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نرشة يصدرها املركز الفلسطيني إلستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الثالث والعرشين/ كانون األول ٢٠١٨

إقرأ يف

هذا العدد

ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية يستجيب 
ملذكرة "مساواة" ويحيل عناصر من الشرطة إلى مجالس تأديبية

تلقى املركز الفلسطيني السقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى 

خطية بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ من املواطن أحمد نظيف ِعبد املجيد منصور من 

قرية بدو، تلقى املركز الفلسطيني السقالل املحاماة والقضاء "مساواة"

التوقيف على ذمة احملافظ وهذه املرة دون سبب!
واحتجاز موظفًا عامًا على خالف حكم القانون!

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 

الوقائي  األمن  بأن جهاز  ..... من جنني، تفيد  املواطن  بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٢ من 

استدعى ابنه ملراجعة الجهاز بتاريخ ٢٠١٨/٠7/3٠،

يف غياب مرجعية الفصل يف تنازع اإلختصاص بني النيابة 
س حقوق املواطن دون ُمسائلة املدنية والنيابة العسكرية ُتَ

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 

بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٨ من املحامي محمد الهريني، تفيد بأن موكله الدكتور أحمد 

هند قد تعرض العتداء جسيم من قبل أحد أفراد الحراسات يف الرشطة، 

احلل األمني والفصل من العمل ال يوقف املعارضة 
اجلماهيرية لقرار بقانون الضمان االجتماعي 

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى من مواطن 

يعمل فني مخترب يف إحدى الجامعات الفلسطينية، تفيد بأن حرس الجامعة منعوه 

بالقوة من الدخول إىل مكان عمله يف الجامعة،

مجددًا -العالقات الشخصية حاجزًا لقبول شكاوى املواطنني 
لدى املراكز الشرطية

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 

بيت  منطقة  سكان  من  قاسم  محمود  سعاد  املواطنة  من   ٢٠١٨/7/٢6 بتاريخ 

حانون يف محافظة شمال غزة، تتضمن تعرض ابنها املعتدى عليه بإطالق النار،

متى ُتصدر احلكومة نظامًا يورد هدايا املوظفني العموميني
يف املوازنة وينظم أوجه إنفاقها؟

إىل  الرقابي عىل الترشيعات واألنظمة، وجه مركز "مساواة" مذكرة  يف إطار دوره 

هيئة مكافة الفساد بتاريخ ٢٠١٨/٠7/١١ مطالباً باتخاذ املقتىض القانوني الذي 

من شأنه أن يوفر املعالجة الترشيعية للهدايا املقدمة للموظفني العموميني،

 

يجب عدم إفالت مرتكبي تعذيب األطفال من العقاب 
أصدر ائتالف حماية الكرامة اإلنسانية لألطفال ورقة موقف بتاريخ ٠3/٢٠١٨/٠9 

طالب من خاللها بعدم إفالت مرتكبي جريمة تعذيب االطفال يف غزة من العقاب، 

وذلك يف أعقاب وقوفه عىل كافة التفاصيل ومختلف اإلدعاءات و التربيرات والروايات 

التي رافقت الكشف عن واقعة تعذيب أطفال يف "بدرونات"

السيد الرئيس اطرحه جانبًا وال تلتفت إليه
هل ثمة مشروع قرار بقانون معدل لقانون 

اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية؟!

بعدم  الرئيس  السيد  تطالب  "مــســاواة" 
اعتماد توصيات اللجنة الرسمية لتطوير 
بقانون  قــرار  ومشروع  العدالة  منظومة 

ل لقانون السلطة القضائية ح؟معدِّ
حي

 ص
هل  القانوني  املــرصــد  ُتنجز  "مــســاواة" 

 UNDP ــع  م بــالــشــراكــة  ــس  ــام اخل
واإلحصاء املركزي

التتمة  ص )٨٢(

تكرار اعتماد ذات األدوات بعد ثبوت فشلها مضيعة 
للوقت والتفاف على املطلوب وتكريس للمأساة

سابق  أعىل  قضاء  مجلس  رئيس  قيام  عن  النقاب  ُكشف  أن  منذ 

بإيداع استقالته املُسبقة لدى السلطة التنفيذية، واستخدامها لتلك 

اإلستقالة كطريق إلنهاء وظيفته، وما تبعها من انهيار ملحوظ يف 

القضاء، تمحور  العدالة، وبخاصة  أداء منظومة  يف  الجمهور  ثقة 

الحوار املجتمعي بشأن آليات الخروج من األزمة يف رؤيتني، األوىل: 

للسلطة  سبق  التي  واآلليات  واألساليب  األدوات  ذات  اعتماد  ترى 

يف  االختالف  هوة  تضييق  وراء  سعياً  إليها  ولجأت  التنفيذية 

الصالحيات بني وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء 

األعىل، واإلتكال عىل ائتمان السلطة التنفيذية عىل إصالح القضاء 

وهيمنة  وتأثري  نفوذ  من  تملكه  ما  ضوء  يف  العدالة  ومنظومة 

ترشيع  أزمة  العدالة  أزمة  واعتبار  برمته،  السيايس  النظام  عىل 

ونصوص قانونية فتحت املجال أمام اختالف زعماء أركان العدالة 

إىل  الثانية: تستند  والرؤية  والصالحيات؛  السلطات  وتنازعهم عىل 

وأزمة  بنيوية  أزمة  هي  العدالة  منظومة  يف  الجوهرية  األزمة  أن 

أداء برشي وأزمة انقسام وأزمة استبعاد أصحاب الحق املبارشين 

األزمة  هذه  مثل  عالج  وأن  وحيادي،  ونزيه  عادل  قضاء  وجود  يف 

آليات  عرب  واإلنقسام  واألداء  البنية  أزمة  ملعالجة  التصدي  يتطلب 

ُتختار وُتعتمد من أصحاب الحق األصليني.

ويف هذا السياق ارتأى أصحاب الواجب والقرار امليض قُدماً يف خيارهم، 

واعتمادهم للرؤية األوىل رغم فشلها املرة تلو املرة، والعاملني يف مجال 

التنفيذية  السلطة  قيام  يذكرون  العدالة  لشأن  واملتابعني  القانون، 

الرسمية،  العدالة  قطاع  مسؤويل  جمعت  ولقاءات  حوارات  بتنظيم 

مجلس  ورئيس  العدل  ووزير  العام  النائب  الخصوص  وجه  وعىل 

السلطة  لجأت  توافق  إىل  الوصول  يف  فشلهم  وأمام  األعىل،  القضاء 

العدل  وزير  فكلفت  ودوليني،  عرب  بخرباء  االستعانة  إىل  التنفيذية 

ولم  مماثلة،  حوارات  برعاية  بشري  صالح  الدكتور  األسبق  األردني 

ينجح، ثم لجأت السلطة التنفيذية إىل خرباء دوليني برعاية الرباعية 

الدولية التي استضافت مسؤويل قطاع العدالة ذاتهم يف ُخلوٍة نفذت يف 

لندن، بمشاركة شخصيات قانونية من خارج املنظومة الرسمية، إال 

أنها لم تنجح كذلك.

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائيUNDP  واملمولني كلفوا خرباء دوليني 

لتنظيم حوار ُمجدد بني األطراف الثالثة، وُخصص أحد الخرباء وهو 

ولم  األعىل،  القضاء  مجلس  مبنى  يف  خاصاً  مكتباً  الجنسية  فرنيس 

يفلح؛ واسُتعني بخرباء دوليني آخرين تولوا الوقوف عىل وضع القضاء 

يف شطري الوطن، ولم ُيفلحوا كذلك.
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أعضاء مجلس إدارة  

املدير العام املحامي ابراهيم الربغوثي

هيئة حترير عني على العدالة 

إدارة مـــجـــلـــس  عـــضـــو    - يــــاســــر جــــبــــر   ــي  ــ ــامـ ــ احملـ
الـــشـــويـــكـــي - عـــضـــو مــجــلــس إدارة ــامــــي فـــهـــد  احملــ
ــر ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــــــن  بــــــخــــــتــــــان -  يـــــــوســـــــف  احملـــــــــامـــــــــي 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــبــــرغــــوثــــي - املـ ــي إبــــراهــــيــــم الــ ــ ــامـ ــ احملـ
الرقابةالقانونية مسؤلة   - منصور  أنغام  احملامية 

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   ٢00٢/3/18 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 81(

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  

املعدل  بقانون  قرار  مشروع  من  نسخة  على  "مساواة"  حصلت 
من  ُخلوًا  وجاء  مادة   27 يتضمن  القضائية،  السلطة  لقانون 
مجرد اإلشارة إلى جلنة تقييم للقضاء وأعضاء النيابة مرفقًا 
بتوصيات  ُعنونت  صفحات،  ثالث  على  تقع  خطية  مبذكرة 

اللجنة الوطنية لتطوير منظومة العدالة.
مصادر رسمية ُمّطلعة وذات صلة أكدت لـ "مساواة" أن املرشوع أُحيل مع 

مرفقاته إىل الرئيس إلصداره.

"مساواة" قامت بنرش املرشوع والتوصيات والذي أثار مجدداً الحوار بشأن 

أزمة منظومة العدالة وآليات تجاوزها، 

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
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تتمة / ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية
يستجيب ملذكرة "مساواة"

شكوى خطية بتاريخ ٢018/٢/1 من املواطن أحمد نظيف ِعبد املجيد منصور من قرية بدو، تفيد أنه وبتاريخ ٢018/10/01 اقتحمت عنارص من الرشطة التابعة ملركز بدو 

والضواحي منزل أخيه محمد –الذي يسكن معه يف ذات البناية- عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وقاموا بخلع باب املنزل والدخول إليه دون استئذان، وأفراد أرسته نيام، ثم 

قاموا برضب أخيه محمد )املذكور( رضباً مربحاً، قبل اعتقاله دون مذكرة إحضار، علماً أن اإلعتقال جاء عىل خلفية قضية تنفيذ مدنية.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرتني إىل النائب العام الدكتور أحمد براك وديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الرشطة الفلسطينية بتاريخ ٢018/10/16، وضحت خاللهما 

أن ما أشارت إليه الشكوى –إن صحت وقائعها- يشكل مخالفات رصيحة لنصوص القانون األسايس وقانون اإلجراءات الجزائية وقانون أصول املحاكماات املدنية والتجارية 

السارية، األمر الذي يوسم كافة االجراءات املتخذة بحق املشتكي باطلة وتستوجب املساءلة والتعويض، مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني، بما يضمن إجراء تحقيق يف ظروف 

االعتقال، ومساءلة من ارتكب االنتهاكات وفقاً للقانون، وضمان حق املشتكي بالتعويض حسب األصول.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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تتمة/ "مساواة" تطالب السيد الرئيس بعدم اعتماد توصيات اللجنة 
ل الرسمية لتطوير منظومة العدالة ومشروع قرار بقانون معدِّ

لقانون السلطة القضائية
بعد أن وقف املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" عىل مرشوع قرار بقانون ُمعدِّل لقانون السلطة القضائية والذي ُوِصف بزياد ابن أبيه، 

وحاولت بعض األوساط الرسمية التربؤ منه، عىل غرار براءة الذئب من دم يوسف، وبعد وقوفه مجدداً عىل تقرير نتائج أعمال وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير 

قطاع العدالة ومراجعة منظومة الترشيعات القضائية، الذي نرشته الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بعد يومني من نرش املرشوع املذكور، وعطفاً عىل ما سبق 

وأجمعت عليه مؤسسات املجتمع املدني وعديد من الشخصيات القانونية واملجتمعية من أن أزمة العدالة يف بالدنا هي أزمة بنيوية وأزمة أداء قبل أن تكون أزمة 

نص قانوني، وأن ثمة دروس مستفادة من التجارب الرسمية التي تعاطت مع أزمة العدالة، أبرزها أن السلطة التنفيذية هي صانعة األزمة، ولم تعد قادرة أو 

مؤتمنة عىل إصالح منظومة العدالة وإعادة بنائها، كما أن اإلدارات القضائية املتعاقبة وأمام انهيار ثقة الجمهور يف أدائها الذي لم تتجاوز نسبته 36% من رأي 

املواطنني واملواطنات، عجزت عن إصالح ذاتها بذاتها، وأمام التوافق املجتمعي عىل أن الطريق اآلمن واملوصل لإلصالح يتمثل باعتماد آلية تقييم األداء كوسيلة 

ناجعة ملعالجة األزمة وتجاوز مخاطرها، يرى بأن املرشوع وليد طبيعي من حيث الجوهر لتقرير اللجنة الذي سبق لـ "مساواة" وفّندته، وفّندت ُجّل أفكاره عند 

إعالنها عىل لسان أحد أعضاء اللجنة عرب وسائل إعالم، وأن تجدد الخالف بني ُممثيل أركان العدالة الرسميني تجاهه باعثه األسايس هو اختالفهم عىل الصالحيات.

فالتوصيات التي تضمنها التقرير والنصوص التي جاء بها املرشوع تتسم باآلتي:

أوالً: تحصني وضع القضاء والنيابة العامة القائم، ورشعنة بُنيته، واإلقرار بسالمة أداءه الراهن، وقرص األزمة عىل عيٍب هنا أو هناك يف قانون السلطة   -

القضائية والترشيعات الناظمة ملنظومة العدالة.

ثانياً: التقرير ومن بعده املرشوع تجاوزا مجرد البحث يف وضع املحكمة الدستورية عىل الرغم من إدراك ُمعديهما بخطورة املحكمة من حيث التشكيل   -

والترشيع واألداء.

ثالثاً: املرشوع كّرس اإلنقسام وتعامل مع نتائجه كأمر واقع، وقرص الوطن عىل املحافظات الشمالية، وأضاع فرصة تاريخية لتوحيد منظومة العدالة   -

يف شطرّي الوطن، وأثر هذا التوحيد عىل إنهاء اإلنقسام، فجميع محتوياتهما سواء أخذت صيغة التوصية أو النص لم تلِق باالً ألثر اإلنقسام القضائي 

عىل فلسطني كدولة وكمرشوع وطني.

رابعاً: التقرير ومن بعده املرشوع كّرسا النظام الشمويل، وكّرسا تبعية السلطة القضائية للسطلة التنفيذية.  -

خامساً: التقرير ومن بعده املرشوع، نسفا دولة القانون وفصل السلطات، واعتربا القضاء دائرة من دوائر السلطة التنفيذية.  -

سادساً: التقرير ومن بعده املرشوع، أهدرا فرصة إصالح السلطة القضائية ووقف النزيف بخلوهما من النص عىل لجنة تقييم ألداء كل من يشغل   -

وظيفة يف القضاء والنيابة العامة من أعىل هرمهما حتى أسفله، وكّرسا التمييز يف إشغال الوظيفة العامة بأن أخرجا رئيس مجلس القضاء األعىل 

والنائب العام من التفتيش.

سابعاً: التقرير ومن بعده املرشوع، تضمنا تطابقاً يف عدة نصوص يكاد يكون حرفياً، واملرشوع حّصن القرار الرئايس القايض بعزل القايض من الطعن   -

أمام القضاء، بمخالفة واضحة ورصيحة لنص املادة 30 من القانون األسايس.

ثامناً: املرشوع واعتماداً عىل توصية تخفيض سن التقاعد إىل 65 سنة، وأمام تربير اللجنة من أن التخفيض إىل سن 60 قد يؤدي إىل فراغ يف القضاء من   -

عدد كبري من القضاة، فتح املجال واسعاً أمام سياسة إقصاء امُلعارضة، إذ أجاز إبقاء من يبلغ عمره سن ال65 يف وظيفته، وتمديدها ملدة 5 سنوات إذا 

ما ُوجدت حاجة لذلك، دون بيان ملعايري موضوعية، وإبقاء أمرها يف يد مجلس القضاء األعىل والسيد الرئيس.

بتضمنهما  وذلك  ومجردة،  عامة  قاعدة  تكون  أن  تتطلب  والتي  ورشوطها،  القانونية  القاعدة  مفهوم  انتهكا  املرشوع  بعده  ومن  التقرير  تاسعاً:   -

لرئيس مجلس القضاء األعىل والنائب العام دون سواهما، وترشعن إشغال رئيس مجلس القضاء األعىل ملنصبه، وتمنحه  الستثناءات تمنح امتيازاً 

صفته الوظيفية وكأنه ُعنّي بموجب املرسوم وسنداً لتلك التوصيات.

بداية،  محكمة  رئيس  بإضافة  أعضائه  عدد  بزيادة  باكتفائهما  األعىل  القضاء  مجلس  بُنية  ُمعالجة  يف  املرشوع  بعده  ومن  التقرير  أخفق  عارشاً:   -

وشخصية قانونية تُعنّي بقرار من السيد الرئيس بناءاً عىل تنسيب من مجلس القضاء األعىل، ما يحول دون تأثريها من جهة، ويُضفي بظالل الشك عىل 

استقالليتها.

إحدى عرش: املرشوع تجاوز التقرير بأن منح السيد الرئيس سلطة التعيني والعزل، وإن كان سياقهما واحد يف تجسيد تبعية القضاء للسيد الرئيس،   -

والذي كّرس التقرير ومن بعده املرشوع سلطته يف التعيني.

ثاني عرش: املرشوع استجاب للتقرير فيما يتصل بمنح القضاة لعالوة ُمخاطرة وزيادات يف الرواتب، إال أنه منح الحكومة الصالحية املنفردة يف إصدار   -

األنظمة الناظمة لرواتب القضاة وزياداتها يف الوقت الذي تريده، األمر الذي يفتح املجال رحباً أمام تدخلها يف السلطة القضائية وأدائها، مع تكريس 

التقاعدي واحتفظ بمنصبه حتى بلوغه سن  الوزير فيما يتعلق براتبه  الذي عومل معاملة  التمييز بني القضاة ورئيس مجلص القضاء األعىل  نهج 

السبعني.

ثالث عرش: املرشوع وإن كان قد استحدث وفقاً ملا ورد يف التقرير ملنصب املفتش األول، إال أنه قيّد صالحياته بأن جعل قراراته مجرد توصية تُرفع إىل   -

مجلس القضاء األعىل، ُمستثنياً والتقرير رئيس مجلس القضاء األعىل والنائب العام من التفتيش.

رابع عرش: املرشوع يمنح مجلس القضاء األعىل صالحيات واسعة تتيح املجال له للتدخل يف عمل القايض واستقالله حيث منح ملجلس القضاء األعىل   -

صالحية تشكيل مجلس التأديب دورياً، عىل خالف املبادئ الناظمة الستقالل السلطة القضائية التي تُنيط تشكيله لحكم القانون وليس لقرار إداري.

إننا يف املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" وأمام هذه الثغرات والهنات واملخاطر التي ينطويا عليها التقرير واملرشوع، نطالب   

السيد الرئيس بطرحهما جانباً وعدم االلتفات إليهما والدعوة للقاء مجتمعي الختيار نهٍج بديل إلصالح منظومة العدالة برمتها وتوحيدها.
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وملا لم تتلق "مساواة" رداً عىل مذكرتها، قامت بإرسال تذكريين إىل كل من النائب العام وديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الرشطة الفلسطينية، بعد شهر من إرسال املذكرة األوىل.

يف اليوم التايل إلرسال التذكري تواصل مع "مساواة" النقيب حسام غّنام من ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الرشطة الفلسطينية، وأخربنا بأنه سيتم التواصل مع أخ املشتكي 

)املوقوف( ألخذ إفادته، األمر الذي أكده لنا ذوي املشتكي؛ وبتاريخ ٢018/1٢/03 وصلنا إيميل من ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الرشطة الفلسطينية ينص عىل ما ييل: "بعد 

االطالع عىل األوامر القضائية والتقرير الطبي الصادر عن الخدمات الطبية العسكرية، فإنه ولوجود شبهات بتجاوزات قانونية تم إحالة املوضوع إىل لجان التحقيق واملجالس 

التأديبية. وسنوافيكم بنتيجة التحقيقات حال صدورها".

"مساواة" تنظر بإيجابية الستجابة الرشطة لطلبها، وتأمل تقّيد أصحاب الواجب بحكم القانون وعدم تجاوزهم لصالحياتهم أو تعسفهم يف أدائها.

لتتوقف ظاهرة اإلعتقال وامُلطاردة على خلفية إبداء الرأي يف الشأن العام
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢018/11/٢4 شكوى من املواطن )م.ج( اختار عدم ذكر اسمه إعالمياً، تفيد بأنه بعد مطاردته 

لصدور قرار باعتقاله عىل خلفية بوست كتبه عىل صفحته الخاصة عىل الفيسبوك، مضيفاً بأنه تلقى ما أسماه "تهديداً باعتقاله يف أريحا"، ما يشري مجدداً –إن صّحت 

وقائع الشكوى- إىل استمرار عمل اللجنة األمنية املُعلن رسمياً عن حلها.

