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تتع���رض احلري���ات العامة في فلس���طني لكثير م���ن االنتهاكات، ومن املقلق جدًا ع���دم التحرك اجلدي والفعال من قبل املس���ؤولني التخاذ 
اإلج���راءات الت���ي م���ن ش���أنها تصحيح املس���ار والعمل على ضمان احلريات وفق القانون األساس���ي الفلس���طيني واملواثي���ق الدولية حلقوق 

اإلنسان، والتي كفلت جميعها لإلنسان التمتع بهذه احلريات.

 لقد حذرت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان مرارًا وتكرارًا، وال زالت، من خطورة التضييق على املواطنني في ممارسة حرياتهم التي كفلها 
القانون الفلسطيني، سواًء كان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، فأشكال االنتهاك للحريات العامة كثيرة ومتعددة تبدأ من منع 

التجمع السلمي مرورًا بتقييد حرية احلركة والسفر وصواًل إلى حرق املطاعم والفنادق، كما جرى في قطاع غزة.

فعلى الس���لطة الوطنية الفلس���طينية واحلكومة املقالة في قطاع غزة بكافة أجهزتهما األمنية حتمل املسؤوليات امللقاة على عاتقهما، وأن 
تنحاز دومًا إلى املواطن، وعليها أيضًا اتخاذ جميع اإلجراءات التي من شأنها ضمان وتوافر الظروف املالئمة للتعبير عن احلريات العامة 
جلميع املواطنني على حٍد سواء، فقد باتت مظاهر خنق احلريات العامة في فلسطني ال تبشر باخلير، األمر الذي من شأنه أن يتنافى مع 

جميع مظاهر التحول الدميقراطي الذي نسعى جميعًا لتحقيقه لضمان بناء دولتنا الدميقراطية احلرة املستقلة.

لقد تناولنا في هذا العدد جملة من احلريات التي تعرضت للتضييق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد متت معاجلها بطريقة حقوقية 
بأقالم حقوقيني وباحثني من داخل الهيئة وخارجها، في محاولة منا إلعطاء هذا املوضوع األهمية التي يستحق، فعلى سبيل املثال، لقد 
كفل القانون الدولي حلقوق اإلنس���ان والقانون األساس���ي الفلس���طيني حق اإلنس���ان في التنقل والس���فر وهي من احلريات العامة التي ال 
جتوز مصادرتها أو تقييدها إال في حدود القانون، كما حرص العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية للعام 1966  على إرساء هذا احلق 
في املادة )12( منه والتي تنص على أن: » لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 
إقامت���ه«. ويكف���ل البن���د الثاني من ذات املادة حرية مغ���ادرة املواطن ألي بلد، مبا في ذلك بلده، وينطبق ه���ذا احلق على الزيارات القصيرة 
والطويلة إلى اخلارج وعلى املهاجرين )الدائمني أو شبه الدائمني(  وأكد البند الرابع بأنه: »ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول 

إلى بلده«.
استعرضت هذا املثال، الذي يوازي في أهميته  باقي احلريات املنتهكة في فلسطني، كون الهيئة ال زالت تتلقى العديد من شكاوى املواطنني 
احملرومني من هذا احلق، فال تزال معاناة املواطنني في قطاع غزة قائمة بس���بب اس���تمرار قضية نفاذ الدفاتر اخلاصة بجوازات الس���فر في 
محافظات غزة منذ تش���رين ثاني 8002، ما يتس���بب في حرمانهم من حقهم في الس���فر والتنقل، باإلضافة إلى احلاجة امللحة للحاالت 
اخلاصة، منها احلاالت املرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعالجها في اخلارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البالد، إضافة إلى حاجة اآلالف 
مم���ن انته���ت صالحي���ة جوازاتهم وحاجتها للتجديد، وكما قامت األجهزة األمنية في الضفة الغربية مبنع إصدار جوازات س���فر أو جتديد 

جوازات سفر ملواطنني مقيمني في قطاع غزة.

 وف���ي املقاب���ل قام���ت األجهزة األمنية التابعة للس���لطة القائمة ف���ي قطاع غزة مبص���ادرة العديد من جوازات الس���فر ملواطنني في القطاع، 
ومنع���ت وال ت���زال متن���ع العدي���د منهم من مغادرة قطاع غزة س���واًء نحو الضفة الغربية أو للخارج عبر معبر رف���ح، خالل الفترات التي يتم 

فيها فتح املعبر من قبل السلطات املصرية، وهذا اإلجراء ميثل انتهاكًا صارخًا للحق في التنقل. 

وأمام هذا الواقع علينا أن نتساءل دومًا أال يكفينا ما نواجهه كشعب وقضية وإنسان، قبل كل شيء، من إجراءات وسياسات االحتالل الرامية 
 دومًا إلى نفي الفلس���طيني، أليس من واجبنا جميعًا االنتصار لإلنس���ان الفلس���طيني وحرياته وحقوقه املكفولة أصاًل مبوجب القانون!.

رندا سنيورة
املديرة التنفيذية
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* منسق أعمال املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان في الضفة الغربية

سميح محسن*

في إحدى حفالت اإلفطار اجلماعي في شـــهر رمضان املاضي، والتي جمعت عددًا 
من الكّتاب والصحفيني الفلســـطينيني على مائدة مســـؤول فلسطيني في مدينة 
رام اللـــه، ترّجل ذلك املســـؤول كلمـــًة توقفُت عند جملة فيها. لقد تســـاءل قائاًل: 
ُب من كّتاب وصحفيني لم يرهبهم االحتالل وبطشه، كيف يخشون توجيه  َأَتَعجَّ
النقـــد ألداء أجهزة الســـلطة الوطنية الفلســـطينية ؟!! وفهمـــت ضمنًا واألجهزة 

األمنية في مقدمتها كونها متتلك أدوات التخويف والترهيب دون غيرها.  
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قبل أسبوع فقط من كتابة هذا املوضوع طلب مني الصديق مجيد 
صواحل���ة املس���اهمة في ه���ذا العدد م���ن )الفصلية( بكتاب���ة مقالة 
أختاره���ا بنفس���ي حول احلريات العامة في فلس���طني. لم أتردد في 
إجاب���ة القبول، وإمنا س���اومته على الوقت املمن���وح لي، حتى أمتكن 
م���ن حتديد املوضوع الذي س���أكتب حوله، وأع���د خطوطه العريضة 
في ذاكرتي، قبل الش���روع في صياغته. وهنا سوف أقدم شهادة حول 
جتربت���ي الش���خصية، والت���ي تتداخ���ل م���ع ما ه���و عام، ف���ي كيفية 
التعامل )الفلس���طيني( مع قضية حرية الرأي والتعبير، مبختلف 

ن الفلسطيني لهذه القضية.   مستويات امُلَكوِّ
 عود على بدء، تعمدت افتتاح هذه )الش���هادة( بتلك احلادثة، ومبا 
حملت���ه م���ن قول، ف���ي هذا اإليجاز لتجربة خمس���ة عش���ر عامًا في 
العم���ل الرقابي عل���ى أداء أجهزة الس���لطة الوطنية الفلس���طينية. 
وبالتحدي���د ما يتعل���ق بترجمة تلك األجه���زة ملفاهيم حرية الرأي 
والتعبي���ر، وف���ي كيفي���ة تعامله���ا م���ع الق���ول النقدي ألدائه���ا، ومع 
اجلهات املصدرة للقول، وفي كيفية تعامل الصحفيني واإلعالميني 
الفلسطينيني مع تلك األجهزة، وبذلك أحدد خمسة مستويات في 

تقدمي هذه الشهادة:
• األول: السلطات الرسمية.	
• ثانيًا: اإلعالم الرسمي. 	
• ثالثًا: اإلعالم غير الرسمي	
• رابعًا: الصحافيون واإلعالميون.	
• خامسًا: منظمات حقوق اإلنسان.	

املستوى األول: السلطات الرسمية 
أزعم أن أول دراسة صدرت في كتاب حول قضية حرية الرأي والتعبير 
في مناطق الس���لطة الوطنية الفلس���طينية كانت في العام 1996، 
كنت قد أعددتها أثناء عملي منسقًا إعالميًا في جمعية )القانون( 
الت���ي أغلق���ت نهائيًا عام 2004. وش���هد مطلع الع���ام 1997 صدور 
الع���دد األول من مجلة )حقوق الن���اس( التي كنت رئيس حتريرها، 
وكانت مجلة نقدية وقفت بحزم أمام االنتهاكات التي كانت تقترفها 
أجهزة الس���لطة الوطنية الفلس���طينية، املدنية منها واألمنية على 
ح���د س���واء، وكان للعديد من الزمالء في منظمات حقوق اإلنس���ان 
الفلس���طينية، والهيئ���ة الفلس���طينية املس���تقلة حلق���وق اإلنس���ان 

واحدة منها، مساهمات نقدية ثرية في هذا املضمار.   
ل���ن أغرق كثي���رًا في اجلانب النظري ملفاهي���م ومعايير حرية الرأي 
والتعبير. ولكن عندما أشرت إلى الدراسة التي أعددتها كان هدفي 
ه���و اإلش���ارة إلى حالة االلتباس الفلس���طينية حول ه���ذه القضية. 
فف���ي حني أك���دت وثيق���ة االس���تقالل على ص���ون احلري���ات العامة 
بش���كل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، في دولة فلسطني 
العتي���دة، ج���اء أول القوان���ني الت���ي وضعته���ا الس���لطة الوطني���ة 
الفلس���طينية، وه���و قان���ون املطبوع���ات والنش���ر لع���ام 1995 ليحد 
بش���كل كبير من هذه احلريات. ورغم انتخاب مجلس���ني تش���ريعيني 
فلس���طينيني منذ ذلك العهد، وصدور القانون األساس���ي للس���لطة 
الوطنية الفلس���طينية )الدس���تور املؤقت( إال أن القانون املذكور لم 
َر علي���ه تعديالت تتالءم مع  يع���رض على أي من املجلس���ني، ولم جُتْ

ما ورد في القانون األساسي.
لق���د علمتن���ا التجرب���ة أن القوانني قد تبقى حب���رًا على ورق. وبكل 
َن  أس���ف فإن التجربة الفلس���طينية أكدت )صحة( ه���ذه املقولة )وملمِ
تســـول لـــه نفســـه تكذيب القـــول عليه فقـــط رصد عـــدد قرارات 

محكمـــة العـــدل العليـــا الفلســـطينية التـــي صـــدرت خـــالل هـــذا 
العـــام فقـــط والقاضيـــة باإلفراج عـــن معتقلني سياســـيني(. وعلى 
الرغ���م من الهام���ش الضيق الذي منحه قانون املطبوعات والنش���ر 
للصحافة وللصحافيني، إال أن عددًا من الصحافيني الفلسطينيني 
جرى احتجازهم لدى مختلف األجهزة األمنية الفلس���طينية على 
خلفي���ة آرائه���م السياس���ية، أو معارضته���م لالنته���اكات الت���ي كانت 
تقترفه���ا تل���ك األجهزة بح���ق املواطنني الفلس���طينيني، وكان كاتب 
هذه الس���طور أحده���م. وبالعودة إلى التقاري���ر التي كانت تصدرها، 
وما تزال، منظمات حقوق اإلنس���ان الفلس���طينية نس���تطيع حصر 

جميع تلك احلاالت موثقة بتفاصيلها.         
كان ذلك في تس���عينيات القرن املاضي، أما ما بعد الرابع عش���ر من 
حزيران )يونيو( 2007، وفي أعقاب احلسم العسكري لصالح حركة 
)حماس( في قطاع غزة، فحّدث وال حرج. وميكن القول هنا ظاهرة 
التع���دي على احلريات الصحفية، وعلى الصحفيني ومؤسس���اتهم، 
على خلفية االنتماء السياسي، استشرت إلى حد كبير، حتى لو لم 
يكت���ب الصحافي���ون نقدًا أو غيره للس���لطات الرس���مية، في الضفة 
الغربي���ة وقط���اع غ���زة عل���ى ح���د س���واء. ب���ل إنَّ األم���ر ازداد خطورة 
م���ن خ���الل مح���اوالت طرفي الص���راع )فتح وحماس( وم���ا متثالنه 
م���ن س���لطتني متصارعت���ني، جتيي���ش الصحافي���ني واإلعالمي���ني 
وأدواتهم لصالح كل طرف منهما ضد اآلخر. بل إن عددًا كبيرًا من 
الصحفيني واإلعالميني احملس���وبني على طرفي الصراع دخلوا في 
أتون الصراع راغبني وليسوا مجبرين، وهذا ما سنتناوله الحقًا.   

إن تغّول الس���لطات الرس���مية على حرية الرأي والتعبير لم يتوقف 
عن���د ح���دود الصحافة واإلعالم، ب���ل أنه طال أيضًا نش���طاء حقوق 
اإلنس���ان الفلسطينيني على خلفية مواقف املنظمات الفلسطينية 
التي يعملون فيها من انتهاكات األجهزة األمنية حلقوق اإلنس���ان، 
والتع���دي عل���ى احلري���ات العام���ة، وض���رب القوانني الفلس���طينية 
بعرض احلائط. ولعل تقدمي هذه )الشهادة( يشفع لي اإلشارة إلى 
اس���تدعائي إل���ى مقر قي���ادة األمن الوطني الفلس���طيني في مدينة 
نابلس على خلفية بيان أصدره املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان 
حول اعتقال أفراد من اجلهاز ملدنيني واحتجازهم في سجن جنيد 
ف���ي ش���هر أيل���ول )س���بتمبر( املاضي، فض���اًل عن اعت���راض األجهزة 
األمنية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، للعديد من نشطاء حقوق 
اإلنس���ان، واحتجازهم لبعض الوقت، ومص���ادرة مواد التوثيق التي 

كانت بحوزتهم. 
وف���ي إطار حالة االلتباس، فإن األش���خاص أنفس���هم، وإن املنظمات 
الت���ي يعمل���ون فيها نفس���ها، تالقي إعجاب���ًا منقطع النظي���ر إذا ما 
تعلق األمر برصد وفضح جرائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة التي 
تقترفها قوات االحتالل اإلس���رائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كان 
ذلك قبل احلس���م العس���كري، وأم���ا بعده، فإن املنظم���ة التي تنتقد 
انته���اكًا م���ا ف���ي قطاع غ���زة ُيش���ار إليها وإل���ى مهنيته���ا بالَبنان من 
قبل الس���لطات الرس���مية ومناصريها في الضفة الغربي���ة، وُتَهاَجَم 
هم بالتحيز من قبل الس���لطات في القطاع،  على عدم مهنيتها، وُتتَّ

والعكس صحيح. 

املستوى الثاني: اإلعالم الرسمي 
تبن���ى اإلع���الم الرس���مي الفلس���طيني )تلفزي���ون فلس���طني، إذاع���ة 
فلس���طني، وكالة األنباء الفلسطينية( املوقف الرسمي في القضايا 
الداخلية التي حتمل وجهات نظر متعددة، وكان مرآة عاكسة لذلك 
املوق���ف، وإن ح���اول ه���ذا اإلعالم، خ���الل العام األخي���ر، اخلروج عن 
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منطيته املعهودة في هذا الش���أن. وفي أوقات كثيرة كان يصعب على 
املش���اهد و/أو املس���تمع و/أو القارئ التمييز بني متثيل هذا اإلعالم 
ملوق���ف الرئاس���ة و/أو احلكوم���ة وب���ني متثيل���ه للون سياس���ي حزبي 

واحد. 
إن تغيي���ب وجه���ة النظ���ر األخ���رى كان س���مة ب���ارزة من س���مات هذا 
اإلع���الم باس���تثناء بع���ض )الس���قطات( هن���ا أو هناك. كم���ا أن هذا 
اإلع���الم س���رعان م���ا كان يتح���ول إل���ى أداة هجوم عل���ى )اخلصوم( 
وبلغ���ة ال تختل���ف كثيرًا عن لغة احلزبي���ني إال مبقدار امتالك ُمِعدِّ 

البرنامج لناصية اللغة، وجمالياتها. 
ل اإلعالم  وف���ي ه���ذا الص���دد، وعل���ى س���بيل املث���ال ال احلصر، حت���وَّ
الرس���مي الفلس���طيني، وبخاص���ة ف���ي األع���وام اخلمس���ة األخي���رة 
م���ن الق���رن املاضي، إلى أداة هج���وم على منظمات حقوق اإلنس���ان 
التي كانت لغة انتقادها ملمارس���ات الس���لطة الوطنية الفلسطينية، 
وأجهزتها األمنية، حادة. وفي تلك املرحلة اس���تخدمت في اإلعالم 
الرس���مي لغة التخوين، والس���ؤال عن جهات التمويل، وتنفيذ تلك 
املنظمات ألجندات خارجية !! إلخ هذه االسطوانة. وهذه اللغة كّنا 
نسمعها، وال نزال، على ألسنة منتمي األجهزة األمنية في الندوات 
واملؤمترات. وكانت هذه اللغة تتغير أيضًا إذا ما تعلق األمر بإصدار 
تقارير خاصة باالنتهاكات اإلسرائيلية، وُيْنَتَقُل بهذه املنظمات من 

موقع إلى آخر.             
في شهر شباط )فبراير( عام 2000 زار رئيس وزراء فرنسا آنذاك، 
لونيـــل جوســـبان، جامعة بيرزيت. وفي كلمة لـــه في رحابها وصم 
)حـــزب اللـــه( اللبنانـــي باإلرهاب، فقـــام عدد من الطلبة برشـــقه 
باحلجـــارة. فـــي أعقـــاب ذلـــك نفـــذت أجهزة األمـــن الفلســـطينية 
حملة بوليســـية ضد الطلبـــة كانت محل انتقـــاد منظمات حقوق 
اإلنســـان. وعلـــى يومني متتالـــني انبـــرت إذاعة )صوت فلســـطني( 
فـــي برامجهـــا الصباحيـــة للهجـــوم، وباالســـم الصريـــح، على تلك 
املنظمـــات، وكالـــت لهـــا من االتهامات مـــا أنزل الله بها من ســـلطان. 
وبعد عدة أشـــهر اندلعت انتفاضة األقصى، وكانت تلك املنظمات 
أســـبق مـــن غيرها في فضح االنتهـــاكات اإلســـرائيلية، فما كان من 
مه أنفســـهم، وأن امتدحوا تلك  ه ومقدِّ اإلذاعـــة، والبرنامج، ومعـــدِّ
املنظمات، وباالسم أيضًا، على دورها الوطني في فضح االنتهاكات 

اإلسرائيلية. )مجرد مثال(  

املستوى الثالث: اإلعالم غير الرسمي
عند احلديث عن اإلعالم غير الرس���مي في فلس���طني يجب الفصل 
بني ش���كلني من هذا اإلعالم، وهما: اإلعالم الفلس���طيني )احمللي(، 
واإلع���الم غي���ر احملل���ي، وأقص���د باإلع���الم غي���ر احمللي هن���ا وكاالت 
األنب���اء والفضائي���ات العربي���ة واألجنبية التي تعمل ف���ي األراضي 
الفلس���طينية، وإن كان معظ���م العامل���ني فيه���ا م���ن اإلعالمي���ني 
الفلس���طينيني. كم���ا جتدر اإلش���ارة إلى تنوع أش���كال ه���ذا اإلعالم: 

صحف ومجالت، محطات إذاعة وتلفزة، مواقع إلكترونية. 
فيم���ا يتعل���ق باإلع���الم غي���ر الرس���مي احملل���ي، أزع���م ب���أن تغطيته 
للقضاي���ا الداخلي���ة )الس���اخنة( كان���ت محكومة باخل���وف أحيانًا، 
وباملجامل���ة ف���ي أحي���ان أخ���رى. وه���ذا رأي غي���ر خاض���ع للتعمي���م 
ب���أي ش���كل من األش���كال. ومن خ���الل متابعتي املتواضع���ة فإن هذا 
اإلعالم وضع على نفس���ه ش���كاًل من أش���كال الرقابة في نشر اخلبر 
)الس���اخن(، وفي الوقت نفس���ه جترأ ُكّتاب األعمدة على نقد موقف 

هنا، أو موقف هناك للمسؤولني السياسيني.   

تعزز هذا التوجه خالل س���نوات ما بعد احلس���م العسكري في قطاع 
غ���زة، ودخ���ول الس���احة الفلس���طينية في حال���ة االنقس���ام الراهن. 
لق���د وجه العدي���د من ُكّتاب األعمدة انتقادات ح���ادة أحيانًا ملواقف 
مس���ؤولني سياس���يني، إال أن س���هام نقده���م ل���م تصل إلى مؤسس���ة 
األم���ن. لق���د ش���هدت الس���نوات الث���الث األخي���رة انتهاكات واس���عة 
حلقوق اإلنسان الفلسطيني، فمن االعتقاالت التعسفية واحتجاز 
حرية األشخاص خالفًا للقانون، إلى التعذيب، فالفصل الوظيفي 
على خلفية االنتماء السياس���ي، وإغالق مكاتب صحفية وإعالمية، 
ومن���ع توزي���ع صحف، ومنع صحفي���ني من ممارس���ة عملهم املهني، 
وإغالق جمعيات خيرية، والقائمة تطول. وبالعموم مت التعامل مع 

هذه امللفات، أو مع بعضها بالتجاهل التام، أو بالنقد امُلَخَفف.
وأم���ا م���ا يتعلق بالش���كل اآلخر م���ن اإلعالم غير الرس���مي )العربي 
واألجنبي( فإن ذلك اإلعالم كان يجد في مجريات وأحداث الش���أن 
الداخلي الفلس���طيني مادة دس���مة له. إال أن املس���ؤولني الرس���ميني 
الفلس���طينيني، من سياس���يني وأمنيني، ضاقوا ذرع���ًا بهذا اإلعالم، 
وحاول���وا املس���اس ب���ه م���ن خ���الل تقيي���د عمل���ه، أو مقاطعت���ه، أو 
التحري���ض ضده، إلى درجة وض���ع الفتات كبيرة احلجم ضده، ولنا 
في قصة قناة اجلزيرة الفضائية عام 2009 خير مثال على ذلك.        
بتاريـــخ 2009/7/15، أصـــدر رئيس احلكومة الفلســـطينية، وزير 
اإلعـــالم باإلنابـــة، د. ســـالم فيـــاض، قـــرارًا يقضـــي بتعليـــق عمل 
قنـــاة اجلزيـــرة الفضائية في فلســـطني ومنع طواقمها مـــن القيام 
بأيـــة أعمال في فلســـطني إلى حني صدور قـــرار قضائي نهائي في 
هذا الشـــأن مع حتمل كافة املســـؤولية القانونية في حال مخالفة 
القـــرار. وفـــي أعقـــاب صدور القـــرار كلف رئيـــس احلكومـــة النائب 
العـــام املستشـــار أحمد املغنـــي بإجـــراء املقتضى القانونـــي ملقاضاة 
قنـــاة اجلزيرة الفضائية بســـبب “حتريضها الســـافر ضد منظمة 
ومـــا  الفلســـطينية،  الوطنيـــة  والســـلطة  الفلســـطينية  التحريـــر 
انطوى عليه ذلك من محاولة إلثارة الفتنة”. وجاء قرار السلطة 
الفلســـطينية بتعليق عمل القناة في الضفـــة الغربية ومقاضاتها 
احتجاًجـــا على بث القناة التهامات الرجل الثاني في حركة فتح، 
فـــاروق القدومي ملســـؤولني كبار في الســـلطة بالضلـــوع في مؤامرة 
إســـرائيلية الغتيال الرئيس الراحل ياســـر عرفـــات إبان حصاره. 
)ملزي���د م���ن التفصيل: احلق في حرية الرأي والعبير واحلق في التجمع الس���لمي في ظل 
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية 2008/8/1 إل���ى 2009/10/31 – املركز الفلس���طيني 

حلقوق اإلنسان( 

 املستوى الرابع: الصحافيون واإلعالميون
عن���د إقام���ة الس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية كان ع���دد كبي���ر م���ن 
الصحافيني واإلعالميني الفلس���طينيني قد عملوا لسنوات طويلة 
ف���ي الصحاف���ة احمللي���ة الت���ي كانت تخض���ع بش���كل كام���ل للرقابة 
العس���كرية اإلس���رائيلية.  خلقت تلك الس���نوات ش���كاًل من أش���كال 
الرقابة الذاتية لدى الصحافيني الفلسطينيني كوسيلة من وسائل 
)التحاي���ل( عل���ى الرقي���ب العس���كري اإلس���رائيلي إلق���رار أخبارهم 
وتعليقاته���م. وم���ع مرور الوق���ت، حتولت تلك الظاه���رة إلى إحدى 

متالزمات الكتابة. 
 كان اخلوف، بعد إقامة الس���لطة، أن تس���تمر تلك الظاهرة، أو أن ال 
يستطيع الصحافيون التغلب عليها. وبعد إقامة السلطة، واشتداد 
ع���ود األجه���زة األمني���ة فيه���ا، وتعرضه���ا للعديد م���ن الصحافيني 
الفلس���طينيني، واعتقال عدد منهم على خلفية آرائهم السياس���ية، 
استمرت ظاهرة الرقابة الذاتية لدى العديد منهم.  وهنا أعتقد أن 
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الصحافيني لم يكونوا محقني في ذلك، بل إنهم س���اعدوا األجهزة 
األمنية بالتجرؤ عليهم. 

ملاذا خرجت بهذا االستنتاج القطعي ؟!!
 م���ن خالل جتربتي العملية كرئي���س حترير مجلة )حقوق الناس( 
حاولن���ا ف���ي املجل���ة أن ننحي الرقاب���ة الذاتي���ة جانبًا، وف���ي املقابل 
اتبعن���ا أس���لوبًا في توثي���ق املادة التي جنمعها، وهي تلك األس���اليب 
َبَعة في عمل منظمات حقوق اإلنسان وذلك لعدة أسباب، وهي: امُلتَّ

حتقي���ق املزي���د م���ن صح���ة املعلوم���ة، وذل���ك نظ���رًا خلط���ورة . 1
املوضوع���ات امُلَتَناَول���ة مث���ل: االحتج���از التعس���في، التعذي���ب، 
إس���اءة املعامل���ة، التع���دي عل���ى احلري���ات العام���ة، اس���تغالل 

النفوذ، الفساد، وغيرها.
إشراك املشتكي في املسؤولية.. 2
القدرة على مجابهة اجلهات امُلش���َتكى عليها، وبالتالي احملكي . 3

عنها. 
إحدى الرسائل التي كنا نحاول توصيلها جلمهور الصحافيني ليس 
فق���ط إيجاد منبر ق���ادر على مواجهة ظاهرة التعدي على احلريات 
العامة، بل وأيضًا إظهار حالة في املواجهة، قد تش���جع الصحافيني 

على اخلوض في ثنايا القضايا الساخنة دون خوف أو وجل. 
كان الصحافي���ون في تل���ك املرحلة يتعاملون م���ع خطاب منظمات 
حقوق اإلنسان على مستويني، األول يتعلق بنشر التقارير والبيانات 
الت���ي تتن���اول االنته���اكات اإلس���رائيلية، والثان���ي يتعل���ق بتجاه���ل 
التقارير والبيانات التي تتناول االنتهاكات الفلس���طينية. كان ذلك  
قبل احلسم العسكري في قطاع غزة، وأما بعده فإن الصورة أصبحت 
أكثر قتامة، حيث جرى شكل من أشكال االصطفاف السياسي لدى 

العديد من الصحافيني. 
  كانت االنتقائية في التعامل مع تقارير منظمات حقوق اإلنس���ان 
سمة بارزة من سمات املرحلة. بل إن الصحافيني كانوا يتعاملون مع 
هذه التقارير بش���كل غير مهني. ففي بعض األحيان، وعندما تكون 
هذه التقارير ش���املة الضفة الغربية وقطاع غزة معًا، كنا نقرأ و/أو 
نسمع نصف التقرير في صحيفة أو موقع إلكتروني أو محطة إذاعة 
أو تلف���زة، ونصفه اآلخر في اجله���ة املقابلة. وليس من باب الطرفة 
القول أن تقارير منظمات حقوق اإلنس���ان عن احلالة الفلسطينية 
تنش���ر بشكل كامل، ولكن في موقعني مختلفني، وعلينا فقط إعادة 

جمع نصفيها من جديد. 
كان الس���ؤال، وال ي���زال: عل���ى َم���ن تق���ع مس���ؤولية ذل���ك ؟!! عل���ى 

الصحفي، أم على صاحب الصحيفة، أم على الطرفني معًا ؟!! 

