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نرشة يصدرها املركز الفلسطيني إلستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الثاني والعرشين/ تموز ٢01٨

إقرأ يف

هذا العدد

تنازع اختصاص مثير للجدل وغير مبرر
عن  صادراً  بياناً  اإللكرتوني  العامة  النيابة  موقع  عىل  نرش   ٢01٨/5/٣1 بتاريخ 

نيابة الجرائم املرورية تحت عنوان »إجراءات رادعة بحق املخالفني تصل للتوقيف« 

تضمن فيما تضمنه أن وكيل نيابة الجرائم املرورية أوقف متهماً ملدة خمسة عرش 

يوماً أمام قايض الصلح لحني استكمال التحقيق بتهمة حيازة مركبة غري مسجلة 

على احلكومة الوفاء بتنفيذ قرارها اخلاص بحل اللجنة األمنية
يف ترصيحات إعالمية نرشتها وكالة PNN أعلن الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء 

أنه وبعد التشاور مع القائد األعىل لقوى األمن رئيس دولة فلسطني السيد محمود عباس 

قرر رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدلله حل اللجنة األمنية العليا، 

"مساواة" تطلق مبادرتها لتوحيد وإعادة بناء وتطوير 
منظومة العدالة وتوصلها إلى 3 ماليني شخص

العدالة  »منظومة  بعنوان:  الثامن  الفلسطيني  العدالة  أعمال مؤتمر  اختتام  ُبعيد   

إىل أين يف ظل املصالحة؟« يف 1٣ كانون أول ٢017، والذي نرشت "مساواة" أوراقه 

ومداخالت املشاركني فيه وتوصياتهم إىل جانب مبادرتها يف كتّيب خاص،

تفرد وهيمنة الشرطة تعبير عن نظام أمني ال يتسق مع 
القانون األساسي وأسس دولة القانون

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 

ألقى  رشطة  جيب  بحضور  تفاجأ   ..... املشتكي  بأن  تفيد   ،٢01٨/٢/1٩ بتاريخ 

القبض عليه فوراً ودون سابق إنذار، 

اإلخالل مبوجبات الوظيفة العامة
ال يسعفه حرمان "مساواة" من الرقابة

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" عدة شكاوى خطية 

من املواطن م/ج/م بتواريخ مختلفة، تشري يف مجملها إىل وجود خلل وتقصري من 

قبل موظفي محكمة ....، 

"مساواة" تبادر بتشكيل ائتالف حماية الكرامة اإلنسانية لألطفال
حتى ال تتحول االعتداءات عىل األطفال يف غزة إىل ظاهرة، بادرت "مساواة" بتأسيس 

ائتالف حماية الكرامة اإلنسانية لألطفال، كحراك مجتمعي لرصد وتوثيق ومتابعة 

ومعالجة أي انتهاك أو مساس باألطفال يف فلسطني،

 

مشروع القرار بقانون املالكني واملستأجرين
السيد الرئيس اطرحه جانبًا وال تصادق عليه

يف سياق سيل القرارات بقوانني التي يتم إقرارها ونرشها يف الجريدة الرسمية ونفاذها 

دون حوار مجتمعي وبشكل شبه صامت، ويف ظل استمرار تغييب املجلس الترشيعي؛

مرة أخرى تنتهك قواعد السلوك املهني
القضاء  بني  العالقة  تصويب  يتم  فمتى 

اجلالس والقضاء الواقف

متى يتم احترام القانون األساسي وقانون 
ــراءات اجلــزائــيــة بــإلــغــاء ظــاهــرة  ــ ــ اإلج

التوقيف على ذمة؟

املساءلة حق للمواطنني
وواجب على السلطة وليست خيار

التتمة  ص )1٢1(

على احلكومة االلتزام بقراراتها املعلنة وانهاء 
وجود اللجنة األمنية العليا

اللجنة  بأن  وعليمة  مطلعة  مصادر  من  العدالة«  عىل  »عني  علمت 

األمنية العليا لم تحل بعد ولم يغلق معتقلها يف أريحا وال زال طاقمها 

الوظيفي يعمل كاملعتاد وال تزال تمارس نشاطها كسلطة داخل سلطة 

وقانون  األسايس  القانون  ألحكام  مخالف  نحو  وعىل  تراه  ملا  وفقاً 

شعبية  معارضة  موضع  وال يزال  كان  والذي  الجزائية  اإلجراءات 

واسعة، وصالحيتها ال تزال عىل حالها عىل الرغم من قرار دولة رئيس 

الوزراء املعلن بحلها، وان كل ما جرى هو تغيري ملسماها فقط ليصبح 

لجنة املتابعة األمنية العليا بدالً من اللجنة األمنية العليا ؟! 

الواسعة  املعارضة  وأمام  الحكومة  رئيس  قرار  تنفيذ  عدم  أمام 

بحقوق  املساس  مظلة  تحت  تندرج  قد  والتي  اللجنة  بممارسات 

أصحاب  عىل  الواجب  من  يصبح  املجتمع  واستقرار  وأمن  االنسان 

اإلدارية  اإلجراءات  باتخاذ  أنفسهم  به  ألزموا  بما  التزاماً  القرار 

وإغالق  بنيتها  وفكفكت  اللجنة  وجود  إنهاء  يضمن  بما  والتنفيذية 

معتقلها دون إبطاء.

لتنشر الئحة احلقوق الدولية يف الوقائع الفلسطينية
عىل  تشتمل  والتي  الدولية  الحقوق  الئحة  وبخاصة  األممية  العهود 

اإلعالن العاملي لحقوق االنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

عقوبة  بإلغاء  واملتعلق  بمقتضاه  الصادر  والربوتوكول  السياسية 

واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  اإلعدام 

اإلعاقة  وذوي  املرأة  بحقوق  املتصلة  الدولية  واالتفاقيات  والثقافية 

ملزمة  وباتت  فلسطني  قبلتها  قانونية  والتزامات  ترشيعات  تمثل 

معها  يتسق  بما  الوطنية  والقوانني  الترشيعات  وموائمة  بإنفاذها 

نرش  من  بد  ال  الغرض  هذا  لتحقيق  اتخاذه  واجب  قانوني  وكإجراء 

العهود واالتفاقيات املنضمة اليها دولة فلسطني يف جريدتها الرسمية 

الترشيعات  رزمة  من  يتجزأ  ال  جزء  واعتبارها  الفلسطينية  الوقائع 

واإلقرار  وإنفاذها  بتطبيقها  األمني  االلتزام  يجري  أن  عىل  الوطنية 

العميل بمكانتها الترشيعية.

إعادة بناء وإصالح منظومة العدالة مطلبًا ملحًا ال زال 
ينتظر التنفيذ

بتشكيل  رئايس  قرار  أشهر من صدور  يزيد عىل تسعة  ما  بعد ميض 

كآلية  العدالة  قطاع  لتطوير  الوطنية  باللجنة  سميت  رسمية  لجنة 

العدالة من أزمتها  التنفيذية كطريق يخرج منظومة  ارتأتها السلطة 

اللجنة  تلك  عن  يصدر  لم  ادائها  يف  املجتمعية  الثقة  انهيار  ويوقف 
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تتمة/ تنازع اختصاص مثير للجدل وغير مبرر
من سلطة الرتخيص وقيادتها بدون تأمني والقيادة بطيش وإهمال. ويف ذات التاريخ نرش مجلس القضاء األعىل عىل موقعه اإللكرتوني بياناً حمل عنوان »إجراءات رادعة فيما يتعلق 

بالجرائم املرورية« تضمن فيما تضمنه أن قايض صلح أوقف املتهم املشار إليه يف بيان النيابة العامة، مضيفاً تأكيده عىل أن القضاء هو صاحب الحق والسلطة يف تمديد توقيف املتهم.

وقد أثار البيانان جدالً قانونياً بالنظر ملا انطويا عليه من تنازع لالختصاص وتداوله عىل املواقع اإللكرتونية، وبالنظر ملا ينطوي عليه البيانني من مؤرشات عىل وقوع مثل هذا 

التنازع وإشهاره، فإن »عني عىل العدالة« تنرشهما تباعاً.
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"مساواة" وبعد أن وقفت عىل البيانني بإمعان أصدرت ورقة موقف جاء فيها »بعد تأكيدنا عىل عدم املساس بأي شخص اعتباري أو طبيعي، وتفادياً للوقوع يف رشك املهاترات 

التي قد توصف بالردح والتنافس غري املربر، نطالب النيابة العامة ومجلس القضاء األعىل بحذف ما نرش عىل مواقعهما اإللكرتونية عىل نحو مخالف للواقع والقانون بشأن 

الجرائم املرورية، وذلك إعماالً لصحيح القوانني السارية واملبادئ الفقهية والدستورية.

فالنيابة العامة ال تملك صالحية تمديد توقيف املتهم ملدة تزيد عن 4٨ ساعة من تاريخ توقيفه باستثناء الجنايات الكربى )4 أيام( ولهم سحب رخصة القيادة إدارياً ملدد ال تتجاوز 

أقصاها ٩0 يوماً وفقاً لطبيعة التهمة. وللمحكمة سلطة تمديد التوقيف ملدد تزيد عن 4٨ ساعة، أو أن ترفض طلب النيابة تمديد التوقيف. والحبس أو التوقيف االحتياطي هو 

إجراء تحفظي وليس عقوبة، وهو وإن كان ينطوي عىل ردع مؤقت إال أنه حكماً ال يندرج تحت مظلة اإلجراءات أو العقوبات الردعية التزاما بقرينة الرباءة، والتي تستند إىل حق 

دستوري مفاده أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي وبات.

والقايض يطبق القانون الذي ال تندرج تحت مظلته سياسات مجلس القضاء األعىل، والتي قد يشكل إعالنها تأثرياً عىل قناعة القايض. واملحكمة املختصة لها أن تعيد الرخصة 

املسحوبة إدارياً من قبل النيابة العامة، ولها مع الحكم الصادر بعد ثبوت اإلدانة سحبها أو الحرمان منها كعقوبة.

وأضافت الورقة ال يجب التسابق يف الخروج عىل أحكام القانون أو املساس بضمانات املحاكمة العادلة، وبالتايل عىل النيابة العامة ومجلس القضاء األعىل مع االحرتام حذف أو 

تعديل ما نرش عىل مواقعهما إذا كان هنالك داع قانوني لنرشه.

وتشري »عني عىل العدالة« إىل أن ما تضمنه بيان مجلس القضاء األعىل من استخدام مصطح املرفق القضائي قد يؤثر سلباً عىل مكانة السلطة القضائية فالقضاء سلطة من 

سلطات الدولة الثالث وليس مرفق خدماتي، والقايض يحكم بموجب القانون وليس بموجب إجراءات إدارية يصدرها مجلس القضاء بصفته اإلدارية، والقايض مستقل يف أدائه 

لوظيفته القضائية وال يجوز ألية جهة أو شخص التدخل أو التأثري عىل قناعته واستقالله وفصله يف املنازعات كافة سنداً للقانون والضمري. والسياسات ال يجب أن تؤدي إىل أي 

مساس بضمانات املحاكمة العادلة أو توصف بمسميات تخالف طبيعتها القانونية أو تمس بالحقوق والضوابط الدستورية.
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تتمة /على احلكومة الوفاء بتنفيذ قرارها اخلاص بحل اللجنة األمنية
بعد أن أنهت املهام املوكلة إليها يف مجال القضاء عىل مظاهر الفلتان األمني وإلقاء القبض عىل املطلوبني وتقديمهم للعدالة وفقاً ملا ورد يف الترصيحات.

وأكد الدكتور الحمدلله أن استمرار األجهزة األمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه وصالحياته وفق القانون، بالعمل عىل ترسيخ سيادة القانون وبسط 

النظام، لتوفري األمن واألمان للوطن واملواطن وتحقيق االستقرار يف كافة محافظات الوطن، وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان وصون الحريات والحفاظ عىل السلم األهيل وفقاً ملا 

ورد يف ذات الترصيحات.

وكانت "مساواة" قد طالبت يف مناسبات عدة بحل اللجنة األمنية وإغالق معتقلها، وأصدرت عديد من البيانات واملذكرات وأوراق املوقف التي أكدت عىل رضورة الحل 

الرسيع والفوري للجنة األمنية.

وبالنظر ألهمية موقف "مساواة" من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرش مذكرتها الصادرة بتاريخ ٢017/11/1٢.
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ويف تطور الحق علمت »عني عىل العدالة« من مصادر مطلعة بأن اللجنة األمنية العليا لم ُتحّل، ولم ُيغلق معتقليها، وال تزال تبارش صالحياتها وطاقمها يعمل كاملعتاد، 

وذلك بعد أن تغري ُمسماها ليصبح »لجنة املتابعة األمنية العليا«، وأن العديد من القانونيني أشاروا إىل ذلك يف تدويناتهم عىل صفحاتهم عىل مواقع التواصل االجتماعي، 

ولم يصدر أي رد رسمي عىل ذلك.

"مساواة" تعيد الطلب مجدداً بالتزام الحكومة بوضع قرارها املعلن بحل اللجنة األمنية موضع التنفيذ، وإنهاء وجودها املادي وصالحياتها، وإغالق معتقلها.
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مواطن يدعي مبحاكمته حضوريًا دون تبليغه
ومجلس قضاء غزة يرد

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢017/1٢/٣1 تفيد بأن املشتكي ..... متهم بالتسبب يف وقوع حادث طرق نتج عنه أرضار 

جسدية وقيادة مركبة بدون رخصة قيادة، تمت محاكمته حضورياً لدى محكمة صلح ....  رغم عدم تبلغه موعد املحاكمة وعدم حضوره.

استناداً إىل شكواه وجهت "مساواة" مذكرة خطية إىل رئيس وأعضاء املجلس األعىل للقضاء يف غزة، بالنظر ملا قد تشكله وقائع الشكوى من مساس بضمانات املحاكمة العادلة

وبحق املشتكي يف الوصول للعدالة، ومخالفة الحكم املشكو منه للقانون.

وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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املجلس األعىل للقضاء أجاب "مساواة" بأن املشتكي تمت محاكمته وفقاً لألصول.

وبالنظر ألهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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الشرطة ترفض تسجيل شكوى والنيابة العامة تصادق على إجراءاتها
تلقى املركز الفلسطيني السقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢017/1٢/٣1 شكوى خطية من املواطن د/م/أ )إسمه محفوظ لدى "مساواة"( تفيد بأن 

املشتكي لجأ إىل مركز رشطة .... لتقديم شكوى ضد أخيه، إثر شجار نشب بني املشتكي وابنه مع أخيه، وأضافت الشكوى بأن مأمور التحقيق رفض استالم شكوى 

املشتكي، بادعاء أن املشتكى عليه قد سبقه بتقديم الشكوى، كما تعامل مع شكواه كإفادة يف مواجهة الشكوى املقدمة ضده، وأمر باحتجازه يف النظارة، وضغط عليه 

لتسليم ابنه إىل املركز، كما أنه لم يسجل الشكوى ولم يقم باستدعاء املشتكى عليه لسماع أقواله بخصوصها.

سنداً للشكوى الخطية توجهت "مساواة" بمذكرة خطية إىل النائب العام املستشار ضياء الدين املدهون يف غزة، موضحة أن ما قام به مأمور التحقيق –إن صحت 

وقائع الشكوى- يشكل انتهاكاً لحق املشتكي بالوصول للعدالة، كما أن مأمور التحقيق قد تجاوز حدود وظيفته، ولم يقم بالعمل املطلوب منه. وبينت املذكرة املهام 

املطلوبة من مأمور الضبط القضائي يف الحالة أعاله كما جاء يف قانون اإلجراءات الجزائية، مطالبًة باتخاذ اإلجراءات التي تضمن حق املواطن يف الوصول إىل العدالة.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/٢/14 تلقت "مساواة" رداً من النائب العام، يفيد بأنه تم التحقيق يف الحادثة موضوع الشكوى، ولم تثبت دقة اإلدعاءات الواردة فيها، وبالنظر ألهمية 

الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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تتمة / "مساواة" تطلق مبادرتها لتوحيد وإعادة بناء وتطوير منظومة العدالة
وتوصلها إلى 3 ماليني شخص

عكف مركز "مساواة" عىل دراسة وتحليل ما تمّخض عنه املؤتمر ودراسة إمكانية طرح رؤية وطنية عملّية لتوحيد منظومة العدالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة بمعزل عن 

املحاصصة السياسية واإلعتبارات الفصائلية واملناطقية. ويف افتتاحية العدد السابق من نرشة »عني عىل العدالة« طرح املركز خطوطاً عامًة لحّل أزمة منظومة العدالة استناداً إىل 

حقيقة أن هذه األزمة ليست أزمة ترشيعية فحسب، وإنما هي أزمة برشية بالدرجة األوىل، وترجمة لهذه الخطوط العامة أطلق مركز "مساواة" مبادرة تحمل يف طّياتها خطواٍت 

عملية ومفّصلة من أجل امليّض قدماً نحو توحيد وإعادة بناء وتطوير منظومة العدالة من منظور وطني َوْحَدوي يستند إىل معايري مهنية موضوعية ال تستهدف االستبعاد أو 

االنتقام أو االنتقاص من الحقوق الفردية، وإنما تستهدف التقييم وإعادة البناء سواء عىل مستوى القائمني عىل منظومة العدالة أو عىل مستوى الترشيعات املتعلقة بها. 

وعمل مركز "مساواة" عىل حشد دعم مؤسساتي وشعبي لتبّني هذه املبادرة كمبادرة وطنية تعكس مصالح وتوافق كافة أطياف الشعب الفلسطيني واملؤسسات الفلسطينية 

بمختلف توجهاتها وتخصصاتها، وصوالً إىل املؤسسة الرسمّية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ُمطالباً بتوفر إرادة سياسية لذلك.

وبالنظر ألهمية املبادرة من الزاوية القانونية، فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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وقد سلمت "مساواة" املبادرة إىل ممثيل كافة مؤسسات العدالة الرسمية يف كل من الضفة وغزة، والكتل النيابية يف املجلس الترشيعي، وأعضاء اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير 

الفلسطينية، وعدد من مؤسسات املجتمع املدني يف كل من املحافظات الشمالية والجنوبية، داعية إىل تبني هذه املبادرة واتخاذ املقتىض املالئم لوضعها موضع التطبيق، وصوالً 

إىل وحدة األرض والشعب واملؤسسات والسلطات، وبناء دولة القانون والحكم الرشيد.

وقد تلقى املركز عدداً من الردود اإليجابية تنرشها »عني عىل العدالة« تباعاً.
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كما تلقت "مساواة" 4 رسائل داعمة للمبادرة من كل من: مركز الدكتور حيدر عبد الشايف، جمعية النجادة الفلسطينية، التجمع الديمقراطي للمحامني والقانونيني 

يف نقابة املحامني النظاميني/ غزة، مجموعة »ُكن إنسان« لألشخاص ذوي اإلعاقة. وكانت موضع نقاش مع النائب العام الدكتور أحمد براك وعدد من القضاة من 

بينهم قضاة يف املحكمة العليا.

