفين التربويين واألخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين        ٤٣

 .١٥/٨/٢٠٠٢ – ٣الواقعة بين 
ـ "غزة بعنـوان    / ثالث دورات تدريبية في قاعة نادي البرلمان الشبابي في جباليا           . ٣٤ ة وحقـوق   الديمقراطي

 مشارك ومشاركة من طلبة المعسكرات الصيفية المنظمة من قبـل إتحـاد الشـباب               ٩٠شارك فيها   . "اإلنسان
عقدت الدورات الثالث في الفتـرة الواقعـة بـين      . في الدورة الواحدة  مشارك ومشاركة    ٣٠الفلسطيني، بواقع   

٢٠/٨/٢٠٠٢-١١/٨.  
". دور القانون الدولي اإلنساني في حماية حقوق اإلنسـان  "  في غزة بعنوان  الهيئةدورة تدريبية في مقر     . ٣٥

عقدت الدورة في الفتـرة  .  مشارك ومشاركة من العاملين والعامالت في مجال اإلعالم في غزة    ٢٠شارك فيها   
 .٥/٩/٢٠٠٢-٢الواقعة بين 

نساني فـي حمايـة     دور القانون الدولي اإل   " بعنوان  في البيرة   دورة تدريبية في مركز الموارد اإلعالمي       . ٣٦
عقدت .  مشارك ومشاركة من العاملين والعامالت في مجال الصحافة واإلعالم         ٢٠شارك فيها   ". حقوق اإلنسان 

 .٨/٩/٢٠٠٢ – ١٧/٨الدورة في الفترة الواقعة بين 
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كت شـار ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان"دورة تدريبية في إتّحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل بعنوان    . ٣٧
 .١٢/٩/٢٠٠٢-٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشاركة من العامالت في المؤسسات األهلية١٩فيها 
٣٨ .     دور القانون الدولي اإلنساني في حماية حقوق اإلنسـان  "  في غزة بعنوان  الهيئةدورة تدريبية في مقر ."

عقـدت  . يين في المجلس التشريعي في غزة      مشارك ومشاركة من المحامين المزاولين والقانون      ٢٠شارك فيها   
 .١٢/٩/٢٠٠٢-٧الدورة في الفترة الواقعة بين 

شـارك  ". سيادة القانون وحقوق اإلنسـان      " نابلس بعنوان   / دورة تدريبية في مجلس قروي دير الحطب        . ٣٩
 .١٦/٩/٢٠٠٢ –١١/٩عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشارك من طلبة الجامعات في القرية١٩فيها 
٤٠ . مشارك من ١٥شارك فيها ". حقوق اإلنسان وسيادة القانون" بعنوان  برام اهللالهيئةدورة تدريبية في مقر 

 .١٠/١٠/٢٠٠٢ -  ١٧/٩عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ضباط وضباط صف شرطة مديرية رام اهللا
شارك ". سيادة القانون وحقوق اإلنسان"عنوان سلفيت ب/ دورة تدريبية في مقر نادي شباب قرية إسكاكا . ٤١

عقدت الدورة في الفتــرة الواقعة بين .  مشارك ومشاركة من طلبة الجامعات والموظفين الحكوميين٢٠فيها 
٣/١٠/٢٠٠٢ -  ٣٠/٩. 
" إدارة المجمعات والمراكز الشبابية في غزة بعنوان / دورة تدريبية في مقر وزارة الشباب والرياضة . ٤٢

 ٩-٥عقدت الدورة في الفتـرة الواقعـة بين.  مشارك ومشاركة٣٠شارك فيها ". لديمقراطية وحقوق اإلنسانا
/١٠/٢٠٠٢. 

واجبات وحقوق الموظف العام وفق "دورة تدريبية في مقر لجان اإلغاثة الزراعية في أريحا بعنوان . ٤٣
 ومشاركة من موظفي الوزارات والمؤسسات  مشاركا٢٠ًشارك فيها ". التشريعات المحلية والمعايير الدولية

 .١٠/٢٠٠٢ /٩-٦عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . المدنية العامة
دور القانون الدولي اإلنساني في حماية " دورة تدريبية في مقر إتحاد العمال في مدينة القدس بعنوان. ٤٤

عقدت . العامالت في الصحافة واإلعالم مشاركاً ومشاركة من العاملين و١٥شارك فيها ". حقوق اإلنسان
 .١٧/١٠/٢٠٠٢ – ٢٤/٩الدورة في الفترة الواقعة بين 

٤٥ . من   مشاركة٣٠شاركت فيها ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان"  بغزة بعنوان الهيئةدورة تدريبية في مقر
-١٢عة ببين عقدت الدورة في الفترة الواق. طالبات قسم الصحافة في الجامعة اإلسالمية في غزة

١٧/١٠/٢٠٠٢. 
شارك ". مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان" دورة تدريبية في مركز التدريب المهني في أريحا بعنوان. ٤٦

 -١٥عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشاركاًُ ومشاركة من العاملين والعامالت في المركز٣٥فيها 
١٩/١٠/٢٠٠٢. 
الديمقراطية وحقوق "  بعنوان طولكرم في  خضوري- فلسطين التقنية ةدورة تدريبية في مقر كلي. ٤٧

عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشاركاً ومشاركة من طلبة وموظفي الكلية٢٠شارك فيها ". اإلنسان
٢٠/١٠/٢٠٠٢ -١٦. 
 وحقوق الديمقراطية"  بعنوان طولكرم/ دورة تدريبية في مركز النشاط النسوي في مخيم نور شمس. ٤٨

 -١٦عقدت الدورة في الفتــرة الواقعـة بيـن .  مشاركة من سيدات المخيم٢٠شارت فيها ". اإلنسان
٢٠/١٠/٢٠٠٢. 
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". إتفاقية حقوق الطفل" نابلس بعنوان / دورة تدريبية في مركز البرامج النسوية في مخيم عسكر القديم . ٤٩
 .٢٠٠٢/ ٢٤/١٠ -١٩ الواقعة بين عقدت الدورة في الفترة.  مشارك ومشاركة٢١شارك فيها 

٥٠ . مشارك ٣٠، حضرها "الديمقراطية وحقوق اإلنسان" في غزة بعنوان الهيئةدورة تدريبية في مقر 
 ٢٠عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ومشاركة من طلبة كليتي الحقوق والعلوم السياسية في جامعة األزهر

– ٢٤/١٠/٢٠٠٢. 
". الديمقراطية وحقوق اإلنسان"غزة بعنوان / كز العلم والثقافة في مخيم النصيرات دورة تدريبية في مر. ٥١

 – ٣عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشارك ومشاركة من العاملين في المراكز الثقافية٣٠شارك فيها 
٦/١١/٢٠٠٢. 

واجبات وحقوق الموظف العام "ان دورة تدريبية في مقر الهيئة العامة لالستعالمات في مدينة نابلس بعنو. ٥٢
 مشارك ومشاركة من موظفي الوزارات ٢٦شارك فيها ". وفق التشريعات المحلية والمعايير الدولية

 .١٠/١١/٢٠٠٢ – ٢عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . والمؤسسات العامة في المدينة
٥٣ . مشارك ٢٠شارك فيها ". وق اإلنسانالديمقراطية وحق" بغزة بعنوان الهيئةدورة تدريبية في مقر 

 – ٣٠/١٠عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . ومشاركة من طلبة قسم الصحافة في الجامعة اإلسالمية
٦/١١/٢٠٠٢. 

 مشارك ٤٠شارك فيها ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان"أريحا بعنوان / دورة تدريبية في مخيم عقبة جبر . ٥٤
 .٧/١١/٢٠٠٢ – ٢عقدت الدورة في الفترة اوالعة بين . ي المخيممن عمال اللجنة الشعبية ف

الديمقراطية وحقوق "في الطيرة بعنوان ) مجتمع المرأة(دورة تدريبية في مقر كلية العلوم التربوية . ٥٥
 – ٩عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين .  مشاركة من طالبات الكلية٦٠شاركت فيها ". اإلنسان

١٧/١١/٢٠٠٢. 
 ٢٩شارك فيها ". الديمقراطية وحقوق اإلنسان"الخليل بعنوان / دورة تدريبية في مقر مركز ثقافي دورا . ٥٦

 ١١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مشارك ومشاركة من محامين ومدعين عامين ومستشارين قانونيين
– ١٧/١١/٢٠٠٢. 

 ١٧شارك فيها ". الدميقراطية وحقوق اإلنسان"وان دورة تدريبية في مركز التديب المهني في أريحا بعن. ٥٧
 .٢١/١١/٢٠٠٢ – ١٣/١١عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مشارك ومشاركة من مدربي المركز

شارك ". القانون الدولي اإلنساني"دورة تدريبية في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي برام اهللا بعنوان . ٥٨
عقدت .  من المتدربين على وظيفة قنصل في وحدة التدريب الدبلوماسي في الوزارة مشارك ومشاركة٢٠فيها 

 .٢٨/١١/٢٠٠٢ – ٢٣/١١الدورة في الفترة الواقعة بين 
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 لقاءات التوعية وورش العمل
 

 فـي   ١٦وغـزة   منها في محافظـات      ١٣ ،لقاء توعوياً وورشة عمل   ) ٢٩( الهيئةنظّمت  ،  ٢٠٠٢خالل عام   
 مشـارك ومشـاركة يمثلـون       ١٨٠٠حضر هذه اللقاءات والورشات ما يزيد على        . الغربيةالضفة  محافظات  

 كان من بينهم عاملون في المراكز الثقافية ورياض األطفـال، عـاملون فـي               ،قطاعات وفئات عمرية مختلفة   
ن، وطلبة مدارس وجامعـات     وصحفي،  المؤسسات الحكومية واألهلية، رؤساء وأعضاء هيئات محلية، محامون       

 .نومعلمو
 

حول مواضـيع    ، التي عقدت في مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة،          دارت الورشات واللقاءات  
اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وسبل مواجهتها، الزواج المبكر، وضع المعوقين في ظـّل             : عديدة منها 

الطب وحقوق اإلنسان، اإلصالح والتغييـر،      مرأة،  حقوق ال القانون المحلي والمواثيق الدولية، الحقوق المدنية،       
حماية األطقم الطبية، المرأة واإلنتخابات، حقوق الطفل، أسس ومعايير التعيين في قطـاع التربيـة والتعلـيم،                 

 . اإلحتياجات الصحية، وحقوق وواجبات العاملين في األجهزة األمنية
 

هنتا الطب والتمريض وعالقتهما بحقوق م"خمسة من اللقاءات والورشات المذكورة خصصت لموضوع 
 مشاركاً ومشاركة من طالب وطالبات كلية التمريض في جامعتي ٢٥٠، شارك فيها ما يزيد على "اإلنسان

موضوع الزواج المبكر، اللقاءات كذلك تناولت ثالثة من . األزهر واإلسالمية والعاملون في المجال الصحي
نقاش كالّ منها مسرحية قدمتها فرق مسرحية فلسطينية، كان يعقب  من خالل عروض ،وحقوق الطفل والمرأة

المجلس التشريعي وبين المواطنين من جمع لقاءان بين أعضاء باإلضافة إلى ذلك . المتناولةحول المسائل 
للحديث عن أداء المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة يوم الديمقراطية الذي يصادف السابع من شهر آذار من 

 : منهاوعدد المشاركين في كّللبعض هذه اللقاءات وفي ما يلي عرض مختصر . امكل ع
 
اإلنتهاكـات  "  بعنـوان    ٢٧/١/٢٠٠٢ورشة عمل في قاعة حزب الشعب الفلسطيني في نـابلس بتـاريخ             . ١

 مشارك ومشاركة من العاملين في المؤسسات الرسمية واألهلية في          ٢٠شارك فيه   ". اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان  
 .مدينة نابلس

وضع " في مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني في نابلس بعنوان ٩/٢/٢٠٠٢لقاء مفتوح بتاريخ . ٢
 مشارك ومشاركة من ذوي اإلحتياجات ٥٠شارك فيه ". المعوقين في ظّل القانون المحلي والمواثيق الدولية

 .الخاصة
حقـوق  "ريض في الجامعة اإلسالمية في غـزة بعنـوان           لطلبة كلية التم   ١٦/٢/٢٠٠٢لقاء مفتوح بتاريخ    . ٣

 .  طالبة من كلية التمريض١٢٠شاركت فيه ". اإلنسان والمدنيات
حقـوق  " في المركز الجماهيري التابع لبلدية سـلفيت بعنـوان   ١٧/٢/٢٠٠٢لقاء مفتوح في سلفيت بتاريخ   . ٤

 .  أهالي المدينة مشارك ومشاركة من٥٠شارك فيه ". واقع وطموح: المرأة الفلسطينية
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 بتاريخ  الهيئة، عقدت   ٣١/٣/٢٠٠٢-٤في إطار حملة يوم الديمقراطية في فلسطين في الفترة الواقعة بين              . ٥
 مشارك ومشاركة مـن طلبـة       ١٥٠شارك فيه   .  لقاء مفتوحاً بين نواب مدينة نابلس والمواطنين       ١٦/٣/٢٠٠٢

ر هذه الحملة لقاء آخر في مقر جمعية اللد الخيريـة           كما عقدت في إطا   . وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة    
 . مشارك ومشاركة٨٠في نابلس، شارك فيه 

المـرأة  "  في مركز البرامج النسوية في مخيم عسـكر القـديم بعنـوان          ١١/٨/٢٠٠٢ورشة عمل بتاريخ    . ٦
 والجديـد    مشاركة من ناشطات الحركة النسوية في مخيمـي عسـكر القـديم            ٢٥شاركت فيها   ". واإلنتخابات

 . نابلس/ والمساكن الشعبية 
ُأسـس ومعـايير    " في مقر الغرفة التجارية في محافظة طولكرم حـول           ١٧/٩/٢٠٠٢لقاء مفتوح بتاريخ    . ٧

 . مشارك ومشاركة١٦٠شارك فيه ". التعيين والتوظيف في قطاع التربية والتعليم
 
 ة ـــمسرحيالروض ــعال

في الضفة الغربية، وأربعة عـروض  " الزواج المبكر" لمسرحية  ثالثة عروض٢٠٠٢ خالل عام   الهيئةنظمت  
تتحدث المسرحية األولى عن الزواج المبكر من حيث أسبابه وسـلبياته           . في قطاع غزة  " بدي حقّي " لمسرحية  

 . على المجتمع الفلسطيني، بينما تتحدث المسرحية الثانية عن حقوق الطفل الفلسطيني وكيفية ممارستها
 

  المـحاضـرات
 منها في محافظات غزة، والباقي في محافظات الضـفة       ١٩ محاضرة،   ١٣١ خالل العام الجاري     الهيئةنظّمت  
 :الغربية

 
محاضرة عامة ألقيت في مقرات المراكز الثقافية والشبابية والنوادي الرياضية، حضرها ما يزيد على              ) ٣٣ (-

وق اإلنسان في ظل اإلنتفاضة، الواقع الحـالي        حق: من بين المواضيع التي تناولتها المحاضرات     .  مواطن ٩٠٠
 في تبني شكاوى المزارعين، قانون حقوق المعـوقين، الحقـوق الجماعيـة             الهيئةللمعاقين الفلسطينيين، دور    

وفكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين داخل إسرائيل، التنشئة على الديمقراطية، حقـوق المـرأة وفـق التشـريعات            
حقوق وواجبات، اآلليات التعاقدية لدى األمم المتحدة في حقوق اإلنسـان،     : ية، المواطنة المحلية والمواثيق الدول  

مصادر ومعايير حقوق اإلنسان، الديمقراطية والمجتمع المدني، الجوانـب الفلسـفية لحقـوق اإلنسـان، دور                
 .المحامين في حماية حقوق اإلنسان، والفصل بين السلطات

 
س الحكومية والخاصة في محافظات الضفة الغربية، موزعة علـى النحـو           محاضرة ألقيت في المدار   ) ٨٥ (-

 محاضرات في مدرسة مركز اإلتحاد اللوثري فـي         ٤ محاضرات في مدرسة رام اهللا الثانوية للبنين،         ٥: التالي
 محاضرات في مدرسة بنات رام اهللا األساسـية،         ٤ محاضرات في مدرسة ذكور رام اهللا اإلعدادية،         ٦القدس،  
 محاضرات لطلبة مدرسة الفرير الثانوية في       ٤تان لطلبة مدرسة أكاديمية األراضي المقدسة في الرام،         محاضر

/  محاضرات في مدرسـة بنـات رام اهللا األساسـية            ٥القدس، محاضرة واحدة في مدرسة اإليمان في الرام،         
 ٦نـديا األساسـية،      محاضرات في مدرسة بنـات قل      ٦الطيرة،  محاضرتان في المعهد العربي في أبو ديس،          
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 محاضرات  ٤ محاضرات في مدرسة ذكور شعفاط األساسية،        ٥محاضرات في مدرسة ذكور قلنديا األساسية،       
 محاضرات فـي  ٣ محاضرات في مدرسة ذكور دير عمار األساسية،  ٣في مدرسة ذكور دير عمار الثانوية،      

ث األساسية للبنات في مخـيم طـولكرم،    محاضرات في مدرسة وكالة الغو٤مدرسة دار األيتام في العيزرية،   
شـارك  .  محاضرات في مدرسة ذكور عسكر األولى      ٦ محاضرة في مدرسة بنات مخيم عسكر األولى،           ١٤

 .   طالب وطالبة١٢٠٠في جميع هذه المحاضرات 
 محاضرات في المعسكر الصيفي المنظم مـن قبـل          ٤محاضرة ألقيت في المعسكرات الصيفية، منها       ) ١٣ (-

 محاضـرات فـي     ٩، و ١٠/٨/٢٠٠٢ – ٢٠/٧البيرة في الفترة الواقعة بـين       /  الشعبية في أم الشرايط      اللجنة
 ١٢٠شارك فيهما أكثر من     . المعسكر الصيفي الذي نظّمه المجلس التشريعي  في المدرسة اللوثرية في رام اهللا            

 .دارت المحاضرات حول حقوق اإلنسان وحقوق الطفل. مشارك ومشاركة

 
 لتلفزيونية وحلقات النقاش والورشات المتلفزةالتقارير ا

القضايا  بإعداد تقارير وحلقات نقاش تلفزيونية حول        الهيئةمتابعة لما تصدره من تقارير خاصة وقانونية، تقوم         
 :لغرض البثّ في محطات التلفزة المحليةتلك التقارير، المثارة في 

 ورشات عمل ٣ حلقات نقاش، و ٤نية مصورة، و تقارير تلفزيو٣ بإنتاج ٢٠٠٢ خالل عام الهيئةقامت 
اإلعالم واإلنتفاضة، أوضاع العمال الفلسطينيين، الجمعيات الخيرية في :  متلفزة، تناولت المواضيع التالية

الريف الفلسطيني، التأمينات اإلجتماعية، اإلنتخابات للهيئات المحلية، أثر نفاذ قانون العمل على حقوق العمال 
، أوضاع المنظمات األهلية في المجتمع الفلسطيني، اإلنتهاكات اإلسرائيلية لألطقم الطبية وأرباب العمل

الفلسطينية، دور وإختصاص المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، معاناة المواطنين على المعابر والحدود، 
 ورشات ٤وير وبث  بتصالقدس التربوي وتلفزيون وطنباإلضافة إلى ذلك، قام تلفزيون . ولجان اإلنتخابات

 .  حول مواضيع تتعلق بحقوق المواطنالهيئةعمل نظمتها 
 

 يوم إذاعي مفتوح بمناسبة يوم الديمقراطية في فلسطين 
 الهيئـة، ، نفّـذت    ٣١/٣/٢٠٠٢-٤في إطار حملة يوم الديمقراطية في فلسطين، في الفترة الواقعة بـين             

 شخصـاً   ١٨اً مفتوحاً خصصته لهذه المناسبة، دعت إليه         في رام اهللا، يوماً إذاعي     أمواجبالتعاون مع راديو    
لهم عالقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، من محامين، أكاديميين، موظفين عاميين، ونـواب     

 .في المجلس التشريعي
 

 ي ـــج التعليمــالبرنام
 حول مواضيع في    )CD’s(إنتاج عشر حلقات إذاعية مسجلة على أقراص مضغوطة          ٢٠٠٢تم خالل عام    