املستوى اخلامس: منظمات حقوق اإلنسان
 كانت منظمات حقوق اإلنس���ان الفلس���طينية اجله���ة الوحيدة في 
تل���ك املكون���ات الق���ادرة على حتدي���د اجت���اه البوصلة، وذل���ك لعدة 

أسباب، وهي:

حتدي���د مرجعياته���ا ف���ي العم���ل والسياس���ات، وه���ي املواثي���ق . 1
الدولي���ة حلقوق اإلنس���ان، والقوانني املعمول به���ا في مناطق 
الس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية، عل���ى أن ال تنتق���ص تل���ك 

القوانني من احلقوق الواردة في املواثيق الدولية. 
االلتزام باملعايير الدولية، وحتديد املفاهيم بدون حتريف.. 2
تفعي���ل دوره���ا الرقاب���ي عل���ى أداء األجهزة التنفيذي���ة، وتلقي . 3

الشكاوي، وتوثيقها.
احليادي���ة في العمل، وعدم االلتفات إلى االتهامات التي كانت . 4

ه إليها من قبل جميع األطراف. ُتَوجَّ
رغ���م الضغ���وط الت���ي مورس���ت عل���ى منظم���ات حق���وق اإلنس���ان 
الفلس���طينية، وحمالت التش���هير التي كانت تتع���رض لها بني فترة 
وأخرى، وكان بعضها يصل إلى درجة التهديد، إال أن تلك املنظمات 
اس���تطاعت أن تعمل، وفي أسوأ الظروف، مبهنية عالية، وبجرأة في 
التص���دي لكافة مظاهر التع���دي على احلريات العام���ة. إن أدبيات 
تل���ك املنظم���ات أصبح���ت تش���كل أرش���يفًا وطني���ًا في ه���ذا املجال. 

ويعكس ما ورد في هذه )الشهادة( خالصات لتلك التجربة.

استنتاجات 
مما تقدم، أوجز ما يلي:

هن���اك تناق���ض ف���ي امل���واد القانوني���ة املتعلق���ة بحري���ة الرأي . 1
والتعبي���ر، وبخاصة بني قانون املطبوعات والنش���ر لعام 1995 

وبني القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
خض���ع مب���دأ حري���ة ال���رأي والتعبير ل���دى اجلهات الرس���مية . 2

الفلسطينية للتشويه املتعمد، وتتلخص )القاعدة السلوكية( 
في هذا الش���أن بجملة واح���دة: )أنا مع تلك احلرية طاملا أنها 

ال متسني(!!
لقد مارس���ت الس���لطة بأجهزته���ا املختلفة، املدني���ة واألمنية، . 3

ضغوط���ًا عل���ى الصحافي���ني، وعل���ى وس���ائل اإلع���الم، لتقييد 
حرياتهم وحرياتها.

لق���د س���اهم الصحافي���ون أنفس���هم في بن���اء هذا الواق���ع، إلى . 4
درجة أن بعضهم يرفض التحدث ملنظمات حقوق اإلنسان عن 

التعديات التي يتعرضون لها.
تعتب���ر منظم���ات حق���وق اإلنس���ان هي اجله���ة الوحي���دة التي . 5

امتلكت قدرة وجرأة ومهنية في التصدي لكافة أشكال املساس 
باحلري���ات العام���ة، رغم احلمالت الظاملة الت���ي كانت تتعرض 

لها بني حني وآخر. 
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عائ�شة �أحمد

واقع احلريات العامة في فلسطني 
 احلق في التجمع السلمي منوذجًا

 بالرغـــم مـــن إعالن الســـلطة الوطنية الفلســـطينية فـــي الضفة الغربيـــة احترامها 
حلقوق اإلنســـان ولســـيادة القانون وللحريات العامة لإلنسان الفلسطيني واملكفولة 
مبوجب القانون األساســـي، إال أنها تبرز لنا ما بني فترة وأخرى بعضًا من ممارســـاتها 
التـــي تـــكاد على إثرهـــا تفقد الكثير مـــن مصداقيتها، وذلك من خـــالل تعدد أمناط 
انتهاكاتهـــا للحريـــات العامـــة للمواطـــن الفلســـطيني، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بقيامها 
بحمـــالت االعتقاالت التعســـفية على خلفية االنتماء السياســـي، التعذيب وســـوء 
معاملة املعتقلني، فصل املوظفني من الوظيفة العمومية ألســـباب سياســـية عدا عن 
أخذها بشرط السالمة األمنية لتقلد الوظائف العامة، باإلضافة إلى عدم تنفيذ 
أحكام احملاكم الفلســـطينية، واالزدياد في وتيرة انتهاك احلق في التجمع السلمي، 

ويأتي كل ذلك على خلفية االنقسام السياسي ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
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يع���د احل���ق في التجم���ع الس���لمي أحد أش���كال احلق في حري���ة الرأي 
والتعبير. ويكفل هذا احلق بحس���ب املعايير الدولية والقوانني احمللية 
الت���ي تنظم���ه حري���ة املواطنني في عق���د االجتماعات الس���لمية في أي 
وق���ت تعبي���رًا ع���ن آرائه���م وتوجهاتهم، س���واء كان ذلك  بعق���د الندوات 
واالجتماعات العامة أو تنظيم مس���يرات س���لمية ومظاه���رات أيًا كانت 
اجله���ة املنظم���ة لها، دون قيود تفرضها الدولة بش���كل س���لبي يحد من 
ممارسة هذا احلق. ويعد إحدى وسائل املشاركة السياسية إلقامة نظام 
حك���م دميقراطي، كما ويعد حقا أساس���يا ترتكز عليه احلقوق األخرى 

التي تنتقص قيمتها إذا لم حتترم احلريات العامة للمواطنني. 
فقد أكد القانون األساس���ي الفلس���طيني املعدل للعام 2005 على حق 
املواط���ن الفلس���طيني في عق���د االجتماعات العامة وتنظيم املس���يرات 
السلمية وفقًا للضوابط القانونية، ويشكل القانون األساسي املرجعية 
القانوني���ة الت���ي تنظم ممارس���ة ه���ذا احلق وال���ذي جاء منس���جمًا في 
نص���وص مواده مع ما جاء في االتفاقيات الدولية من نصوص ضمنت 
احل���ق في حرية التجمع الس���لمي، ومنها امل���ادة )26( منه والتي نصت 
عل���ى ح���ق الفلس���طينيني ف���ي املش���اركة ف���ي احلي���اة السياس���ية أفرادا 
وجماعات واحلق في تشكيل األحزاب السياسية والنقابات واجلمعيات 
واالحت���ادات والروابط واألندية واملؤسس���ات الش���عبية واالنضمام إليها 
وفق���ا للقان���ون. وأك���دت املادة ذاتها عل���ى حق الفلس���طينيني في “عقد 
االجتماع���ات اخلاصة دون حضور أفراد الش���رطة، وعق���د االجتماعات 

العامة واملواكب والتجمعات في حدود القانون”.
 كم���ا وكفل القانون رقم )12( بش���أن االجتماع���ات العامة للعام 1998 
ومن خالل نصوص مواده ممارسة احلق في التجمع السلمي، وتنسجم 
كاف���ة نصوص مواده مع املواثيق الدولي���ة ذات العالقة التي نصت على 
حماي���ة وضمان احلق في التجمع الس���لمي ومنعت وض���ع القيود على 
ممارسته، مبا فيها العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
للع���ام 1966، وال���ذي تن���ص امل���ادة 21 من���ه عل���ى أن “يك���ون احلق في 
التجم���ع الس���لمي معترف���ا ب���ه. وال يج���وز أن يوض���ع من القي���ود على 
ممارس���ة هذا احلق إال تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتش���كل تدابير 
ضروري���ة، في مجتم���ع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو الس���المة 
العام���ة أو النظ���ام العام أو حماي���ة الصحة العام���ة أو اآلداب العامة أو 
حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم”. إال أن الالئحة التنفيذية اخلاصة 
بقان���ون االجتماع���ات العام���ة والتي متث���ل مبجملها اإلط���ار القانوني 
ملمارس���ة ه���ذا احلق جاءت متناقضة مع م���ا ورد في قانون االجتماعات 
العام���ة م���ن كفال���ة للحق ف���ي التجمع الس���لمي وفرض���ت القيود على 

ممارسته. 
ع���رف قان���ون االجتماع���ات العام���ة للع���ام 1998 االجتم���اع الع���ام في 
مادته األولى على أنه “كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصًا على 
األقل في مكان عام مكش���وف ويش���مل ذلك الس���احات العامة وامليادين، 
املالع���ب، واملتنزهات وما ش���ابه ذلك”. كما وأكد ف���ي مادته الثانية على 
أن “للمواطنني احلق في عقد االجتماعات العامة والندوات واملسيرات 
بحري���ة، وال يج���وز املس بها أو وض���ع القيود عليه���ا إال وفقًا للضوابط 
املنص���وص عليه���ا في ه���ذا القانون”. واش���ترط القان���ون على منظمي 
االجتماع العام توجيه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك 
قبل 48 ساعة على األقل من موعد عقد االجتماع العام، إال أن القانون 
منح منظمي االجتماع احلق في عقد اجتماعهم في حال عدم تلقيهم 
ألي جواب خطي حسب ما هو منصوص عليه في القانون، وعليه يحق 
للجه���ة املنظم���ة إجراء االجتم���اع العام في املوعد احمل���دد طبقًا ملا هو 
وارد ف���ي اإلش���عار، وال���ذي يعتبر اله���دف منه هو متكني املس���ؤولني من 

القي���ام بتنظي���م حركة امل���رور ووضع ضواب���ط تنظيمي���ة ال وضع قيود 
وضواب���ط مت���س بحري���ة التجم���ع الس���لمي ذات���ه، حي���ث ورد ف���ي املادة 
اخلامس���ة م���ن القان���ون أن “على اجلهات ذات االختص���اص وبناء على 
طل���ب اجله���ة املنظمة لالجتم���اع اتخاذ ما يلزم من إج���راءات احلماية 
على أن ال يترتب على تلك اإلجراءات أي مس بحرية املجتمعني وسير 

عملية االجتماع”. 
يالح���ظ املراق���ب حلالة حقوق املواطن الفلس���طيني أن هناك فرقا من 
ب���ني التش���ريعات القانوني���ة واملمارس���ات عل���ى أرض الواق���ع كالفرق ما 
ب���ني مختل���ف النظري���ات وتطبيقاتها. حيث ن���رى بأم أعينن���ا جتليات 
السياسات املرس���ومة والتعليمات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية 
والت���ي تقوم قوات األمن الوطني والش���رطة بتنفيذها بش���دة مبختلف 
األش���كال من خالل املنع والقمع وضرب املش���اركني بالهراوات واعتقال 
املنظمني واملشاركني وحتطيم آالت تصوير الصحفيني أو إتالف الصور 
ومص���ادرة الكامي���رات وغيره���ا م���ن أش���كال قم���ع التجمعات الس���لمية 

واملشاركني فيها.

وتتك���رر االعتداءات على احلق في التجمع الس���لمي بش���كل متصاعد، 
األم���ر ال���ذي يعك���س انته���اج الس���لطة الفلس���طينية لسياس���ة منظمة 
وممنهج���ة ف���ي تقييد احلري���ات العامة، ومنه���ا حرية ال���رأي والتعبير 
استنادًا إلى اخلالفات السياسية الفلسطينية. ومرورًا بحظر نشاطات 
حرك���ة حم���اس ومهرجاناته���ا االحتفالي���ة، ونش���اطات ح���زب التحرير 
وندواتهم ومؤمتراتهم السنوية، جاء مؤخرًا قيام الشرطة الفلسطينية 
باعتراض ومنع املسيرة االحتجاجية السلمية التي دعت إليها فصائل 
العمل الوطني الفلسطيني للتعبير عن احتجاجهم على قرار السلطة 
الوطني���ة الفلس���طينية باملش���اركة ف���ي املفاوضات املباش���رة مع الطرف 
اإلس���رائيلي، وكان���ت املس���يرة ق���د انطلقت ومنع���ت في رام الل���ه بتاريخ 

.2010/8/25
لق���د ش���هدت األعوام القليل���ة املاضية والع���ام احلال���ي 2010 تصعيدًا 
ف���ي حج���م االنته���اكات الت���ي قام���ت به���ا جه���ات فلس���طينية رس���مية، 
كم���ا وش���هدت من جهة أخ���رى تقاعس تل���ك اجلهات ع���ن متابعة تلك 
االنتهاكات والتحقيق فيها. وجاء ذلك في إطار سلس���لة من املمارسات 
واإلج���راءات غير القانونية والتي تقوم بها أجهزة األمن الفلس���طينية 
ف���ي الضف���ة الغربية واألجه���زة األمني���ة التابعة للس���لطة القائمة في 
قطاع غزة والتي تعد مبجملها مّسًا خطيرًا باحلريات العامة للمواطن 
الفلس���طيني، وتأت���ي القي���ود واالنته���اكات للحق في التجمع الس���لمي 
لبعض الفصائل الفلس���طينية في إطار حالة االنقس���ام السياس���ي في 
األراضي الفلس���طينية احملتلة إثر األح���داث التي وقعت في قطاع غزة 
في أواسط العام 2007، وما نتج عنها من انقسام سياسي نشهد يوميًا 
آث���اره الس���لبية عل���ى حقوق اإلنس���ان الفلس���طيني في كل م���ن الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وتس���تمر االنتهاكات واالعتداءات م���ن قبل األجهزة األمنية على حرية 
إقام���ة التجمعات الس���لمية ف���ي أكثر من مناس���بة، ومنه���ا التظاهرات 
الس���لمية واحملاض���رات واالحتف���االت الديني���ة والوطني���ة، منها ما مت 
تبري���ره بع���دم حصول املنظم���ني على ترخيص ومنها ما ل���م يتم تبرير 
منعه���ا. ويثي���ر تكرار االعتداءات على احلق في التجمع الس���لمي قلقًا 
كبي���رًا فيم���ا يتعل���ق بحق املواطن ف���ي التعبير عن رأي���ه بحرية، وتلقت 
الهيئة عددًا من الشكاوى املتعلقة بانتهاك احلق في التجمع السلمي، 
كم���ا وقام���ت الهيئ���ة خالل الثلث���ني األولني م���ن الع���ام 2010 بتوثيق 
العدي���د من ح���االت االعتداءات عل���ى التجمعات الس���لمية في الضفة 
والقطاع، وحق اإلنس���ان الفلس���طيني ف���ي التعبير ع���ن رأيه من خالل 
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النضال الس���لمي، وفي هذا السياق مت رصد العديد من االنتهاكات في 
الضفة الغربية منها:

قيام قوة عس���كرية خالل ش���هر آذار في الثاني عشر منه مبنع إقامة    -
محاض���رة دينية ف���ي قاعة بلدي���ة العبيدية وذلك مبناس���بة )املولد 
النب���وي وذكرى ه���دم اخلالفة( نظمها ح���زب التحرير بالعمل على 
من���ع وص���ول املدعوي���ن إل���ى القاع���ة، ومت تبري���ر ذل���ك بحجة عدم 

حصول املنظمني على تصريح بإقامة احملاضرة.
قي���ام األجه���زة األمنية ف���ي بلدة يط���ا مبنع عق���د محاضرة حلزب    -
التحري���ر في قاع���ة بلدية يطا بتاري���خ 3/27، حيث قامت األجهزة 
األمنية مبنع املدعوين من الدخول إلى القاعة، بحجة عدم حصول 

املنظمني على تصريح بإقامة احملاضرة. 
قي���ام األجه���زة األمني���ة الفلس���طينية في بلدة حلح���ول مبنع عقد    -
محاض���رة حلزب التحري���ر كان من املقرر عقدها ف���ي إحدى قاعات 
املدينة وذلك بتاريخ 5/18. وقامت األجهزة األمنية بإغالق القاعة 

قبل موعد انعقاد احملاضرة دون إبداء األسباب.
قي���ام األجه���زة األمني���ة في مدين���ة اخلليل مبنع عق���د ندوة حلزب    -
التحري���ر في قاعة نادي أضواء املدينة بتاريخ 5/24، وذلك بإغالق 
القاع���ة الت���ي من املقرر عقد الن���دوة فيها قبل موع���د عقدها. وقد 
حتول���ت الندوة إلى مس���يرة وم���ن ثم اعتصام انته���ى باحتجاز عدد 

من أنصار حزب التحرير.
قي���ام أفراد األجه���زة األمنية بالعدي���د من اإلج���راءات التي أعاقت    -
انعقاد مؤمتر حزب التحرير )املؤمتر اجلماهيري الس���نوية بعنوان 
ذك���رى ه���دم اخلالفة( في مدرس���ة رام الله الثانوي���ة للبنني، بتاريخ 
2010/7/17 وم���ن ب���ني تل���ك اإلج���راءات احتج���از العدي���د م���ن 
املش���اركني لساعات، كما قامت الشرطة الفلسطينية بإغالق الشارع 
الرئيسي املؤدي إلى مكان التجمع. وكان قد مت رفض الطلب بعقد 

املؤمتر من قبل وزارة الداخلية. 
قيام قوة من األجهزة األمنية والشرطة في قلقيلية بتفريق مسيرة    -
حل���زب التحرير بتاري���خ 2010/7/23 بحجة ع���دم احلصول على 
التراخي���ص الالزم���ة م���ن اجله���ات الرس���مية. كما قام���ت األجهزة 
األمني���ة باحتج���از العدي���د م���ن األش���خاص ومت إيداعه���م س���جن 

االستخبارات العسكرية.
قام���ت أثن���اء عق���د مجموع���ة م���ن قي���ادات األح���زاب والفصائ���ل    -
الفلس���طينية وممثلي عدد من املؤسس���ات األهلي���ة وقيادات وطنية 
مس���تقلة وش���خصيات عامة ملؤمتر بتاري���خ 2010/8/25 ملناهضة 
املش���اركة الفلس���طينية في املفاوضات املباش���رة التي كان من املزمع 
عقده���ا في مطلع أيلول 2010، مجموعة ش���بابية منظمة بأعمال 
هدف���ت إلى تعطيل أعم���ال املؤمتر متهمة منظمي املؤمتر باخليانة 
والتآم���ر على الوط���ن، رافعني ص���ور الرئيس الفلس���طيني محمود 

عباس. 
وق���وع اعت���داء باأليدي والعصي على املصل���ني من قبل رجال األمن    -
بتاري���خ 2010/8/27 وأثن���اء محاولة النائ���ب نايف الرجوب إلقاء 
خطب���ة اجلمع���ة ف���ي )مس���جد دورا الكبي���ر( محاول���ني منع���ه م���ن 
اخلطاب���ة، وتدخلت قوات األمن )حفظ النظام والتدخل الس���ريع( 
وقامت باقتحام املس���جد واالعتداء على املصلني بالعصي واعتقال 

عشرات املصلني.
قيام عدد من أفراد األجهزة األمنية باالعتداء على عدد من املصلني     -

بتاريخ 2010/8/27 أثناء خروج املصلني من مس���جد )خباب( في 
مدين���ة اخللي���ل عقب ص���الة العصر مس���تخدمني العصي واأليدي 
وذلك على خلفية حضورهم محاضرة دينية داخل املس���جد كان قد 

دعا لها حزب التحرير.
تتحم���ل الس���لطة التنفيذي���ة في الضف���ة الغربية املس���ؤولية املباش���رة 
ع���ن تلك االنتهاكات املتتالية حلق االنس���ان الفلس���طيني في التجمع 
الس���لمي والتعبير عن رأيه، إال أن���ه ال ميكننا غض الطرف عن تقصير 
املجلس التشريعي الفلسطيني عن القيام بالدور املنوط به من ضمان 
قي���ام الس���لطة التنفيذية باحت���رام وحماية حقوق املواطن���ني والرقابة 
عل���ى أدائه���ا ومس���اءلتها، وذلك نظ���رًا لتعط���ل عمل املجل���س وضعف 
أدائ���ه، كنتيجة  العتقال عدد من النواب في س���جون االحتالل وكذلك 
اس���تمرار حالة االنقس���ام السياس���ي ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة 
وم���ا تبعه من انفص���ال في عمل املجلس وتعطي���ل البرملاني في احلياة 
السياس���ية الفلس���طينية، وإعاقة نشاط التش���ريعي والرقابي للسلطة 
التش���ريعية على الس���لطة التنفيذي���ة بحكومتيها ف���ي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، مما ساهم في ازدياد وتيرة قمع احلريات العامة للمواطن 

الفلسطيني.
ال ينف���ي م���ا تق���دم جمل���ة االنته���اكات الت���ي تقت���رف بح���ق اإلنس���ان 
الفلس���طيني م���ن قب���ل ق���وات األم���ن في قط���اع غ���زة، ومنه���ا حقه في 
عق���د االجتماعات العام���ة والتظاهر والتجمع الس���لمي، حيث رصدت 
الهيئ���ة أيضا العديد من ح���االت االنتهاك الصارخ لهذا احلق وال تزال 
االنته���اكات تتابع وتتمث���ل معظمها في حظر املهرجان���ات االحتفالية 
واالجتماع���ات واللق���اءات العام���ة لنش���طاء الفصائ���ل الفلس���طينية 
ومؤسس���ات املجتم���ع املدني وأمس���يات ثقافية رافقه���ا تقييد للحريات 

اإلعالمية.
يع���د االعت���داء على احلق ف���ي التعبير عن الرأي اعت���داء على الكرامة 
اإلنسانية لإلنسان، وعلى ضوء املعطيات السابقة يثور قلقًا عميقًا في 
نفوس الكثيرين حول مستقبل احلريات العامة للمواطن الفلسطيني 
وحري���ة ال���رأي والتعبي���ر خالل الس���نوات القادمة، فاملعطيات ال تبش���ر 
املعطي���ات بالكثي���ر من االلت���زام مببادئ حقوق اإلنس���ان التي يتعطش 
لها اإلنس���ان الفلس���طيني في مس���يرة نضاله ملمارس���ة حريته املسلوبة 

منذ قرٍن من الزمان.
 إن حري���ة الف���رد في ممارس���ة حق���ه في التجمع الس���لمي يع���د قاعدة 
أساس���ية ضمنته���ا كاف���ة املواثيق واالتفاقي���ات الدولية وكفل���ه القانون 
األساس���ي الفلس���طيني املع���دل وال يج���وز املس���اس به���ا بأي ش���كل من 
األش���كال، ويع���د أي إج���راء تتخ���ذه الس���لطة القائمة إج���راء تنظيمي 
ييس���ر ممارس���ة التجمع س���لميًا دون إعاقة ممارس���ة هذا احلق، وعليه 
يعد احترام هذا احلق ابرز مؤش���رات احترام احلريات العامة للمواطن 
الفلس���طيني وحق���ه املش���روع في حري���ة ال���رأي والتعبير بش���كل فردي 
وجماع���ي وفقًا للضواب���ط القانوني���ة واحترامًا للنص���وص الواردة في 
املواثي���ق الدولي���ة حلق���وق اإلنس���ان والقانون األساس���ي الفلس���طيني. 
إن احلك���م عل���ى املجتمع���ات ورقيه���ا األخالق���ي يأتي من خ���الل قياس 
م���دى الت���زام تل���ك املجتمع���ات باحترام مب���ادئ حقوق اإلنس���ان إميانًا 
وممارس���ة واحترام���ًا، كم���ا أن احترام حقوق اإلنس���ان وصيانة احلريات 
العام���ة للجمي���ع مبا فيها احلق في التجمع الس���لمي والتظاهر وعقد 
االجتماع���ات العام���ة وحرية ال���رأي والتعبير تع���د الضمانة احلقيقية 
خُللق اإلنس���ان الفلس���طيني احلر الذي ُيعد العماد األساسي في إعادة 

اللحمة بني شطري الوطن الذبيح وجتسيد وحدته املنشودة.



11

واقع احلريات العامة في قطاع غزة 
املرافق السياحية منوذجًا

بهجت احللو

مع الساعات األولى من فجر التاسع عشر من شهر أيلول املاضي تسلل نحو  عشرون 
مســـلحًا ملثمًا إلى منتجع كريزي ووتر )Crazy Water( الواقع في منطقة الشيخ 
عجلني الرملية  بالقرب من شـــاطئ مدينة غزة املثخنة باجلراح واالنتظار، وقاموا 
بتقييد وعصب أعني حارسي املنتجع، وانتزعوا منهما مفاتيح املرافق، ولم ينصرفوا 
حتـــى أشـــعلوا النيران في اســـتراحات املنتجـــع ومخزنه ومطعمه والزاويـــة التراثية 

فيه وقسم االراجيل.. ومصاله أيضًا!
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الهيئ�ة  امل���س�ت�ق�ل���ة حل�ق��وق اإلنسان "ديوان املظالم"

وفي السياق ذاته، قام أفراد من جهاز املباحث العامة  بالطلب من عدد 
من أصحاب األماكن السياحية في القطاع  للتوقيع على تعميم صادر 
عن  قيادة الشرطة، تتضمن شروطًا تتعلق بعدم االختالط بني النساء 
والرج���ال، ومنع تق���دمي األراجيل للس���يدات، وكذلك االلت���زام باآلداب 

العامة ، ودفع مبلغ مالي في حال املخالفة أو إغالق املكان.
 ولق���د وثق���ت الهيئ���ة عددًا م���ن االنته���اكات، التي طال���ت مرافق عامة 
وس���ياحية، منها إغ���الق مطع���م ومقه���ى )االورينت هاوس )مل���دة ثالثة 
أي���ام بن���اء على كتاب موقع من مدير عام الش���رطة في قطاع غزة، يعزو 
في���ه س���بب اإلغ���الق لع���دم الت���زام إدارة الفن���دق بالش���روط والقوانني 
املعم���ول بها ف���ي قطاع غزة والت���ي منها )عدم وج���ود اختالط ورقص( 
ف���ي احلف���الت الت���ي ترخ���ص بها الش���رطة.  ومن���ع أمس���ية ثقافية في 
صالة البيدر الس���ياحي، نظمتها جمعي���ة كليات خريجي املجتمع، كما 
وأغلقت الش���رطة مطعم وكوفي ش���وب “سما غزة” ملدة ثالثة أيام بسب 

االختالط وتدخني النساء للنرجيلة.