ذات  الرسمية  الجهات  ومطالبة  املبادرة  ودعم  لتأييد  االجتماعي  التواصل  منصات  عرب  والتدوين  للتغريد  ومنارصة  ضغط  حملة  أطلق  قد  "مساواة"  مركز  وكان 

التي جاءت بعنوان #مبادرة_مساواة من  التنفيذ، وذلك بالتعاون مع بيت الصحافة الفلسطيني يف غزة. وقد شارك يف الحملة  االختصاص بتبنيها ووضعها موضع 

األربعاء  يوم  #توحيد_القضاء  وسم/هاشتاغ  إطالق  عىل  واشتملت  العام  بداية  الحملة  وانطلقت  املتطوعني/ات،  من  عدد  العدالة  منظومة  بناء  وإعادة  توحيد  أجل 

٢01٨/4/1٨ عرب تويرت، حيث وصل عدد االنطباعات )املشاهدة للوسم والتغريدات واملحتوى( إىل ما يزيد عن ٣ ماليني، فيما وصل عدد الجمهور إىل ما يفوق ٢04 ألف 

مستخدم/ة، واجتاز عدد التغريدات ٢000 تغريدة.
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مؤسسات املجتمع املدني تطالب بإلغاء قراري بقانون محكمة اجلنايات الكبرى
واجلرائم االلكترونية والسلطة التنفيذية تصدر تعدياًل لهما ال يستجيب ملطالبها

توافقت مؤسسات املجتمع املدني عىل أن قرار بقانون محكمة الجنايات الكربى الصادر عن الرئيس واملنشور يف العدد 1٣٩ من مجلة الوقائع الفلسطينية، جاء مخالفاً 

القضائية،  السلطة  العادلة وبصالحيات واستقالل  املحاكمة  املدنية والسياسية، ويشكل مساساً خطرياً بضمانات  بالحقوق  الخاص  الدويل  القانون والعهد  ألحكام 

وطالبت بإلغائه ألسباب عديدة وردت يف ورقة موقف صادرة عن مؤسسات املجتمع املدني بتاريخ 1/17/٢01٨.

ونظراً ألهمية الورقة من الناحية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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كما أكدت مؤسسات املجتمع املدني دعمها وتأييدها ملوقف نقابة املحامني الداعي إىل مقاطعة محكمة الجنايات الكربى، بتعليق العمل أمام كافة املحاكم النظامية 

والعسكرية والنيابات العامة يوم الخميس املوافق ٢01٨/٢/1 وإعالن املقاطعة املفتوحة والشاملة ملحكمة الجنايات الكربى حتى إشعار آخر، جاء ذلك يف بيان أصدرته 

بهذا الخصوص بتاريخ ٢01٨/٢/5 وبالنظر ألهميته من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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ويف تطور الحق أصدر السيد الرئيس قراراً بقانون معدالً لقرار بقانون محكمة الجنايات الكربى املذكور، حيث تباينت اآلراء بشأنه. "مساواة" من جهتها أصدرت ورقة 

موقف أشارت فهيا إىل أن القرار بقانون الجديد رقم )٩( املنشور يف عدد )٢01٨( من الوقائع الفلسطينية الزال ينطوي عىل نصوصاً تنتهك حقوق اإلنسان وتخالف 

املبادئ الدستورية والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وبالنظر ألهمية الورقة فإن »عني عىل العدالة تنرشها«.
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من جهتها أعلنت نقابة املحامني وقف تعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكربى، ورد ذلك يف بيان أصدره مجلس النقابة بتاريخ ٢01٨/5/٣ تضمن إنهاء تعليق العمل 

أمامها بعد الغاء جميع املواد املعرتض عليها من قبل النقابة بصدور القرار بقانون رقم )٩( لسنة ٢01٨ بشأن محكمة الجنايات الكربى.
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ارتكاب النيابة العامة خطًأ مهنيًا جسيمًا
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/٢/1 تفيد بأن املشتكية ..... مجني عليها يف دعوى جزائية موضوعها اإليذاء والشتم 

والتحقري وإساءة االئتمان وحجز الحرية، وأن محكمة بداية .... بصفتها اإلستئنافية قضت بإسقاط دعوى الحق العام بشأن تهمة اإليذاء والشتم والتحقري وإعالن براءة املتهم 

من تهمة حجز الحرية، ما حدا بالنيابة العامة الطعن بالنقض يف الحكم املذكور، ولكن بعد فوات املدة القانونية، بموجب الئحة تضمنت أن الطاعن رئيس نيابة ووقعت من قبل 

النائب العام بصفته الطاعن، ما أدى إىل رد الطعن شكالً من قبل محكمة النقض التي أشارت يف حكمها بوضوح إىل أن سبب رد الطعن يعود إىل تقديمه بعد امليعاد القانوني منوهة 

إىل تقديمه من قبل رئيس نيابة وتوقيعه من النائب العام، األمر الذي قد يندرج تحت مظلة الخطأ املهني الجسيم.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إىل النائب العام الدكتور أحمد براك بتاريخ ٢01٨/٣/1٩، موضحة أن ما أشارت إليه الشكوى، ودعمه حكم محكمة النقض املرفق 

معها، يشري إىل أن النيابة العامة قد ارتكبت خطأً مهنياً جسيماً يوجب املساءلة اإلدارية، وتعويض املشتكية عن األرضار التي لحقت أو قد تلحق بها جراء مثل هذا الخطأ، مطالبًة 

باتخاذ املقتىض القانوني، واتخاذ اإلجراءات اإلدارية التي تحول دون تكرار مثل هذا الخطأ.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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وملا لم تتلق "مساواة" رداً عىل مذكرتها التقى مديرها العام بالنائب العام، الذي أشار بأن الخطأ يعود إىل إجراءات اتبعت قبل توليه منصبه، متعهداً بالتحقيق يف األمر ومعالجته، 

والرد عىل مذكرة "مساواة". إال أن "مساواة" لم تتلق رداً خطياً عىل مذكرتها، ولم تعلمها النيابة العامة باإلجراء املتخذ يف الشكوى، األمر الذي حملها عىل توجيه مذكرة تذكري 

ثانيه مؤكدة عىل طلبها، وذلك بتاريخ 4/1٩/٢01٨.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد عىل مذكراتها آملة أن تكون النيابة العامة قد عالجت موضوعها وضمنت حقوق املشتكية، واتخذت اإلجراءات التي تحول دون وقوع النيابة 

العامة يف مثل هذا الخطأ املهني الجسيم ثانية.
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تتمة / تفرد وهيمنة الشرطة تعبير عن نظام أمني
ال يتسق مع القانون األساسي وأسس دولة القانون

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/٢/1٩، تفيد بأن املشتكي ..... تفاجأ بحضور جيب رشطة ألقى القبض عليه 

فوراً ودون سابق إنذار، الساعة السادسة فجراً من منزله، ودون إبداء لألسباب الداعية للقبض عليه، وأضاف املشتكي يف شكواه أنه عند سؤاله ملدير مكتب التنفيذ يف مركز 

رشطة .... الذي احتجز فيه، عن أسباب القبض عليه أجابه الضابط املدير »أنا ال أحكم إال بأوامر القيادة ولدي أوامر عليا باالعتقال والتنفيذ قبل الساعة 7 صباحاً«.

وأشار املشتكي يف شكواه، أن الرشطة احتجزت ابنه أيضاً ملدة ساعتني، لضمان تسليم املشتكي نفسه ملركز رشطة ....، الذي أبلغه أن سبب توقيفه يعود لشكوى قدمت 

ضده موضوعها وضع يده عىل عقار.

بتاريخ ٢01٨/٣/4 وجهت "مساواة" مذكرة إىل النائب العام يف غزة املستشار ضياء الدين املدهون، أشارت فيها إىل أن ما ورد يف الشكوى –إن صحت وقائعه- يشكل 

القانون األسايس واملواثيق  للمواطنني، ويخالف  بالحقوق والحريات األساسية  أمني بولييس، وهيمنة للرشطة خارج حدود اختصاصها، كما يمس  لنظام  تكريساً 

الدولية، ويمثل اغتصاباً لصالحيات القضاء، مطالبة باتخاذ املقتىض القانوني، ومساءلة أفراد الرشطة موضوع الشكوى، بما يضمن عدم تكرار مثل هذا االعتداء 

والتجاوز لحكم القانون.

وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/٣/٢٨ تلقت "مساواة" رداً خطياً يتضمن بأن ما ورد يف الشكوى غري دقيق، وأن إجراءات القبض تمت وفقاً للقانون وسنداً إىل إجراءاٍت سليمة!

وبالنظر ألهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه كما وردها.
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اإلخالل مبوجبات الوظيفة العامة
ال يسعفه حرمان "مساواة" من الرقابة

الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" عدة شكاوى خطية من املواطن م/ج/م بتواريخ مختلفة، تشري يف مجملها إىل وجود خلل وتقصري من قبل  تلقى املركز 

موظفي محكمة ....، وأن هذا التقصري تسبب له بأرضار معنوية ومادية، وأدى إىل إطالة أمد التقايض وحرمانه من الحق يف املحاكمة العادلة، حيث أفادت الشكوى األوىل التي 

تلقتها "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٣/14، أنه كان قد صدر حكماً قضائياً برد دعوى املشتكي، دون السماح له بتقديم بيناته يف الدعوى موضوعه، والتي اتخذ فيها صفة االدعاء 

الشخيص، وأنه توجه إىل النيابة العامة بتاريخ ٢017/1٢/٢٨ طالباً منها استئناف الحكم املذكور، حيث طلبت منه النيابة تزويدها بصورة عن قرار املحكمة لغايات تقديم 

االستئناف، لكن موظفي قلم محكمة صلح .... لم يزودوه بالقرار املطلوب رغم مطالباته املتكررة، األمر الذي أضاع عليه مدة االستئناف.

ويف الشكوى الثانية التي تلقتها "مساواة" بذات التاريخ أفاد املشتكي بأن محكمة صلح .... أصدرت قراراً بشطب دعواه املدنية بسبب عدم حضوره وعدم حضور وكيله لجلسة 

املحاكمة، علماً بأنه كان قد تقدم بما يفيد أنه قام بعزل وكيله أصولياً بموجب إخطاٍر عديل سلمه إىل موظف قلم املحكمة املذكورة، طالباً منه إرفاقه يف ملف الدعوى، ونظراً لعدم 

قيام املوظف بإرفاق اإلخطار العديل بالعزل يف ملف الدعوى، لم ينتبه القايض إىل أن غياب الوكيل كان بسبب عزل موكله له، ورضورة تبليغه شخصياً بموعد جلسة املحاكمة، 

ويذكر بأن قلم املحكمة كان قد وجه تبليغاً للوكيل املعزول لحضور ذات الجلسة رغم علمه اليقيني بعزله، ولم يقم بتبليغ املشتكي بموعدها، ما حال دون حضوره إياها، وألحق 

رضراً بالغاً به جراء صدور قرار بشطب دعواه.

وأضافت الشكوى أن املشتكي كان قد رفع شكوى إىل رئيس املحكمة ذاتها شارحاً فيها الوقائع املشار إليها أعاله واألرضار التي لحقت به جراء عدم قيام موظفي قلمها 

ديوان املحكمة لم يرفع الشكوى إىل رئيس املحكمة حسب األصول  بما يجب عليهم القيام به قانوناً، وبعد نحو شهر من تاريخ تقديمه لشكواه املذكورة تبني له بأن 

وأبقاها طي أدراجه.

ويف شكواه الثالثة التي قدمت إىل "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٢/٨ أشار املشتكي إىل أنه كان قد تقدم بطلب لدائرة تنفيذ محكمة .... طالباً الحصول عىل صورة من ملف دعوى 

تنفيذية أقيمت ضده، واشتملت أوراق ضبطها عىل قرار قضائي يقيض بوقف إجراءات التنفيذ فيها، تلك اإلجراءات التي تمت عىل الرغم من صدور القرار القضائي من محكمة 

النقض وبنتيجة تنفيذ القرار عىل خالف الحكم القضائي الصادر عن أعىل محكمة ادعى املشتكي بأنه خرس مبلغاً ال يقل عن 400000 شيكل ثمن أجهزة كهربائية تم إتالفها 

جراء إجراءات التنفيذ املخالفة للقانون، وأضاف املشتكي بأنه طلب الحصول عىل ملف الدعوى وبالذات القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض والقايض بوقف إجراءات 

التنفيذ، وذلك لغايات إقامة دعوى مدنية موضوعها املطالبة بتعويضات مالية تغطي خسارته واألرضار الالحقة به جراء التنفيذ الذي وقع عىل خالف ما قضت به محكمة 

النقض، وأشار املشتكي يف شكواه إىل أن طلبه الحصول عىل صورة من ملف التنفيذ تم عدة مرات منذ تاريخ ٢01٦/٦/٨ وحتى تاريخ ٢01٨/٢/٦، ويف كل مرة كان يفاجئ 

بموظف التنفيذ يجيبه بأن امللف ضائع ومفقود، ما ألحق به رضراً حال وال يزال دون تمكنه من اللجوء إىل القضاء طالباً بحقه الذي يدعيه.

ويف شكواه الرابعة املقدمة إىل "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٢/٢٢ ادعى املشتكي بأن قايض محكمة صلح .... أصدر قراراً بتأجيل النظر يف دعواه دون املناداة عليه، ودون تمكينه 

من تقديم بينته أو سماع شهوده الذين يعملون داخل الخط األخرض، وحرضوا شأنهم شأن املشتكي إىل املحكمة ليتفاجؤوا بأن القايض أجل الدعوى دون املناداة عليهم، ودون 

تسجيل حضورهم يف ضبط جلسة املحاكمة، بل ودون إبالغهم بموعدها الجديد، مشرياً إىل أن قرار القايض حرمه من ضمانات املحاكمة العادلة وأطال أمد التقايض، وأدى إىل 

تأخره يف تقديم بيناته وشهوده بالنظر لطبيعة عملهم، مشرياً إىل أن تأجيل جلسة املحاكمة الذي تم يف غيبته وغيبة شهوده رغم وجودهم أمام قاعة املحكمة )غرفة القايض( 

تم الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

بتاريخ ٢01٨/٣/14 وجهت "مساواة" مذكرة لرئيس مجلس القضاء األعىل، أشارت فيها إىل أن ما ورد يف الشكاوى –إن صحت وقائعها- يشكل مساساً بحق املشتكي يف الوصول 

إىل العدالة، ويمثل إخالالً بموجبات الوظيفة القضائية، ما قد يؤثر عىل ثقة املواطنني بالقضاء، وتضمنت مذكرة "مساواة" أن الشكاوى موضوعها تكشف عن ظاهرة خطرية 

تتمثل يف ضياع امللفات القضائية خصوصاً يف دائرة التنفيذ. مطالبة باتخاذ املقتىض القانوني املالئم، ومساءلة املوظفني/ات املُِخلنّي/ات بواجباتهم/ن، واتخاذ املقتىض القانوني 

واإلداري بشأن ما لحق باملشتكي من أرضار.

وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.

طاقم "مساواة" يتلّقى تدريب حول إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل
 ضمن تعزيز النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف عمل وسياسات مركز "مساواة"، تلّقى طاقم املركز يف الضفة الغربية وقطاع غزة تدريباً حول مفهوم اإلعاقة وسبل 

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل والحياة العامة، من خالل تعزيز ثقافة الشمول، والذي تم نفذته بالتنسيق مع جمعية الشبان املسيحية كجزء من برنامج 

»تعزيز فرص التوظيف الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة«. 

مركز "مساواة" يرّحب بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بما يتالءم مع كفاءاتهم/هن وخرباتهم/هن.

 ويذكر أن "مساواة" كانت قد أنهت موائمة مقريها يف رام الله وغزة لتتالءم مع األشخاص ذوي اإلعاقة السمعّية، ورشعت يف إجراءات مواءمتها مع احتياجات ذوي 

اإلعاقة الحركية، وأبرمت مذكرات تفاهم وعمل مشرتك مع مؤسسات قاعدية ُتعنى بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الضفة الغربية وغزة.
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بتاريخ ٢01٨/٣/٢5 تلقت "مساواة" رداً خطياً من األمني العام املساعد يف مجلس القضاء األعىل، يفيد أن بإمكان املستدعي التوجه ملجلس القضاء األعىل وتقديم شكوى إىل 

الدائرة املختصة، وأن "مساواة" وفقاً ملا ورد يف الرد ليست جهة اختصاص بإحالة الشكاوى للمجلس؟!

»عني عىل العدالة« تنرش الكتاب كما وردها.

"مساواة" تعرب عن استهجانها واستغرابها ملصادرة حقها القانوني يف تقديم الشكاوى ورصد وتوثيق انتهاكات حكم القانون، والرقابة عىل أداء منظومة العدالة بمهنية وحياد 

كرستها منذ تأسيسها، وتؤكد تمسكها بحقها وواجبها هذا، تاركة أمر تقدير قانونية الرد لفطنة القارئ.
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قصة جناح
وزارة الصحة يف غزة تستجيب ملطلب "مساواة" بقبول طلب املشتكية نقل كلية لها من زوجها بغض النظر عن مدة عقد 

الزواج بينهما، وتلغي معوقات وشروط غير قانونية تضمنتها أنظمتها حتول دون ذلك.

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/٣/1٢ من املشتكية صفاء الحرازين تفيد بأنها تعاني من فشل كلوي 

وتحتاج إىل جلسات غسيل كىل )دموي( 4 مرات أسبوعياً، مدة كل جلسة ٣ ساعات، وأن األطباء أوصوا بإجراء عملية زراعة كىل إنقاذاً لحياتها، وأن زوجها استعد 

للتربع لها بكليته، وأنهما قاما بإجراء الفحوصات الطبية الالزمة التي أفادت نتيجتها بتطابق األنسجة بينهما، ما يجعل باإلمكان زرع كليته لها. كما أضافت بأنهما 

استكمال كافة الرشوط الالزمة لعملية التربع.

إال أنهما فوجئا وعند توجههما إىل اللجنة العليا لزراعة األعضاء للبدء يف إجراءات التربع، بالرفض من قبل اللجنة املستند إىل ما ورد يف الالئحة التنفيذية )التوضيحية( 

لعمل اللجنة والتي تشرتط مرور ٣ سنوات عىل الزواج إلثبات أن التربع مجاني، وذلك تفادياً لوقوع جرائم زراعة األعضاء البرشية، متجاهلة أن النص الوارد يف الالئحة 

التوضيحية يتصل ويتعلق بالزواج بني مختلفي الجنسيات ويعفي متحدي الجنسية من موجبات تطبيقه.

بتاريخ ٢01٨/٣/٢7 وجهت "مساواة" مذكرة خطية إىل كل من النائب العام يف غزة املستشار ضياء الدين املدهون، ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الصحة، أوضحت 

فيها بأن قرار اللجنة العليا لزراعة األعضاء مخالفاً للقوانني الناظمة لزراعة األعضاء، كما أن قرارها قد يشكل مساساً بحق املشتكية يف الحياة، وبحق من هم يف مثل 

حالتها، وأكدت بأن هذه اإلجراءات تشكل مخالفة واضحة وخروجاً عن أحكام القانون، طالبة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ذات اختصاص للوقوف عىل شكواها، 

واتخاذ املقتىض القانوني املالئم لضمان حق املشتكية واملواطنني الذين يعانون من مرض الكىل يف العالج والحياة، ومساءلة كل من يعيقه، وفتح تحقيق رسمي يف 

موضوع الشكوى، واتخاذ املقتضيات القانونية املالئمة.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/4/٣ تلقت "مساواة" رداً خطياً يفيد باستجابة وزارة الصحة ملذكرتها، وقبول طلب املشتكية نقل كلية لها من زوجها، وعمل التسهيالت الالزمة لذلك 

وتعديل الالئحة التنفيذية )التوضيحية( الناظمة لعمل اللجنة العليا لزراعة األعضاء.