، تم بثّ البرنـامج   ٨/٩/٢٠٠٢ وبتاريخ   . واإلنتخابات ، القضاء ، سيادة القانون  ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان  
 . وبعض المحطات المحلية األخرىأمواجعبر راديو 
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 يــب الفلسطينــإصدار مفكرة الطال
 نسخة قامت بتوزيعها ١٠٠٠٠ت منها ، وطبعمفكرة الطالب الفلسطيني ٢٠٠٣ في شهر أيلول الهيئةأصدرت 

 .غزةقطاع  في الضفة الغربية والجامعاتعلى طلبة 
 

 البروشـورات
بغرض تعميم اإلتفاقيات واإلعالنات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، خاصة بـين طلبـة المـدارس     

 المحليـة التاليـة علـى شـكل        بطباعة المواثيق الدولية والقوانين    ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةوالجامعات، قامت   
 :بروشورات

 
العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية      ،  المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين     

، مباديء األمم المتحدة األساسية بشأن إستقالل السلطة القضائية، اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان،               والثقافية
 طباعـة   الهيئـة كـذلك أعـادت     . ٢٠٠٢ لسنة   ١ي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية رقم       القانون األساس 

تفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز      الحقّ في التجمع، إ   : المواثيق واإلتفاقيات التالية  
 ،نية والحاطـة بالكرامـة    تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسـا         إضد المرأة،   

متطلبـات المحاكمـة    ،  إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويـة             
 .والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعادلة وفق المواثيق الدولية، 

 
 الملصقـــات

 : ملصقين جداريين٢٠٠٢أصدرت الهيئة خالل عام 
 . نسخة٢٠٠٠طُبع منه ، "اإلنتخابات" حول ) بوستر( جداري ملصق

 ألف نسخة، وتم توزيعه مع ١٥طُبع منه ، "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" بعنوان ) بوستر(ملصق جداري 
 .األيامصحيفة 

 
 المشاركة في برامج تلفزيونية وإذاعية

زيوني وإذاعي، تم بثّها من قبـل محطـات          برنامج تلف  ٢٠ ومحاموها في أكثر من      الهيئةشارك مدير عام    
، والفضـائيات  )تلفزيون القدس التربوي، تلفزيون وطن، تلفزيون أمواج، وتلفزيون فلسطين(التلفزة المحلية  

إعـالن حالـة    : تم في هذه البرامج تناول العديد من مواضيع حقـوق اإلنسـان مثـل             . العربية واألجنبية 
 الطفل، حق الفلسطينيين في التعويض عن الخسـائر الناتجـة عـن             الطواريء، اإلعتقال السياسي، حقوق   

اإلنتهاكات اإلسرائيلية، الفرق بين لجان التحقيق الدولية ولجان تقصي الحقائق، إصالح السلطة الفلسـطينية    
 فـي  الهيئةكذلك شارك مدير عام .  وحقوق الطفل،قوانين األحداث المعمول بها في فلسطينوإعادة البناء،  

أهـداف  : الحوار الفلسطيني الـداخلي "برامج اإلذاعية في كّل من راديو الكويت وراديو كندا حول          بعض ال 
 ". ونتائج
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 البحـــث الميدانـــي:  خامساً
 

تشمل .  ستة باحثون ميدانيون، إثنان في محافظات غزة، وأربعة في محافظات الضفة الغربيةالهيئةيعمل في 
انيين تلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية، والتحقيق في الوظيفة األساسية للباحثين الميد

كذلك .  وجمع المعلومات عنها، والقيام بزيارات دورية للسجون ومراكز التوقيفالهيئةالشكاوى التي تتابعها 
اإلنتهاكات  على المؤسسات الرسمية واألهلية، توثيق الهيئةيقوم الباحثون الميدانيون بتوزيع منشورات 

 .اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني، وتنسيق نشاطات التوعية الجماهيرية
 

 وتنفيذ برامجها المختلفة، بالرغم من الهيئةلعب الباحثون الميدانيون دوراً كبيراً وهاماً في إستمرار عمل 
ل أنّه لوال وجود الباحثين ويمكن القو. ٢٠٠٢الظروف الصعبة التي مرت بها األراضي الفلسطينية خالل عام 

 أن تُنفّذ هذا القدر من لهيئةالميدانيين وإنتشارهم في مختلف محافظات الضفة الغربية وغزة، لما كان بإمكان ا
 . النشاطات

 
 

 يـــان الفلسطينــفصلية حقوق اإلنس:  سادساً
 

 األول في شهر نيسـان،  :"يفصلية حقوق اإلنسان الفلسطين"من   أربعة أعداد٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةأصدرت  
 المقـاالت  الفصـلية تتضـمن  . الثاني في شهر تموز، الثالث في تشرين أول، والرابع في شـهر كـانون أول   

المختلفـة ذات العالقـة      وباحثوها، والتي تُركّز على القضـايا        الهيئةمحامو  يكتبها  والتحقيقات الصحفية التي    
النشـرة   إصدار وتوزيـع  ٢٠٠٢ خالل عام  الهيئةواصلت  كما  . نبالديمقراطية، سيادة القانون، وحقوق اإلنسا    

 النشـرة معلومـات عـن       تضـمن وت. الشهرية التي تصدر في نهاية كّل شهر، باللغتين العربية واإلنجليزيـة          
 ٢٠٠٢ خالل عـام     الهيئةأصدرت  .  والبيانات الصحفية التي تصدرها    الهيئةالنشاطات والمشاريع التي تُنفّذها     

  . من النشرة الشهريةثني عشر عدداًإ
 
 

 تعزيـــز القــــدرات:  سابعاً
 
تهدف هذه الوحدة إلـى تعزيـز عالقـة         .  وحدة العالقات الخارجية   ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئة إستحدثت   -

 مع مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية واإلقليمية واألجنبية، إضافة إلى مؤسسـات حقـوق اإلنسـان                الهيئة
 . التابعة لألمم المتحدة

 من تعزيز قدرات طاقمها من المحامين والباحثين، وذلـك مـن خـالل              ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئة كثفت   -
حضور دورات تدريبية في الحاسوب، اللغة اإلنجليزية، إضافةً إلى حضور دورات تدريبيـة متخصصـة،      

ـ         ٢٠٠٢ خالل عام    الهيئةكذلك إستضافت   . داخل البالد وخارجها   ن  خبراء دوليـين لتـدريب طاقمهـا م
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هذا إضافةً إلى إستضافة خبـراء دوليـين فـي مجـال     . المحامين والباحثين على تلقي الشكاوى ومتابعتها  
 .مؤسسات األمبودزمان واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان

األول في مدينة نابلس في شهر حزيران لخدمة منطقة شمال الضـفة الغربيـة              :  مكتبين الهيئة إفتتحت   -
، والثاني في مدينة بيت لحم في شـهر كـانون أول            )طولكرم، قلقيلية، وسلفيت  نابلس، جنين،   : محافظات(

 ).بيت لحم والخليل: محافظات(، لخدمة منطقة جنوب الضفة الغربية ٢٠٠٢
 وذلك للكشـف عـن      الهيئة، في شهر كانون أول بتنفيذ المرحلة األولى من تقييم عمل            "مسار" بدأت شركة    -

 . زمة بشأن رفع مستوى وكفاءة األداءمواطن الخلل ورفع التوصيات الال
 
 

 المكتبـــة:  ثامناًً
 

 من المكتبات الفلسطينية الهامة المتخصصة في مجاالت حقوق اإلنسان، الديمقراطية، الهيئةتعتبر مكتبة 
 . والقانون الدولي

 
اد السمعبصرية، تتمثل مقتنيات المكتبة بالكتب والدوريات، المراجع، الموسوعات، المعاجم والقواميس، المو

عدد هذه المقتنيات في تزايد مستمر، وقد تجاوز حتى نهاية العام . وقواعد بيانات البرامج القانونية المحوسبة
 . CDS/ISISوالمكتبة محوسبة على برنامج  . ٤٢٦٠الجاري 

 مكتبة  بغزة، وهي مربوطة بقواعد بياناتالهيئةباإلضافة إلى ذلك، هناك مكتبة فرعية متخصصة في مكتب 
 مستقبالً إلى إدراج الهيئةوتسعى . ٨٠٠ الرئيسية، وصل عدد مقتنياتها من الكتب والدوريات إلى الهيئة

 ). اإلنترنت(قواعد بيانات المكتبة على موقعها على شبكة المعلومات 
 



 ٢١٧

 )١(شكوى رقم 
 

 شكوى عدد من أصحاب الهواتف العاملة بالقطع المعدنية في محافظة رام اهللا والبيرة 
 حول قيام شركة اإلتصاالت الفلسطينية بفصل خطوط هواتفهم 

 
 :وقائع الشكوى

 
 .نقديةال/يملك المشتكون في محالتهم التجارية في محافظة رام اهللا والبيرة هواتف تعمل بالقطع المعدنية . ١
إدعى المشتكون أن شركة اإلتصاالت الفلسطينية قامت دون إبالغهم، ودون سابق إنذار، بفصل خطوط . ٢

 .تلك الهواتف
أفاد المشتكون أن عدداً من الهواتف أعاله كانت في محالتهم قبل قدوم السلطة وقبل تأسيس شركة . ٣

 .اإلتصاالت الفلسطينية
 ٨٥٠٠ ـ ٢٥٠٠تف المذكورة ألحق بكل منهم أضراراً مادية تتراوح بين أفاد المشتكون أن فصل الهوا. ٤

 .شيكل، كانوا دفعوها ثمن الجهاز وبدل تركيب خط هاتف
 .أفاد المشتكون أنهم راجعوا شركة اإلتصاالت عدة مرات، لكن دون جدوى. ٥
 

 :متابعات الهيئة
 

 . شكوى المواطنينالهيئة تلقت ٢٠/١/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . وزير البريد واإلتصاالت، طالبة التحقيق في إدعاءات المواطنينالهيئة خاطبت ٢٨/١/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . رسالة تذكيرية إلى وزير البريد واإلتصاالتالهيئة أرسلت ٥/٣/٢٠٠٢بتاريخ  •
 

 :نتيجة المتابعة
 
 : رداً من وزارة البريد واإلتصاالت، يتلخص بما يليالهيئة تلقت ١٨/٣/٢٠٠٢بتاريخ  •
 شركة اإلتصاالت، تم اإلتفاق بين الشركة والوزارة على إنهاء ظاهرة هواتف القطع المعدنية بعد إنشاء. ١

من المدن الفلسطينية، سواء حصل أصحابها على التراخيص الالزمة عند تركيبها أم ال، وذلك شريطة أن 
 . تفاقتتوصل الشركة إلى تسوية ودية مع أصحاب الهواتف المرخصة خالل ستة شهور من تاريخ اإل

إسترد أصحاب الهواتف العمومية العاملة قبل قدوم السلطة الوطنية المبالغ التي دفعوها مقابل ثمن . ٢
 .الجهاز وخطّ الهاتف

 منشوراً على أصحاب هواتف القطع المعدنية، وضحت من خالله ١٥/٧/٢٠٠١عممت الوزارة بتاريخ . ٣
ات إتصاالت عامة دون ترخيص مما يحول دون إمكانية تقديم خدم: طبيعة المخالفات التي يرتكبونها وهي

الرقابة الفنية والمالية عليها، بيع المكالمات الهاتفية دون تسعيرة مقرة ومعروفة مسبقاً للمستهلك، إساءة 
 دقيقة لكّل هاتف، إضافةً إلى أن أصحاب هذه الهواتف ال ١٠٠إستخدام الخدمات المقدمة لهم مجاناً وهي 

 .ة القيمة المضافةيدفعون ضريب



 ٢١٨

تم تطبيق اإلجراءات بشأن إنهاء ظاهرة الهواتف العمومية العاملة بالقطع المعدنية في جميع المدن . ٤
 .الفلسطينية دون إستثناء، وبعد إخطارات مسبقة

 تم إلزام الشركة بتركيب هواتف حديثة تعمل بالبطاقة بدل هواتف القطع المعدنية، كما تم إلزام الشركة. ٥
 %.١٠بإعطاء أصحاب الهواتف العمومية الجديدة نسبة خصم على بيع البطاقات تصل إلى 

 
 . وإستفساراتهاالهيئة ُأغلقت الشكوى بناء على رد الوزارة الذي أجاب على تساؤالت  •
 



 ٢١٩

 )٢(شكوى رقم 
 

 شكوى خريجي الجامعات السودانية بشأن عدم
 ي معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العال

 
 :وقائع الشكوى

 
إلتحق الطلبة المشتكون بالجامعات السودانية للحصول على شهادة الدكتوراة في تخصصات مختلفة في . ١

 .، وكانت وزارة التعليم العالي تعترف وقتها بهذه الشهادات١٩٩٧عام 
في الدولة التي ، أصدرت الوزارة قراراً يلزم الطالب باإلقامة لمدة سنة على األقل ١٥/٨/٢٠٠٠بتاريخ . ٢

 .يدرس فيها، كشرط لإلعتراف بالشهادة ومعادلتها
 .كان الطلبة عند صدور القرار قد أنهوا دراستهم وحصلوا على شهاداتهم الجامعية. ٣
راجع الطلبة المذكورون وزارة التعليم العالي عدة مرات من أجل معادلة شهاداتهم، إال أن طلباتهم . ٤

 . رفضت
 

 :متابعات الهيئة
 
 . شكوى الطلبةالهيئة تلقت ٢٣/٣/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . وزارة التربية والتعليم العالي بشأن الشكوى المذكورةالهيئة خاطبت ١١/٨/٢٠٠٢بتاريخ  •
 

 :نتائج المتابعة
 
    رداً من وزارة التربية والتعليم العالي جاء فيه أنها أقرت معادلة الهيئة تلقت ١٧/١٠/٢٠٠٢بتاريخ  •

 .٢٠٠١ين حصلوا على شهاداتهم من الجامعات السودانية قبل العام شهادة الخريجين الذ
 .تم اإلتصال بالمواطنين حيث أكّدوا أن الوزارة قامت بمعادلة شهاداتهم •
 .ُأغلقت الشكوى بعد أن تمت معادلة الشهادات من قبل الوزارة •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٢٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢١

 )٣(شكوى رقم 
 

 حول عدم إتباع اإلجراءات القانونية في إعتقاله.) غ. ج (شكوى المواطن
 

 :الشكوى وقائع
 
 .عاما٧٢ًيقيم في أبو ظبي، عمره كان  فلسطيني، المذكور المواطن .١
 اإلمارات دولة لدى محاكم من قبل السلطة الفلسطينية ة المواطن مقاضات تم١٩٩٩ العام في .٢

 إلى المحكمة باللجوء قام المواطن المذكور ثم. العربية المتحدة، وصدر حكم ضده لصالح السلطة
 . إجراءات التنفيذ ضدهجميعوقف يقضي بتحادية العليا في أبو ظبي والتي أصدرت قراراً لصالحه اإل
ه للسلطة الفلسطينية من قبل سلطات دولة مبتسليالمواطن المذكور  يء فوج٢٢/٤/٢٠٠١ بتاريخ .٣

 . غزة قطاعتم إحضاره إلىحيث اإلمارات، 
 أيتخاذ إدون وذلك غزة، ولم يسمح له بالتنقل أو السفر، مدينة   في رهناً لإلقامة الجبريةوضعه تم .٤

 .هإجراءات قانونية بحقّ
 

 :الهيئة متابعات
 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ٢٨/٣/٢٠٠٢ بتاريخ •
 .الهيئة زيارة المواطن من قبل محامي ت تم٢٧/٤/٢٠٠٢ بتاريخ •
 ومعربةالتحقيق في شكوى المواطن، منه  طالبة ، النائب العامالهيئةطبت  خا٧/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •

 أو حتى توجيه للمحاكمة تحت اإلقامة الجبرية لفترة طويلة دون تقديمه ه من وضعإستغرابهاعن 
 .تهمة محددة له

  أي رد من النائبالهيئة تتلق لم . كتاباً تذكيرياً حول الموضوعالهيئة أرسلت ٥/٦/٢٠٠٢ بتاريخ •
 .العام

نيابة عن غزة في   الفلسطينية باللجوء إلى محكمة العدل العلياالهيئة قامت ٣/٧/٢٠٠٢ بتاريخ •
اإلقامة رفع  إصدار قرار بإلزام الجهات المختصة بيان األسباب التي تحول دون طالبة ،المواطن

 . وإعادة جواز سفرهى المواطنالجبرية عل
 على أن يكون الرد ،الهيئةطلب ل ستجابةإلا فيها ت المحكمة جلسة قررتقدع ٤/٧/٢٠٠٢ بتاريخ •

 . بالقرارالتبليغخالل ثمانية أيام من تاريخ 
أن النيابة قامت بمخاطبة جاء فيها  قدمت النيابة العامة الئحة جوابية للمحكمة، ٧/٧/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .الموضوعالجهة المختصة لموافاتها بمذكرة تفصيلية عن 
 . لعقد جلستها بخصوص القضية٧/٩/٢٠٠٢ تاريخ المحكمة حددت •
، وتم عقد جلسة لقضية، فتقدمت للمحكمة بطلب إسقاط ا البالد المواطن خارجبسفر الهيئة علمت •

 .الهيئةستجابة لطلب إلتم احيث ، ١/٩/٢٠٠٢ بتاريخلهذا الغرض 
 
 :المتابعة نتيجة

 
 .نتهاء سببهاإل ملف الشكوى الهيئة أغلقت •



 ٢٢٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٣

 )٤(قم شكوى ر
 

 حول خطف ومقتل إبنه من مكان سجنه في الخليل.) ف. ص(شكوى المواطن 
 

 :الشكوى وقائع
 
 األمن الوطني في الخليل، وكان يقضي في سجن الخليل عقوبة في كان يعمل جندياً قتيلال المواطن. ١

 . زميل له أثناء شجار بينهماقتل عاماً بسبب ٢٠ مدتها بالسجن
 من عائلة المجني عليه من الخليل قاموا بخطف اًم إبالغ العائلة بأن أفراد ت٩/٤/٢٠٠٢ بتاريخ. ٢

 .قتل على الفور، حيث من السجن، وإطالق النار عليهالمذكور  المواطن
 

 :الهيئة متابعات
 
 . المذكور شكوى من والد المواطنالهيئة تلقت ٢١/٤/٢٠٠٢ بتاريخ •
 وإطالعها ، في غزة طالبة التحقيق في الشكوى مدير األمن العامالهيئة خاطبت ٧/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .على نتائج التحقيق
 . الموضوعذات كتاباً تذكيرياً حول الهيئة أرسلت ٥/٦/٢٠٠٢ بتاريخ •
 . الشكوىلمتابعة األمن العام  جهازمقابلة ممثلين عنب الهيئة قامت •

 
 :المتابعة نتيجة
 

هناك متابعة قضائية : " جاء فيه ١٨/٦/٢٠٠٢بتاريخ غزة /  من مدير األمن العام رداً الهيئة تلقت •
 . " وبسبب الوضع الراهن في الضفة لم يكتمل عملها، تحقيق كلفت باألمرولجنة

 .ألمن العاماتعاون ، مع اإلشارة لعدم الشكوىتم إغالق  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ٢٢٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٥

 )٥(شكوى رقم 
 

  إغالقحول .) ص. ج(شكوى المواطن 
  الخالص اإلسالمي وصحيفة الرسالة التي تصدر عنهحزبقر م

 
 :الشكوى وقائع

 
 المرخص بموجب القانون، ، هو أمين حزب الخالص الوطني اإلسالمي بغزةالمذكور المواطن. ١

 .الرسالة أسبوعياً صحيفة عنهوتصدر 
 .يفةمقر الحزب والصحكل من  قامت الشرطة بإغالق ١٦/٢/٢٠٠١ بتاريخ. ٢
 األعلىمدير عام الشرطة ومدير األمن العام والمجلس كل من  الحزب بتقديم شكوى إلى عامأمين  قام. ٣