إن تل���ك االعت���داءات أو اإلج���راءات التي نالت من وج���ود وعمل املرافق 
الس���ياحية والعام���ة  في قطاع غزة تش���كل مساس���ًا مبنظومة احلريات 
العام���ة للمواطن���ني، وانتقاص���ًا فادح���ا له���ا، وان تلك املخالف���ات التي 
رصدته���ا الهيئ���ة في قط���اع غزة  جتاه بعض املرافق الس���ياحية تش���كل 
انته���اكًا للحري���ات العامة  التي كفلته���ا املواثيق واالتفاقي���ات الدولية 
اخلاص���ة بحقوق اإلنس���ان، كاإلع���الن العاملي حلقوق اإلنس���ان والعهد 
الدول���ي اخل���اص باحلق���وق املدني���ة والسياس���ية، وانته���اكًا مل���ا جاء في 
صل���ب القانون األساس���ي الفلس���طيني الذي أكد عل���ى صيانة وحماية 

حق���وق وحري���ات املواطنني واحت���رام احلريات الش���خصية وحرية عقد 
االجتماع���ات العامة واخلاصة والتجمع الس���لمي وممارس���ة النش���اط 

االجتماعي والثقافي والترفيهي بحرية.

إذًا نحن أمام مؤشرات واضحة لتدهور واقع احلريات العامة في قطاع 
غ���زة، يتمث���ل مرة باالعتداء، وم���رات بعرقلة فعالي���ات ذات عالقة بهذه 
احلري���ات، وال يفوتن���ا تذكر ح���وادث احل���رق والتخريب الت���ي رصدتها 
الهيئ���ة وطال���ت مخيم���ات وكال���ة الغ���وث الصيفية خالل صي���ف العام 
2010، وم���ا جن���م عنه���ا من  حرم���ان آالف التالميذ م���ن احلصول في 
ممارس���ة حقه���م ف���ي فرص���ة ترفيهية تربوي���ة متكنهم م���ن اخلروج من 
األزم���ات الناجم���ة عن احلصار واإلغالق، واإلف���الت  من ذكريات الفقد 

واخلوف وويالت احلرب...

 ويبقى التس���اؤل لدى املواطن، الذي أنهكه واقع االحتالل واالنقس���ام 
الوج���ع،  والنفس���ية وحال���ة  املعيش���ية  والضغ���وط  والبطال���ة  والفق���ر 
ع���ن بواع���ث القي���ام بتل���ك االنته���اكات التي تس���تنزف قوت���ه الداخلية 
وتق���وض بنيان���ه ونس���يجه القانون���ي واالجتماعي، التي متث���ل عافيته 
رافع���ة ملواجهة واقع االحتالل واالنقس���ام والفق���ر والبطالة والضغوط 

املعيشية والنفسية!! 
إن املطل���وب ه���و التراج���ع عن تل���ك اإلج���راءات وكذلك ع���دم تكرارها، 
وااللتزام باحترام القوانني والتش���ريعات التي تكفل احلقوق واحلريات 
العام���ة والش���خصية، باعتبارها م���الذًا جوهريًا، وقلع���ة أمل.... تضمن 

حقوق املواطن وحتمي حرياته وكرامته.
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واقع احلريات اإلعالمية
 في األراضي الفلسطينية احملتلة

الهيئ�ة  امل���س�ت�ق�ل���ة حل�ق��وق اإلنسان "ديوان املظالم"

 منذ نش���وء الصحاف���ة تعرض العاملون فيها ملخاط���ر جمة، هكذا كان 
األمر وهكذا س���يبقى، ألنه دائما يوجد متضررون من حرية الصحافة، 
وف���ي األغل���ب الس���لطات احلاكمة، الت���ي كانت وال زالت حت���اول تطويع 

الصحافة خلدمة مصاحلها ، والسكوت عن أخطائها.
في فلس���طني أيض���ا تع���رض الصحفيون ملختل���ف أش���كال االعتداءات 
والترهي���ب والتهدي���د من���ذ نش���وء الصحاف���ة الفلس���طينية ف���ي الربع 
الثاني من القرن التاسع عشر، من قبل سلطات االحتالل التي تعاقبت 
على حكم فلسطني، لكن بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 
1993، أضي���ف معت���د جدي���د على احلري���ات اإلعالمية وه���و األجهزة 
األمنية الفلس���طينية خاصة بعد س���يطرة حماس على قطاع غزة سنة 
2007، في حني واصلت قوات االحتالل انتهاكاتها في هذا املجال، مما 
أضف���ى ف���رادة على وضع احلريات اإلعالمية في فلس���طني، لذلك يكن 
مفاجئا تبوأ  فلس���طني مرتبة متدينة في مؤش���ر حري���ة التعبير الذي 
تعده مؤسس���ة مراس���لون بال حدود ف���ي العام املاضي واألع���وام القليلة 

املاضية.
فمن���ذ احتالله���ا لألراض���ي الفلس���طينية س���نة 1967 تواص���ل ق���وات 
االحت���الل اإلس���رائيلي  انتهاكاته���ا ضد الصحفي���ني، والتي تركزت في 
الس���نوات األخيرة  في املناطق التي تش���هد مسيرات أسبوعية مناهضة 
لالس���تيطان وج���دار لفصل العص���ري مثل قرى بلع���ني، نعلني املعصرة 
وبوري���ن وغيره���ا باإلضافة إلى االنته���اكات في مدينت���ي القدس أثناء 
تغطي���ة الصحفي���ني له���دم بيوت املقدس���يني واالس���تيالء عليه���ا، وفي 
اخللي���ل بس���بب اجلو املش���حون هن���اك نتيجة  حترش���ات املس���توطنني 

وتوسعهم االستيطاني.
لكن  ما يثير احلزن أكثر هو  ما ترتكبه األجهزة األمنية الفلس���طينية 
ف���ي الضف���ة والقط���اع، م���ن انته���اكات ض���د الصحفيني،والت���ي  ترتفع 
وتيرته���ا وتنخف���ض تبعا للوضع  الفلس���طيني الداخل���ي،  حيث تتخذ 
ف���ي الكثي���ر من األحي���ان طابع الفع���ل ورد الفعل، وأحيان���ا طابع الثار 
او االنتقام، ملا يحدث من ممارس���ات أو انتهاكات في الضفة أو القطاع، 
ورغم أن ما ترتكبه تلك األجهزة من انتهاكات بحق الصحفيني ووسائل 
اإلعالم يعتبر اقل عددا مما تركبه قوات االحتالل اإلسرائيلي، إال أنها 
تتف���وق عليه���ا ف���ي بع���ض أن���واع االنتهاكات،وبش���كل خ���اص االحتجاز 

واالعتقاالت.
ورغ���م االنخف���اض ال���ذي ش���هده الع���ام املاض���ي ف���ي ع���دد االنته���اكات 
ض���د الصحفي���ني، حيث رص���د املركز الفلس���طيني للتنمي���ة واحلريات 

* مدير مركز مدى.

اإلعالمي���ة )م���دى( 173 انتهاكا منها 97 من اجلانب اإلس���رائيلي 76 
من اجلانب الفلسطيني قياسا ب 259 انتهاكا خالل 2009 )147 من 
قوات االحتالل واملس���توطنني، 110 من األجهزة األمنية الفلس���طينية 
في القطاع والضفة( باإلضافة إلى انتهاكات متواصلة يصعب رصدها 
مث���ل املن���ع م���ن الف���ر أو التنق���ل الت���ي متارس���ها إس���رائيل من���ذ بداية 
احتالله���ا للضفة الغربية وقطاع غزة س���نة 1967، إال أن العام املاضي 
ش���هد انتهاكات نوعية بل دموية حيث استش���هد أربعة صحفيني )باسل 
ف���رج، إيه���اب الوحي���دي، عمر س���يالوي، ع���الء مرجتى( أثن���اء العدوان 
اإلس���رائيلي على قطاع غزة ف���ي بداية 2009، باإلضافة إلى جرح عدد 
منه���م  وتدمير مقرات وس���ائل إعالمية وقصف عم���ارات حتوي العديد 

من املكاتب الصحفية. 
لقد كان لالنتهاكات ضد الصحافة تأثيرات س���لبية بالغة على اإلعالم 
الفلس���طيني حي���ث تع���ززت  الرقاب���ة الذاتي���ة،  والت���ي أدت بدورها الى 
تراجع املستوى املهني لإلعالم الفلسطيني. ، خاصة بعد سيطرة حركة 

حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران  2007.
البد من اإلشارة إلى أن العديد من وسائل اإلعالم االلكترونية واملرئية 
واملس���موعة، لعب���ت والزالت تلعب دورا س���لبيا في صب الوق���ود على نار 
اخلالف���ات ب���ني حركت���ي فت���ح وحم���اس، حيث تخل���ت ع���ن املوضوعية 
واملهنية في عملها، وأصبحت لغة الردح والش���تائم والتخوين والتكفير 
ه���ي الس���ائدة ف���ي الكثي���ر م���ن األحي���ان، لذل���ك ف���ان وس���ائل اإلعالم 
الفلس���طينية خاصة احلزبية منها مطالبة بااللت���زام باملعايير املهنية 
وأخ���الق املهنة، وان  تكف عن إذكاء ن���ار اخلالفات والتحريض املتبادل، 
وان تلع���ب دورا ايجابي���ا ف���ي الترويج ملفاهي���م احلوار والتس���امح وحل 

اخلالفات بالطرق السلمية.
لق���د أثبت���ت جت���ارب العالم أن قمع الصحافة من أي س���لطة سياس���ية 
أو أمني���ة يض���ر مبصلح���ة الوطن واملواط���ن ال بل انه ي���ؤدي إلى كوارث 
ومصائ���ب عل���ى الش���عوب، وعلي���ه ف���ان حري���ة الصحاف���ة والتعبير هي 

مصلحة وطنية عليا، خاصة أننا ال زلنا نرزح حتت نير االحتالل.
إن القان���ون  الفلس���طيني األس���اس ضم���ن حري���ة التعبي���ر للمواطنني 
والصحفيني على حد س���واء كما أتاح  قانون املطبوعات والنشر هامشا 
واس���عا حلري���ة التعبير، والن ش���عبنا الفلس���طيني وصحافتنا تعرضت 
للقم���ع عل���ى م���دار عش���رات العق���ود م���ن الس���لطات االحتاللي���ة التي 
تعاقب���ت عل���ى حكم فلس���طني، فانه يس���تحق أن يتمتع بأوس���ع هامش 
ممك���ن من حري���ة التعبير، وبكاف���ة احلقوق اإلنس���انية التي نص عيها 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

مو�شى �لرمياوي*
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مـــن أبـــرز صنوف املواجهة التـــي خاضتها الســـلطة الرابعة على مـــر تاريخها »الرقابة«، التـــي طاردت، وال 
تـــزال تطـــارد العاملني في القطاع اإلعالمي. فهذا املعنى ) الرقابة( يحمل في طياته معنى قســـريًا ، يتم 
وفق إجراءات تعســـفية كان يتجســـد في الســـابق بأنواع محددة من الرقابة التي تتم ممارســـتها من قبل 
احلكومات على وســـائل النشـــر واإلعالم. فالرقيـــب يقول كلمته في منع كتـــاب.. والرقيب يقطع مبقصه 
مقالة في جريدة ، أو يقطع اجلريدة بأسرها عبر منع صدورها أو غلقها أو اعتقال احملرر املسؤول. وهكذا 
كان الرقيب حارسًا للنظام ومسؤواًل عن تنفيذ قوانينه وإجراءاته ، وضحيته دائمًا هي وسائل اإلعالم، 

خاصة تلك التي تالزمها املعلومة الدقيقة، واحلقيقة الكاملة.

حممود �لفطافطة

تأثير االنتهاكات على الرقابة الذاتية
 لدى اإلعالميني الفلسطينيني
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وش���يئًا فشيئًا اتس���ع فعل مقص الرقيب الذي كان همه متثيل السلطة 
والدفاع عن مصاحلها إزاء الس���لطة الرابعة، ليتحول اليوم إلى وحش 
كاس���ر مش���حون بالرغبة في اعتراض وتفكيك كل الرس���ائل االتصالية 
الت���ي وجدت في نظام الش���بكة العنكبوتي���ة » االنترنت« .  وما كان لهذا 
النظام الرقابي أن ينشأ أو يتطور، مواصاًل التضييق  على حرية الرأي 
والتعبي���ر ل���وال األهداف السياس���ية والعس���كرية واالقتصادية املضمرة 
خل���ف أنش���طته املختلف���ة، فقد خ���رج موض���وع الرقاب���ة التقليدية من 
الغرف الضيقة التي كانت تتولى فحص املواد اإلعالمية ، إلى ممارسة 
أوسع وأشمل تهدف إلى اإلحاطة بكل فعل تواصلي، وتتجه نحو فرض 
هيمنة لم يشهدها العالم سابقًا، حيث لم يعد هناك » عصافير » تغَرد 
لوحدها من دون رقيب يحسب أنفاسها ويقرر لها الزمان واملكان وحتى 

طريقة األداء في غنائها.
وتع���ددت مش���اهد الرقاب���ة على القط���اع اإلعالم���ي، فهناك الدس���اتير 
والقوان���ني الضابط���ة حلرية الرأي والتعبي���ر ، باإلضافة إلى مجموعة 
م���ن التعليم���ات الت���ي تص���در م���ن اجله���ات الرس���مية املعنية بالش���أن 
السياس���ي  واألمن���ي واإلعالم���ي، مع���ززة بتوافقات وأع���راف اجتماعية 
ضاغطة ، ومس���ندة بحزمة من اإلجراءات االستثنائية املرافقة ، غالبًا، 
للظ���روف السياس���ية ف���ي كل بلد، وبحس���ب أجن���دة مش���اكله الداخلية 

واخلارجية.
وفي خضم الرقابة اإلعالمية التي اجتاحت معظم دول العالم، خاصة 
تل���ك ال���دول التي حتكمها أنظمة غير دميقراطية أو قيادات عس���كرية، 
تعرض���ت وس���ائل اإلعالم إل���ى تضييق كبي���ر، أدى إل���ى تراجع ملحوظ 
في عدد الوس���ائل اإلعالمية، وج���ودة مخرجاتها. هذا التراجع لم يكن 
س���ببه هذا النظام أو تلك القيادات فحس���ب، ب���ل رافقه مؤثرات أخرى، 
متثلت في األنظمة االس���تعمارية أو االحتاللية، وطبيعة بنى املجتمع، 
والرأس���مال اإلعالم���ي واملالي والسياس���ي، إل���ى جانب الرقاب���ة الذاتية 

التي يفرضها اإلعالمي على ذاته.
» الرقاب���ة الذاتي���ة« ه���ذه، ه���ي الت���ي س���نركز عليها ف���ي هذه الدراس���ة، 
منطلق���ني م���ن حتديده���ا املكاني، ممث���اًل باإلعالميني الفلس���طينيني 
املتواجدي���ن ف���ي الضفة الغربية وقط���اع غزة، وذلك ملناقش���ة ومعاجلة 
ه���ذه املس���ألة من كافة جوانبه���ا. فاإلعالميون الفلس���طينيون لهم من 
اخلصوصي���ة واالس���تثناء ف���ي مج���ال » الرقاب���ة« اإلعالمي���ة عموم���ًا، 
والرقاب���ة الذاتي���ة عل���ى وجه اخلص���وص الش���يء الكثير، وذل���ك بفعل 
واقعه���م احملت���ل، وم���ا جن���م عن���ه م���ن تأثي���رات س���لبية ف���ي اخلريط���ة 
املجتمعية والسياس���ية واألمنية، والتي بدورها صنعت خيوط ضاغطة 
على حرية الرأي والتعبير، ومن ثم أسس���ت لقيوٍد واس���عة ودائمة على 
وس���ائل اإلعالم والعاملني فيها، األم���ر الذي أدى إلى خلق رقابة ذاتية، 

ذات مدلوالت خطيرة على واقع اإلعالم الفلسطيني ومستقبله.
احلدي���ث عن الرقابة الذاتية لدى اإلعالميني الفلس���طينيني عاجلته، 
بش���مولية ، وتعم���ق الدراس���ة الت���ي ق���ام به���ا الصحاف���ي والباح���ث في 
العالق���ات الدولي���ة محمود الفطافط���ة، واملعنونة ب�« تأثي���ر االنتهاكات 
عل���ى الرقابة الذاتية لدى اإلعالميني الفلس���طينيني«،وأصدرها املركز 

الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية )مدى(.

النتائج
•  إن كل تأريخ اإلنسان ميكن أن يلخص في كفاحه الدائم من أجل 	

الظفر بحريته في مواجهة كل أنواع السيطرة والهيمنة والرقابة 
واإللغاء. ورغم هذه املواجهة إال أن البش���رية قطعت ش���وطًا كبيرًا 

في مضمار االعتراف واإلقرار بحق اإلنسان في اإلعالن عن رأيه، 
أو بحقه في احلصول واالنتفاع من املعرفة.

•  تعددت مش���اهد الرقابة على القطاع اإلعالمي، فهناك الدساتير 	
والقوانني الضابط���ة حلرية الرأي والتعبير، والتعليمات الصادرة 
ع���ن اجله���ات الرس���مية املختلف���ة، وأع���راف اجتماعي���ة ضاغطة، 

ومصالح اقتصادية نافذة.
•  تعرض���ت وس���ائل اإلعالم إل���ى تضييق كبي���ر، ما أدى إل���ى تراجع 	

ملحوظ في عدد هذه الوس���ائل، وجودة مخرجاتها. هذا التراجع 
س���ببه األنظم���ة السياس���ية غي���ر الدميقراطية، ومؤث���رات أخرى، 
متثل���ت ف���ي األنظم���ة االس���تعمارية أو االحتاللي���ة، وطبيعة بنى 
املجتم���ع، والرأس���مال اإلعالم���ي واملال���ي والسياس���ي، إل���ى جانب 

الرقابة التي يفرضها اإلعالمي على ذاته.
• الرس���مية 	 وهي:1.الرقاب���ة  الرقاب���ة،  م���ن  أن���واع  ثالث���ة  هن���اك   

املؤسساتية: تفرض من خالل قوانني محددة وبواسطة مؤسسات 
مدني���ة أو قضائية.2.الرقاب���ة االجتماعي���ة : متارس���ها مؤسس���ات 
املجتم���ع  أف���راد  أو  اقتصادي���ة  أو  سياس���ية  ق���وى  أو  اجتماعي���ة 
العاديون.3. رقابة ذاتية: متارسها املؤسسة اإلعالمية أو الصحفي 
نفس���ه على ذاته، ومتثل أحد أهم أش���كال الرقابة خطورة وتأثيرًا 

على املضمون اإلعالمي.
• ق���ام العثمانيون بوض���ع بذرة الرقابة األولى حني أصدروا القانون 	

العثماني األول عام 1872م الذي ينص على أن الطباعة مشروطة 
بأخذ موافقة مجلس املعارف، وحددوا اللوائح التي تعاقب اخلروج 
عن القانون. وحني أصبحت فلس���طني حتت االنتداب البريطاني 

في العام 1918م استعانت بقوانني املطبوعات العثماني.
• س���عت إس���رائيل عق���ب احت���الل األراضي الفلس���طينية ف���ي العام 	

1948 إل���ى ف���رض القي���ود املش���ددة عل���ى حري���ة التعبي���ر، وذلك 
م���ن خ���الل القوانني و األوام���ر العس���كرية التي حُتكم الس���يطرة 
عل���ى حي���اة الفلس���طينيني وتقي���د حرياتهم، واعتمدت إس���رائيل 
ف���ي رقابته���ا على وس���ائل اإلع���الم الفلس���طينية عل���ى جملة من 
التش���ريعات املختلفة، فإلى جانب قوانينها وأوامرها العس���كرية، 
اس���تندت إل���ى القان���ون األردن���ي، وقان���ون املطبوع���ات، والقوانني 
العثماني���ة، فض���اًل عن قانون الدفاع ) الط���وارئ( البريطاني لعام 

. 1945
•  انعكست آثار الرقابة اإلسرائيلية على اإلعالميني الفلسطينيني 	

م���ن خ���الل: 1. اخت��يار بعضهم العم��ل حتت أس���م��اء مس���تع��ارة. 
2. جلوء كثير من الصحفيني الفلس���طينيني إلى وكاالت األنباء 
األجنبي���ة لطلب احلماية. 3. جلوء بعض الصحفيني للعمل مع 
اإلع���الم اإلس���رائيلي نفس���ه، وكانت تل���ك من أخطر آث���ار الرقابة 
القمعية. 4. خضوع البث اإلعالمي للمراقبة عبر شبكات اإلرسال 
اإلسرائيلية، األمر الذي أدى بالبعض إلى إسقاط الرقابة الذاتية 
عل���ى كتابات���ه. 5. جل���وء كثير من الكت���اب واإلعالمي���ني لطباعة 

كتبهم ومؤلفاتهم في اخلارج خوفًا من املالحقة.
•  رغم تس���لم السلطة الوطنية إدارة األراضي الفلسطينية مبوجب 	

اتف���اق أوس���لو إال أن إس���رائيل بقي���ت متحكمة بص���ورة أو بأخرى 
بواقع اإلعالم الفلس���طيني، سواء من حيث “الفضاء اإلعالمي”، 
أو عب���ر اإلج���راءات الفني���ة واإلدارية وس���واها، األمر الذي س���اهم 
ف���ي اس���تمرارية الرقاب���ة اإلس���رائيلية عل���ى القط���اع اإلعالم���ي 
الفلس���طيني م���ن جهة، وخل���ق حاالت م���ن الرقاب���ة الذاتية لدى 
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اإلعالمي���ني، مخاف���ة االعتق���ال أو املنع من الس���فر إلى اخلارج أو 
إلى داخل األراضي احملالة عام 1948.

•  رغ���م النص���وص القانونية اجلي���دة، ورغبة القيادة الفلس���طينية 	
في إحالل نظام دس���توري مالئم  ملرحلة التحرر ، إال أن احلريات 
املدني���ة والسياس���ية ، لم تك���ن، باملطلق، على النحو املش���رق الذي 
ينبث���ق ع���ن تل���ك التش���ريعات والنوايا الطيب���ة، وبقي���ت العقلية 
األمنية متجانس���ة مع عقلية األنظم���ة العربية احمليطة، وأخذت 
مس���ألة احلري���ات املدني���ة والسياس���ية ، وخصوص���ا حري���ة الرأي 
والتعبير، شكاًل هالميًا، يكاد يخلو من القيود واملعايير القانونية 
الضابط���ة ، مش���رعة بذلك الب���اب على مصرعي���ه ألجهزة األمن، 

مبمارسة انتهاكات ضد الصحفيني والكتاب.
•  جهات الرقابة على اإلعالم في فلسطني متثلت بأطراف، أهمها: 	

االحتالل اإلس���رائيلي، والنظام السياس���ي الفلس���طيني عبر قواه 
ومجموعاته األمنية، خاصة في ظل االنقسام الداخلي الذي نتج 
عن س���يطرة حرك���ة حماس على قطاع غزة ف���ي حزيران من العام 
2007، إلى جانب املجتمع مبا فيه من تقاليد وعادات، فضاًل عن 
القوانني والتشريعات املقيدة في بعضها لهذه احلرية، عالوة على 

املال وتأثيراته.
•  النظام السياس���ي الفلس���طيني، ممثاًل بالس���لطة القائمة، سواًء 	

ف���ي الضف���ة الغربي���ة أو قط���اع غ���زة، أو التنظيم���ات السياس���ية 
املختلف���ة لعب، وال ي���زال دورًا مؤثرًا في خل���ق الرقابة اإلعالمية، 
والعمل على تعميق وتوسيع الرقابة الذاتية لدى اإلعالمي. فمن 
خ���الل املصال���ح املتبادل���ة ب���ني املؤسس���ات اإلعالمية والسياس���ية 
غ���دت الرقاب���ة على اإلعالم تنم���و وتزدهر، خاصة ف���ي ظل البيئة 
املضطربة، والصراعات الداخلية احلادة، بحيث يفضل اإلعالمي 
ف���رض رقابة ذاتية على فكره وتفكيره وإنتاجه، مخافة الوقوع في 
“األخط���اء والهف���وات” الت���ي قد تكلفه مصدر رزق���ه، إن لم يصل 
األم���ر إلى التهديد املباش���ر بحيات���ه أو اعتقاله، وما عدا ذلك من 

تهديدات وإجراءات تعسف وانتهاك.
•  بعد احلس���م العس���كري الذي قامت به حركة حماس في القطاع 	

، تغيرت مالمح وحدود احلريات العامة في فلس���طني ، وأصبحت 
تغطي���ة اإلعالمي���ني لألحداث احمللي���ة، مرتبطة أكث���ر “ باخلوف 
واملجامل���ة” ،  وغ���دت أصع���ب اللحظ���ات التي تعت���ري الصحافي 
خ���الل كتابت���ه اإلعالمي���ة محاولت���ه الت���وازن أو التميي���ز م���ا بني 

املسؤولية االجتماعية من جهة، وما بني املهنية من جهة أخرى.
•  لع���ب امل���ال دورًا كبي���رًا ف���ي التأثي���ر عل���ى الكلمة احل���رة، وحرية 	

ال���رأي والتعبي���ر ف���ي العالم، فكثيرًا م���ا كان املال وتأثيراته س���ببًا 
ف���ي فس���اد اإلع���الم وإفس���اد اإلعالمي. ه���ذا املال خل���ق حالة من 
الرقابة املباش���رة أو غير املباش���رة على اإلعالميني الفلسطينيني، 
الذي���ن بدورهم اجب���روا أو اختاروا بإرادتهم فرض رقابة ذاتيًا على 
أفكاره���م وإنتاجه���م، مخافة انقط���اع التموي���ل، وتعريض مصدر 

أرزاقهم للخطر والزوال.

التوصيات
•  ض���رورة ع���دم انته���اك الرقاب���ة حلري���ة التعبير واإلع���الم ، وأن ال 	

تت���رك لضغوط���ات هذا الط���رف أو ذاك، وإمنا ينبغ���ي أن يحكمها 
قانون عادل، يراقب تطبيق أحكام القضاء .

•  احت���رام حري���ة التعبي���ر في وس���ائل اإلع���الم، وااللت���زام مبعايير 	

مهنية تتماشى مع املسؤولية االجتماعية، وأن يكون تنظيم مهنة 
الصحافة واإلعالم من خالل مجلس لإلعالم.

•   ض���رورة حتل���ي اإلعالمي���ني الفلس���طينيني مبزي���ٍد م���ن اجل���رأة 	
والشجاعة لكسر أمناط وأشكال الرقابة الذاتية.

•  ضرورة أن يكون الرأي العام هو الرقيب على اإلعالميني وسلوكهم 	
املهني، ويكون هؤالء اإلعالميني مسؤولني أمام املجتمع. 

•  ضرورة توفير حياة دميقراطية داخل املؤسسات اإلعالمية.	
•   إصدار ميثاق إعالمي تتفق وتصادق عليه كافة اجلهات املدافعة 	

عن احلريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني.
•   تطوير التنس���يق والتعاون بني مختلف املؤسسات اإلعالمية من 	

أجل الدفاع عن احلريات اإلعالمية. 