ترى "مساواة" بأن الحاجة باتت ملحة لتوفري ضمانات حرية الرأي والتعبري لتشمل الحق يف انتقاد أداء مشغيل الوظيفة العامة، وفقاً ملا تقيض به الئحة الحقوق الدولية املنضمة 

إليها دولة فلسطني واملُلزمة بأحكامها، وحظر اإلعتقال اإلداري واإلعتقال السيايس، والتوقيف عىل ذمة املحافظ أو الوزير أو املسؤول، إلتزاماً بالحقوق الدستورية والئحة الحقوق 

الدولية، فهل يستجيب صاحب القرار والسلطة أم تستمر انتهاكات حقوق االنسان وتغدو الضمانات الواردة يف القانون األسايس غري ذي موضوع أو جدوى؟

يف اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة
لتتوقف كل أشكال العنف ضد املواطنني عامة والنساء خاصة، 11/25 اليوم العاملي لوقف وحظر العنف ضد املرأة. 
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إطالة أمد النظر والفصل يف دعاوى التسوية قد يندرج حتت مظلة جرائم الفساد
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" عدة شكاوى من محامني وكالء يف دعاوى وطعون تتصل بتسوية األرايض، متضمنة تأجيل جلسات النظر يف تلك 

الدعاوى ملدة زمنية طويلة بعضها يتم تأجيله ملدة عام، وبعضها ملدة تزيد عن العام، وأن سبب التأجيالت املتكررة والتواريخ املتباعدة ملواعيد جلسات املحاكمة يعود لقلة عدد 

القضاة الذين يتولون النظر والفصل يف دعاوى التسوية، األمر الذي ال يعود سببه إىل املتقاضني وإنما إىل الجهات الرسمية ذات االختصاص ويف مقدمتها مجلس القضاء األعىل.

واستناداً لهذه الشكاوى وجهت "مساواة" مذكرة إىل رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعىل بتاريخ ٢018/10/٢1، بّينت من خاللها بأن تأجيل جلسات املحاكمة ملدة عام أو يزيد 

من شأنه أن ُيعّمق الهّوة بني املواطن والقضاء، وقد يؤدي إىل ما يسمى بالعدالة املتأخرة التي قد ُتوسم ِبوسم الظلم البنّي أو جريمة إنكار العدالة، باإلضافة إىل أنها تُمس بحقوق 

املواطنني األساسية،  مطالبًة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة  بتكليف العدد الالزم من الّسادة القضاة للفصل يف منازعات تسوية األرايض بما يضمن حق املواطنني/ات يف الوصول إىل 

العدالة وتحقيق الغاية املرجوة من الخطة الوطنية لتسوية األرايض.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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وملا لم تتلق "مساواة" رداً عىل مذكرتها، قامت بإرسال تذكري ملجلس القضاء األعىل بتاريخ 

٢018/11/05، تأكيداً عىل الرضورة القصوى التخاذ املقتىض القانوني بهذا الخصوص.

أن  إىل  فيها  مشريًة  الخصوص  بهذا  الفساد  مكافحة  هيئة  إىل  بمذكرة  توجهت  كما 

قد  األرايض،  تسوية  نزاعات  يف  والفصل  للنظر  القضاة  من  مناسب  عدد  توفري  عدم 

يندرج تحت مظلة  والذي  العامة  الوظيفة  بموجبات  القيام  يندرج تحت مظلة عدم 

جرائم الفساد، ويمس بحق املواطنني يف الوصول إىل العدالة، وُيطيل أمد النزاع يف واحدة 

من أبرز القضايا التي تحتاجها دولة فلسطني، أال وهي االنتهاء من أعمال التسوية 

لألرايض الفلسطينية، مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني املاُلئم.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً عىل مذكراتها، وإن كانت قد علمت من محامني/ات 

إبالغهم من مجلس القضاء األعىل بأنه رشع يف زيادة عدد قضاة التسوية.

إجراء اإلنتخابات لإلحتاد الفلسطيني لألشخاص ذوي اإلعاقة حق أصيل لهم 
وأداة لتفعيل دورهم وحتقيق مطالبهم

بتاريخ ٢018/07/٢5 أعلن اتفاقاً خطياً بني مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة ومجموعة املطالبني من األشخاص ذوي اإلعاقة 

من أعضاء اإلتحاد املعتصمني يف مقر املجلس الترشيعي ورئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي يف منظمة التحرير الفلسطينية بحضور ممثلني عن مؤسسة 

"مساواة" و"الحق"، تضمن إغالق ملف اإلتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة يف وزارة الداخلية حسب األصول، وتسليم التقارير املالية وموازنات 

الوصول  حق  اإلتحاد  ألعضاء  تضمن  التي  التسهيالت  كافة  واتخاذ  والشفافية  الديمقراطية  بمعايري  اإلتفاق  أطراف  والتزام   ،٢017-٢011 سنة  من  اإلتحاد 

للمعلومات وأماكن اإلنتساب و الرتشح واإلنتخاب لجميع االشخاص ذوي اإلعاقة الراغبني يف املشاركة يف العملية االنتخابية الختيار قيادة اإلتحاد، مع األخذ 

بالحسبان الخصوصية املتصلة بجميع أنواع ودرجات االعاقة، وااللتزام بنتائج العملية االنتخابية لإلتحاد، عىل أن تقدم لجنة اإلنتخابات املركزية الدعم الفني 

واللوجستي للعملية االنتخابية يف مراحلها كافة، والتزام األطرف بالتعاون الكامل مع لجنة االنتخابات املركزية لضمان نزاهة وشفافية العملية اإلنتخابية، وذيل 

االتفاق بتعهد دائرة التنظيم الشعبي يف منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة تنفيذه حتى االنتهاء من إجراء اإلنتخابات كاملة، وبموجب اإلتفاق املذكور تم فض 

اإلعتصام الذي نظمه مجموعة املطالبني من أعضاء اإلتحاد. 

منذ  املتعاقبة  التنفيذية  وخططه  اسرتاتيجيته  ضمن  أدرجه  خاصاً  اهتماماً  للعدالة  االعاقة  ذوي  االشخاص  وصول  أوىل  "مساواة"  مركز  أن  إىل  ونشري 

تأسيسه، وتجدد "مساواة" مطالبتها الحكومة وأصحاب القرار بالعمل عىل التطبيق األمني لإللتزامات املرتتبة عىل دولة فلسطني بموجب القانون األسايس، 

وامللزمة  دولة فلسطني  إليها  املنضمة  اإلعاقة  ذوي  االشخاص  لحقوق  األممية  واإلتفاقية  االعاقة،  ذوي  املواطنني  لحقوق  الناظمة  الوطنية  والترشيعات 

بأحكامها، ويف هذا السياق حرص املركز عىل التواصل مع املعتصمني وممثيل اإلتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي االعاقة منذ بداية االعتصام وحتى 

الوصول إىل اإلتفاق املشار إليه وإعالنه. 
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رفض معادلة شهادة ماجستير بالرغم من توافر شروط استحقاقها
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 

شهادة  عىل  حاصل  دراويش،  يونس  غالب  جمال  املشتكي  بأن  تفيد   ٢018/09/18

ماجستري يف إدارة السالمة املرورية، من جامعة لبنانية، وأنه استكمل كافة متطلبات 

التخصص يف الوقت املخصص، إال أن اللجنة العليا ملعادلة الشهادات يف وزارة الرتبية 

والتعليم العايل رفضت معادلة شهادته بادعاء أنه سافر مرتني )أسبوع يف كل مرة( إىل 

فلسطني خالل مدة دراسته يف لبنان، مع العلم أن املشتكي تم تكليفه من قبل الجامعة 

إلعداد أبحاث متعلقة بدراسته، وهذا هو سبب قدومه إىل فلسطني.

 كما أشارت الشكوى بأن اللجنة وبعد مراجعة املشتكي إياها عىل إثر رفضها طلبه 

بأن  تخربه  باللجنة  فوجئ  التعديل  تم  وملا  النظام،  تعديل  حتى  االنتظار  منه  طلبت 

التعديل ال يرسي بأثر رجعي، وبالتايل ال يستفيد منه، مكررة رفضها طلبه بمعادلة 

الصادرة عن  االكاديمية  الرشوط  التخصص وذات  ذات  له زميل يف  أن  شهادته، رغم 

جامعته واملتماثلة مع تلك الرشوط التي خضع اليها والذي أنهى دراسته بعد سنة منه 

تمت معادلة شهادته.

العايل، بينت من  للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إىل وزير الرتبية والتعليم  سنداً 

البالد ال  إىل  وأن قدومه  املشتكي،   تنطبق عىل  الشهادات  بأن رشوط معادلة  خاللها 

يتعارض مع انتظامه يف الدراسة، حيث جاء بتكليف خطي من الجامعة ولديه ما ُيثبت 

إجرائه األبحاث يف فلسطني، مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني املالئم، بما يضمن منح 

املشتكي حقه يف معادلة شهادة املاجستري الخاصة به.

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

لم تتلَق "مساواة" رداً عىل مذكرتها، فقامت بإرسال تذكري إىل وزير الرتبية والتعليم، 

بأن  للمشتكي  وبينت  ملذكرتها،  االستجابة  بأمل  املذكرة،  إرسال  بعد مرور شهر من 

بمقدوره التقدم مجدداً بالطلب ملعادلته شهادته يف ضوء تعديل النظام، ويف حال تم 

رفض طلبه، بإمكانه الطعن يف قرار الرفض لدى محكمة العدل العليا.
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تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 

٢018/10/09 من املشتكي ..... تفيد بأن مدرسة ..... )مدرسة خاصة( يف رام الله 

قامت بفصل ابنته .... البالغة من العمر 4 سنوات، بطريقة ُمهينة، بعد مرور أسبوعني 

من بدء العام الدرايس بدعوى أنها تتلفظ بألفاظ غري مقبولة وتضع إصبعها يف أنفها 

املشتكي  بأن  العلم  األطفال! مع  أقرانها  أمام  ترفعها  التي  بمالبسها  أيديها  وتمسح 

قام بدفع تكاليف الفصل الدرايس، والبالغ قيمتها 8730 شيكل )رسوم تسجيل وأجرة 

باص نقل وثمن زي مدريس موحد وأقساط دراسية(، ولم يتم إرجاعها إليه.

دائرة  ورئيس  العام،  النائب  من  كل  إىل  بمذكرة  "مساواة"  توجهت  للشكوى  سنداً 

الطفولة يف وزارة الشؤون  العايل، ومرشد حماية  الرتبية والتعليم  الشكاوى يف وزارة 

يشكل  وقائعها-  صّحت  –إن  الشكوى  يف  ورد  ما  بأن  خاللها  من  بّينت  االجتماعية، 

مساساً بحق الطفلة يف التعليم اإللزامي، املكفول يف القانون األسايس واملواثيق الدولية 

والترشيعات الوطنية الناظمة للتعيلم، حيث أن التسجيل للعام الدرايس كان قد انتهى 

يف الوقت الذي ُفِصلت فيه الطفة من املدرسة، ما حرمها من التسجيل يف أي مدرسة 

وفقاً  التعليمي  النظام  من  تعترب  األطفال  رياض  أن  إىل  االشارة  رضورة  مع  أخرى، 

املقتىض  باتخاذ  مطالبًة   العايل؛  التعليم  بشأن   ٢017 لسنة  رقم  بال  بقانون  للقرار 

لحقها  وتعويض أرستها عما  املدرسة،  إىل  الطفلة  إعادة  بما يضمن  املالئم  القانوني 

من أرضار.

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

احلرمان من احلق يف التعليم يتناقض مع موجبات احترام الكرامة االنسانية لألطفال

املشتكي  هاتف  برقم  تزويده  طالباً  "مساواة"  مع  الطفولة  حماية  مرشد  تواصل 

يف  الشكاوى  وحدة  الشكوى،  حقيقة  عىل  والوقوف  معه،  التواصل  لغايات  وعنوانه 

أن  تفيد  إىل "مساواة" عىل مذكرتها  رداً خطياً  بدورهاوجهت  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الروضة موضوع الشكوى ال تخضع إدارياً لوزارة الرتبية والتعليم، وبإمكان املشتكي 

الرجوع اىل القضاء ملتابعة شكواه.

وبالنظر ملا يثريه الرد من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.
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االمتناع املتواصل عن تنفيذ القرارات القضائية
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢018/09/09 من املحامي محمد الهريني، تفيد بأن محكمة بداية رام الله قررت إخالء 

سبيل موكله املوقوف ناجح مصطفى حسني خواجا بالكفالة، االّ أن جهاز األمن الوقائي املحتجز لديه املوقوف رفض تنفيذ قرار محكمة بداية رام الله املذكور دون سند من 

قانون، ودون أن يكون املوقوف محتجزاً عىل ذمة تهمة أخرى غري تلك املقيض باإلفراج عنه بالكفالة بشأنها، وأشار املحامي يف شكواه إىل أن املحكمة كانت قد أصدرت قراراً 

بإخالء سبيل موكله لم يلقى االحرتام واستمر توقيف موكله عىل خالف حكم القانون،  وأرفق املشتكي يف شكواه أمر االفراج الصادر عن محكمة بداية رام الله املشار إليه أعاله.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إىل النائب العام بتاريخ ٢018/09/10  بينت من خاللها بأنه ليس من حق وال من صالحية جهاز األمن الوقائي أن يمتنع عن تنفيذ قرار 

قضائي، وأن رفضه تنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله يشكل مخالفة رصيحة لنصوص القانون األسايس وقانون السلطة القضائية، وأن ظاهرة االمتناع عن تنفيذ 

القرارات القضائية من قبل األجهزة التابعة للسطلة التنفيذية شكلت سبباً رئيسياً يف انهيار الثقة املجتمعية بمنظومة العدالة، مطالبًة بإتخاذ املقتىض القانوني الضامن إلخالء 

سبيل املوقوف، وضمان حقوقه، وااليعاز للضابطة العدلية برضورة احرتام القانون األسايس واالنصياع لقرارات وأحكام القضاء.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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العليا، واملحامي  املحكمة  املشتكي موقوف بموجب قرار صادر عن رئيس  ُموّكل  أن  العام عىل مذكرتها، تضّمن  النائب  من  رداً  تلقت "مساواة"  بتاريخ ٢018/10/0٢ 

املشتكي أكد لـ"مساواة" بأن القرار الصادر عن رئيس املحكمة العليا صدر بعد صدور قرار اإلفراج بوقٍت طويل وكان عىل موقفيه إخالء سبيله فوراً وعدم إبقاءه موقوفاً 

لحني استصدار قراد من رئيس املحكمة. "عني عىل العدالة" تنرش رد النائب العام كما وردها.
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تتمة / التوقيف على ذمة احملافظ وهذه املرة دون سبب!
وتم احتجازه دون ان تسند له أي تهمة، ودون أن ُيجري معه أي تحقيق أو ُيحال إىل املحكمة املختصة، وبعد ُمراجعة الجهاز من قبل محاميه ووالده تم إخبارهم بأنه 

موقوف عىل ذمة املحافظ دون بيان سبب اإلعتقال، وقد أكد املشتكي بأنه ال يوجد خالفات بني ابنه وبني أي شخص آخر.

وبذات التاريخ تلقت "مساواة" شكوى تفيد بأن املواطن .....، والذي يعمل مّساحاً يف دائرة تسجيل األرايض )الطابو(، موقوفاً لدى جهاز املخابرات يف رام الله، منذ 

ن من االتصال بمحاميه، أو تَمّكن أرسته من زيارته ملعرفة أسباب توقيفه، كما لم تتم إحالته إىل املحكمة املختصة، رغم انقضاء املدة  صباح ٢018/07/31 دون أن يَمكَّ

القانونية املتاحة للنيابة العامة لتوقيفه، األمر الذي يجعل من االحتجاز احتجازاً إدارياً ال سند قانوني له.

استناداً إىل الشكوتني توجهت "مساواة" بمذكرة إىل النائب العام بتاريخ ٢018/08/0٢ أكدت من خاللها عىل بطالن إجراءات التوقيف عىل ذمة، وطالبت بإصدار األمر 

الفوري بإخالء سبيل املوقوفني املذكورْين يف الشكاوى، واتخاذ املقتىض القانوني الذي من شأنه أن يوقف ظاهرة اإلعتقال عىل ذمة، وضمان التعويض للموقوفنْي 

وأرسهم عما يكون قد لحقهم من أرضار بسبب التوقيف غري املرشوع.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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بتاريخ ٢018/08/19 تلقت "مساواة" ردأ بخصوص شكوى التوقيف عىل ذمة املحافظ، يفيد بأن تم توقيف ابن املشتكي بتاريخ 07/30 بقرار من املحافظ لورود معلومات وتحريات 

إليه تفيد ارتكابه أفعاالً تشكل خطراً عىل األمن والنظام العام! دون بيان ماهيتها أو أوجه مخالفتها للقانون، ثم أُخيَل سبيله بتاريخ ٢018/08/06 بعد تدخل "مساواة".

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

وكيل املوقوف وذويه أكدا أمر اإلفراج عنه، وشكرا "مساواة" عىل جهوده.
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تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 

٢018/08/٢8 من املواطن .....، تفيد بأن له ابناً مريضاً بالفصام العقيل، تم تقديم 

شكاوى ضده موضوعها إصدار شيكات بدون رصيد، أمام نيابة .....، يف الفرتة التي 

كان يخضع خاللها للعالج، وبناءاً عىل تقارير طبية رسمية، وبعد إحالته إىل مستشفى 

بيت لحم من قبل النيابة العامة تم حفظ الشكاوى.

وأضافت الشكوى أنه تم تقديم شكوى جديدة ضد ابنه املريض املذكور، وعىل إثرها 

قام عنارص من الضابطة العدلية )الرشطة( وأعضاء من نيابة ..... باستدعاء مواطننْي 

جارْين ألرسة املشتكي ويقيمان يف ذات القرية بتبليغ رسمي، وبمحادثة هاتفية من 

قبل الرشطة، وقام معاون نيابة .....  -وفقا ملا ورد يف الشكوى- بسؤالهما عن رأيهما 

عما إذا كان ابن املشتكي املذكور مجنوناً أم عاقال! األمر الذي أثر سلباً عىل نفسيته.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إىل النائب العام بتاريخ ٢018/08/٢9 طالبت 

املواطن  بسالمة  يمس  الذي  االنتهاك  هذا  وقوع  يف  املتسبني  بمحاسبة  خاللها  من 

العقلية والجسدية، وبحياته ومستقبله، إىل جانب ما يمثله من تجاوز للمعايري املهنية 

والقانونية يف إجراءات التحقيق، إذ من البديهي أن ثبوت املسؤولية العقلية من عدمها 

يتطلب بينة فنية متخصصة.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

إجراءات ُتس باحلق يف السالمة اجلسدية
وتعوزها املهنية يف اجراءات التحقيق

الشكوى  بوقائع  يِقّر  العام،  النائب  من  رداً  "مساواة"  تلقت   ٢018/09/06 بتاريخ 

وينحو منحى تربير سلوك الضابطة العدلية والنيابة العامة املشار إليهما فيها، تنرشه 

"عني عىل العدالة" بصيغته الحرفية.
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يقع  الصواب وقد  يقبل  قد  قانوني  اجتهاد  النيابة  رد  ما ورد يف  بأن  ترى  "مساواة" 

يف تخوم الخطأ، وبخاصة فيما يتعلق بثبوت إدراك املتهم لكنه أعماله، والذي يعتمد 

باألساس عىل البينة الفنية ومن إطالقات صالحية وسلطة املحكمة.

احتــــــالل الوعــــــــي

بقلم احملامي الدكتور أحمد محمد العثمان/ األردن
 انرصف مفهوم اإلحتالل يف السابق إىل سيطرة دولة عىل دولة أخرى عسكرياً أو إقتصادياً، إال أن مفهوم اإلحتالل تغري مع تغري األزمان فأخذ اإلحتالل أشكاالً أخرى 

منها السيطرة الثقافية والسيطرة التكنولوجية، إال أن أخطر أنواع اإلحتالل هو إحتالل وعي الشعوب، بمعنى أن تسيطر دولة عىل وعي شعب آخر، أو أن تسيطر فئة 

عىل وعي فئة أخرى، إذ أنه من خالل السيطرة عىل الوعي يصبح املسيطر عليه متغرياً تابعاً للمسيطر، حيث ينقاد املسيطر عليه إنقياداً أعمى لرغبة وطلبات املسيطر، 

وتتم السيطرة عىل الوعي من خالل وسائل وأساليب متنوعة، فقد تكون السيطرة عىل الوعي من خالل السيطرة النفسية وقد تكون من خالل املعتقدات الدينية وقد 

تكون من خالل تحويل الوهم إىل حقيقة ومن ثم اإلنشغال بمقاومة الوهم املذكور.