وبالنظر إىل أهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.

علمت »عني عىل العدالة« أن املواطنة صفاء تمكنت أخرياً من الوصول إىل القاهرة إلجراء عملية، وتتمنى لها الشفاء.
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"مساواة" تعقد تدريبات على »احملاكمات الصورية« لطالبات وطالب القانون 
يف اجلامعات الفلسطينية

يف إطار دور "مساواة" يف رفع الوعي القانوني لدى طالب القانون، نفذت مسابقة محكمة صورية يف قضية جزائية بالتعاون مع مركز الدكتور 

حيدر عبد الشايف للثقافة والتنمية، استهدفت ٣5 طالب/ة من طالب القانون يف كل من جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية وجامعة فلسطني يف غزة.

كما عقدت "مساواة" دورة تدريبية بعنوان: »إجراءات املحاكم العسكرية من خالل عقد محكمة صورية« يف رام الله، بالتعاون مع هيئة 

القضاء العسكري، استهدفت طالب وطالبات كليات القانون كل من جامعة بريزيت وجامعة القدس والكلية العرصية، إضافة إىل عدد من 

املحامني/ات املتدربني/ات، بلغ عددهم ٢4 مشارك/ة.

تتمة / "مساواة" تبادر بتشكيل ائتالف حماية الكرامة اإلنسانية لألطفال
وجاء يف وثيقته التأسيسية بأنه سيعمل عىل الرصد والتوثيق والرقابة عىل األداء الرسمي اإلداري والتنفيذي لضمان اإللتزام العميل بصون كرامة 

األطفال وحمايتهم الجسدية والنفسية، واتخاذ املقتضيات القانونية والثقافية واإلجتماعية والصحية للحد من أي انتهاك يمس بالطفولة، ويضم 

االئتالف عرشة مؤسسات مجتمع مدني ومئة شخصية عامة.

جاء ذلك كمخرج للقاء مجتمعي واسع نظمته "مساواة" يف مدينة غزة بتاريخ ٢01٨/٣/٢٢، وذلك تحت عنوان »االعتداءات الجنسية 

عىل األطفال: ليقف كل منا عند مسؤولياته«، تناول تسليط الضوء عىل هذه املشكلة واألسباب الكامنة وراء حوادث االعتداء الجنيس 

عىل األطفال، واآلثار واملخاطر املرتتبة عليها، واإلجراءات الواجب اتخاذها عىل املستوى الوطني العام ملواجهتها، وصوالً إىل مجتمع خال 

من االعتداء الجنيس أو انتهاك حقوق الطفولة يف فلسلطني.

قصة جناح
"مساواة" تنجح بإخالء سبيل موقوف على ذمة احملافظ

باإلفراج عن موكله  تنفيذ حكم قضائي يقيض  السيد محافظ جنني رفض  بأن  تفيد  تلقيها شكوى من محاٍم من جنني  إثر  عىل 

وأبقاه موقوفاً عىل خالف حكم القانون ودون سبب مرشوع، تواصلت مع النائب العام الدكتور أحمد براك بتاريخ ٢01٨/٣/4 وهو 

ذات اليوم الذي تلقت فيه الشكوى، حيث عقد اجتماعاً معه ضم املدير العام واملديرة التنفيذية لـ«مساواة« وتناول بالبحث مبادرة 

"مساواة" لتوحيد وإعادة بناء منظومة العدالة، إىل جانب عدد من الشكاوى التي تلقتها "مساواة"، ومن بينها الشكوى املذكورة، 

والتي تمت استجابة النائب العام لها حيث أوعز بإخالء سبيل املواطن املحتجز.
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مالحظات "مساواة" على مشروع القرار بقانون املعدل لقانون مكافحة الفساد
ملتطلبات  لم يستجب  املرشوع  بأن  فيها  أوضحت  الفساد،  لقانون مكافحة  املعدل  بقانون  القرار  رؤيتها حول مرشوع  فيها  بينت  أصدرت "مساواة" ورقة موقف 

املكافحة الناجعة للفساد، مشرية إىل أوجه القصور والهنات التي طالت عديد من مواده، طالبة إعادة النظر يف املرشوع مجدداً وطرحه لنقاش مجتمعي واسع.

وبالنظر إىل أهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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وكانت "مساواة" قد وجهت رسالة خطية إىل معايل رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة أرفقت بها مالحظاتها املذكورة، طالبة الوقوف عليها وتبنيها 

إذا ما أريد تأمني املتطلبات الترشيعية الالزمة ملكافحة الفساد ومساءلة مرتكبيه.



عني على العدالة
55

جولة يف مجمع احملاكم - رام اهلل 

بقلم احملامية: أنغام منصور
مسؤولة الرقابة القانونية

يعاني مبنى محكمة رام الله النظامية من عدد كبري من املشاكل، حتى تكاد تقول 

لطالب  إليها عقاب قرصي سواء  الذهاب  وأن  أكثر من حسناتها،  أن مساوئها 

الحق أو للمطلوب منه.

لسيارات  يتسع  ال  يكاد  ضيق  مدخل  من  إليه  تدخل  طوابق،  ستة  من  يتألف 

النظارة، والتي تغلق –لوقٍت  إىل  السجن  املوقوفني من  التي تقوم بنقل  الرشطة 

بجنبك حتى ال تصطدم  أن تسري  عليك  فيكون  املدخل  طويل-٩0% من مساحة 

بالسيارات أو باملارة.

مصعد املحكمة الوحيد الضيق البايل يكون معطالً يف بعض األحيان، ويف األوقات 

التي يعمل فيها تكون مضطراً النتظاره مدة من الزمن حتى يصل ومن ثم يصعد، 

إىل  بقوة  تدفعه  أن  يجب  يصل  حني  بابه  لفتح  خاصة  لطريقة  يحتاج  وأحياناً 

الداخل ثم بذات اللحظة تدفعه يميناً ويساراً بقوة حتى يفتح ثم تدخل وتغلقه 

بذات الطريقة، ولذا فإن معظم مرتادوا املحكمة يفضلون الصعود والنزول عن 

الدرج الهزيل الضيق الذي ال يصل عرضه إىل مرت.

يف الطابق األول صندوق املحكمة، أحياناً تكون غرفة الصندوق ممتلئة، ويكون 

عليك االنتظار ألكثر من ساعة حتى يصلك الدور لتدفع رسم قيمته دينار!!

الناس  فيها  ينتظر  بائسة  »انتظار«  وقاعة  املحكمة  أقالم  تجد  الثاني  الطابق  ويف 

الجدد الذين ال يعرفون املحكمة حتى يتم املناداة عليهم عرب السماعات التي تكون 

معطلة أحياناً، ليذهب املنتظر بعد يأس –انتظار طويل- للسؤال عن موعد الجلسة 

فيخربوه أن الجلسة تأجلت، ال يوجد تعليمات يف قاعة اإلنتظار، وال مساحة كافية 

مخصصة  أدوات  وال  أماكن  يوجد  ال  وبالتأكيد  مالئمة،  حمامات  وال  مقاعد  وال 

ومالئمة لذوي اإلحتياجات الخاصة، فقبل أيام شاهدت امرأة خمسينية –أعرفها- 

تصعد الدرج عىل يديها وقدميها معاً، ألنها مريضة بالسكري وغري قادرة عىل امليش، 

بابه ألكثر من ربع  بأنها وقفت عىل  تنتظر )األسانصري( فقالت يل  لم ال  فسألتها 

ساعة ولم يأت، وأنها تخىش أن تفوتها جلسة إبنها يف الطابق الخامس.

يف الطابق الخامس )محكمة الجنايات( هنالك هيئتان ملحكمة الجنايات إحداهما 

محكمة الجنايات العادية وهي عبارة عن غرفة صغرية جداً ضيقة غري مريحة، 

من الصعب الدخول إليها والخروج منها، املكان غري مهيأ اللتقاء املشتكني مع 

إىل  منه  املوقوفني  إلدخال  خاص  مدخل  يوجد  ال  أنه  حيث  واملوقوفني،  املتهمني 

القفص، فيدخل املوقوف من بني كل الحارضين -املتقاضني واملحامني واملتهمني 

انتظار،  قاعة  يوجد  ال  ألنه  القاعة،  باب  خارج  املمر  يف  املنتظرين  واملشتكني- 

التاسعة  الساعة  منذ  الوقت  نفس  يف  يأتون  -الذين  املمر  يف  املتقاضني  فيحتشد 

تبدأ  ال  العادة  ويف  الجلسات،  ملواعيد  تنظيم  يوجد  ال  ألنه  التبليغ(  لورقة  )سنداً 

ويف  السمع  يف  وصعوبة  ضوضاء،  يسبب  ما  العارشة،  الساعة  قبل  الجلسات 

الحركة، وتدافع أحياناً بني املتقاضني واملحامني واملوظفني؛ وما يجب ذكره هنا 

املشتكى  املتهمني/  حضور  يجب  الجزائية(  )املحاكم  الجنايات  محكمة  يف  أنه 

عليهم حتى يتم السري يف الدعوى، كما أنه يف العادة يتم إثبات الدعاوى بالشهود، 

الخصوم فيها من  ما يحتم توفري مكان مناسب إلجراء محاكمة عادلة يتمكن 

االستماع واالعرتاض حسب األصول والقانون!

كما أنه ال يوجد مكان مهيأ والئق لوقوف الشهود أو املتهمني، وال مساحة كافية 

لحركة املحامي أثناء مرافعته، أو دخوله أو حتى للحضور، ويتم تأجيل الجلسات 

لشهرين مقبلني عىل األقل! مما يؤدي إىل إطالة أمد التقايض، كما أن ذلك يؤرش 

أو من حيث  القضاة،  املحاكم/  إىل وجود مشكلة حقيقية سواء يف عدد هيئات 

ساعات وأيام عمل القضاة، كما أن الحارض لجلسات املحاكمة يجد بأن هنالك 

ملرات  الشهود  أو  املتقاضني  تبليغ  إعادة  يتم  حيث  التبليغات  يف  كبرية  مشكلة 

عديدة دون تبلُِّغهم!!

غرفة  يوجد  ال  حيث  املحاكم،  مجمع  من  الثالث  الطابق  يف  الصلح  محكمة  ويف 

انتظار وال مقاعد لذا تجد املواطنون واملحامون يملؤون املمرات.

تعقد الجلسات )باملجمل( ما بني الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عرشة والنصف، 

تؤثر سلباً عىل سري  أن  الجلسات من شأنها  نظر  أثناء  تحدث  اإلنتهاكات  هنالك بعض 

العدالة، وتزعزع ثقة املواطنني بالقضاء أو تحد من قوة املتقايض يف الدفاع عن حقه؛

يف كثري من األحيان تشعر بأن وكيل النيابة مقّدم عىل املحامي عند القايض، 

حيث يقوم القايض بنظر ملفاته قبل املحامي الذي ينتظر الدور مبكراً؛ قضاة 

عىل  واملحاميني(،  )املواطنني  املتقاضني  مع  وحدِّّية  استعالء  بنربة  يتحدثون 

الدفاع  أو  وينفره من طلب حقه  املتقايض،  يربك  قد  ما  واستعجال،  مضٍض 

أو  جيوبه  داخل  يديه  وضع  ألنه  املتقايض  وجه  يف  يرصخ  قاٍض  نفسه!  عن 

سهى ووضع قدم فوق أخرى –بسبب طول اإلنتظار والتوتر- كيف ملتقاٍض 

تم إهانته من ِقَبل »القضاء« أن يتحدث بثقة وارتياح.

دائماً تشعر بأنك يجب أن ُتنهي يف أرسع وقٍت ممكن؛ عليك أن تخترص ألن وقت 

املحكمة ال يتسع لكالمك! وألن هنالك الكثري من املتقاضني حولك وفوق رأسك يف 

انتظار دورهم.

أما إذا كنت شاهداً عىل واقعة ما يف إحدى القضايا، فربما سيكلفك ذلك القدوم إىل 

املحكمة أربع أو خمس مرات دون أن يتم سماع شهادتك، قد تنقطع الكهرباء أو 

يتعطل برنامج امليزان، قد ال يتسع وقت املحكمة لسماعك! أو قد يتغيب الطرف 

اآلخر أو محاميه، أو قد يكون هنالك تعليق للعمل أو إرضاب... أو ألسباب أخرى؛ 

أحياناً قد تضطر لإلنتظار من الساعة التاسعة حتى الثانية لُتسمع شهادتك التي 

ال تتجاوز ال 10 دقائق، وربما تتم املحاكمة دون اإلستماع إليك، وكأنك لم تأت، 

ودون املناداة عليك، رغم أنك تنتظر! 

معظم موظفوا املحكمة يتعاملون معك كشخص ثقيل الظل انتهك ديارهم دون 

حٍق أو استئذان. 

يف كثري من األحيان ال يقوم موظفوا األقالم بواجبهم يف توريد طلباتك يف امللف الخاص 

بك، ما قد يتسبب يف شطب دعواك! أو يماطل موظفوا األرشيف أو األقالم بتزويدك 

بالقرار ما قد يسبب خسارتك للطعن بالحكم! فتخرس درجة من درجات التقايض، 

أما موظفوا التنفيذ فحدث وال حرج عن امللفات الضائعة يف دائرة التنفيذ، يف كثري من 

األحيان تذهب لتصوير ورقة من امللف التنفيذي الخاص بك، بعد عناء وانتظار طويل 

)إذا( رد عليك موظف التنفيذ يقول لك بأن امللف ليس يف مكانه )غري موجود!( 

أما إذا كنت من ذوي اإلعاقة، فأضف إىل إعاقتك أنك ستضطر للتعامل مع جميع 

املعيقات السابقة، ستتعامل مع وضع معاق ومعيق. إن كنت صماً لن تستطيع 

فهم ما يقال ولن تتمكن من التعبري عن إرادتك، إضافة إىل أنك لن تستطيع عمل 

أي يشء دون أن تجلب معك مرافقاً يرتجم لك ويرتجم عنك، وإن كنت من ذوي 

اإلعاقات األخرى فسيكون األمر أصعب عليك؛ ألن املكان غري مالئم لذوي االعاقة.

منها  تعاني  التي  املشاكل  إىل  اإللتفات  الواجب  من  تجعل  عديدة  أسباب  هنالك 

محكمة رام الله والتي تجعيل أعتقد بأن أي إصالح داخل املحكمة بشكلها الحايل ال 

يعوَّل عليه، وإنما ينبغي تغيري املحكمة بشكل جذري وكامل، أو بناء مبنى جديد.

إن املشكالت الوارد ذكرها يف هذا التقرير –وغريها لم نذكره- تشكل معيقات 

الناس  ثقة  تقويض  شأنها  من  أن  كما  العدالة،  إىل  الوصول  من  حقيقية 

ظل  يف  خصوصاً  حقوقهم!!  عىل  الحصول  يف  رغبتهم  وتقويض  بالقضاء، 

مقارنة مجمع املحاكم موضوع هذا التقرير بمبنى القضاء العسكري مثالً، أو 

باملحكمة الرشعية يف رام الله، أو بغريه من املحاكم يف املحافظات املختلفة، نجد 

بأنه األسوأ، عىل الرغم من أنه األكثر ارتياداً من حيث عدد املتقاضني نسبة إىل 

املحافظات األخرى، كما أنها ُتعقد فيه )مؤقتاُ( محاكم اإلستئناف يف األحكام 

الصادرة عن املحاكم يف مختلف محافظات الضفة الغربية.

ويف ظل الحديث عن إصالح القضاء، فإننا نأمل من أصحاب القرار اإللتفات إىل 

املشكالت الحقيقية التي يعاني منها مجمع املحاكم يف رام الله، والعمل عىل بناء 

مجمع محاكم جديد الئق بأن يكون بيتاً للعدل.
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اإلخالل مبوجبات الوظيفة العامة
يرتب البطالن ويندرج حتت مظلة الفساد

يف أعقاب توقف مجلس القضاء األعىل عن دعوة القايض عبد الله غزالن لحضور جلساته بصفته عضواً فيه، وجه القايض غزالن مذكرة خطية لعدة جهاِت رسمية وأهلية، 

تضمنت فيما تضمنته اإلشارة إىل أن مجلس القضاء األعىل توقف عن دعوته لحضور جلسات املجلس األمر الذي يحمل يف طياته إنهاًء لعضويته فيه خالفاً للقانون، وبتجاهل 

إلرادة األغلبية الكبرية لقضاة املحكمة العليا، وأن املجلس ينعقد من ثمانية أعضاء بدالً من تسعة ما قد يوسم القرارات الصادرة عنه بالبطالن.

ونظراً ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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الله غزالن يشكل  للمذكرة وجهت "مساواة" مذكرتني إحداها لرئيس دولة فلسطني والثانية لرئيس هيئة مكافحة الفساد، بينت فيهما أن ما حدث مع القايض عبد  وسنداً 

مخالفة للقوانني واألنظمة كما يشكل إخالالً بموجبات الوظيفة العامة والذي بدوره قد يندرج تحت مظلة جرائم الفساد، ويرتتب عليه البطالن، مطالبة باتخاذ املقتىض القانوني 

املالئم، والكفيل بمعالجة مثل هذا اإلخالل والنتائج املرتتبة عليه.

وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.



عني على العدالة
60

مجلس القضاء األعىل ال زال ينعقد من ثمانية أعضاء، ولم يتم معالجة الخلل بعد.

املساس باحلرية األكادميية جرمية تستدعي املساءلة
األقساط  عىل  احتجاجاً  حرمها  يف  املتظاهرين  الطلبة  عىل  الجسدي  باالعتداء  األزهر  جامعة  يف  األمن  قوى  قيام  واقعة  اإلعالم  وسائل  تداول  أعقاب  يف 

الجامعية وآلية دفعها، وحرمان الطلبة من تقديم االمتحانات بحجة عدم دفعهم لألقساط، وجهت "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٣/٢7 مذكرة خطية إىل كل 

من النائب العام يف غزة ورئيس جامعة األزهر وللدائرة املختصة يف وزارة الرتبية والتعليم يف غزة، عربت من خاللها عن استهجانها واستغرابها من قيام 

قوى األمن باستخدام العنف يف فض اعتصام سلمي يف حرم الجامعة، وبينت فيها بأن ذلك يشكل انتهاكاً للقوانني واألنظمة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق 

مهنية مستقلة ُتنّفذ توصياتها وُتعلن بما يؤمن مساءلة مرتكبي جريمة االعتداء إداراياً وجزائياً وضمان تعويض املصابني/ات وإصدار التعليمات واتخاذ 

اإلجراءات الواضحة املانعة من العودة إىل ارتكاب مثل هذه الجريمة مستقبالً، ومساءلة الجهات املسؤولة يف الجامعة عن استقدام قوى األمن وعن حرمان 

الطلبة من تقديم امتحاناتهم.

ونظراً ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/4/٣ تلقت "مساواة" رداً خطياً من النيابة العامة يف غزة عىل مذكرتها، يفيد بأنها لم تتلق أية شكوى بخصوص الواقعة املذكورة وأنها مستعدة لفتح 

تحقيق حسب األصول حال تقديم شكوى إليها. 