رؤية استشرافية
تطرقت الدراس���ة إلى مس���تقبل الرقابة الذاتية ف���ي واقع اإلعالم، ومن 

ابرز ما تضمنه هذا الفصل:
• ل���م يع���د مصطلح الرقابة يثي���ر املخاوف واحلساس���يات التي كان 	

يثيره���ا ف���ي ظل وس���ائل اإلع���الم التقليدي���ة، كما أصب���ح الكثير 
م���ن اإلعالميني، خاص���ة العاملني في اإلع���الم االلكتروني يتلذذ 
بتح���دي الرقاب���ة والتغل���ب عليه���ا. كم���ا أن الرقاب���ة مبفهومه���ا 
التقلي���دي وإجراءاته���ا املتراكم���ة أصبحت تواجه اوقات���ًا عصيبة 
م���ع الوس���ائل اجلديدة، بل أصبحت في بع���ض األحيان موضوعًا 
للتندر والتحدي لدى األش���خاص الذين ميلكون املعرفة التقنية 

التي متكنهم من اختراق جدران الرقابة والتفوق عليها .
• ب���دأت بعض األمناط م���ن الرقابة تفقد فاعليتها بس���بب التطور 	

التكنولوجي السريع، وازدياد االهتمام بحقوق اإلنسان وحرياته.
• اجل���دل ح���ول الرقابة س���يظل متواصاًل، فليس هناك من حس���م 	

نهائ���ي يضم���ن انتصار ط���رف على اآلخ���ر، ب���ل إن كل خطوة يتم 
حتقيقه���ا لصال���ح تأمني حري���ة الرأي وتأكيد احلق ف���ي التعبير، 

تواجه بقيٍد جديد يتم إحكام دائرته.. 

فصول الدراسة
أخي���رًا، يش���ار إلى أن الدراس���ة، التي جاءت ف���ي 65 صفحة من القطع 
املتوس���ط، ونش���رت، ومؤخ���رًا، اش���تملت عل���ى خمس���ة فصول يس���بقها 
مقدم���ة ويعقبه���ا النتائ���ج والتوصي���ات واخلامت���ة وقائم���ة مراج���ع . 
فالفص���ل األول عن���ون ب� » اإلط���ار النظري للدراس���ة ».و الفصل الثاني 
تركز حول الرقابة اإلعالمية: املفهوم واجلذور، وتضمن مفهوم الرقابة 
بإطاريه���ا الع���ام واإلعالم���ي، والرقاب���ة اإلعالمي���ة: صي���رورة تاريخية، 
إل���ى جان���ب التط���رق إلى أمن���اط وأنواع الرقاب���ة على وس���ائل اإلعالم.
وبخص���وص الفصل الثالث فعنوانه »الرقابة الذاتية: انهيار احلريات«، 
واحت���وى عل���ى موضوع���ات له���ا عالق���ة وثيقة بانهي���ار أو تش���ظي هذه 
احلريات، وهي:الرقابة العس���كرية، صناعة املوافقة،االحتواء واالنتقاء، 

وفوضى املواقف.

 وتك���ون الفص���ل الرابع من ثالثة محاور، األول تضم���ن: بيئات الرقابة 
اإلعالمي���ة والذاتي���ة، والثان���ي: بيئ���ة الرقاب���ة اإلعالمي���ة والذاتية في 
فلسطني، واألخير:الرقابة الذاتية: التأثير واملواجهة. والفصل األخير 

خصص ملناقشة الرقابة والرقابة الذاتية ببعديها االستشرافي .
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حرية اإلعالم بني التعزيز والقمع
الهيئ�ة  امل���س�ت�ق�ل���ة حل�ق��وق اإلنسان "ديوان املظالم"

حممود �حل�شا�ش

حريـــة اإلعـــالم تعـــرف بأنهـــا حريـــة التعبيـــر العامـــة للفكـــر فـــي جميـــع 
أشـــكاله، كالتعبير بواســـطة الكلمة واخلطاب والصـــراخ والغناء والكتابة 
أو إصـــدار املطبوعـــات أو الصحافـــة الدورية واملســـرح والســـينما واإلذاعة 
والتلفزيون، هذا تعريف شـــامل يســـاهم في إعطاء نظرة متوازنة ملفهوم 
حريـــة اإلعـــالم، علمـــا أن احلريـــات العامـــة هـــي ميـــزة مينحهـــا القانـــون 
لشـــخص ما أو جلماعة، ويحميها بطريقة قانونية ويكون له مبقتضاها 

احلق في التصرف بحرية.



الهيئ�ة  امل���س�ت�ق�ل���ة حل�ق��وق اإلنسان "ديوان املظالم"

18

كم���ا أن احل���ق ف���ي احلري���ات اإلعالمية تعن���ي حق وس���ائل اإلعالم 
بع���رض كل م���ا يه���م الن���اس معرفته، وحقه���م في تب���ادل املعلومات 
واحلصول على األنباء من أي مصدر، وكذلك حق الناس في إصدار 

الصحف والتعبير عن اآلراء دون فرض رقابة مسبقة.
أك���د القان���ون األساس���ي املع���دل عل���ى الت���زام الس���لطة الوطني���ة 
الفلس���طينية باحت���رام حق���وق اإلنس���ان، واحلفاظ عل���ى احلريات 
واحلقوق العامة، وقد ضمن احلق في حرية الرأي والتعبير بش���كل 
واضح، حيث نصت املادة 19 منه على أنه »ال مس���اس بحرية الرأي، 
ولكل إنس���ان احلق في التعبير عن رأيه ونش���ره بالقول أو الكتابة أو 
غي���ر ذلك من وس���ائل التعبير أو الفن مع مراع���اة أحكام القانون«. 
كم���ا تن���اول في مادته ال����27 اجلوان���ب املتعلقة بالعم���ل الصحفي، 

حيث أكد على:
• »تأس���يس الصحف وسائر وس���ائل اإلعالم حق للجميع يكلفه 	

القانون األساسي وتخضع مصادر متويلها لرقابة القانون.
• حري���ة وس���ائل اإلع���الم املرئي���ة واملس���موعة واملكتوب���ة وحري���ة 	

الطباع���ة والنش���ر والتوزي���ع والبث، وحري���ة العامل���ني فيه���ا، 
مكفولة وفقا لهذا القانون األساسي والقوانني ذات العالقة.

• حتظر الرقابة على وسائل اإلعالم، وال يجوز إنذارها أو وقفها 	
أو مصادرته���ا أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقا للقانون 

ومبوجب حكم قضائي«.

 ويعتبر صدور قانون املطبوعات والنش���ر للعام 1995 خطوة هامة، 
ميك���ن البناء عليها في املس���تقبل لصياغة واقع إعالمي حتترم فيه 

احلقوق وتعزز احلريات.
حي���ث أن القان���ون يضم���ن حري���ة الصحاف���ة واإلب���داع ب���دون رقابة 
مس���بقة، ويرف���ع طموح���ات الش���عب الفلس���طيني ف���ي احلرية إلى 
مس���توى التش���ريع القانون���ي، ويعتب���ر إق���راره أح���د رم���وز الس���يادة 

الفلسطينية.
كم���ا يكفل القانون حقوق الصحاف���ي واألجهزة اإلعالمية كافة في 

احلصول على املعلومات واحلفاظ على سرية مصادرها. 
كم���ا يعطي القانون ح���ق امتالك املطبوع���ات الصحفية وإصدارها 
بغ���ض النظر ع���ن اآلراء واملعتقدات الفكرية والسياس���ية واحلزبية 
والطباع���ة  والتس���جيل  الترخي���ص  إج���راءات  ويس���هل  والديني���ة، 

والرسوم مبا يجعلها في متناول جميع املهتمني.
وينظ���م القان���ون العالق���ة ما ب���ني الس���لطة التنفيذية واملؤسس���ات 
وتداخ���ل  التعقي���دات  م���ن  الكثي���ر  الصحفي���ة مب���ا يضم���ن ح���ل 
الصالحي���ات، ومب���ا يؤم���ن حق���وق م���ن يعمل ف���ي حق���ل الصحافة 
والطباعة والنش���ر، ومبا يوفر احلماية للمجتمع، جلميع أفراده، أو 

املصلحة الوطنية العليا من أية مخالفات للقانون ميكن أن تقع.

وق���د أعط���ى القانون ح���ق اللجوء إل���ى القضاء لكل متض���رر لنيل 
حقوق���ه كاملة، وقيد الصالحيات التي متلكها الس���لطة التنفيذية، 
بحي���ث ال ميك���ن أن تتخذ أي إج���راء ضد الصحاف���ة والصحافيني 
والكت���اب إال بأش���كال محدودة، وعبر اللجوء إل���ى القضاء واحملاكم 

املختصة التي هي صاحبة القرار النهائي.
ومبراجع���ة واق���ع احلري���ات اإلعالمي���ة ف���ي فلس���طني فقد ش���هدت 
تراجع���ا خطي���را خ���الل الفت���رة األخي���رة، وحتدي���دا ما بع���د حالة 
االنقسام السياسي الفلسطيني التي أدت إلى حالة من االستقطاب 
الش���ديد احلاد نت���ج عنها انتهاكات متواصلة ض���د احلريات العامة 
بش���كل عام، واحلريات اإلعالمية بش���كل خاص، كما يظهر ذلك من 
خالل التحريض املتبادل الذي بلغ مستويات بالغة اخلطورة، حيث 
ظه���رت عل���ى الس���طح مصطلحات ل���م تكن موجودة م���ن قبل مثل، 
عب���ارات التخوي���ن والتكفير واإلقصاء والعصابة واملليش���يا وإطالق 
الته���م من كل نوع، على أس���اس أن الش���خص ال���ذي ليس معي فهو 
ض���دي، وبات���ت هي الس���مة الغالبة عل���ى لغة التخاطب في وس���ائل 

اإلعالم الفلسطينية املختلفة.
وق���د س���اعد ذلك عل���ى تضييق هام���ش احلريات اإلعالمية بش���كل 
كبير، حيث تنوعت االنتهاكات بني اعتقاالت للصحافيني وعمليات 
إغالق للمؤسسات اإلعالمية، فالصحف الصادرة في الضفة ال توزع 
في غزة، والصحف الصادرة في غزة ال توزع في الضفة، وظهر حتيز 
الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية، لصالح هذا الطرف أو ذاك على 
حس���اب املهنية واملوضوعي���ة، التي تفرض على الصحافي ووس���ائل 
اإلعالم املختلفة، نقل احلقائق واملعلومات بغض النظر عن املوقف 
الشخصي منها، حتى يعرف املواطن حقيقة ما يجري في بلده دون 
تغييب أو حتريف للحقائق، ولذكر أمثلة للتدليل فقط نش���ير هنا 
إلى اعتداء شرطة خانيونس على الصحفي “باجلزيرة نت” احمد 
أب���و في���اض والذي حدث أثن���اء تغطيت���ه حلفل فرقة طي���ور اجلنة 
بخانيون���س بتاريخ 2010/8/4، حيث مت مصادرة كاميرا التصوير 
اخلاص���ة ب���ه وبطاقته الصحفي���ة إضافة إلى تعرض���ه للضرب، كما 
نش���ير إلى انه بتاري���خ 2010/5/6 قام جهاز املخاب���رات العامة في 
محافظ���ة اخلليل باحتجاز الصحفي س���امر أنور رش���يد من مدينة 
اخللي���ل والذي يعمل مراس���اًل صحفيًا إلذاع���ة صوت األقصى التي 
تب���ث من غ���زة حيث مت احتجازه دون عرضه عل���ى أي جهة قضائية 

مختصة، وذلك على خلفية عمله كصحفي. 
إذا ما أردنا أن نؤسس لكيان فلسطيني حتترم فيه احلريات العامة 
وحقوق اإلنس���ان فانه يجب على اجلمي���ع احترام العمل الصحفي 
واإلعالم���ي وتس���هيل اإلج���راءات التي من ش���انها إط���الق احلريات 

اإلعالمية وذلك حتقيقا ملصلحة الوطن واملواطن.
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حرية اإلقامة والتنقل في ضوء التشريعات الدولية والوطنية
لقد كفل القانون الدولي حلقوق اإلنسان عبر الشرعة الدولية حلقوق 
اإلنس���ان حق اإلنس���ان في اإلقامة والتنقل والس���فر، وقد متت اإلش���ارة 
صراح���ة عبر املادة الثالثة عش���ر م���ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان 
للعام 1948، حيث نصت على أن »لكل فرد حرية التنقل واختيار محل 
إقامت���ه داخ���ل ح���دود كل دولة. يحق لكل فرد أن يغ���ادر أية بالد مبا في 

ذلك بلده كما يحق له العودة إليه«. 
كم���ا وتع���د حري���ة التنق���ل والس���فر م���ن احلري���ات العامة الت���ي ال يجوز 
مصادرتها أو تقييدها إال في حدود القانون، حيث أن اإلطالق هو األصل، 
فضاًل عن أنه يش���مل الكافة دون اس���تثناء، لذلك، حرص العهد الدولي 
للحقوق املدنية والسياسية للعام 1966  على إرساء هذا احلق في املادة 
)12( منه والتي تنص على أن: » لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل 
إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته«. ويكفل 
البن���د الثان���ي من ذات املادة حرية مغادرة املواط���ن ألي بلد، مبا في ذلك 
بل���ده، وينطب���ق هذا احلق على الزيارات القصي���رة والطويلة إلى اخلارج 
وعلى املهاجرين )الدائمني أو شبه الدائمني(  وأكد البند الرابع بأنه: »ال 

يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده«. 

حرية التنقل في األراضي الفلسطينية 
 احملتلة  )معيقات وإشكاليات(  

التقييدات الواقعة على حرية التنقل مبوجب القانون الدولي 
يج���ب أال يت���م تقيي���د حرية التنق���ل باس���تثناء احل���االت التي يرد 
الن���ص عل���ى مث���ل ه���ذه التقيي���دات ف���ي القان���ون، واحل���االت التي 
تك���ون فيه���ا التقييدات ضروري���ة لدواعي األمن القوم���ي أو النظام 
الع���ام أو الصح���ة العام���ة أو األخ���الق العام���ة أو حق���وق وحري���ات 
اآلخرين، وتكون متمش���ية مع احلقوق األخرى املعترف بها في هذا 
العه���د )امل���ادة 12)3( م���ن العهد الدولي اخل���اص باحلقوق املدنية 

والسياسية(. 
وكم���ا تق���ول اللجن���ة املعني���ة بحق���وق اإلنس���ان ال تتحق���ق ه���ذه 
االش���تراطات مث���اًل »في حال���ة منع أي ف���رد من مغادرة بلد لس���بب 
س���وى معرفت���ه بأس���رار الدولة« أو في حال���ة منع الفرد من الس���فر 
داخل البلد دون تصريح خاص«، وباملثل يشكل منع املرأة من التنقل 
بحري���ة أو مغ���ادرة البلد دون موافقة أو صحب���ة رجل انتهاكا للمادة 
12 م���ن العهد. وم���ن ناحية أخرى، فإن تقييد الدخول إلى املناطق 
العس���كرية ألس���باب األم���ن القوم���ي أو تقييد حرية االس���تقرار في 
مناطق تسكنها مجموعات من السكان األصليني أو مجموعات من 

األقليات قد يشكل تقييدات مسموح بها. 

�إ�شالم �لتميمي

حرية التنقل في األراضي الفلسطينية 
 احملتلة )معيقات وإشكاليات(  
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احلق في دخول الشخص إلى بلده 
توح���ي الفق���رة 4 م���ن امل���ادة 12 من العه���د الدولي اخل���اص باحلقوق 
املدنية والسياس���ية أن للش���خص احلق في البقاء في بلده وفي العودة 
إليه بعد مغادرته، وقد يعني ذلك أن من حق أي ش���خص الدخول إلى 
بل���د ألول م���ره )إذا كان مواطن���ًا لذلك البل���د ولكنه ولد ف���ي اخلارج(. 
واحل���ق في الع���ودة حق هام بصف���ة خاصة في حال���ة الالجئني اللذين 

يلتمسون العودة الطوعية إلى بلدهم. 

أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على حقوق اإلنسان في األراضي احملتلة 
القيود املفروضة على حرية التنقل في األراضي الفلسطينية احملتلة
اس���تمرت دول���ة االحتالل في إط���ار العقوبات اجلماعي���ة التي تفرضها 
على املدنيني الفلسطينيني في إغالق قطاع غزة بالكامل، وعزل مليون 
ونص���ف ملي���ون فلس���طيني ع���ن محيطه���م اخلارج���ي في ظ���ل أوضاع 
إنسانية قاسية. وظلت دولة االحتالل تقوم في الضفة الغربية منذ فترة 
طويلة بفرض نظام من القيود على التنقل. فالتنقل يقّيده مزيج من 
العقبات املادية، مثل حواجز الطرق ونقاط التفتيش واجلدار الفاصل 
والتدابي���ر اإلداري���ة، مثل بطاقات الهوي���ة والتصاريح وحتديد اإلقامة، 
والقوان���ني املتعلق���ة بإع���ادة جم���ع ش���مل اأُلس���ر، والسياس���ات املتعلقة 
باحلق في الدخول من اخلارج وحق العودة لالجئني. وُيرفض الس���ماح 
للفلس���طينيني بالوصول إل���ى املناطق املصادرة ملكيته���ا لبناء اجلدار 
الفاصل والهياكل األساس���ية املتعلقة به، أو الستخدامها كمستوطنات 
أو مناط���ق عازل���ة أو قواع���د عس���كرية أو مناط���ق للتدري���ب العس���كري 
والُطرق التي ُتبنى للربط بني هذه األماكن. وكثير من هذه الطرق هي 

م استعمالها على الفلسطينيني. »لإلسرائيليني فقط » وُمحرَّ
 ويخضع عشرات اآلالف من الفلسطينيني اليوم حلظر على السفر تفرضه 
إسرائيل مينعهم من السفر إلى اخلارج. وقد أدت السياسة اإلسرائيلية في 
ه���ذا الص���دد إل���ى رفع معدالت البطالة في قطاع غزة لتصل إلى مع���دالت 

قياسي�����ة، وازدادت م��عدالت الفقر لتصل إلى 55.7 %.

تقرير غولدستون 
لقد أشار القاضي ريتشارد غولدستون في تقريره إلى القيود املفروضة 
عل���ى حرية التنقل في األراضي الفلس���طينية احملتل���ة، ونوه في تقريره 
إلى أن بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع في غزة وحالة 
حقوق اإلنسان في فلسطني قد تلقت تقارير تفيد بأن القيود املفروضة 
عل���ى التنقل ف���ي الضفة الغربية قد ُش���ّددت أثناء الهجوم اإلس���رائيلي 
ف���ي غ���زة. فقد فرض���ت إس���رائيل “إغالقًا” عل���ى الضف���ة الغربية لعدة 
أي���ام . وباإلضافة إلى ذلك، أنش���ئ طوال فت���رة العملية مزيد من نقاط 
التفتي���ش ف���ي الضفة الغربية، مبا في ذلك في القدس الش���رقية. وكان 
ُيطلق على معظم هذه النقاط ما يسمى ب� “نقاط التفتيش الطيارة”. 
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، ُأعلن أن عدة مناطق من الضفة الغربية 

بني اجلدار الفاصل واخلط األخضر هي “مناطق عسكرية مغلقة “.
وأثن���اء العملي���ات في غزة وبعدها، ش���ددت دولة االحتالل اإلس���رائيلي 
م���ن قبضتها على الضف���ة الغربية عن طريق زيادة مص���ادرة املمتلكات 
وه���دم البي���وت وإصدار أوامر اله���دم ومنح مزيد م���ن التراخيص لبناء 
منازل في املس���توطنات وتكثيف اس���تغالل امل���وارد لطبيعية في الضفة 
الغربي���ة. وقامت إس���رائيل، عق���ب العمليات في غ���زة، بتعديل األنظمة 
التي حُتدد مدى قدرة األش���خاص الذين لديهم “بطاقة هوية من غزة 
“عل���ى التح���رك إل���ى الضف���ة الغربية أو العك���س، مما يزيد م���ن الهوة 

الفاصلة بني الشعب في الضفة الغربية وغزة.
وعملت قوات االحتالل اإلسرائيلي على تقسيم األراضي الفلسطينية إلى 

6 كانتونات منفصلة شمال الضفة واألغوار وسط الضفة والقدس وجنوب 
الضف���ة والبح���ر املي���ت عدا ع���ن اجلي���وب التي وج���دت بفعل ج���دار الضم 

والتوسع. فما زال هناك 93 حاجزا عسكريا في أراضي الضفة الغربية.
وواصلت س���لطات االحتالل منع املواطنني الفلسطينيني من الوصول 
إل���ى القدس احملتلة س���واء بغ���رض العبادة أم العم���ل أم التعليم، وذلك 
بإح���كام حصار املدينة املقدس���ة واس���تكمال بناء جدار الضم والتوس���ع 
حوله���ا والتش���ديد عل���ى مراقب���ة منافذه���ا املختلف���ة، وذل���ك بإحاطة 
املدينة املقدس���ة بسلس���لة من احلواجز والبوابات التي ال يس���مح املرور 

عبرها إال بتصاريح خاصة تصدرها سلطات االحتالل. 
كما واس���تمر اإلغالق واحلصار املش���دد املفروض على قطاع غزة، وأغلق 
معبر رفح بالكامل أمام املس���افرين وفتح ألي���ام قليلة وبفترات محدودة 
وغي���ر منتظم���ة. فيم���ا أغلق معبر بي���ت حان���ون “ايرز” معظ���م الفترة 
املاضي���ة أم���ام تنق���ل العمال الفلس���طينيني وباقي س���كان القط���اع، ولم 
تسمح قوات االحتالل باجتياز احلاجز إال لفئات محدودة من املواطنني 
وعل���ى نطاق ضيق، ما تس���بب ف���ي احلد من حركة الس���كان املدنيني في 
القط���اع وعزله���م عن العال���م اخلارجي وامتداده اجلغراف���ي في الضفة 

الغربية والقدس احملتلة. 
ونظرا لإلغالق، توقف النشاط الصناعي نتيجة لوقف عمليات استيراد 
امل���واد اخل���ام الالزم���ة للصناع���ة وتوقف تصدي���ر املنتجات، م���ا أدى إلى 
انضمام عشرات آالف العمال إلى جيش العاطلني عن العمل، كما يهدد 
اإلغ���الق واحلص���ار األوض���اع البيئية ف���ي القطاع، وأصبح ش���مال قطاع 
غ���زة مه���ددا بك���وارث بيئية، ويه���دد القطاع مبش���اكل اقتصادي���ة وبيئية 
واجتماعية جس���يمة نتيجة سياسة احلكومة اإلس���رائيلية الهادفة إلى 
تقليص كميات احملروقات املوردة إليه. واس���تمرت سلطات االحتالل في 
إغ���الق معب���ر كارني التجاري لفت���رات طويلة خالل الع���ام املنصرم، ولم 
يسمح بدخول املواد اخلام األساسية لألعمال التجارية إلى قطاع غزة. 
كم���ا عمل���ت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلية عل���ى تضييق اخلن���اق على 
الس���كان الفلس���طينيني القاطن���ني في منطق���ة األغوار، وذل���ك عن طريق 
احلواج���ز العس���كرية التي أقامته���ا على املداخل الرئيس���ية ملنطقة العزل 
الشرقية، والتي عمدت دولة االحتالل من خاللها إلى عزل منطقة األغوار 
ع���ن باقي محافظات الضفة الغربية، ويصل عدد هذه احلواجز حتى هذا 
الي���وم إل���ى 25 حاج���زا عس���كريا، أقامته���ا ق���وات االحتالل عل���ى املداخل 
الفرعية التي تربط التجمعات الفلسطينية داخل منطقة األغوار بعضها 
ببعض، ضمن خطة مكملة لسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها دولة 

االحتالل، وذلك لتضييق اخلناق على املواطنني ودفعهم إلى الرحيل. 
لق���د اعتق���دت البعثة أن القي���ود املفروضة على التنق���ل واحلركة التي 
يخضع لها الفلس���طينيون في الضفة الغربية، بصورة عامة، وتش���ديد 
القيود أثناء العمليات العسكرية في غزة وكذلك، إلى حد ما، بعد هذه 
العمليات هي بصورة خاصة أمور غير متناس���بة مع أي هدف عس���كري 
منش���ود. وباإلضاف���ة إل���ى ذل���ك، س���اور البعث���ة القلق إلضف���اء الطابع 
الرسمي على الفصل بني غزة والضفة الغربية ومن ثّم بني جزأين من 

األرض الفلسطينية احملتلة.

االلتزامات الفلسطينية في ظل القانون الدولي
 لقد أكدت منظمة التحرير الفلس���طينية وعبر وثيقة االستقالل الصادرة 
بتاري���خ 15 تش���رين ثان���ي نوفمب���ر 1988 التزامها مبب���ادئ األمم املتحدة 
وأهدافها وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان، فيما أكدت الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية تأكيدا صريحا على التزامها باحترام حقوق اإلنسان وحرياته 
األساس���ية، فق���د نصت املادة العاش���رة من القانون األساس���ي الفلس���طيني 
املع���دل للع���ام 2003 عل���ى أن حق���وق اإلنس���ان وحرياته األساس���ية ملزمة 
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وواجب���ة االحت���رام وان الس���لطة س���تعمل عل���ى االنضم���ام إل���ى االتفاقيات 
اإلقليمية والدولية واملواثيق التي حتمي حقوق اإلنسان. وقد أشارت املادة 

20 بوضوح إلى أن حرية اإلقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
واقع احلق في التنقل والسفر على ضوء الشكاوى التي تلقتها ورصدتها 
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

انتهاك احلق في التنقل والسفر
ال ت���زال معان���اة املواطنني في قطاع غزة قائمة بس���بب اس���تمرار قضية 
نف���اذ الدفات���ر اخلاص���ة بجوازات الس���فر ف���ي محافظ���ات القطاع منذ 

تشرين ثاني 2008 وحتى اآلن.
وحس���ب معلوم���ات الهيئ���ة التي حصل���ت عليها من قبل املس���ؤولني في 
وزارة الداخلي���ة ف���ي احلكوم���ة املقالة، ف���إن وزارة الداخلي���ة في الضفة 
الغربية ال تقوم بإرس���ال دفاتر اجلوازات ملواطني قطاع غزة، ما يتسبب 
ف���ي حرمانهم م���ن حقهم في الس���فر والتنقل، باإلضاف���ة إلى احلاجة 
امللح���ة للحاالت اخلاص���ة، منها احلاالت املرضية الت���ي يتقرر عالجها 
باخلارج، والطلبة اجلامعيون الذين يدرس���ون خارج البالد، إضافة إلى 

حاجة اآلالف ممن انتهت صالحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
يذك���ر أن���ه قد مت اإلع���الن عن قرار ص���ادر عن رئيس الس���لطة الوطنية 
بتاري���خ 2008/8/25 القاض���ي بتكليف اجلهات املعني���ة في احلكومة 
برام الله، باتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة الس���تئناف صرف الدفاتر 

اخلاصة بجوازات السفر
فق���د وقعت خ���الل العام احلال���ي 2010  وحتديدا في قط���اع غزة عدد 
من االعتداءات على احلق في حرية التنقل والسفر أوردها عليكم على 

سبيل املثال ال احلصر.