ومن أجل توضيح ذلك فإنه عندما أراد نابليون بونابرت إحتالل مرص وجد أن املرصيني مقيديني بطبعهم فأقام يف مرص وحرص عىل أن يصيل الصلوات جماعة يف املسجد 

حتى أطلق عليه املرصيون لقب الحاج عيل بونابرت وعندما حرض جيشه إلحتالل مرص لم يجد مقاومة بإعتبار هذا الجيش هو جيش الحاج عيل بونابرت وهو جيش 

تحرير وليس جيش إحتالل. 

 وانسجاماً مع ما تقدم فقد قامت أجهزة الحكم يف كثري من الدول العربية باحتالل وعي شعوبها من خالل جعل تلك الشعوب تؤمن وتعتقد أنه لوال الحاكم املذكور 

فإن الشعب ال يستطيع أن يأكل أو يرشب أو يتنفس الهواء، أي أن الحاكم سيطر عىل وعي الشعب فتحول الحاكم من خالل إحتالله وعي الشعب إىل معبود والشعب إىل 

عبيد، فاحتالل الوعي هو احتالل موجه يراد منه ويقصد به تحويل الشعوب واألفراد إىل متغري تابع، اي أن املتبوع إذا أراد شيئاً فما عىل املتبوع إال أن يفعل شيئاً معيناً 

ليتبعه فـــي ذلك تابعه، بإعتباره متغرياً تابعاً. 

   لذا فإن احتالل الوعي هو أخطر أنواع اإلحتالل عىل اإلطالق، ألن احتالل الوعي يؤدي إىل نتيجتني هما: 

يصبح من تم إحتالل وعيه تابعاً ملن إحتله.	 

يصبح من تم احتالل وعيه تابعاً للمحتل فاقداً إلرادته يف مواجهته ويتقبل من تم إحتالل وعيه سلوك املحتل قبوالً طوعياً فينعدم بذلك عنرص املقاومة لإلحتالل 	 

بأشكاله الالحقة.

وبالبناء عىل ما تقدم فإن املشكلة الكؤود التي تواجه اإلرسائليني واألمريكيني واإلنجليز أنهم لم يتمكنوا من احتالل وعي الشعب الفلسطيني بقضية فلسطني إذ بقيت 

فلسطني بالنسبة للفلسطينيني وطناً وفكراً وعقيدة ومبدأ، فهي حارضة فيهم من ولد منهم فيها ومن لم يولد فيها، لذا فإن الذين يتخوفون من قبول الفلسطينني 

وطناً بديالً عن فلسطني يف أي بقعة جغرافية إنما يعيشون حالة من الوهم انقلب إىل ترهيب ويدلل عىل أن وعيه قد تم إحتالله من خالل فكرة الوطن البديل، فجاء 

األوان إلسرتداد الوعي من محتليه.
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تتمة/ يف غياب مرجعية الفصل يف تنازع اإلختصاص بني النيابة املدنية والنيابة العسكرية
س حقوق املواطن دون ُمسائلة ُتَ

بتاريخ ٢018/07/08 وذلك أثناء احتفاله مع عائلته بنجاح ابنتهم يف امتحان الثانوية العامة.

عىل إثر ذلك قام املحامي بتقديم شكوى إىل االستخبارات العسكرية التي لم ُتلِق القبض عىل املشتكى عليه بحجة أن الرشطة تمتنع عن تسليم عنارصها كون أن هناك جدل 

للنيابة  االختصاص  أن  بدورها  أفصحت  والتي  املدنية،  الله  رام  نيابة  لدى  أخرى  بتقديم شكوى  املشتكي  قام  ذلك  إثر  الرشطة، وعىل  أفراد  املطبق عىل  القانون  قانوني حول 

العسكرية كون أن الرشطي كان عىل رأس عمله أثناء ارتكاب الجريمة مما يغدو االختصاص معه للنيابة العسكرية!

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إىل النائب العام بتاريخ ٢018/08/14 بّينت من خاللها رؤيتها يف أن الرشطة قوة نظامية تقوم باختصاصات مدنية، سنداً إىل القرار 

النافذ، مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني، بما يكفل إجراء تحقيق يف موضوع  بقانون رقم )٢3( لسنة ٢017 الذي أخضع ضباط وأفراد الرشطة لقانون االجراءات الجزائية 

الشكوى ومحاسبة الرشطي املُعتدي.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً عىل مذكرتها، عىل الرغم من تناولها لواقعة تعرض طبيب العتداء موجب للمساءلة، وأن تنازع االختصاص بشأنها بني النيابة العسكرية 

والنيابة املدنية يسهم يف إفالت املعتدين من العقاب، ما ُيشكل خطراً جديا عىل حقوق املواطنني وأمنهم، ال سيما يف ضوء اجتهاد محكمة النقض الذي قىض بعدم اختصاصها 

يف الفصل يف تنازع االختصاص بني النيابة العسكرية والنيابة املدنية، وعدم تناول املحكمة العسكرية ملثل هذا األمر، ما يحرم املواطنني من حقهم يف الوصول إىل العدالة ويمهد 

الطريق الستيفاء الحق بالذات، األمر الذي يمثل خطراً جدياً عىل استقرار املجتمع وأمنه، وتأمل من الجهات الرسمية املعنية وذات االختصاص برسعة اتخاذ املقتىض القانوني 

ملبدأ سيادة  أياً كانت صفته ووظيفته إعماالً  القانون  النيابتني وضمان حقوق املواطنني/ات وإعمال مبدأ املسائلة ألي حكم من أحكام  املالئم لحسم تنازع االختصاص بني 

القانون الذي يجب ان تخضع ألحكامه كافة الجهات حكاماً ومحكومني.

تتمة/ احلل األمني والفصل من العمل ال يوقف املعارضة اجلماهيرية
لقرار بقانون الضمان االجتماعي 

وملا توجه للنائب اإلداري فيها مطالباً بتمكينه من الوصول إىل مكتبه، واإليعاز إىل حرس الجامعة لتمكينه من ذلك ليؤدي عمله كاملعتاد رفض طلبه ومنع من 

الدخول. وتضمنت الشكوى أن سبب منعه من دخول الجامعة وممارسة عمله يعود إىل انتقاده للحكومة والقرار بقانون الضمان االجتماعي عىل صفحته 

الخاصة عىل صفحته عىل فيس بوك، األمر الذي يحمل يف طياته مؤرشاً خطرياً يتمثل يف استخدام الفصل من العمل كأسلوب إلنفاذ قرار بقانون الضمان 

اإلجتماعي عنوة وكعقاب ملعارضيه، وذلك من قبل جهات يفرتض أنها ليست ذي اختصاص، ما يشكل مساساً جدياً بحرية الرأي والتعبري، ويصادر حق 

املواطنني يف إبداء الرأي بشأن ترشيعات وقرارات هم باألساس املخاطبني بأحكامها وامللزمني بها، ما يتناقض مع الترصيحات الرسمية الخاصة برغبتها يف 

إجراء حوار مجتمعي بشأن قرار بقانون الضمان اإلجتماعي وتعديله، ويتجاوز نص املادة ٢6 من القانون األسايس الضامن لحق املواطنني/ات يف املشاركة 

يف الحياة السياسية والعامة والتي تشتمل حقهم يف اإلطالع وإبداء الرأي بشأن القرارات والترشيعات ال سيما يف غياب املجلس الترشيعي صاحب السلطة 

واإلختصاص األصيل يف الترشيع والرقابة.

ويف ضوء التباين بني الحكومة والرأي املجتمعي بشأن القرار بقانون الضمان اإلجتماعي والذي اتخذ أشكال وأدوات تعبري تمثلت بتنظيم عديد من التظاهرات السلمية 

بمشاركة اآلالف من املواطنني الرافضني لقرار بقانون الضمان االجتماعي وانفاذه قبل التوافق املجتمعي بشأنه. أصدرت "مساواة" ورقة موقف أكدت من خاللها 

عىل حق سائر العاملني/ات باستخدام كافة الوسائل القانونية املرشوعة بما يف ذلك التجمع والتظاهر السلمي ضد إنفاذ القرار بقانون الضمان اإلجتماعي، الندراج 

ذلك تحت مظلة حقوقهم الدستورية، والتي من ضمنها حقهم يف الدفاع عن كرامتهم االنسانية، وحقهم يف املطالبة بتوفري متطلبات أمنهم االقتصادي واالجتماعي. 

وأتاحت "مساواة" املجال لسائر موظفيها املشاركة بالفعاليات املجتمعية السلمية، وطالبت بإيقاف تنفيذ القرار بقانون الضمان االجتماعي، وإعادة طرحه مجدداً 

لحوار مجتمعي، كي ال يتحول من أداة ضمان إىل معول دمار، عىل اعتبار أن الضمان االجتماعي الفاقد للضامن، وغري املستجيب لإلحتياجات الحقيقية للعاملني/ات، 

واملعرض لجهدهم للضياع ال يمكن قبوله، وال يجوز فرضه عنوة، مشرية إىل أن ثمة بون شاسع بني جمال الفكرة ونبل الغاية، وبني متطلبات تحقيقها، مؤكدة عىل أن 

تحقيق غاية التكافل اإلجتماعي تتطلب اإللتزام الفعيل والعميل بمبادئ اإلستقاللية والشفافية والخربة والرقابة واملسائلة، كمعايري ورشوط ال بد من توافرها يف إدارة 

الضمان اإلجتماعي وقانونه وأنظمته ولوائحه، التي يجب أن تنال توافق مجتمعي من أطراف االنتاج الثالث العمال/ات وأصحاب/ صاحبات العمل والحكومة عليها 

قبل اللجوء إىل إنفاذ الترشيعات الناظمة له. 

"مساواة" تطالب باإلستجابة الرسمية لتلك املعايري، والتي من شأن اعتمادها وااللتزام بها أن يعالج أسباب املعارضة االجتماعية الواسعة إلنفاذ قرار بقانون الضمان 

االجتماعي، وتحذر من املخاطر الجسيمة التي قد ترتتب عىل اعتماد النهج األمني وفرض العقوبات الفردية أو الجماعية كما حدث يف الجامعة املذكورة، لغايات تطبيق 

قرار بقانون الضمان اإلجتماعي عىل أمن واستقرار ووحدة النسيج املجتمعي. 
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تلقتها،  التي  الشكاوى  من  عدد  إىل  واستناداً  الرقابي،  "مساواة"  دور  من  انطالقاً 

واإلنتهاكات التي رصدتها، خالل اإلجازة القضائية حول رفض عدد من قضاة التنفيذ 

النظر والفصل يف عدد من الطلبات التنفيذية، بدعوى تقديمها خالل العطلة القضائية، 

وجهت "مساواة" مذكرة إىل رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعىل، وّضحت من خاللها 

يوجب  الذي  األمر  العطلة،  خالل  القضائية  السلطة  دور  تغييب  يتم  أن  يجوز  ال  أنه 

عىل السادة القضاة املناوبني أو العاملني/ات خالل العطلة القضائية القيام بموجبات 

الداخلة يف  املنازعات والطلبات  القضائية عىل نحٍو كامل، والنظر يف سائر  وظيفتهم 

اختصاصهم، حيث أن امتناعهم عن النظر يف املنازعات، يلحق رضراً بالغاً باملتقاضني 

إنكاراً  وُبشكل  عموماً،  القضائية  وبالسلطة  بالقضاء  ثقتهم  عىل  ويؤثر  جهة،  من 

للعدالة، كما وأشارت إىل التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء األعىل، والتعديالت 

التي  والطلبات  املنازعات  من  عدد  إخراج  خطورة  عىل  كمؤرش  الحقاً  عليه  الجارية 

يتقدم بها املتقاضون/ات إىل القضاة، وبخاصة قضاة التنفيذ املناوبني بدعوى العطلة 

تمس  سلبية  نتائج  من  يرتبه  عما  فضالً  قانونا،ً  يسنده  ما  يوجد  ال  إذ  القضائية، 

بحقوق املتقاضني/ات وثقتهم/ن بالقضاء.

إىل  الوصول  من  املتقاضني/ات  يمكن  بما  املالئم،  القانوني  املقتىض  باتخاذ  وطالبت 

العدالة، ونيل حقوقهم يف أرسع وقٍت ممكن، ودون إبطاء ال مربر قانوني له، سيما 

وأن مثل هذه التأجيالت من شأنها أن تزيد من أزمة الرتاكم القضائي، إىل جانب أن من 

سلطة القايض عند نظره يف الطلب أن يقرر ما يشاء فيه، وقراره يف ذلك هو نظر يف 

الطلب وليس استبعاداً له، األمر الذي ال يجوز أن يتم دون النظر يف موضوعه.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

عمل دوائر التنفيذ خالل اإلجازة القضائية
بتاريخ ٢018/08/16 تلقت "مساواة" رداً من األمانة العامة ملجلس القضاء األعىل، 

التنفيذ بشكل  دوائر  العمل يف  استمرار  تؤكد عىل  السابق  التعاميم من  بإصدار  يفيد 

اعتيادي خالل العطلة القضائية، تنرشه "عني عىل العدالة" كما ورد إليها.

"مساواة" ترى بأن  ما ورد يف رد األمني العام املساعد ملجلس القضاء األعىل لم يتضمن 

أية معالجات قانونية لعديد من الشكاوى التي تلقتها قبل وبعد تلقيها إياه.
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تتمة/ مجددًا - العالقات الشخصية حاجزًا لقبول شكاوى املواطنني
لدى املراكز الشرطية

للتهديد والسب والشتم من قبل من أدين باالعتداء عليه سابقاً، بعد أن قىض املُعتدي عقوبته وخرج من السجن؛ ما حدى باملشتكية إىل تقديم شكوى ضد املُعتدي لدى 

مركز رشطة ..... والذي رفض القائمون عليه بدورهم استقبال الشكوى، وذلك –حسب ادعاء املشتكية- لوجود قرابة بني املُعتدِي ونائب مدير املباحث العامل يف مركز 

الرشطة املذكور.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إىل النائب العام يف غزة الدكتور ضياء الدين املدهون بتاريخ ٢018/08/05 بّينت من خاللها أن ما ورد يف الشكوى -إن صحت 

وقائعها- يشكل مساًسا خطرياً بحق املشتكية يف الوصول إىل العدالة، وتجاوزاً وخروجاً عن متطلبات الوظيفة العامة، التي تفرتض بمأمور الضابطة القضائية وجوب 

استقبال البالغات والشكاوى من املواطنني دون تمييز، مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني بشأنها، بما يضمن مسائلة املعتدي جزائياً وإدارياً كون امتناعه عن استقبال 

الشكوى إرضاءاً لقريبه املشتكى عليه يندرج تحت مظلة جرائم الفساد واالمتناع عن اتخاذ مقتىض قانوني من واجبه اتخاذه.
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وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

وملا لم تتلَق "مساواة" رداً عىل مذكرتها، قامت بإرسال تذكري إىل النائب العام، بعد شهر من إرسال املذكرة.

وبتاريخ ٢018/10/11 تلقت "مساواة" رداً عىل مذكرتها، يفيد بأن النيابة العامة أجرت تحقيقاً تفصيلياً يف الشكوى، وثبت لديها عدم دّقة اإلدعاءات الواردة فيها.

ونظراً ألهمية الرد من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشه كما وردها.
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 فرض الرسوم واستيفائها خارج نطاق القانون ووفقًا لتقديرات شخصية ملوظفني
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢018/7/31 شكوى خطية من املحامي .....، تفيد أنه تم اقتطاع رسم زائد منه عىل قضية تنفيذية 

موضوعها "املطالبة بأتعاب محاماة"، حيث تمت زيادة قيمة الرسم من 35 إىل 40 شيكل، وعند استفسار املحامي أجابه املوظف: "إعترب الزيادة صدقة عنك"!

سنداً للشكوى قامت "مساواة" بتوجيه مذكرة إىل رئيس مجلس القضاء األعىل يف غزة، أشارت فيها إىل خطورة تجاوز املوظفني اإلداريني ألحكام القوانني السارية، األمر الذي من 

شأنه أن يؤدي إىل هدر ثقة املواطن ليس فقط يف أداء املوظفني بل يف القضاء برمته، إىل جانب ما يمثله من إجراء إذعاني يعيق وصول املتقاضني إىل العدالة، ويفتح آفاق رحبة 

أمام الفساد واملحسوبية، وإساءة استخدام الصالحية، والتالعب باملال العام؛ مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني بشأن موضوعها، وذلك بفتح تحقيق مهني حول ظاهرة زيادة 

الرسوم يف دوائر التنفيذ دون سند قانوني، ومحاسبة منتهكي القانون، مع ضمان حقوق املشتكي حسب األصول.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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لم تتلَق "مساواة" رداً عىل مذكرتها، رغم أنها قامت بإرسال تذكري بعد شهر من املذكرة، للمطالبة ببيان اإلجراء املتخذ بشأن شكواها؛ آملة أن تكون قد وجدت طريقها 

للمعالجة القانونية.
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إنتهاك ُمجدد لقواعد السلوك القضائي واستثمار للنفوذ يناقضها ومعاجلات 
مخالفة للقانون لظاهرة ضياع امللفات القضائية

يف  إىل تعسف  ُتشري  البلح،  دير  دبور، من سكان  رامز خالد  املواطن  بتاريخ ٢018/8/14 من  والقضاء "مساواة" شكوى خطية  املحاماة  الفلسطيني الستقالل  املركز  تلقى 

استخدام سلطة القضاء من قبل رئيس محكمة صلح..... وانتهاك حقوق املشتكي يف ضمانات املحاكمة العادلة واملساواة أمام القانون والقضاء، حيث جرت محاكمته غيابياً 

رغم وجوده يف قاعة املحكمة ألكثر من مرة، وعند مراجعته للقايض شاكياً من اإلجراءات، أجابه القايض قائالً )هي أنا وانت باملحكمة ونشوف مني نفسوا أطول( رافضاً طلباته 

وغري مكرتثاً لشكواه!

كما تضمنت الشكوى عدد من املخالفات لحكم القانون التي تقع يف دعاوى تنفيذية خاصة به منظورة أمام دائرة التنفيذ، كملفات ضائعة وناقصة –وّضحتها شكواه- والتي 

أكد من خاللها املشتكي عىل أن القايض املشكو منه اعتاد رفض طلباته اإلدارية ما أثر سلباً عىل حقه يف الوصول إىل العدالة.

لقواعد السلوك  ل تجاوزاً  هت "مساواة" مذكرة إىل رئيس مجلس القضاء األعىل يف غزة، بينت فيها أن ما ورد يف الشكوى –إن صّحت وقائعها- يشكِّ إىل الشكوى وجَّ استناداً 

امللفات القضائية،  للنفوذ، وينبئ عن معالجات مخالفة للقانون لظاهرة ضياع  لقواعد السلوك القضائي وإستثماراً  العادلة، وانتهاكاً  القضائي ومساساً يف الحق باملحاكمة 

مشريًة إىل خطورة ظاهرة ضياع امللفات القضائية؛ مطالبًة بإتخاذ املقتىض القانوني بشأنها، بما يف ذلك إحالة القايض املشتكى عليه إىل دائرة التفتيش القضائي لتقول كلمتها 

فيما ُنسَب إليه وفقاً للقانون.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً عىل مذكرتها دون إبداء األسباب القانونية، آملة أن تكون شكواها قد عولجت وفق صحيح القانون.

إصدارات "مساواة" يف مكتبة جامعة هارفرد والكوجنرس األمريكي
بناءاً عىل طلبهما قامت "مساواة" بتزويد ممثالً عن جامعة هارفرد ومكتبة الكونجرس األمريكي يف القاهرة بإصداراتها التي تعرص يف مكتبة جامعة هارفرد والقسم 

القانوني لكتبة الكونجرس األمريكي، وُيذكر أن إصدارات "مساواة" بما فيها مجلة "العدالة والقانون" ونرشة "عني عىل العدالة" واملرصد القانوني، ُتعرض يف املكتبتني 

منذ إصدارها األول.
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املساس باحلقوق الدستورية للموقوفني مبخالفة للمادة 12 من القانون االساسي
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى هاتفية من املحامي صالح أبو عزة بصفته وكيالً عن املواطن ..... من قرية …. قضاء رام 

الله بتاريخ ٢018/07/31، تفيد بأن موكله موقوف بناءاً عىل استدعاء من جهاز املخابرات منذ أكثر من يومني، وأنه ومنذ ساعة توقيفه وحتى تقديم الشكوى لم 

ن من التواصل مع أرسته وال مع محاميه، الذين يجهلون مكان توقيفه أو سببه أو التهمة املسندة إليه. األمر املخالف لرصيح نص املادة 1٢ من القانون األسايس  ُيمكَّ

والتي تنص بوضوح عىل وجوب تبليغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ووجوب إعالمه باإلتهام املوجه إليه، ووجوب تمكينه من االتصال 

بمحاميه دون تأخري.