ونظراً ألهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.

"مساواة" تأسف لعدم تلقيها رداً من وزارة الرتبية والتعليم ولرفض جامعة األزهر استالم مذكرتها دون إبداء أية أسباب لذلك.
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الى متى؟؟
تستمر ظاهرة التعّدي على حقوق املواطنني وكرامتهم

يف إطار متابعتها ملا يحدث عىل صعيد رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها ومعالجتها، أصدرت "مساواة" ورقة موقف بتاريخ ٢01٨/٣/7 حول ما تداولته وسائل اإلعالم 

من  قيام أفراد الرشطة برضب املشاركني/ات يف تجّمع سلمي بالهراوات وإطالق النار عليهم/ن بشكل عشوائي ما أدى إىل إصابة عدد منهم/ن ونقلهم/ن إىل املستشفى، وذلك 

بعد حوايل شهر من واقعة قيام عدد من أفراد الرشطة واألمن بمنع مواطنات من مشاهدة مباراة كرة قدم يف ملعب النصريات لالجئني جنوب غزة رغم تخصيص مدّرج خاص 

بالنساء يف امللعب املذكور، مما اضطرّهن إىل الوقوف خلف سياج امللعب ملشاهدة املباراة، فيما بّرر رجال األمن فعلتهم بتلقيهم تعليمات خاصة ملنع النساء من الدخول إىل امللعب.

 وأشارت الورقة ملخاطر تحول مثل هذه االنتهاكات إىل ظاهرة تشكل مساساً خطرياً بأمن املواطنني وسالمتهم وكرامتهم، وانتهاكاً للقوانني واالتفاقيات الدولية، وتهديداً للسلم 

األهيل، إضافة إىل ما تمثله من تجاوز لصالحيات النيابة العامة وكشف عما يسّمى بموّجهي التعليمات الخاصة ما ينبئ عن تبّني سياسة الحّل األمني والنهج البولييس يف التعامل 

مع املطالب املرشوعة للمواطنني/ات.

وطالبت "مساواة" بتشكيل لجنة حيادية مستقلة للتحقيق يف الواقعتني أعاله، كما طالبت بإصدار قرارات واضحة تحول دون تجاوز الرشطة لصالحياتها، واإلعالن الرسمي عن 

التوقف النهائي عن مثل هذه املمارسات واالعتداءات، وااللتزام باحرتام حريات املواطنني وحقوقهم.

ونظراً ألهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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وكانت "مساواة" قد أرسلت ورقة املوقف املذكورة إىل النائب العام يف غزة، مرفقة بكتاب يطالب بتشكيل لجنة حيادية مستقلة للتحقيق يف الوقائع موضوعها.

ونظراً ألهمية الكتاب املوجه إىل النيابة العامة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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بتاريخ ٢01٨/4/5 وردنا رد من النيابة العامة يفيد بأن النيابة العامة أجرت تحقيقات تفصيلية حول الواقعتني، وأظهرت نتائج التحقيقات بأن الرشطة كانت تقوم بدورها 

وواجبها القانوني حول واقعة التجمع السلمي أمام فندق املوفمبيك، أما فيما يتعلق بمنع املواطنني/ات من حضور مباراة كرة قدم فقد تبني أن الرشطة لم تتدخل يف اإلجراءات 

التنظيمية للبلدية وإدارة النادي.

ونظراً ألهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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احلكومة تشكل جلنة لصياغة مشروع قرار بقانون حق احلصول على املعلومات

أصدر الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لـ »إعداد الصيغة النهائية ملرشوع قرار بقانون حق الحصول عىل املعلومات« جاءت خلواً من مشاركة 

ممثلني عن مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الحقوقية ونقابة املحامني.

»عني عىل العدالة« حصلت عىل صورة عن القرار الذي حمل رقم 17/ر.و/ر.ح للعام ٢01٨.



عني على العدالة
69

إصدارات "مساواة" مفتوحة للكافة دون متييز وعملها يتقيد باألصول القانونية املرعية

تلقت "مساواة" بتاريخ ٢01٨/٣/٢٢ كتاباً صادراً عن األمني العام املساعد ملجلس القضاء األعىل حمل إشارة صادر ٨70/٢٩ جاء فيه »نفيدكم علماً أن التعاقد مع السادة 

القضاة بأجر من قبل مؤسستكم يخالف القوانني واألنظمة السارية املتعلقة بالعمل العام« وذلك عطفاً عىل املراسالت الواردة ملجلس القضاء األعىل من ديوان الرقابة املالية 

واإلدارية! 

وبالنظر ملا ينطوي عليه الكتاب فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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"مساواة" وبتاريخ ٢01٨/٣/٢5 ردت خطياً عىل الكتاب املذكور مؤكدة عىل أن إصداراتها مفتوحة لكافة القانونيني بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة القانون 

واملحامني/ات دون تمييز، وأنها تلتزم باألصول القانونية يف تنفيذ أنشطتها وفقاً التفاقيات خطية مع جهات االختصاص، ما يجعل من مراسلة األمني العام املساعد ال تستند 

إىل أساس من قانون وال داِع لها.

وتضع »عني عىل العدالة« بني أيدي القراء املحرتمني/ات النص الحريف لكتابها الجوابي.
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وتعبرياً عن األداء املهني الذي تتسم به أنشطة "مساواة" وجهت مسؤولة رفع الوعي والتدريب يف "مساواة" كتاباً خطياً بتاريخ ٢01٨/5/٢٣ لرئيس مجلس القضاء األعىل، 

استجابة لطلب عديد من طلبة كليات الحقوق واملحامني/ات املدربني/ات وحديثي/ات املزاولة للموافقة عىل قيام كاتب عدل رام الله بتدريبهم عىل قانون التنفيذ وإجراءاته 

بوصفه مشغالً لوظيفة يف دائرة التنفيذ وذلك استناداً إىل ما أفاد به طالبي/ات تلقي التدريب من أن املدرب وافق عىل القيام بالتدريب مجاناً، طالباً منهم مراسلة مجلس القضاء 

األعىل من قبل "مساواة" للحصول عىل موافقة رئيسه حسب األصول.

وبالنظر ألهمية الكتاب فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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وبتاريخ ٢01٨/5/٢٣ تلقت "مساواة" رداً خطياً من مستشار رئيس مجلس القضاء األعىل لشؤون املحاكم، تضمن رفض طلب "مساواة" سنداً ملا أسماه ضغط العمل لدى 

كاتب العدل، وفقاً ملا ورد حرفياً يف رده.
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تتمة / مشروع القرار بقانون املالكني واملستأجرين
السيد الرئيس اطرحه جانبًا وال تصادق عليه

أحالت الحكومة بتاريخ ٢01٨/1/٩ يف أعقاب جلسة مجلس الوزراء رقم )1٨٦( للسيد الرئيس مرشوع القرار بقانون املالكني واملستأجرين طالبًة إصداره.

عديد من مؤسسات املجتمع املدني ومن ضمنها "مساواة" طالبت السيد الرئيس بطرح املرشوع جانباً وعدم املصادقة عليه بالنظر ملا ينطوي عليه من مخاطر تهدد 

السلم األهيل، وأصدرت ورقة موقف بينت الحاجة امللحة لحوار مجتمعي واسع يسبق التقرير بشأن أي تعديل عىل قانون املالكني واملستأجرين بوصفه قانوناً ينطوي 

عىل رضورات اجتماعية ذات صلة عضوية بأمن املجتمع، وضمانة لسلمه األهيل، جاء فيها: 
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وكانت "مساواة" قد نظمت عديد من اللقاءات وورش العمل شملت معظم مدن املحافظات الشمالية، أجمع املشاركني فيها عىل رفضهم إلجراء أي تعديل من شأنه أن 

يخل بقواعد السلم األهيل )نرشت يف العدد ٢0 من »عني عىل العدالة«(، أو يتم دون مشاركة فعلية من ممثلني للجهات املخاطبة بأحكام قانون املالكني واملستأجرين، 

كما شاركت يف عديد من الحلقات اإلذاعية واإلعالمية مبينة الهنات والقصور الذي شاب مرشوع القرار بقانون املقرتح من الحكومة، األمر الذي يتطلب الوقوف عىل 

رؤية مؤسسات املجتمع املدني ومطالبها بطرح املرشوع جانباَ وعدم اإللتفات إليه.
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"مساواة" تشارك يف الرقابة على انتخابات نقابة احملامني وامتحانات املزاولة

بتاريخ ٢01٨/٣/٢5 تلقت "مساواة" دعوة من اللجنة املركزية لالنتخابات يف نقابة املحامني للرقابة عىل انتخابات مجلسها لدورة )٢01٨-٢0٢0(
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استجابة للدعوة شكلت "مساواة" فريقاً للرقابة عىل إجراءات االنتخابات من املرحلة التي وصلت إليها والتي اشتملت عىل الصمت االنتخابي وعمليتي االقرتاع والفرز، وأصدرت 

تقريراً بنتائج رقابتها التي شهدت منعاً لفريقها الرقابي من الرقابة عىل اإلجراءات االنتخابية يف غزة.

وبالنظر ألهمية التقرير من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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كما تلقت "مساواة" دعوة من مجلس نقابة املحامني املنتخب للرقابة عىل االمتحان الكتابي للمحامني املتدربني الذي جرى بتاريخ ٢01٨/4/٢٩ يف جامعة بريزيت.
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"مساواة" شكلت فريقاً رقابياً راقب عىل االمتحان منذ بدايته وحتى نهاتيه، وعىل سائر القاعات التي أجري فيها، ورفعت إىل مجلس النقابة تقريرها الرقابي، وبالنظر ألهميته 

من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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40 شكوى تتلقاها »مساواة خالل 6 أشهر
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" خالل الفرتة الواقعة ما بني ٢017/1٢/1 و ٢01٨/5/٣1 أربعون شكوى خطية، تناولت 

ت حقوق مقدميها يف عديد من األوجه من ضمنها املساس بضمانات املحاكمة العادلة؛ التوقيف خالفاً ألحكام القانون؛ التطبيق غري السليم  انتهاكات مسَّ

للقانون وتقصري النيابة العامة بأداء واجبها؛ تجاوز حكم القانون وحدود الصالحيات؛ تزوير وبيع أسهم رشيك يف رشكة دون توقيعه أو علمه؛ الترضر 

من قضايا كيدية؛ املطالبة بنفقة أطفال؛ عدم قيام موظفوا املحكمة بواجباتهم وتقاعس النيابة العامة عن أداء واجبها يف استئناف حكم، مخالفة 

املحامي الوكيل ملسلكيات مهنة املحاماة؛ وضع اليد عىل قطعة أرض؛ طلب مساعدة قضائية؛ تجاوز حكم القانون وحدود الصالحيات؛ عدم تنفيذ حكم 

قضائي؛ اإلحالة عىل التقاعد املبكر بشكل قرسي؛ فتح تحقيق لبيان األسباب التي تم بموجبها بيع أسهم يف رشكة؛ والحرمان من الحق يف العالج الطبي 

املناسب؛ وأربعة شكاوى عىل أداء موظفي املحكمة يف وقائع وأسباب مختلفة؛ اعرتاض عىل قرار قايض محكمة الدرجة األوىل؛ تجاوز قواعد السلوك 

املهني واملساس بحق املحامي يف أداء رسالته؛ الحرمان من التعليم وحجز حرية؛ قيام الرشطة بأخذ طفلة املشتكية التي يف حضانتها وتسليمها لعمها 

دون مسّوغ قانوني؛ توقيف طفلني عىل ذمة املحافظ دون سبب قانوني؛ الحبس غري املرشوع؛ انتهاك حرمة املساكن والتعسف يف استعمال السلطة؛ 

تخصيص الربيد الحكومي؛ التعذيب والحرمان من الحق يف العالج وتدخل الرشطة لالقتصاص الفردي واإلخالل بموجبات املركز الوظيفي؛ تعطيل تنفيذ 

األحكام القضائية الرشعية الصادرة من دوائر التنفيذ الرشعية؛ الحق يف االستفادة من االستثناء واإلعفاءات التي فرضها قانون األشخاص ذوي االعاقة 

)الحق يف التأمني الصحي(؛ شكوى جماعية حول الحق يف التعليم واالنتقاص من جودة التعليم للطلبة؛ توقيف طفلني عىل ذمة املحافظ وخالفاً ألحكام 

القانون؛ تلكؤ الرشطة يف تنفيذ قرار قضائي؛ اإلجراءات التعسفية من قبل أحد مراكز الرشطة؛ حجز حرية؛ وتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية 

السليمة؛ تلكؤ النيابة العامة يف أداء واجبها.

وبناءاً عليه أرسلت "مساواة" 15 مذكرة خطية للجهات املختصة، وقامت بإعطاء استشارات قانونية يف بعض الشكاوى، وإحالة بعضها إىل الجهات املختصة. 

"مساواة" تصدر العدد 32 من مجلة »العدالة والقانون«
أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" العدد ٣٢ من مجلة »العدالة والقانون« وهي مجلة دراساتها وأبحاثها محكمة، تعنى بنرش دراسات 

وأبحاث قانونية، تستهدف بيان نقاط الضعف يف الترشيعات الفلسطينية أو السياسات اإلدارية النافذة بغية حمل أصحاب القرار عىل تصويب مواطن الخلل االداري، 

إىل جانب التعليق عىل األحكام النهائية الصادرة عن املحاكم الفلسطينية.

يقع االصدار عىل 15٢ صفحة من القطع املتوسط، وتضمن إحدى عرَش تعليقاً عىل خمسة أحكام قضائية، أحداها حكم دستوري صادر عن املحكمة 

الدستورية العليا يتعلق بتحديد القيمة القانونية لالتفاقيات الدولية يف الترشيع الوطني الفلسطيني، والثاني حكم صادر عن محكمة النقض يف القضايا 

املدنية يتصل بآلية احتساب قيمة التعويض عن الفصل التعسفي يف قانون العمل، وثالثة أحكام صادرة عن محكمة العدل العليا؛ أوالها يتعلق بإرضاب 

الجنايات  بقانون بشأن محكمة  القرار  احتجاجاً عىل  املحامني  نقابة  يتعلق بإرضاب  الفلسطينية، وثانيها  الجامعات  أساتذة وموظفي  نقابات  اتحاد 

الكربى، وثالثها يتعلق بمنع عنارص الرشطة لنواب يف املجلس الترشيعي من الدخول إليه، قدمها قضاة وأساتذة قانون ومحامون وأكاديميون مختصون 

من كل من مرص واألردن وفلسطني.

قاضي يهني محامي أثناء قيامه بأداء رسالته املهنية
ونقابة احملامني ترد بتعليق العمل أمام القاضي املذكور أو أمام أي هيئة قضائية يشارك فيها

تمس  عبارات جارحة ومهينة  بتوجيه  املحامني  إهانته ألحد  بسبب  فيها،  املشارك  القضائية  والهيئات   .... تنفيذ  أمام قايض  العمل  تعليق  املحامني  نقابة  قررت 

بالكرامة اإلنسانية، وال تليق بمهنة املحاماة وسموها وعلو قدرها، وذلك أثناء قيام املحامي املذكور بواجباته املهنية، كما قرر مجلس النقابة رفع شكوى لرئيس 

مجلس القضاء االعىل التخاذ املقتىض القانوني حسب األصول.

ويف تطور الحق علمت »عني عىل العدالة« بأن عضوين من مجلس نقابة املحامني التقيا رئيس محكمة بداية .... تم عىل إثره اإلعالن عن تسوية املشكلة وإعادة املياه 

إىل مجاريها.
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تنفيذ القرارات القضائية اجلزائية من مسؤولية النيابة العامة

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/5/1٣ تفيد بأن املشتكي محمد جميل منصور من قرية بدو، حصل عىل قرار قضائي 

بوقف أعمال التجريف والبناء عىل أرضه، إال أن املحكوم عليهم لم يقوموا بتنفيذ قرار املحكمة واستمروا يف أعمال التجريف والبناء، وبناءاً عىل ذلك قام املشتكي بتبليغ رشطة الضواحي 

والنيابة العامة وتقديم شكاوى إليهم بذلك طالباً تنفيذ القرار القضائي حسب األصول، إال أن املشتكى عليهم لم يتوقفوا عن التجريف والبناء، ولم ينفذ القرار القضائي!

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إىل النائب العام الدكتور أحمد براك، بينت من خاللها بأن موضوع الشكوى –إن صحت وقائعها- قد يشكل تجاوزاً ألحكام القانون، 

ومخالفة رصيحة لنصوصه، األمر غري املربر، كما بينت أن التلكؤ يف تنفيذ القرارات القضائية قد يدفع ذوي الحق الستيفاء حقوقهم بالذات، وتقويض ثقتهم يف القضاء والرشطة 

والنيابة التي يقع عىل عاتقها وصالحياتها واجب تنفيذ القرارات القضائية الجزائية، وطالبت "مساواة" باتخاذ املقتىض القانوني، وموافاتها باإلجراءات املتخذة حسب األصول.

وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/5/٢٣ تلقت "مساواة" رداً من النائب العام يفيد بأن النيابة العامة استجابت لشكاوى املشتكي وملذكرة "مساواة"، وأن الرشطة حاولت االتصال باملشتكي إال أنه 

يماطل يف املثول أمامها، األمر الذي حال دون التنفيذ!

وبالنظر إىل أهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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"مساواة" وعىل ضوء رد النيابة العامة تواصلت مع املشتكي وأطلعته عليه، أبدى استعداده للمثول أمام النيابة وأمام أية جهة رسمية أخرى، إذ أن كل ما يعنيه صون حقه 

وتنفيذ قرار القضاء، فوجهت "مساواة" كتاباً خطياً ثانياً إىل النائب العام مؤكدة عىل تعهد املشتكي، ومطالبة برسعة تنفيذ القرار القضائي موضوع مذكرتها حسب األصول.

وبالنظر إىل أهمية الكتاب من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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بانتظار اتخاذ املقتضى القانوني وضمان حرية األطفال وحقهم يف التعليم
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢01٨/4/٢٢ من املحامي غاندي الربعي تفيد بأن مواطناً من ...... يقوم بمنع أطفاله 

من الذهاب إىل املدرسة أو االختالط مع أٍي من أقرانهم، كما ويرفض أي تدخل من أبناء قريته لحمله عىل تمكينهم من التحاقهم بمدرستهم والتواصل مع أقرانهم.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إىل النائب العام الدكتور أحمد براك، وإىل وزير الرتبية والتعليم وإىل مرشد حماية الطفولة أوضحت من خاللها بأن ما ورد 

يف شكوى املحامي –إن صحت وقائعه- يشكل مساساً بحرية األطفال يف ممارسة حياتهم الطبيعية، وحجزاً لحريتهم، وانتهاكاً ماساً لحقهم يف التعليم، وتكريساً 

املذكورين يف الشكوى من االختالط بأقرانهم وااللتحاق بمدارسهم حسب  املالئم بما يمكن األطفال  القانوني  املقتىض  للجهل واألمية يف املجتمع، مطالبة باتخاذ 

األصول، وموافاتها باإلجراءات املتخذة.

وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/5/1٦ تلقت "مساواة" رداً من النائب العام عىل مذكرتها، تضمن مبارشة النيابة العامة باإلجراءات واتخاذ املقتىض القانوني بهذا الشأن من أجل 

فتح قيد خاص باألطفال موضوع الشكوى.