 أمثلة على العوائق التي تعترض حرية التنقل 
رصدت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان خالل شهر متوز 2010  قيام 
جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة املقالة في قطاع غزة بانتهاك 
حق املواطنني بالتنقل والسفر، عبر حجز وثائق السفر اخلاصة بهم، 
الغربية  الضفة  في  العامة  املخابرات  جهاز  قيام  أيضا  رصدت  كما 

بانتهاكات مماثلة، لكن على نحو أضيق. 
• بتاريخ 2010/7/1 مت مصادرة جواز سفر املواطنة جيهان محمد 	

السرس���اوي 41 عام���ًا، عض���و قي���ادة منطق���ة ف���ي حرك���ة فتح، من 
مدينة الزهراء مبحافظة غزة. وحس���ب إفادة املواطنة للهيئة، أنها 
توجه���ت إلى مقر اجلهاز في دير البلح بعد اس���تدعائها للحضور، 
حي���ث مت التحقي���ق معها ح���ول عالقتها بحركة فت���ح، ومت إخالء 

سبيلها، بعد مصادرة جواز سفرها.
• بتاريخ 2010/7/2 قام جهاز األمن الداخلي مبصادرة جواز س���فر 	

املواطن يوس���ف يونس عبد الوهاب 43 عام���ا من رفح، عضو قيادة 
إقلي���م حرك���ة فت���ح. وحس���ب ما أف���اد به املواط���ن للهيئة أن���ه توجه 
إل���ى مقر األم���ن الداخل���ي برفح، بعد اس���تدعائه للحض���ور، حيث 
مت احتج���از جواز س���فره وبطاق���ة هويته الش���خصية، دون إبداء أي 
أسباب، ومت إخالء سبيله دون التحقيق معه حول أي تهمة محددة.

• بتاريخ 2010/7/3 قام جهاز األمن الداخلي مبصادرة جواز سفر 	
املواطن إيهاب حسن أبو زيد 34 عامًا عضو قيادة إقليم في حركة 
فت���ح م���ن رفح. وحس���ب إف���ادة املواط���ن للهيئة أنه توج���ه إلى مقر 
اجله���از في رفح بعد اس���تدعائه للحضور، حي���ث مت مصادرة جواز 
سفره، ومت إخالء سبيله دون التحقيق معه حول أي تهمة محددة. 

• بتاريخ 2010/7/1 مت مصادرة جواز سفر املواطنة جيهان محمد 	
السرس���اوي 41 عام���ًا، عض���و قي���ادة منطق���ة ف���ي حرك���ة فتح، من 
مدينة الزهراء مبحافظة غزة. وحس���ب إفادة املواطنة للهيئة، أنها 

توجه���ت إلى مقر اجلهاز في دير البلح بعد اس���تدعائها للحضور، 
حي���ث مت التحقي���ق معها ح���ول عالقتها بحركة فت���ح، ومت إخالء 

سبيلها، بعد مصادرة جواز سفرها.
• بتاريخ 2010/7/2 قام جهاز األمن الداخلي مبصادرة جواز س���فر 	

املواطن يوس���ف يونس عبد الوهاب 43 عام���ا من رفح، عضو قيادة 
إقلي���م حرك���ة فت���ح. وحس���ب ما أف���اد به املواط���ن للهيئة أن���ه توجه 
إل���ى مقر األم���ن الداخل���ي برفح، بعد اس���تدعائه للحض���ور، حيث 
مت احتج���از جواز س���فره وبطاق���ة هويته الش���خصية، دون إبداء أي 
أسباب، ومت إخالء سبيله دون التحقيق معه حول أي تهمة محددة.

• بتاريخ 2010/7/3 قام جهاز األمن الداخلي مبصادرة جواز سفر 	
املواطن إيهاب حسن أبو زيد 34 عامًا عضو قيادة إقليم في حركة 
فت���ح م���ن رفح. وحس���ب إف���ادة املواط���ن للهيئة أنه توج���ه إلى مقر 
اجله���از في رفح بعد اس���تدعائه للحضور، حي���ث مت مصادرة جواز 
سفره، ومت إخالء سبيله دون التحقيق معه حول أي تهمة محددة. 

وبدورها انتهكت السلطة في الضفة الغربية حرية املواطنني 
بالتنقل والسفر لكن بشكل محدود وفي حاالت خاصة منها:

• بتاريخ 2010/7/5 رفض جهاز املخابرات العام في رام الله، طلب 	
املواطن حس���ام مهدي العمصي 25 عامًا طالب جامعي من غزة، 
للحصول على جواز س���فر. وحس���ب ما أفاد به املواطن للهيئة أنه 
تق���دم بطلب إلى وزارة الداخلية في رام الله، للحصول على جواز 
سفر، بواسطة أحد مكاتب اخلدمات العامة بغزة، حلاجته للسفر 
كمرافق في رحلة عالج باخلارج لش���قيقه املريض، ومت إبالغه من 
قب���ل املكت���ب بع���دم حصول���ه على اجلواز ألس���باب أمني���ة من قبل 

جهاز املخابرات العامة. 
• الله 	 برام  العامة  املخابرات  جهاز  رفض   2010/7/21 بتاريخ 

طلب املواطن ياسر ساكب عطايا 31 عامًا من النصيرات، ويعمل 
املذكور  إفادة شقيق  وحسب  على جواز سفر.  للحصول  شرطي، 
للهيئة، أنه مت تقدمي طلب إلى وزارة الداخلية برام الله احلصول 
وذلك  العامة،  اخلدمات  مكاتب  أحد  بواسطة  سفر،  جواز  على 
بعد حصول شقيقه على حتويله للعالج باخلارج على أثر إصابة 
خطيرة في الرأس والصدر في أثناء قصف املواقع األمنية خالل 
املكتب  أبلغه  وقد  غزة،  قطاع  على  األخير  اإلسرائيلي  العدوان 

برفض الطلب من قبل جهاز املخابرات العامة.
يش���ار إل���ى أن الهيئ���ة ق���د ذك���رت وعب���ر تقاريره���ا الش���هرية وبياناته���ا 
ان���ه ال يج���وز من���ع أي مواط���ن م���ن ممارس���ة ه���ذا احل���ق إال مبوج���ب 
ف���ي احلكوم���ة  ق���رار قضائ���ي. وق���د طالب���ت الهيئ���ة وزارة الداخلي���ة 
املقال���ة التراج���ع ع���ن ه���ذه اإلج���راءات التي تنته���ك حقوق اإلنس���ان، 
 واتخ���اذ م���ا يل���زم لضم���ان ح���ق املواطن���ني بالس���فر والتنق���ل بحري���ة.
لقد أدت السياس���ات الفلس���طينية ف���ي تعطيل وتقييد ه���ذا احلق إلى 
املس بشكل مباشر باحلقوق واحلريات العامة التي نص عليها القانون 
األساس���ي الفلس���طيني واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان مما أدى إلى 

تعميق االنقسام الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن تقيي���د حري���ة احلرك���ة والتنق���ل باإلضافة إلى التجزئ���ة اجلغرافية 
الناجتة عنها ميس باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية كما متس بأداء املؤسس���ات اخلدمية في الضفة والقطاع، 
ومنها القط���اع الصحي، والقطاع التعليم���ي، واالقتصادي، واخلدمات 
البلدي���ة املتعلقة بالبنى التحتية، إضافة إلى تش���تيت ش���مل العائالت 
الفلس���طينية. هذا عدا عن حق الفلس���طينيني باختيار مكان سكناهم 
واملرتب���ط بذل���ك ابت���داًء باحلق في الع���ودة إلى أراضيه���م التي هّجروا 

منها والذي كفله القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة. 
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احلق في حرية التنقل والسفر

حريـــة التنقـــل واإلقامـــة هي فرع مـــن احلرية الشـــخصية وال يجوز مصادرته وتقييـــده دون مبرر قـــوى، وهو يعنى حق 
الفـــرد فـــي االنتقال من مكان إلى مكان آخر واخلروج من البالد والعودة إليها، حيث أن اإلطالق هو األصل، فضاًل عن انه 
يشـــمل الكافـــة دون اســـتثناء، ولذا يقف احلق فـــي إجراءات قانونية عادلـــة، على قمة هرم احلقـــوق التي يتوجب على 

الدولة ضمانها، في حال قيامها بأي عمل يقّيد احلرية الشخصية للمواطنني وخاصة حرية تنقلهم.

 ونتنـــاول فـــي هـــذا املقـــال حرية التنقل والســـفر من محـــاور  ثـــالث، األول منها يســـتعرض النصوص القانونيـــة املنظمة 
واحلاميـــة للحـــق في الســـفر والتنقـــل، ويتضمن احملور الثاني سياســـات قـــوات االحتالل التي حتـــول دون متكني املواطن 
الفلسطيني من احلصول على حقه في التنقل والسفر،  ويستعرض احملور الثالث  ابرز االنتهاكات الداخلية لهذا احلق.

�شالح عبد �لعاطي
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أوال: حرية التنقل والسفر في القوانني الدولية والوطنية   

 حرية التنقل في املواثيق الدولية حلقوق اإلنسانأ. 
حرص���ت املواثي���ق الدولية حلقوق اإلنس���ان على حماي���ة احلق في 
التنق���ل والس���فر، فق���د نص اإلع���الن العاملي حلقوق اإلنس���ان على 
حماي���ة ه���ذا احل���ق وكذل���ك نص العه���د الدول���ي للحق���وق املدنية 
والسياس���ية عل���ى إرس���اء هذا احلق ف���ي املادة 12، الت���ي نصت على 
ح���ق كل ف���رد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية 
التنق���ل فيه وحري���ة اختيار مكان إقامته  وكذل���ك حرية مغادرة أي 
بل���د، مب���ا في ذلك بلده. وأكدت املادة على عدم جواز تقييد احلقوق 
املذك���ورة أع���اله بأية قيود غير تلك التي ين���ص عليها القانون، على 
أن تك���ون ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة 
العام���ة أو اآلداب العام���ة أو حق���وق اآلخري���ن وحرياته���م ، وتك���ون 
متمش���ية مع احلقوق األخرى املعترف بها في هذا العهد. وحظرت 

ذات املادة حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده«.
   وق���د قي���دت املادة بش���رط هو قانونية التواجد ف���ي إقليم الدولة ، 
حتى تكفل لها اتخاذ اإلجراءات     الالزمة حيال املتواجدين بشكل 
غير قانوني مثال املتس���للني أو الدخول بدون احلق تأش���يرة دخول 

صادرة عن جهات االختصاص.

 احلق في التنقل والسفر في القوانني الفلسطينيةب. 
كف���ل القان���ون األساس���ي ح���ق املواطنني ف���ي التنقل والس���فر حيث 
تن���ص امل���ادة 11 من القانون األساس���ي على أن احلرية الش���خصية 
ح���ق طبيع���ي وهي مكفولة ال متس. كما  ال يجوز القبض على أحد 
أو تفتيش���ه أو حبس���ه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل 
إال بأمر قضائي وفقًا ألحكام القانون، ويحدد القانون مدة احلبس 
االحتياطي، وال يجوز احلجز أو احلبس في غير األماكن اخلاضعة 
للقوانني الصادرة بتنظيم الس���جون.وكذلك جاء نص املادة 20 من 
القانون األساسي ليكفل حرية اإلقامة والتنقل في حدود القانون.

وأضاف القانون األساس���ي  نصا هاما في املادة 28 منه تتعلق بعدم 
ج���واز إبعاد أي فلس���طيني ع���ن أرض الوطن أو حرمان���ه من العودة 
إلي���ه أو منع���ه من املغادرة أو جتريده من اجلنس���ية أو تس���ليمه ألية 

جهة أجنبية.

ثانيًا: واقع حرية التنقل والسفر في األراضي الفلسطينية

أ.  انتهاكات االحتالل حلرية التنقل والسفر 
في إطار اس���تمرار تنكرها حلقوق الش���عب الفلسطيني وتهربها من 
تطبي���ق إحكام القانون الدولي اإلنس���اني وقرارات الش���رعة الدولية 
ذات الصل���ة بالقضي���ة الفلس���طينية، ال تزال دول���ة االحتالل متنع 
وتعيق حرية س���فر وتنقل الفلسطينيني تهدف من خاللها سلطات 
االحت���الل إل���ى منع تواصل الفلس���طينيني في قطاع غ���زة والضفة 
وكذل���ك من���ع وإعاق���ة تواصلهم م���ع العال���م اخلارجي ومتث���ل ابرز 

انتهاكات االحتالل في الصور التالية :
1 - استمرار فرض احلصار الشامل واملشدد على قطاع غزة، األمر 
ال���ذي أدى إل���ى تدمي���ر منظ���م لكاف���ة القطاع���ات االقتصادية 
احليوي���ة ف���ي القطاع وأثر س���لبًا على مجمل حق���وق املواطنني 

الفلسطينيني وتسبب في كارثة إنسانية في القطاع.  
 2 - اس���تمرار ع���زل الق���دس الش���رقية ع���ن محيطها الفلس���طيني 

في الضفة الغربية، حيث تقوم س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
بوض���ع قي���ود ش���ديدة عل���ى حرية تنق���ل املواطنني ف���ي القدس 

الشرقية، مما يهدد بفقدان حقوقهم في اإلقامة بالقدس.
3 - فص���ل الضف���ة الغربي���ة ع���ن قطاع غ���زة ومنع تنق���ل املواطنني 
والبضائ���ع م���ن وال���ى القط���اع والضف���ة ف���ي خطوة تس���تهدف 

تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة جغرافيًا وسياسيًا. 
4 - تقطي���ع أوصال األراضي الفلس���طينية احملتلة وخاصة الضفة 
الغربية وحتويلها إلى شبه معازل منفصلة عن بعضها البعض، 
م���ن خالل إقامة ما يزيد عن خمس���مائة حاجز عس���كري ثابت 
ومتح���رك وبوابات إلكترونية،  تعيق حرك���ة املواطنني واملركبات 

وجتعلها مستحيلة في بعض األحيان.  
5 - االس���تمرار في سياسية إبعاد عدد من املواطنني الفلسطينيني 
م���ن الضفة إلى القطاع أو اخلارج وإعاقة »لم ش���مل« املواطنني 
الفلس���طينيني املتزوج���ني م���ن غي���ر فلس���طينيني الذي���ن أت���وا 
لإلقام���ة م���ع أزواجهم بتصاريح زي���ارة ولم يخرج���وا منها منذ 

ذلك الوقت.   

 وتش���كل ممارسات االحتالل اإلسرائيلي املش���ار إليها أعاله انتهاك 
وخ���رق فاضح التفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية املواطنني 
في أوقات النزاعات املسلحة، وخاصة إحكام املادة 33 من االتفاقية 
والت���ي »حتظ���ر عل���ى ق���وات االحت���الل احلرب���ي القي���ام مبعاقب���ة 
األش���خاص احملمي���ني على جرائم ل���م يرتكبونها، كم���ا حتظر على 
تل���ك الق���وات اتخ���اذ تدابي���ر اقتص���اص م���ن األش���خاص احملميني 

وممتلكاتهم«.
 كما تتناقض هذه األعمال العدوانية غير املبررة مع العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعام 1966، 
مبوجب املادة 1، حيث تنص على أنه »ال يجوز في أية حال حرمان 
أي شـــعب من أســـباب عيشـــه اخلاصة«. ومبوجب املادة 5 من نفس 
العهد »حتظر على أي دولة أو جماعة أو شخص مباشرة أي نشاط 
أو القي���ام ب���أي فع���ل يهدف إلى إه���دار أي من احلق���وق أو احلريات 
املعت���رف بها ف���ي هذا العهد…«،  فقد أدت انتهاكات االحتالل حلرية 
التنقل والس���فر إلى انتهاكات عديدة ف���ي مجمل احلقوق األخرى، 
والت���ي تتمث���ل في منع متت���ع املواطن���ني الفلس���طينيني بحقوقهم 
املدني���ة والسياس���ية، فض���اًل ع���ن متتعه���م بحقوقه���م االقتصادي���ة 

واالجتماعية والثقافية.
 تلك احلقوق التي كفلها القانون الدولي اإلنس���اني وقانون حقوق 
اإلنس���ان، فقد س���ببت سياس���ات احلص���ار واإلغ���الق الداخلي الذي 
تفرض���ه قّوات االحت���الل إلى مضاعفة أع���داد العاطلني عن العمل 
في صفوف الفلس���طينيني، حيث حال احلصار واإلغالق دون متكن 
املئ���ات م���ن املوظفني والعاملني من الوصول إل���ى أماكن عملهم في 
الداخل واخلارج، ما دفع أرباب العمل إلى االس���تغناء عن عدد كبير 
منهم، أو استبدال من يتأخرون في الوصول إلى أماكن عملهم.  كما 
حرم عدد كبير من طالب قطاع غزة من إكمال تعليمهم في جامعات 
الضفة الغربية أو الوصول إلى جامعاتهم في اخلارج، وكذلك حرم 
مئ���ات املرضى من العالج في مستش���فيات الضفة الغربية والقدس 
الشرقية أو اخلارج، ومت منع وإعاقة التواصل االجتماعي والعائلي 

وممارسة الشعائر الدينية. 
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ب. االنتهاكات الداخلية للحق في التنقل والسفر
  تع���رض احلق ف���ي التنقل والس���فر جلملة من االنته���اكات تتمثل 
في اس���تمرار معاناة املواطنني في قطاع غزة بس���بب اس���تمرار نفاذ 
الدفاتر اخلاصة بجوازات الس���فر منذ تشرين الثاني 2008 وحتى 
اآلن، فبالرغ���م ع���ن الق���رار الص���ادر ع���ن رئي���س الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية في آب م���ن العام 2008، والقاض���ي بتكليف اجلهات 
احلكومية في الضفة باتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة الستئناف 
ص���رف الدفات���ر اخلاصة بجوازات الس���فر، إال أن وزارة الداخلية في 
رام الله ال تقوم بإرس���ال دفاتر اجلوازات ملواطني قطاع غزة وكذلك 
فق���د رص���دت الهيئة امتن���اع وزارة الداخلية ف���ي رام الله عن إصدار 
ج���وازات س���فر لبعض املواطن���ني في قط���اع غزة لدواعي سياس���ية. 
ومن���ع اصدرا جوازات الس���فر من قبل احلكومة ف���ي رام الله لبعض 

املواطنني في قطاع غزة احملسوبني على حركة حماس.
وف���ي املقاب���ل واصل���ت احلكوم���ة املقالة بقط���اع غزة إص���دار قرارات 
تنته���ك ح���ق املواطن���ني ف���ي التنق���ل واحلركة حي���ث ألزم���ت أفراد 
األجه���زة األمني���ة الس���ابقني، واملوظف���ني املس���تنكفني ع���ن العمل، 
باحلصول على عدم ممانعة قبل الس���فر، إضافة إلى ممارس���ة املنع 
من السفر لعدد من املواطنني من قبل  جهاز األمن الداخلي الذي 
من���ع س���فر عدد م���ن املواطن���ني من خالل معب���ر رف���ح أو معبر بيت 
حان���ون ب���دون مبرر قانون���ي أو قضائي، إلى جانب مص���ادرة جوازات 

السفر من قبل األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة لعدد 
من املواطنني احملسوبني على حركة فتح في قطاع غزة. 

 ويبق���ى أن نؤك���د على ضرورة أن يدرك اجلميع مخاطر عدم متكني 
املواطن���ني م���ن متتعهم بحق التنقل والس���فر، األم���ر الذي يتطلب 
العمل اجلاد من قبل األمم املتحدة واملؤسسات الدولية في الضغط 
عل���ي دول���ة االحت���الل من اج���ل إلزامه���ا بأح���كام القان���ون الدولي 
اإلنس���اني والقان���ون الدول���ي حلق���وق اإلنس���ان  وس���رعة مالحق���ة 
مجرم���ي احل���رب اإلس���رائيليني على م���ا اقترفوه م���ن جرائم بحق 
الش���عب الفلس���طيني والعم���ل على رف���ع احلصار وفت���ح املعابر في 
قط���اع غزة وضم���ان حرية حرك���ة املواطنني والبضائ���ع، ووقف عزل 
مدينة القدس ع���ن محيطها وضمان إزالة جدار الفصل العنصري 
ورفع حواجز العس���كرية وتس���هيل حرية حركة املواطنني في الضفة 

الغربية. 
 مطل���وب أيض���ًا اإلس���راع ف���ي إنه���اء حال���ة االنقس���ام وإع���ادة بن���اء 
وتوحي���د النظ���ام السياس���ي الفلس���طيني لضم���ان التف���رغ إلنه���اء 
معان���اة املواطنني من جراء سياس���يات االحت���الل العدوانية. حلني 
ذلك مطلوب جتنيب املواطنني تبعات االنقس���ام وعلى رأس���ها وقف 
انته���اكات حق���وق اإلنس���ان الداخلي���ة واحت���رام القانون األساس���ي 
والقوان���ني املعم���ول به���ا في مناط���ق الس���لطة والتي تكف���ل حقوق 

وحريات املواطنني وعلى رأسها حرية تنقل وسفر املواطنني.
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جواز السفر 
ولي األذرع! 

م�شطفى �إبر�هيم

تبلـــغ املواطنة منى مـــن العمر 55 عامًا، غزة تعمل موظفة فـــي وزارة الصحة مبدينة 
غـــزة تقدمـــت فـــي بداية العـــام بطلب جتديد جـــواز الســـفر اخلاص بهـــا ألنها تنوي 
تأدية فريضة احلج لهذا العام، اســـتعانت بأحد مكاتب الســـياحة والسفر ملساعدتها 
في جتديد جواز الســـفر خاصتها من وزارة الداخلية في رام الله، وفوجئت بعد نحو 

شهر أن املكتب يبلغها برفض وزارة الداخلية  جتديد جواز السفر ألسباب أمنية.
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حاولت املواطنة منى أكثر من مرة جتديد اجلواز اال أن محاوالتها باءت بالفشل، بداية سبتمبر 2010 حصلت على تصريح 
م���ن س���لطات االحت���الل ميكنها من الس���فر إلى مدين���ة رام الله حلض���ور دورة تدريبية، وعن���د وصولها هن���اك، مراجعة وزارة 
الداخلية في رام الله، مت حتويلها إلى ضابط األمن املتواجد في الوزارة  أخبرته أن الوزارة ردت طلبها ألسباب أمنية، ضابط 

األمن وعد مبساعدتها وعادت إلى غزة وهي تنتظر املساعدة. 
 تقول منى: »املفارقة أن سلطات االحتالل منحتني  تصريح للمرور والسفر إلى الضفة الغربية، وسلطتنا الوطنية حترمني 

من حقي في احلصول على جواز سفر الذي ال احتاجه اال الداء فريضة احلج«.
احلكومة في رام الله تقول على لسان وكيل وزارة الداخلية حسن علوي في تصريحات صحافية له في شهر متوز املاضي قال 
إن »جوازات الس���فر ال ترس���ل إلى قطاع غزة، في الوقت الراهن، ألنها غير صادرة عن احلكومة الش���رعية، ويضيف: “ال نثق 

باحلكومة في غزة، ولذلك ال يتم إرسال دفاتر الطباعة اخلاصة بإصدار اجلوازات إلى غزة”. 
وزارة الداخلية في رام الله تستقبل 500  طلب جواز سفر من املواطنني في قطاع غزه يوميًا، ومنذ بداية العام 2007 حتى 
نهاي���ة 2009 مت���ت طباع���ة 89 ألف جواز س���فر للمواطنني في قطاع غزة، وخالل الفترة الواقع���ة ما بني2010/1/1 ونهاية 

2010/5 متت طباعة 22 ألف جواز سفر. 
وقد تفاقمت مشكلة جوازات السفر اخلاصة باملواطنني في قطاع غزة خالل شهر تشرين ثاني )نوفمبر( 2007، حيث برزت 
املشكلة احلقيقية واخلالفات بني احلكومتني على إصدار جوازات السفر، ونفاذ الدفاتر اخلاصة بطباعتها، وتوجيه حكومة 
رام الل���ه االتهامات للحكومة في غزة بتزوير جوازات الس���فر ألغراض خاص���ة بأعضاء من حركة »حماس«، وكذلك جتريدها 

من صالحياتها كوسيلة ضغط عليها.
احلكومة في رام الله لم ترس���ل احلصة اخلاصة بغزة من الدفاتر، وبعد الضغط من قبل املواطنني، وحاجة املواطنني إليها، 

قامت وزارة الداخلية في رام الله خالل شهر 2008/7، بإرسال 5000 آالف دفتر.
ومن���ذ ذل���ك الوق���ت لم تطبع جوازات الس���فر في قط���اع غزة، وب���دأت معاناة الناس في التفاقم واس���تغاللهم م���ن قبل بعض 
التجار، وحكومة رام الله ال تفعل شيء بل تشجع على ذلك، ليس من خالل السكوت فقط بل من خالل تسهيل عمل التجار، 
املواطنون في غزة الذين يعانون من س���وء الوضع يضطرون لدفع مبلغ مالي يصل إلى 400  ش���يكل أو أكثر، باإلضافة  إلى 

أن إجراءات إصدار جواز السفر أصبحت طويلة ومعقدة وتخدم التجار فقط. 
جواز الس���فر ُيطبع ويصدر في رام الله فقط وال يطبع في غزة كما في الس���ابق، حيث كان يصدر اجلواز ويطبع في غزة في 
بداية عهد الس���لطة، مع العلم أن وزارة الداخلية في حكومة غزة كانت تصدر 10000 أالف جواز س���فر ش���هريًا حس���ب حاجة 

املواطنني، وهي بحاجة اآلن إلى 100 ألف جواز سفر جديد.
ومنذ ذلك التاريخ لم حتل املش���كلة، ومع إصدار اجلواز بش���كله اجلديد عمق من املش���كلة لدى املواطنني في القطاع الذين 
أصبحوا فريسة سهلة للتجار واالنقسام السياسي، وبعد احلديث عن إجراءات تخفيف احلصار وبعد فتح معبر رفح من قبل 
مصر، عاد األمل وأصبح احلصول على جواز س���فر حلم يراود كل مواطن في غزة، واحلق في الس���فر وس���هولة حرية احلركة 
والتنق���ل، لكنه���م ُصدم���وا بعقبات جديدة بعدم منحهم جوازات الس���فر من قبل وزارة الداخلية وجه���از املخابرات العامة في 

رام الله.
وف���ي ظ���ل املناكفات والتجاذبات السياس���ية وفي عملية لي األذرع التي متارس���ها احلكومتان في رام الل���ه وغزة، واملواطن يدفع 
الثمن، فمنذ نهاية شهر أيار املاضي شرعت احلكومة في غزة مبنع بعض املسؤولني وأعضاء من حركة فتح من السفر، وسحب 
ج���وازات الس���فر اخلاصة ببعض  في وس���يلة منها للضغط عل���ى احلكومة في رام الله للتراجع عن اإلج���راءات العقابية التي 
تتخذه���ا احلكوم���ة ف���ي رام الله بحق أعضاء حماس ف���ي الضفة الغربية، أو منعها منح جوازات  س���فر جديدة للمواطنني في 

القطاع.
في قطاع غزة يحرم بعض املواطنني من احلصول على جوازات س���فر جديدة ألس���باب أمنية من قبل جهاز املخابرات العامة 
في رام الله، وال يوجد متييز بني املواطنني في انتماءاتهم السياس���ية أو اجلنس، فعدد من النس���اء حرمن من احلصول على 
ج���وازات س���فر جدي���دة م���ن رام الله، وعدد آخ���ر من العضوات في حركة فتح س���حبت جوازات س���فرهن من قب���ل جهاز األمن 

الداخلي في غزة.
مأس���اة املواطن في قطاع غزة تتجس���د بش���كل دراماتيكي يوميًا في كل القضايا، احلصار وأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي 
لم حتل حتى اآلن، ووزارة الداخلية في رام الله حترم املواطنني من احلصول على جوازات سفر، وترد وزارة الداخلية في غزة 
بفرض تصريح الس���فر أو عدم املمانعة ألفراد األجهزة األمنية الس���ابقني واملوظفني التابعني للس���لطة الفلس���طينية، ومنع 

أعضاء وقيادات حركة فتح من السفر ألسباب سياسية.
حاجة املواطنني كبيرة جدًا وملحة للحصول على جوازات الس���فر خاصة احلاالت املرضية اخلطيرة، واألهم أن جواز الس���فر 
حق طبيعي للمواطن، وال يحق ألي شخص حرمانه منه، وكذلك حاجة عشرات آالف املواطنني الذين انتهت مدة صالحية 
جوازاته���م، م���ا يؤثر على حقوقهم في الس���فر وحرية احلرك���ة والتنقل، وانتهاك جملة كبيرة م���ن احلقوق األخرى كالتعليم 
والعمل والس���فر للعالج وأداء الش���عائر الدينية العمرة واحلج، وميس باحلقوق األساس���ية للمواطنني، خاصة في ما يتعلق 
بحق الفرد في التنقل والس���فر من دون عوائق، وحقه في احلصول على  اخلدمات العامة، وعلى وجه اخلصوص القانونية 

منها.
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االعتقال التعسفي في شكاوى الهيئة 
خالل العام 2010 

الهيئ�ة  امل���س�ت�ق�ل���ة حل�ق��وق اإلنسان "ديوان املظالم"

االعتقال التعسفي في شكاوى الهيئة 
خالل العام 2010 

استمر للعام الثالث على التوالي، انتهاك حريات األفراد باعتقالهم تعسفيًا، 
محتـــاًل املرتبة األولـــى ضمن االنتهـــاكات التي تقوم الهيئة املســـتقلة حلقوق 
اإلنســـان بتوثيقهـــا مـــن خالل الشـــكاوى التـــي تصلها مـــن األفراد فـــي كل من 
الضفـــة الغربية وقطاع غـــزة. ويندرج انتهاك احلرمان من احلرية تعســـفًا أو 
االعتقـــال التعســـفي ضمـــن حق املواطـــن في إجـــراءات قانونية عادلـــة، التي 
تشـــكل بدورهـــا الضمانة العامة الحتجاز أي شـــخص وفقًا ألحـــكام القانون، 
ويتـــم االحتجـــاز التعســـفي دون مذكرة توقيـــف أو دون الئحة اتهـــام أو اتهام 
باطـــل أو غيـــر جـــدي، أو دون عرضه على النيابـــة العامة أو قاضـــي الصلح، أو 

التوقيف دون محاكمة. وكذلك االعتقال على خلفية سياسية.