سنداً للشكوى وبذات تاريخ ورودها، وجهت "مساواة" مذكرة إىل النائب العام، طالبت من خاللها باتخاذ املقتىض القانوني، واألمر باإلفراج الفوري عن املوقوف لبطالن 

إجراءات التوقيف، و/أو تمكني محاميه وذويه من االتصال به عىل الفور، وإحالته إىل املحكمة املختصة إذا ما اقتىض األمر ذلك ووفقاً للقانون، مع ضمان عدم املساس 

بحقوقه الدستورية.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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بتاريخ ٢018/09/04 تلقت "مساواة" رداً عىل مذكرتها أفاد بأنه تم اإلفراج عن املوقوف بذات تاريخ املذكرة، حيث كان سبب التوقيف هو املشاركة يف نشاطات 

خارجة عن القانون وفقاً ملا سببه جهاز املخابرات الذ قام باعتقاله.

وبالنظر إىل أهمية الرد من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.
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تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من املواطن 

الله بتاريخ ٢018/06/04،  عصام حسيب حسني الربغوثي من قرية كوبر قضاء رام 

تفيد بأنه حاصل عىل حكم قضائي نهائي وبات صادر عن محكمة العدل العليا، قاىض 

العام  التقاعد  لنظام  وفقاً  التقاعد  عىل  بإحالته  الله  رام  بلدية  مجلس  قرار  بإلغاء 

املنصوص عليه يف قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة ٢005، ومقرراً بأنه يخضع لنظام 

التقاعد املعمول به يف بلدية رام الله، ورغم أن هذا القرار صدر بتاريخ ٢017/01/30 إال 

أن مجلس البلدية ممتنٌع عن تنفيذه، رغم مطالبات املشتكي املتكررة بذلك.

بتاريخ  الفساد  مكافحة  هيئة  رئيس  إىل  مذكرة  "مساواة"  وجهت  للشكوى  سنداً 

مجلس  امتناع  بشأن  القانوني  املقتىض  باتخاذ  خاللها  من  طالبت   ،٢018/06/1٢

البلدية عن تنفيذ حكم قضائي، األمر الذي يندرج تحت مظلة جرائم الفساد.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

وملا لم تتلق "مساواة" رداً عىل مذكرتها أرسلت تذكرياً للهيئة التي ردت بدورها بكتاٍب يفيد أن 

املشتكي مراجعة  األصول وبإمكان  إليها، وتم عالجها حسب  قّدم شكوى  املشتكي سبق وأن 

هيئة مكافحة الفساد لإلستفسار عن شكواه؛ "عني عىل العدالة" تنرش كتاب الهيئة كما وردها.

"مساواة" تساهم يف حمل مجلس بلدي على تنفيذ حكم قضائي ماطل وامتنع يف إنفاذه

وبتاريخ ٢018/08/٢5 توجه املشتكي إىل "مساواة" بكتاب وارٍد إليه من بلدية رام 

الله يفيد بأن املجلس البلدي قرر تنفيذ قرار محكمة العدل العليا.

ونظراً إىل أهمية الكتاب فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.
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"مساواة" تراقب على امتحانات نقابة احملامني الكتابية للحصول على إجازة احملاماة 
والتسجيل يف سجل احملامني/ات املتدربني/ات

استجابًة لطلب نقابة املحامني شارك فريق مركز "مساواة" بالرقابة عىل االمتحان الرقابي للمحامني/ات املتدربني /ات الذي عقد بتاريخ ٢018/10/٢8 يف جامعة بريزيت 

ووثقت مالحظاتها عليه يف رسالة خطية وجهتها إىل مجلس نقابة املحامني وبالنظر إىل أهميتها من الزاوية القانونية فإن "عني العدالة" تنرشها.
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وكان فريق من "مساواة" قد قام بالرقابة عىل االمتحان الكتابي لخرجي/ ات كليات الحقوق 

الراغبي/ات يف التسجيل يف سجل املحامني املتدربني إعماالً لنظام صادر عن النقابة بالخصوص، 

والذي ُعقد بتاريخ ٢018/9/16 يف جامعة بريزيت، وذلك استجابة لدعوة من نقابة املحامني، 

ووثق مالحظاته عىل أداء االمتحان يف رسالة وجهها إىل مجلس نقابة املحامني.
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تتمة/ متى ُتصدر احلكومة نظامًا يورد هدايا املوظفني العموميني
يف املوازنة وينظم أوجه إنفاقها؟

بما يضمن إيداع تلك الهدايا يف الخزينة العامة للدولة، وتنظيم أوجه إنفاقها وبيان إجراءات اإلنفاق، بصفتها الجهة صاحبة الصالحية بمكافحة الفساد.

وذلك عىل إثر منشور رصده "مساواة" عىل صفحة الوزير السابق شوقي العيسة عىل فيسبوك، واملتضمن اإلشارة إىل غياب الترشيع الناظم لهدايا الوزراء، والذي يفيد 

بأن السيد العيسة كان قد طالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بإصدار النظام املذكور، إبان أن كان يشغل منصباً وزارياً، األمر الذي لم تتم اإلستجابة له حتى تاريخ 

إرسال مذكرة "مساواة" والتي تنرشها "عني عىل العدالة".
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وقامت "مساواة" بإرسال تذكري للهيئة بتاريخ ٢018/08/1٢ سنداً لعدم رد الهيئة عىل مذكرة "مساواة" يف حينه.
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ويف وقٍت الحق إلرسال التذكري علمت "مساواة" بأن هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع وزارة النقل واملواصالت قدمتا مقرتحاً ملجلس الوزراء يتضمن إصدار تعليمات 

من وزارة املالية ناظمة لهدايا املوظفني العموميني، ليقوم مجلس الوزراء بدوره باعتمادها وإنفاذها وتطبيقها يف كافة الدوائر الحكومية والرسمية. ُنرش عىل موقع 

الهيئة بتاريخ ٢018/09/15 وبالنظر ألهميته فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.
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وسنداً ملا أُعلن من قبل الهيئة وجهت "مساواة" مذكرة إىل رئيس الوزراء تؤكد عىل أهمية إستجابة الحكومة للمقرتح املقدم  إليها من هيئة مكافحة الفساد، ومطالبة 

باتخاذ املقتىض القانوني املالئم، بما يضمن إصدار التعليمات واألنظمة التي توفر املعالجة الترشيعية، بشأن إيداع هدايا املوظفني يف الخزينة العامة، وأوجه الترصف 

بها، وإيرادها يف املوازنة العامة حسب األصول.

وبالنظر ألهميتها فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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كما أرفقت "مساواة" ذات املذكرة برسالة ثانية وجهتها إىل هيئة مكافحة الفساد، تنرشها "عني عىل العدالة".
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تتمة/ يجب عدم إفالت مرتكبي تعذيب األطفال من العقاب 
املساجد يف غزة، والتي حدثت ألكثر من مرة وطالت أكثر من طفل، ذيلت بتواقيع 7 من مؤسسات املجتمع املدني و98 شخصية مجتمعية أعضاء اإلئتالف، من بينها 

"مساواة" وسلمت نسخاً منها ملمثيل كتل برملانية وأحزاب سياسية ومسؤويل منظومة العدالة يف غزة. وبالنظر ألهميتها من الزاوية القانونية واملجتمعية فإن "عني 

عىل العدالة" تنرشها. 
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وبتاريخ ٢018/09/19 تلقى اإلئتالف رداً خطياً من النائب العام يف غزة، تنرشه "عني عىل العدالة" وهو ناطق بما فيه.
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نقابة املحامني يف غزة أعربت عن تأييدها وتبنيها لورقة املوقف الصادرة عن ائتالف حماية الكرامة االنسانية لألطفال، وذلك يف رسالة خطية وجهتها إىل اإلئتالف، جاء فيها..
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مجددًا التدوير الوظيفي ال يالئم متطلبات إشغال الوظيفة يف القضاء والنيابة العامة
أثارت إجراءات مسابقة تعيني معاوني النيابة العامة جدالً وتبايناً يف اآلراء، وصل إىل حد املطالبة بإلغاء إجراءاتها من قبل نقابة املحامني ومركز "مساواة" من جهة وتمسكاً 

بها من قبل النيابة العامة من جهة أخرى. 

وكانت "مساواة" تلقت دعوة من النيابة العامة للمشاركة يف لجنة اختيار معاوني النيابة بصفة مراقب، واستجابة للدعوة شكلت فريقاً من أربع مراقبات للرقابة عىل أداء 

االمتحان الكتابي للمشاركني/ات يف املسابقة، وجهت عىل أثرها مذكرة خطية للنائب العام، تضمنت مالحظاتها وتوصياتها بشأن اإلمتحان املذكور وبالنظر ألهميتها من الزاوية 

القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها. 



عني على العدالة
39



عني على العدالة
40

نتائج  تتلَق  لم  كما  الشفوية،  املقابلة  عىل  رقابتها  إعمال  من  "مساواة"  تمكن  ولم 

من  أي  بأن  علمت  قد  كانت  وإن  عليه،  الرقابة  يف  شاركت  الذي  الكتابي  اإلمتحان 

والتواصل  اإلعالم  وسائل  وتناقلت  اجتيازه،  يف  ينجح  لم  فيه  املشاركني  املتسابقني 

ونقابة  العامة  النيابة  بني  الشفوية  املسابقة  تجاه  متباينة  مواقف  االجتماعي 

املحامني التي دعيت إىل املشاركة يف لجنتها. وعىل ضوء ذلك أصدرت "مساواة" ورقة 

موقف طالبت من خاللها بإلغاء إجراءات املسابقة لجملة أسباب أبرزها عدم اجتياز 

للعالمات  الكمي  اإلدماج  مبدأ  إعمال  قانونية  وعدم  الكتابي،  لإلمتحان  املتسابقني 

إشغال  لنظام  ملخالفتها  وذلك  الشفوية،  واملقابلة  الكتابي  اإلمتحان  من  املتحصلة 

اإلنطباع  عىل  تقوم  الشفوية  املسابقة  ولكون  جهة  من  العامة  النيابة  يف  الوظيفة 

عىل خالف املسابقة الخطية القائمة عىل الكفاءة العلمية، ولكون الوظيفة يف النيابة 

يوجب  ما  باإلدانة،  وليس  بالشبهه  تؤخذ  القضائية  الوظيفة  شأن  شأنها  العامة 

استبعاد من تثور حوله/ا ُشبه ما من إشغال الوظيفة فيهما دون اشرتاط ثبوت تلك 

الدوائر  بني  الوظيفي  التدوير  بسياسة  يسمى  ما  إعمال  ولخطورة  قضائياً،  الشبهة 

التنفيذية واألجهزة األمنية من جهة والنيابة العامة والقضاء من جهة أخرى. وبالنظر 

ألهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها. 
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تتمة/ السيد الرئيس اطرحه جانبًا وال تلتفت إليه
هل ثمة مشروع قرار بقانون معدل لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية؟!

تضاربت األنباء حول نية الحكومة تعديل قانون الجمعيات الخريية واملؤسسات والهيئات األهلية وذلك يف أعقاب ترسيب نسخة عن مرشوع قرار بقانون معدل لقانون 

الجمعيات الخريية والهيئات األهلية إىل "مساواة"، والتي تولت بدورها إحاطة االئتالف األهيل للرقابة عىل العملية الترشيعية بذلك والذي تداعى بدوره إىل عقد اجتماع 

موسع استعرض من خالله املرشوع وأصدر بشأنه ورقة موقف مطالباً السيد الرئيس بطرحه جانباً وعدم االلتفات إليه، وبالنظر إىل أهمية ورقة املوقف من الزاوية 

القانونية واملجتمعية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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وبالتزامن مع إصدار ورقة املوقف أكد مصدر حكومي بعدم إدراج مرشوع التعديل عىل أجندة الحكومة نافياً أن تكون ثمة نية لدى الحكومة بتعديل قانون الجمعيات، 

مشرياً إىل أن مثل هذا التعديل لن يتم دون التوافق مع مؤسسات املجتمع املدني.

"مساواة" تؤكد عىل صحة وأهمية ما ورد يف ورقة املوقف الصادرة من اإلئتالف األهيل للرقابة عىل العملية الترشيعية وتعيد مطالبتها السيد الرئيس بعدم االلتفات إىل 

أي مرشوع يستهدف النيل من استقالل مؤسسات املجتمع املدني أو تقويض دورها يف الرقابة عىل األداء العام وتحقيق سبل العدالة واإلنصاف للمواطنني/ات، وتتمسك 

بمعارضتها ألي إجراء يستهدف املساس باستدامة عمل املنظمات األهلية بوصفه حق دستوري ال يمكن تصوره تحت مظلة هيمنة السلطة التنفيذية.



عني على العدالة
46

أثار القرار التفسريي الصادر عن املحكمة الدستورية العليا رقم ٢018/٢ والذي أخضع الرشطة املدنية إىل والية القضاء العسكري وقىض بعدم دستورية مواد جوهرية وردت يف 

قرار بقانون الرشطة، وذلك يف سياق نظرها يف طلب التفسري املشار إليه، أثار معارضة قانونية واسعة بالنظر ملا ينطوي عليه من مخاطر تهدد بنية دولة القانون.

 ويف هذا السياق أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" ورقة موقف بشأن القرار املذكور بتاريخ ٢018/9/٢3، وبالنظر ألهميتها من الزاوية الدستورية 

والقانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

معارضة قانونية ومجتمعية واسعة لتفسير احملكمة الدستورية
لصالحيات القضاء العسكري 



عني على العدالة
47

املحامني  ونقابة  بينها "مساواة"  ائتالفات ومؤسسات مجتمع مدني من  أصدرت  كما 

القرار  اعترب  صحفياً  بياناً  األهلية  املنظمات  وشبكة  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  والهيئة 

املحرز يف مجال  التقدم  عن  وتراجعاً  الدستورية  املحكمة  لصالحيات  تجاوزاً  التفسريي 

تحديد اختصاص القضاء العسكري ومخالفاً لقرار السيد الرئيس القايض بحظر عرض 

والهيئة  العليا  العدل  محكمة  اجتهاد  عليه  استقر  وملا  العسكرية  املحاكم  أمام  املدنيني 

العامة ملحكمة العدل العليا، وبالنظر ألهمية البيان فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.

"مساواة" تطالب جهات اإلختصاص الرسمية باتخاذ املقتىض القانوني املالئم باتجاه 

العدول عن مثل هذا القرار وعدم إنفاذه، وتعيد مجدداً مطالبتها بسحب رقار تشكيل 

تشكيلها  أمر  يف  والنظر  لقانونها،  املُعّدل  بقانون  القرار  وإلغاء  الدستورية،  املحكمة 

ُمجدداً إذا ما تم التوافق املجتمعي عليه بما يسهم يف توحيد منظومة العدالة، ويحافظ 

عىل استقاللية املحكمة الدستورية واستقاللية أعضائها.
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الكشف عن هوية احلدث ونشر صوره انتهاك فظ
ومساس بكرامة األطفال اإلنسانية

تداولت بعض وسائل االعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي نرش صورة لطفل )حدث( متهم بقتل رجل مسن يف غزة وذلك أثناء إجراءات التحقيق األويل )اإلبتدائي( يف 

الحادث، وبمخالفة واضحة للترشيعات الخاصة بحماية األحداث والعهود الدولية املنضمة إليها دولة فلسطني وامللزمة بأحكامها.

ائتالف حماية الكرامة اإلنسانية لألطفال أصدر بياناً بتاريخ 10/15/ ٢018 أعرب من خالله عن استياءه لتداول معلومات وصور للحدث املتهم وما تبعه من نرش 

وإعالن معلومات تخص حياته الشخصية ومحيطه العائيل، وطالب نقابة الصحفيني والنيابة العامة باتخاذ املقتىض القانوني وضمان مساءلة املسؤولني عن النرش 

بما يتفق وكفالة ضمانات املحاكة العادلة للحدث وصون كرامته اإلنسانية، وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية القانونية واملجتمعية فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.

"مساواة" تؤكد عىل رضورة التزام كافة الجهات الرسمية واألهلية بالحقوق األساسية وموجبات املعاملة الُفضىل لألطفال وحماية كرامتهم اإلنسانية واتخاذ 

اإلجراءات املساءلة ملنتهكي تلك الحقوق، والتي يندرج تحت مظلتها نرش أية معلومات أو صور لألطفال قبل انتهاء إجراءات املحاكمة العادلة وصدور الحكم 

القضائي النهائي بشأن ما قد ينسب إليهم وحظر نرش أية معلومات خاصة بالحدث اثناء مرحلة جمع االستدالالت والتحقيق اإلبتدائي واملحاكمة أيضاً، ووفقاً 

ملا تقيض به الترشيعات املحلية والعهود الدولية ذات الصلة.
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السيد الرئيس ال ُتقره
تعديل قانون املالكني واملستأجرين مدخل لفلتان أمني يعصف بوحدة النسيج املجتمعي

مرًة أخرى تعود الحكومة إلقرار مرشوع قرار بقانون معدل لقانون املالكني واملستأجرين وذلك بعد مرور عرشة أشهر عىل محاولتها األوىل واملتمثلة برفع مرشوع قرار بقانون 

معدل لقانون املالكني واملستأجرين أقرته يف جلستها رقم 186 املنعقدة بتاريخ ٢018/1/9 وأمام املعارضة القانونية واملجتمعية الواسعة لذلك املرشوع الذي لم يصادق عليه 

السيد الرئيس ولم يصدره عادت الحكومة وأصدرت املرشوع ذاته بصيغة جديدة طلبت من الهيئة املستقلة لحقوق االنسان إبداء مالحظات الهيئة عليها قبل إقرارها ورفعها 

للسيد الرئيس مجدداً، الهيئة أحالت لعدد من مؤسسات املجتمع املدني ما تلقته من الحكومة.

اإلئتالف األهيل للرقابة عىل العملية الترشيعية التأم يف اجتماع شاركت فيه "مساواة" خصص للوقوف عىل ما تلقاه من الهيئة وتواصل مع مجلس منظمات حقوق االنسان 

املالكني  قانون  لتعديل  الحكومة  الثانية ملرشوع  الصيغة  عليها  تنطوي  التي  املخاطر  إىل  أشارت  وأصدر ورقة موقف  واالجتماعية،  االقتصادية  الحقوق  وائتالف  الفلسطينية 

واملستأجرين وتضمنت بياناً تفصيلياً للثغرات والهنات واالنتهاكات التي تنطوي عليها تلك الصيغة مطالبًة السيد الرئيس بعدم إصدارها، وبالنظر إىل أهمية ورقة املوقف من 

الزاوية القانونية واملجتمعية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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"مساواة" تنبه إىل املخاطر الجسيمة التي من شأنها تهديد السلم األهيل والوحدة املجتمعية والتي قد تصل إىل حالة من الفلتان األمني واملجتمعي يف حال أرصت الحكومة عىل 

امليض يف تعديل قانون املالكني واملستأجرين، وتطالب السيد الرئيس بعدم املصادقة عىل توجهات الحكومة يف هذا الشأن وعدم إجراء أي تعديل عىل قانون املالكني واملستأجرين 

ال يلقى توافقاً مجتمعياً وال يتم من خالل السلطة الترشيعية الطبيعية أال وهي املجلس الترشيعي املنتخب.
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مرًة أخرى على اجلهات املسؤولة يف غزة التوقف الفوري
عن إعمال أو تنفيذ عقوبة اإلعدام

ال تزال السلطات والجهات املسؤولة يف املحافظات الجنوبية بما فيها املحاكم املدنية والعسكرية تصدر أحكاماً باإلعدام يف تجاهل لإللتزامات واآلثار القانونية املرتتبة 

ازدياداً  العالم  والتي يشهد  اإلعدام،  لعقوبة  املُلغي  املدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  الثاني من  االختياري  الربوتوكول  الفلسطيني عىل  التوقيع  عىل 

ملحوظاً يف عدد الدول التي ألغتها أو أوقفت إنفاذها أو تنفيذها، ومن ضمنها دول عربية وإسالمية عديدة منها جيبوتي وتونس واملغرب وموريتانيا والجزائر، ووفقاً 

ملا أعلنته األمم املتحدة فإن 170 دولة من أصل 193 دولة ألغت عقوبة اإلعدام أو أوقفتها.