 .تقديم شكوى إلى الرئيس عرفاتب كما قام المجلس التشريعي الفلسطيني، في لألمن القومي وأعضاء 
. عادة فتح الصحيفة الشرطة بإبإلزام المواطن إلى محكمة العدل العليا طالباً إصدار القرار القطعي لجأ. ٤
 . للطلبستجابةباإل أصدرت المحكمة قراراها ٢٥/٤/٢٠٠٢بتاريخ . ٥
 . قرار المحكمة من قبل الشرطةتنفيذ يتم لم. ٦

 
  :الهيئة متابعات

 
 . المذكور شكوى المواطنالهيئة تلقت ٧/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •
مقر كل من ق ستفسار عن أسباب إغاللإل مدير الشرطة الهيئة خاطبت ١٢/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •

 . والصحيفةالحزب
 مقر بفتح مدير الشرطة مطالبة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الهيئة خاطبت ١٧/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .يفةالصح
 ذات  أمور الشرطة حول "مسير" كتابين تذكيريين إلى الهيئة أرسلت ١٤/٧/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .الموضوع
 . من جهاز الشرطة أي ردالهيئة تتلق لم •
تنفيذ قرار المحكمة القاضي تدخل ل ال منه النائب العام طالبةالهيئة خاطبت ٢٥/١١/٢٠٠٢ بتاريخ •

 . مقر الصحيفةبفتح
 . من النيابة العامة حتى هذا التاريخ أي ردالهيئة تتلق لم •
 

 :المتابعة نتيجة
 

 .  في متابعتهاالهيئةما زالت الشكوى مفتوحة، وستستمر 



 ٢٢٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٧

 )٦(شكوى رقم 
 

 ضد إحتجازه من قبل الشرطة.) ب. ن(شكوى المواطن 
  

 : الشكوىوقائع
 
ه في ودغزة أثناء وجفي من قبل أفراد من الشرطة المذكور حتجاز المواطن إ تم ١٥/٥/٢٠٠٢ بتاريخ. ١

 .باً للمساعدةلجتماعية طلخدمات اإلا مؤسسات إحدى
 من قبل أحد أفراد الشرطة أثناء نقله إلى مركز المبرح بالضرب يه علعتداء  اإلتميدعي المواطن أنه . ٢

 .شرطة العباس
 الذي قام  تسجيل شكواه ضد الشرطيالشرطة ورفضت ،أي اتهامتوجيه دون  المواطن تم إخالء سبيل. ٣

 .باإلعتداء عليه
 

 : الهيئةمتابعات
 
 . شكوى المواطنالهيئة تلقت ١٥/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •
ل في شرطة العباس، وتم تحديد لقاء معه من ؤوتصال بالضابط المس تم اإل١٥/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •

 تزال  ماكانت خصوصاً وأن آثار الضرب ،بحضور المواطن صاحب الشكوى، الهيئةقبل محامي 
 .واضحة

 
 : المتابعةنتيجة

 
 .عتدى عليهإالشرطي الذي هوية  وتعرف المواطن على ، الشكوىفي التحقيق تم •
 وتم تعميم ذلك على ، قراراً بمعاقبة الشرطي المعتدي بالحبس مدة شهرولؤلمسا الضابط أصدر •

 .عتذار للمواطن اإلتمكما . المركز
 .تم التوصل إليهعما الذي أفاد أنه راٍض المذكور، و المواطن الهيئةراجعت  •
 .الشرطةجهاز تم إغالق ملف الشكوى مع اإلشارة إلى تعاون  •
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ٢٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٩

 )٧(شكوى رقم 
 

 من عدم دفع مستحقاته المالية.) أ. و(شكوى المواطن 
 

 : وقائع الشكوى
 
 ". قباطيةكسارات"صاحب شركة المجموعة المتحدة للتعهدات المذكور  المواطن. ١
 ديةلب والشركة بتنفيذ مشروع مكب النفايات بناء على عطاء وعقد عمل أبرم بين الشركة قامت. ٢

 .طوباس
، وذلك حسب ٢٠٠٠ الرسمية في شهر تشرين ثاني من عام اإلستالم المشروع من لجنة ستالمإ تم. ٣

 .العقدفي  المدرجة المواصفات
 البنك على من وزارة المالية، مسحوب الًشيك) ١٥٧١٨٤( مقابل عمله على شيك بمبلغ المواطن حصل. ٤

 .٢٦/٢/٢٠٠١ مستحق الدفع بتاريخ ،العربي فرع غزة
 . رصيد الشيك بدون بعرض الشيك على البنك لصرفه، فتبين أنالمواطن قام. ٥
 . لكن دون جدوىالمذكور، وزارة المالية عدة مرات من أجل الحصول على المبلغ  المواطنراجع. ٦

 
 :متابعات الهيئة
 

      . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ١٨/٥/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . بمخاطبة وزارة المالية طالبة التحقيق في شكوى المواطنلهيئةا قامت ١٩/٥/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . كتاباً تذكيرياً إلى وزير الماليةالهيئة أرسلت ٣/٨/٢٠٠٢بتاريخ  •
 

 :نتائج المتابعة
 
 رداً من وزير المالية جاء فيه أنه سوف يبذل كل جهد لحل الهيئة تلقت ١٧/٨/٢٠٠٢بتاريخ  •

إال أن الحل سيأخذ بعض الوقت حيث .  المواطن محفوظةاإلشكال في أسرع وقت ممكن، وأن حقوق
أن وزارة المالية كانت قد أصدرت شيكات بدون رصيد بعشرات الماليين من الشواكل، ويتطلب 
صرفها توفير كامل المبالغ المطلوبة، في حين تمر السلطة الفلسطينية بوضع مالي صعب وعجز 

 .متزايد في الموازنة العامة
 . واطن وإبالغه برد الوزارةتم االتصال بالم •
 . أغلقت الشكوى بعد إقرار وزارة المالية بمستحقات المواطن المالية •



 ٢٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣١

 )٨(شكوى رقم 
 

 حول مطالبته بتوفير العالج الطبي.) ح. ع(شكوى المواطن 
 

 :الشكوى وقائع
 
 يتمكن من تجديد تصريح إقامته أو ولم ، في غزةقيم حالياًياألردن، و قدم من المذكور المواطن. ١

 .المغادرة
 في الجزء دائم ضعف ها نتج عن، أثناء وجوده في البالد بجلطة دماغية أكثر من مرةالمواطن أصيب. ٢

 .غزة للعالجفي األيسر من الجسم، وأدخل مستشفى الشفاء 
لمواصلة العالج لعدم حصوله ومي الحكالتأمين الصحي منافع  من الحصول على المواطن يتمكن لم. ٣

 .هويةعلى بطاقة 
 

 :الهيئة متابعات
 
 . المذكور شكوى المواطنالهيئة تلقت ١٩/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •
وزير الصحة بخصوص ب  ياًتصال هاتفاإل بللهيئة قام المفوض العام ٢٢/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .الشكوى
مساعدة المواطن المذكور  فيه على تحثّه كتاباً إلى وزير الصحة الهيئة أرسلت ٥/٦/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .التأمين الصحيمنافع  على الحصولفي 
 
 :المتابعة نتيجة

 
 .٥/٦/٢٠٠٢بتاريخ وزير الصحة اإليجابي ل ردال الهيئة تلقت •
 . وأفاد أنه تم عمل الالزم له من قبل الوزارةالهيئة مكتب إلى المواطن حضر •
 .بعد أن حصل المواطن المذكور على خدمات التأمين الصحي الحكومي الشكوى ملفتم إغالق  •
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ٢٣٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٣

 
 )٩(شكوى رقم 

 
 مواطنيشكوى عدد من 

  من عدم وجود شبكة كهرباء-  محافظة رفح– النصر ةقري 
 

 : الشكوىوقائع
 
 سكانها عدديبلغ التي  و، محافظة رفح–لنصر من سكان قرية ا) ١٢وعددهم ( المذكورون المواطنون. ١

 .حوالي ثمانية آالف نسمة
تقدم المواطنون عدة مرات للجهات المختصة من أجل إيصال التيار الكهربائي لقريتهم، لكن دون . ٢

 .جدوى
 

 : الهيئةمتابعات
 
 . المذكورين شكوى المواطنينالهيئة تلقت ١٩/٥/٢٠٠٢ بتاريخ •
 سبب عدم إيصال التيار عنستفسار  رئيس سلطة الطاقة، لإللهيئةا خاطبت ٨/٦/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .قرية النصرالكهربائي إلى 
 

 :المتابعة نتيجة
 مفاده أنه تم تنفيذ ،١٣/٦/٢٠٠٢غزة مؤرخاً في في  من مدير عام سلطة الطاقة رداً الهيئة تلقت •

 مشتركربط أي لة  وأن الشركة جاهز، إنشاء شبكة الكهرباء وتشغيل المشروع في القريةمشروع
 .يقوم بإتمام اإلجراءات المطلوبة

 الرد كما ورد في ،تجاوب شركة الكهرباءكدوا  أصحاب الشكوى، والذين أالمواطنين مراجعة تم •
 .المشار إليه

 . تعاون سلطة الطاقةاإلشارة إلى مع  ،تم إغالق الشكوى •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٥

 )١٠(شكوى رقم 
 

  من قبل أفراد من األمن الوقائي.) ص. ع( المواطن مقتلشكوى العائلة حول 
 

 :الشكوى وقائع
 
 . األمن الوقائيجهاز من قبل المذكورعتقل المواطن أ ٢٨/٦/٢٠٠٢ بتاريخ. ١
 .تهام له بهذا الخصوصإوتم توجيه سلطات اإلحتالل، التعاون مع خلفية  على المواطن التحقيق مع تم. ٢
 . العليا، والتي عقدت جلستها في مدينة خانيونسالدولة تم تقديمه إلى محكمة أمن ١٤/٧/٢٠٠٢ ريخبتا. ٣
 المواطن في النظارة، دخـل عليـه        وجود وأثناء رفعت المحكمة الجلسة للتداول وإصدار الحكم،        عندما. ٥

 لمبنـى سـكني      مستغال حالة اإلرباك التي حدثت نتيجة قصف قوات االحـتالل          ،المسلحينأحد األشخاص   
 . ما أدى إلى وفاته على الفوريه، وقام بإطالق النار علمجاور،

 
 :الهيئة متابعات

 
 . شكوى من عائلة المواطن المذكورالهيئة تلقت ٢٠/٧/٢٠٠٢ بتاريخ •
 مدير جهاز األمن الوقائي مستفسرة عن اإلجراءات التي تـم           الهيئة خاطبت   ٢٠/٧/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .تائج التحقيق في ظروف مقتل المواطن المذكور من قبل الجهاز ونتخاذهاإ
ستفسار عن اإلجراءات التـي تـم        أمور الشرطة، لإل   "مسير" الهيئة خاطبت   ٣٠/٧/٢٠٠٢ بتاريخ •

 . التحقيق في القضيةونتائجتخاذها إ
 لـم  .الموضوعذات  أمور الشرطة حول     "ريلمس" كتاباً تذكيرياً    الهيئة أرسلت   ١٦/٩/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .  من جهاز الشرطةأي رد الهيئةتتلق 
تخاذهـا مـن   إستفسار عن اإلجراءات التي تم   النائب العام لإل   الهيئة خاطبت   ٥/١١/٢٠٠٢ بتاريخ •

 . النيابة العامةقبل
 تتلـق  لـم  .الموضـوع ذات  كتاباً تذكيرياً للنائب العام حول     الهيئة أرسلت   ٢٥/١١/٢٠٠٢ بتاريخ •

  . من النيابة العامة أي ردالهيئة
 الموضوع قيـد    أن" : جاء فيه  ٢٢/٧/٢٠٠٢بتاريخ   من مدير جهاز األمن الوقائي       رداً يئةاله تلقت •

 دور  وأن ،ولية الشـرطة  ؤ على ذمة النيابة وتحت مس      موقوفاً القتيل كان أن   و ، في الشرطة  التحقيق
 . "نتهاء التحقيق وتسليم الملف للنيابةإنتهى بعد إ قد الجهاز

 
 :المتابعة نتيجة

 
 .الهيئةى قيد المتابعة من قبل  تزال الشكوما •
 
 
 



 ٢٣٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٢٣٧

 )١١(شكوى رقم 
 

 في جامعة األزهربنه حول عدم قبول إ.) ـ ه.ح(شكوى المواطن 
 

 :الشكوى وقائع
 
 . الكتاب الفلسطينيينتحادإ ووهو عضموظفاً في وزارة الثقافة، المذكور   المواطنيعمل. ١
 تكنولوجياتخصص / بنه للدراسة في جامعة األزهرإ بدأ في إجراءات تسجيل ٢٠٠٢ عام شهر آب في. ٢

 . وفقاً لنظام التعليم الموازي،المعلومات
عملية  تمامالرسوم المطلوبة إلالثبوتية ودفع  قام المواطن بتقديم األوراق ،١٠/٩/٢٠٠٢ بتاريخ. ٣

إحدى الصحف المحلية للكاتب أحمد سبب نشر مقالة في ت قبول إبنه برفضلكن الجامعة التسجيل، 
 . التعليم الموازى، مستشهداً بحالة المذكورنظامنتقد فيها إ ،دحبور
 

 :الهيئة متابعات
 

 . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ١٠/٩/٢٠٠٢ بتاريخ •
 بنإعدم قبول مطالبة بيان أسباب  رئيس جامعة األزهر الهيئة خاطبت ٢٩/٩/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .في الجامعةور المذك المواطن
 
 : المتابعة نتيجة

 
 . للرد على الشكوىالهيئةتصال مع  قام رئيس الجامعة باإل٣٠/٩/٢٠٠٢ بتاريخ •
جامعة األزهر، في   األخير مع رئيس الجامعة في مكتبالهيئةإجتمع محامي  ١/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ •

 التعليم نظامح طبيعة يوض رداً خطياً من الجامعة ي وتم تسليم المحام،ون الطلبةؤعميد شبحضور 
 ليصبح الحد األدنى العاديفي التعليم القبول  بأنه تم تعديل الئحة  المحامي إبالغتمكما  .الموازي

تبعاً لذلك  المواطن  بإمكان وأن،%٨٧بدالً من % ٨٥لقبول الطلبة في كلية تكنولوجيا المعلومات 
 . إبنه والحصول على قبول في الجامعةإجراءات تسجيلإتمام 

 . وإبالغه بالرد اإليجابي للجامعةبالمواطنتصال  اإلتم •
، والذي بنهإ بغزة وأفاد بأنه تم تسجيل الهيئة حضر المواطن المذكور لمكتب ٧/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ •

 .بالدراسةإلتحق فعالً 
 .   مع اإلشارة إلى تعاون جامعة األزهر،الشكوى إغالق تم •
 



 ٢٣٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٩

 )١٢(كوى رقم ش
 

 ومطالبته بلدية أريحا بإصالح الضرر الذي لحق بأرضه.) ك. ع(شكوى المواطن 
    

 :وقائع الشكوى
 
 دونماً مقام عليها بناءان وفيها أشجار ٢,٥يملك المواطن قطعة أرض في مدينة أريحا تبلغ مساحتها . ١

 .ليمون وبرتقال
 .الوادي المجاور لبيتهقامت بلدية أريحا بإجراء تغييرات على مجرى . ٢
إلى إندفاع المياه بإتجاه السور اإلستنادي، األمر الذي بات يشكل خطراً حقيقيا أدى تغيير مجرى الوادي . ٣

 .على السور وعلى األشجار والمزروعات والمبنيين
 .خاطب المواطن بلدية أريحا ووزارة الحكم المحلي حول الموضوع، لكن دون جدوى. ٤
 

 :ةمتابعات الهيئ
 
 . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ١/١١/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . وزارة الحكم المحلي، مطالبةً التحقيق في شكوى المواطنالهيئة خاطبت ٥/١١/٢٠٠٢بتاريخ  •
 

 :نتيجة المتابعة
 

 : يفيد بما يلي٢٣/١١/٢٠٠٢ رداً من وزارة الحكم المحلي بتاريخ الهيئةتلقت 
 .ة، وأهمها تلك األسباب الطبيعية الخارجة عن إرادة البشرتغيير مجرى الوادي له أسباب عد .١
حظيت مخاطبة المواطن للوزارة باإلهتمام الالزم، وبتوجيهات من الوزير دأبت الوزارة على توفير  .٢

 .التمويل الالزم لهذا المشروع لرد الخطر عن المواطن وعن العديد من المواطنين المجاورين له
 من قبل بلدية أريحا في المرحلة الحالية ونأمل أن يتم التنفيذ قريباً تم طرح عطاء الجسر وأجنحته .٣

 .وفور اإلنتهاء من اإلجراءات الرسمية للعمل
 . رسالة شكر من المواطن لمتابعة شكواه٢١/١١/٢٠٠٢ بتاريخ الهيئةتلقت  •
• الوزارة وطلب المواطن الشكوى إغالق تم بناء على كل من رد  . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤١

 )١٣(شكوى رقم 
 

 شكوى عدد من سكان بلدية البيرة حول وجود مكرهة صحية بالقرب من أماكن سكناهم
 

 :وقائع الشكوى
 
 .يسكن المواطنون المشتكون في أحياء الجنان والبلدة القديمة في البيرة. ١
نازلهم، وتقوم بحرقها بعد ذلك، مما يؤدي تقوم بلدية البيرة بكب النفايات على بعد نصف كيلومتر من م. ٢

 .إلى إنتشار الدخان في األحياء والبيوت السكنية
 

 :متابعات الهيئة
 

 . شكوى المواطنينالهيئة تلقت ٢/١١/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . بلدية البيرة مستفسرة عن محتوى الشكوىالهيئة خاطبت ٤/١١/٢٠٠٢بتاريخ  •
 

 :نتيجة المتابعة
 
 : رداً من بلدية البيرة جاء فيه ما يليالهيئة  تلقت٦/١١/٢٠٠٢بتاريخ  •
إن سبب تراكم النفايات هو عدم تمكن عمال البلدية من إستعمال مكب النفايات التابع لبلدية البيرة، . ١

 .وتعرضهم إلطالق النار من قبل المستوطنين
تم إختياره مع غيره أما وضع النفايات قرب المساكن كما هو الحال في منطقة الجنان، فهذا مؤقت، و. ٢

 . من المواقع بعد إجتماع لجنة الطواريء والسالمة العامة في المحافظة
 .إن البلدية تبذل قصارى جهدها إلعادة فتح المكب الذي يقوم بإستعماله المستوطنون بإستمرار. ٣
 .تم إغالق المكب الحقاً •
 .أغلقت الشكوى، مع اإلشارة إلى تعاون بلدية البيرة •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٣

 )١٤(شكوى رقم 
 

 ضد وزارة الداخلية بشأن الحصول على ترخيص لمؤسسة.) خ.ع.و(شكوى المواطن 
 

 :وقائع الشكوى
 
 تقدم المواطن المذكور بطلب إلى مكتب الداخلية في نابلس من أجل الحصول ٢٢/٣/٢٠٠١بتاريخ . ١

 .لدعم التعلم والتعليم" لكرامةمؤسسة ا" على ترخيص لمؤسسة بإسم 
٢ . الرد طلبه مستوفي الشروط، وأن إعالمه من قبل وزارة الداخلية بأن أفاد المواطن المذكور أنّه تم

 .سيكون بعد شهرين
أفاد المواطن أنه راجع مكتب الداخلية في نابلس عدة مرات بعد إنقضاء فترة الشهرين مستفسراً عن . ٣

 أوصت اللجنة المركزية في ٣/٢/٢٠٠٢وبتاريخ .  كل مرة أن الطلب قيد الدراسةطلبه، فكان الرد في
 .وزارة الداخلية بالموافقة على منح المواطن المذكور ترخيصاً للمؤسسة

 من أجل الحصول على أوراق ٣/٢/٢٠٠٢أفاد المواطن أنه راجع مكتب الداخلية في نابلس بتاريخ . ٤
 .رسل إلى غزة من أجل مصادقته من قبل المستشار القانوني للوزارةالترخيص، فكان الرد بأن الطلب أ

 راجع المواطن مكتب الداخلية في نابلس لإلستفسار عن طلبه، فكان الرد أن طلبه ٢٣/٤/٢٠٠٢بتاريخ . ٥
 .مفقود

 
 :متابعات الهيئة

 

      . شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ٦/٦/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . برسالة إلى وزارة الداخلية، تطالب بالتحقيق في شكوى المواطنالهيئةت  بعث١٩/٨/٢٠٠٢بتاريخ  •
 . برسالة تذكيرية إلى وزير الداخليةالهيئة بعثت ٥/١٠/٢٠٠٢بتاريخ  •
 

 :نتيجة المتابعة
 
لقد بادرت مؤسسة الكرامة : "  رداً من وزارة الداخلية جاء فيهالهيئة تلقت ٢٩/١٠/٢٠٠٢بتاريخ  •

فتح حساب في البنك : ت تسجيلها الرسمي في وزارة الداخلية باإلجراءات التاليةقبل إستكمال إجراءا
العربي دون موافقة الوزارة، طباعة سندات قبض وصرف دون موافقة الوزارة ودون إمتالك ختم 
رسمي، مراسلة مؤسسات في عمان للحصول على مساعدات لألسر المحتاجة، وبالرغم من ذلك فقد 

 ". ن وزارة الداخليةحصلت على تسجيلها م
 في مدينة نابلس الحقاً بأن المواطن حصل على الهيئةتم تبليغ المواطن برد الوزارة، وعلم باحث  •

 .ترخيص لمؤسسته
 .أغلقت الشكوى، مع اإلشارة إلى تعاون وزارة الداخلية •
 

 



 ٢٤٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٥

 )١٥(شكوى رقم 
 

 لطة النقد الفلسطينية ضد س.) س.ج(شكوى المواطن 
 بشأن فصله تعسفاً من عمله

 
 :وقائع الشكوى

 
 بموجب قرار صادر عن ١٩٩٦عمل المواطن المذكور كمحلل مالي في سلطة النقد الفلسطينية منذ عام . ١

، وحصل على منحة لتكملة الدكتوراة  في ألمانيا، وعلى مكرمة ٢٥/١٢/١٩٩٤الرئيس الفلسطيني بتاريخ 
 .٣٠/٨/١٩٩٦ بصرف مرتبه أثناء البعثة أو جزء منها بتاريخ رئاسية تقضي

، وإتفق مع ١/١٠/٢٠٠١عاد المواطن بعد حصوله على شهادة الدكتوراة للعمل في سلطة النقد بتاريخ . ٢
على أن يقوم وكيل وزارة المالية بتحديد درجته الوظيفية، ) محافظ سلطة النقد حالياً(القائم بأعمال المحافظ 

 .درجة على ذلك مراعاة لكتاب الرئيس وإحتساباً لسنوات اإلعتقالوإضافة 
إدعى المواطن أن محافظ سلطة النقد أخّل بوعوده ولم يلتزم بتوصية وكيل وزارة المالية بتسكينه على . ٣

، فأوصى بتسكينه على )مراقب عام( إلى الدرجة الخامسة ٢٠٠٢ لينتقل بداية عام ٣/ الدرجة السادسة 
 .١/١٠/٢٠٠١ إعتباراً من ١/السابعة الدرجة 

 أعاله، إالّ أن محافظ ٣ تظلم المواطن من عدم إلتزام محافظ سلطة النقد بالبند ٥/٢/٢٠٠٢بتاريخ . ٤
 بأن عليه ترك سلطة النقد إذا لم يعجبه ٢٥/٩/٢٠٠٢سلطة النقد أصر على موقفه وأبلغ المواطن بتاريخ 

 .ذلك
ع المواطن على مذكرة داخلية موقعة من المحافظ تشير إلى صدور  تم إطال٣١/١٠/٢٠٠٢بتاريخ . ٥

قرار عن الرئيس عرفات يقضي بنقل المواطن من عمله في سلطة النقد، وتكليف العقيد بشير نافع بمتابعة 
 .الوضع الوظيفي المستقبلي للمواطن وتنفيذ القرار

 .س، إالّ أن المحافظ رفض ذلكطالب المواطن محافظ سلطة النقد باإلطالع على قرار الرئي. ٦
 

 :متابعات الهيئة
 

 .  شكوى المواطن المذكورالهيئة تلقت ١/١١/٢٠٠٢بتاريخ  •
 قضية المواطن، ولجأت نيابة عن المواطن إلى محكمة العدل العليا الهيئة تبنت ١١/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  •

 ".قرار الرئيس"في رام اهللا للطعن في 
بقرار " بالئحة دعوى لدى محكمة العدل العليا يطعن فيها هيئةال تقدم محامي ١٤/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  •

 .بإعتباره من القرارات اإلدارية المنعدمة التي ال تحدث أي أثر" الرئيس
، الهيئة عقدت المحكمة أول جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به محامي ١٩/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  •

 . سخة بالئحة اإلستدعاء ومرفقاتهاوقررت قبول الدعوى شكالً وتبليغ محافظ سلطة النقد ن
 قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني ٢٥/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  •

 .للهيئة القضائية
 
 
 



 ٢٤٦

 :نتيجة المتابعة
 

، وعليه الهيئة لم تصدر محكمة العدل العليا قرارها في الطعن الذي تقدم به محامي ٢٠٠٢حتى نهاية عام 
 .زال ملف الشكوى مفتوحاًفما 

 



 ٢٤٩ 

 ٩/١/٢٠٠٢: التاريخ
 
 

 ولـــح انـــبي
  إصابة الممرض أحمد لبد وعدد من المواطنين برصاص

  األمن الفلسطيني وبعض الملثمين في غزةمن أفراد
 

 في عيادة تابعة عمله عاماً، بسيارته إلى مقر ٣٦ ، سعيد لبدأحمد، وأثناء توجه المواطن ٨/١/٢٠٠٢ بتاريخ
 من األمن الفلسطيني، بعضهم أفرادغزة، اقترب منه /في مخيم الشاطيءلوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 الملثمين منه دون أن يعرف هويتهم أو غرضهم، اقترابولدى . ملثمون، يعتقد أنّهم من المخابرات العامة
 العيادة، فقاموا بإطالق الرصاص الحي على سيارته، فأصابوه بعيار ناري في نحو بسيارته لبدهرب المواطن 

 داخل لبد أصيب في الحادث ثالثة أشخاص آخرون بعد محاولة أفراد األمن تعقّب المواطن كما. الحوض
 سعيد منى أعوام، الفتاة ٨ ،عكيلة شيماءالطفلة : العيادة التابعة لألونروا وكسر الباب الداخلي، والمصابون هم

 والذي عاماً، ٢٧ القططي، بساملطبيب  بعيار ناري في القدم، وامنهما عاماً، وقد أصيبت كل ١٧ ،الرنتيسي
 في" األونروا"وقد أثار الحادث المذكور استياء وإستنكار الناطق بإسم .  عيار ناري في العنقبشظايا أصيب

هذا وقد تم إرسال إحتجاج للسلطة الفلسطينية . الدوليةغزة، واعتبره انتهاكاً للحصانة الممنوحه لهذه الهيئة 
 .على هذا الحادث

 
ضوء تكرار وعلى وتستنكر هذا الحادث المؤسف، تستهجن  المستقلة لحقوق المواطن،الفلسطينية الهيئة إن 

 : تؤكّد على ما يليفإنهاحوادث إطالق النار وسقوط الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، 
 قانون عليها في  أجهزة األمن الفلسطينية للقانون النافذ، خاصةً الضمانات المنصوصاحترامضرورة . ١

 أو توقيفه إالّ بموجب مواطن، وعدم إلقاء القبض على أي ٢٠٠١ لسنة ٣اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 
 .مذكرة صادرة عن النيابة العامة

 النارية، واألسلحة الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون للمعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة احترامضرورة . ٢
 . ما يتعلّق بمبدأي التدرج والتناسب في استخدام القوةخاصةً

 حد لظاهرة إنتشار الملثمين في الشارع الفلسطيني، خاصةً بين أفراد قوات األمن وضعضرورة . ٣
 . الفلسطينية

 إلشرافهم تقوم قيادات األجهزة األمنية بإصدار تعليمات واضحة وصارمة للموظفين الخاضعين أنضرورة . ٤
 الداخلي للمجتمع األمنلى أفراد األمن إنفاذ أية مهمات وهم ملثمون، نظراً لخطورة ذلك على تحظر ع
 . الفلسطيني

 
 هذا الحادث، مالبسات الوطنية الفلسطينية بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في السلطة الهيئة تطالب وأخيراً،

، ٢١/١٢/٢٠٠١ شهدها مخيم جباليا بتاريخ يالتوفي الحوادث المشابهة التي سبقته، خاصةً األحداث المؤسفة 
 التي من شأنها العبر المسؤولين عن هذه الحوادث، وإلستخالص لمحاسبة أطفال، وذلك  ٦والتي راح ضحيتها 

 الوطنية الفلسطينية بضرورة إتخاذ السلطة الهيئةوإلى أن يتم ذلك، تطالب . منع تكرارها في المستقبل
 . وعلى رأسها إيقافهم عن العمل فوراًالحادثة،تورطهم في هذه إجراءات سريعة ضد المشتبه ب

 
 -انتهى  -



 ٢٥٠ 



 ٢٥١ 

 ٣/٢/٢٠٠٢: التاريخ
 
 

 ولــــان حـــبي
 ٣١/١/٢٠٠٢األحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة رام اهللا بتاريخ 

 
ثة إثر مشادة كالمية أعقبت حادث تصادم سيارتين على مدخل حاجز قلنديا العسكري حوالي الساعة الثال

 عاماً، من سكان مدينة ٤٥، حنا سالمة، أقدم المواطن ٣١/١/٢٠٠٢والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق 
على رأسه مما أدى إلى ) ماسورة( عاماً، بآلة راضة ٤٨، إبراهيم محمد عيدرام اهللا، على ضرب المواطن 

 عاماً، وكالهما من ٤٣، يل محمد عيدجبروعند تدخّل شقيقه الذي كان يقود السيارة، . إصابته بجروح متوسطة
 بطعنه بسكين في خاصرته نُقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد في سالمةسكان مخيم قلنديا، قام المواطن 

وفي هذه األثناء، توجه .  قبل وصوله المستشفىجبريل عيدوبحسب التقرير الطبي، فقد توفي المواطن . رام اهللا
على إثر ع تجم. إلى مقر المقاطعة في رام اهللا حيث سلّم نفسه للشرطة الفلسطينية بسيارته حنا سالمةالسيد 

من مخيم قلنديا وتوافدوا إلى مدينة رام اهللا، حيث قاموا بمهاجمة عدد شخص ما يزيد على المائة ذلك مباشرةً 
تحتا وشقتين تقعان في ثالثة محالت تجارية في رام اهللا الأحرقوا المنازل الخاصة، فمن المحالت التجارية و

حي عين مصباح تعود ملكيتهما للمواطن حنا سالمة وعائلته، كما قاموا بتحطيم واجهات ثالثة محالت تجارية 
سرية رام مبنى يحمل أسلحة خفيفة، إلى يستقل سيارات وبعضهم وكان ه المهاجمون بعد ذلك، توج . أخرى

 ، ثم اقتحموا النادي الصحي التابع للسريةالمبنىأمام اقفة و سيارة كانت ١٢قاموا بتكسير حيث اهللا األولى، 
، علماً أن المبنى لم يمض ا، وقاموا بتكسير مقتنياته وأضرموا النار فيه طفل١٠٠وكان بداخله ما يزيد على 

 . ألف دوالر٢٥٠على إنشائه أكثر من سنتين وبتكلفٍة تجاوزت ألـ 
 

قد استمرت األحداث من حوالي الساعة الخامسة وحتى حوالي ف الهيئة،لدى موثوقة متوفرة وفق معلومات 
وتم تدمير المنازل والتجارية حرقت المحالت وقد . ٣١/٢/٢٠٠٢الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 

التي التي كانت قريبة من المكان، واألخرى الخاصة على مرأى ومسمع الشرطة واألجهزة األمنية السيارات  
جراءات لمنع وصول المهاجمين من اإلتدابير والالوقت الكافي إلتّخاذ ما يلزم من و ار السابق اإلنذكان لديها

ولقد أثار تقصير قوات األمن في  .ثانياًوالبيوت المحالت اقتحام األحداث بعد تفاقم لمنع ومخيم قلنديا أوالً، 
 من ع الجرائم وحماية المواطنينمنع وقواحتواء األحداث تساؤالت كثيرة حول مدى جديتها في وقدرتها على 

  .اإلعتداء
 

 واستنكارها جبريل عيد،وإذ تعرب عن أسفها لمقتل المواطن  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،إن 
فإنّها ، تجارية وسيارات خاصةمنازل ومحالت كذلك لحرق الذي تعرضت له سرية رام اهللا األولى، وللتخريب 

 أحداث على حبكة المجتمع الفلسطيني، خاصةً في ظّل األوضاع الحالية التي يتعرض تحذر من خطورة هكذا
 من عواقب الهيئةوعلى وجه الخصوص، تُحذّر . فيها الشعب الفلسطيني لهجمة شرسة من قبل قوات اإلحتالل

 .إثارة النعرة الطائفية أو استنفار العامل الديني في مثل هذه الحاالت المؤسفة
 



 ٢٥٢ 

 : تطالب بضرورة العمل على ما يليالهيئة فإن ه،بناء عليو
 
األحداث وتقديم مالبسات للتحقيق في أمنية وأخرى وزارية بما أن قراراً رئاسياً قد صدر بتشكيل لجنة . ١

 طالبتانالمتورطين فيها والمسؤولين عنها للمحاكمة، فإنالحادثة المؤسفة لتعامل مع هذه با هاتين اللجنتين م
والتحقيق، خاصة في ظّل تواتر لغرض اإلستجواب موضوعية، وعدم إستثناء أو إستبعاد أي مشتبه وبجدية 

 . في منع وقوع الجرائم وحماية المواطنيناألخرى الشرطة واألجهزة األمنية توحي بتقصير األنباء التي 
 
اللجنتين للتأكّد من قيام هذه القضية التحقيق في مالبسات المجلس التشريعي الفلسطيني مطالب بمتابعة .  ٢

ذلك لضمان التعرف على ا من مهام بكّل نزاهة واستقاللية وموضوعية، ومأوكل إليهاألمنية والوزارية بما 
، وإلستخالص العبر المناسبة ذات العالقة بجاهزية قوات األمن والدفاع المتورطين والمسؤولين ومحاسبتهم

 . إلعتداءاتالمدني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من ا
 
تشكيل لجنة مهنية خاصة لحصر األضرار المادية التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات، ولتحديد ضرورة . ٣

 .مبلغ التعويض عنها بصورة منصفة
 
ضرورة أن تقوم قيادات المجتمع المدني، وكذلك رجال الدين، بمحاصرة هذا النوع من األحداث ومعالجة . ٤

 .تبعاتها
 

 ليست األولى من نوعها، فقد سبقها أحداث ٣١/١/٢٠٠٢مؤسفة التي شهدتها مدينة رام اهللا ليلة األحداث الإن 
أحالم  راحت ضحيتها المواطنة ٢٠٠٠مؤسفة مشابهة وقعت في مدينة رام اهللا في شهر تموز من العام 

 ٢٠٠١ وفي شهر كانون أول.  مواطنون٩ راح ضحيتها ٢٧/٧/٢٠٠١، وفي مدينة خانيونس بتاريخ دقماق
وقد رافقت جميع هذه الحوادث عمليات .  مواطنا١١ًوقعت سلسة أحداث في قطاع غزة نجم عنها مقتل 

 . تخريب وإتالف للمتلكات العامة والخاصة
 

كما دون استثناء،  بصورة متساوية وفعالة تطبيق القانون على الجميعيتطلب مبدأ سيادة القانون إن احترام 
ألفراد والجماعات الذين يعتدون على المواطنين أو يعبثون بالممتلكات العامة ومعاقبة امساءلة يتطلب 
كما أن عدم تمكين السلطة القضائية من أداء مهامها في فصل المنازعات من شأنه أن يبقي الباب . والخاصة

ناطق مفتوحاً على مصراعيه لظاهرة أخذ القانون باليد، تلك الظاهرة الخطيرة اآلخذة بالتفشي في الم
إن البديل عن تعزيز سيادة . لقد آن األوان لوضع حد لتآكل حكم القانون في األراضي الفلسطينية. الفلسطينية

القانون قد يكون الفوضى التي يتضرر نتيجةً لها جميع المواطنين، وهذا ما يتوجب علينا جميعاً أن نعمل على 
 .تفاديه، مسؤولين ومواطنين على حد سواء

 
 -إنتهى -

 
 



 ٢٥٣ 

 ٣/٣/٢٠٠٢: التاريخ
 
 

 ولــــان حيـــب
 التصعيد اإلسرائيلي الخطير في مخيم بالطة ومخيم ومدينة جنين

 
صعدت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي، في األيام األخيرة، إنتهاكاتها الجسيمة ضد المواطنين الفلسطينيين في كافّة 

ففي إجراء . من مدينة نابلس ومخيم ومدينة جنيناألراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً في مخيم بالطة القريب 
غير مسبوق، اجتاح ما يزيد عن أربعة آالف جندي إسرائيلي معززين بعشرات الدبابات والمدرعات واآلليات 
العسكرية، ومدعومين بالمروحيات، وبعد حصار مشدد، مخيم بالطة بعد منتصف ليل األربعاء الموافق 

، مدينة ١/٣/٢٠٠٢، صباح يوم الجمعة الموافق  مشابهةإسرائيلية أخرىكما اجتاحت قوات . ٢٧/٢/٢٠٠٢
وقد استخدمت قوات اإلحتالل أثناء إقتحامها مخيمي بالطة وجنين والذي احتلت أجزاء واسعة . ومخيم جنين

لى منهما، كل وسيلة قوة تمتلكها، منها القصف الكثيف والعشوائي بالرشاشات الثقيلة والدبابات والمروحيات ع
وفي اقتحامها لمخيم . إقتحام البيوت واحتجاز سكانها واستخدامهم كدروع بشرية,المواطنين وعلى مساكنهم، 

بالطة، وبغرض تنقل جنودها بحرية وأمن دون الحاجة للمرور بأزقة المخيم وحواريه الضيقة، استخدمت 
. خلية الفاصلة بين منازل المخيمقوات اإلحتالل وسيلة جديدة تمثلت بهدم وإحداث فجوات في الجدران الدا

وأثناء اقتحام الجيش للمخيمين لم يراع جنود اإلحتالل حرمةً للمنازل وال لساكنيها أو ما تحتويه من أثاث ، هو 
كل ما يملكه سكانه من الالجئين، كما قاموا بترويع المدنيين اآلمنين، خاصةً األطفال والنساء والشيوخ الذين 

 . المخيمين قبل اقتحامهماعجزوا عن الخروج من
 

 ومن  مخيم بالطة  شهداء من سكان٩سقوط خالل أربعة أيام فقط في لقد تسببت إعتداءات الجيش اإلسرائيلي 
آخر في مناطق عدد هذا باإلضافة إلى إستشهاد .  شهيداً من مدينة ومخيم جنين١٢المدافعين عنه، وسقوط 

 نتيجة إستهداف الرصاص الكثيف والعشوائي للمواطنين أخرى، وإصابة مئات المواطنين بجراح مختلفة
كذلك، رافقت عمليات الجيش اإلسرائيلي إحداث دمار واسع في ممتلكات المواطنين، . مساكنهملالفلسطينيين و

 .ناهيك عن تدمير محوالت الكهرباء، وشبكات الربط الكهربائي والهاتفي والمائي والشوارع
 

ل اإلسرائيلي خالل األيام األخيرة في مخيم بالطة ومخيم ومدينة جنين، وغيرها إن ما قامت به قوات اإلحتال
من األراضي الفلسطينية وضع المواطنين الفلسطينيين جميعاً في دائرة اإلستهداف المباشر لرصاص اإلحتالل 

يمعن . ألمنيةتمييز، للمنازل السكنية عن سواها من المقرات ااحترام أو وقذائفه المدفعية والصاروخية دون 
الجيش اإلسرائيلي في مواصلة إعتداءاته وانتهاكاته بحقّ الفلسطينيين في ظّل صمت دولي مطبق، وفي ظّل 
إنعدام أي شكل من أشكال الرقابة على ممارسات اإلحتالل، وبالتالي يواصل إعتداءاته دون أي كوابح أو 