�شامي جبارين
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ب���دأ ه���ذا االنتهاك، وفقًا لش���كاوى الهيئة، بش���كل ملح���وظ خالل عام 
2008 واس���تمر خ���الل العام 2009، وزادت حدته خ���الل العام 2010، 
وتب���ني ذل���ك م���ن ش���كاوى الهيئ���ة، أو من خ���الل توثيق باحثيه���ا لتلك 
االنته���اكات أثن���اء الزي���ارات الت���ي تنفذه���ا الهيئ���ة ألماك���ن التوقي���ف 
واالحتج���از التابعة لألجهزة األمنية في الضفة الغربية، أما في قطاع 
غ���زة ف���كان التوثي���ق فقط من خالل الش���كاوى بس���بب حرم���ان الهيئة 
خالل العام 2010 من زيارة أماكن االحتجاز التابعة لألمن الداخلي. 
بل���غ ع���دد الش���كاوى حتى نهاي���ة ش���هر آب 2010 في مج���ال االعتقال 
التعس���في في الضفة الغربية نحو )719( شكوى وفي قطاع غزة تلقت 
الهيئة )247( ش���كوى حول ذات االنتهاك، وقد متت عمليات االعتقال 
ف���ي الضفة الغربية عل���ى أيدي األجهزة األمني���ة املختلفة، )املخابرات 
العام���ة، األمن الوقائي واالس���تخبارات العس���كرية( أما ف���ي قطاع غزة 
فقد نفذت من خالل جهازي الشرطة واألمن الداخلي التابعني لوزارة 

الداخلية بوصفهما الذراع األمني للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ووفق���ًا إلف���ادات العديد ممن مت احتجاز حرياتهم ف���ي مراكز التوقيف 
التابع���ة لألجه���زة األمنية الفلس���طينية بص���ورة غير قانوني���ة، بحيث 
ل���م تق���م اجلهات التي حتتجزه���م بعرضهم على النياب���ة العامة أو أي 
محكم���ة مختصة، وإمن���ا مت عرضهم رغم كونهم مدني���ني على النيابة 
العس���كرية والقضاء العس���كري عل���ى خالف القانون األساس���ي وقانون 
أص���ول احملاكم���ات اجلزائي���ة. كم���ا ل���م تق���م النياب���ة العامة ف���ي أغلب 
األحي���ان بزيارة هذه املراكز، لتفق���د احملتجزين، واالطالع على ظروف 
اعتقاله���م، ومراجع���ة ملفاته���م. كما أن العديد مم���ن مت اعتقالهم في 

قطاع غزة احتجزوا في غير املكان الرسمي احملدد العتقالهم.
لم تراع اإلجراءات القانونية في عمليات القبض والتوقيف واالعتقال، 
حي���ث أن كافة عمليات االعتقال والتوقي���ف التي رصدتها الهيئة كانت 
دون صدور مذكرة توقيف، ودون العرض على النيابة العامة أو أي جهة 
قضائي���ة بعد مرور )24( س���اعة على حلظة االعتق���ال من أجل متديد 
االعتقال أو اإلفراج، ودون توجيه الئحة اتهام. وبخصوص األش���خاص 
اللذي���ن يعرض���ون عل���ى النياب���ة العس���كرية يت���م حتويله���م للنياب���ة 
العس���كرية إلص���دار ق���رار توقيفهم مل���دة )14( يومًا وبعده���ا أي متديد 
للتوقي���ف يك���ون فقط عب���ر الهاتف، ودون مش���اهدة النيابة للش���خص 
امل���راد متدي���د توقيفه. وق���د مت في أغل���ب األحيان توقيف األش���خاص 
املدني���ني على ذمة القضاء العس���كري وفًقا لقان���ون اإلجراءات الثوري 
لع���ام 1979 في ش���طري الوطن. ف���ي الوقت الذي وجد ذل���ك القانون 

حملاكمة العسكريني وليس املدنيني. 
افتق���رت معظم االعتقاالت لإلج���راءات القانونية املنصوص عليها في 
القانون عند القبض والتوقيف والتفتيش، حيث خلت جميع اإلفادات 
الت���ي حصل���ت عليها الهيئة- م���ن خالل أش���خاص مت اعتقالهم أو من 
ذويه���م- من اإلش���ارة إلى قيام اجلهات التي تق���وم باالعتقال بإبراز أية 
وثائق أو مذكرات مكتوبة تس���مح باالعتقال أو التفتيش، كما أن هناك 
عددا من االعتقاالت التي متت في س���اعات الليل املتأخرة. وفي بعض 
احلاالت التي متت فيها مصادرة بعض األش���ياء لم يتم تسليم املعتقل 
أو ذوي���ه أي س���ند يفي���د املص���ادرة، كما راف���ق بعض عملي���ات االعتقال 

العبث مبحتويات املنازل ومصادرة بعضها وتخريب للممتلكات. 

ملتابعة هذا االنتهاك قامت الهيئة خالل الشـــهور الثمانية األولى من 
العام 2010 باإلجراءات التالية: 

1. راس���لت الهيئ���ة من خ���الل مكاتبه���ا املختلفة األجه���زة األمنية في 
الضف���ة الغربية وقطاع باملكاتبات اخلاصة بكل حالة، ووصلها بهذا 
الش���أن ال���ردود النمطية الت���ي تبرر االحتج���از بأنه وفق���ًا للقانون. 

ولوحظ كذلك من خالل الردود التي وصلت للهيئة على مكاتباتها 
بشأن االحتجاز على خلفية سياسية، أنه »لم يكن ألسباب سياسية، 
وإمنا مت وفًقا للقانون التهام املوقوفني بجرائم خطيرة متس األمن 

العام«.
2. خاطب���ت الهيئ���ة في هذا املجال األجهزة األمنية في كل من الضفة 
الغربي���ة وقط���اع غ���زة، وأش���ارت إلى ع���دم قانونية ذل���ك التوقيف أو 
االعتق���ال ملخالفت���ه القوان���ني الوطنية كالقانون األساس���ي وقانون 
اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان 
الت���ي كفلت حق املواطن في إجراءات عادلة عند القبض والتوقيف 
وقبل وأثناء وبعد احملاكمة، وحظرت االعتقال التعسفي والسياسي.
3. خاطب���ت الهيئ���ة مكت���ب رئيس ال���وزراء بض���رورة، إص���دار تعليماته 
لألجهزة األمنية للتوقف عن عرض املدنني على القضاء العسكري 
لع���دم قانونيت���ه. وكون���ه يخال���ف التعليم���ات الص���ادرة ع���ن رئاس���ة 
الس���لطة بضرورة عدم عرض املدنيني على القضاء العس���كري. غير 
أن األجهزة لم تلتزم بذلك واس���تمرت بعرض املدنيني على القضاء 

العسكري.
4. عاجل���ت الهيئ���ة موضوع االعتقال التعس���في في التقرير الس���نوي 

للعام 2009 على الصفحات )95 - 112(.
5. عاجل���ت الهيئة ه���ذا املوضوع ضمن التقارير الش���هرية التي تصدر 
عنها، فهي تفرد ش���هريا جزء من التقري���ر لهذا املوضوع وتبني عدد 
الشكاوى التي وصلت باخلصوص في كل من الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

ونتيجـــة لتلـــك اإلجـــراءات أوصـــت الهيئـــة وطالبـــت فـــي العديـــد من 
املناسبات واإلصدارات مبا يلي:

ضرورة قيام النيابة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بتحمل 
مس���ؤولياتها القانونية عن���د عمليات القبض والتوقيف واالس���تجواب 

والتمديد، جتاه الضابطة القضائية وفقًا ألحكام القانون.
ص���دور تعليم���ات واضح���ة م���ن اجلهات الرس���مية ف���ي كل م���ن الضفة 
الغربي���ة وقطاع غ���زة بضرورة التوقف عن ممارس���ة ه���ذه اإلجراءات ملا 

فيها من مساس واضح حلريات األفراد.
على الس���لطة الوطنية الفلس���طينية أن تش���رع في إعداد مسودة قانون 
عقوب���ات فلس���طيني موح���د يش���ارك في���ه أط���راف العدال���ة اجلنائي���ة 
ومؤسس���ات املجتمع املدن���ي، بحيث يصاغ القانون بش���كل واضح مبينًا 
أي األفع���ال تع���د أعم���ااًل جنائي���ة، وأن ال يج���رم هذا القانون ممارس���ة 
احلق���وق املعتب���رة وفق املعايي���ر الدولية حلقوق اإلنس���ان، وحلني ذلك 
يج���ب على الس���لطة الوطني���ة حظ���ر االحتجاز واحلبس لألش���خاص 

بسبب ممارستهم للحقوق السياسية أو النقابية أو الفكرية.
أن تعمل الس���لطة الوطنية الفلس���طينية على تعديل قانون اإلجراءات 
اجلزائية الفلسطيني، بحيث تفصل في هذا التعديل سلطة التحقيق 
ع���ن س���لطة االتهام، ملا يؤديه هذا الفص���ل من توفير احلد األقصى من 
حماية احلرية الشخصية، وذلك بتوفير ضمانات قانونية حلق الدفاع 
املكفول في املواثيق الدولية وفي القانون األساس���ي الفلس���طيني، ذلك 
ألن إج���راءات التحقي���ق يج���ب أن تتس���م باحلي���اد، بعكس م���ا هو عليه 

احلال بالنسبة لالتهام الذي يعتمد أساسًا على اخلصومة.
أن تق���وم النياب���ة العامة بالتفتيش على الس���جون وتوس���يع نطاق هذا 
التفتيش ليش���مل كذل���ك األماكن التي يتم فيها احتجاز األش���خاص، 

وفي مقدمتها مقار املخابرات واألمن الوقائي.
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يقول نلسون مانديال: “احلرية ال ميكن أن ُتعطى على جرعات، فاملرء 
إما أن يكون حرًا أو ال يكون حرًا، واجلبناء ميوتون مرات عديدة قبل 
موتهم، والشـــجاع ال يذوق املوت إال مرة واحدة”. املشهد واضح وليس 
بحاج���ة إلى جتمي���ل، احلريات العام���ة واخلاصة في مناطق الس���لطة 
الوطني���ة الفلس���طينية في خط���ر. من ينفي أو ال يعت���رف بذلك يكون 
يجافي احلقيقة، ونحن لسنا بحاجة إلى ذر الرماد في العيون، والواقع 
يتطل���ب من���ا أن نكون أكثر ش���جاعة في مواجهة األم���ور لكي ندرك أين 
اخلل���ل، به���دف العمل على إصالحه إن كنا جادي���ن بذلك. االعتقاالت 
السياس���ية ف���ي الضف���ة الغربية وقط���اع غ���زة أصبحت الس���مة الغالبة 
والواضح���ة ف���ي أيامنا ه���ذه، فال يكاد مي���ر يوم م���ن دون اعتقاالت هنا 
وهن���اك، وكذلك اعتقال املدنيني وعرضهم على احملاكم العس���كرية هو 
انته���اك للحريات والقانون، ألم يكفل القانون األساس���ي الفلس���طيني 

حرية االنتماء إلى األحزاب السياسية في مادته )26(.

مني���ت احلري���ات اإلعالمية بانتكاس���ة خطي���رة خالل العام���ني املاضي 
واحلالي، فقد مت اعتقال عشرات الصحفيني في الضفة الغربية وقطاع 
غ���زة، وهن���اك من قام  بتكبي���ل واعتقال الصوت والقل���م والصورة، ومن 
يق���ول إن اعتقاله���م جاء لدواع أمنية ال ي���درك أهمية عمل اإلعالم في 
نقل الصورة واحلقيقة وفي تعزيز حقوق اإلنسان، وال يؤمن باحلريات 
اإلعالمي���ة، فكم نح���ن بحاجة إلى إعالم حر يركز على واقعنا لنحصل 
عل���ى إنت���اج حر، وأقالم حرة، وصورة حرة، ومش���هد ح���ر دون تدخل من 
هن���ا أوهناك، نحن لس���نا بحاجة إلى أق���الم موجهة وال أصداء أصوات، 
وال ش���به صور، نح���ن بحاجة إلى حريات إعالمية تتس���ع للجميع رغم 
االخت���الف، وإل���ى صحف تكتب النق���د والرأي وال���رأي اآلخر، ال ميكن 
إدراك اس���تمرار االعتق���االت واملضايقات التي تع���رض لها الصحفيون 
في ش���طري الوطن تعطي أو تس���مح بحالة من اإلبداع والرقي بنا نحو 
األفضل، وكم نحن بحاجة إلى اس���تمرار احلبر في التعبير عن اآلخر، 
ولي���س بحاج���ة إلى جتفي���ف أقالمنا خوف���ًا من االعتق���ال أو التهديد، 

وليس بحاجة إلى إتالف أشرطة التصوير أو مصادرتها.

لكي ال ننسى، أو للتذكير بأن احلريات في خطر، أقول بأن ثمة مشاهد 
دامي���ة تتعل���ق  بانته���اك  احلق في التجمع الس���لمي حدث���ت في غزة، 
وال تس���تطيع تنظي���م مظاه���رة أو جتم���ع بحج���ة عدم احلص���ول على 
الترخي���ص م���ن اجلهات املس���ؤولة، وما أكثرها عندم���ا يتعلق األمر في 
قم���ع مس���يرة س���لمية أو احتج���اج. ثمة مش���هد  ال ميحى م���ن الذاكرة 
رج���ال الش���رطة ينهالون باله���روات على احملتجني عل���ى انقطاع التيار 
الكهربائ���ي في الش���وارع، وال حرج أن يتم بث بع���ض اللقطات من تلك 

مرة أخرى ندق جدران اخلزان 
 احلريات العامة في خطر

املش���اهد على شاشة التلفزة التي جنت من احلذف من أيدي الشرطة، 
ومتك���ن ملتقطوه���ا من الفرار م���ن املطاردة، لتقول الص���ورة احلقيقية 
دون زي���ادة أو نقص���ان. وثم���ة مش���هد آخر ف���ي الضفة الغربي���ة يذكرك 
مبش���اهد غزة، مئات من رجال األمن يطاردون مس���يرة حلزب التحرير 
في ش���وارع رام الله واخلليل، وعش���رات اإلصابات واملعتقلني من أنصار 
احلزب وُتطارد الصحافة وتتم مصادرة بعضًا من مشاهد مت تصويرها 

خوفًا من قول احلقيقية ألن الصورة تفضح كما يقال أحيانًا.

ال ميك���ن أن ينس���ى تاري���خ 2010/8/26 عندم���ا ق���ررت بع���ض م���ن 
الفصائ���ل  الفلس���طينية تنظيم اعتصام داخل قاعة البروتس���تانت في 
رام الله ضد انطالق املفاوضات املباش���رة، الغريب أن اقتحام االجتماع 
كان م���ن قب���ل املؤيدين النطالق املفاوضات، هن���اك ما يذكرني بأن ثمة 
م���ن يق���ول بأنني أدافع عن رأيي ولكنني “مس���تعد لدفع حياتي لتقول 
رأي���ك”، هل وصل���ت حرية التعبير وقبول اآلخر في فلس���طني إلى هذا 
احلد؟ في الدول التي حتترم آراء مواطنيها املعارضة واملواالة  يقيمون 
مس���يرتهم ف���ي ش���ارع واح���د، وقب���ل أن تفه���م الص���ورة م���ن قب���ل بعض 
املسؤولني يكون املبرر جاهزًا، “خرق املنظمون للقانون”، ألسنا بحاجة 
إل���ى حتقي���ق ملعرفة ما جرى ومن املس���ؤول عن ذلك؟ مل���اذا دائمًا تطلق 
التصريحات لتبرير انتهاكات حريتنا من قبل املسؤولني، هناك من قال 
لق���د خ���رق املعتصمون القانون باخلروج للش���ارع، ومل���اذا لم يقل أنه مت 
اقتح���ام القاعة عليهم؟ ملاذا ال نخجل من القول بأننا أخطأنا ونعاقب 
من ينتهك حريتنا؟ ثمة قائل أنه إذا أردت أن متيت موضوعا ش���كل له 
جلن���ة حتقي���ق، ال ب���د أن نذكر مرة أخ���رى بأن احلريات ف���ي خطر، وأن 

التعددية التي نادت بها وثيقة إعالن االستقالل أيضًا في خطر.

 ف���ي أكث���ر من م���رة وأكثر من تصري���ح يكرر الرئيس محم���ود عباس أن 
حق���وق اإلنس���ان واحلريات مصانة، وال تخلو مناس���بة ليق���ول الدكتور 
س���الم فياض رئيس الوزراء بأنه مع احلريات وحقوق اإلنس���ان، وكذلك 
يقول إس���ماعيل هنية رئيس الوزراء املقال في غزة، وفي مناس���بات عدة 
كرر وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو علي صون احلقوق واحلريات، وكل 
ق���ادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤكدون حرصهم 
ومتس���كهم باحلقوق واحلريات واحترام حقوق اإلنس���ان، إذا كان هناك 
إميان بأن حقوق اإلنسان يجب تعزيزها واحترامها، فالغريب في األمر 
ملاذا تصادر احلريات وال تصان؟ وملاذا تتزايد انتهاكات حقوق اإلنسان؟ 
هل نحن بحاجة للبحث عن فاعل؟ مرة أخرى نقول نحن بحاجة إلى 
وقف���ة جادة مع ال���ذات ومرة أخرى ندق جدران اخل���زان: “احلريات في 

خطر”.

يا�شر عالونه
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لننسجم مع القانون ونحترم احلريات

جميد �شو�حلة

متثـــل احلقوق واحلريـــات ركيزة أساســـية في النظام الدميقراطي، ويشـــكل االعتـــراف بكرامة 
الفرد وحقوقه شـــرطًا لالزدهار احلريات وترســـيخ الســـلم األهلي وتعميم ثقافة السالم ونشره 

في مختلف أرجاء املعمورة.

وتعـــرف احلقـــوق/ جمـــع حق، على أنهـــا: “ميزة مينحها القانون لشـــخص مـــا ويحميها بطريقة 
قانونيـــة ويكـــون لـــه مبقتضاها احلق فـــي التصـــرف”. ووفق الدســـاتير احلديثة فـــإن احلريات 
العامـــة تضمـــن امتيـــازات األفراد فـــي مواجهة الســـلطات العامة وتضمـــن املســـاواة دون متييز أو 

تفرقة بني املواطنني.
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احلقوق واحلريات املتعلقة بكيان اإلنسان وحياته وهي:
احلـــق فـــي احليـــاة واألمن: فق����د نصت امل����ادة الثالثة م����ن اإلعالن 
العامل����ي حلق����وق اإلنس����ان عل����ى أن����ه “ل����كل ف����رد احلق ف����ي احلياة 
واحلري����ة وف����ي األم����ان على ش����خصه”. كما نصت املادة اخلامس����ة 
م����ن اإلع����الن العاملي حلقوق اإلنس����ان أنه “ال يج����وز إخضاع احد 
أو  أو الالانس����انية  أو العقوب����ة القاس����ية  أو للمعامل����ة  للتعذي����ب 

احلاطة بالكرامة”.

حريـــة التنقـــل واحلركـــة: فل����كل فرد احلق ف����ي الذه����اب واإلياب 
والسفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها، وحرية إليها 
دون قي����ود أو موان����ع إال ضمن بعض القيود احمل����ددة وفق القانون، 
ونصت املادة 13 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس����ان،أن “لكل فرد 

حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة”.

 حرمـــة املســـكن: ال يجوز أن يقتحم أحد مس����كن ف����رد من األفراد 
أو يق����وم بتفتيش����ه أو انته����اك حرمت����ه إال ف����ي ح����االت يحدده����ا 
القان����ون، وق����د نص����ت في املادة الثانية عش����رة من اإلع����الن العاملي 
حلقوق اإلنسان،”ال يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته 
اخلاصة أو في ش����ؤون أس����رته أو مس����كنه أو مراسالته وال حلمالت 
متس ش����رفه وس����معته ولكل ش����خص احلق في أن يحميه القانون 

من مثل ذلك التدخل”. 

حريـــة العقيـــدة واحلريـــة: ح����ق الف����رد ف����ي اعتن����اق دي����ن مع����ني 
أو عقي����دة مح����ددة وق����د كرس هذا احل����ق اإلع����الن العاملي حلقوق 
اإلنس����ان ف����ي املادة الثامنة عش����رة” لكل ش����خص احل����ق في حرية 
الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا حق احلرية في تغيير دينه أو 
معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بتعبد وإقامة شعائر”. 
حرية الرأي: حق الش����خص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره 

اخلاصة ونشر هذه اآلراء بوسائل النشر املختلفة. 

حري����ة اإلعالم: وهي حرية وس����ائل التعبير والنش����ر من الصحافة 
واملؤلفات واإلذاعة املسموعة واملرئية.

حرية التعليم: لكل فرد احلق في تعلم العلوم املختلفة وما يتفرع 
عن ذلك من نشر العلم. 

حرية االجتماع: تعني هذه احلرية متتع الفرد بحقه في االجتماع 
م����ع من يريد م����ن األفراد اآلخرين في مكان مع����ني وفي وقت يراه 
مناس����بًا للتعبي����ر ع����ن آرائ����ه ووجه����ات نظ����ره باخلط����ب والندوات 
السياس����ية  واألح����زاب  اجلمعي����ات  تكوي����ن  حري����ة  واحملاض����رات. 
واالنضم����ام إليه����ا، “لكل ش����خص احلق ف����ي حرية االش����تراك في 
االجتماعات واجلمعيات الس����لمية” امل����ادة 20 من اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان. 

كم����ا ضم����ن اإلع����الن العاملي حلق����وق اإلنس����ان والش����رعة الدولية 
العدي����د م����ن احلق����وق واحلري����ات للف����رد، كاحلق����وق االجتماعية 
والثقافي����ة واملتمثل����ة ف����ي احل����ق في العم����ل، حرية امللكي����ة وحرية 

التجارة والصناعة، احلق في تقلد الوظائف العمومية.

وكون القانون األساس����ي الفلس����طيني ينص صراح����ة على احترام 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية كما جاء في املادة العاشرة منه 
“حقوق اإلنس����ان وحرياته األساس����ية ملزمة وواجب����ة االحترام”. 
وك����ون الس����لطة الوطنية الفلس����طينية أك����دت بأنها س����تنضم إلى 
االتفاقي����ات اإلقليمي����ة والدولي����ة واملواثي����ق الت����ي حتم����ي حق����وق 
اإلنس����ان، وقبلها أكدت منظمة التحرير الفلسطينية وعبر وثيقة 
االس����تقالل التزامه����ا مبب����ادئ األمم املتحدة وأهدافه����ا، وااللتزام 

كذلك باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 

وعالوة على ذلك فان املس����ؤولني في الس����لطة الوطنية ومن أعلى 
هرم القيادة، سياس����يني وعس����كريني ما انفكوا يؤكدون على ضمان 
احلري����ات وص����ون حقوق املواط����ن الفلس����طيني، إال أن العديد من 
احلق����وق واحلري����ات مت انتهاكها وال زالت ُتنتهك، األمر الذي يدق 
ناقوس اخلطر على مجمل مناحي حياة املواطن الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يتطلب منا جميعًا س����لطة رس����مية 
ومؤسس����ات مدنية وأحزاب وأفراد العمل بشكل حثيث على الدفع 
إلجناح املصاحلة، لكي نضمن حتقيق مبدأ املساواة أمام القانون، 
وكذل����ك املس����اواة ف����ي ممارس����ة احلقوق السياس����ية واملس����اواة أمام 
القانون، واملس����اواة ف����ي تقلد الوظائف العمومي����ة، والتي جميعها 
تشكل ضمانًا ملمارسة احلقوق واحلريات التي متثل باألساس حقًا 

أصياًل لكل فرد فلسطيني.
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الهيئ�ة  امل���س�ت�ق�ل���ة حل�ق��وق اإلنسان "ديوان املظالم"

صـــدر مؤخـــرًا عن الهيئة املســـتقلة حلقوق اإلنســـان »ديوان املظالـــم«  تقريرًا خاصـــًا حمل عنوان 
)شـــكاوى املواطنني والرقابة على أماكن االحتجاز خالل العام 2009(، ويعالج هذا التقرير وضع 
حقـــوق املواطن الفلســـطيني مـــن واقع الشـــكاوى وزيارات الســـجون وأماكن التوقيـــف واالحتجاز 
خـــالل العـــام 2009. حيث يحتوي هذا التقرير على بابني، األول يعالج وضع حقوق اإلنســـان في 
الضفـــة الغربيـــة من واقع الشـــكاوى وزيارة أماكن التوقيف، وفي الثانـــي يتم معاجلة ذات املوضوع 

في قطاع غزة. 

الهيئة تصدر تقريرًا خاصًا

حول الشكاوى وأماكن التوقيف واالحتجاز
خالل العام 2009
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 وبصفته���ا دي���وان للمظال���م واصل���ت الهيئة ممارس���ة دوره���ا في تلقي 
ش���كاوى املواطن���ني ومتابعته���ا مع املؤسس���ات األمنية واملدني���ة التابعة 
للس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية، تل���ك الش���كاوى الت���ي تنط���وي على 
انته���اكات حلق���وق املواطن، على خالف م���ا كفلتها القوان���ني الوطنية 

واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
كما اس���تمرت الهيئة في س���بيل تعزيز حماية حقوق اإلنس���ان، بأعمال 
الرقاب���ة على مراكز اإلص���الح والتأهيل “الس���جون”، وأماكن التوقيف 
واالحتج���از التابعة لألجهزة األمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غ���زة، وكذلك تفق���د دور الرعاية واإلي���واء واحلماية اخلاص���ة بالفئات 

الضعيفة كاألحداث واملرأة مثاًل.