"مساواة" أصدرت بتاريخ ٢018/7/31 ورقة موقف طالبت من خاللها كافة الجهات املسؤولة يف غزة التوقف الفوري عن إعمال أو تنفيذ عقوبة اإلعدام، 

إلغاء عقوبة اإلعدام نصاً وتطبيقاً مشريًة إىل أن "مساواة" دأبت عىل  الواجب يف فلسطني إىل اتخاذ اإلجراءات الترشيعية واإلدارية لضمان  ودعت أصحاب 

املطالبة بذلك منذ العام ٢008 وال تزال، حيث أرصت العديد من املذكرات وأوراق املوقف املوثقة يف وسائل اإلعالم وإصدارات "مساواة" وصفحتها اإللكرتونية، 

مبينة األسباب واملوجبات الداعية إللغاء تلك العقوبة وعدم تنفيذها. وبالنظر ألهمية ورقة املوقف التي حرصت "مساواة" عىل تسليمها رسمياً لكافة الجهات 

الرسمية ذات االختصاص يف قطاع غزة فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

قرار بقانون احلماية والسالمة الطبية والصحية استجاب ملالحظات "مساواة" 
بعد أن وقفت "مساواة" عىل النسخة األوىل ملرشوع قرار بقانون بشأن الحماية والسالمة الطبية والصحية والذي يعرف بالترشيع املعالج والناظم لألخطاء الطبية، 

والتي زودتها بها الهيئة املستقلة لحقوق االنسان، وأرسلت مذكرة خطية بمالحظاتها عليه للجهات الرسمية التي أعدته، كما وقفت "مساواة" مرًة أخرى عىل نسخته 

النهائية وأبانت مالحظاتها عليها بمذكرة خطية ثانية رفعت لذات الجهات، وُتشري "مساواة" إىل أن القرار بقانون صدر مستجيباً إىل ُجل مالحظاتها وتأمل أن يجري 

احرتام نصوصه وأحكامه عند التطبيق.
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أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بياناً تناول إيجابيات 

تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة ٢005 والتي وإن أُحسن تطبيقها وإنفاذها 

هامة  اقتصادية  مشكلة  حل  يف  جدياً  إسهاماً  تسهم  عملياً،  بمقتضياتها  واإللتزام 

تواجه املوظفني/ات العموميني. وتضمن البيان اإلشارة إىل أبرز تلك اإليجابيات الواردة 

العام رقم 7 لسنة ٢005  التقاعد  لقانون  املعدل  يف قرار بقانون رقم 9 لسنة ٢018 

آليات  واعتماد  ملستحقيها،  التقاعدية  الحقوق  رصف  رسعة  فيها  بما  وتعديالته 

أكثر عدالً للملفات التقاعدية العالقة، ورصف مبالغ املساهمات املحددة عند الوفاة، 

واحتساب املستحقات التقاعدية عىل املعادلتني الواردتني يف قانون التقاعد الذي كان 

يخضع له املشرتك والقرار بقانون املعدل لقانون التقاعد العام، وتحديد الحد األدنى 

أو الوفاة ما يمكن املستفيد/ة من استيفاء  التقاعدي يف حال العجز الصحي  للراتب 

راتب تقاعدي مقبول برصف النظر عن مدة خدمته/ا املقبولة للتقاعد وبالنظر ألهمية 

البيان فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.

إيجابيات تعديل قانون التقاعد العام تنتظر حسن التطبيق
شأنها شأن القواعد القانونية الناظمة لألخطاء الطبية
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"مساواة" تطالب ديوان الرئاسة بإعالن التوصيات النهائية للجنة الرسمية
لتطوير قطاع العدالة

من  أسايس  حق  العدالة  منظومة  بوصف  العدالة،  قطاع  لتطوير  الرسمية  اللجنة  عمل  مخرجات  عىل  الوقوف  يف  املجتمع  لحق  وصوناً  والنزاهة  الشفافية  لقواعد  إعماالً 

البنّي يف اآلراء تجاه ما ُنرش عرب وسائل اإلعالم والتواصل اإلجتماعي من أفكار ومقرتحات غري الرسمية عىل لسان أحد أعضاء اللجنة  حقوق املواطن، وبالنظر لإلختالف 

قوله بأن توصيات اللجنة تضمنتها، وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة خطية إىل الدائرة القانونية يف ديوان الرئاسة طالب من خاللها 

بإعالن االتوصيات الرسمية بصيغتها النهائية، وعرضها عىل املواطنني والرشكاء األهليني إنضاجاً للحوار املجتمعي بشأن مستقبل منظومة العدالة، واآلليات األكثر نجاعة 

إلصالحها وتطويرها، وذلك قبل أن يتخذ السيد الرئيس قراراً بشأنها، ضماناً والتزاماً بقواعد الشفافية وصوناً لحقوق املواطنني، وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية 

واملجتمعية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.  
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وكانت "مساواة" قد أصدرت ورقة موقف فندت من خاللها التوصيات كما أعلنت من قبل أحد أعضاء اللجنة، وبالنظر ألهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية واملجتمعية فإن 

"عني عىل العدالة" تنرشها.
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"مساواة" ونقابة احملامني الشرعيني وكلية القانون يف جامعة االزهر
ينظمون دورة تدريبية ومحكمة صورية يف قضايا شرعية 

املزاولة الرشعيني،  املتدربون/ات والحديثي/ات  نظم مركز "مساواة" بالتعاون مع نقابة املحامون الرشعيون دورة تدريبية استهدفت تنمية قدرات املحامون/ات 

وذلك عىل مدار ثالثة أيام تناولت قضايا رشعية متعددة من بينها النفقة والتفريق للنزاع والشقاق، وُخصص اليوم الثالث منها لتنفيذ محكمة صورية تناولت قضيتني 

رشعيتني واستهدفت ٢7 محامياً منهم 13 محامية.

ويف ذات السياق نظم مركز "مساواة" وبالتعاون مع كلية الحقوق يف جامعة االزهر عرضاً ثانيا للمحكة الصورية نفذ يف قاعة املحكمة الصورية يف الجامعة، بهدف 

تنمية قدرات طلبة الكلية القانونية شارك فيه 60 طالباً وطالبة من طلبة كلية الحقوق واالعالم.
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مكتب  وجدت  أن  بعد  عواد،  منى  الخمسينية  السيدة  اإلحباط  مشاعر  انتابت 

موظفي التبليغات بمحكمة غزة موصداً، وقد غادره املوظفون، فطلبت من نجلها 

التايل  اليوم  يف  أن يعودا مجدداً  املنزل، عىل  إىل  الرجوع  ثم  االسرتاحة قليال، ومن 

علّهم يجدون املوظف املختص.

أمام  منظورة  قضايا  لهم  ممن  املراجعني،  مئات  بل  عرشات  من  واحدة  عواد 

يتوىل مسؤوليتها  التي  التبليغ  إجراءات  تعثرت بسبب بطئ  أو  تأخرت  املحاكم، 

أفراٌد من الرشطة القضائية.

أهم مراحل سري  تعترب من  والتي  التبليغ  أسباٌب كثرية ساهمت يف بطء عملية 

الخصوم، ويعطي  تبليغ  فيها  يتم  التي  الرسمية  الوسيلة  التقايض وهي  عملية 

للمدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبدونها تؤجل الدعوى إىل أن يتم التبليغ 

بشكٍل صحيح.

معدة التحقيق وثقت حاالت بطء يف التبليغ أدت إىل ضياع حقوق املتقاضني، الذين 

وجدوا سبيلهم يف القضاء ليحصلوا عىل العدل، ولكنهم ُصدموا بواقٍع مرير، ميلٌء 

بالواسطة واملحاباة واملحسوبية، وال يخلو من  شبهات رشاوى، وتقصري البعض 

حال دون وصول التبليغات إىل املعنيني بها.

بالغات شكلية
املحامي فتحي نصار اشتكى وغريُه من املحامني واملتقاضني من مشكلة حقيقية 

يف التبليغات، فالكثري من التبليغات ال تخرج من مكانها، وأحيانا تخرج بصيغٍة 

غري صادقة، وهذا يعتمد عىل املُبلغ وأمانته.

وأشار نصار إىل أن بعض املبلغني يقول ذهبت لتبليغ فالن ولم يجده رغم وجوده، 

وهذا يؤثر عىل القضايا املنظورة يف املحكمة، فقد يكون املُبلغ متآمر مع الطرف 

اآلخر، أو تكاسل للخروج يف التبليغ.

القدس  جامعة  يف  قانونياً  مستشاراً  أعمل  قائال:  معه  حدث  ما  نصار  وروَى 

املفتوحة، وتوجه مأمور التبليغ إىل الجامعة الساعة الثالثة عرصاً، وموعد انتهاء 

دوام الجامعة الساعة الثانية ظهراً،  فوجد موظف يف الجامعة وأشعره أنه هنالك 

تبليغ ملوعد جلسة يف اليوم التايل الساعة الثامنة صباحاً، حيث أنه وفق القانون 

األقل من  قبل 48 ساعة عىل  التبليغ  يتم  أن  يجب  التبليغ صحيحاً  يكون  ولكي 

من  وليس  مختص  غري  ألنه  التبليغ  املوظف  يستلم  فلم  الجلسة،  انعقاد  موعد 

اإلداريني وأنه خارج دوامه أصالً، فما كان للُمبلغ إال أن كتب عىل الورقة “املوظف 

رفض استالم التبليغ” وهنا تمت محاكمة الجامعة غيابياً وهذه الواقعة أثرت عيلَّ 

كمستشار قانوني مع مصداقية الجامعة، وىف نفس الوقت أثرت عىل الجامعة، 

فقد اتخذ ضدها حكم جائر بحجز أموال، واثر ذلك عىل حسابات الجامعة ورواتب 

أن  بد  ال  القانون  وحسب  املُبلغ،  مصداقية  لعدم  شامالً  كان  والتأثري  املوظفني، 

يكون هناك شهود عىل رفض االستالم وهذا اإلجراء يعترب تجاوز قام به املبلغ.

وتنص املادة رقم 16 من قانون األصول واملحاكمات التجارية واملدنية: “أنه فيما 

يتعلق بالرشكات والجمعيات وسائر األشخاص االعتبارية األخرى تسلم يف مراكز 

ألحد  أو  إدارتها،  عىل  القائمني  ألحد  أو  قانوناً  عنها  للنائب  أو  الرئيسة  إدارتها 

الرشكاء املتضامنني فيها”.

استبياٌن ودالالت
قضايا  لديهم  محامي/ة   ٢00 من  مكونة  عشوائيًة  فئًة  قابلت  التحقيق  معدة 

منظورة أمام املحاكم، بدءاً من شمال قطاع غزة حتى رفح جنوباً، وطلبت منهم 

تعبئة بطاقة رأي مواطن وهى احدى أَدوات املساءلة املجتمعية والتي تهدف إىل 

التفريغ  وبعد  املبلغون،  يقدمها  التي  الخدمة  جودة  من  املستفيدين  رأي  قياس 

حال الوصول للعدالة يف غزة أزمة التبليغات تتفاقم
واحملامون يشكون من تعرضهم لإلبتزاز

حتقيق- صابرين أبو ختلة

من  يعانون  املُستطلعني  89.4% من  نسبته  ما  أن  تبني  يد مختص،  العلمي عىل 

إشكاليات تتعلق ببطء عمليات التبليغ يف قضايا عملوا عليها.

رشاوى  عىل  يحصلون  املبلغني  بعض  أن  املحامني  من   )%6٢.6( واعتقد 

وإكراميات، وأن هذه اإلكراميات تعترب سبباً يف تأخري التبليغات وإجراءاتها، فيما 

أكد )41.4%( من املحامني أنه طلب منهم بعض املوظفني إكراميات مالية من أجل 

تسهيل املهام، باإلضافة إىل أن )71.٢%( من املستطلعني ال ٢00 يرون بأنه بعض 

املوظفني اإلداريني يف املحاكم يتقاضون إكراميات مالية.

فيما قال املحامي م. ع، ورفض ذكر اسمه، بأنه كان يتابع قضية طلب إدخال 

طلب  املحامي  فقدم  البارزة،  الشخصيات  من  الشخص  هذا  وكان  عليه،  مدعى 

اصطحاب مبارش، بعد أن تأخر التبليغ ودفع الوديعة التي قدرها القايض، إال انه 

صدم بطلب املُبلغ منه مبلغ مائة شيكل وأضاف قائالً: “وبكل األحوال بدك ترىض 

بطلب املوظف”، فيما قال نفس املحامي أنه واجه مشكلة مماثلة يف قضية أخرى، 

تمثلت بحجج ساقها مأمور التبليغ بعدم وضوح العنوان عىل الرغم أن العنوان 

واضح ومرئي، فطلب مائة شيكل، وعندما قال له أن املبلغ كبري رد املوظف “هو 

أنت بتدفع من جيبتك”!

شكاوى ووقائع
وتحدث املحامي م. ع ملُعدة التحقيق عن واقعة حدثت معه “كان هناك طلب فك 

تبليغهم،  يتم  لم  املوجودون  األطراف  يونس،  ارض. يف محافظة خان  حجز عن 

وعند  تبليغه،  املراد  بالشخص  املُبلغ  تربط  قوية  عالقة  هناك  أن  تبني  ولكنه 

شكاوى  قدمنا  إكرامية،  يريد  ألنه  رفض  بالتبليغ  للقيام  آخر  مأمور  مراجعة 

عديدة للمسئول وأكثر من مرة فرد مسئوله “ارضِه يااستاذ”، وأضاف: “يف بعض 

األحيان إن قام املسئول بمراجعة املُبلغ فإنه يتحجج بعدم االستدالل عىل العنوان 

“يعني حجته جاهزة”.

من  يشتكون  الذين  املحامني  مئات  من  واحد  رفح  محافظة  من  د.  ع.  املحامي 

وعند  شهرين  مدة  فيها  التبليغ  تأخر  قضية،  لدي  “كانت  فقال  التبليغات  بطء 

تبني  املسئول  املوظف  ومراجعتي  القضائية  الرشطة  يف  التبليغ  قسم  مراجعتي 

يبلغ  الذي  الوقت  يجده مغلق، وعند سؤاله عن  املكان  إىل  املُبلغ  يذهب  كلما  انه 

فيه رد املوظف انه يذهب للتبليغ بعد العرص، علما أن القضية املراد التبليغ فيها 

هي جمعية خريية فمن الطبيعي سيجده ُمغلق؛ الن لها موعد دوام محدد فرد 

للمكان  أصل  فأنا أسري حسب خطة معينة وعندما  املوظف” هكذا نظام عميل 

يكون عرصاً”، بادر ع. د. بتقديم شكوى ملدير القسم وتم حل املوضوع يف نفس 

يف  التبليغ  وتم  النارية  دراجته  أن ركب  إال  التبليغ  كان من موظف  فما  اللحظة 

غضون ساعة وأضاف “يجب عىل املحامي أن يرى الطريقة املناسبة حتى يسرّي 

معامالته وقضاياه يف املحاكم”.

فيما كتبت محامية ضمن االستبيان عن مشكلٍة واجهتها، مؤكدًة طلب مأمور 

التبليغ مبلغ مايل فقالت: “هناك موضوع حجز عىل عقار وعملنا طلب اصطحاب 

املوظف: “بطلع  العقار”، فقال  يف  الخصم  أن يترصف  من  للحجز خوفاً  مبارش 

معكم بس برشط زبطوني بالفلوس” متحججاً أنه هناك أوقات محددة للخروج 

مما اضطرها للدفع.

وىف حالة أخرى قال املحامي ر. ض. طلب منه مأمور التبليغ املال للخروج للتبليغ، 

وأضاف هناك مأمور تبليغ كان يطلب إكراميات، ويتحجج بأنه يريد بنزين، وكان 

يرتدد عىل مكتبه كثريا مما أزعجه األمر فقدم شكوى للقايض يف محافظة رفح، 

فتم نقله من قسم ألخر ملدة ستة شهور وبعدها عاد ملمارسة عمله، وبعد ذلك 
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تبني أن نفس املوظف تم اتهامه يف قضية رسقة ملف من املحكمة وعىل اثرها تم 

نقله بعد ذلك.

وأكد 76% من املحامني املستطلعني يف االستبيان املذكور عدم وجود رقابة فعلية 

ورادعة تراقب عمل املوظفني يف حني رأى ٢4% فقط أن الرقابة املذكورة موجودة.

إقرار بوجود جتاوزات
املستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس املجلس األعىل للقضاء يف قطاع غزة، أكد أن 

املحاكم  أمام  املنظورة  القضية  أوىل من مراحل  القضائية هي مرحلة  التبليغات 

وهي من أخطر املراحل التي تمر فيها القضية املودعة لدى املحكمة، الن القضايا 

بشكٍل عام ال تنعقد فيها الخصومة بني األطراف وال يفتحها القايض إال إذا تأكد 

من صحة واقع تبليغ كل أطراف الدعوى.

وأضاف الحلبي أنه إذا لم تتم واقعة التبليغ بصورة صحيحة، يتم تأجيل امللف مرًة 

تلو األخرى، وهذا يعود إىل أن البعض من أطراف الدعوى قد ال تكون له مصلحة يف 

أن تسري الدعوى بالرسعة املطلوبة فيسعي إىل إعاقة حدوث التبليغ بأساليٍب غري 

مرشوعة، وقد يلجأ إىل بعض املوظفني ضعاف النفوس من أجل إغراءه وإغواءه 

باملال إلعاقة توصيل التبليغ  إىل أصحابه، سواء بالشكل اإلداري أو من خالل من 

يقوم بالتبليغ.

وقال الحلبي: هناك بعض األطراف يستفيدون من الحالة املوجودة يف غزة وهى 

الرواتب للموظفني بالكامل، وضيق الحال فيستغلون  البطالة، وعدم دفع  حالة 

الظروف ويعطلوا تنفيذ هذه املهمة “فهذه حالة موجودة وال ننكرها” ونحن يف 

املجلس نحاول أن نتصدى لها ونحاربها.

تضارب صالحيات
وليس  للقضاء  األعىل  للمجلس  تابعون  التبليغ   مأموري  أن  الحلبي،  وأوضح 

وزارة  ان  يظنون  العامة  لدى  خاطئًة  ان هناك مفاهيماً  العدل، موضحا  لوزارة 

مستقلٌة  سلطٌة  هو  فالقضاء  صحيحا  ليس  وهذا  القضاء  عن  مسئولة  العدل 

قائمٌة بذاتها ووزارة العدل ذراع من اذرع الحكومة، نحن لسنا جزء من الحكومة 

نحن جزء مستقل والجهة التي يتبع لها مأمور التبليغ إداريا هي املجلس األعىل 

للقضاء.

السلطة  لقانون  وفقا  أنه  النحال  محمد  املستشار  العدل  وزارة  وكيل  أكد  بينما 

القضائية فإن اإلرشاف اإلداري ضمن اختصاص وزارة العدل، حيث نص قانون 

عىل  اإلداري  اإلرشاف  العدل  “لوزير   47 املادة  يف   ٢00٢ لعام  القضائية  السلطة 

جميع املحاكم”.

وقال النحال إّن وزارته تمثل الحكومة الفلسطينية كسلطة تنفيذية مع السلطة 

يلزم من  ما  توفري  العدل ومن مسئولياتها  وزارة  واجب  وبالتايل من  القضائية، 

العدل دوٌر رقابي  العدالة، فلوزارة  موظفني ولوجستيات للمحاكم، وتوفري بيئة 

بيئة  توفري  عىل  العمل  إطار  يف  يأتي  كله  وهذا  اإلداريني،  املوظفني  عىل  وإرشايف 

تتناسب مع إجراءات العدالة ورفع مستوي العدالة يف املجتمع الفلسطيني.

أرقام مهولة
إن  فقال  العيس  أبو  أحمد  املقدم  غزة  فرع  القضائية  الرشطة  دائرة  مدير  أما 

الرشطة القضائية تتلقى ما يزيد عن ٢0 ألف بالغ شهريا بصفة دورية، أي ما 

يقارب ربع مليون بالغ يف السنة الواحدة، حيث يقوم  بالتبليغ حوايل من 39 إىل 

40 ُمبلغ، مؤكدا ان هذا الكم الكبري يحتاج إىل جهوٍد كبريٍة من املبلغني واىل جهوٍد 

برشيٍة وماديٍة، وهذه الجهود غري متوفرة يف الرشطة القضائية ويتم العمل بأقل 

القليل.

ننجز59% من التبليغات
وبني أن حوايل 95% أو أكثر من هذه التبليغات منجزة وتأخري ال5% تكون لظروٍف 

رأيه عمٌل ممتاٌز يف ظل ضعف  النسبة حسب  اإلرادة، وهذه  طارئٍة خارجة عن 

صيانة  إىل  تحتاج  نارية  دراجة  إىل  يحتاج  املبلغ  أن  حيث  املتوفرة  اإلمكانيات 

منتظمة،  غري  بصورة  ولكن  مواصالت  ترصف  املالية  ووزارة  وقود،  إىل  وتحتاج 

حيث تتأخر الوزارة يف رصف هذه املواصالت ملدة تصل 6 شهور ال يتلقى املبلغ 

خاللها أي شيكل، فنقوم يف الرشطة القضائية بمساعدة املبلغني وتحفيزهم مالياً 

قدر اإلمكان، عن طريق املبلغ املُحصل من االصطحاب املبارش، وهذا يساعدنا عىل 

دعم املبلغني سواء بتصليح الدراجات النارية أو توفري وقود لهم لكي يؤدوا عملهم 

عىل قدر املستطاع.