وبالنظر ألهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.

»عني عىل العدالة« تأمل أن تكون الشكوى قد عولجت وفق القانون، وأن يكون األطفال قد التحقوا بمدارسهم ومكنوا من التواصل مع أقرانهم بوصف ذلك حقاً 

دستورياً كفله القانون األسايس واالتفاقيات الدولية املنضمة إليها دولة فلسطني وامللزمة لها.
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تتمة / مرة أخرى تنتهك قواعد السلوك املهني
فمتى يتم تصويب العالقة بني القضاء اجلالس والقضاء الواقف

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢01٨/4/10 شكوى خطية تفيد بأن املشتكية املحامية أالء شمالوي كانت قد توجهت بصفتها وكيلة أحد 

املتنازعني يف دعوى رشعية، ملراجعة القايض ..... الذي ينظر يف الدعوى، ففوجئت به يخاطبها بطريقة غري الئقة، ما أدى إىل إهانتها واملساس بكرامتها، وبحقها يف أداء واجبها 

ورسالتها املهنية كمحامية، واملصانة بموجب القوانني وقواعد السلوك املهني ذات الصلة.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إىل هيئة التفتيش القضائي الرشعي، تضمنت أن ما أشارت إليه املشتكية املحامية يف شكواها إىل "مساواة" -إن صحت وقائعه- قد 

يشكل مخالفة رصيحة لقواعد السلوك القضائي، كما قد ينطوي عىل فعٍل موجب للمسائلة اإلدارية والجزائية، كما تشكل تلك األفعال إن صح وقوعها تجاوزاً وخروجاً عىل 

أحكام القوانني الوطنية السارية ويف مقدمتها القانون األسايس واالتفاقيات والعهود الدولية املنضمة إليها دولة فلسطني وامللزمة بأحكامها ومن ضمنها العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية، واالتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق املحامني والقضاة، مطالبًة باتخاذ اإلجراءات اإلدارية واملقتىض القانوني املالئمني بما يحول دون تكرار مثل 

هذا السلوك الحقاً.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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لم تتلق "مساواة" رداً عىل مذكرتها، فقامت بإرسال مذكرة تذكري لديوان قايض القضاة بعد شهر من إرسال مذكرتها إىل هيئة التفتيش القضائي الرشعي، مطالبًة ببيان اإلجراء 

املتخذ يف شكواها. 

 وبالنظر إىل أهمية التذكري من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد عىل مذكرتيها دون إبداء األسباب التي تحول دون ذلك، آملة أن تكون قد وجدت طريقها للمعالجة القانونية بما يضمن االلتزام بقواعد 

السلوك املهني والقضائي، ويضمن حقوق املحامية املشتكية.
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تتمة / متى يتم احترام القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية
بإلغاء ظاهرة التوقيف على ذمة؟

التوقيف على ذمة احملافظ يطال األطفال أيضًا!
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢01٨/05/0٩ شكوى تفيد بأنه تم توقيف الطفلني .... 1٦ عام، والذي أُوقف ملدة ٢٨ يوماً، 

و الطفل ..... 17 عاماً، والذي أوقف ملدة تزيد عن 50 يوماً، عىل ذمة محافظ .... 

حيث توىل التحقيق مع الطفل األول جهاز املخابرات، وتوىل التحقيق مع الطفل الثاني جهاز األمن الوقائي، وتضمنت الشكوى وفقاً ملا ورد فيها عىل لسان مقدمها -والذي 

تعهد خطياً بتحمل كافة النتائج املرتتبة أو التي قد ترتتب عليه إذا ما ثبت عدم صحة شكواه وفقاً لإلفادة الخطية املعطاة من قبله إىل "مساواة"- ادعاءاً مفاده بأن التحقيق 

مع الطفلني تم عىل خالف أحكام القوانني السارية ولم يراِع الحد األدنى من حقوق األطفال املوقوفني وجرى عىل خالف إجراءات التحقيق والتوقيف مع األطفال املبينة يف 

الترشيعات السارية ذات الصلة، ما حدا بالطفلني لالعرتاف بما لم يفعاله األمر الذي رتب مسؤوليات عشائرية عىل عائلتيهما بناءاً عىل تلك اإلعرتافات.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إىل النائب العام، أشارت من خاللها إىل ما تعتقده بمخالفة التوقيف عىل ذمة املحافظ 

لرصيح نصوص القانون األسايس وقانون اإلجراءات الجزائية، وقوانني األحداث إىل جانب مخالفته لإلتفاقيات والعهود الدولية التي ضمنت لألطفال حقوقاً خاصة باإلضافة 

لحقوق اإلنسان، ومنها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املنضمة إليهما دولة فلسطني وامللزمة بأحكامها، مطالبة بإجراء 

التحقيق يف موضوع الشكوى، واتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية املتضمنة مسائلة منتهكي حقوق الطفلني املذكورين، والتوقف الفوري عن االعتقال عىل ذمة.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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"مساواة" لم تتلَق رداً عىل مذكرتها، فوجهت مذكرة تذكري إىل النائب العام مطالبًة بالرد عىل مذكرتها حسب األصول، وإحاطتها باإلجراء املتخذ من قبل النائب العام 

بشأن موضوعها.

وبالنظر إىل أهمية التذكري فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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)بتاريخ ٢01٨/٦/٢٨ تلقت "مساواة" رداً خطياً من النائب العام يفيد بأنه وبعد اتخاذ االجراءات الالزمة حسب األصول من طرف النيابة العامة، تبني إخالء سبيل 

الطفلني املذكورين بتاريخ ٢017/11/1٣ حسب األصول!

وبالنظر إىل أهمية الرد فإن "عني عىل العدالة" تنرشه كما وردها.

"مساواة" كانت قد طالبت يف مذكرتها بإجراء تحقيق بشأن ظروف توقيف الطفلني وإجراءات التحقيق معهما، األمر الذي تم –استناداً اىل الشكوى- عىل خالف 

حكم القانون ودون اتباع االجراءات السليمة، أما إخالء سبيل الطفلني فليس موضوع الطلب ألن املشتكي كان قد أوضح يف شكواه بأنه تم إخالء سبيلهما بعد توقيف 

أحدهما ملدة 5٢ يوماً، واآلخر ٢٨ يوم عىل ذمة املحافظ!

"مساواة" تأمل بأن ُيعالج طلبها حسب األصول.(
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التعذيب واحلرمان من احلق يف تلقي الرعاية الطبية ظاهرة خطيرة يجب وقفها
"مساواة" توجه مذكرة إلى جهات رسمية ذات اختصاص والنيابة ترفض املعاجلة 

لتعدد اجلهات املخاطبة بها!
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢01٨/4/٢٣ شكوى من املواطنة .....، تفيد باقتياد ابنها ملركز رشطة ..... لسماع افادته كشاهد حول 

اتهام جاره بجريمة تعاطي مواد مخدرة، وحيث تم حجزه لدى املركز منذ أكثر من شهرين، وأنه يتعرض للتعذيب والرضب إلجباره عىل االعرتاف بتعاطيه شخصياً املخدرات، كما 

أنها منعت من الحصول عىل تقرير طبي يفيد بحالة ابنها املوقوف، إضافة إىل منع نقله إىل املستشفى إلجراء عملية جراحية لكتفه املكسور نتيجة التعذيب الواقع عليه الذي أدى 

إىل اعرتافه كرهاً بالواقعة املذكورة، وفقاً ملا ورد يف الشكوى والتي تضمنت إقراراً من املشتكية بتحملها للنتائج التي قد ترتتب عليها إذا ما ثبت عدم صحة شكواها.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إىل النائب العام يف غزة املستشار ضياء املدهون، واىل مفتش عام الرشطة يف غزة واىل مدير مركز رشطة .... بينت من خاللها بأن ما ورد 

يف الشكوى –إن صحت وقائعه- قد يشكل مخالفة وانتهاكاً فاضحاً لكافة الضوابط وأحكام القوانني الوطنية واملعاهدات الدولية الناظمة لحقوق املوقوفني والنزالء، ومساساً 

بالكرامة االنسانية للموقوفني، وحرماًنا من الحق يف تلقي العالج والرعاية الطبية للموقوفني، إضافة إىل ما ينطوي عليه من واقعة تعذيب ال تسقط املساءلة بشأنها بالتقادم، 

مطالبة بإجراء التحقيق يف الشكوى بما يضمن مساءلة مرتكبي األفعال موضوعها وفقاً للقانون وضمان حق املوقوف يف تلقي العالج والرعاية الطبية الالزمة، مع االحتفاظ 

بحقه وذويه بطلب التعويض.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/5/10 تلقت "مساواة" رداً من النائب العام يف غزة يفيد بأن النيابة تعتذر عن التعاطي مع أي مظلمة أو مراسلة موجهة ألي جهة أخرى، تجنباً الزدواجية التحقيق 

أمام الجهات الرسمية!!

وسنداً ألهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه كما ورد.

ولم تتلَق "مساواة" أي رد عىل مذكرتها من الجهات الرسمية األخرى التي أرسلت إليها املذكرة، وإذ تعرب "مساواة" عن أسفها لذلك، فإنها تأمل أن تكون الشكوى قد عولجت 

وفقاً للقانون بما يضمن املساءلة وحقوق املواطن.
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ليتوقف التعسف يف استعمال السلطة وانتهاك حقوق اإلنسان وحرمة املساكن
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى بتاريخ ٢01٨/4/1٢ من املواطنة ..... تفيد بأن منزلها دوهم من قبل عدة أشخاص بطريقة 

عنيفة، وأن املداهمني أثاروا الفزع والرعب يف نفوس أوالدها، وأضافت يف شكواها بأنها وبعد أن اتصلت بالنجدة اتضح لها بأن املداهمني من الرشطة الذين اقتحموا 

منزلها دون مذكرة تفتيش أو إحضار ودون مرافقة من الرشطة النسائية ودون التعريف عىل أنفسهم بطريقة قانونية، واستطردت املشتكية بأن املداهمات املتكررة 

ملنزلها تعود لتقديم زوجها شكوى ضد الرائد .... الذي يعمل يف مركز رشطة .....

سنداً للشكوى الخطية توجهت "مساواة" بمذكرة إىل النائب العام يف غزة، واىل مفتش عام الرشطة، واىل املراقب العام للرشطة يف غزة، أشارت من خاللها إىل أن انتهاك حرمة 

املساكن وإثارة الفزع وانتهاك الخصوصية وتجاوز قواعد السلوك والتعسف يف استعمال السلطة التي تنبئ عنها وقائع الشكوى –إن صحت- أمور توجب املسائلة ملا قد تنطوي 

عليه من مخاطر جدية تؤدي إىل انهيار ثقة املواطن يف الرشطة، مطالبة بإجراء تحقيق فوري يف الشكوى ومساءلة منتهكي القانون، وضمان حق املشتكية باألمن واألمان.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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بتاريخ ٢01٨/5/1٨ تلقت "مساواة" رداً خطياً من النائب العام املستشار ضياء الدين املدهون يفيد بأن تحقيقاً تفصيلياً يف الشكوى أظهر عدم دقة االدعاءات 

املشار إليها يف الشكوى، كما أثبت بأن جميع اإلجراءات املتخذة موافقة للقانون وتمت بإرشاف وكيل النيابة املختص.

وبالنظر إىل أهمية الرد فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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منظومة العدالة الرسمية تستحدث وتطبق عقوبة التوقيف حتى اإلذعان!
وفرض رسم 500 شيكل لقبول الشكوى!!

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى بتاريخ ٢01٨/4/1٩ من املحامي صبحي البيوك تفيد بأن موكالً له موقوف منذ تاريخ ٢01٨/٣/1٣ وحتى 

تاريخ تقديم شكواه إىل "مساواة"، وأنه محتجز يف  نظارة محكمة تنفيذ ..... الرشعية، وذلك سنداً لصدور قرار بحبسه حتى اإلذعان، من القايض الرشعي ..... يف قضية موضوعها 

استضافة أوالد، املقامة من وكيل املشتكي ضد طليقته، وأضاف يف شكواه أن القايض أصدر تعليمات شفوية ملأمور التنفيذ بعدم إطالعه أو أي شخص آخر حتى وإن كان صاحب صفة 

عىل ملف القضية مطلقاً! األمر الذي حدا به لتقديم شكوى إىل املحكمة العليا الرشعية التي طلبت منه رسم )500 شيكل( كرسم يدفع مسبقاً كرشط مسبق للنظر يف شكواه.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إىل كٍل من النائب العام ورئيس املحكمة العليا الرشعية ورئيس املجلس األعىل للقضاء واألمني العام للمجلس الترشيعي ونقيب املحامني 

الرشعيني يف غزة، بينت من خاللها بأن موضوع الشكوى إن صحت وقائعه ينطوي عىل جملة من املخالفات واالنتهاكات املوجبة للمساءلة اإلدارية والجزائية إىل جانب التعويض، 

ويستحدث عقوبات جديدة لم تتضمنها الترشيعات السارية وذلك عىل خالف حكم القانون ومن جهات ال تملك سلطة الترشيع، وتنفيذها، ما يشكل تعسفاً يف استعمال السلطة، 

وفرضاً لرسم عىل خالف حكم القانون.

وطالبت "مساواة" الجهات املذكورة باتخاذ املقتىض القانوني الذي يضمن إخالء سبيل موكل املشتكي، واتخاذ اإلجراءات اإلدارية والجزائية التي تحول دون االستمرار يف توقيفه.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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أن تكون بقية  أفاد املشتكي "مساواة" باإلفراج عن موكله )املوقوف حتى اإلذعان!( بعد إرسال مذكرة "مساواة" كما وردنا من املشتكي، وتأمل "مساواة"  يف تطور الحق 

موضوعات شكواها قد عولجت وفقاً لألصول القانونية.
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استخدام القوة املفرطة ضد التجمعات السلمية ومخالفتها للقوانني واملعاهدات 
الدولية موضوع لقاء قانوني شاركت يف تنظيمه "مساواة"

والتنمية  للثقافة  الشايف  عبد  حيدر  الدكتور  مركز  مع  بالتعاون  "مساواة"  مركز  عقد  اإلنسان،  حقوق  عىل  القائم  النهج  مبدأ  عىل  القائمة  رؤيته  تنفيذ  إطار  يف 

والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد( لقاءاً قانونياً يف مخيم العودة بتاريخ ٢01٨/5/٦ بعنوان »استخدام القوة املفرطة ضد التجمعات السلمية 

ومخالفتها للقوانني واملعاهدات الدولية«، وأوىص املشاركون/ات بمطالبة الديبلوماسية الفلسطينية للجوء إىل املحكمة الجنائية الدولية وأجهزة األمم املتحدة ذات 

االختصاص لضمان توفري الحماية للشعب الفلسطيني، وتطبيق القرار األممي رقم 1٩4 الضامن لحق العودة لالجئيه.

ويأتي هذا اللقاء الذي تم بمشاركة ٣5 مواطناً من بينهم 5 نساء من القانونيني واملحامني واإلعالميني ضمن برنامج العيادات القانونية الذي تنفذه "مساواة" يف كل 

من الضفة الغربية وغزة عىل مدار العام.

"مساواة" توقع مذكرات تفاهم مع كليات حقوق ومؤسسات قاعدية وائتالفات مجتمعية
سعياً منه لتنظيم دورات تدريبية وبرامج توعوية ذات معايري عالية، يحاول مركز "مساواة" دائماً إنشاء روابط وعالقات ورشاكات متعددة مع املؤسسات األخرى 

التي تعمل داخل فلسطني. ونظراً لعدم تمّتع "مساواة" بالخربات الالزمة يف جميع املجاالت القانونية، سيقوم املركز باستغالل خربات املؤسسات األخرى يف برامجه 

التدريبية، وذلك لتعزيز أوجه التآزر مع املؤسسات األخرى وتجّنب أي شكل من أشكال التداخل فيما بينها.

ويف هذا السياق تم توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع ٣ كليات حقوق منذ بداية العام ٢01٨ وهي كلية الحقوق يف جامعة اإلرساء بغزة، وكلية الحقوق يف الجامعة العربية 

األمريكية يف جنني وكلية الحقوق يف الكلية العرصية يف رام الله، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع 1٢ من املؤسسات القاعدية ومنها جمعية تنمية الشباب، وجمعية 

خدمات الطفولة ورعاية االرسة الفلسطينية، وجمعية النجادة الفلسطينية، وجمعية حي السالم األهلية، وجمعية الوليد الخريية، وجمعية الغد املرشق ألبناء البلد، 

وجمعية بناء للتنمية والتمكني، و مركز د. حيدر عبد الشايف للثقافة والتنمية، ومجموعة وفريق كن إنسان )من األشخاص ذوي اإلعاقة( يف غزة، ومؤسسة الرشوق 

ومركز يافا الثقايف ونادي الطفل الفلسطيني يف الضفة الغربية.

بهدف تمكني أوارص التعاون املشرتك وتجسيد وتعزيز بناء الشبكات واالئتالفات املجتمعية، املعربة عن إرادة أصحاب الحقوق ملطالبة أصحاب الواجبات 

الدستورية عىل  التمتع بحقوقه  الفلسطيني  للمواطن  بما يضمن  االنسان،  الرشيد وحقوق  العادل والحكم  القانون  بااللتزام بمتطلبات دولة  والقرار 

اختالفها وتنوعها، ويف مقدمتها الحق يف الحياة والكرامة واملواطنة واملشاركة يف تحمل األعباء واالستفادة من املوارد عىل قاعدة املساواة امام القانون 

العادل والقضاء، والوصول إىل العدالة، واملساءلة، واألداء التنفيذي الخايل من كافة أشكال الفساد، وتمكني املواطنني من الوقوف عىل واجباتهم وحقوقهم 

واألدوات واآلليات القانونية املتاحة لهم لضمان تلك الحقوق، اخذين بعني االعتبار خصوصية الفئات االجتماعية املستهدفة، ومراعاة االلتزام األمثل بمبدأ 

املساواة بني الجنسني، وحق الفئات املهمشة والفقرية وذوي اإلعاقة يف املوائمة االجتماعية والحياة الكريمة، ومحاربة كل إشكال الفقر والجوع عىل 

املستويات الثقافية واالجتماعية والقانونية.

"مساواة" تنظم دورتني تدريبيتني يف رام اهلل وغزة
للتعريف بامللكية الفكرية وأهمية حمايتها

بالنظر إىل أهمية امللكية الفكرية بوصفها مكون من مكونات الحرية األكاديمية وحرية البحث العلمي وإحدى عناوين حرية الرأي والتعبري املصانة دستورياً، ولغايات 

تنمية قدرات املحامني/ات املتدربني/ات وحديثي/ات املزاولة نظم مركز "مساواة" دورتني تدريبيتني يف مقريه يف غزة  ورام الله، بمشاركة 41 متدرب من بينهم 1٨ امرأة، 

تناولتا ماهية امللكية الفكرية، والترشيعات الوطنية الدولية واالقليمية الناظمة للملكية الفكرية، وحق املؤلف، وبراءة االخرتاع، والعالمات التجارية عىل الصعيدين الوطني 

والدويل، والحماية املدنية والجزائية للملكية الفكرية، ودور املنظمة العاملية لحماية امللكية الفكرية يف حل النزاعات املتعلقة بامللكية الفكرية.