وب���ني التقرير ال���ذي أعده احملامي س���امي جباري���ن واحملامية صبحية 
جمعة بأن الهيئة قد تلقت خالل العام 2009 )3442( ش���كوى تتعلق 
بانته���اكات حقوق اإلنس���ان، واالعت���داء على حرياته العامة، س���واء من 
األجه���زة املدني���ة أو األمني���ة التابع���ة للس���لطة الوطنية الفلس���طينية 
ف���ي الضفة الغربية وقطاع غزة. من بينها )2449( ش���كوى في الضفة 

الغربية و )993( في قطاع غزة. 
وق���د لوحظ خ���الل الفترة التي يغطيها التقري���ر بقاء عدد من أمناط 
االنته���اكات الت���ي مت رصده���ا خ���الل األعوام الس���ابقة. وم���ن أبرز تلك 
االنته���اكات: االعتقال على خلفية سياس���ية، ويلي���ه انتهاكات احلقوق 
الوظيفي���ة للموظ���ف الع���ام، وفي املرتب���ة الثالثة انتهاك ح���ق املواطن 
بالس���المة اجلسدية من خالل االعتداء اجلسدي واملعنوي. إلى جانب 
انتهاكات أخرى س���يتم التط���رق إليها الحقًا. كما وقع���ت خالل الفترة 
الت���ي يغطيه���ا التقري���ر ع���دد من ح���االت الوف���اة في الس���جون ومراكز 

التوقيف التابعة لألجهزة األمينة في الضفة الغربية.

وق���د صنف التقرير الش���كاوى حس���ب اجله���ات العامة املش���تكى عليها 
وه���ي اجلهات املدنية وتض���م كل من: مكتب الرئاس���ة، اجلهات الوزارية 
وتش���مل )مجلس ال���وزراء والوزارات املختلفة(، واملؤسس���ات العامة غير 
الوزاري���ة، وتش���مل كل دائرة حكومية ال تتبع لوزارة من حيث اإلش���راف 
والرقابة واملس���ائلة، واجلهات القضائية والتي بدورها تش���مل )مجلس 
القضاء األعلى والنيابة العامة(، والهيئات احمللية ومتثل الشكاوى في 
ه���ذا املج���ال ما نس���بته )%40( من إجمالي عدد الش���كاوى في الضفة 

الغربية. 
واجله���ات األمني���ة وتض���م األجه���زة األمني���ة العامل���ة ف���ي األراض���ي 
الت���ي حتت���وي ع���ددًا م���ن  املدني���ة،  الش���رطة  الفلس���طينية وتش���مل: 
التقس���يمات ب���ني املباحث العام���ة، واملباحث اجلنائي���ة، واإلدارة العامة 
ملراك���ز اإلصالح والتأهيل. واألجه���زة األمنية األخرى كجهاز املخابرات 
العامة، واألمن الوقائي، واالس���تخبارات العس���كرية، واخلدمات الطبية 
العس���كرية، واألم���ن الوطن���ي، والقوة األمنية املش���تركة، وق���وات حرس 
الرئاس���ة، والق���وة 17، وهيئ���ة التنظي���م واإلدارة، والنياب���ة العس���كرية. 
ومتث���ل الش���كاوى في هذا املجال ما نس���بته )60 %( م���ن إجمالي عدد 

الشكاوى في الضفة الغربية. 

وج���اء في الب���اب األول الذي أوض���ح  وضع حقوق اإلنس���ان في الضفة 
الغربية »استمر انتهاك حق املواطن في احلرية الشخصية في الضفة 
الغربية من خالل االعتقاالت السياس���ية واالعتقال التعسفي. وكذلك 
االنتهاكات املتعلقة بس���وء املعامل���ة والتعذيب، وانتهاك احلق في تولي 
الوظائ���ف العام���ة. فق���د تلقت الهيئ���ة عددًا من الش���كاوى ف���ي مجال 
الفصل التعس���في ألسباب سياسية، أو االعتداء على احلقوق الوظيفة 

كوق���ف الراتب وعدم منحه احلقوق الوظيفية األخرى، ومت خالل تلك 
الفترة التي يغطيها التقرير أيضًا تلقي العديد من الشكاوى في مجال 
االعت���راض على هيكليات ال���وزارات املختلفة. وفي الوقت ذاته تراجعت 
أعداد الش���كاوى ضد االنتهاكات املتعلق���ة باحلقوق البيئية، واحلق في 
احلص���ول على اخلدمات العامة، واحلق ف���ي احلرية العقائدية واحلق 

بالتعليم«. 
الوفيات داخل مراكز االحتجاز والتوقيف املختلفة في الضفة الغربية، 
فق���د توف���ي املواط���ن محمد عب���د اجلميل احل���اج، 30 عام���ًا، من قرية 
جلقم���وس، أثن���اء وج���وده ف���ي مرك���ز حتقيق وتوقي���ف األم���ن الوقائي 
مبدينة جنني. كما توفي املواطن هيثم عبد الله عبيد عمرو، 34 عامًا، 
م���ن بلدة بيت ال���روش الفوقا مبحافظ���ة اخلليل، في م���كان االحتجاز 
التاب���ع جلهاز املخابرات العامة في املدينة. وكذلك توفي املواطن فادي 
حس���ني عب���د الرحمن حمادن���ة، 27 عامًا م���ن بلدة عصيرة الش���مالية 
مبحافظ���ة نابل���س، أثناء احتجازه من قبل جه���از املخابرات العامة في 

سجن جنيد مبدينة نابلس.
أم���ا الش���كاوى املتعلقة بس���وء املعامل���ة، واملعامل���ة القاس���ية والتعذيب 
أثن���اء التوقي���ف فق���د بلغت )164( انته���اكًا، كما تلقت الهيئة ش���كاوى 
حول التعرض لس���وء املعاملة أو املعاملة القاس���ية أو الالإنسانية )38( 
انتهاكًا، وكذلك حول تعرض األش���خاص للعنف أو الضغط اجلس���دي 
أو املعن���وي )48( انته���اكًا، علم���ًا أن هذه االنتهاكات هي التي س���جلتها 
ووثقته���ا الهيئ���ة من خالل الش���كاوى الت���ي وصلتها، ويتوق���ع أن يكون 
العدد احلقيقي لتلك االنتهاكات أكثر من ذلك.وقد تركزت االنتهاكات 
املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة على املعتقلني على خلفية انتماءاتهم  
السياسية، التي متارسها في الضفة الغربية األجهزة األمنية املختلفة. 
وتنوع���ت أمن���اط ووس���ائل التعذيب وس���وء املعاملة التي مورس���ت بحق 
املعتقلني أو املوقوفني لتشمل -وفقًا للشكاوى املقدمة للهيئة: الضرب، 
واإليذاء اجلس���دي، والضغط النفس���ي، والشتم، واإلجبار على الوقوف 
لفت���رات طويل���ة، والش���بح، والفلق���ة، والتعلي���ق ف���ي الس���قف، واحلرق 
بالسجائر، وتغطية الرأس، وعصب العينني، والوضع في زنزانة معتمة 
لفت���رات طويلة، والعزل االنفرادي، والتهديد. كما تلقت الهيئة، خالل 
زياراته���ا الدورية ملراك���ز التوقيف واالحتجاز، ش���كاوى يدعي املواطنون 
فيه���ا تع���رض بعضه���م للتعذيب أو س���وء املعاملة في نظارات الش���رطة 

املدنية بأقسامها املختلفة.  
أم���ا ف���ي مج���ال انتهاك احلق ف���ي إج���راءات قانونية عادل���ة )االعتقال 
التعس���في عل���ى خلفي���ة سياس���ية(، وصل ع���دد املعتقلني عل���ى خلفية 
انتماءاتهم السياس���ية إلى )523( معتقاًل خالل ش���هر 2009/12 في 

الضفة الغربية. 
وتن���اول الب���اب الثاني من التقري���ر انتهاكات حقوق اإلنس���ان في قطاع 
غ���زة، فق���د أكد التقرير تصاعدت أعداد الش���كاوى الت���ي تلقتها مكاتب 
الهيئ���ة في قطاع غ���زة، فقد تلقت الهيئة )993( ش���كوى، منها )712( 
شكوى أمنية و)281( شكوى مدنية. ويذكر في هذا الصدد، أن الشكوى 
الواح���دة ف���ي الهيئة قد حتتوي انته���اكًا واحدًا أو أكثر ف���ي الوقت ذاته 
حول االعتداء على أي حق من احلقوق واحلريات املنصوص عليها في 

القانون الفلسطيني.
 ش���كاوى املواطن���ني ح���ول انته���اك احلق في احلي���اة، تصاع���دت أعداد 
الشكاوى التي تلقتها الهيئة حول احلق في احلياة بصورة الفتة، بلغت 

)32( شكوى حول هذا احلق.
الوفي���ات أثناء االحتجاز داخل مراكز التوقيف في قطاع غزة، س���جلت 
الهيئ���ة )4( حاالت وفاة أثناء االحتج���از داخل مراكز التوقيف التابعة 
لألجه���زة األمنية في قط���اع غزة، وهي وفاة املواط���ن زايد عايش جراد، 
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الهيئة تصدر تقريرًا قانونيًا بعنوان
جهاز املخابرات الفلسطيني وفقًا ألحكام القانون

 صدر مؤخرًا عن الهيئة املســـتقلة حلقوق اإلنســـان »ديوان املظالم«، وضمن سلسلة التقارير القانونية 
تقريـــرًا بعنوان )جهاز املخابرات الفلســـطيني وفقًا ألحكام القانـــون( باللغتني العربية واإلجنليزية، 
للمحامي غاندي ربعي، ويقع التقرير في ثالثة أجزاء هي: اإلطار القانوني جلهاز املخابرات العامة. 
املخابـــرات العامـــة وصالحيـــة الضابطـــة القضائيـــة. التـــزام املخابـــرات بأحـــكام القانون، عـــالوة على 

النتائج والتوصيات.

ويعتبـــر التقريـــر األول مـــن نوعـــه مـــن حيـــث مراجعتـــه لعمـــل وصالحيـــات جهـــاز املخابـــرات العامـــة 
الفلسطيني وفقًا للقوانني املطبقة، كونه يستعرض عمل اجلهاز ودوره كضابطة قضائية وصواًل إلى 

التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب القانون األساسي املعدل للعام 2003.

وحســـب تقـــدمي املديـــرة التنفيذية للهيئة رندا ســـنيورة فـــإن “فكرة إعداد هـــذا التقرير جاءت على 
ضوء التساؤالت التي أثارتها 
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 صدر مؤخرًا عن الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان “ديوان املظالم”، 
وضمن سلس���لة التقارير القانوني���ة تقريرًا بعنوان )جهاز املخابرات 
الفلس���طيني وفقًا ألحكام القانون( باللغتني العربية واإلجنليزية، 
للمحام���ي غاندي ربعي، ويقع التقرير في ثالثة أجزاء هي: اإلطار 
القانون���ي جله���از املخاب���رات العامة. املخاب���رات العام���ة وصالحية 
الضابط���ة القضائية. الت���زام املخابرات بأحكام القانون، عالوة على 

النتائج والتوصيات.
ويعتبر التقرير األول من نوعه من حيث مراجعته لعمل وصالحيات 
جه���از املخاب���رات العام���ة الفلس���طيني وفق���ًا للقوان���ني املطبق���ة، 
كون���ه يس���تعرض عمل اجله���از ودوره كضابطة قضائي���ة وصواًل إلى 
التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب القانون األساسي 

املعدل للعام 2003.
وحس���ب تق���دمي املديرة التنفيذي���ة للهيئة رندا س���نيورة فإن “فكرة 
إع���داد ه���ذا التقري���ر ج���اءت عل���ى ض���وء التس���اؤالت الت���ي أثارتها 
قضي���ة قيام ضابط كبير ف���ي جهاز املخابرات العامة الفلس���طينية 
بطرح تس���جيالت مصورة ووثائق أخرى على وسائل اإلعالم، تتعلق 
بش���خصية سياسية مرموقة، واملتعلقة مبدى االنضباط والسيطرة 
والسرية التي يتمتع بها أفراد وضباط جهاز املخابرات الفلسطيني، 
والصالحي���ات الت���ي مينحها القانون في مثل ه���ذه احلاالت ألفراد 
اجله���از، خاصة وأن املادة الثالثة عش���ر من قان���ون املخابرات العامة 
والفلسطيني تنص صراحة على أن “على املخابرات مراعاة احلقوق 
والضمان���ات املنص���وص عليه���ا في القوان���ني الفلس���طينية وقواعد 
القانون الدولي في هذا املجال”، األمر الذي يطرح تس���اؤالت حول 
م���دى التجاوزات التي جرت في ه���ذه القضية، وضرورة منع حدوث 
مث���ل هذه التجاوزات مس���تقباًل ألي كان، حماي���ة حلقوق املواطنني 

وحفاظًا على احلريات اخلاصة على وجه التحديد.

وته���دف الهيئة من هذا التقرير، حس���ب التقدمي، إلى اس���تخالص 
النتائ���ج م���ن خالل قي���اس أعمال جه���از املخابرات وم���دى التزامها 
بأح���كام القانون، حيث تقتضي عبارة “وف���ق أحكام القانون” أنه ال 
ب���د من توفر أس���اس قانوني لإلجراء املتخذ م���ن القانون اجلزائي، 
وحتى ينس���جم االحتجاز أو التفتي���ش والتحقيق وجمع املعلومات 
م���ع القان���ون األساس���ي الفلس���طيني، وقانون اإلج���راءات اجلزائية 
الفلس���طيني يج���ب أن تك���ون الصالحي���ات الت���ي ميك���ن ملنتس���بي 
جه���از املخاب���رات مبوجبه���ا احتجاز األش���خاص والقي���ام بعمليات 
التفتي���ش وجم���ع املعلوم���ات، واألعم���ال األخرى واضح���ة إلى حد 
كاٍف من الناحية القانونية، بحيث يدرك أفراد املخابرات وضباطها 
أبع���اد هذه الصالحي���ات ونطاقها، إضافة إلى الظ���روف التي ميكن 

ممارستها فيها.
 وتس���اءل الربعي في مقدمة التقرير حول مدى الس���رية والسيطرة 
واالنضب���اط الت���ي يتمت���ع به���ا أف���راد وضب���اط جه���از املخاب���رات 
الفلس���طيني؟ وكيف يتم تس���ريب ملفات بهذه اخلطورة وإخراجها 
دون أي���ة ضواب���ط؟ مع أّنها حتت���وي على قضايا بالغة احلساس���ية، 
ومت���س احلري���ة الش���خصية، كذل���ك تطرح األس���ئلة املش���روعة عن 
الوس���ائل التي تستخدمها املخابرات العامة في سبيل الوصول إلى 
املعلوم���ات، ومدى ارتباطه���ا بالقانون، وما ه���ي الصالحيات املوكلة 
للمخاب���رات مبوجب القوانني الفلس���طينية؟، ثم ما هو دور النيابة 
العام���ة واجله���از القضائ���ي ف���ي ذل���ك؟ وما ه���ي السياس���ة األمنية 

املتبعة التي تبرر هذا السلوك من غيره؟

حي���ث س���نحاول م���ن خ���الل ه���ذا التقري���ر توضي���ح األدوار وامله���ام 
املنوطة بجهاز املخابرات الفلسطيني، واستعراض خصائص أفراده 
باعتباره���م ضابط���ة قضائي���ة، وم���دى التزامه���م بأح���كام القانون، 
كذلك سوف نقوم مبرور سريع على السياسة األمنية الفلسطينية، 

وصواًل إلى النتائج املستخلصة من ذلك.

وخ���رج التقري���ر بجمل���ة م���ن النتائ���ج أهمه���ا: لم تضم���ن إجراءات 
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية عم���ل املخابرات العام���ة من حيث 
التزامه���ا بالقان���ون، وصالحي���ات منتس���بيها كضابط���ة قضائي���ة، 
حيث ما تزال ممارس���اتها في القبض واالحتجاز والتفتيش وجمع 
املعلومات، وإش���رافها على مراكز االحتج���از اخلاصة بها بعيدة عن 
رقاب���ة النيابة العام���ة املدنية، حيث أتاح غي���اب الرقابة على أعمال 

املخابرات العامة مجااًل لها لتفسير القانون على طريقتها.
وم���ع أن النياب���ة العامة املدنية تكون مبوجب القانون  مس���ؤولًة عن 
التحقي���ق عن���د توج���ه التهمة، ومع أن منتس���بي املخاب���رات العامة 
يحمل���ون صفة الضابطة القضائية التي من املتوجب وفق القانون 
أن يش���رف عل���ى أعمالها النيابة العام���ة املدنية، فإن ما يجري على 
أرض الواق���ع من عمليات قب���ض واحتجاز وتفتيش وحتقيق وجمع 
معلومات من قبل املخابرات هو استبعاد النيابة عن هذه املسئولية، 
وحصرها في ضباط املخابرات العامة  والنيابة العس���كرية، بش���كل 
مخال���ف لقانون اإلج���راءات اجلزائية الفلس���طيني للع���ام 2001، 
وه���ذا ما تس���تخلصه الهيئة م���ن خالل زياراته���ا الدورية إلى مراكز 
االحتجاز التابعة للمخابرات، واس���تماعها إل���ى إفادات احملتجزين 

فيها. 
ولم يحتِو قانون املخابرات رقم )17( لسنة 2005، على مواد توضح 
كيفي���ة تنظيم عملي���ة احلصول على املعلومات، وحفظ الس���جالت 
الت���ي تش���مل البيانات التي يت���م احلصول عليها، والفت���رة الزمنية 

التي يتوجب االحتفاظ بها، أو إتالفها. 
الضمان���ات  مس���ت  مختلف���ة  أنش���طة  املخاب���رات  مارس���ت  ولق���د 
املنص���وص عليها في باب احلقوق واحلريات من القانون األساس���ي 
الفلس���طيني، وقانون اإلج���راءات اجلزائية، كدخول املس���اكن بدون 

مذكرة، والتنصت على املكاملات دون إذن النيابة العامة والقضاء.

أم���ا التوصي���ات فق���د ج���اءت عل���ى النحو التال���ي: لضم���ان احترام 
القانون ومعايير حقوق اإلنسان من قبل الضابطة القضائية بشكٍل 
عام، ومنتس���بي جهاز املخابرات بش���كل خاص ينبغي على الس���لطة 
الوطني���ة الفلس���طينية القي���ام بإص���الح مؤسّس���ي، فعلى مس���توى 
املجلس التش���ريعي، يجب أن يقوم املجلس التش���ريعي الفلسطيني 
مبمارس���ة دوره في الرقابة على أعمال املخابرات، أما على املس���توى 
التنفيذي يجب أن يشترك مجلس الوزراء والرئاسة مبهام املتابعة 
على املخابرات، واإلطالع على املعلومات التي جتمعها، واألس���اليب 

املستخدمة في ذلك.
أن يص���در رئيس الس���لطة الوطنية الفلس���طينية تعليمات واضحة 
بض���رورة  املخاب���رات  جه���از  ومنتس���بي  ضب���اط  لكاف���ة  ومح���ددة، 
االلت���زام بأحكام القانون بدءًا من القانون األساس���ي الفلس���طيني 
وقان���ون اإلج���راءات اجلزائية، وقان���ون املخاب���رات. وأن تقوم النيابة 
العام���ة بدورها في الرقابة عل���ى مراكز التحقيق والتوقيف التابعة 
للمخاب���رات، وأن تقوم بزيارات دورية ومفاجئة لتلك املراكز، للتأكد 

من صحة اإلجراءات املتبعة بحق املوقوفني هناك.
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40 عامًا، من محافظة رفح. ووفاة املواطن جميل نصر عساف 19 عامًا 
من غزة، في مستشفى الشفاء في املدينة بعد أن مت توقيفه والتحقيق 
مع���ه م���ن قب���ل جهاز الش���رطة. وكذل���ك وف���اة املواطن فري���د أحمد أبو 
ش���حمة 32 عامًا، من مدينة خانيونس، أثناء تواجده في مركز توقيف 
ش���رطة خانيونس. وحالة وفاة املواطن نهاد س���عدي الدباكة 47 عامًا، 
م���ن مدينة املغ���ازي، بع���د أن مت توقيفه والتحقيق معه م���ن قبل جهاز 

األمن الداخلي. 
ش���كاوى املواطنني حول انتهاك احلق في األمان الش���خصي »التعذيب 
واملعامل���ة املهين���ة واالعت���داء اجلس���دي« أثن���اء االحتج���از، بل���غ ع���دد 
الش���كاوى ح���ول انتهاك ح���ق املواطن في األمان على ش���خصه، )160( 
ش���كوى تضمن���ت )252( انته���اكًا، وق���د ج���اءت تل���ك االنته���اكات وفقًا 
للش���كاوى ال���واردة، عل���ى النح���و التال���ي: التعذي���ب أو التهدي���د أثن���اء 
التوقي���ف )86( ش���كوى، واملعامل���ة القاس���ية والالإنس���انية واحلاط���ة 
بالكرامة أثناء التوقيف )21( ش���كوى، واالعتداء اجلس���دي أو املعنوي 

)145( شكوى.
 ش���كاوى املواطن���ني ح���ول انته���اك احل���ق في إج���راءات قانوني���ة عادلة 

)االعتقال التعسفي– االعتقال على خلفية سياسية – الظروف
 املعيش���ية األخرى داخل الس���جون ومراكز التوقي���ف(، تصاعدت أعداد 

الشكاوى، حول انتهاك احلق في إجراءات قانونية عادلة،
 فق���د تلق���ت الهيئ���ة )953( ش���كوى، مقارنة مع )305( ش���كاوى خالل 

العام املاضي 2008.
إن الغالبي���ة العظم���ى من حاالت االعتقال لم يتم خاللها اتباع أي من 

اإلجراءات القانونية الواجبة، واملنصوص عليها في القوانني
 ذات العالق���ة، ف���ي مقدمته���ا القانون األساس���ي الفلس���طيني، وقانون 

اإلجراءات اجلزائية العام 2001، حيث مت االعتقال دون مذكرة
 توقيف صادرة عن اجلهة املختصة، أومن قبل أي من مأموري الضبط 

القضائي. كما تبني قيام جهات أو عناصر غير مخولة
 قانونًا باالعتقال والتفتيش، بعملية االعتقال والتفتيش واالحتجاز، 

وهي جهات ليس لها أي صفة شرطية، وال تتمتع بصفة
 الضبطي���ة القضائي���ة، وال تخض���ع بالتالي إلش���راف أو مراقبة النائب 

العام.
كما تبني أنه لم يتم االلتزام باملدة التي حددها القانون لالحتجاز من 

قبل مأمورو الضبط القضائي أنفسهم مدة )24 ساعة(،
 وال يتم عرض املوقوفني خاللها على النيابة العامة لتمديد التوقيف 

مدة )48 ساعة( وأحيانًا ال يتم عرض املوقوفني على
 احملكم���ة املختص���ة لتمديد التوقي���ف، وال يتم حتويلهم إلى الس���جن 

املركزي، إمنا يستمر توقيفهم في النظارات أو الزنازين ملدة
 ش���هور، وال يت���م تق���دمي الئح���ة اته���ام بحقهم ف���ي الوقت احمل���دد مدة 

)خالل 6 أشهر( وأحيانًا يستمر التوقيف في تلك املراكز
 املؤقتة بعد محاكمتهم وحتى انقضاء فترة محكوميتهم.