تم تصميمه بمجهودات خاصة يف  الكرتوني  برنامج  يوجد  أنه  العيس  أبو  وبني 

الرشطة القضائية، يهدف إىل متابعة كل كبريٍة وصغريٍة يف البالغات، يظهر فيه 

تاريخ الجلسات وُيراجع بشكل يومي، وتتم من خالله معرفة البالغات التي لم 

ُتبلغ وُتطبع كشوفات لكل مبلغ بحيث يتبعها وينفذها.

بني  األشكال  من  شكٍل  بأي  تواصل  أي  تمنع  القضائية  الرشطة  أن  عىل  وشدد 

املحامني واملبلغني ويتم التواصل مع اإلدارة وليس مع املبلغ، واضاف قائالً: “يف 

ممارسة  من  وتحذيراٍت  إرشاداٍت  ونعطيه  املبلغ  عىل  نضغط  نحن  هذا  وضعنا 

السلوك الخطأ وال نريد أن نعرض املبلغني ملحاولة رشاوى أو إغراءات مادية تحت 

طائلة املحاسبة العسرية”.

أزمة يف التبليغات واخلصخصة هي احلل
ونوه املستشار النحال إىل إن هناك أزمة موجودة فيما يتعلق بالتبليغات القضائية، 

العديد من الشكاوى وصلت، فكان  العدالة، وهناك  وهذا يؤثر سلباً عىل تحقيق 

اإلشكاليات  مناقشة  وتم  املحامني،  نقابة  مع  رسمية  ونقاشات  جلسات  هناك 

العدل  وزارة  عيل  واجب  وكان  الجمهور،  وأيضا  املحامون،  منها  يعاني  التي 

مناقشة األمر مع الجهات الحكومية املختصة، ووضع حلول، لذلك وتوصلنا إىل 

رضورة إيجاد حل من خالل خصخصة التبليغات.

الجهات  مع  حلول  بحث  تم  أنه  مؤكداً  الحلبي  املستشار  عليه  وافقه  ما  وهو 

املختصة من بينها خصخصة التبليغات، وعليه سيتم التعاقد مع رشكة خاصة 

ألصحابها  التبليغات  توصيل  عملية  هي  تتوىل  بحيث  معينة،  ورشوط  بضوابط 

بإجراءات قانونية سليمة.

تظلمات ال حترك ساكنًا
توجهت معدة التحقيق إىل مقر النيابة العامة يف مدينة غزة، لتقديم كتاب ملقابلة 

من  إياد”  “أبو  الخمسيني  عىل  بالتعرف  الصدفة  كانت  وهناك  العام،  النائب 

محافظة خانيونس، وقد لفت انتباه كل من كان يف ديوان املظالم بصوته الجهور، 

حني ردد “حسبي الله ونعم الوكيل”، وبعد الحديث معه، قال: “لدي قضية نزاع 

عىل ملكية قطعة أرض ورفعت قضية عن طريق املحكمة، وأودعُت كفالة عدلية 

لعدم الترصف يف األرض”.

يونس  خان  فرع  العامة  النيابة  ولكن  للخصوم  تبليغ  أوامر  إرسال  “تم  وتابع: 

تقول إنهم غري مبلغني عىل الرغم من امتالكه أوراق التبليغ موقعة بالفعل تؤكد 

تبليغهم، “قامت معدة التحقيق بتصوير االوراق”.

وأضاف توجهت إىل مكتب النائب العام للمرة الرابعة ملتابعة الشكوى، وأفادوني 

ان الشكوى تحولت إىل خانيونس مجدداً، وعند مراجعة نيابة خانيونس قالوا أنه 

تم التحفظ عىل القضية لعدم وجود بيانات”.

بدوره أشار الناطق الرسمي باسم النيابة العامة املستشار زياد النمرة، إىل آليات 

ويتم  النيابة،  أو  الرشطة  مركز  لدى  بشكواه  يتقدم  “فاملواطن  الشكوى  تقديم 

عرض هذه الشكوى عىل وكيل النيابة املختص الذي يعطي تعليماته الستكمال 

اإلجراءات”.

املوجهة  املحامني  أو  املواطنني  من  املقدمة  الشكاوى  مع  التعامل  سياق  ويف 

مأمور  كانت هناك شكوى ضد  إذا  أنه  النمرة  أفاد  التبليغ،  ضد بعض مأموري 

التبليغ  تلقى موظف  فإذا  الجزائية،  الدعوى  العام هو صاحب  فالنائب  التبليغ، 

رشوة، فهذه جريمة جزائية تستوجب مسائلته والتعامل معه جزائياً، ويتم اتخاذ 

املقتىض القانوني بحقه حسب األصول، بنتيجة إجراءات التحقيق واالستجواب 

واالتهام واإليداع إىل املحكمة املختصة والعقوبة ُترتك للمحكمة، مؤكداً عىل وجود 

حماية للمشتكي بعدم التعرض له من أي جهة إن كان املشتكي عىل حق.
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وأشار النحال أنه لم تشكل أي لجنة تحقيق يف وزارة العدل، فيما يتعلق بمسألة 

املكافآت املالية والفسادـ والتي نتج عنها رضر للمتقاضني، وعىل الرغم مما 

عن  املسئول  املوظف  الن  إثباتها،  الصعب  من  لكن  شكاوى  من  ويردنا  يقال 

املوظف  اوال سيقوم  الواحد،  اليوم  يف  تبليغ   80 التبليغات عندما يحصل عىل 

بتبليغ ٢0 تبليغ حسب الوقود املتاح له، ويقول انتهي الوقود وهذه حقيقة، 

ولكن كيف تم اختيار العرشين تبليغ من بني الثمانني عىل فرض؟ ومن يثبت 

أن هذا املوظف لم يتمكن بالفعل من الوصول إىل العنوان الصحيح؟ فاملسألة 

اللحظة  حتى  لذلك  للموظف،  بالنسبة  العمل  وأخالقيات  بالضمري  عالقة  لها 

لم تنجح أي لجنة تحقيق يف إثبات أن هناك حالة رشاوي، وذلك الن الرايش ال 

يقدم شكوى ألنها جريمة جزائية.

نظام جديد للشكاوى
الوزارة وهو  النحال أن هناك نظام جديد معمول به يف  بدوره أفاد املستشار 

تفعيل الشكاوي وإجراءات الوصول للعدالة، حيث يتم تلقى الشكاوي يف مكتب 

وشكاوي  اإلنسان  حقوق  “وحدة  وهي  املختصة،  الدائرة  يف  أو  الوزارة  وكيل 

ثم رفعها  الوحدة، ومن  القانونيني يف هذه  قبل  دراستها من  ويتم  املواطن”، 

إىل مكتب الوكيل، وبناءاً عىل توصيات الوحدة يتم مخاطبة الجهات املختصة 

سواء كانت النيابة أو املجلس األعىل للقضاء أو وزارة الداخلية، ونتلقى الردود، 

ثم نعود إىل التواصل مع املواطن وتبليغه بحل مشكلته مع الجهات املختصة، 

السليم،  اإلجراء  نحو  املشتكي  وتوجيه  استماع  جلسات  عقد  إىل  باإلضافة 

وبالتايل نسلك مسلكني، إما املساعدة القانونية يف الوصول لحقه أو معالجة 

األمر مع الجهات املختصة.

وأقر املستشار النحال بوجود مدونة سلوك معتمدة ومنشورة يف ديوان املوظفني 

العام واملؤسسات املختصة، ولكن املشكلة يف سلوك املوظف وعدم التزامه بمدونة 

لذلك  وجه  أكمل  عىل  بمسئولياته  والقيام  مهمته  بأداء  أو  بالقانون  أو  السلوك 

نحتاج إىل رقابٍة فاعلٍة واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

طلب االصطحاب املباشر
به،  معمول  قديم  كعرف  املحاكم  يف  وجد  إجراء  هو  املبارش  االصطحاب  طلب 

الفرتة  تم تفعيله يف  أكثر من مرة، ولكن  الخصم  تبليغ  ويستخدم يف حال تعذر 

األخرية بكثرة وذلك للتخفيف عن دائرة التبليغ ضغط التبليغات، والتي بلغ عددها 

ربع مليون تبليغ خالل عام٢017، هذا الطلب عبارة عن وديعة يقدرها القايض 

ويدفعها املواطن عن طريق محاميه، بناءاً عليها يسمح له بأخذ املوظف إىل مكان 

الخصم للتبليغ بالذات.

أما عن عدم توحيد رسوم االصطحاب املبارش والتي تشكل عبء عىل املواطن، أكد 

الحلبي عىل أن املسألة استثنائية تم العمل بها بسبب الظروف، وتقدير الوديعة 

املكان املطلوب تبليغ الشخص فيه يف منطقة حدود  يعود لقناعة القايض، مثالً 

واملسألة  املجهول،  الجندي  منطقة  من  بقليل  أكرب  وديعة  له  يقدر  الشجاعية 

تختلف لعدم وجود قائمة بهذه املسألة ألنها ليست أصيلة واستثنائية، مضيفاً 

“نحن نعاني من نقص يف عدد القضاة ومن نقص يف عدد املوظفني واألماكن التي 

لتقديم  املحامي  يضطر  لكي  بالرتاخي  املوظف  يقوم  أن  استبعد  فال  بها،  نعمل 

االصطحاب ونحن ال نقبل ونحارب وجودها، وإذا ثبت أن املوظف يمارس ابتزازاً 

فبدورنا نحاسبه”.

أمام ما ورد من معطيات يف التحقيق فإننا أمام شبهة فساد تتعلق بـ”الرشوة” 

اعرتاف  ورغم  إِبطائها،  خالل  من  أو  رسيع  بشكل  التبليغ  خدمة  تقديم  لقاء 

الجميع بأن هناك تجاوزاٍت حقيقًة يمارسها بعض املوظفني وإن كانت يف الخفاء 

يبقى املواطن الغزي هو الوحيد الذي يدفع فاتورة هذا الفساد ويكتفي بالقول 

"حسبنا الله".

على هامش اإلحتفاالت الدولية باأليام اإلنسانية يف كانون أول من كل عام
"مساواة" ُتطالب بحماية حقوق اإلنسان وضمان حق املواطنة لألشخاص ذوي اإلعاقة وبمكافحة ناجعة للفساد وإسهام إيجابي يف التضامن اإلنساني

يشهد العالم خالل شهر كانون أول من كل عام عديد من املناسبات واأليام الدولية التي ُتجّسد قيماً إنسانية وحقوقاً أصيلة لبني البرش، ويبلغ عددها وفقاً 

ملا هو معتمد من قبل األمم املتحدة عرشون يوماً، تمتد من األول من كانون أول وحتى العرشين منه، وتشتمل عىل: مكافحة اإليدز، إلغاء الرق، اليوم الدويل 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، اليوم الدويل ملتطوعي التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، يوم الرتبة، يوم التضامن مع عمال املناجم، يوم الطريان املدني، اليوم الدويل 

ملكافحة الفساد، اليوم العاملي لذكرى ضحايا املجازر، اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، يوم الجبال، يوم الحياد، يوم تأمني تكاليف العالج، يوم املهاجرين، يوم 

اللغة العربية ويوم التضامن اإلنساني؛ وإذ نستذكر اإلجماع الدويل ملكافحة املرض وإلغاء الرق فإننا ندعو للوقوف أمام متطلبات تحقيق املساواة واإلدماج 

املجتمعي لذوي اإلعاقة بما يؤمن تمتعهم الحقيقي بحق املواطنة وُينهي كافة مظاهر التمييز ضدهم التي تعيق إندماجهم وتواصلهم اإلنساني، أو تحد من 

توفري متطلبات تمتعهم بحقوق الصحة والتعليم والتنقل، ومن إنفاذ للترشيعات املحلية واإلتفاقية األممية لحقوق ذوي اإلعاقة، فإننا ُنجدد مطالبتنا بتفعيل 

أشكاله  الفساد بشتى  فاعلة ملظاهر  ُيمكننا من مواجهة  بما  واإلقتصادية  واإلدارية  والتنفيذية  الترشيعية  والتطبيقات  والسياسات  واآلليات  األدوات  كافة 

وأنواعه، ويضمن مسائلة مرتكبيه، وإنفاذ حكم القانون بحقهم.

كما ندعو إىل حماية حقوق اإلنسان الفلسطيني بدءاً من حقه يف الحياة والسالمة الجسدية والكرامة االنسانية والحرية، بما فيها حرية الرأي والتعبري 

والتنقل، واملشاركة السياسية يف رسم حارضه ومستقبله، وُيعّمق وحدة النسيج اإلنساني للمجتمع الفلسطيني وُينهي اإلنقسام البغيض وُيعزز مبدأ 

الفصل بني السلطات، ويصون حق املواطنني يف اختيار ممثليهم يف السلطات العامة بانتخابات عامة دورية، نزيهة تحرتم نتائجها يف ظل منظومة عدالة 

حيادية ونزيهة وكُفؤة تؤمن للمواطنني/ات حقهم/ن يف املساواة أمام القانون والقضاء دون تمييز، وحقهم يف الوصول إىل العدالة وتمتعهم بضمانات 

املحاكمة العادلة.

وإذ ُنذكر باليوم العاملي لذكرى ضحايا املجازر يف التاسع من كانون أول، فإننا ندعو األرسة الدولية لتوفري الحماية لشعبنا وتمكينه من تقرير مصريه ودحر 

بيوٍم  الدولية  املنظمة  التي خصتها  العربية  الوطنية ولغتنا  بهويتنا  التمسك  أهمية  املستقلة، وُنعرب عن  الديمقراطية  الفلسطينية  الدولة  اإلحتالل، وإقامة 

إنساني ودويل يف الثامن عرش من كانون أول، كما ندعو إىل إدماج اإلتفاقيات والعهود الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطني يف الترشيعات الوطنية ونرشها 

بما يمكننا من أداء دورنا يف تعزيز التضامن اإلنساني ومحاربة الفقر والرق والجوع والتعذيب واإلعدام. 
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أعضاء من مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(
يسهمون يف تأسيس نقابة احملامني الشرعيني الفلسطينيني يف غزة

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" رسالة خطية من نقابة املحامني الرشعيني يف غزة، تفيد بأن عدداً من أعضاء مجموعة محامون من أجل 

سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( يف غزة بادروا إىل املساهمة يف تأسيس نقابة املحامني الرشعيني الفلسطينيني، وأشادت النقابة يف رسالتها بدعم "مساواة" للعمل النقابي 

باعتباره جزءاً من حقوق اإلنسان.

وبالنظر إىل أهمية الرسالة من الزاوية القانونية واملجتمعية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.
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"مساواة" تطالب بإيقاف عمل أستاذ جامعي مّس بالكرامة اإلنسانية لذوي اإلعاقة
أثار قيام أستاذ غري متفرغ يف جامعة األزهر بالنرش عىل صفحته الخاصة عىل الفيسبوك منشوراً ضمن إساءة لذوي اإلعاقة بوصفه إياهم بذوي العاهات والوقاحة، واتهامه 

إياهم باقتحام دور العبادة بعجالتهم القذرة عىل حد وصفه، استياًء كبرياً لدى مؤسسات مجتمع مدني تعني بالدفاع عن حقوق ذوي اإلعاقة حيث توجه ممثلني عن فريق عهد 

وميثاق وفريق ُكن إنسان ومجموعة عيون فلسطني العاملة يف قطاع غزة، والتي ُتعنى بالدفاع عن حقوق ذوي اإلعاقة بشكوى خطية إىل مركز "مساواة".

"مساواة" بدورها وسنداً للشكوى وجهت مذكرتني خطيتني األوىل لرئيس وأعضاء مجلس أُمناء جامعة األزهر ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها وعميدّي كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية وكلية الرشيعة، والثانية إىل وكيل وزارة الرتبية والتعليم يف غزة، طالبتهم من خاللها باتخاذ املقتىض القانوني واإلداري بحق املُدرس املذكور بما يف 

ذلك ُمساءلته جزائياً وإدارياً، وإنهاء عقد عمله وعدم تكليفه بأية مهمة أكاديمية، مع إحالة املذكرة إىل النيابة العامة بهدف مساءلته جزائياً مع ضمان حقوق ذوي 

ِهم بارتكابه، وإصدار األنظمة والتعليمات واللوائح الداخلية يف الجامعات  اإلعاقة أفراداً وجماعات بالتعويض عىل األرضار التي لحقت أو التي قد تلحق بهم بنتيجة ما اتُّ

الفلسطينية العاملة يف قطاع غزة التي تحظر مثل هذه الثقافة وُتساءل مرتكبي أي انتهاك يمس حقوق ذوي اإلعاقة، وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية 

فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

مجموعات محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(
ُتقر ُخطة عمل جديدة وَتشرع يف تنفيذها

عقدت مجموعات محامون من أجل سيادة  القانون )أصدقاء "مساواة"( أربعة اجتماعات مناطقية يف كل من الخليل وبيت لحم، رام الله، غزة، جنني تناولت أهمية 

الدور الرقابي للمجموعات وآليات تفعيله والتوافق عىل خطة عمل تتضمن عقد لقاءات شهرية دورية تستهدف الوقوف عىل املتغريات والتطورات يف أداء منظومة 

العدالة وتطوير قدرات أعضائها القانونية بما يمكنها من متابعة املستجد يف وضع العدالة، والوقوف عىل الترشيعات وتنمية امللكة القانونية لألعضاء بما يمكنهم من 

أداء رسالتهم يف الدفاع عن حقوق موكليهم، وضمانات أدائهم لواجبهم املهني اتجاههم، إىل جانب تعزيز تفاعلهم مع "مساواة" بما يسهم يف تطوير وزيادة فاعلية 

دورها الرقابي عىل أداء منظومة العدالة الرسمية.
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عصابات التسّول امُلنظم لألطفال ظاهرة تستوجب املعاجلة الفورية
العام من  الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساوة" شكوى خطية من املحامية ….. من مدينة …...، تفيد بأنها تعرضت العتداء لفظي خادش للحياء  املركز  تلقى 

قبل األطفال املتسولني يف منطقة ..... وذويهم الذين التفوا حولها ملنعها من تصوير ظاهرة التسول املنظمة واملعتادة يف تلك املنطقة، ومشريًة إىل أنها حصلت عىل إذن وموافقة 

الرشطة العاملة باملكان عىل قيامها بتوثيق وتصوير ظاهرة التسول إالّ أنها فوجئت بصمت الرشطة وعدم تحريكها ألي ساكن يف مواجهة االعتداء عليها.

"مساواة" وسنداً للشكوى وجهت مذكرة خطية للنائب العام يف غزة، طلبت من خاللها باتخاذ املقتىض القانوني املالئم ملساءلة أفراد الرشطة الذين غّضوا النظر عن املتسولني 

واملعتدين عىل املشتكية واتخاذ إجراءات التحقيق بشأن مقاويل التسول وإحالتهم للقضاء ملساءلتهم حسب األصول، وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني 

عىل العدالة" تنرشها.

ممثلو اللجان التنسيقية لشبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان الفلسطينية
 يف غزة يبحثون خطة عملها للعام املقبل

بتاريخ  فيها  وعضواً  الفلسطينية  االنسان  حقوق  عن  املدافعون  لشبكة  مؤسساً  بصفته  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  استضاف 

٢018/10/30 لقاءاً ضم عدداً من ممثيل اللجان التنسيقية للشبكة وأعضاء فيها من العاملني/ات يف املحافظات الجنوبية وذلك يف مكتب "مساواة" يف غزة، وتناول 

اللقاء خطة عمل الشبكة للعام ٢019 ومتطلبات تطوير أدائها بوصفها مظلة تعني بالدفاع عن حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومساعيها الهادفة لتوفري السند 

الترشيعي املُشكل لألداة القانونية الضامنة لحقوقهم، ووقف املشاركون يف اللقاء عىل رسالة الشبكة وهويتها وأهدافها وأنشطتها، والحاجة إىل تكريس وتعميم تلك 

الرسالة والتفريق بينُها وبني الدفاع عن حقوق اإلنسان، بحيث تتجسد مهمة الشبكة يف رصد وتوثيق ومتابعة ومعالجة أي انتهاك يتعرض له املدافع/ة عن حقوق 

اإلنسان يف معرض قيامه/ها برسالته/ها يف الدفاع عن حقوق االنسان و/ أو بسببها.
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"مساواة" تنجح يف إخالء سبيله للمرة الثانية
الشرطة ُتخل بواجبات وظيفتها واحملافظ ميتنع عن تنفيذ قرار محكمة

والقضاء  املحاماة  الفلسطيني الستقالل  املركز  تلقى 

فوزي  بسام  املواطن  من  خطية  شكوى  "مساواة" 

حباس من سكان الرّام ُتفيد بأنه تقدم بشكوى جزائية 

 ،٢018/303 رقم  تحت  العامة  النيابة  لدى  ُسجلت 

عىل  بالقبض  أمراً  العام  النائب  أصدر  بموجبها 

املتهمني إالّ أن الرشطة لم تنفذ أمر القبض رغم مرور 

أحد عرش شهراً عىل صدوره بتاريخ ٢018/1/5.