وكانت "مساواة" نظمت دورة تدريبية استفاد منها ٢٩ محامي/ة متدرب/ة وحديث/ة مزاولة، تناولت القانون اإلداري والقانون الدستوري، وكيف تكون قائداً 

نقابياً، وذلك يف شهر ٢ املايض يف مدينة رام الله؛ إىل جانب ٣ ورشات توعوية نفذت يف غزة تناولت األوىل قانون التأمني الفلسطيني يف النظرية والتطبيق، استفاد منها 

15 من بينهم ٦ نساء من املحامني\ات الرشعيني\ات؛ والورشة الثانية ُعقدت بعنوان كيفية إعداد وصياغة وتنظيم العقود القانونية للمحامني\ات الجدد شارك 

فيها 1٣ من بينهم 5 نساء من املحامون\ات املتدربون\ات وحديثو\ات املزاولة؛ والورشة الثالثة بعنوان قانون اإلجراءات الجزائية يف النظرية والتطبيق شارك فيها 

٣0 من بينهم 14 نساء من طالب وطالبات القانون.
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جتاوز للصالحيات يقتضي املساءلة
أثارت الترصيحات اإلعالمية التي أدىل بها محافظ نابلس السيد أكرم الرجوب ردود فعل واسعة ترى فيها خروجاً عن متطلبات وظيفة املحافظ باعتباره ممثالً لرئيس الدولة إىل 

جانب ما انطوت عليه من مصطلحات تتأباها السياسة امللعنة للسيد الرئيس، "مساواة" وجهت رسالة خطية للسيد الرئيس طالبت من خاللها بالوقوف عىل تلك الترصيحات 

واتخاذ املقتىض القانوني بشأنها بما يشمل املساءلة السياسة واإلدارية.

وبالنظر إىل أهمية الرسالة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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تتمة / املساءلة حق للمواطنني وواجب على السلطة وليست خيار
عىل الرغم انقضاء فرتة زمنية طويلة عىل ارتكاب جريمة فض تجمع سلمي بالعنف والقوة املفرطة والتي اشتملت عىل تحرش جسدي ولفظي لعدد من املواطنات وسحب وإيذاء 

جسدي متعمد أدى إىل نقل العرشات من املواطنني إىل املستشفى، إىل جانب احتجاز حرية العرشات منهم وإطالق قنابل الصوت عىل جمهور املواطنني/ات دون تمييز من قبل 

عنارص من األجهزة األمنية وآخرين يرتدون زياً مدنياً وقبعات موحدة بتاريخ ٢01٨/0٦/1٣ وما انطوت عليه تلك الجريمة من تجاوز ألحكام القانون األسايس وبخاصة املادة 

التاسعة منه والتي تنص رصاحة عىل »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة« واملادة 

٢٦ منه والتي تنص عىل »للفلسطينيني حق املشاركة يف الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم عىل وجه الخصوص الحقوق االتية: 1- تشكيل األحزاب السياسية واإلنضمام 

إليها وفقاً للقانون. ٢- تشكيل النقابات والجمعيات واإلتحادات والروابط واألندية واملؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. ٣-....... 4-....... 5-......«، وتجاوز وخروج عن قانون 

التجمعات العامة ومساس بالعهود واإلتفاقيات الدولية املوقعة من قبل دولة فلسطني ويف تعارض واضح مع القرار األممي القايض بتأمني الحماية لشعبنا الفلسطيني والذي 

تضمن تأكيداً أممياً جديداً عىل الحق يف التجمع السلمي والتظاهر وحرية التعبري وتكوين الجمعيات، عىل الرغم من ذلك لم يقم أصحاب الواجب والقرار بإعمال املقتىض القانوني 

املالئم واتخاذ اإلجراءات التي من الواجب اتخاذها بما يف ذلك االهتذار للمواطنني ومساءلة مرتكبي الجريمة ومسؤوليهم، فأصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء 

"مساواة" ورقة موقف تضمنت مطالبة اصحاب القرار باستقالة أو إقالة املسؤولني عن املتورطني يف اإلعتداء بصورة مبارشة أو مفرتضة، وإحالة منفذي اإلعتداء إىل املحاكمة 

ومساءلتهم جزائياً وإدارياً وتعويض سائر املترضرين، وتجسيد العقيدة األمنية التي تقوم عىل حفظ كرامة املواطنني وحقوقهم الدستورية ورشاكتهم يف املرشوع الوطني واتخاذ 

اإلجراءات والقرارات والتعليمات والتعهدات واإللتزامات التي تكفل عدم العودة الرتكاب مثل هذا اإلعتداء مستقبالً.

وبالنظر إىل أهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.
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احملكمة العليا تغض النظر عن إبعاد القاضي غزالن من عضوية مجلس القضاء األعلى

وانعقاد املجلس لفترة طويلة من ثمانية أعضاء وتنتخب القاضي ابراهيم عمرو خلفًا له!
علمت »عني عىل العدالة« من مصادر مطلعة وعليمة بأن نائب رئيس املحكمة العليا وجه دعوة ألعضائها لإلجتماع بواسطة األمانة العامة للمجلس بالرغم من وجود 

رئيس مجلس القضاء األعىل الذي تغيب عن االجتماع عىل رأس عمله.

االجتماع املذكور حرضه ٢5 قاضياً من قضاة املحكمة العليا البالغ عددهم ٣4 قاضياً من بينهم ٢٨ قاضياً/ة يف الضفة الغربية و٦ قضاة/ات من غزة، وخصص 

وحضور  املجلس  عضوية  من  استبعاده  جرى  الذي  املجلس  عضو  العليا  املحكمة  قايض  غزالن  الله  عبد  للقايض  خلفاً  األعىل  القضاء  مجلس  يف  عضواً  النتخاب 

اجتماعاته دون سند قانوني. ويف أعقاب ذلك االستبعادعقد املجلس جلساته بثمانية أعضاء فقط من تسعة األمر الذي اثار جدالً حول القيمة القانونية للقرارات 

الصادرة عن انعقاد جلساته من ثمانية أعضاء بدالً من تسعة.

االجتماع املذكور قاطعه ٦ قضاة من الضفة الغربية وتغيب عنه قاضيني من غزة إضافة إىل رئيس املجلس، وتنافس عىل العضوية بعد أن تم تجاوز وغض الطرف 

عن مدى قانونية استبعاد القايض غزالن من عضوية املجلس والقيمة القانونية النعقاده بثمانية أعضاء، ثالثة قضاة ابراهيم عمرو الذي حصل عىل 14 صوتاً من 

أصوات املشاركني يف االجتماع، وعزت الراميني الذي حصل عىل 7 أصوات، ومحمد العمر الذي حصل عىل صوتني يف حني أودع قاضيان ورقتني بيضاء. 

     

تذكير هام ملن يهمه األمر
انضمام دولة فلسطني إىل محكمة الجنايات الدولية يدرجها تحت مظلة الخضوع ملساءلتها، ألن اختصاص املحكمة املذكورة يشمل جرائم الحرب واإلبادة الجماعية 

والعدوان وجرائم ضد االنسانية التي يندرج العقاب الجماعي تحت مظلتها، وبموجب قواعد القانون الدويل فإن مثل هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم، كما أن من حق 

األفراد تقديم بالغات بشأن تلك الجرائم إذ ان اللجوء إىل املحكمة الجنائية الدولية ال يقترص عىل املمثلني الرسميني للدول األعضاء.

إلغاء عقوبة اإلعدام خطوة هامة يف االجتاه الصحيح
الدويلّ  للعهد  الثاني  الربوتوكول االختيارّي  اّتفاقّيات ومعاهدات دولّية، من ضمنها  إىل 7  الرئيس بتاريخ ٢01٨/٦/٦ عىل قرار انضمام دولة فلسطني  السيد  وّقع 

الخاّص بالحقوق املدنّية والسياسّية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. والربوتوكول االختيارّي الثانّي للعهد الدويلّ الخاص بالحقوق املدنّية والسياسّية والهادف إىل 

إلغاء عقوبة اإلعدام اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعّية العاّمة لألمم املّتحدة 1٢٨/44 يف 15 كانون األّول/ديسمرب 1٩٨٩، وتنّص 

املاّدة رقم 1 يف شّقها األّول عىل أّنه »ال يعدم أّي شخص خاضع للوالية القضائّية لدولة طرف يف هذا الربوتوكول«، فيما ينّص الشّق الثاني عىل أّنه »تّتخذ كّل دولة 

طرف جميع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائّية«.

"مساواة" ترى يف انضمام دولة فلسطني للربوتوكول املذكور وإلغائها لعقوبة االعدام تطوراً إيجابياً هاماً وخطوة يف االتجاه الصحيح، وتأمل االلتزام بالتطبيق األمني 

للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية كجزء من الئحة الحقوق الدولية املنضمة إليها دولة فلسطني والتي تشتمل عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان إىل 

جانب العهد الدويل املذكور والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

قرار إداري منعدم أدى إلى مساٍس خطير بحقوق االنسان
أصدر مستشار السيد الرئيس لشؤون املحافظات قراراً منع بموجبه التجمعات السلمية يف فرتة األعياد، ويف اليوم التايل لصدوره وقعت جريمة الفض العنيف للتجمع 

السلمي يف رام الله، عىل الرغم من مخالفة ذلك القرار وانتهاكه الرصيح ألحكام القانون األسايس والعهود الدولية وقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة.
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آن أوان هجر النهج البوليسي يف التعامل مع املواطنني
أمام تكرار مشهد قمع التجمعات السلمية بذات األدوات وبانتهاك فظ لحقوق املواطنني األساسية يف كل من غزة ورام الله، أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء 

"مساواة" بياناً تضمن فيما تضمنه أن اعتماد النهج البولييس القمعي لحرمان املواطنني من حقهم الدستوري يف املشاركة السياسية وتناول القضايا العامة التي تهم الوطن 

واملواطن وتمس بقواعد السلم األهيل والحياة الكريمة للمواطنني جريمة تستدعي املحاسبة ونهجاً يجب التوقف عنه فوراً.

وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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وكانت "مساواة" أصدرت بياناً تناول النتائج الوخيمة املرتتبة عىل واقعة فض التجمع السلمي يف رام الله.

وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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الى متى استمرار ظاهرة التعدي على القضاة واحملامني
يف تطور خطري تعرض القايض نبيل النتشة قايض محكمة صلح بيت لحم العتداء واحتجاز من قبل عنارص من جهاز األمن الوطني بتاريخ ٢01٨/٦/٩ ويأتي 

هذا االعتداء يف سياق ظاهرة التعدي عىل العاملني يف قطاع العدالة سواء كانوا قضاة أو محامني، لطاملا طالبت "مساواة" إىل جانب نقابة املحامني الفلسطينيني 

ومؤسسات املجتمع املدني إىل رضورة التوقف عنها واستبدال النهج القمعي البولييس بنهج التشارك الوطني يف التعامل مع قضايا وهموم الوطن واملواطن.

وإدارياً وصون  الجريمة للمحاكمة ومساءلة كافة املسؤولني عنها جزائياً  املذكور بكافة تفاصيله ومجرياته وطالبت بإحالة مرتكبي  الحادث  "مساواة" تابعت 

كرامة املواطن وحقه يف الحياة الكريمة.

وكان قائد قوات األمن الوطني اللواء نضال أبو دخان أصدر قراراً تضمن إعفاء قائد منطقة الخليل العميد محمد حسني محمود أبوهيفا من مهامه وتوقيف أعضاء 

الدورية املتهمني بارتكاب االعتداء عن العمل وإحالتهم للقضاء العسكري.

وبالنظر ألهمية القرار من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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هدايا الوزراء بحاجة إلى تنظيم قانوني يدرجها حتت مظلة أموال اخلزينة العامة
بتاريخ ٢01٨/٦/٦ ورد عىل صفحة الوزير السابق شوقي العيسة عىل فيس بوك ما يفيد غياب أي ترشيع ناظم ألوجه التعامل مع هدايا الوزراء وبخاصة تلك التي 

تندرج تحت مظلة الهدايا الثمينة التي يحصل عليها أصحاب املناصب الرفيعة بصفتهم الوظيفية، متضمناً أن الوزير العيسة كان قد قام بزيارة إلحدى الدول العربية 

أثناء توليه للمنصب الوزاري، ويف زيارة العمل تلك تلقى هدية قيمة عبارة عن ساعة ثمينة، وعند عودته إىل البالد وضع مجلس الوزراء يف صورة االجتماع بما يف 

ذلك الهدية التي تلقاهامطالباً باعتماد وإصدار نظام يحدد كيفية التعامل مع الهدايا عىل أن يرسي بأثر رجعي، وقام بإعطاء الساعة إىل الوزير الذي توىل حقيبته 

الوزارية، مطالباً إياه بإيصالها إىل دولة رئيس الوزراء وتذكريه برضورة إعداد وإصدار ذلك النظام الذي لم يتم إعداده أو إصداره حتى اآلن.

"مساواة" تطالب مجدداً دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاءه برسعة إعداد نظام خاص بإجراءات التعامل مع الهدايا التي تقدم لذوي املناصب التنفيذية العليا 

وإلزامهم بإيداعها يف الخزينة العامة، ونرش ذلك النظام واعتماده وإلزام سائر املوظفني العموميني به، عىل أن يتضمن نصاً بانطباقه بأثر رجعي عىل سائر املوظفني 

العموميني الذين تولوا الوظيفة العامة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية وحتى تاريخه، عىل اعتبار أن مثل هذه األموال حقاً للخزينة، ولم تقدم هذه الهدايا اياً كان 

نوعها للموظفني العموميني بصفاتهم الشخصية األمر امللزم لهم بإيداعها يف الخزينة العامة.

تسعة عشرة مذكرة توجهها "مساواة" ألركان العدالة ومسؤولي إنفاذ القانون
وّجهت "مساواة" منذ بداية شهر كانون ثاني ٢01٨ وحتى ٣1\05\٢01٨ تسعة عرشة مذكرة خاطبت من خاللها النائب العام والنائب العام يف غزة 

ورئيس وأعضاء مجلس القضاء األعىل ورئيس وأعضاء املجلس األعىل للقضاء يف غزة وهيئة التفتيش القضائي الرشعي، ورئيس املحكمة العليا الرشعية 

يف غزة، واألمني العام للمجلس الترشيعي يف غزة ونقيب املحامني الرشعيني ومجلس نقابة املحامني، وأعضاء مجلس نقابة املحامني يف غزة، واملستشار 

االجتماعية  الشؤون  وزارة  يف  الطفولة  حماية  ومرشد  والتعليم  الرتبية  ووزير  العام،  ومراقبها  غزة  يف  الرشطة  عام  ومفتش  الرئيس،  للسيد  القانوني 

ورئيس هيئة مكافحة الفساد؛ تناولت »تفرد وهيمنة الرشطة كتعبري عن نظام أمني ال يتسق والقانون األسايس ودولة القانون«؛ و »رفض عملية زراعة 

ِكىل ملواطنة دون سند قانوني« و«اعتداء قوى األمن عىل الطلبة يف حرم جامعة األزهر يف غزة« و«التوقيف غري املرشوع، واستحداث عقوبات عىل خالف 

حكم القانون، والتعسف يف استعمال السلطة، وفرض رسم عىل خالف حكم القانون األسايس« و«االدعاء بالتعذيب والحرمان من الحق يف تلقي الرعاية 

الطبية«؛ »تجاوز حكم القانون وحدود الصالحيات«؛ »ارتكاب النيابة العامة خطأً مهنياً جسيماً«؛ »االمتناع عن تنفيذ قرار قضائي«؛ »توقيف أطفال 

عىل ذمة املحافظ«؛ »حجز حرية والحرمان من الحق يف التعليم«؛ »االخالل بضمانات املحاكمة العادلة«؛ »استمرار ظاهرة التعدي عىل حقوق املواطنني/

ات وكرامتهم«؛ »انتهاك حرمة املساكن والتعسف يف استعمال السلطات«؛ »اإلخالل بمبدأ القيام بموجبات القانون يف الوظيفة العامة« و«تجاوز قواعد 

السلوك املهني، واملساس بحق املحامي يف أداء رسالته«.

وتلقت "مساواة" اثني عرش رداً عىل سبع عرشة مذكرة.

مركز "مساواة" يشارك يف املؤمتر الوزاري السادس
للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

شارك مركز "مساواة"، ُممثالً باملدير العام املحامي إبراهيم الربغوثي، يف املؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، والذي عقد يف الفرتة 

بني 15-٢01٨/4/1٦ يف بغداد-العراق. وقد قّدم السيد برغوثي باسم املركز مداخالت بخصوص موضوع املؤتمر، والذي جاء بعنوان: »مكافحة الفساد لحماية أمن 

اإلنسان واملجتمع«. 



عني على العدالة
121

تتمة / اإلفتتاحية
أي مقرتح أو تصور كفيل وقادر عىل االستجابة العملية إلنهاء االزمة وتجسيد وحدة منظومة العدالة وإعادة بناءها عىل أسس مهنية حيادية مستقلة واليزال أعضاؤها يبحثون 

عن آليات ناظمة لحوارهم الرسمي والذي لم يأتي بجديد وإعادة تكرار ذات األدوات واآلليات من شاكلة غض النظر عن االزمة البنيوية والبرشية ملنظومة العدالة وامليض باتجاه 

ذات التصور الرسمي الذي سبق وان جرب املرة تلو األخرى والذي يرى بان سبب األزمة يعود إىل قصور يف الترشيعات واختالف يف الصالحيات والحاجة للتوافق بني قيادات منظومة 

العدالة حولها متجاهالً أن األزمة لم تكن يوماً أزمة نصوص قانونية بقدر ما هي أزمة اداء برشي و بنيوي يطال سائر مكونات منظومة العدالة الرسمية وبخاصة املحكمة 

الدستورية العليا والقضاء النظامي والنيابة العامة ويتطلب تقيماً مهنياً موضوعياً وحيادياً ألداء سائر القائمني عىل أداء الوظيفة العامة يف منظومة العدالة بعد أن بان للجميع 

عدم جدوى إسناد مهمة اإلصالح وإعادة البناء للسلطة التنفيذية وعدم صحة مقولة القضاء يصلح نفسه بنفسه.

وملا كانت الوظيفة يف قطاع العدالة حقاً مجتمعياً وليست ميزة شخصية ملشغلها وملا كان التقييم املوصل للحقيقة والكفيل باإلصالح وإعادة البناء والتوحيد حاجة وطنية ملحة 

ال تحتمل التأخري تبدأ من رئس الهرم إىل قاعدته ويناط بلجنة مجتمعية مستقلة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والحيدة والشفاهة واالستقاللية تنفيذاً ملا هو مجمع علية 

وطنياً فإن هجر األدوات واآلليات التي ثبت قصورها وعجزها بات أمراً ملحاً وواجباً وطنياً ال يقبل التحايل او التسويف او املماطلة.

نعتقد جازمني أن يف مبادرة "مساواة" املعلنة لسائر األطراف الرسمية واألهلية ما يخرجنا من الدوران يف ذات الدائرة املغلقة ويؤمن إجابًة مضمونة للخروج من االزمة وتجاوز 

اثارها فهل من مجيب؟! 