يس على الحواجز العسكرية فقط، وإنما أيضاً وهم وعليه لم يعد الفلسطينيون يأمنون على أرواحهم، ل. ضوابط
 . نيام في بيوتهم، يتوقعون أن يطالهم رصاص الطائرات وقذائف الدبابات في أي وقت
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ومكتب  مطالبة األمين العام لألمم المتحدة الهيئةفي ظّل استمرار اإلنتهاكات اإلسرائيلية وتصاعدها، تثمن 
ئيل باإلنسحاب الفوري من المخيمات الفلسطينية وكذلك مواقف بعض إسراالمفوض السامي لحقوق اإلنسان 

 تؤكّد على ضرورة الهيئة، ولكن  المحلية والدوليةومنظمات حقوق اإلنساناألوروبيين الوزراء والمسؤولين 
ال أن تتبنى دول العالم، خاصة دول اإلتحاد األوروبي، وغيرها من المنظمات اإلقليمية، موقفاً مماثالً، وأن 

تكتفي بالمطالبة واإلدانة فقط، بل ال بد من اتخاذ خطوات ومواقف جدية من شأنها إلزام إسرائيل بوقف 
يحتم التدخل الدولي باألشكال القانونية خصوصاً وأن الوضع الحالي . الفلسطينيين ضد انتهاكاتهاعدوانها و

ة الحرب اإلسرائيلية، وأولها إرسال قوات حماية المتاحة لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من تدمير آل
 .دولية بتفويض واضح

 
 -انتهى -
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 ٩/٣/٢٠٠٢: التاريخ
 

 
 ولــان حــــــبي

 اإلسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني المجازر التي ترتكبها قوات اإلحتالل
 

زر بحقّ المواطنين تواصل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي، ولليوم الثالث على التوالي، ارتكاب أبشع المجا
الفلسطينيين، في أماكن مختلفة من مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في أوسع عدوان 

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي، فقد . ١٩٦٧إسرائيلي على األراضي الفلسطينية منذ احتاللها عام 
عشرات الدبابات والمدرعات واآلليات الثقيلة، وتسندها ، معززةً ب٢٠٠٢ آذار ٧صباح يوم الخميس الموافق 

 لتقتحم في .مخيم طولكرم، وبعد ذلك بساعات اقتحمت طولكرم/ في الجو مروحيات آباتشي، مخيم نور شمس 
وقد استشهد جراء . ساعات النهار باقي محافظة طولكرم وتعيد احتاللها بالكامل وتفرض حظر التجول عليها

 شهيداً وأكثر من مائتي جريح، وال زال العدوان اإلسرائيلي على محافظة ٢٠يد عن هذا العدوان ما يز
 آذار ٨وفي صباح الجمعة الموافق . طولكرم، خاصة في مخيمها، متواصالً حتى لحظة إعداد هذا البيان

، واصلت قوات اإلحتالل مجازرها في أماكن فلسطينية أخرى، كان أبشعها ما أعقب اقتحام قوات ٢٠٠٢
 فلسطينياً كان من بينهم قائد قوات األمن ٢٣إلحتالل بلدة خزاعة في قطاع غزة حيث استشهد جراء ذلك ا

وفي اليوم نفسه اقتحمت قوات إسرائيلية مماثلة في العدد . الوطني في جنوب قطاع غزة اللواء أحمد مفرج
، من بينهم أحمد نعمان مدير مستشفى والعدة محافظة بيت لحم، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين

 . اليمامة في الخضر بينما كان يقوم بإسعاف الجرحى
 

رافق المجازر اإلسرائيلية منع قوات اإلحتالل لسيارات اإلسعاف والطواقم الطبية، المحلية واألجنبية، من 
 في الميدان خالفاً للعديد سعافهمإلالوصول إلى أماكن اإلشتباكات لنقل جثث الشهداء والجرحى للمستشفيات أو 
 بإطالق ت قوات اإلحتالل، وقاممن نصوص إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب

ونتيجة اإلستهداف المباشر لسيارات اإلسعاف وللمسعفين . الرصاص وقذائف الدبابات على سيارات اإلسعاف
 عاماً، سائق سيارة الهالل ٢٥اهيم محمد علي أسعد، خالل ثالثة أيام أربعة شهداء، منهم إبرمنهم سقط 

 ٣٢ عاماً، يعمل ممرضاً في وكالة الغوث، وإبراهيم محمد علي أسعد، ٣٦األحمر، وكمال عبد الرحمن سالم، 
بلدة خزاعة، باإلستيالء على لدى اقتحامها  اإلحتالل قامت قوات. عاماً، وهو مسعف في جمعية الهالل األحمر

كذلك قامت قوات . ف الفلسطينية واستخدمها في نقل جنودها لنصب الكمائن وقتل الفلسطينيينسيارات اإلسعا
وفي كّل . على مقدمة الدباباتالبعض اآلخر اإلحتالل بترك جثث الشهداء في الشوارع واألزقة، ووضع 

 ومنازلهم، بشكل عمليات التوغل، أطلقت الطائرات نيران أسلحتها الرشاشة من العيار الثقيل صوب المواطنين
 مواطن ٢٠٠ما يزيد عن اعتقلت سلطات االحتالل عشرات المواطنين، كان من أبرزها اعتقال كما . عشوائي

 . وحدها مواطناً في محافظة بيت لحم٤٠في محافظة طولكرم، و
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المروحيات باإلضافة إلى ذلك، واصلت قوات اإلحتالل انتهاكاتها اليومية، كقصف المقرات األمنية والمدنية ب
. ورفحنابلس، والمقاتالت الحربية، كما حدث في مدن الخليل، حلحول، بيت لحم، جباليا، غزة، خانيونس، 

رة ـاإلعتداء على المواطنين اآلمنين، حيث قامت مجموعة كبيفي  المستوطنون، وبحماية الجيش، استمركذلك 
موا بتحطيم نوافذ مسجد حوارة الرئيسي وعيادة نابلس حيث قا/ من المستوطنين المسلحين بإقتحام بلدة حوارة 

 .، وحرق عدة منازل وهدم أخرى واعتقال عدد من المواطنين منزال٢٠ًأكثر من اإلعتداء على  و،البلدة
 

إن ما تقوم به قوات اإلحتالل منذ بداية اإلنتفاضة، والذي وصل حد إرتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين 
المحظورة بموجب المواثيق الدولية، خاصةً اتفاقيات جنيف األربعة ي إطار جرائم الحرب ندرج فيالفلسطينيين 

تستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومالحقة هذه الجرائم . ١٩٤٩لعام 
الب المجتمع الدولي  تطالهيئةوعليه فإن . للمدنيين الفلسطينيينالعاجلة المسؤولين عنها وتوفير الحماية 

 :بضرورة العمل على ما يلي
التدخل الدولي العاجل، خاصةً من قبل هيئة األمم المتحدة ومؤسساتها، إلرغام إسرائيل بإعتبارها ضرورة . ١

 .قوة محتلة على إيقاف عدوانها وتنكيلها الواسعين بالمواطنين الفلسطينيين
ولية اإلجراءات المناسبة لضمان احترام الحكومة اإلسرائيلية ضرورة اتّخاذ األمم المتحدة والمؤسسات الد. ٢

 .١٩٤٩إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 
إيفاد قوات حماية دولية على وجه السرعة، إلرغام الحكومة اإلسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضرورة . ٣

التنقل ، بحرية الحركة وألطقم الطبية وإلزامها بالسماح ل.القتل، خاصة جرائم لحقوق المواطنين الفلسطينيين
 وكذلك الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف إعتداءاتها على األطقم الطبية واحترام. والجرحىالشهداء نقل ل

 ١٩٤٩ شارات الصليب والهالل األحمر، تطبيقاً لإلتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها إتفاقيات جنيف لعام
 

 -انتهى -
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 ٢٨/٤/٢٠٠٢: التاريخ
 

 
 بيـــان حـــول

 إجتياح قوات اإلحتالل اإلسرائيلية لمدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية
 

 إجتياحاً واسع النطاق ٢٠٠٢نفّذ جيش اإلحتالل اإلسرائيلي بدءً من فجر التاسع والعشرين من شهر آذار 
ابتدأ اإلجتياح لمدينتي رام اهللا والبيرة بتاريــخ . لضفة الغربيةلمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في ا

، قلقيلية ١/٤/٢٠٠٢، طولكرم بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٢، ليمتد بعد ذلك إلى مدن بيت لحم بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٢
بعد ذلك توغلت قوات اإلحتالل في مدينة . ٣/٤/٢٠٠٢، نابلس وسلفيت وجنين بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٢بتاريخ 

، وفي عشرات البلدات والقرى في محافظات جنين ورام اهللا والخليل وبيت لحم، ٤/٤/٢٠٠٢يخ الخليل بتار
العيزرية، أبوديس، العيسوية، (باإلضافة إلى البلدات واألحياء العربية المحاذية لمدينة القدس العربية 

زالت قوات اإلحتالل تحاصر إذ ما (ولم ينته اإلجتياح اإلسرائيلي حتى كتابة هذا البيان ). والسواحرة الشرقية
مقر الرئيس الفلسطيني في رام اهللا، وتُخضع مدينة بيت لحم لحصار وحظر تجول خانقين، هذا إضافةً إلى 

 ).تكرار التوغالت اإلسرائيلية إلى هذه المدينة أو البلدة أو تلك
 

بات والمدرعات والطائرات قامت قوات اإلحتالل بإقتحام مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية معززةً بالدبا
والقوات الراجلة والمحمولة بغرض إرهاب المواطنين الفلسطينيين اآلمنين وإذاللهم وإلحاق الخسائر البشرية 

وارتكبت قوات ". مالحقة اإلرهابيين والقضاء على البنية التحتية لإلرهاب " والمادية بهم تحت عنوان 
عة بحقّ المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة اإلحتالل خالل عمليات اإلجتياح جرائم فظي

 من األطفال وعشرات ١٨ من النساء و٢١ فلسطينياً، من بينهم ٢٥٠فقد قامت بقتل ما ال يقل عن . الغربية
وهناك أدلة على إعدامات خارج نطاق القانون ألكثر من عشرين مواطناً في مخيم . المدنيين األبرياء اآلخرين

هذا باإلضافة . لبلدة القديمة في نابلس وفي مدن رام اهللا والبيرة، قلقيلية، والخليل وغيرها من األماكنجنين وا
 . فلسطيني، جراح الكثيرين منهم بالغة٥٠٠إلى جرح ما ال يقّل عن 

 
رع الشوا(كذلك قامت قوات اإلحتالل بتدمير متعمد وممنهج وواسع النطاق للبنية التحتية للمجتمع الفلسطيني 

وقد طال التدمير . دون أن تقتضي ذلك الضرورات الحربية) واألرصفة، شبكات المياه، الكهرباء، واإلتصاالت
فقد تم التدمير الكلي أو الجزئي للمحالت التجارية، المنازل . الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء

 التشريعي، والمؤسسات الحكومية وغير الخاصة، السيارات، العيادات الطبية، المكاتب، المدارس، المجلس
 ).الهيئةبما فيها المؤسسات اإلعالمية والحقوقية، ومن بينها (الحكومية 

 
لقد أخضعت قوات اإلحتالل المدن والقرى والمخيمات التي تم اجتياحها إلى حظر تجول شامل ومشدد تعدى 

 رام اهللا والبيرة، وأسبوعين في حالة مدينتي الشهر في حالة مدينة بيت لحم، وثالثة أسابيع في حالة مدينتي
ورافق حظر التجول، خالل فترات متفاوتة، انقطاع المياه والكهرباء واإلتصاالت عن تجمعات . نابلس وجنين
كما تم حظر وعرقلة تنقل سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية، إضافةً إلى فرض قيود هائلة . سكنية كثيرة

 .صحفيين والطواقم المكلفة بإيصال المساعدات اإلنسانية للمحتاجين إليهاوغير مبررة على تنقل ال
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لقد ألغت قوات اإلحتالل بإجتياحها للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية ذاك الفارق الذي يميز بين التصنيف أ 
وقد بدا ذلك ). سلطة مدنية فلسطينية إلى جانب سلطة أمنية إسرائيلية(والتصنيف ب ) سلطة فلسطينية كاملة(

وخير شاهد على هذا التدمير بناية مقر األمن الوقائي . واضحاً بعد تدمير المقرات األمنية والمدنية الفلسطينية
هذا ناهيك عن تدمير . في رام اهللا التي تعرضت لقصف مكثف بالصواريخ وقذائف الدبابات لساعات طويلة

 إفراغها من السجناء والمحتجزين األمنيين والجنائيين، قوات اإلحتالل للسجون ومراكز التوقيف، مما أدى إلى
 .األمر الذي بات يهدد بحالة من الفوضى والفلتان األمني

 
لقد قامت قوات اإلحتالل، وتحت جنح الظالم، بإقتحام آالف المنازل الخاصة، وتفجير أبوابها، وحشر سكان 

ب لألموال والممتلكات الخاصة، هذا إلى جانب كما قامت بعمليات نه. عمارات متعددة الشقق في شقة واحدة
كما أن التفجيرات المتتابعة . تدمير مقتنيات ومحتويات المنازل بعد إساءة إستعمالها من قبل جنود االحتالل

وقد . للمباني والمؤسسات كانت تهدد المواطنين المدنيين، خاصة األطفال، في نومهم وفي ساعات يقظتهم
 في أحيان كثيرة السكان المدنيين كدروع بشرية في مخالفة صريحة ألحكام القوانين استعملت قوات اإلحتالل

 .الدولية
 

فلسطيني لفترات متفاوتة، بقي ) ٥٣٠٠(احتجزت قوات اإلحتالل خالل عملية اإلجتياح األخيرة ما ال يقل عن 
واألعداد ما زالت . ذاتها، وذلك حسب إعترافات قوات اإلحتالل )٢٠٠٠(منهم قيد االعتقال ما ال يقـل عـن 

ومن بين المعتقلين عضو المجلس التشريعـي الفلسطيني مـروان البرغوثـي، وأكثر من . في تزايد مستمر
وتحتجز قوات اإلحتالل هؤالء الفلسطينيين في ظروف صحية ومعيشية سيئة، حيث ال .  معتقالً إداريا٣٠٠ً

وهناك معلومات موثّقة عن حاالت من إساءة المعاملة . يتوفر للمعتقلين الفراش واألغطية والطعام الكافي
 .والتعذيب

 
بجرائم بشعة إرتكبتها في مخيم جنين لالجئين " إنتصاراتها"وغني عن القول، فقد توجت قوات االحتالل 

مدى الجرائم في المخيم المذكور غير معروف بعد، لكن حجم الدمار لمئات الوحدات السكنية . الفلسطينيين
وهناك جثث ما زالت تحت األنقاض رغم مرور أكثر من . عيان، وتقشعر له األبدان والضمائر الحيةواضح لل

وهناك جرائم مروعة أخرى حدثت في البلدة القديمة في نابلس، وفي . أسابيع على إرتكاب تلك الجرائم) ٣(
 .غيرها من المدن والبلدات الفلسطينية

 
 على حركة الناس لألغراض المختلفة، سواء لغرض العمل أو العلم وما زال الحصار والطوق الخانقان يثقالن

فقد مات ما ال يقّل عن عشرة مواطنين بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المشافي في . أو العبادة أو العالج
وإذا كانت قوات االحتالل قد إنسحبت من بعض المدن والبلدات، إال أن الطوق حولها ما زال . الوقت المناسب

وما حدث في طولكرم، قلقيلية، ودورا وغيرها من . حكماً وخانقاً، وما زال التهديد بإعادة إقتحامها قائماًم
 .األماكن خير دليل على ذلك
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 : على ما يليالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنعلى ضوء ما تقدم، تؤكد 
 
عن حقيقة ومدى الجرائم التي إرتكبتها قوات ضرورة التعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية للكشف . ١

لقد كان من . االحتالل في مخيم جنين لالجئين، وفي البلدة القديمة لمدينة نابلس، وفي غيرهما من األماكن
المطلوب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق قضائية من قبل مجلس األمن، واألمل ما زال قائماً أن توصي لجنة تقصي 

 .لك اللجنة، التي لها صالحية تحديد آلية محاسبة المسؤولين عن إرتكاب الجرائمالحقائق بتشكيل مثل ت
 
ضرورة التدخل الدولي الفاعل والحقيقي لوقف اإلنتهاكات اإلسرائيلية من جهة، ولتوفير الحد األدنى من . ٢

 .الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين من جهة أخرى
 
حدة لحقوق اإلنسان بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في الجرائم المروعة التي ضرورة أن تقوم لجنة األمم المت. ٣

إن تشكيل لجنة تقصي . إرتكبتها قوات اإلحتالل، وعلى رأسها تلك الجرائم التي إرتكبت في مخيم جنين
ل الحقائق من قبل األمين العام لألمم المتّحدة ال يعفي لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة من تحم

 .مسؤولياتها بهذا الصدد
 
ضرورة أن تقوم المؤسسات الحقوقية الدولية واإلقليمية، الوطنية منها وغير الحكومية، بإدانة الممارسات . ٤

اإلسرائيلية المخالفة ألحكام القانون الدولي اإلنساني، وتحديداً تلك الممارسات المخالفة ألحكام اتفاقية جنيف 
 .اية المدنيين في زمن الحرب بشأن حم١٩٤٩الرابعة لعام 

 
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مصداقة لحصر الخسائر واألضرار الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي، ووضع . ٥

المعايير الموضوعية والمنصفة لتعويض المتضررين بدون تأخير، واستعمال أموال الدعم العربي والدولي لهذا 
 .الغرض

 
قية الفلسطينية جهودها في مجال التوثيق والكشف عن حقيقة اإلنتهاكات ضرورة أن تنسق المؤسسات الحقو. ٦

إن من . اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل فترة اإلجتياح، وأن تعمل في توثيقها وفقاً للمعايير العلمية
 .شأن هذا التنسيق توفير الجهد من جهة، وتعزيز مصداقية التوثيق من جهة أخرى

 
 تقوم مؤسسات اإلغاثة المحلية والدولية بتقديم ما يلزم من الخدمات والمعونات، وعلى وجه ضرورة أن. ٧

السرعة، للمنكوبين في مخيم جنين، خاصة في مجال البحث عن المفقودين وعن الضحايا الذين ما زالوا 
 ).ربما ما زال بعضهم على قيد الحياة(مدفونين تحت األنقاض 

 
 - انتهى-
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 ٢٨/٥/٢٠٠٢: التاريخ
 

 
 محكمة أمن الدولة العليا في غزة

 تصدر أحكاماً باإلعدام والسجن المؤبد بحقّ عدد من المواطنين
 
 

 ٢٣/٥/٢٠٠٢أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في ختام جلستها التي انعقدت في سجن غزة المركزي بتاريخ 
أحمد عبد شؤون العمل الجماهيري، العقيد أحكاماً قاسية بحقّ المتهمين بقتل مساعد المفوض السياسي العام ل

فقد حكمت المحكمة على المتهم .  عاماً، من سكان بيت حانون، على خلفية شجار عائلي٦٧، الكريم أبو عودة
 عاماً، من بيت حانون، باإلعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بعد إدانته بالقتل ٣٩، جمال إبراهيم حسين ناصر

 عاماً، من بيت حانون، بالسجن المؤبد بعد إدانته باإلشتراك ٣٩،  حسين حسن ناصرراتبالعمد، وعلى المتهم 
 .لم يصادق الرئيس ياسر عرفات على األحكام حتى لحظة كتابة هذا البيان. والشروع في القتل

 
ورين الحد  فإن محكمة أمن الدولة العليا المذكورة لم توفر للمتهمين المذكالهيئة،وفق المعلومات المتوفرة لدى 

ففي الوقت الذي سمحت فيه للعشرات من عائلة المجني عليه بحضور . األدنى من ضمانات المحاكمة العادلة
كذلك، خُصص معظم وقت الجلسات . المحاكمة، لم تسمح ألي من عائلة المتهمين بحضور أي من الجلسات