وكانت "مساواة" قد َتلقت شكوى من وكيل املواطن 

عبد النارص ياسني من قرية عانني قضاء جنني، تفيد 

برفض املحافظ تنفيذ قرار إخالء سبيل ُموِكله الصادر 

عن محكمة صلح جنني حيث تواصلت "مساواة" مع 

وأوقفه  عاد  املحافظ  أن  إالّ  وأُفرج عنه،  العام  النائب 

منذ ما يزيد عىل ٢9 يوماً عىل ذات التهمة التي قضت 

حتى  موقوفاً  زال  وال  بشأنها  سبيله  بإخالء  املحكمة 

تاريخ تقديم الشكوى إىل "مساواة".

"مساواة" وسنداً للشكوتني املذكورتني وجّهت شكوى 

باتخاذ  خاللها  من  طالبت  العام  النائب  إىل  خطية 

يف  الرشطة  ومماطلة  تلكؤ  بشأن  القانوني  املقتىض 

عبد  املواطن  سبيل  وإخالء  وظيفتها،  موجبات  أداء 

عىل  بتوقيفه  املحافظ  قرار  ملخالفة  ياسني  النارص 

الرغم من صدور قرار قضائي بإخالء سبيله، وبالنظر 

إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل 

العدالة" تنرشها.

"مساواة" تلقت اتصاالً هاتفياً من النائب العام مساء 

يوم ٢018/11/٢6 يؤكد إخالء سبيل املواطن املوقوف 

اإلفراج عن  وكيله  أّكد  املحافظ ومن جانبه  ذمة  عىل 

موكله شاكراً "مساواة" عىل جهودها.

ذمة  عىل  التوقيف  ظاهرة  بإلغاء  تطالب  "مساواة" 

املناقض  اإلداري  االعتقال  عىل  النطوائها  املحافظ 

للقانون األسايس والعهود الدولية املنضمة إليها دولة 

فلسطني وامللزمة بأحكامها.
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"مساواة" تنجح يف إلغاء قراره وضمان حق احملامي
قاٍض عسكري يقبل انسحاب محاٍم من تثيل موكله بعد أن حرمه من تصوير ملف الدعوى؟!

الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من وكيل موقوفني عىل ذمة قضية عسكرية، تفيد برفض قلم هيئة القضاء العسكري طلبه  تلقى املركز 

بتصوير ملف القضية املذكورة بدعوى أن امللف بحوزة النيابة العسكرية، ما حدى به إىل مراجعة القايض رئيس هيئة املحكمة العسكرية التي تنظر يف الدعوى طالباً تمكينه من 

تصوير امللف، إالّ أن القايض املذكور رفض طلبه ما حدى به إىل طلب تسجيل وقبول انسحابه من تمثيل موكليه الذي قبله القايض وكلف املتهمني بتوكيل محاٍم آخر.

التي وإن صّحت  القانوني بشأن الشكوى،  اللواء إسماعيل فراج مطالبة باتخاذ املقتىض  للشكوى وجهت مذكرة خطية إىل رئيس هيئة القضاء العسكري  "مساواة" وسنداً 

وقائعها ُتشكل ِحرماناً للمحامي من حقه وواجبه يف الدفاع عن موكليه، وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

وبتاريخ ٢018/11/٢7 تلقت "مساواة" رداً خطياً من رئيس هيئة قضاء قوى األمن اللواء إسماعيل فراج ُيصادق عىل ما ورد يف مذكرة "مساواة" وُيفيد بأنه تم تسوية األمر مع 

املحامي املشتكي بما يضمن تحقيق العدالة، وبالنظر إىل أهمية الرد من الزاوية القانونية وملا ُيمثله من نجاح لدور "مساواة" الرقابي فإن "عني عىل العدالة" تنرشه.

بعد تدخالت "مساواة"، األستاذة هدى عدوان قاِض صلح يف غزة 
عىل إثر توجه األستاذة هدى عدوان لـ "مساواة" بشكوى تفيد باستبعاد اسمها من الكشف املصادق عليه بتعيني قضاة صلح يف غزة، وما ينطوي عليه هذا االستبعاد 

من تمييز يف إشغال الوظيفة العامة عىل أساس الجنس، وّجهت "مساواة" مذكرة قانونية إىل النائب األول لرئيس املجلس الترشيعي يف غزة، وأصدرت ورقة موقف 

مشرتكة مع عدد من مؤسسات املجتمع املدني وقدمت رأياً قانونياً بتوجه املشتكية إىل القضاء اإلداري للطعن يف قرار استبعاد اسمها واملطالبة بإلغائه وتمكينها من 

حقها يف التعيني كقايض صلح بناًء عىل اجتيازها ملتطلبات التعيني، حيث أدت تلك الجهود إىل إلغاء قرار االستبعاد.
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لتتوقف ظاهرة االعتقال السياسي واإلداري 
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢018/11/18 من السيدة هيجر يوسف موىس من غزة تتضمن بأن ابنها سامر عوض 

عطا الله موىس، الذي يعمل برتبة عقيد يف جهاز املخابرات الفلسطينية أُعتقل بتاريخ ٢018/9/٢6 من منزله بعد قيام أفراد مجهويل الهوية بتفتيش منزله بعنف واقتياده إىل 

جهة غري معلومة، وأضافت املشتكية يف شكواها بأن أرسته علمت وبعد مرور 35 يوماً عىل واقعة االعتقال بأنه محتجز لدى املخابرات العسكرية يف غزة إالّ أنها لم تتمكن من 

زيارته كما لم يتمكن محاميه من لقائه.

"مساواة" وسنداً للشكوى وجهت مذكرة خطية إىل رئيس هيئة القضاء العسكري يف غزة، أشارت إىل ما تمثله الواقعة الواردة بالشكوى إن صحت وقائعها، من مخالفة واضحة 

ألحكام املواد 11 و1٢ و19 و ٢6 من القانون األسايس الفلسطيني إىل جانب ما يمثله من انتهاك للحق يف املحاكمة العادلة وضمانات حق الدفاع واحتجاز خارج نطاق القانون، 

مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني وفتح تحقيق حول الشكوى وإخالء سبيل املوقوف عىل الفور، والتوقف عن ممارسة ظاهرة التوقيف السيايس واإلداري املناقضة للقانون 

األسايس واالتفاقيات والعهود الدولية املوقعة من قبل دولة فلسطني وامللزمة بها، وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.    
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"بتاريخ ٢018/1٢/11 تلقت "مساواة" رداً من هيئة القضاء العسكري عىل شكواها. تنرشها "عني عىل العدالة" كما وردتها"
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جلسة نقاش تتناول إصدارات "مساواة" وتأثيرها ومدى احلاجة إليها
نظمت "مساواة" بتاريخ ٢018/10/10 جلسة نقاش تناولت تقييم إصداراتها وباألخص نرشة "عني عىل العدالة" ومجلة "العدالة والقانون"، شارك يف الجلسة 41 

شخصية قانونية من بينهم 1٢ سيدة عرب تقنية الفيديو كونفرينس بني رام الله وغزة، وُبثت وقائع النقاش مبارشة عىل صفحة "مساواة" عىل الفيسبوك.

وأجمع املشاركون عىل أهمية اإلصدارات ورضورة مواصلة إصدارها ملا لها من أثر عىل صّناع القرار وملا تنطوي عليه من توثيق النتهاكات حقوق اإلنسان وتجاوزات 

حكم القانون أثناء قيام منظومة العدالة الرسمية بأداء وظيفتها، واإلسهام يف رفع الوعي القانوني للمشتغلني بالقانون عن طريق إخضاع األحكام القضائية النهائية 

للتعليق، وتناول قضايا الرأي العام القانونية وتفعيل الحوار الفكري بشأن الوضع القانوني والترشيعي.

املحامي األستاذ ناظم عويضة وجه رسالة خطية لـ "مساواة" أشار فيها إىل أن الواجب الضمريي املهني ُيوجب عىل جميع رجال القانون والقضاء املحافظة عىل نرشة 

"عني عىل العدالة" لتبقى ساهرًة حاميًة للحقوق بعيداً عن أي رمٍد أو عمل، واصفاً نشاط "مساواة" برشيان حياة بات يرسي يف عروق رجال القانون والقضاء يف 

فلسطني، والتزاماً من "مساواة" بنهجها املهني فإن "عني عىل العدالة" تنرشها كما وردتها.



عني على العدالة
75

"مساواة" تنفذ برنامج تدريبي حول آليات الشكاوى والرقابة ورصد وتوثيق 
االنتهاكات استهدف تطوير قدرات موظفي مؤسسات قاعدية وطلبة كليات القانون 

واإلعالم يف جامعات غزة واإلسراء واألزهر
نظمت "مساواة" برنامجاً تدريبياً يف الفرتة الواقعة بني )٢- ٢018/07/1٢م( استهدف تعزيز قدرات العاملني/ات يف مؤسسات قاعدية ناشطة يف قطاع غزة تنفيذاً ملذكرات تفاهم 

مشرتكة، وتناول الربنامج آليات استقبال الشكاوى ورصد وتوثيق االنتهاكات وإعداد تقارير الرقابة عىل أداء املؤسسات الرسمية شارك فيه 80 شخصاً من بينهم 45 سيدة.

كما نظم برنامجاً مماثالً يف الفرتة الواقعة بني )13- 14/ ٢018/08م( استهدف تنمية قدرات طلبة كلية القانون واالعالم يف جامعة غزة بمشاركة 31 من طلبتها من بينهم 

16 طالبة، وتضمن التدريب تطبيقات عملية آلليات متابعة شكاوى ورصد انتهاكات، إىل جانب تنظيم برنامجاً مماثالً يف الفرتة الواقعة ما بني )٢3- ٢018/09/٢4م( استهدف 

طلبة كلية الحقوق واالعالم يف جامعة االرساء شارك فيه 3٢ من طلبتها من بينهم 17 طالبة.

ذ تدريباً مماثالً استهدف ٢9 طالباً من بينهم 8 طالبات، من طلبة كلية الحقوق من جامعة األزهر، وُنفذت التدريبات مسؤولة الرقابة يف مكتب  ويف يومي 16 و17 ترشين أول ُنفِّ

"مساواة" يف غزة املحامية روال موىس.

ويف مدينة رام الله اختتمت "مساواة" برنامجاً تدريبياً حول القرارين بقانون محكمة الجنايات الكربى والجرائم االلكرتونية استهدف تمكني املحامني/ات من الوقوف عىل ما 

تضمناه لبناء قدراتهم يف الدفاع عن موكليهم املحالني للمحاكمة بموجبهما، نفذ الربنامج التدريبي خالل شهري آب وأيلول بمشاركة ٢0 محامياً/ة من بينهم 13 محامية.

اإلجتماع السنوي لطاقم "مساواة" وإدارتها يتناول تطوير آليات عمل "مساواة" 
بإدماج التحليل الرباعي وحمالت الضغط واملناصرة وقواعد السلوك املهني

خصص مركز "مساواة" االجتماع السنوي لطاقمه الوظيفي مع اعضاء مجلس االدارة والهيئة العامة للمركز، والذي عقد عىل مدار يومي ٢4 و10/٢5/ ٢018 للوقوف عىل 

إدماج التحليل الرباعي وحمالت الضغط واملنارصة  وإضافتهما ألدوات عمله، وإعمال قواعد السلوك املهني، وتقييم مدى اتساق خطط "مساواة" التنفيذية مع اسرتاتجيتها 

ومدى الحاجة لتطويرها، ونفذ اللقاء بتقنيتي الفيديو كونفرنس وسكايب بني رام الله وغزة. 

وكانت "مساواة" نفذت تدريباً لطاقمها التنفيذي حول مبادئ االدارة املالية وقرار بقانون الضمان االجتماعي وآليات احتساب رضيبة الدخل وذلك بتاريخ 08/30 املايض عرب 

تقنية الفيديو كونفرنس بني رام الله وغزة. 

"مساواة" تشارك يف فعاليات اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام
انطالقاً من إيمانه بحق اإلنسان يف الحياة، وقناعته بعد نجاعة عقوبة اإلعدام كونها عقوبة ال يمكن الرتاجع عنها حال تقديم أدلة جديدة تربئ املنفذة بحقه. شارك فريق 

"مساواة" يف فعاليات اليوم العاملي ملناهضة عقوبة االعدام، والتي نفذت يوم ٢018/10/10 وتضمنت تنظيم وقفه ملناهيض عقوبة اإلعدام يف مدينة رام الله.

 وكانت "مساواة" نرشت فيديو يوضح أهم أسباب رفض عقوبة اإلعدام والهدف املرجو من إلغائها وذلك يف أعقاب إصدار أحكام إعدام جديدة يف قطاع غزة.

وتؤكد "مساواة" مجدداً معارضتها لتلك العقوبة املتناقضة مع الفلسفة الجنائية الحديثة، وبخاصة يف ظل عدم توفر ضمانات املحاكمة العادلة، وانهيار ثقة املواطنني/ات بأداء 

منظومة العدالة ومن ضمنها القضاء املدني والعسكري، والستحالة الثبوت اليقيني للجرائم التي تنص الترشيعات الفلسطينية عىل عقوبة اإلعدام بحق مرتكبيها. 

وتجدد "مساواة" مطالبتها ألصحاب الواجب برسعة اتخاذ اإلجراءات الترشيعية واإلدارية لضمان إلغاء عقوبة اإلعدام نصاً وتطبيقاً يف ضوء اإلزدياد امللحوظ يف عدد الدول التي 

أوقفت تنفيذها وألغتها. 

خالل الفترة الواقعة بني 06/01 وحتى 11/30 من العام اجلاري
"مساواة" تنفذ 38 عيادة قانونية شارك فيها 1038 مواطنًا من بينهم 539 نساء وتقدم من خاللها 56 استشارة

مجموعاته  مع  بالتعاون  "مساواة"  مركز  نفذ  لضمانها  املتاحة  القانونية  وباآلليات  بحقوقهم  منهم  املهمشة  الفئات  وبخاصة  للمواطنني/ات  القانوني  الوعي  رفع  بهدف 

التطوعية واملؤسسات والجمعيات القاعدية الرشيكة 38 ورشة توعوية، وذلك يف إطار تنفيذه لربنامجه العيادة القانونية املتنقلة يف محافظات الوطن الجنوبية والشمالية شملت: 

غزة، دير البلح، الزوايدة، مخيم املغازي، جباليا، قبالن، عقبة جرب، مخيم عقبة جرب، مخيم الدهيشة، كفر نعمة، بيت لحم، أريحا، قلقيلية، خانيونس، مخيم جنني، كردلة، 

بيت حانون، خزاعة، حي الدرج والتفاح، نعلني، الزيتون، بيت الهيا، معسكر الشاطئ، بيت ساحور، جباليا البلد، سلفيت وعبسان الكبرية ومنطقة الدرج، منطقة قاع القرين. 

وتناولت العيادات عدة مواضيع أبرزها: قانون األحوال الشخصية، عقد الزاوج وآثاره، حقوق الطفل، العنف بني األطفال، حقوق املرأة الرشعية، استئصال األرحام لذوات اإلعاقة 

الذهنية، حق املرأة يف التعليم، إجراءات تسجيل وتسوية األرايض، املخدرات ومكافحتها، الحق يف املشاركة السياسية يف االتفاقيات الدولية والترشيعات املحلية، الحق يف حرية 

الرأي والتعبري، ضمانات املحاكمة العادلة لألطفال الجانحني "األحداث"،احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم املرشوعة، حقوق املواطن عند التوقيف، حماية الطفولة يف 

فلسطني، حق املرأة يف الوصول إىل العدالة، إجراءات دعوى النفقة، جريمة اإلبتزاز اإللكرتوني، إجراءات التفتيش يف قانون اإلجراءات الجزائية، الحقوق العمالية، الطالق وأسبابه 

واثارة، التحرش الجنيس، مفاهيم العدالة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، حماية النساء املعنفات، قرار بقانون الضمان االجتماعي، والعنف ضد املرأة. ونفذت الورش يف الفرتة 

الواقعة بني االول من حزيران وحتى االول من كانون أول الجاري، ويذكر أن عدداً من املناطق املُشار إليها تم تنفيذ أكثر من عيادة قانونية فيها. 

وبلغ عدد املستفيدين/ات من العيادات املنفذه 1038 مواطناً/ة من بينهم 539 من النساء، وخالل العيادات قدم مقدميها 56 استشارة قانونية بناء عىل طلبات من املشاركني/ات. 
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من حزيران وحتى نهاية تشرين ثاني
"مساواة" يستقبل ويعالج 46 شكوى

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" خالل الفرتة الواقعة بني األول من حزيران وحتى 11/30 من العام الجاري 46 شكوى تناولت العديد من أوجه انتهاك 

القانون واملساس بحقوق مقدميها من بينها: عدم تنفيذ قرار قضائي، تقصري الرشطة والنيابة العامة يف أداء واجبها، توقيف محامي واالعتداء عليه بالرضب، تعسف وكيل نيابة يف 

التحقيق، الحبس حتى االذعان، استغالل املنصب والتوقيف دون اتباع االجراءات القانونية، املساس بمبدأ املساواة أمام القانون، الخطأ يف تطبيق القانون يف إجراءات دائرة تنفيذ رشعي، 

رفض مركز رشطة استقبال شكوى، فرض واقتطاع رسوم إضافية من قبل موظف عىل خالف حكم القانون، التوقيف عىل ذمة املحافظ، التوقيف عىل خالف حكم القانون، انتهاك قواعد 

السلوك القضائي واستثمار النفوذ، ضياع ملفات قضائية، املساس بالحق يف السالمة الجسدية، منع السفر دون إبداء أسباب، رفض تنفيذ أمر قضائي، تناقض أحكام قضائية صادرة 

يف ذات املوضوع، إجراءات تحقيق مخالفة للقانون، استغالل الوظيفة العامة واملساس بكرامة املحامي، رفض معادلة شهادة ماجستري، املساس بالحق يف العالج واالعتداء عىل املرىض، 

انتهاك حرمة املساكن، الحرمان من الحق يف التعليم، تعسف جهاز أمني يف استخدام السلطة وانتهاك الحقوق الدستورية للموقوفني، عصابات تسول األطفال، املساس بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة وكرامتهم اإلنسانية، انتهاك حق املحامي يف أداء موجبات رسالته املهنية، التظلم من االمتحان الكتابي للمحامني/ات املتدربني/ات. 

"مساواة" يف إطار معالجتها للشكاوى املذكورة وجهت مذكرات قانونية للجهات الرسمية املختصة، والتقت مع النائب العام والنائب العام يف غزة، وقدمت استشارات قانونية 

للمشتكني.

ويف ذات السياق نفذ طاقم "مساواة" املختص وأعضاء من مجموعات "محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( خالل ذات الفرتة سلسلة من الزيارات الرقابية 

شملت العديد من املحاكم، حيث وثقوا ورصدوا عديد من االنتهاكات املنشورة يف هذا العدد تحت عنوان "هل صحيح". 