تبني أن جميع عمليات التفتيش التي متت في أثناء االعتقال، قد جرت 
دون إب���راز مذك���رة تفتيش صادرة عن اجله���ة املختصة، ولم يتم حتديد 
س���بب وماهية عملي���ة التفتيش أو الغرض منها، كم���ا مت التفتيش في 
أغلب األحيان في أوقات على خالف القانون، الذي حدد ساعات النهار 
وساعات العمل الرسمي لتنفيذ العملية، وغالبيتها العظمى كانت تتم 

في ساعات متأخرة من الليل أو في ساعات الفجر األولى. 
وب���رز ف���ي انته���اك احلق ف���ي إج���راءات قانوني���ة عادلة، االعتق���ال على 
خلفي���ة سياس���ية، فق���د بل���غ عدد الش���كاوى الت���ي تلقته���ا الهيئة حول 

االعتقال على هذه اخللفية )238( شكوى.
وقد مت تس���جيل عمليات اعتقال جماعية عش���وائية وذلك على خلفية 

سياس���ية والت���ي ج���اءت ك���رد فعل ألح���داث متت ف���ي الضف���ة الغربية، 
مث���ل حادث���ة قلقيلية، أو حتس���بًا للمش���اركة في فعالي���ات احتفالية أو 
مهرجان���ات أو مناس���بات تنظيمي���ة، ومت خالله���ا إجب���ار املعتقلني على 

التوقيع على تعهدات بعدم املشاركة في أي فعاليات سياسية.
كم���ا مت ف���ي العديد من تلك احلاالت، توقي���ف احملتجزين من املدنيني 
لدى النيابة العس���كرية، حي���ث مت توقيفهم مبوجب قان���ون اإلجراءات 
العسكري الصادر عن املجلس التشريعي في غزة العام 2008 والساري 

في قطاع غزة فقط.
كما مت احتجاز العشرات من احلاالت املشار إليها في أمكان غير معلن 
عنه���ا كمراك���ز احتج���از، خصوصًا بع���د تدمي���ر كافة الس���جون ومراكز 
التوقي���ف خ���الل العدوان اإلس���رائيلي عل���ى قطاع غ���زة. باإلضافة إلى 
ع���دم توف���ر احل���د األدنى م���ن الظروف املعيش���ية األخرى داخ���ل مراكز 

االحتجاز، التي مت حتديدها كبدائل لتلك املراكز التي مت تدميرها.
ش���كاوى املواطن���ني ح���ول انتهاك احلق في التجمع الس���لمي وتش���كيل 
اجلمعي���ات، بلغ عدد انتهاكات هذا احلق )25( ش���كوى، متحورت حول 
من���ع أجه���زة األمن التابع���ة ل���وزارة الداخلية »الش���رطة املدنية واألمن 
الداخل���ي« املواطن���ني م���ن تنظي���م مس���يرات س���لمية أو مهرجان���ات أو 
احتف���االت في مناس���بات مختلف���ة، مت على أثرها، وأحيان���ًا قبل موعد 
تنظيمه���ا، توجيه اس���تدعاءات باحلضور من قب���ل اجلهات األمنية إلى 

القائمني عليها. 
شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق في حرية التنقل والسفر واإلقامة، 
تصاعدت أعداد الش���كاوى حول انتهاك هذا احلق وتلقت الهيئة )41( 
شكوى متحورت حول منع املواطنني من قطاع غزة من التنقل والسفر، 
أو وض���ع قيود على حرية التنقل والس���فر واإلقام���ة، بدون أمر قضائي، 
من قبل أفراد من أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية« جهاز الشرطة 

وجهاز األمن الداخلي« وذلك
 أثن���اء م���رور املواطنني عبر معبر بيت حانون »إيرز« للس���فر إلى الضفة 
الغربية، أو عبر معبر رفح احلدودي للس���فر إلى مصر. تبني من خالل 
غالبي���ة تلك الش���كاوى أنها تأتي على خلفية سياس���ية، ونتيجة حلالة 
االنقس���ام السياس���ي الواق���ع ف���ي أراضي الس���لطة الوطنية من���ذ يونيو 

2007 وما يزال قائمًا حتى اآلن.
شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق في الوظيفة العمومية واحلق في 
العم���ل، تصاعدت أعداد الش���كاوى املتعلقة بانته���اك هذا احلق )218( 
ش���كوى تلقته���ا الهيئ���ة حول : حق���وق املوظ���ف العام )206( ش���كاوى، 
والتناف���س النزيه وع���دم التمييز ف���ي التوظيف)8( ش���كاوى، والفصل 

التعسفي )3( شكاوى، وشكوى واحدة حول احلق في اإلضراب. 
وأف���رد التقري���ر جانب���ًا ألبرز املعوقات الت���ي واجهت الهيئ���ة في متابعة 
الشكاوى األمر الذي شكل تأخيرًا في معاجلة بعض الشكاوى، أو توقف 
املتابع���ة، أو إع���ادة املتابع���ة من جديد، ومنها اس���تمرار حالة االنقس���ام 
السياسي وما جنم عنه من تعدد احلكومات في كل من الضفة الغربية 
وقط���اع غ���زة، كامتداد ملا حدث في منتصف العام 2007. وما نتج عنها 

في بعض األحيان
 من عدم القدرة على حتديد اجلهة املس���ؤولة عن االنتهاك. واس���تمرار 
الطاب���ع النمط���ي الذي متتاز به ردود اجلهات الرس���مية، رغم اللقاءات 
القانوني���ة واملراس���الت القانوني���ة الت���ي وجه���ت لألجه���زة األمني���ة في 
الضفة الغربية نهاية العام 2008. وعدم الوعي الكامل من قبل  بعض 
اجله���ات الرس���مية للدور الذي تقوم ب���ه الهيئة، األمر ال���ذي يؤدي في 
بع���ض األحي���ان إلى عدم تعاون هذه اجلهات مع الهيئة، بل وصل األمر 
ف���ي بعض الوزارات إل���ى اللجوء إلى معاقبة كل م���ن يتقدم إلى الهيئة 

بشكوى للمطالبة بحقه.
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 أصدرت مؤخرًا الهيئة املســـتقلة حلقوق اإلنســـان »ديوان املظالم«، تقريرًا قانونيًا يحمل عنوان )التوازن بني حقوق امللكية 
الفكريـــة واحلـــق في الصحة(، ويعالج التقريـــر الذي أعده الباحث القانوني احملامي معن ادعيـــس ثالثة محاور، فقد تناول 
احملـــور األول مبـــررات حتقيـــق التوازن بني حق الدول النامية في الصحة وحقوق امللكيـــة الفكرية، ومن هذه املبررات اعتماد 
الدول املتقدمة في االبتكارات واملكتشـــفات الدوائية التي ترعاها وحتميها وتســـتأثر بنتائجها املالية على العقول املهاجرة 
من الدول النامية، واعتماد الدول املتقدمة في االبتكارات واملكتشـــفات الدوائية التي ترعاها وحتميها وتســـتأثر بنتائجها 
املاليـــة على املواد اخلام التـــي تأخذها من الدول النامية، وضعف اخلبرات التقنية واإلبداعية القادرة على إنتاج الدواء في 
الـــدول الناميـــة. أما احملور الثاني فقد تناول اجلهود الدولية املبذولة للحـــد من النزعة االقتصادية املتغولة حلقوق امللكية 
الفكرية على احلق في الصحة، وال سيما اجلهود املبذولة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الوايبو(، ومنظمة التجارة 
العاملية، ومنظمة الصحة العاملية. فيما عالج احملور الثالث مسألة استفادة الدول النامية من االستثناءات واإلعفاءات التي 

تضمنتها اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية )التربس( وحتديدا في مجال احلق في الصحة.

الهيئة تصدر تقريرًا قانونيًا
بعنوان التــوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلق في الصحة

ئة
هي

ن ال
ر ع

صد

وتناول التقرير مس���ألة حج���م اإلنفاق على البح���ث العلمي واملوازنات 
الت���ي تخصصها الدول الغني���ة والدول الفقيرة في ه���ذا املجال، مبينًا 
أن الس���بب الرئيس���ي لوضع اتفاقيات امللكية الفكرية يعود إلى التكلفة 
املالي���ة العالي���ة للبحث العلم���ي، حيث ترى الدول املتقدم���ة أنها تنفق 
عل���ى البح���ث العلمي أم���وااًل كثيرة جدًا، أكثر بكثير مم���ا تنفقه الدول 
النامي���ة، ب���ل إن حج���م اهتم���ام ال���دول النامي���ة وإنفاقها عل���ى البحث 

العلمي محدود جدًا. ورغم ذلك، جتد الدول املتقدمة أن الدول النامية 
تستفيد وتستغل نتائج هذه األبحاث دون أن ُتعوض أو تدفع ثمن هذه 
املع���ارف للجه���ات الت���ي طّورتها. هذا األم���ر دفع بال���دول املتقدمة إلى 
وض���ع اتفاقي���ات امللكية الفكرية بغرض وضع احلماي���ة القانونية التي 
تكفل لها االس���تفادة من نتائج أبحاثها، واس���ترجاع م���ا أنفقته عليها، 
وحظر اس���تغالل نتائ���ج هذه األبحاث ممن لم يقوم���وا بدفع ثمن هذا 
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االس���تغالل. غي���ر أن ه���ذا األمر ظل يثير التس���اؤل حول ع���دة جوانب 
منها، هل ما س���تدفعه الدول النامي���ة نتيجة إلزامها باتفاقيات امللكية 
الفكري���ة مس���اٍو لالس���تفادة املرج���وة م���ن ه���ذه االتفاقي���ات، أم أن هذه 
االتفاقيات سوف تظل صنيعة الدول املتقدمة، وهي املستفيد األساسي 
منها؟ وكذلك كيف ميكن خلق نوع من التوازن بني حقوق املبتكرين في 
حماية مبتكراتهم وحق الناس في االستفادة من نتاج هؤالء املبتكرين 
باعتبار إن هذه املبتكرات ليست حقا خالصا للمبتكرين وإمنا هناك ما 
يبرر أن يس���تفيد من هذه املبتكرات الناس الذين ال يس���اهموا في إنتاج 

هذا املبتكر بصورة مباشرة.  
وف���ي إط���ار موض���وع احلق ف���ي الصح���ة وحق���وق امللكي���ة الفكرية على 
وج���ه التحديد، تع���د الصناعات الدوائية من أه���م الصناعات احليوية 
ف���ي العال���م الرتباطه���ا بصحة اإلنس���ان. ومن أهم ما ميي���ز الصناعات 
الدوائي���ة أنها حتتاج إلى رؤوس أم���وال ضخمة العتمادها على البحث 
والتطوي���ر املس���تمر، وهذا ما يفس���ر خض���وع صناعة األدوية لس���يطرة 
شركات كبرى ومحدودة، متتلك تقنيات عالية وأموال ضخمة ال تتوافر 
لدى الدول النامية. إضافة إلى سعي هذه الشركات بصفة مستمرة إلى 
تعزي���ز حماية ابتكاراته���ا واختراعاتها الدوائية عن طريق اس���تمرارها 
ف���ي املطالب���ة برف���ع مس���تويات حماي���ة حقوق امللكي���ة الفكري���ة، وذلك 
م���ن اجل إحكام س���يطرتها على األس���واق العاملية للمنتج���ات الدوائية 
وحتقي���ق مزي���د م���ن األرب���اح، دون األخذ ف���ي االعتبار ظ���روف وأوضاع 

وحقوق اإلنسان في الدول النامية، وما ُتبتلى به من أوبئة.
وأف���رد التقري���ر جانب���ًا للتحدي���ات الت���ي تواج���ه ال���دول النامي���ة ومن 
بينه���ا الس���لطة الوطني���ة، من أج���ل احلد من اآلث���ار الس���لبية الواقعة 
عليه���ا نتيج���ة انضمامها ملنظمة التجارة العاملي���ة، مع ما يفرضه هذا 
األم���ر عليها من اخلض���وع لالتفاقيات املتعلق���ة بحماية حقوق امللكية 
الفكري���ة، وم���ن ه���ذه التحدي���ات، أن ال���دول النامية مطالب���ة بتكريس 
جهود عميقة ومتواصلة من اجل استثمار كل االستثناءات التي جاءت 
به���ا اتفاقي���ة التربس في مجال حقوق امللكية الفكرية مبا يخدم احلق 
ف���ي الصحة، ويحد م���ن اآلثار الس���لبية الناجمة ع���ن انضمامها لهذه 
االتفاقيات، وال سيما ضرورة وضع وتطوير األنظمة القانونية املتعلقة 
ب�نظام االس���تخدام احلكومي غير التجاري لألدوية، ونظام الترخيص 
اإلجب���اري لصناع���ة، ونظام االس���تيراد املوازي، واس���تثناء بوالر املتعلق 
باإلنتاج املس���بق لألدوية قبيل انته���اء مدة احلماية التي متنحها براءة 
االختراع. إن الدول النامية مطالبة أيضا بالعمل اجلاد من اجل وضع 
ملحق التفاقية التربس واتفاقيات حقوق امللكية الفكرية األخرى يتم 
مبوجب���ه املوازن���ة في العوائد املتأتية عن الصناع���ات الدوائية املختلفة 
الت���ي حتصل عليها الدول النامي���ة والعوائد التي حتصل عليها الدول 
املتقدم���ة الت���ي أنتجت هذه الصناع���ات، وذلك نتيجة ملس���اهمة الدول 
النامي���ة ف���ي إنتاج هذه الصناعات، من خ���الل: تقدميها للمواد األولية 
التي اس���تخدمت في إنتاج هذه الصناع���ة، ومن خالل حتملها لنفقات 
إنتاج العقول البشرية املهاجرة التي أنتجت هذه الصناعات، في سنوات 

حياتها األولى.
ث���م إن هن���اك حتديًا آخر يتمثل في أن ال���دول النامية مطالبة بالعمل 
اجلاد على مراجعة االتفاقيات الدولية للملكية الفكرية مبا يسمح لها 
مبزيد من االستثناءات في مجال صناعة األدوية، وبالقدر الذي يتالءم 
م���ع وضعه���ا كدول نامية أو اقل منوا. وكذلك من أجل البحث في وضع 
آليات مناس���بة لضمان تقاسم الفوائد التجارية من املعارف التقليدية 
بعدالة مع املجتمعات التي اكتش���فت تلك املوارد واستعماالتها الطبية 
)الط���ب التقلي���دي(. إن الدول النامي���ة مطالبة بالتأني ل���دى إبرامها 
التفاقي���ات جتاري���ة ثنائي���ة م���ع ال���دول املتقدم���ة، وأن ال تف���رض على 

نفس���ها مبوجب هذه االتفاقيات، التزامات لم ُتفرض عليها باألس���اس 
ف���ي اتفاقيات امللكية الفكرية األساس���ية، كاتفاقية التربس، وال س���يما 
االلتزامات التي قد حتد من اس���تفادتها من االس���تثناءات واإلعفاءات 
التي تسمح للدول النامية بتوفير األدوية واملستحضرات الصيدالنية. 
إن الدول النامية مطالبة بوضع سياس���ات وإستراتيجيات عمل شاملة 
خاص���ة مبوضوع���ات امللكي���ة الفكري���ة، تضم���ن وض���ع موض���وع امللكية 
الفكرية على أجندة عملها األساس���ية، والعمل على إنش���اء املؤسس���ات 
املتخصص���ة ف���ي مجال امللكية الفكري���ة على كافة املس���تويات الوطنية 
واإلقليمية أو تشجيع إنشائها. وكذلك التأكد من أن أنظمتها اخلاصة 
بحماي���ة امللكي���ة الفكري���ة ال تتناقض مع سياس���اتها املتعلقة بالصحة 
العامة. إن منظمة التجارة العاملية مطالبة بأن ترعى سياس���ات الدول 
املختلف���ة املتعلق���ة بامللكي���ة الفكرية، بحيث متكن هذه السياس���ات من 
وضع آليات مختلفة تتيح املجال لتخفيض أسعار العقاقير في الدول 
النامي���ة م���ع االحتف���اظ به���ا عالية في ال���دول املتقدم���ة، وأن مينع أي 
نظ���ام قانون���ي يتم تبنيه لتس���عير األدوية من تس���رب األن���واع رخيصة 
الس���عر من ال���دول النامية إلى ال���دول املتقدمة. وفي الوق���ت ذاته، فأن 
الدول النامية مطالبة بأن تعدل تشريعاتها بحيث تسهل من إجراءات 
اس���تيراد األدوي���ة املس���جلة بب���راءة اخت���راع، إذا كان ميكنه���ا أن حتصل 
عليه���ا بس���عر أرخ���ص م���ن دول���ة أخ���رى. إن اس���تئثار ال���دول املتقدمة 
بالفوائ���د احلمائي���ة الكبيرة الت���ي توفره���ا اتفاقيات امللكي���ة الفكرية، 
وس���يطرتها وحتكمها في صناع���ة األدوية واملس���تحضرات الصيدالنية 
املختلف���ة، يفرض على الدول النامية: ب���ذل جهود كبيرة في إطار دعم 
أوض���اع البح���ث العلمي ف���ي كافة املؤسس���ات الصحية العلمي���ة لديها، 
ورف���ع حجم موازنة األبح���اث املخصصة لصناع���ة األدوية، ووضع نظم 
إداري���ة وحواف���ز مالي���ة مش���جعة للعق���ول البش���رية الوطني���ة من أجل 
احلد من هجرتها، ومن اجل اس���تقطاب الكفاءات املوجودة لدى الدول 
املتقدمة في مجال الصناعات الدوائية املختلفة، إبرام اتفاقات ش���راكة 
مع اجلهات املختلفة، كش���ركات األدوية اخلاصة واجلامعات، التي تقوم 
بإجراء األبحاث واالختبارات على النباتات واملعارف الطبية التقليدية، 
بحيث تتقاس���م مع ه���ذه اجلهات ما قد ينتج عن ه���ذه االختبارات من 
منافع مالية، والدخول إلى كافة املنتديات واللجان الدولية واإلقليمية 
املختلف���ة التي تعنى مبوضوعات التنمية وامللكية الفكرية وموضوعات 
حقوق اإلنس���ان وامللكي���ة الفكرية، وذلك بهدف التأثير في السياس���ات 
العاملي���ة حلقوق امللكي���ة الفكري���ة، وحتويرها بحيث تخدم السياس���ات 

الوطنية الصحية لهذه الدول. 
ويتمث���ل التح���دي األخي���ر في إن ال���دول النامي���ة مطالبة بب���ذل كافة 
اإلج���راءات الالزم���ة للتثقي���ف بفاعلي���ة األدوية اجلنيس���ة الت���ي تقوم 
بإنتاجها كبديل عن األدوية ذات األسماء التجارية املعروفة، باعتبارها 
أحد أهم الوس���ائل التي متكن هذه ال���دول من التغلب على االلتزامات 
الت���ي تفرضها عليها اتفاقي���ات امللكية الفكرية، ومتكنها من إنتاج دواء 

فعال، وبأسعار مناسبة. 
وف���ي اخلت���ام، ومب���ا أن االنضم���ام ملنظم���ة التج���ارة العاملي���ة وااللتزام 
املس���توى  ب���ه عل���ى  املس���لم  الفكري���ة أصب���ح م���ن  امللكي���ة  باتفاقي���ات 
الفلسطيني، فإن هذا األمر يفرض حتديا كبيرا على السلطة الوطنية 
الفلس���طينية ويلزمه���ا بض���رورة االس���تعداد اجليد لإلق���دام على هذه 
اخلط���وة، م���ع م���ا يتطلبه ذلك من توفي���ر كوادر فني���ة وقانونية مؤهلة 
ف���ي مجاالت امللكية الفكرية، تدرس هذه اخلطوة بعناية فائقة، وتعمل 
على تضمني التشريعات الوطنية لكافة االستثناءات التي نصت عليها 

اتفاقية التربس قبل التوقيع عليها. 
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فاض���ت قصيدة الش���اعر الفلس���طيني الكبي���ر محمود دروي���ش بعنوان 
»الس���روة انكس���رت« مبف���ردات عذب���ة التصق���ت بح���ق كبير م���ن حقوق 
اإلنسان أال وهو حرية الرأي والتعبير، وحرية االختالف  واإلفصاح عن 
ال���رأي والرأي اآلخ���ر، وحرية التوصيف  وال���كالم، واحلق في التواصل  

وغيرها من احلقوق.
إنها حقًا قصيدة )حقوقية( لرمبا لم يقصد الشاعر درويش أن يجعلها 
كذل���ك، بي���د أن للعفوي���ة هن���ا جم���ال وجاذبي���ة، من ح���ق احلقوقي أن  

يلتقطها، يعيشها ويتذوقها، يقول درويش:

ألسروُة انكسرت كمئذنٍة، ونامت في

ها، خضراَء، داكنًة، لِّ ف ظمِ  الطريق على َتَقشُّ

َي. لم ُيَصْب َأحٌد بسوء. َمّرت كما همِ
 

الَعَرباُت مسرعة على أغصانها. َهبَّ الغباُر
على الزجاج...                                                                                                       

 ألسروُة انكسرْت، ولكنَّ

كالم في حرية الرأي والتعبير... 
ليس كل ما في األمر أن السروة انكسرت

ها الَعَلنيَّ في داٍر ر ُعشَّ احلمامة لم تغيِّ
 

 ُمَجاورٍة . وحّلق طائران مهاجران على

 َكَفاف مكانها، وتبادال بعَض الرموز.

 وقالت امرأٌة جلارتها: ُتَرى، شاهدت عاصفًة؟

افًة... والسروُة  فقالت: ال، وال جرَّ

 انكسرْت. وقال العابرون على احُلطام:

َمْت َمْت من اإلهمال َأو َهرمِ ها َسئمِ  لعلَّ
 من األّيام، َفْهَي طويلٌة كزرافٍة، وقليلُة

َقنْي. ُل عاشمِ  املعنى كمكنسةمِ الغبار، وال ُتَظلِّ

 وقال طفٌل: كنُت َأرسمها بال خطأ،

بهجت �حللو
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فإنَّ قواَمها َسْهٌل.

  وقالت طفلٌة: إن السماَء اليوم ناقصٌة ألن السروٌة انكسرت.

 وقال فتًى: ولكنَّ السماَء اليوم كاملٌة

ألن السروَة انكسرْت. 

 وُقْلُت َأنا لنفسي: ال ُغموَض وال ُوُضوَح،

 السروة انكسرْت، وهذا ُكلُّ ما في

: إنَّ السروة انكسرْت. األمرمِ

عب���رت تل���ك القصيدة عن املضم���ون احلقيقي حلرية ال���رأي والتعبير، 
واتس���مت باإليقاع احلس���ي والس���لوكي في ع���رض ذلك احل���ق وتبيانه، 
وخلص���ت حلقيقة أساس���ية، أن لكل فكرة أو ح���دث أو واقعة العديد من 
التص���ورات واملفاهي���م واآلراء، والت���ي ق���د تصل في بع���ض األحيان حد 

التناقض فيما بينها، مع أن ُكلُّ ما في األمِر إنَّ السروة انكسرْت.
م���ن هنا انطلق���ت احلضارات والثقافات واألديان في وضع إطار ومعيار 
يعرف ويحدد وينظم ذلك احلق، باعتباره سنه كونية وفطرة بشرية ال 

ميكن منعها أو إيقافها.
وق���د ج���اءت الش���رعة الدولي���ة حلق���وق اإلنس���ان كنتاج حض���اري دولي 
لتحمي ذلك احلق وحتدد أسس���ه وأركانه، وتؤس���س لبناء قانوني دولي 

يحدد إطار ومعيار هذا احلق. 
فق���د نص���ت امل���ادة 19 من االع���الن العاملي حلقوق اإلنس���ان على انه: » 
لكل ش���خص احلق في حرية الرأي والتعبير. ويش���مل هذا احلق حرية 
اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها 

بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية«.
ونصت املادة 18 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

على أن:

1- “ لكل إنس���ان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويش���مل ذلك 
حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد 
يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامه الشعائر 

واملمارسة والتعليم مبفرده أو مع جماعه، وامام املأل أو على حده.

2-ال يجوز تعريض أحد الكراه من ش���أنه أن يخل بحريته في أن يدين 
بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

3-ال يجوز اخضاع حرية االنسان في اظهار دينه أو معتقده اال للقيود 
الت���ي يفرضه���ا القان���ون والت���ي تك���ون ضروري���ة حلماية الس���المة 
العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق 

اآلخرين وحرياتهم األساسية.

4- تتعه���د ال���دول األط���راف ف���ي ه���ذا العه���د باحت���رام حري���ة اآلبا، أو 
األوصي���اء عن���د وجودهم، في تأم���ني تربية أوالدهم ديني���ًا وخلقيًا 

وفقًا لقناعاتهم اخلاصة. 

و انس���جم القان���ون األساس���ي الفلس���طيني م���ع املعايي���ر الدولية التي 
تكف���ل هذا احلق حي���ث نص في املادة 18 منه على أن “حرية العقيدة 
والعبادة وممارســـة الشعائر الدينية مكفولة شـــريطة عدم اإلخالل 
بالنظـــام العـــام أو اآلداب العامـــة”. وف���ي امل���ادة 19 » ال مس���اس بحرية 
الرأي، ولكل إنسان احلق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون. وفي 

املادة 27 أكد على أن:
1- تأس���يس الصحف وس���ائر وس���ائل اإلعالم حق للجمي���ع يكفله هذا 

القانون األساسي وتخضع مصادر متويلها لرقابة القانون. 
2- حرية وس���ائل اإلعالم املرئية واملس���موعة واملكتوب���ة وحرية الطباعة 
والنش���ر والتوزيع والبث، وحرية العامل���ني فيها، مكفولة وفقا لهذا 

القانون األساسي والقوانني ذات العالقة. 
3- حتظ���ر الرقاب���ة على وس���ائل اإلعالم، وال يج���وز إنذارها أو وقفها أو 
مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقا للقانون ومبوجب 

حكم قضائي.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن التنظي���م القانون���ي والدولي، قد وس���ع في  إطار 
احملافظة على حقوق اإلنسان وحريته في التعبير عن الرأي، ورفع من 
مس���توى التش���ريعات وتطبيقاتها وانتهاج أس���اليب مراقبة فاعلة حول 
االنته���اكات التي متس بهذا احلق،إال أن  هذه  التش���ريعات والنصوص 
الدس���تورية احليوية لم تكن ضمانة أكي���دة حلرية الرأي والتعبير أمام 
التحدي���ات الت���ي تق���وض م���ن متتع اإلنس���ان بهذ احلق، حي���ث أن هذا 
احلق ش���هد تعس���فًا مريرًا ، وخصوصا في أوقات النزاعات السياس���ية، 
واالضطراب���ات واالنقس���امات الداخلي���ة،  وأوض���ح مث���ال واضح لذلك 
هو حجم االنتهاكات التي طالت هذا احلق في األراضي الفلس���طينية 

عقب أحداث االقتتال الداخلي  في منتصف حزيران 2007 .
إن حري���ة ال���رأي والتعبير واحلري���ات الصحافية واإلعالمي���ة تتقاذفها 
تغ���والت الس���لطة وأهواء املصال���ح!! فماذا تفعل نص���وص القانون إزاء 
هذا التناقض الغريب، وبات احلقوقيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان 

يرددون ماذا نفعل ....إذ ليس كل ما في األمر أن السروة انكسرت!.
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نبذة تعريفية 
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق املواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية 

.)ICC( الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
أنشئت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 1993/9/30. 
وقد نشر املرسوم الحقًا في الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( حتت رقم )59( لعام 1995. 
مبوجب املرس���وم، حتددت مهام ومس���ؤوليات الهيئة على النحو التالي: “متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنس���ان 
في مختلف القوانني والتش���ريعات واألنظمة الفلس���طينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسس���ات في دولة فلس���طني، 
ومنظمة التحرير الفلس���طينية.” وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األساس���ي مبا يضمن اس���تقاللها وفعاليتها. وقد 
مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام 1٩٩4، وكان مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة واحملرك 

األول لتأسيسها.
ويتس���ع نط���اق عم���ل الهيئ���ة  ليش���مل التعامل مع قضاي���ا انتهاكات حقوق اإلنس���ان، والش���كاوى الت���ي يقدمها املواطنون بش���أن 
االنتهاكات املتمثلة بحقوق اإلنس���ان، والتي تقع على املواطن من قبل الس���لطة التنفيذية، ونش���ر الوعي القانوني والرقابة على 

التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان. 

�لروؤية
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة واحلرية وحقوق اإلنسان لتصبح جزءا من نسيجه الثقافي.

�لر�شالـــة 
تقوم الهيئة بصفتها الوطنية والدس���تورية على حماية وتعزيز حقوق اإلنس���ان، استنادًا للقانون األساسي الفلسطيني، واملعايير 
الدولية حلقوق اإلنس���ان، دون جتزئة أو انتقاص من عامليتها، ملراقبة مدى امتثال الس���لطة الوطنية الفلس���طينية ومؤسس���اتها 
لتلك املعايير من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات وتلقى الش���كاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التش���ريعات لضمان 
مواءمتها ملنظومة احلقوق واحلريات، ونش���ر ثقافة حقوق اإلنس���ان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزًء من النس���يج 

ألقيمي للثقافة الفلسطينية، وذلك بواسطة  برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على االستمرار.

منظومة �لقيم 
تستند الهيئة في رسم رؤيتها املستقبلية ورسالتها اإلستراتيجية وربطهما مبدى مساهمة الهيئة في حتقيق الغايات واألهداف 

التالية:
 < املصداقية  <  املساءلة  <   واحملاسبة 

< التسامح  <  السرية  <   املساواة 



الف�صلية
ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من املواطنني، وفيها انتهاكات حلقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية 
كاإلعتقال، والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات واملؤسسات املدنية العامة، مثل الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة، التقصير أو التأخير غير املبرر في تقدمي اخلدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في 

التعيني للوظائف العامة.
عزيزي املواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من قبل أي من السلطات العامة، فال 

تترّدد بزيارتنا أو اإلتصال بنا على أحد العناوين املبينة أدناه:

عناويــن مكاتـــب الهيئـــة
املقر الرئيس  

رام الله – حي بور سعيد مقابل املجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب. 2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps  :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية

مكتب الشمال  - نابلس
 نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1 

هاتف: 2335668 / 9 972 +
فاكس: 2336408 / 9 972 +

مكتب الوسط - رام الله - مكتب املقر العام
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +

مكتب اجلنوب 
اخلليل- رأس اجلورة- بجانب دائرة السير- عمارة حريزات- ط1 

هاتف: 2295443 /2 972 +
فاكس: 2211120 /2 972 +

بيت حلم- شارع املهد- عمارة نزال-ط 3 
هاتف: 2750549 / 2 972 +
فاكس: 2746885 /2 972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال- مقابل املجلس التشريعي- خلف بنك فلسطني الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

مكتب جنوب غزة
خان يونس- شارع جالل- عمارة الفرا- ط 4  فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 /8  972 +
فاكس: 2060443/ 8  972 +

الهيئـــــة املســــتقلـة حلقـــوق اإلنســـــان
"ديوان املظالم"