 في حين لم تُتَح الفرصة أمام الدفاع لجلب  شخصاً،٢٤للنيابة العامة التي تقدمت بالئحة تتضمن سماع شهادة 
 أيضاً، كان رئيس المحكمة طيلة الجلسات غاضباً على الهيئةووفق توثيق . الشهود أو استجواب شهود النيابة

وقد دفعت . محامي الدفاع، مما شجع الجمهور على توجيه الشتائم له، حتى وصل األمر إلى حد تهديده جسدياً
حامي المتهم األول إلى طلب اإلنسحاب أكثر من مرة، في حين سجل محامي المتهم ظروف المحاكمة هذه م

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد . الثاني إنسحابه من تمثيل موكله قبل بدء جلسة المرافعة الختامية
داء وألول مرة يتم تخصيص جزء من حيثيات الحكم للحديث عن أ.  دون حضور محاميهراتببحقّ المتهم 

المحامي والذي اتُّهم بالتآمر مع المتهم لتعطيل سير العدالة، وبأن كالمه كان استعراضياً، وبأن هدفه الرئيس 
 .هو الحصول على أتعاب المحاماة، وأنّه ليس أهالً للثقة

 
 بحق ستة ١٠/٤/٢٠٠٢لقد سبق حكم محكمة أمن الدولة أعاله مجموعة أحكام أصدرتها ذات المحكمة في 

فقد أصدرت بعد انعقادها في مقر األمن . ن، خمسة منهم بعد إدانتهم بالتعامل مع المخابرات اإلسرائيليةمتهمي
 ٤٠ سامي خضر إسماعيل حجي: الوقائي في غزة أحكاماً باإلعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحقّ كل من

 سهيل شحادة زقوتسنة،  ٥٢ محمود محمد عبد السالم الشريف سنة، ٤٧ محمد ثابت خليل الراعيسنة، 
 سنة، فقد ٢٢ عبد الحليم مسعود حمدان،أما المتهم السادس، .  سنة٢٢ حسام زهدي محمد الهسي سنة، و٣٣

 ١٣/٤/٢٠٠٢كذلك حكمت ذات المحكمة بتاريخ .  سنة مع األشغال الشاقة١٥حكمت عليه بالسجن لمدة 
  سنة، بعد أن أدانته ٣٢ ناصر محمد سليمان القريناويباإلعدام رمياً بالرصاص بحقّ 

 
 
 



 ٢٦٢ 

لم يصادق الرئيس ياسر عرفات على .  عاما٤٠ً، محمد حسن العايديبقتل الضابط في الشرطة الفلسطينية، 
 .أي من هذه األحكام حتى هذا التاريخ

 
 مثل لقد تم في جميع الحاالت المذكورة أعاله إختزال إجراءات المحاكمة العادلة كما أقرتها المواثيق الدولية،

من يرونه مناسباً من توكيل  و،عن أنفسهمحق الدفاع علنية مختصة توفّر لهم تقديم المتهمين إلى محكمة 
، وكذلك  وتقديم البيناتاإلتهامومناقشة شهود  إلعداد الدفاعللمحامين  في إتاحة المهلة الالزمة الحقّ و،المحامين

 . الحقّ في اإلستئناف لدى المراجع القضائية المختصة
 

 تُكرر مطالبتها للرئيس ياسر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،على ضوء ما هو وارد أعاله، فإن 
 الهيئةكما تؤكّد ). بما فيها قرارات المحكمة المذكورة(عرفات بعدم المصادقة على قرارات محاكم أمن الدولة 

لنظام القضائي الفلسطيني وتحويل القضايا على موقفها المبدئي بضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة من ا
 الهيئةلقد أكدت ). بإعتبارها القاضي الطبيعي للمواطنين(المنظورة أمامها، واختصاصاتها، للمحاكم النظامية 

، وعددت فيها األسباب ١٨/٤/٢٠٠١على هذه المواقف في الرسالة التي بعثتها للرئيس ياسر عرفات بتاريخ 
من الدولة، واعتبرت أن إستمرار عمل مثل هذه المحاكم يتعارض مع متطلبات المحاكمة الداعية إللغاء محاكم أ

 أيضاً في رسالتها إلى وزير العدل الفلسطيني بتاريخ الهيئةوهو ما أكّدت عليه . العادلة ومع مبدأ سيادة القانون
خ ـ في رام اهللا بتاري المقاطعةت في مقرالسريعة التي تمالميدانية المحاكمة  في أعقاب ٢٩/٤/٢٠٠٢
، وفي تقريرها السنوي السابع عن حالة حقوق يـة اإلسرائيلـ للمتهمين بمقتل وزير السياح٢٥/٤/٢٠٠٢

 .٢٠٠١المواطن الفلسطيني لعام 
 

صالحية المحاكم النظامية لانتقاص خطير أمن الدولة ينطوي على  إن نظر قضايا جزائية عادية من قبل محاكم
محاكم أمن فمن الواضح أن .  جراءات المحاكمة العادلة من جهة أخرىإلومة موجعة من جهة، وعلى مسا

عن عدم قابلية أحكامها ناهيك في المحاكم النظامية، عادةً اإلجراءات القانونية السليمة التي تتبع الدولة تختزل 
ت جدية حول نزاهة وكفاءة إضافة إلى ذلك، فإن القضية األخيرة التي نظرتها المحكمة تثير تساؤال. لإلستئناف
 .قضاتها

 
إن الحرص على مبدأ سيادة القانون بعامة، وعلى استقامة القضاء الفلسطيني بخاصة، يتطلب الكفّ عن سلب 

 .صالحيات المحاكم النظامية لصالح محاكم أمن الدولة
 

 - انتهى -
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  ٣١/٧/٢٠٠٢: التاريخ
 

 
 بيـــان حـــول

 ئيلي للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية إستمرار اإلحتالل اإلسرا
 

مع دخول إنتفاضة األقصى شهرها الثالث والعشرين، وإستمرار العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، 
فلسطيني، كان ) ١٧٠٠(فقد قتل منذ بداية اإلنتفاضة ما يزيد على . استمر وتصاعد سقوط الضحايا الفلسطينيين

كذلك واصلت قوات اإلحتالل عمليات تصفية . قتلوا منذ بداية العام الحالي) ٨٠٠(ى من بينهم ما يزيد عل
نشطاء اإلنتفاضة وقادتها الميدانيين، كان آخرها عملية إغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس، صالح 

قامته في  على مقر إ٢٢/٧/٢٠٠٢ بتاريخ ١٦ -شحادة، بقنبلة تزن طناً أطلقتها طائرة حربية من طراز ف
وقد قتل في هذه العملية، باإلضافة إلى شحادة . أحد المباني السكنية الواقعة في حي الدرج في مدينة غزة

 ١٧٠كانوا يقيمون في المبنى، وجرح أكثر من )  أطفال٨من بينهم (وزوجته وإبنته، أحد عشر مدنياً فلسطينياً 
كما تصاعد .  وتضرر عشرات المنازل المجاورةهذا إضافةً إلى تدمير أربعة منازل بصورة كلية. آخرون

ففي مدينة الخليل، قام المتطرفون اليهود بترويع المواطنين وتدمير . عنف المستوطنين في اآلونة األخيرة
وقد أسفرت إعتداءات المستوطنين عن قتل الطفلة نيفين . ممتلكاتهم تحت غطاء وحماية الجيش اإلسرائيلي

دينة الخليل، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس أطلقه عليها أحد  سنة، من م١٤موسى جمجوم، 
باإلضافة إلى ذلك، شددت قوات اإلحتالل من إجراءات الحصار والطوق المفروضين على المدن . المستوطنين

 ٢٤/٦/٢٠٠٢ومنذ . والبلدات والمخيمات الفلسطينية، هذا إضافةً إلى عزل الضفة الغربية عن قطاع غزة
ات اإلحتالل نظام حظر التجول المستمر على سكان المدن التي أعيد إحتاللها، والذي ال يتم رفعه فرضت قو

 .إالّ لساعات خالل األسبوع، مما يفاقم من معاناة الفلسطينيين، خاصة األطفال والمرضى والحوامل
 

ووصل عدد . يئةكما واصلت قوات اإلحتالل إعتقال الفلسطينيين وإحتجازهم في ظروف معيشية وصحية س
 ٩٠٠ فلسطيني، من بينهم ما يزيد على ٩٠٠٠المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي ما يزيد على 

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وعبد -ومن بين المعتقلين مروان البرغوثي . فلسطيني معتقلون إدارياً
وهناك معلومات مصداقة عن حاالت تعذيب . لفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا–الرحيم ملوح 

 . وإساءة معاملة في السجون ومراكز التوقيف اإلسرائيلية
 

فلم يترك . لقد ألقت اإلعتداءات اإلسرائيلية التعسفية بظالل ثقيلة وقاتمة على الوضع اإلقتصادي للفلسطينيين
وبسبب الخسائر . د الفلسطيني من كبوتهالحصار واإلغالق وحظر التجول أي فرصة أمام نهوض اإلقتصا

المادية المباشرة الناتجة عن تدمير المؤسسات والمباني وتوقف اإلنتاج في المصانع والمشاغل والمزارع 
 %.٥٠إرتفعت نسبة البطالة في أوساط الفلسطينيين إلى أرقام قياسية تجاوزت ألـ 

 
 



 ٢٦٤ 

 الفلسطينين، وما يرافقها من قتل، هدم منازل، تدمير إن اإلعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المواطنين
الممتلكات الخاصة وشّل عمل المؤسسات المدنية واألمنية، المداهمات واإلعتقاالت، تصفية النشطاء، ومواصلة 
فرض نظام حظر التجول على سكان مدن الضفة الغربية لفترة تجاوزت خمسة أسابيع، تندرج في إطار 

وإن إعادة إحتالل مدن الضفة الغربية يلغي . محظورة وفق المواثيق واألعراف الدوليةالعقوبات الجماعية ال
، يشّل عمل المؤسسات األمنية والمدنية )ج(و ) ب(و ) أ(التمييز الذي أوجدته إتفاقيات أوسلو بين مناطق 

 . يمقراطيينالفلسطينية، ويجهض بالتالي المحاوالت الفلسطينية الرامية لإلصالح وإعادة البناء الد
 

، وإذ تستغرب الصمت الدولي غير المبرر وغير المغتفر إزاء الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
 :اإلعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، تطالب بما يلي

 
 اإلسرائيلي من المناطق الفلسطينية التي ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحقيق اإلنسحاب. ١

أعيد إحتاللها، ولتمكين السلطة الفلسطينية من تنفيذ خطة اإلصالح وإعادة البناء الديمقراطيين التي التزمت 
 .بها
 
حتى في حالة الحرب، تحظر القوانين الدولية تلك الممارسات التي من شأنها إلحاق األذى غير المبرر . ٢

فممارسات اإلحتالل، ومقاومة اإلحتالل، . يين وعلى رأسها العقوبات الجماعية على أنواعهابالمدنيين المحم
 .تحكمها أعراف دولية من الضروري والواجب أن يتم اإللتزام بها من قبل األطراف المعنية

 
هودها وتعزيز ضرورة قيام الهيئات الدولية ذات العالقة بتقديم المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين بتكثيف ج. ٣

 .حضورها وزيادة مستوى دعمها
 
ضرورة إخراج المدنيين، الفلسطينيين واإلسرائيليين، من دائرة اإلستهداف بالعنف إنسجاماً مع المعايير . ٤

 .الدولية ذات العالقة
 

 - إنتهى -
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 ١٢/٩/٢٠٠٢: التاريخ
 
 

 بيــان حــــول
 ت العامة واستقالة الوزراءنتخاباإجراء اإلقرار الرئيس تحديد موعد تبعات 

 
 كانون الثاني المقبل ٢٠ مرسوماً رئاسياً يقضي بتحديد ١١/٩/٢٠٠٢أصدر الرئيس ياسر عرفات يوم أمس 

وقد تلى ذلك المرسوم، ونتيجة إلصرار المجلس . موعداً إلجراء االنتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية
لحكومة الجديدة للتصويت داخل المجلس، تقديم الوزراء التشريعي الفلسطيني على طرح مسألة الثقة با

 .استقاالت جماعية، قبلها الرئيس، واعداً بتشكيل حكومة جديدة خالل أسبوعين
 

صالحياته لى ممارسة ع المجلس التشريعي الفلسطيني تثمن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إصرار
حجب الثقة كوسيلة رقابية ب تلويحه، وبخاصة أكثر جدية من السابق  الرقابية على الحكومة بشكلومسؤولياته

 . الرئاسية والتشريعية،موعد إجراء االنتخابات العامة كما ترحب الهيئة بقرار الرئيس تحديد .فعالة
 

ومن منطلق الحرص على أن تكون اإلجراءات المشار إليها منسجمة مع القانون األساسي الفلسطيني، وكذلك 
 : تؤكد الهيئة على ما يلي المقبلة، العامةاهة االنتخاباتنزعلى 

 
 ال  على أنأسبوعين،لثقة خالل لنيل ا على المجلس التشريعي عرضهالحكومة الجديدة واتشكيل أن يتم . ١

 الذي بدأ سريانه بتاريخ القانون األساسي من ٦٥لمادة وزيراً، وذلك وفقاً ل) ١٩ (عدد الوزراءيتجاوز 
٧/٧/٢٠٠٢. 
تحديد اإلطار القانوني لالنتخابات بشأن اتخاذ اإلجراء التشريعي المناسب إلى التشريعي أن يسارع المجلس . ٢

، أو بإجراء تعديالت عليه، أو بإصدار ١٩٩٥، سواء بالمصادقة على قانون االنتخابات القديم لسنة القادمة
ء تشريعي كهذا إلى تحقيق أكبر قدر من وفي جميع األحوال، يجب أن يهدف أي إجرا. قانون إنتخابات جديد

 .المساواة بين المواطنين في التأثير على نتائج االنتخابات
 عن  انتخابات، واالنتظار إلى حين صدور قانون المركزيةعدم استعجال الرئيس بتشكيل لجنة االنتخابات. ٣

ركزية، ومهامها، وطريقة تعيين  الم تشكيل لجنة االنتخاباتمسألة ، أمور أخرىضمن ، ينظم التشريعيالمجلس
 .أعضائها

 
 - إنتهى -



 ٢٦٦ 



 ٢٦٧ 

 ٨/١٠/٢٠٠٢: التاريخ 
 
 

 بيـــان حــــول
 ٧/١٠/٢٠٠٢بتاريخ األحداث التي شهدتها مدينة غزة 

 
شخاص من عائلة أبو عقل في مخيم ت مجموعة من األ أقدمالهيئة،حسب المعلومات المتوفرة لدى 

 قائد -العقيد راجح أبو لحية التي كان يستقلها سيارة ال ، بإعتراض ٧/١٠/٢٠٠٢النصيرات، يوم أمس اإلثنين 
، ، بالقرب من أبراج الكرامة في شارع النصر في غزة في الشرطة الفلسطينيةقوات حفظ النظام والتدخل

 بإطالق النار عليه ، حيث قاموا ومرافقتهم إلى شارع الجالء المجاورةسيارالوأجبروه ومرافقيه على مغادرة 
وبين أفراد من عملية اإلغتيال  تبادل إلطالق النار بين منفذي أعقب ذلك. ا أدى إلى وفاته على الفورم

الوصول بسيارة أبو لحية إلى مخيم و  الفرار في المنفذوننجحوقد . المكانفي الشرطة كانوا متواجدين 
يوسف ثأراً لقتله جاء ، وأن هاإلعالن عبر مكبرات الصوت عن مقتلقاموا بإحراق السيارة و حيثالنصيرات، 

في كل من مدينة غزة حصلت إشتباكات فوتسارعت األحداث بعد ذلك، .  الذي قتل في العام الماضيعقل
تخلل ذلك   ومجموعات مسلحة يعتقد أن لها عالقة بقتل العقيد أبو لحية،بين األجهزة األمنيةومخيم النصيرات 

أربعة مواطنين، نتيجة لها  ن واألجهزة األمنية الفلسطينية، سقطوأعقبه مواجهات بين بعض المواطنين المدنيي
 .بجراحأكثر من مائة أصيب و
 

 عاماً، من ١٩ ،مواطنين يوسف محمد عبد الهادي عقلالعلى مقتل  عام  بعد مرور المؤسفيأتي هذا الحادث
 المصادمات التي ءأثنا،  عاماً، من حي الصبرا في غزة١٤ ،سكان النصيرات، وعبد اهللا محمد اإلفرنجي

 ةالفلسطينيالهيئة وقد أدانت . ٨/١٠/٢٠٠١بتاريخ مجموعة من طلبة الجامعة اإلسالمية ووقعت بين الشرطة 
عدم و ،لمتظاهرينل فريقها في ت المفرطة للقوة الفلسطينيةستخدام الشرطةإفي حينه  المستقلة لحقوق المواطن

 قام بها التي االعتداءات الهيئةذلك إستنكرت ك .لناريةاستخدام األسلحة اب المتعلقةقواعد لل هااحترام
علنية، تكون جلساتها  تحقيق، لجنةتشكيل في حينه أيضاً  الهيئة وطالبت  .ن على الممتلكات العامةوالمتظاهر

لم هذا  لكن. محاسبة المسؤولين عن المواجهاتبناء على إستنتاجاتها وتوصياتها  يتموينشر تقريرها، و
 .يحصل

 
كما تستنكر  .نكر الهيئة ظاهرة أخذ القانون باليد وتنظر بخطورة بالغة إلى حوادث القتل على خلفية الثأرتست

 نتيجة اإلستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة سقوط المدنيين األبرياءحادث مقتل العقيد أبو لحية، وتأسف ل
 :بما يليالهيئة طالب  تبناء على ما تقدم. ودون التدرج في إستخدام األسلحة النارية

تفادي تنامي ظاهرة في التحقيق في مثل هذه الحوادث ومالحقة المتسببين، لضرورة أن يأخذ القضاء دوره . ١
 .أخذ القانون باليد

للتحقيق في الحوادث األخيرة وخلفيتها تشكيل لجنة قيام مجلس الوزراء بضرورة  التأكيد على الهيئةتعيد . ٢
 كافة مع منحها، واالستقالليةيكون أعضاؤها من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يها، واألسباب التي أدت إل

 .تهماإفاد الشهود وسماع استدعاءالصالحيات الالزمة في 



 ٢٦٨ 

جلساتها بصورة علنية، وأن ينشر تقريرها، وأن تتم محاسبة جميع  التحقيق أن تعقد لجنةضرورة . ٣
 .اهليتتوصل إوالتوصيات التي ئج التحقيق المسؤولين عن المواجهات بناء على نتا

ضرورة تحرك السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة القوى والجهات ذات العالقة لضبط ظاهرة سوء إستخدام . ٤
 .السالح

 
 على المواطنيناإلعتداءات اإلسرائيلية من المؤسف حقاً أن هذه األحداث تأتي في وقت تتصاعد فيه 

 الذي وقعت فيه هذه  اليومذات في خانيونس فجر فلسطينياًأربعة عشر إستشهاد آخرها الفلسطينيين، والتي كان 
إن الظروف اإلستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، تتطلب أقصى . األحداث المحزنة

                                     .درجات ضبط النفس والحكمة في معالجة القضايا
 

 –نتهى إ -
 
 
 



 ٢٦٩ 

٣٠/١٢/٢٠٠٢: التاريخ  
 

 
 بيــــان حــــول 

 تعييــن النائــب العــام الجديــد
 
إثر تعيين النائب العام السابق، القاضي زهير الصوراني، وزيراً للعدل في تشرين أول الماضي، وشغور 

 يقضي بدمج نيابة  قرارا٢٧/١٢/٢٠٠٢ًمنصب النائب العام تبعاً لذلك، أصدر الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 
أمن الدولة والنيابة العامة المدنية، وتعيين األستاذ خالد القدرة، النائب العام لمحاكم أمن الدولة، نائباً عاماً 

 .للسلطة الوطنية الفلسطينية
 

                   الهيئةبالرغم من اإلقرار بأهمية تعيين نائب عام جديد، إذ ال يجوز أن يبقى هذا المنصب الحيوي شاغراً، فإن 
 ٩٨تؤكّد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون التعيين منسجماً مع القوانين الفلسطينية السارية، خاصة المـادة   