"مساواة" تصدر وتشارك يف 10 أوراق موقف تتصل بتشريعات مخالفة للقانون وانتهاكات 
ماسة بحقوق االنسان

أصدرت "مساواة" منذ بداية شهر كانون ثاني ٢01٨ وحتى ٣1\05\٢01٨ وشاركت يف إصدار عرشة أوراق موقف تناولت: »املطالبة بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات 

الكربى«؛ »املطالبة بعدم إقرار مرشوع قرار بقانون املالكني واملستأجرين«؛ و«أوجه قصور مرشوع قرار بقانون معدل لقانون مكافحة الفساد«؛ و »احرتام حق القضاة يف 

التعبري عن الرأي«؛ »التوقف عن استمرار ظاهرة التعدّي عىل حقوق املواطنني/ات وكرامتهم، ومساءلة مرتكبيها«؛ و«أوجه انتهاك حقوق االنسان والقوانني السارية بإحالة 

املوظفني املدنيني إىل التقاعد القرصي« و«رضورة اإلرساع برصف رواتب املوظفني العموميني يف غزة«؛ و »أوجه العوار يف القرار بقانون الجرائم االلكرتونية وتعديله«.

940 مواطنًا/ة يشاركون يف برنامج العيادة القانونية
نفذت "مساواة" منذ بداية شهر كانون ثاني ٢01٨ وحتى ٣1\05\٢01٨ ثالثون ورشة عمل، استفاد منها ٩40 شخص من بينهم 705 نساء، قدم ُمعطيها استشارات قانونية 

للمشاركني تناولت: »جنوح وحماية األحداث« وتم عقدها يف معسكر الشاطئ؛ »الحقوق الرشعية باملرياث« و«قانون األحوال الشخصية »الزواج والطالق«« وتم عقدهما يف 

خزاعة؛ »وصول املرأة للعدالة« وتم عقدها يف معسكر جباليا؛ »قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000« وتم عقدها يف معسكر جباليا؛ »قانون حماية األحداث« وتم عقدها 

الخليل؛  الرشعية« وتم عقدهما يف قرية حتا يف  املرأة  األحداث« و«حقوق  »قانون حماية  الناموس-الخليل؛  اإللكرتونية« وتم عقدها يف قرية  الجرائم  »قانون  البلد؛  يف جباليا 

»حقوق الطفل« وتم عقدها يف قرية ترمسعيا-رام الله؛ »حقوق املرأة يف العمل« وتم عقدها يف مخيم الدهيشة؛ »حقوق املرأة الرشعية« يف قرية كفر نعمة-رام الله؛ »حقوق املرأة 

يف التعليم والعمل« وتم عقدها يف مدرسة عني عريك؛ »حقوق املرأة يف التعليم والعمل« وتم عقدها يف مدرسة مخيم عقبة جرب؛ »قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000« 

وتم عقدها يف جامعة النجاح؛ »حقوق املرأة يف التعليم والعمل« وتم عقدهما يف املدرسة اإلسبانية ويف مدرسة خولة بنت األزور؛ »حق املرأة يف الوصول إىل العدالة« وتم عقدها 

يف مخيم طولكرم؛ »حقوق الطفل« وتم عقدها يف مدرسة بادية القدس-  تجمع جبع البدوي؛ »قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000« وتم عقدها يف جامعة القدس 

املفتوحة-طولكرم؛ »حقوق النساء يف قانون العمل والخدمة املدنية واتفاقية سيداو« يف بيت ساحور؛ وتم عقد ورشتي عمل تحت عنوان »قانون العمل الفلسطيني« يف رام الله؛ 

»استخدام القوة املفرطة يف التجمعات السلمية ومدى مخالفتها للقوانني واملعاهدات الدولية، وانتهاكات حقوق اإلنسان« وتم عقدها يف مخيم العودة؛ »ضمانات املحاكمة العادلة 

يف الترشيعات الفلسطينية« وتم عقدها يف الشويكة؛ »قانون األحوال الشخصية »الزواج والطالق«« وتم عقدها يف الجنينة؛ »استقالل السلطة القضائية« و«الحق يف السكن يف 

القانون الفلسطيني واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان« وتم عقدهما يف خزاعة.

28 لقاءًا إذاعيًا وتلفزيونيًا جتريه "مساواة" بشأن التشريعات املخالفة للقانون 
ومبادرتها إلعادة بناء القضاء وإصالحه

نفذت "مساواة" منذ بداية هذا العام وحتى ٣1\05\٢01٨ ثمانية وعرشون مقابلة إذاعية وتلفزيونية ُبثت عرب 

راديو َعلَم/الخليل وراديو أجيال وراديو موال؛ وراديو غزة؛ وراديو رام الله؛ وراديو هوا نابلس وراديو االرساء يف غزة وراديو األزهر وراديو صوت الرأي وراديو أحال أف أم وراديو 

غزة أف أم وراديو نساء أف أم؛ وتلفزيون بوابة اقتصاد فلسطني وفضائية الكوفية؛ وفضائية الفلسطينية، وفضائية وكالة معاً، وفضائية وطن، كما أجرت مقابالت صحفية 

مع وكالة وطن ووكالة الرتا فلسطني والقدس.

 تناولت مرشوع قرار بقانون املالكني واملستأجرين الجديد، ومبادرة "مساواة" لتوحيد وإعادة بناء منظومة العدالة وتطويرها؛ وإحالة قاٍض باملحكمة العليا للتحقيق بسبب 

مشاركته يف ورشة عمل، واالعتداءات الجنسية عىل األطفال يف غزة؛ وائتالف حماية الكرامة اإلنسانية لألطفال« ومكافحة الفساد لحماية أمن اإلنسان واملجتمع والعيادات 

اإللكرتونية؛  الجرائم  بقانون  لقرار  معدل  بقانون  قرار  مرشوع  االبتزاز؛  بقصد  الشعوذة  ظاهرة  املحامني؛  نقابة  مجلس  انتخابات   ، "مساواة"  مركز  ينفذها  التي  التوعوية 

االمتحان الكتابي لدورة نيسان ٢01٨ للمحامني املتدربني من أجل الحصول عىل إجازة املزاولة.
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من يرغب من قضاة احملكمة العليا التعيني يف احملكمة الدستورية علية التقدم 
بطلب خطي دون ضمانات 

حصلت »عني عىل العدالة« عىل تعميم صادر عن رئيس مجلس القضاء األعىل رئيس املحكمة العليا يتضمن دعوة من يرغب من أعضاء املحكمة العليا للتقدم خطياً برغبة أو 

موافقة لألمانة العامة ملجلس الفضاء األعىل ملوعد أقصاه ٢01٨/5/٣0 لتعينه قاضياً يف املحكمة الدستورية العليا.

التعميم ال يشري إىل معايري االختيار أو إجراءاته ويستحدث اعتبارات للتعيني تتلخص بمن يرغب ويودع موافقته ورغبته الخطية قبل املوعد املشار إليه فيه، علماً بأن تلك املوافقة 

والرغبة ال تعنيان بالرضورة املوافقة عىل التعيني، ما قد يندرج تحت مظلة املناقصات، وبناقض بديهية طالب الوالية ال يوىل، وما قد يندرج تحت مظلة ما يسمى سياسة تدوير املواقع.

وبالنظر ألهمية التعميم من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشه.
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د  متى تتوقف معاناة املواطنني على معبر رفح وظاهرة الفساد املالي التي تكبِّ
مستخدميه مبالغ مالية طائلة؟

ت إحدى املحاميات املقيمة يف مدينة غزة »عني عىل العدالة« بخاطرة تلخص معاناة سفرها عرب معرب رفح الربي، وبالنظر ملا تضمنته من اإلشارة إىل مظاهر املعاناة التي  خصَّ

تمس بالحقوق األساسية للمواطن وكرامته اإلنسانية وحقه يف التنقل اآلمن املكفول بموجب القانون األسايس والقيم والعهود الدولية وما أشارت إليه من مظاهر فساد إداري 

ومايل يكّبد املواطنني مبالغ مالية طائلة دون سند من قانون فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.

..... وأخرياً بدأت وترية العمل يف معرب رفح الربي تتجه نحو اإلستقرار يف أعقاب اإلعالن عن بقاءه مفتوحاً يف كال االتجاهني حتى عيد الضحى املبارك، االستقرار االعالمي يتناقض 

مع واقع الحال، فالسفر عرب املعرب هو معاناة بحق عانيت منها شأني شأن املواطنني الغزيني املحارصين املتطلعني بشغف للسفر إيفاءاً باحتياجات إنسانية، أصبُت بمرض يف 

عيني وأوىص األطباء برضورة إجراء عملية جراحية لعالجه، وإمكانية إجراء تلك العملية غري متوفرة يف غزة، وعليه واستناداً إىل توصية األطباء إجراء العملية يف مرص او يف أية 

دولة اخرى تتوفر فيها امكانية العالج املتخصص، إنقاذاً لعيني توجهت مثيل مثل ٣000 مسافر/ة آملة تلقي العالج املطلوب خالل اياٍم معدودات، سفري ليس للرتفيه وليس 

للهجرة التي تداعب عقول املئات إن لم أقل اآلالف من مواطني القطاع وبخاصة الشباب منهم.

بدأت رحلة سفري يف منطقة أبو خرضة حيث طوابري مقتظة مقنطرة من البرش تتزاحم للتسجيل ودفع الرسوم وإبراز وتسليم األوراق الثبوتية تحت أشعة الشمس الحارقة، 

واالنتظار الطويل والبحث يف كشوفات املسافرين عن إسمي ورقم الباص الذي سيقلني وساعة انطالقه، البحث يف الكشوفات يتم املرة تلو املرة وسط املحيط البرشي وإن ظهر 

االسم عىل كشف خاص يصدر عىل موقع وزارة الداخلية تتجه إىل قاعة أبو يوسف النجار يف مدينة خانيونس ليس لها من القاعات اال االسم، فهي غري مؤهلة وال تتوافر فيها 

رشوط الحياة الصحية، وقدرتها االستيعابية اقل من نصف مرتاديها أو املحتجزين فيها لساعات طويلة، كثافة برشية مهولة والقاعة عذراً مركز التوقيف تخلو حتى من نقطة 

إسعاف او دكان أو بقالة توفر الغذاء، بني تلك الجموع أعداد كبرية من كبار السن الذين ال يقوون عىل الحركة واألطفال الصغار أنهكهم االنتظار والحر، رصاخ وآهات وحديث 

يروي قصص إنسانية مؤملة ومؤذية، وأصوات استعطاف ألصحاب القلوب الرحيمة يعود صداها دون استجابة، فاألولوية الستقالل الباصات املغادرة تخضع لرشوط ومعايري 

وتكلفة مالية باهظة ُتدفع من تحت الطاولة ومن فوقها، واالختيار ال تقف رشوطه عند هذا الحد، رغم ما يتكبده املسافر من أموال طائلة ابتدأت بخمسة آالف دوالر ثم انخفضت 

إىل ثالثة آالف ثم إىل ألفّي دوالر للشخص الواحد، وأمام الحاجة املُلحة وكثرة عدد منفذي تلك الرشوط فالواسطة واملحسوبية هي معيار اإلختيار من بني أولئك املستوفني للرشوط 

أعاله، ويبدأ املنادي بالنداء عىل األسماء وسط تزاحم شديد دون تمييز بني نساء ورجال وشيوخ وأطفال، ويف وسط يسوده الضجيج والعرق الذي يكتيس الوجوه، وتصلب األقدام 

وأوجاعها، والوقوف والحراك يف الوسط املقتّظ لساعات، وأوامر املرشفني ومخاطباتهم وكلماتهم وألفاظهم املُّذلة والنظرة إىل املواطنني كقطيع ُيصارع من أجل حصوله عىل 

مكان يف أحد الباصات بعد أن يكون قد قىض يوم أو يومني داخل تلك القاعة بأمل أن تسعفه واسطة أو ضمري يف االنضمام إىل فوج املسافرين، ومن يحالفه الحظ بعد وفاءه 

بالرشوط كافة ويف ظل العدد املحدد يغادر، ومن ال يحالفه الحظ يعود ثانية لرحلة العذاب مجدداً.

أكثر من ذلك، وحتى وإن نودي عىل إسمك للخروج فكثرياً من الحاالت التي اختزل فيها عدد الخارجني إىل نقطة املعرب املرصية إىل النصف، وأعيد النصف اآلخر ليقيض يوماً أو 

يومني لعل حظه ال يتعثر ثانية؛ النوم ليس كالنوم املُعتاد، تقضيه جالساً عىل كريس وبيدك قطعة من الكرتون تحركها يميناً وشماالً لعلك تنال بعضاً من الهواء الساخن نهاراً 

أولياء أمورهم أو عىل األرض وبني الحقائب، لفيٌف من البرش وقصص  أيدي  النحو عىل معدة فارغة، ينامون عىل  والقارس ليالً، والكثري من الطفال يقضون ليلهم عىل هذا 

إنسانسة مختلفة وأوجاع كثرية، وشباب مرتحل يأبى أن يبني عشه فوق شجرة أبيه، منهم من سيبدأ رحلة عالج ومنهم من سيعود إىل عائلته، ومنهم من يحلم بمستقبله، 

ومنهم من سيظل مسافراً إىل األبد.

ومن بعدها يتقرر مصريك إما بالدخول أو الرجوع خلفاً كما جئت لتكرر املأساة مرة أخرى أمالً يف العبور!

"مساواة" تتساءل وترصخ أما آن لهذه املأساة أن تنتهي ولهذه املعاناة أن تتوقف، ولهذا الفساد أن ُيساءل؟!

"مساواة" حتول دون إصدار قرار يهدد مصير طلبة مدرستني لوكالة الغوث يف غزة
من نافلة القول إن لكل مواطن الحق يف التعليم وينبغي احرتام هذا الحق وتأمنيه وبذل كافة الجهود يف سبيل توفريه لسائر املواطنني واعماالً بالحق الدستوري للتعليم وتعزيز 

تمكني املواطنني من التمتع به تلقت "مساواة" شكوى من أولياء أمور طلبة مدرستني تابعتني لوكالة الغوث هما مدرستا غزة املشرتكتني )أ( و)ب( تفيد أن إدارة الوكالة ويف اطار 

سياستها الهادفة يف إعادة تأهيل مباني املدارس التابعة لها ترغب يف نقل طلبة املدرستني إىل مدارس أخرى بعيدة عن مكان إقامة ذويهم اللذين اعرتضوا عىل قرار النقل وطالبوا 

بأن يتم النقل إىل مدارس محيطة يف نفس املنطقة التي تقع فيها املدرستني املنوي إعادة تأهيلهما وإتباع نظام املناوبات عىل اعتبار ان نقل أبنائهم إىل منطقة بعيدة عن مكان 

سكناهم يؤثر سلباً عليهم وعىل أوالدهم إذ سيزيد من األعباء املالية عىل أرسهم ويساهم بشكل او باخر يف انتشار ظاهرة ترسب األطفال من املدرسة.

وبتواصل "مساواة" مع اإلدارة املختصة يف الوكالة واولياء األمور املشتكني تم التوافق عىل اقرتاح "مساواة" بإجراء استفتاء يشمل سائر أولياء األمور للتقرير بشأن مكان النقل 

ونظام املناوبات، وبنتيجة االستفتاء قررت إدارة الوكالة االستجابة لطلب األهايل وإعمال نظام املناوبات املقرتح من قبلهم ونقل أوالدهم إىل مدارس قريبة من أماكن سكناهم.

ال زلنا ننتظر مساءلة مرتكبي االعتداء على طفلة أمام مبنى محكمة اخلليل
يف أول يوم من شهر رمضان املبارك تعرضت طفلة مقيمة يف مركز رعاية الطفولة يف بيت لحم إىل اعتداء جسدي ونفيس، االعتداء نسب وقوعه من قبل امرأة ورجل ينتسبان إىل 

الرشطة حيث أدعّي بقيام الرشطية بقذف الطفلة إىل داخل سيارة أقلتها ملشاهدة والدها يف مقر النيابة العامة يف محكمة بداية الخليل وواصلت االعتداء عليها بالرضب وشد 

شعرها بالرشاكة مع رشطي وذلك كله امام مبنى محكمة بداية الخليل وأعني موظفني عمومني يف املحكمة وموظفي مركز رعاية الطفولة.

"مساواة" فور علمها بالحادث طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حيادية مهنية رسمية واهلية تشكل بقرار رئايس يجري بنزاهة وشفافية وتعلن توصياته وتنفذ بما يضمن مساءلة 

مرتكبيه والوقوف عىل حقيقة ما جرى وبيان عما إذا كان الحادث يقع تحت دائرة انتهاك حق الطفولة باالعتداء الجسدي والنفيس ام يندرج تحت مظلة محاوالت إنقاذ الطفلة من 

نفسها وإحباط محاولتها لالنتحار وفقاً ملا نسب صدوره من جهات ذات صلة بمرتكبيه وال زلنا ننتظر النتائج بما فيه مساءلة مرتكبي االعتداء إدارياً وجزائياً وفقاً لألصول املرعية.
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احملكمة الدستورية العليا واالستخبارات العسكرية تختتمان دورة مشتركة
اختتمت املحكمة الدستورية العليا واالستخبارات العسكرية دورة مشرتكة استهدفت تطوير قدرات موظفي املحكمة وكادرها اإلداري 

يف أصول الربوتوكول ويف التواصل واالتصال.

رئيس املحكمة أشاد يف اختتامها بدعم االستخبارات العسكرية. 

محكمة النقض تقرر: اجلنايات الكبرى هي املختصة بالنظر والفصل
يف املخالفات واجلنح واجلنايات املتعلقة باألمن الداخلي واخلارجي

أصدرت محكمة النقض حكماً يقيض باختصاص محكمة الجنايات الكربى يف النظر والفصل باملخالفات والجنح والجنايات املتعلقة 

باألمن الداخيل والخارجي ملغية حكماً صادراً عن تلك املحكمة قرص اختصاصها عىل الجنايات ويذكر بأن تشكيل املحكمة والقرار 

بقانون الصادر بشأنها ال زال موضع رفض من مؤسسات املجتمع املدني ما حمل السلطة التنفيذية عىل تعديل القرار بقانون الناظم 

لها، التعديل الجديد بدوره ال زال موضع معارضة مؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني.

متى ستجري انتخابات اللجان الفرعية لنقابة احملامني
يتم  لم  املذكور  القرار  للنقابة،  الفرعية  اللجان  انتخابات الختيار  ملزماً ملجلسها بإجراء  املحامني قراراً  لنقابة  العامة  الهيئة  اتخذت 

تنفيذه بعد عىل الرغم من أهميته القصوى لتفعيل دور النقابة يف سائر محافظات الوطن بما يلبي احتياجاتها ومتطلبات أداء رسالتها 

يف ضوء االزدياد العددي امللحوظ يف أعضائها.

"مساواة" تأمل التزام مجلس نقابة املحامني بقرار الهيئة العامة ووضعه موضع التنفيذ بأرسع وقت.

تتمة / أثناء الطبع
إضافة اىل أن الدعوة اىل االجتماع من قبل نائب رئيس مجلس القضاء األعىل باطلة، إذ ال يجوز التفويض يف مثل هذه الصالحيات، وأشارت املحكمة اىل أن قرارات مجلس القضاء 

األعىل تمس مراكز قانونية للسادة القضاة بل وللعامة أيضاً، ما يجعل من انعقاده عىل خالف حكم القانون مثرياً للجدل ومرتباً للبطالن.