   بتنسـيب مـن مجلـس القضـاء      "من القانون األساسي الفلسطيني، التي تنص على أن تعيين النائب العام يـتم
 . يد على ما جاء في القانون األساسي من قانون السلطة القضائية التي أعادت التأك٦٣، والمادة "األعلى

 
، بسبب عدد أعضـائه  ٢٠٠٢ لسنة ١إن تشكيل مجلس القضاء األعلى جاء مخالفاً لقانون السلطة القضائية رقم     

، أو تجاوز بعض األعضاء سن السبعين عاماً خالفـاً للمـادة      ٨١الذي تجاوز ما هو منصوص عليه في المادة         
ولذلك فإن تعيين النائب العام الجديد بقرار مـن رئـيس           . ب من وزير العدل   ، أو تشكيل المجلس دون تنسي     ٣٤

كما أن دمج نيابة أمن الدولة مع النيابة العامة المدنيـة، واإلبقـاء             . السلطة الوطنية معيب من الناحية القانونية     
ة اللذان لم  يتضـمنا أي  على محاكم أمن الدولة، يشكّل مخالفةً لكل من القانون األساسي وقانون السلطة القضائي  

 . إشارة لنيابة أو محكمة أمن الدولة
 

  تطالب الجهـات الفلسـطينية ذات   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن في ضوء ما ذكر أعاله، فإن 
العالقة بضرورة إعادة النظر في قرار تعيين النائب العام، كونه قراراً غير دستوري، إعادة تشـكيل مجلـس                   

 على ضـرورة إلغـاء نيابـة        الهيئةكذلك تؤكّد   .  األعلى، وتعيين النائب العام بما يتفق وأحكام القانون        القضاء
 .ومحاكم أمن الدولة من النظام القضائي الفلسطيني لعدم وجود أي أساس قانوني لهذه المحاكم

 
 - إنتهى -
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 ٢٧٣ 

٢٨/١/٢٠٠٢: التاريـخ  
٦٢٥٤/٢٠٠٢/د:  الرقـم  

 
 حضرة السيد عماد الفالوجي المحترم

 وزير البريد واالتصاالت
  فلسطين-رام اهللا 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
أصحاب المحالت التجارية في محافظة تلقت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن شكوى من عدد من 

 :ا يلي، جاء فيها مرام اهللا والبيرة
 .يملك المشتكون هواتف عمومية تعمل بالقطع المعدنية .١
قامت شركة االتصاالت الفلسطينية دون إبالغهم، ودون سابق إنذار، بفصل خطوط الهواتف العمومية  .٢

 .العائدة للمشتكين
يفيد المشتكون أن عدداً من الهواتف العمومية كانت في محالتهم قبل قدوم السلطة وقبل تأسيس شركة  .٣
 .تصاالت الفلسطينيةاال
يفيد المشتكون أن فصل الهواتف العمومية يلحق بهم ضرراً مادياً كبيراً، حيث يتراوح سعر جهاز  .٤

 ١٠٠٠ شيكل، إضافة إلى رسوم الخط الهاتفي التي تزيد عن ٨٠٠٠ إلى ٢٥٠٠الهاتف العمومي ما بين 
 .شيكل

 مرات للوصول إلى تسوية األمر، إال أن يفيد المشتكون انهم راجعوا شركة االتصاالت الفلسطينية عدة .٥
 .شركة االتصاالت ترفض ذلك

 
 .دعاءات المشتكين، وموافاتنا بردكم في أقرب فرصة ممكنةإنتوجه إليكم في الهيئة آملين منكم التحقيق في 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 

 ي ـسعيد زيدان. د
 المديــر العـام
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 ٢٧٥ 

٢٩/٤/٢٠٠٢: التاريخ  
 ٦٥١٦/٢٠٠٢/د: مالرق

 
 فريح أبو مدين المحترماألستاذ حضرة 

  وزير العدل
  فلسطين–غزة 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
المرحلة التي يمر بها الشعب وحساسية  تعقيدات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنتدرك 

 للسلطة الوطنية الفلسطينية  أنالهيئة كما تدرك .السياسية واألمنية ، خاصة من الناحيتين حالياًالفلسطيني
 ، بالمصالح العليا للشعب الفلسطينياً شخص يلحق ضرركّل، في مالحقة ومحاسبة حقاً، وربما عليها واجب

االلتزام باإلجراءات   أهميةفي الوقت نفسه تدرك الهيئة لكن. النافذةالفلسطينية يخرق القوانين شخص كل  وأ
 لسنة ٣الفلسطيني رقم  الجزائية قانون اإلجراءات بالتحديد و،ن النافذةالقوانيفي عليها المنصوص القانونية 
 اإللتزام بما تضمنته معايير المحاكمة العادلة كما حددتها المواثيق الدولية ذات العالقة، أهمية، وكذلك ٢٠٠١
 .لبعيدا وألشعب الفلسطيني على المدى المتوسط العليا لمصالح ال اعتقادنا، مع فيتنافى، تال والتي 

 
الميدانية المحاكمة إزاء تعبر عن قلقها البالغ  الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الهيئة، فإن وبناء عليه

ة ـ للمتهمين بمقتل وزير السياح٢٥/٤/٢٠٠٢خ ـت في مقر المقاطعة في رام اهللا بتاريالسريعة التي تم
ت المحكمة العسكرية أحكاماً بحقّهم  حيث أصدر،١٣/١٠/٢٠٠١ في "يـام زئيفـرحبع"ي ـاإلسرائيل

 . تتراوح بين عام واحد وثمانية عشر عاماً مع األشغال الشاقة
 

إن المحكمة التي نظرت قضية المتهمين األربعة هي محكمة عسكرية غير مختصة قانوناً في محاكمة 
معايير وضمانات المذكورة   المحكمةكما لم تراع. المدنيين، خاصة وأن رئيسها يفتقر إلى الخلفية القانونية

 ،عن أنفسهمحق الدفاع علنية مختصة توفّر لهم التي تتطلب تقديم المتهمين إلى محكمة والمحاكمة العادلة 
للمحامين  في إتاحة المهلة الالزمة الحقّ و،من يرونه مناسباً من المحامينتوكيل والذي يشمل الحقّ في 

.  لدى المراجع القضائية المختصةاالستئناف، والحقّ في ديم البيناتومناقشة شهود االتهام وتق إلعداد الدفاع
صالحية المحاكم النظامية من لانتقاص خطير عسكرية ينطوي على محكمة القضية من قبل هذه إن نظر 

المحكمة فمن الواضح أن .  جراءات المحاكمة العادلة من جهة أخرىإلجهة، وعلى مساومة موجعة 
أصدرت أحكامها في المحاكم النظامية، وعادةً جراءات القانونية السليمة التي تتبع اإلالعسكرية اختزلت 

 . عن عدم قابلية أحكامها لإلستئنافمذهلة، ناهيك  سرعةب
 
 
 



 ٢٧٦ 

إن الحرص على مبدأ سيادة القانون بعامة، وعلى استقامة القضاء الفلسطيني بخاصة، يتطلب من وزارة 
طراف الحقوقية المعنية األخرى، اتخاذ موقف صريح وإسماع صوت العدل الفلسطينية، ومن جميع األ
 . على عمله على وجه السرعةالهيئةوهو ما تحثّكم . واضح إزاء هذا الموضوع الهام

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 

 سعيد زيداني . د
 امـدير العـالم

 
 
 
 
 
 

 :نسخة إلى
  المحترم النائب العام-
  في المجلس التشريعي المحترمقوق اإلنسان رئيس لجنة الرقابة وح-
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 ٢٧/٧/٢٠٠٢: التاريخ
 ٦٥٤٢/٢٠٠٢/د: الرقم

 
 سيادة الرئيس ياسر عرفات حفظه اهللا ورعاه

 السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس -  دولة فلسطينرئيس 
  فلسطين–رام اهللا 

 
  السلطة القضائيةالمصادقة على القانون األساسي وقانونتبعات : الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
، ١٨/٥/٢٠٠٢ بتاريخ الوقائع الفلسطينيةفي بعد مصادقة فخامتكم على قانون السلطة القضائية ونشره 

؛ وبعد مصادقة فخامتكم أيضاً على القانون األساسي وسريانه منذ ١٨/٦/٢٠٠٢ بتاريخ والذي أصبح نافذاً
، يسر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن توضح ٧/٧/٢٠٠٢بتاريخ الوقائع الفلسطينية نشره في 

 : لفخامتكم أهم تبعات نفاذ هذين القانونين الهامين
 
 محاكم أمن الدولة. ١

يقضي بإلغاء محـاكم  سريع قرار ، يتوجب إتّخاذ القانون األساسي وقانون السلطة القضائيةفي أعقاب سريان  
 في الرسالة التي بعثتهـا     الهيئةالتي أوردتها   ألسباب  إضافةً إلى ا  . ئي الفلسطيني من النظام القضا  أمن الدولة   

 بشان إلغاء محاكم أمن الدولة، فإن نفاذ القانون األساسي يلغـي أي             ١٨/٤/٢٠٠١إلى فخامتكــم بتاريـخ    
لمذكور تنص  قانون ا  من ال  ١٠٥المادة  وبصورة خاصة، فإن    . أساس قانوني لتشكيل وعمل مثل هذه المحاكم      

تُلغى جميع األحكام التي تنظم حاالت الطواريء المعمول بها في فلسطين قبل نفـاذ هـذا القـانون           " على أن 
كما يخلـو قـانون السـلطة       ". ١٩٤٥اإلنتدابية لعام   ) الطواريء  (األساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع        

 .القضائية من أي إشارة إلى محاكم أمن الدولة
 
 وزراءمجلس ال. ٢
يتكون مجلس الوزراء من عدد ال يزيد على تسعة عشـر           " ه من القانون األساسي على أنّ     ٦٥تنص المادة   . أ

إالّ أن التعديل الوزاري األخيـر لشـهر        . "وزيراً، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كّل وزير          
 . جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة٢٠٠٢تموز 

 
 مـن المـادة   ٤يخالف الفقرة شرة الوزراء الجدد لعملهم قبل حصولهم على ثقة المجلس التشريعي         إن مبا . ب
ال يجوز ألي من الوزراء ممارسة مهام منصـبه إالّ بعـد            " والتي تنص على أنّه     من القانون األساسي،     ٦٤

 ".الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي
 
مية ليست وزارات برتب وزراء يفتقر إلى أي أسـاس قـانوني،            إن تعيين رؤساء هيئات ومؤسسات رس     . ج

 . ويتناقض مع الحد األقصى لعدد الوزراء كما حدده القانون األساسي
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 مجلس القضاء األعلى. ٣
 يشكّل مجلس القضاء األعلى اإلنتقالي ٢٠٠٢ لسنة ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٨١بمقتضى المادة 

لوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل خالل شهر من تاريخ نشر هذا بقرار من رئيس السلطة ا
 رئيساً، أربعة من قضاة المحكمة –رئيس المحكمة العليا : القانون في الجريدة الرسمية على النحو التالي

 . العليا، النائب العام، رئيسا محكمة اإلستئناف في غزة ورام اهللا، ووكيل وزارة العدل
 
أعاله٨١ يعتبر مخالفاً لما تضمنته المادة ١/٦/٢٠٠٠ إستمرار عمل مجلس القضاء األعلى المشكل منذ إن  .

بزيادة عضوين عما هو محدد في (فعدد أعضاء مجلس القضاء األعلى الحالي هو أحد عشر عضواً 
 ٣٧ تيننص الماد لاًمخالفيعتبر من أعضاء مجلس القضاء األعلى إستمرار عمل ثالثة كما أن ). القانون

عماد سليم  وزهير ياسر خليل ومحمد عوني صابر الناظر: الثالثة همو. من قانون السلطة القضائية ٨١و
 وبالتالي، فإن المطلوب هو إعادة تشكيل مجلس القضاء األعلى حسب المواصفات المحددة في المادتين .أسعد
 . من القانون األساسي٨١ و ٣٧
 
 متنفيذ قرارات المحاك. ٤

الشـرطة وقـوات األمـن      التي ظلّت تضعف من ثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني عدم تنفيـذ            األمور  من  
وبسـريان القـانون األساسـي      . خالفاً لقوانين العقوبات السارية   وذلك   ،لكثير من قرارات المحاكم   األخرى  

فالمـادة  . هذين القـانونين  ريحة ل فإن عدم تنفيذ القرارات القضائية يعتبر مخالفة ص       وقانون السلطة القضائية،    
٩٨      على من القانون األساسي تنص األحكام القضائية واجبة التنفيذ واإلمتناع عن تنفيـذها أو تعطيـل            "  أن

تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عامـاً أو مكلفـاً     
 في رفع الدعوى مباشرةً إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنيـة            بخدمة عامة، وللمحكوم له الحقّ    

نحثّكم، يا فخامة الرئيس، على إصدار التعليمات الصـارمة بضـرورة تنفيـذ قـرارات               ". تعويضاً كامالً له  
 .المحاكم دون تردد أو مساومة

 
 مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية المختلفة. ٥

اكز توقيف خاضعة إلدارة األجهزة األمنية المختلفة دون تنظيم قانوني، واستمرار إن إستمرار عمل مر
 من القانون األساسي والتي تنص ١١ من المادة ٢احتجاز مواطنين فيها لفترات طويلة، يعتبر مخالفاً للفقرة 

فالسجون ". السجونال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم " على أنّه 
القانونية هي فقط تلك الخاضعة لوالية المديرية العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل والمنظمة بقانون مراكز 

وعليه، فإن السجون الخاضعة لسيطرة األجهزة األمنية إما أن . ١٩٩٨ لسنة ٦اإلصالح والتأهيل رقم 
هيل، وإما أن يصدر قانون بخصوصها، وإما أن يتم تُخضع إلشراف المديرية العامة لمراكز اإلصالح والتأ

 .إغالقها
 
 تحديد مواعيد اإلنتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والهيئات المحلية . ٦

وبما . لقد حدد القانون األساسي مدة المجلس التشريعي بالفترة اإلنتقالية، وكذلك مدة رئاسة السلطة الوطنية
ت منذ ما يزيد على ثالث سنوات، فإن تمديد والية المجلس التشريعي ألكثر من أن الفترة اإلنتقالية قد انته

وعليه، من الضروري . ، يفتقر إلى أي أساس قانوني٥/٥/٢٠٠٢مرة، والتـي كـان آخرهــا فـي 



 ٢٧٩ 

كما من ). للرئاسة والمجلس التشريعي(والواجب تحديد تاريخ ويوم محددين إلجراء اإلنتخابات العامة 
 . والواجب تحديد تاريخ ويوم محددين إلجراء اإلنتخابات للهيئات المحليةالضروري

 
وفي الختام، إن التعامل الجدي والفوري مع التبعات القانونية لنفاذ القانون األساسي وقانون السلطة القضائية 

باديء الديمقراطية من شأنه أن يعطي مؤشراً واضحاً وتعبيراً صادقاً إللتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بم
إن إحترام مباديء الديمقراطية وحقوق اإلنسان يتطلب أيضاً إعادة النظر في قانون . وحقوق اإلنسان

، وبخاصة البنود المتعلقة بتوزيع المقاعد على الدوائر ٧/١٢/١٩٩٥اإلنتخابات الفلسطيني الصادر بتاريخ 
 .اإلنتخابية

 
 ر،وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقديــ

 
 

 سعيد زيداني. د
 المـدير الـعام
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 ٧/٨/٢٠٠٢ :ـخـالتاري
 ٦٥٤٥/٢٠٠٢/د:  الرقـم

 
 المحترماألستاذ النائب العام حضرة 

 النيابة العامة
  فلسطين- غزة

 
 تحية طيبة وبعد،

 
مرفق (مقتل أبنائهم ين حول  المواطن من عدد منوىاتلقت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن شك

 :، جاء فيها ما يلي)قائمة بأسماء القتلى
 
، قتل عدد من المواطنين ٢٠٠٢خالل إجتاح قوات اإلحتالل اإلسرائيلية لمدن الضفة الغربية في ربيع  .١

 .على أيدي جهات فلسطينية، بعضهم كان معتقالً في السجون الفلسطينية
 .ف عن نتائج التحقيق في ظروف مقتل أبنائهميفيد أهالي القتلى أنه حتى اآلن لم يتم الكش .٢
يفيد المواطنون المذكورون أنهم توجهوا للجهات المعنية من أجل الكشف عن مالبسات قتل أبنائهم، وعن  .٣

 .الجهة أو الجهات التي تقف وراء عمليات القتل، لكن دون جدوى
    

في وف مقتل  المواطنين المذكورين أطالعنا على نتائج التحقيق في  ظر  راجينالهيئةنتوجه إليكم في 
 .أقرب فرصة ممكنة

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 

 ي ـسعيد زيدان. د
 المديــر العـام



 ٢٨٢ 

 
 :قائمة بأسماء القتلى

 
 .١/٤/٢٠٠٢قتل بتاريخ . صوريف ـ الخليل/ كامل عبد الفتاح القاضي  .١
 .١/٤/٢٠٠٢قتل بتاريخ . الدوحة ـ بيت لحم/ نمر محمد على صبح  .٢
 .١/٦/٢٠٠٢قتل في مدينة الخليل بتاريخ . الخليل/ أيمن تيسير عبد اهللا الجوالني  .٣
 .١/٤/٢٠٠٢قتل في مدينة طولكرم بتاريخ . صيدا ـ طولكرم/ محمد فتحي مخلوف عجاج  .٤
 .١٣/٣/٢٠٠٢قتل بتاريخ . حوسان ـ بيت لحم/ محمود نمر محمود سباتين  .٥
 . ١/٤/٢٠٠٢ قتل بتاريخ .عنبتا ـ طولكرم/ سليم محمد أمين برقاوي  .٦
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 ١٠/٩/٢٠٠٢: التاريــخ
 ٦٥٦٦/٢٠٠٢/د: الرقــم

 
 حضرات السادة رئيس وأعضاء المجلس التشريعـي الفلسطيني المحترميـــن 

  فلسطين–رام اهللا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 حول النظام اإلنتخابــي الفلسطينــي  بعض المالحظات: الموضوع
 

 عن القرار بإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في بداية ٢٠٠٢ في شهر حزيران بعد إعالن الرئيس عرفات
، يسر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن تضع بين أيديكم بعض النقاط الهامة ذات ٢٠٠٣العام 

 :تتلخص هذه المالحظات في التالي. العالقة بالتحضير لإلنتخابات القادمة
 
 بــات المركزيـــةلجنـــة اإلنتخا. ١

اللجنة مسـؤولية   هذه   إذ يقع على عاتق      ،ليس خافياً على أحد أهمية الدور المنوط بلجنة اإلنتخابات المركزية         
 . ضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهةلغرض وذلك .  واإلشراف عليها، إدارتها،تنظيم عملية اإلنتخابات

 
 إنتخابـات   النموذج األول تشـكيل لجنـة     يتم حسب   . كزيةهناك نموذجان بشأن تشكيل لجنة اإلنتخابات المر      

 تضم بين أعضائها قضاة من درجة قضاة إستئناف فأعلى إضافةً إلى أكـاديميين ومحـامين                مستقلة ومحايدة 
مـن ممثلـين عـن القـوائم        لجنة  التشكيل  أما حسب النموذج الثاني، فيتم      . مستقلين من المعروفين بالنزاهة   

 ).وتكون برئاسة قاضي(ي اإلنتخابات  فواألحزاب المشاركة
 

، ١٩٩٥ لسـنة  ١٣في حال تبني النموذج األول، وهو المنصوص عليه في قانون اإلنتخابات الفلسطيني رقم          
ال بد من اإللتزام بنصوص القانون المذكور، خاصة ما يتعلق بضرورة وجود قاضيين مـن بـين أعضـاء                   

أما إذا تـم    .  خلت في عضويتها من القضاة     ١٩٩٦ إنتخابات عام    وللعلم فإن اللجنة التي أشرفت على     . اللجنة
 بشكل يسمح بتشكيل لجنة إنتخابات مركزيـة يكـون   فالمطلوب تعديل قانون اإلنتخابات  تبني النموذج الثاني،    

وفي كال الحالتين، يـتم تشـكيل اللجنـة         . أعضاؤها ممثلين عن القوائم واألحزاب المشاركة في اإلنتخابات       
 .ق بين األحزاب والقوائم المشاركةباإلتفا