قرار املحكمة املذكور صدر باألغلبية حيث أيده أربعة قضاة وعارضه ثالثة، وأوقف العمل بالنتائج مؤقتاً لحني الفصل يف املوضوع، بحكم قد يلغي النتائج أو يقبلها ويلغي قرار 

اإليقاف املؤقت.

"مساواة" عربت عن موقفها الذي جاء قرار املحكمة منسجماً معه، وأشارت اىل أن الدعوة اىل االجتماعات من قبل رئيس املجلس قد تندرج تحت طائلة البطالن، إذ ال يجوز 

التفويض يف الدعوة اىل مثل هذه االجتماعات التي يفرتض ترأسها من قبل رئيس مجلس القضاء األعىل، ولفتت االنتباه اىل غياب رئيس املجلس عنه، اىل جانب قاضيني من قضاة 

املحكمة العليا املقيمني يف غزة، ومقاطعة ستة قضاة من قضاة املحكمة العليا العاملني يف رام الله لالجتماع املذكور.

وُيذكر أن "مساواة" سبق وأن أشارت اىل أن انعقاد مجلس القضاء األعىل من قبل ثمانية من أعضائه بدالً من تسعة، وعدم دعوة القايض عبد الله غزالن لحضور جلساته قد يلقي 

بظالل البطالن عىل ما صدر من قرارات عن اجتماعاته بعدد أقل من العدد املشار إليه قانوناً.

املحكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ ٢01٨/٦/٢7 أوردت يف حيثياته تسبيباً يتطابق مع رؤية "مساواة" التي أُعلنت قبل صدوره.

وترى "مساواة" أن ال بديل عن االلتزام بحكم القانون ودعوة القايض غزالن لحضور اجتماعات املجلس بصفته عضواً فيه، عىل اعتبار أن عضويته لم تُزل ألي سبب قانوني، 

وبالنظر اىل أن املادة ٣7 من قانون السلطة القضائية لم تحدد مدة لعضوية املجلس، ولم تحدد حاالت إلنهاء عضوية أياً من أعضاءه أو استبداله خارج نطاق رشوط فقدان 

العضوية ألسباب قانونية لم تتوفر أياً منها كمربر الستبعاد القايض غزالن من عضويته، وتطالب بالتوقف عن إجراءات اختيار بديل له، وذلك كله بعيداً عن التدخل يف قناعة 

املحكمة العليا.
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عدم صدور قرار رئايس بتمديد عمل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة التي انقضت املدة املحددة لعملها بموجب املرسوم الرئايس   

املشكل لها والصادر بتاريخ ٢017/٩/٦؟

اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة قررت عقد خلوة ألعضائها لعلهم يتوصلون إىل توافق بشأن املهمة املكلفني بها؟  

وزارة االقتصاد عادت الستقبال تسجيل الرشكات دون ختم محاِم؟  

أن 14 قاضياً من قضاة املحكمة العليا من بينهم ٦ قضاة من غزة لم ترصف لهم سيارات رغم ان التخصيص للمركبات ورد لقضاة   

املحكمة العليا دون تمييز ورغم تخصيص جيب حركة لرئيس محكمة الجنايات الكربى؟

إال من اجتازوا متطلبات إشغال وظيفة قاض صلح لم يتم تعينهم حتى اآلن وأن مجلس القضاء األعىل أعلن عن مسابقة جديدة وغري   

تشكيل لجنتها؟!

أن إدارة جامعة تستعني بقوة امنية لفض اعتصام طالبي داخل حرمها وأخرى تمنع أحد طلبتها من دخول حرمها قبل قيامه بحذف   

بوست نرشه عىل صفحته الخاصة عىل الفيسبوك بشيد بجامعة أخرى؟ 

أن أجرة مقر املحكمة الدستورية العليا السنوية 170 ألف دوالر؟!  

أن مستشارا لرئيس مجلس القضاء األعىل للعالقات الدولية تم نقله إىل ديوان املوظفني العام بعد شهرين وتسعة أيام من ترقيته وتعينه   

مستشاراً؟ 

قايض محكمة عليا دّون عىل صفحة قايض محكمة صلح عىل الفيسبوك تعليقاً تضمن إتهاماً مبارشاً ملؤسسات املجتمع املدني بأنها   

وجدت لتخريب الوطن وتنفيذ أجندات خارجية، األمر املوجب ملساءلته؟

تأخري ملحوظ يتجاوز العام يف بعض األحيان، وأشهر عدة يف أحيان أخرى يف تنفيذ أوامر حبس صدرت بموجب قرارات قضائية؟  

محكمة عسكرية تؤجل جلساتها دون حضور املتهمني لعدم وجود تنسيق بني قلمها والسجن الذي يحتجز فيه املتهمني، ما حال دون   

مثولهم أمامها؟

قايض محكمة بداية ..... يقرر شطب الدعوى يف الساعة التاسعة صباحاً بسبب عدم حضور املدعي يف اليوم األول من شهر رمضان؟  

محكمة تنفيذ ..... تقرر اإلجابة عىل طلب أمر حبس املنفذ ضده، بعد أكثر من شهر من تقديم الطلب؟  

ملف ضائع يف دائرة تنفيذ ..... منذ بداية العام ولم تفلح مساِع العثور عليه بعد؟  

محكمة .... تصدر قرار بطلب مستعجل بعد شهر ونصف من تسجيله؟  

قايض تنفيذ محكمة ..... يعني جلسة اقتدار بعد أكثر من 5 شهور من تسجيل الدعوى التنفيذية؟  

محامي يقنع موكل زميل له بعزله، ليتوىل تمثيله بدالً منه، ويعده بإخالء سبيله خالل أسبوعني من تاريخ توكيله،  مقابل أتعاب محاماة   

قدرها ٢000 شيكل، املوكل استجاب لوعد املحامي وعزل وكيله السابق ليُفاجئ باملحامي الجديد يطلب منه ٣000 دوالر أتعاباً للمحاماة 

بدالً من ٢000 شيكل وليُفاجئ أيضاً بعدم إخالء سبيله واستمرار توقيفه؟

بتاريخ ٢01٨/5/٣0 محكمة تسوية ..... تؤجل نظر الدعوى إىل تاريخ ٢01٩/٢/٦ النشغال القايض! والتأجيل للعام القادم حدث أكثر   

من مرة ويف أكثر من ملف لدى أكثر من محكمة تسوية؟

محكمة صلح ..... تؤجل النظر يف دعاوى جزائية بسبب عدم حضور ممثل النيابة العامة رغم صدور إلغاء التعديل الذي كان يعفي النيابة   

من الحضور؟
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موظفي دائرة التبليغات يف محكمة بداية ..... تقاعسوا عن تحرير التبليغ، رغم صدور قرار قضائي بذلك منذ أكثر من 4 شهور!  

رئيس املجلس األعىل للقضاء يف غزة يتقاىض راتباً تقاعدياً من نقابة املحامني؟  

لقيمته بواقع  العام محدداً  النائب  بدفع ٢5 شيكل بدالً من 1٢ شيكل عىل خالف تعميماً صادراً عن  تلزم محامياً  الجزئية   ..... نيابة   

دينارين، وترفض استقبال طابع بريدي بدعوى اعتمادها للطابع االلكرتوني؟

قايض تنفيذ محكمة ..... يرفض اعرتاضاً عىل إدخال أخ منفذ ضده كمدين يف الدعوى دون وجود توقيع له عىل السند التنفيذي ورغم   

إقرار شخص آخر بأنه املدين األصيل والوحيد امللزم بتسديد قيمة السند وتعهده بذلك؟

أحد أفراد مركز رشطة ..... يقوم بتهديد متهم أنكر مديونيته للمشتكي بادعاء أن سلوكه املنكر للمديونية جريمة يعاقب عليها القانون   

بالحبس؟

رئيس قلم الجزاء يف محكمة يرفض تصوير استئناف بحجة أن طالبه ليس له الحق يف استئنافه كونه مقدم من النيابة، عىل الرغم من أن   

طالب التصوير هو املجني عليه أو املدعي بالحق الشخيص، والذي ادعى بأن املوظف املذكور امتنع عن تمكينه من التصوير بسبب قرابة 

املوظف للمستأنف ضده؟

مسؤول كتيبة ..... يقوم باختطاف مواطناً واالعتداء عليه بالرضب والتكسري والتهديد تحت السالح لحمله عىل التنازل عن حقه، ويكرر   

االعتداء ذاته ثانية عىل الرغم من تقديم املجني عليه لشكوى موضوعها االعتداء األول، والرشطة تصمت؟

قايض محكمة صلح ..... يبارش جلساته مرتدياً شعار تنظيمه حول عنقه بدالً من الكسوة القضائية؟!  

ولم  مكتبه  يف  ملفها  أودع  املختصة  املحكمة  رئيس  أن  بدعوى  قضاة  مخاصمة  دعوى  يف  جلسة  تعيني  يف  يماطل  محكمة  قلم  رئيس   

مها؟ يُرسِّ

مدير قسم التحقيق يف مركز رشطة ..... يرفض تزويد محامياً بملف التحقيق أو إطالعه عليه، مدعياً بأن امللف أحيل إىل نيابة ..... الجزئية   

التي نفت تلقيها إياه ما مس بحقه يف الدفاع؟

قايض محكمة صلح ..... يحتيس النسكافيه مع وكييل نيابة أثناء نظره يف الدعاوى!  

ابن رئيس نيابة ..... الجزئية البالغ من العمر 1٢ عاماً يرافق والده أثناء التحقيق مع متهمني أُحيلوا إليه؟  

الرشطة العسكرية يف مدينة ..... تتوىل النظر يف نزاع عىل أرايض وتستقبل شكاوى جزائية موضوعها الرسقة؟  

موظف يف دائرة تنفيذ ..... يرفض استقبال طلب اسرتداد أمر حبس، رغم اعرتاض وكيل املنفذ ضده عىل صحة سند عريف، ورغم عدم   

صدور قرار من قايض التنفيذ يقيض بعدم استمرار التنفيذ؟

دائرة التنفيذ يف محكمة ..... تفرض رسم )دمغة( قيمتها خمسة شواقل عىل كل معاملة تنفيذ بقرار من لدنها؟  

صندوق محكمة ..... يغلق أبوابه ملدة أسبوع بدعوى خلل فني؟  

أحد أفراد قوى األمن يف مركز رشطة ..... يطلق النار عىل موقوف بتهمة التهريب بزعم محاولة الفرار، وذويه يدعون أن الرشطة نقلته   

مكبل اليدين إىل منطقة زراعية لالستدالل عىل املواد املهربة، إطالق النار أدى إىل وفاة املحتجز؟!

قايض محكمة ..... يسمح للرشطة القضائية بإدخال املوقوفني إىل قاعة املحكمة مكبيل األيدي!  

محكمة استئناف ..... تصدر قرار إمهال بحق متهم لتسليم نفسه إىل الرشطة القضائية خالل مدة عرشة أيام، رغم صدور قرار قضائي   

برباءته من التهمة املسندة إليه؟!

قايض محكمة ..... يدون يف ضبط الجلسة أن املتهم مذنب ويطلب الرأفة والرحمة رغم إنكار املتهم للتهم املنسوبة إليه؟!  

أفراد من الرشطة يعتدون بالرضب عىل موقوف يف مبنى النيابة العامة، بسبب طلبه التحدث مع وكيل النيابة، وأحد موظفيها يخيل املكان   

للحيلولة دون مشاهدة االعتداء من قبل املحامني واملواطنني؟!

محكمة صلح ..... تدين متهم بالتهمة املسندة إليه، دون االستماع لبيناته، رغم أنه أجاب بأنه غري مذنب ولديه شهود؟!  
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محكمة بداية ..... تحجز قيمة الكفالة، رغم حصول املتهم عىل الرباءة واستنفاذ كافة طرق الطعن؟  

مركز رشطة ..... يوقف متهم ملدة 100 يوم عىل ذمة شكاوى مالية؟  

موظف تنفيذ يف محكمة ..... يختار مراجعيه املنتظرين يف الطابور دون احرتام الدور! والدائرة ذاتها توقف عملها عند الساعة الثانية   

عرشة يف ذات اليوم؟

موظفوا دائرة تنفيذ محكمة بداية ..... يرفضون تنفيذ قرار قايض التنفيذ القايض بإدخال كفيل لتسوية القضية من خالله؟    

بعد حصول طالب التنفيذ عىل قرار بالحجز التنفيذي عىل محالت املنفذ ضده، قام موظفو املحكمة بمنح املنفذ ضده مهلة أسبوع لتسديد   

ما عليه دون موافقة طالب التنفيذ، ما أتاح الفرصة له لتقديم استشكال، إال أن القايض رفض اإلستشكال فقام موظفو املحكمة بمنح 

املنفذ ضده مهلة أسبوع آخر، وتبني بعدها أن املنفذ ضده قام بتهريب أمواله وإغالق املحل محل الحجز، قرارات االمهال ُمنحت من قبل 

املوظفني دون أن تستند إىل أي قرار قضائي؟!!

كاتب عدل محكمة ..... يحرر سند دين منظم، يفيد مديونية مواطن والتزامه بدفع الدين عىل أقساط قيمة الواحد منها 400 شيكل، يف   

غيبة من الدائن، املدين يتقدم بشكوى جزائية موضوعها النصب واالحتيال مستنداً إىل ذات السبب؟

اختطاف شاب مع والدته املسنة من أمام مبنى نيابة ..... الجزئية، من قبل مسلحني، االختطاف تم أمام أفراد من رشطة ..... ومدير   

رشطة ..... دون أن يحركوا ساكناً، ما سهل عملية االختطاف!

قايض محكمة صلح ..... قام بطرد متقاٍض من قاعة املحكمة دون سبب، مقرراً عدم السماح له بحضور جلسات املحاكمة؟  

محكمة بداية ..... تمدد توقيف متهم رغم مرور ستة أشهر عىل توقيفه دون إيداع الئحة اتهام بحقه؟  

الساعة الثامنة والنصف مساءاً دون مذكرة تفتيش أو إذن من النيابة، ودون وجود  عنارص رشطة مركز ..... يفتشون منزل مواطناً   

للرشطة النسائية؟

مدير مركز رشطة يحتفظ بأوامر الحبس يف مكتبه الخاص؟  

مأمور ضبط قضائي يوجه ألفاظاً نابية ملوقوف طلب رشب املاء؟  

نقل موقوف عىل خلفية جنائية اىل املستشفى لتدهور حالته الصحية نتيجة إلرضابه عن الطعام ملدة تزيد عن شهر ونصف احتجاجاً عىل   

استمرار توقيفه؟

شكر خاص
تتوجه "مساواة" بالشكر والتقدير ألعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( ولشبكة املدافعني عن 

حقوق اإلنسان الفلسطينية، لدورهم املميز يف رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان وتجاوز حكم القانون، وتلقي شكاوى ومساهمة 

يف رفع الوعي القانوني املجتمعي وخاصة يف املناطق  املهمشة، ودورهم املميز يف الرقابة عىل أداء منظومة العدالة وبخاصة املحاكم 

ونخص بالذكر يف هذا املجال املحامني/ات: رشدي الهيقي، أسماء أبو هربيد، محمد الدحدوح، محمد اللوح، محمود شبري، كرم صبح، 

نارص دلول، نور الدين أبو زر، أحمد عمار، سليمان النزيل، منار األطرش، يحيى الحديدي، بنان طنطور. 
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أعضاء مجلس إدارة  

املدير العام املحامي ابراهيم الربغوثي

هيئة حترير عني على العدالة 

اإدارة جم���ل�������س  ع�������ض���و    - ج�������ر   ي����ا�����ض����ر  امل����ح����ام����ي 

اإدارة جم���ل�������س  ع�������ض���و   - ال�������ض���وي���ك���ي  ف���ه���د  امل����ح����ام����ي 

ال���������ض����ر اأم��������������ن   - ب������خ������ت������ان  ي������و�������ض������ف  امل�������ح�������ام�������ي 

امل����ح����ام����ي اإب�����راه�����ي�����م ال�����رغ�����وث�����ي - امل�����دي�����ر ال����ع����ام 

ال��رق��اب��ةال��ق��ان��ون��ي��ة م�����ض��وؤل��ة  اأن��غ��ام من�ضور -  امل��ح��ام��ي��ة 

املركز الفلسطيني الستقالل
 احملاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي املواطن/ أختي املواطنة

من أجل ضمان حقوق املواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

الربامج يف "مساواة" عن مواصلة اصدار نرشة  املواطنني. تعلن دائرة  واملساواة بني 

"عني عىل العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  ُتعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها الستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

املحاكمة  وضمان  العدالة  إىل  والوصول  القانون  أمام  باملساواة  املهتمني  لسائر 

العادلة، بعدم الرتدد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة يف سطور
من  بمبادرة   ٢00٢/٣/1٨ بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غري  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت عىل عاتقها  اجتماعية،  محامني وقضاة سابقني وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقالل القضاء واملحاماة ترشيعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  ملبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والترشيعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  واملحاماة  القضاء  استقالل  ومضامني  ومقومات  عنارص 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم عىل حقوق اإلنسان واالدارة املبنية عىل النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  لإلسهام  بالقانون  املشتغلني  كافة  "مساواة"  تدعو 

والتعبري عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة يف الكتابة اليها، 

العدالة"  عىل  "عني  دوريتيها  يف  نرشها  عىل  "مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون".

تتمة )ص 1٢4(

رئيس مجلس اإلدارة  ½ الدكتور طالب عوض  

نائب/ة رئيس مجلس اإلدارة ½ األستاذة لبنى عبد الهادي 

أمني/ة الرس ½ املحامية فايزة الشاويش  

أمني الصندوق ½ املحامي يوسف بختان 

عضو  ½ املحامي رشحبيل الزعيم 

عضو ½ املحامية إصالح حسنية  

عضو ½ األستاذ سمري الربغوثي  

عضو ½ املحامي يارس جرب  

عضو ½ املحامي فهد الشويكي  

بتطابق مع رؤية "مساواة" املعلنة
عضوًا  انتخابات  بنتائج  العمل  مؤقتًا  توقف  العليا  احملكمة 

جديدًا ملجلس القضاء األعلى
مؤقتاً  العمل  إيقاف  قررت  العليا  املحكمة  بأن  العدالة"  عىل  "عني  علمت 

يف  عضواً  النتخاب   ٢01٨/٦/٢1 يوم  أجريت  التي  "االنتخابات"  بنتائج 

عضويته  أنهيت  الذي  غزالن  الله  عبد  للقايض  خلفاً  األعىل  القضاء  مجلس 

منه دون سند قانوني، وجاء يف قرار املحكمة أن القايض ابراهيم عمرو لم 

يُحز عىل أصوات  لم  العليا، حيث  املحكمة  أعضاء  أغلبية  تأييد  يحصل عىل 

)النصف +1( من أعضائها ما يتناقض مع جوهر االختيار املنصوص عليه يف 

املادة ٣7 من قانون السلطة القضائية، 

املكتب الرئييس -  رام الله

57 شارع املحاكم، البالوع، البرية،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        

مكتب غزة

برج الجالء، الرمال، غزة،  ص.ب 1920

تلفون:2864206 8 (0) 970+ 

فاكس: 2864206 8 (0) 970+

 musawa@musawa.ps :الربيد االلكرتوني

 www.musawa.ps :الصفحة االلكرتونية