 
تشـكيل  تقرير خاص حـول     الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بصدد إعداد       من الجدير بالذكر أن الهيئة      و

وإختصاص لجان اإلنتخابات المركزية، تعرض من خالله نماذج من تجارب بعض الدول الديمقراطيـة فـي    
 . طيني في إختيار النموذج األفضل لضمان نزاهة اإلنتخاباتوذلك بهدف مساعدة المشرع الفلس. هذا الشأن
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 نظـــام الكوتـــــا. ٢
 مقاعد ألبناء األقلية المسيحية، كما تـم حجـز مقعـد واحـد للطائفـة      ٦ تم حجز ،١٩٩٦في إنتخابات عام   

 .السامرية
اإلبقـاء  تقـرر    ولكن، إذا    .نينمن الحقوق المتساوية للمواط   ينطوي على إنتقاص    تعتقد الهيئة أن نظام الكوتا      

تؤكّد الهيئة على ضرورة أن تتناسب المقاعد المحجوزة مـع نسـبة            على نظام الكوتا في اإلنتخابات القادمة،     
 .األقلية المعنية من السكان

 
 الدوائــر اإلنتخابيــــة. ٣

من الضروري والواجب  ،١٩٩٦إذا تقرر اإلبقاء على النظام اإلنتخابي الذي تم إعتماده في إنتخابات عام 
 :مراعاة التالي بشأن الدوائر اإلنتخابية وعدد المرشحين عن كّل منها

 فال .عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة إنتخابية مع عدد أصحاب حق اإلقتراع فيهاأن يتناسب ضرورة . أ
لفيت مقابل مقعد سدائرة  ناخب هم أصحاب حقّ اإلقتراع في ١٩١٩١لـ مقعد واحد تخصيص مثالً، يجوز، 

ينتقص عدم التناسب هذا ن إ). ١٩٩٦هذا ما كان عليه الحال عام ( ناخب في دائرة شمال غزة ٨٩٤٥لـ 
 .التأثير على نتائج اإلنتخاباتفي الحقوق المتساوية للمواطنين من 
، وعـدد   ١٩٩٦ضرورة إعادة النظر في عدد الدوائر اإلنتخابية التي تم إعتمادها في إنتخابات عــام               . ب

 .المقاعد المخصصة لكّل منها، بحيث يتحقق أقصى حد ممكن من المساواة في هذا الشأن
 
 الدعايـــة اإلنتخابيــة والتمويــــل. ٤

وسـائل اإلعـالم    التمويل الرسمي ومن    من  المرشحين المختلفين   ستفادة  بشأن إ منصفة  معايير  وضع  يتوجب  
فليس منصفاً أو مقبوالً أن يـتم تسـخير وسـائل اإلعـالم              .يةالترويج لبرامجهم اإلنتخاب  ، لغرض   الرسمية

 .  غيرهمبعض المرشحين دونالمالية من أجل دعم الموارد و
 

وأخيراً، تؤكّد الهيئة على ما ورد في الرسالة التي بعثتها إلى رئيس السلطة الوطنيـة الفلسطينيـة بتاريـخ 
للرئاسة والمجلس (جراء اإلنتخابات العامة  حول ضرورة تحديد تاريخ ويوم محددين إل٢٧/٧/٢٠٠٢

 ).مرفق نسخة عنها. (، وتاريخ ويوم محددين إلجراء اإلنتخابات للهيئات المحلية)التشريعي
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،
 

 
 سعيد زيدانـي. د

 المديــر العـام
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 ٢/١٠/٢٠٠٢: التاريخ
  ٢٦٧/٢٠٠٢/ز: الرقم

 
  المحترم األراضيرئيس سلطة السيد

 فريح أبو مدين األستاذ
 فلسطين

 
  وبعد، طيبة تحية

 
معايير وإجراءات التصرف بأراضي الدولة من قبل السلطة الوطنية "حول  بإعداد تقرير حاليا الهيئة تقوم

 :الالزمة حول بالمعلومات الهيئة محامي أمل من حضرتكم التكرم بتزويدون، "الفلسطينية
 .ءات التي إتبعت لغرض التصرف بأراضي الدولة منذ قدوم السلطة الفلسطينيةالمعايير واإلجرا -
 .حجم أراضي الدولة التي تم التصرف فيها منذ قدوم السلطة، والجهات المستفيدة -
 الجهات المسؤولة عن التصرف بأراضي الدولة  -
 .المشكالت البارزة في مسألة التصرف بأراضي الدولة -
 .، الجهات المتعدية، واإلجراءات المتخذة بحقهاالتعديات على أراضي الدولة -
 .التشريعات التي تحكم التصرف بأراضي الدولة واستغاللها -
 
 . تصلنا المعلومات المذكورة في أقرب فرصة ممكنةأن آملين

 
  فائق اإلحترام،وتقبلوا

 
 

  زيدانيسعيد. د
 العـام المديـر
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 ٦/١٠/٢٠٠٢: التاريـخ
 ٦٦٢٣/٢٠٠٢/د: الرقـم

 
 حضرة الدكتور نعيم أبو الحمص المحترم

 وزير التربية والتعليم العالي
  فلسطين–رام اهللا 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
العديد من الشكاوى حول التعيينات فـي وزارة التربيـة           الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن      الهيئةتلّقت  

 الهيئـة في اآلونة األخيرة تلقـت      . ال التدريس إشغال وظائف في مج   المتعلقة ب والتعليم، وخصوصاً الطلبات    
 : شكاوى حول ذات الموضوع، ويمكن تلخيص النقاط الواردة في هذه الشكاوى بما يلي١٥
 
هذا . وزارة التربية والتعليم في تعيين الموظفينومعايير تبين آلية عدم وجود معايير واضحة ومعلنة  .١

الرقم الذي يحصل عليه مقدم الطلب من (بتحديد األولوية ة عدم وضوح معايير الوزارة المتعلقإضافةً إلى 
 .)لجنة المقابالت

تغيير أرقام المرشحين للوظيفة بحيث يتم في التعامل مع الطلبات بأن هناك تالعباً يدعى بعض المشتكين  .٢
 . آخرينمرشحين من سنة إلى أخرى لصالح 

٣. ما يتعلق برفض تعيين بعض األشخاص الذين  بعض المشتكين بوجود تمييز في التعيين، خاصةً ىعيد
 . يعانون من إعاقات

 
ونظـراً لتكـرار ورود شـكاوى حـول ذات          .  آملين النظر في إدعاءات المواطنين     الهيئةنتوجه إليكم في    

تعيين من يتقدم بطلب إشغال وظيفة في وزارة التربية والتعلـيم، خاصـة             بمعايير  الموضوع، نأمل تزويدنا    
 .للتدريس

 
 وا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،وتفضل

 
 

 سعيد زيداني. د
 المديـر العـام

 
 

 
 
 
 



 ٢٨٨ 



 ٢٨٩ 

 ١٩/١٠/٢٠٠٢: التاريـخ
 ٢٦٩/٢٠٠٢/ز: الرقــم

 
 حضرة الدكتور سالم فياض المحترم

 وزير المالية 
  فلسطين-رام اهللا

 
 تحية طيبة وبعد،

 
ومن ". حالة حقوق المواطن الفلسطيني" حاليا بالعمل على إعداد تقريرها السنوي الثامن حول الهيئةتقوم 

أجل إغناء التقرير بالمعلومات الكاملة والدقيقة عن جهود الجهات الحكومية على صعيد اإلصالح والتطوير، 
 من حضرتكم التعاون مع محاميها وإطالعه على الخطوات التي تم إنجازها في مجال الهيئةتأمل 

، وأية ٢٣/٦/٢٠٠٢الصادرة بتاريخ "  للحكومة الفلسطينيةخطة المائة يوم"إختصاصكم على صعيد تنفيذ 
 . في مجال اإلصالح والتطوير٢٠٠٢جهود أخرى ذات عالقة بذلت خالل العام 

 
 . آملين أن يصلنا ردكم في أقرب فرصة ممكنة

 
 وتقبلوا خالص االحترام،

 
 

 سعيد زيداني. د
 المديـر العـام

 
 



 ٢٩٠ 

 
 



 ٢٩١ 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٢: خـالتاري
 ٣٧٦٣/٢٠٠٢/دغ: رقمـال

 
 المحترم  األستاذ خالد القدرةحضرة

 نائب عام أمن الدولة
  فلسطين–غـزة 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 المواطن هي هيئة وطنية مشكلة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس ياسر  الفلسطينية المستقلة لحقوقالهيئة

تختص . ٣٠/٩/١٩٩٣خ عرفات، بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بتاري
بمتابعة وضمان توفير متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانين " الهيئة وفقاً للمرسوم الرئاسي 

والتشريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين 
 ".ومنظمة التحرير الفلسطينية

 
اوى عدد من المواطنين الموقوفين لدى األجهزة األمنية، تتلقى ردوداً خطية في من خالل متابعة الهيئة لشك

أمن الدولة، وقد اتخذت جميع اإلجراءات / أن الموقوف لدينا هو على ذمة النائب العام(الغالب مفادها 
 ).القانونية المتبعة بحقه

 
 عدة سنوات، لدى مختلف األجهزة وال يخفى عليكم أنه ال يزال هناك العشرات من الموقوفين، بعضهم منذ

األمنية، دون اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، خاصة فيما يتعلق بتوجيه اإلتهامات المحددة، أو عرض 
إضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة العدل العيا في غزة عدداً من القرارات . ملفاتهم على الجهات القضائية

 .م يتم اإلمتثال لهاباإلفراج عن بعض هؤالء الموقوفين، لكن ل
 

نتوجه إليكم في الهيئة آملين النظر في الوضع القانوني لجميع الموقوفين المرفقة أسماؤهم، وتقديم أدلة ضده 
 .للمحاكمة، واألمر باإلفراج عن الموقوفين بشكل غير قانوني، وموافاتنا بردكم

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 سعيد زيداني. د

 المديـر العـام
 

 
 
 



 ٢٩٢ 



 ٢٩٣ 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٢ :التاريـخ
 ٦٦٣٠/٢٠٠٢/د: ـمـالرق

 
 سيـادة الرئيـس ياســر عرفـــات حفظــه اللـــه 

 رئيس السلطــة الوطنيــة الفلسطينيــة
 رئيس دولة فلسطين

 فلسطين -رام اهللا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

باإلعدام رمياً  حكمين  تباعا١٩/١٠/٢٠٠٢ًو١٧أصدرت محكمة أمن الدولة في مدينة غزة بتاريخ 
حمد أ، وأمين  في مدينة غزة عاماً، من حي الشجاعية٣٩ ، المواطنين وليد إبراهيم حمديةبحقبالرصاص 

 بعد إدانتهما بالعمالة لجهاز المخابرات العامة ، وذلكيونسخان  عاماً، من مخيم ٣١ ،إبراهيم خلف اهللا
ليا للشعب الفلسطيني، والتسبب قصداً في قتل عدد من بالمصالح الوطنية العتبعاً لذلك اإلسرائيلي، واإلضرار 

 .نشطاء حركة حماس
 

وانين السلطة الوطنية الفلسطينية في مالحقة ومعاقبة العمالء وفقاًٍ للقعلى حق، بل وواجب الهيئة تؤكد 
ا  تتوفر فيهونزيهةمستقلة محكمة أمام   كما تؤكد على ضرورة أن يحاكم أي شخص متهم بالعمالة.النافذة

 ، محاكم أمن الدولةالداعي إلى إلغاءموقفها وفي هذا السياق، تكرر الهيئة  .كافة ضمانات المحاكمة العادلة
حقوق المتهم األساسية، وال تلبي الحد األدنى من متطلبات المحاكمة العادلة، وكذلك ألن  تمس تحديداً ألنها

 ومن ٧/٧/٢٠٠٢ألساسي الفلسطيني بتاريخ محاكم أمن الدولة أصبحت غير قانونية بعد سريان القانون ا
، وغيرها من هذه القضايامثل ن إحالة كما أ. ١٨/٦/٢٠٠٢ون السلطـة القضائيـة بتاريـخ ـقبلـه قان

إلى محكمة أمن الدولة يشكل انتقاصاً خطيراً من القضايا التي تدخل ضمن إختصاص القضاء العادي، 
 .األصيل والوالية العامة للنظر في مثل هذه الجرائمصالحيات المحاكم النظامية صاحبة االختصاص 

 
 في غزة بحق  أمن الدولةةم اإلعدام الصادرة عن محكماعدم المصادقة على أحكنتوجه إليكم في الهيئة آملين 

 . مجدداً إلى القضاء العادي للنظر فيهايةإعادة ملف القضالمواطنين المذكورين أعاله، و
 

 ام،وتفضلوا بقبول فائق االحتر
 
 

 د زيداني ـسعي. د
 المديــر العـام

 
 

 



 ٢٩٤ 



 ٢٩٥ 

 ٥/١١/٢٠٠٢: التـاريخ
 ٦٦٤٣/٢٠٠٢/د: الرقـم

 
 حضرة السيد النائب العام المحترم

  فلسطين–غزة 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

، تعرض مجموعة من الصحفيين، أثناء تغطيتهم لإلنفجار الذي وقع في الهيئةوفق المعلومات المتوفرة لدى 
، لإلعتداء بالضرب المبرح والرمي بالحجارة وتكسير ٣١/١٠/٢٠٠٢ غزة بتاريخ حي الصبرة في

كاميراتهم ومصادرة ما بحوزتهم من أشرطة تسجيل من قبل أنصار حركة حماس المتواجدين في موقع 
ق  أيضاً أن الصحفيين المعتدى عليهم تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة في غزة للتحقيالهيئةوعلمت . الحادث

 .في الحادث
 

 بخطورة بالغة لإلعتداء الذي تعرض له الصحفيون أثناء الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنتنظر 
قيامهم بواجبهم، وترى فيه مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير وتقييداً على الصحفيين في الوصول إلى 

 على ضرورة إتخاذ الجهات الفلسطينية ةالهيئلذا تؤكد . مصادر المعلومات ومواقع األحداث بحرية
المختصة، وخصوصاً النيابة العامة، اإلجراءات الكفيلة بمعاقبة الفاعلين ومنع تكرار وقوع مثل هذه األحداث 

 .في المستقبل
 

 آملين إطالعنا على سير التحقيق في القضية، خاصة في ظل تكرار وقوع حوادث الهيئةنتوجه إليكم في 
 .صحفيين من قبل جهات فلسطينية مختلفة، وموافاتنا بردكماإلعتداء على ال

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

 
 

 سعيد زيداني. د
 المدـير العـام

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩٦ 

 



 ٢٩٧ 

 ١٠/١١/٢٠٠٢: التاريـخ
 ٦٦٥٠/٢٠٠٢/د: الرقــم

 
 حضرة النائب قدورة فارس المحترم
 عي الفلسطيني المجلس التشري–رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان 

  فلسطين–رام اهللا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

تلقت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن شكوى غير موقعة بإسم عدد من موظفي سلطة النقد 
 :الفلسطينية، جاء فيها ما يلي

 .يدعي المشتكون أن محافظ سلطة النقد قام بنقل وفصل بعض الموظفين من وظائفهم بصورة تعسفية .١
دعي المشتكون أن نقل الموظفين من وحدة إلى أخرى داخل سلطة النقد أدى إلى عدم وضع الشخص ي .٢

 .المناسب في المكان المناسب
يدعي المشتكون أن محافظ سلطة النقد ومرافقيه إعتدوا بالضرب على رئيس دائرة األبحاث والسياسات  .٣

 . النقدية
 .ه الشتائم واإلهانات لبعض الموظفينيدعي المشتكون تعمد محافظ سلطة النقد توجي .٤

 
كما تبين أن بعض الذين . بعد التحقيق األولي حول ما ورد في الشكوى تبين أن بعض اإلدعاءات صحيحة
 .ذُكرت أسماؤهم في الرسالة يترددون في متابعة القضية ربما خوفاً على وظائفهم

 
، نظراً لعدم إمكانية متابعتها من قبل الهيئة بسبب عدم  آملين متابعة الشكوى المذكورةالهيئةنتوجه إليكم في 

 . التعرف على أسماء المشتكين
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،
 
 

 سعيد زيداني. د
 المديــر العـام

 
 
 

 

 
 
 



 ٢٩٨ 

 



 ٢٩٩ 

 ١٠/١١/٢٠٠٢ :التاريـخ
 ٦٦٥١/٢٠٠٢/د: ـمـالرق

 
 المحترمالوزير جميل الطريفي حضرة 

 ة العليا رئيس اللجنة المدني
  فلسطين-رام اهللا 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، هيئة وطنية مشكلة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس ياسر 

تختص . ٣٠/٩/١٩٩٣عرفات، بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بتاريخ 
ابعة وضمان توفير متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانين بمت" الهيئة وفقاً للمرسوم الرئاسي 

والتشريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين 
 ".ومنظمة التحرير الفلسطينية

 افرين إلى األردن، نيـن المس المواط من عدد مـنوىاتلقت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن شك
 :جاء فيها ما يلي

يفيد المواطنون المذكورون أنهم ينتظرون عدة أيام من أجل السماح لهم بالسفر إلى األردن أو عبر  .١
 .األردن إلى دول أخرى

 .يفيد المواطنون المذكورون أن بعض األشخاص يتم السماح لهم بالمرور بالواسطة والمحسوبية .٢
ن المذكورين من اإلنتظار الطويل، فإن اإلستراحة في أريحا تفتقر إلى األمور إضافة إلى معاناة المواطني .٣

 : التالية
 .عدم توفر الخدمات الصحية •
 . نظافة دورات المياهعدم كفاية وعدم •
 . إرتفاع أسعار األشياء التي تباع في الكافتيريا •
 .شواقل من الشخص عند دخوله لإلستراحة) ١٠(يتم استيفاء  •
 .لبات التكسيات العمومية من وإلى اإلستراحةإرتفاع أسعار ط •
 .كافة التلفونات العمومية الموجودة في اإلستراحة معطلة •
 .اإلكتظاظ الشديد في القاعة، إضافة إلى عدم وجود تكييف •

        
في أقرب فرصة وموافاتنا بردكم   آملين النظر في شكوى المواطنين المذكورين،،الهيئةنتوجه إليكم في 

 .ممكنة
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 د زيداني ـسعي. د
 مالمديــر العـا



 ٣٠٠ 

 
 

 



 ٣٠١ 

 ١٠/١١/٢٠٠٢: التاريـخ
 ٦٦٥٠/٢٠٠٢/د: الرقـم

 
 حضرة النائب قدورة فارس المحترم
  المجلس التشريعي الفلسطيني–رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان 

  فلسطين–رام اهللا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

نية المستقلة لحقوق المواطن شكوى غير موقعة بإسم عدد من موظفي سلطة النقد تلقت الهيئة الفلسطي
 :الفلسطينية، جاء فيها ما يلي

 .يدعي المشتكون أن محافظ سلطة النقد قام بنقل وفصل بعض الموظفين من وظائفهم بصورة تعسفية .١
 إلى عدم وضع الشخص يدعي المشتكون أن نقل الموظفين من وحدة إلى أخرى داخل سلطة النقد أدى .٢

 .المناسب في المكان المناسب
يدعي المشتكون أن محافظ سلطة النقد ومرافقيه إعتدوا بالضرب على رئيس دائرة األبحاث والسياسات  .٣

 . النقدية
 .يدعي المشتكون تعمد محافظ سلطة النقد توجيه الشتائم واإلهانات لبعض الموظفين .٤

 
كما تبين أن بعض الذين .  الشكوى تبين أن بعض اإلدعاءات صحيحةبعد التحقيق األولي حول ما ورد في

 .ذُكرت أسماؤهم في الرسالة يترددون في متابعة القضية ربما خوفاً على وظائفهم
 

 آملين متابعة الشكوى المذكورة، نظراً لعدم إمكانية متابعتها من قبل الهيئة بسبب عدم الهيئةنتوجه إليكم في 
 . ء المشتكينالتعرف على أسما

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

 
 

 سعيد زيداني. د
 المديــر العـام

 
 
 
 
 
 
 



 ٣٠٢ 
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