58 مقابلة تلفزيونية وإذاعية وصحفية يجريها طاقم"مساواة" تتناول رؤيتها بشأن 
قضايا الرأي العام وحقوق املواطن/ة

تناول طاقم "مساواة" عديد من قضايا الرأي العام ذات الصلة بحقوق املواطنني/ات وأداء منظومة العدالة الرسمية وعدداً من الترشيعات املاسة بقواعد الحكم الرشيد ومبدأ 

الفصل بني السلطات، وذلك من خالل 58 لقاءاً إذاعياً وتلفزيونياً وصحفياً أذيعت وبثت وُنرشت عىل عديد من االذاعات املحلية والفضائيات والُصحف، خالل الفرتة الواقعة بني 

االول من حزيران والرابع من كانون أول الجاري، عىل النحو التايل: 

 بتاريخ 06/03 مقابلة بعنوان نجاح "مساواة" يف الحيلولة دون إصدار قرار يهدد مصري طلبة مدرستني لوكالة الغوث يف غزة، واإلعتقال عىل ذمة املحافظ يطال األطفال أيضاً، 

بثتا عىل راديو علم الخليل، ويف 06/05 بثت مقابلة بعنوان ماذا يعني قرار حل اللجنة األمنية العليا وهل سيتم تطبيقه فعال؟، بثت عىل راديو موال بيت لحم، ويف 06/10 مقابلة 

بعنوان عقوبة اإلعدام وواجب إلغاءها بثت عىل راديو علم الخليل، ويف 06/٢٢ مقابلة حول انعقاد مجلس القضاء األعىل عىل خالف حكم القانون وترصيحات قايض مسيئة 

ملؤسسات املجتمع املدني بثت عىل راديو موال بيت لحم، ويف 07/09 مقابلة حول الحق يف التعليم وفقاً للترشيعات الفلسطينية واملواثيق الدولية بثت عىل راديو غزة أف أم، ويف 

07/15 مقابلة حول أوجه القصور يف قانون مكافحة الفساد ويف مرشوع القرار بقانون املعدل له بثت عىل راديو رايا أف أم، ويف 07/16 مقابلة حول الحق القانوني يف العمل 

بثت عىل قناة اليوم يف غزة، ويف 07/17 مقابلة حول واقعة االعتداء عىل وكيل نيابة يف مقر الرشطة بالخليل بثت عىل راديو هوا نابلس، ويف ذات اليوم بثت عىل راديو موال بيت 

لحم مقابلة حول واقعة االعتداء املذكورة ونتائج اجتماع اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة مع ممثلني/ات عن مؤسسات مجتمع مدني، ومقابلة ثالثة حول واقعة االعتداء 

ذاتها بثت عىل راديو أحىل أف أم يف رام الله، كما بثت يف ذات اليوم مقابلة رابعة عىل راديو أجيال رام الله حول نتائج لقاء اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة مع ممثلني/ات 

عن مؤسسات مجتمع مدني، ويف 07/٢6 بثت قناة الكوفية مقابلة حول رفع الوعي املجتمعي بتعاون "مساواة" مع املؤسسات القاعدية يف غزة، ويف 07/٢7 اجريت مقابلة 

صحفية مع تلقزيون وطن حول واقعة مداهمة مطاعم يف مدينة رام الله، ويف 07/٢9 بثت حلقة إذاعية حول الحماية القانونية للمرأة يف القوانني الفلسطينية ضمن برنامج 

امليزان عرب إذاعة حواء يف غزة، ويف 80/08 حلقة بعنوان موقف "مساواة" ومالحظاتها بخصوص مرشوع قرار بقانون بشان الحماية والسالمة الطبية واملهنية، ويف ذات اليوم 

مقابلة اخرى حول مطالبة "مساواة" بالتوقف الفوري عن اعمال وتنفيذ عقوبة اإلعدام يف فلسطني ورضورة اتخاذ االجراءات الترشيعية واالدارية لضمان الغاء هذه العقوبة 

نصا وتطبيقا واملقابلتني بثتا عىل راديو علم الخليل، ويف 09/03 مقابلة حول دور القضاء العشائري يف ظل تدهور وضع القضاء النظامي بثت عىل راديو احىل ف م يف رام الله، 

ويف 09/06 مقابلة تلفزيونية حول استقالة عدد من قضاة املحكمة العليا بثت عرب فضائية فلسطني اليوم، ويف 09/10 مقابلة إذاعية حول بيان "مساواة" املفند لتوصيات 

اللجنة الرسمية لتطوير قطاع العدالة بثت عىل راديو احىل ف م يف رام الله، إىل جانب مقابالت إذاعية حول ذات املوضوع بثت خالل شهر 9 عىل عدة اذاعات علم الخليل وموال بيت 

لحم ونساء ف م و٢4 ف م يف رام الله وهوا نابلس وراديو صبا يف جنني، ويف 09/13 مقابلة تلفزيونية حول ذات املوضوع بثت عرب فضائية معاً، ومقابلتني تلفزيونيتني أخرتني 

بثتا عىل فضائية النجاح يف نابلس وتلفزيون الفجر يف طولكرم، ويف 09/٢3 مقابلة تلفزيونية حول املرأة وحقوقها بثت عرب قناة بلدنا يف غزة والتي بثت مقابلة أخرى يف ٢4/09 

حول حقوق الشباب بني الواقع واملأمول، ويف ذات اليوم مقابلة إذاعية حول قرار املحكمة الدستورية التفسريي بشأن الطبيعة القانونية لجهاز الرشطة والشأن العسكري بثت 

عىل راديو احىل أف أم يف رام الله، ويف 09/٢9 مقابلة حول إبقاء التوصيات الصادرة عن اللجنة الرسمية لتطوير قطاع العدالة رسية وعدم اطالع الجمهور عليها وعدم شمولها 

للمحكمة الدستورية بثت عىل راديو علم الخليل، ويف 10/0٢ مقابلة حول اصالح القضاء بثت عىل راديو نساء أف أم يف رام الله، ويف 10/04 مقابلة حول تعينات معاوني النيابة 

العامة بثت عىل اذاعة ٢4 أف أم يف رام الله، ويف 10/07 أجريت مقابلة صحفية مع صحيفة الحدث يف ذات املوضوع، وحول ذات املوضوع أجريت مقابلة مع راديو موال بيت لحم 

يف 10/09، ويف 10/10 مقابلة تلفزيونية حول إحالة القايض عبد الله غزالن إىل مجلس تأديبي بثت عرب تلفزبون وطن، ويف 10/1٢ مقابلة صحفية حول تعينات معاوني النيابة 

مع صحيفة نوى، ويف 10/14 مقابلة حول قرار بقانون بشان الضمان االجتماعي بثت عىل راديو راية أف أم رام الله، ويف 10/٢٢ مقابلة إذاعية حول ذات املوضوع بثت عىل 

راديو الرأي الفلسطيني يف غزة، ويف 11/٢ مقابلة إذاعية حول تعديل الترشيع قبل إنفاذه أم بعده ُبثت عىل راديو علم الخليل، ويف 11/٢٢ مقابلة صحفية مع وكالة وطن حول 

واقعة عمل مستشار رئيس مجلس القضاء األعىل لشؤون التخطيط والتعاون الدويل، والذي لم يعتمد تعينه لعدم تقديمه لشهادات أكاديمية ُتثبت خربته بعد ممارسته ملهامه 

لعدة أشهر، ويف 11/٢8 مقابلة إذاعية مع راديو أجيال حول مرشوع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية، ويف 1٢/1 مقابلة إذاعية حول ذات املوضوع بثت عرب راديو 

َصتا ألسباب مطالبة "مساواة" للسيد الرئيس بعدم اعتماد تقرير اللجنة الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وما تبعه من نرش لصيغة  علم الخليل، تبعها مقابلتني إذاعيتني ُخصِّ

مرشوع قرار بقانون ُمعّدل لقانون السلطة القضائية، ُبّثتا صباح 1٢/04 األوىل عىل راديو رام الله أف أم، والثانية عىل راديو هوا نابلس، وُنرش بيان "مساواة" املطالب للسيد 

الرئيس بعدم اعتمادهما بتاريخ 1٢/04 عىل مدار نيوز ووكالة وطن ووكالة سوا ودنيا الوطن.
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مبناسبة يوم الشباب العاملي
"مساواة" تنفذ ورشة عمل حول موائمة قانون االشخاص ذوي اإلعاقة

بالرشاكة مع مجموعة "كن إنسان" يف غزة، والتي تعنى بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة نفذ مركز "مساواة" بتاريخ ٢018/08/1٢ ورشة عمل حول موائمة قانون االشخاص 

ذوي اإلعاقة رقم 4 لسنة 1999 واملعاهدة الدولية لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، وإدماج أحكام املعاهدة املنضمة لها دولة فلسطني يف الترشيعات الوطنية، وطالب املشاركون/

ات يف نهايتها وزارة الحكم املحيل باتخاذ االجراءات الكفيلة بتأمني املوائمة البيئية الستخدامات االشخاص ذوي اإلعاقة بما يف ذلك تأهيل املرافق واملباني العامة وحظر منح 

تراخيص ألية مخططات هندسية ال تستويف املعايري التي تستجيب الحتياجات ذوي اإلعاقة، والعمل عىل موائمة األماكن العامة لذوي اإلعاقة وتعريف املصطلحات الواردة يف 

قانون العمل وقانون حقوق ذوي اإلعاقة.

ويف سياق آخر نظمت "مساواة" دورة تدريبية ملدة 1٢ ساعة تدريبية تناولت إجراءات التقايض أمام املحاكم الرشعية، بهدف تنمية قدرات املحامني/ات املتدربني/ات وحديثي/

ات املزاولة وأعضاء مجموعات محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( وبلغ عدد املستفيدين/ات من الدورة والتي عقدت يف مقر "مساواة" يف رام الله 43 محامياً 

من بينهم ٢3 محامية، قّدمها املحامي أحمد ريان.

ويف إطار النقاش املجتمعي الهادف لضمان انسجام الترشيعات الفلسطينية مع اإلتفاقيات الدولية، نظم مركز "مساواة" بالتعاون مع "بيت الصحافة الفلسطيني" يف غزة ورشة عمل حول 

الحق يف الوصول إىل املعلومة وآليات الحماية القانونية الوطنية والدولية بمشاركة ٢5 مواطناً من بينهم 10 سيدات، الذين أوصوا بإنشاء عيادة قانونية تستهدف تقديم االستشارة والدعم 

القانوني للصحفيني/ات وتخصيص وكيل نيابة وقاض يف املحاكم الفلسطينية للنظر يف قضايا الصحافة واالعالم وحرية الرأي، كما أوصوا برسعة إقرار قانون الحصول عىل املعلومات. 

وبالنظر إىل أهمية امللكية الفكرية بوصفها مكوناً من مكونات الحرية األكاديمية وحرية البحث العلمي وإحدى عناوين حرية الرأي والتعبري املصانة دستورياً وبهدف تنمية وعي املحامني/

ات املتدربني/ات وحديثي/ات املزاولة نظم مركز "مساواة" دورة تدريبية ثالثة يف مقره بمدينة رام الله بعنوان حقوق امللكية الفكرية، شارك فيها 18 محام من بينهم 14 محامية، وتناولت 

والدويل،  الوطني  الصعيدين  عىل  التجارية  والعالمات  االخرتاع،  وبراءة  املؤلف،  وحق  لها،  الناظمة  واالقليمية  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  والترشيعات  الفكرية  امللكية  بماهية  التعريف 

والحماية املدنية والجزائية للملكية الفكرية، ودور املنظمة العاملية يف حماية امللكية الفكرية يف حل النزاعات املتعلقة بامللكية الفكرية، وقّدمت الدورة املحامية إيمييل غزاوي. 

وكان مركز "مساواة" قد نظم ورشة تدريبية بعنوان التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات يف مقر املركز برام الله بتاريخ 06/٢8 املايض استهدف تنمية قدرات املحامني/ات 

املزاولني/ات شارك فيها 17 محام من بينهم 10 محاميات. كما نظم بتاريخ 11/19 املايض ورشة عمل بعنوان أسس املرافعة السليمة استهدفت عدداً من املحامني/ات الراغبني/

ات يف املشاركة يف املسابقة التي تنظمها "مساواة" بعنوان افضل مرافعة تتناول ضمانات املحاكمة العادلة واملساواة أمام القانون والقضاء قدمها املحامي ناظم عويضة بتقنية 

الفيديو كونفرنس بني غزة ورام الله، واستفاد منها 8 محامني/ات من بينهم 5 محاميات من أعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(، والتي 

كانت قد عقدت اجتماعها الشهري يف مكتب املحامي غسان مساد بتاريخ 11/14 املايض يف مدينة جنني، الذي قدم لهم محارضة بعنوان العالقة بني املحامي والقايض بني 

النظرية والتطبيق بمشاركة 18 محام من بينهم 9 محاميات، يف حني عقدت مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( يف غزة اجتماعاً موسعاً بمشاركة 

6٢ محامًيا/ محامية بتاريخ 11/16 املايض،  ويف رام الله استعرضت مجموعتها يف اجتماعها الشهري الذي عقد بتاريخ 11/10 قرار بقانون الضمان اإلجتماعي بحضور 13 

من أعضاءها من بينهم 5 محاميات وبمشاركة أمني رس اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطني عبد الرحيم العاروري.

وبتاريخ 11/1 املايض نفذ مركز "مساواة" دورة تدريبية عىل مدار يومني يف مدينة غزة تناولت الحقوق اإلرثية ألصحاب الفروض وتعريف املرياث وموانعه وأنواعه بما فيها 

مرياث أصحاب الفروض واملرياث بالتعصيب، قدمها املحامي محمد اللوح عضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( وشبكة املدافعني عن حقوق 

اإلنسان الفلسطينية، استهدفت مجموعة من طلبة/ات كليات القانون بالجامعات الفلسطينية شارك فيها 19 طالباً من بينهم 11 طالبة.

مأساة القتل املتكرر والقمع البوليسي والفلتان االمني وصفة لالنهيار الشامل 
تستدعي املسائلة قبل فوات االوان

أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 08/٢7 املايض بيان أشار فيه إىل االزدياد امللحوظ يف جرائم القتل والشجارات العائلية ألسباب واهية تنم عن 

توجه مجتمعي خطري يبحث عن قواعد تحكم عالقاته بعيداً عن املؤسسة، ما يشري إىل فشل للمؤسسة فكراً وأداء وبناء يؤدي إىل فقدان املواطن للثقة يف مؤسسات الدولة بشكل عام، 

ومنظمات العدالة بشكل خاص والتي عجزت عن توفري أمنه واستقراره وضمان حقوقه، وأكد املركز عىل أن املشاجرات العائلية تشكل مدخالً لفوىض عارمة تطيح باملؤسسة برمتها 

وتودي بأمن الناس، وتنرش ثقافة الغاب وتعرب عن انفالت قيمي وأخالقي يقود إىل الضياع وينطوي عىل خطورة بالغة تهدد وحدة شعبنا وأمنه وسالمة نسيجه اإلنساني.

وطالب البيان أصحاب الواجب بتوفري ظروف البقاء للمواطنني بعد فشلهم يف توفري األمن وسيادة القانون.

 وكان املركز طالب النائب العام بإعالن إجراءاته املتخذه بشأن بيان حيثييات الحدث الذي وقع يف مقر فرع املباحث يف الخليل، بني افراد من رشطة املباحث ووكيل نيابة عامة 

بما يضمن املسائلة االدارية والجزائية لكل من يثبت تورطه بارتكاب جريمة تجاوز حدود الصالحيات وإنفاذ تلك املسائلة، وإحالة املتهمني إىل القضاء املختص ولجان التفتيش 

ملسائلتهم لكون هذه املسائلة حق للمجتمع وليست خياراً قابالً للتجاوز، بالنظر لقصور مفهوم الصلح العشائري عن بناء دولة القانون وتجسيد سيادته. 

جاء ذلك الحقاً لبيان أصدرته "مساواة" عربت من خالله عن خطورة تحول ممارسات األجهزة األمنية من حوادث فردية إىل نهج قمعي واستحواذي يهدد بانهيار مؤسسات 

الدولة ويخضع النظام برمته إىل هيمنة أمنية مطلقة تعبث بحقوق اإلنسان، وال تقيم وزنا او اعتبارا للقوانني السارية وتبسط هيمنتها بالعنف واالعتداء الجسدي عىل املواطنني 

دون أدنى اكرتاث بكرامتهم االنسانية أو مسمياتهم الوظيفية، واشار البيان إىل حوادث االعتداء التي تعرض لها قاض ومحام وطبيب وصحفي ومواطنني ومواطنات يف مناسبات 

عدة والسباب واهية وبتجاوز صارخ للصالحيات وما قد تمثله تلك االعتداءات من إعالن عن فلتان أمني رسمي يستوجب املعالجة الجذرية واملسائلة الجزائية واالدارية بعيداً عن 

إعمال مفهوم الصلح العشائري، ألن استمرار مشهد االعتداءات يؤدي حتماً إىل انهيار الثقة يف الدولة ومؤسساتها. 

وأعاد املركز يف بيانه املطالبة بالوقوف عىل العقيدة االمنية وتحديث صالحيات األجهزة األمنية كمؤسسات وأفراد عىل نحو يجرم أي تجاوز لها محذراً من ظاهرة انتشار رشيعة 

الغاب وأخذ القانون باليد. 

ويف بيان سابق طالب املركز بإحالة مرتكبي جريمة قمع التجمعات واملسريات السلمية التي جرت يف رام الله ونابلس وغزة إىل املحاكمة ومسائلتهم وسائر رشكاءهم، وإعالن تلك املسائلة 

واإلعتذار للمواطنني عن نهج قمع الحقوق والحريات وحرمانهم من حقهم الدستوري يف إبداء الراي واملشاركة يف الحياة العامة طبقاً ملا تنص عليه رصاحة املادتني 9 و٢6 من القانون األسايس 

والئحة الحقوق الدولية، وبخاصة اإلعالن العاملي لحقوق  اإلنسان والعهد الدويل الخاص للحقوق املدنية والسياسية امللزم لدولة فلسطني، إىل جانب القرارات الدولية الضامنة للحق يف التجمع 

السلمي والتظاهر وحرية التعبري، مشرياً إىل ان الحل األمني والقمع البولييس فشال وال زاال فاشلني يف جلب االستقرار وحماية املرشوع الوطني، وهما بالتأكيد وصفة إلعاقة املواجهة الوطنية 

الشاملة لخطط الرئيس االمريكي ترامب، والتي تتطلب نهجاً بديالً يقوم عىل حفظ كرامة املواطنني/ات وحقهم يف املشاركة يف رسم مستقبلهم ومستقبل وطنهم.   
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الدعوى ويرفض طلب محامي بالخصوص، وملا احتج املحامي عىل  الوكيل مللف  رئيس قلم محكمة رشعية يقرر من عندياته عدم جواز تصوير املحامي   

مخالفة رئيس القلم لحكم القانون ومساسه بحق موكله يف لوصول إىل العدالة وتمتعه بضمانات املحاكمة العادلة، فوجئ بانضمام القايض إىل موقف رئيس 

القلم ويتجاوزه بإصدار أمر بحبس املحامي ما لم يتقدم باعتذار خطي إىل رئيس القلم حتى يتمكن من استبدال أمر الحبس بالغرامة، واملحامي يعزو القرار 

إىل سبق قيامه بتقديم شكوى ضد القايض إىل املرجع املختص، موضوعها املساس بحقه يف أداء رسالته يف الدفاع عن موكله؟ 

عنارص من قوى األمن الداخيل توقف مواطناً عىل خلفية إجرائه مقابلة تلفزيونية مع قناة تلفزيونية أجنبية؟  

محكمة الجنايات الكربى توقف متهماً دون انعقاد لهيئتها؟  

التخطيط  لشؤون  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  مستشار  مهام  بارش  تقريباً  بسنتني  الرسائيليني  القدس  يف  فلسطينية  عقارات  ببيع  اتهامه  وقبل  متهم   

والتعاون الدويل لبضعة أشهر، وديوان املوظفني العام يرفض اعتماد عقد توظيفه لتخلفه عن تقديم شهادات أكاديمية تؤيد خربته؟

مجلس نقابة املحامني يستجيب ملذكرة "مساواة" ويعلن اإلجابات النموذجية لإلمتحان الكتابي األخري للمحامني/ات املتدربني/ات؟  

عدم تمكني محامي من مقابلة موكله لتوقيع عىل وكالته الخاصة إال بعد إحالة موكله إىل التحقيق أمام وكيل النيابة الذي قام بصياح يف وجه املتهم عندما أنكر   

التهمة املوجهه إليه مهدداً املتهم بتحويل التهمة من حيازة مواد مخدرة إىل اإلتجار فيها، قائالً له بعد أن أشار إىل محاميه "أخربك املحامي بأن تنكر التهمة"؟

النيابة تتأخر يف الرد عىل استئناف إخالء سبيل ملدة شهر؟  

تعرض منزل مواطن للمداهمة من عنارص أمنية بهدف توقيفه عىل خلفية كتابته تعليقاً عىل صفحته عىل فيس بوك موجهاً إىل أحد املسؤولني قال فيه "وأنت من يحاسبك"؟  

  هيئة محكمة الجنايات الكربى تنظر يف طلبات إخالء السبيل مرة كل أسبوع بدعوى أنها تلتئم أسبوعياً؟

هيئة محكمة جنايات كربى تؤجل جلساتها ألكثر من شهر؟  

األمن الوقائي يستدعي مواطناً الساعة التاسعة صباحاً ليكتشف أن االستدعاء سببه دعوى تنفيذ مقامة ضده، وليفاجئ بتوقيفه من قبل األمن الوقائي   

لحني صدور أمر حبس بحقه من قبل قايض التنفيذ يف ذات اليوم؟

األمني العام املساعد ملجلس القضاء األعىل يصدر تعميماً لرؤساء املحاكم النظامية بعدم قبول أي استدعاء مقدم من أي محام إال بعد إلصاق طابع نقابة   

بقيمة دينار أردني، التعميم تضمن استناده إىل تأشرية مجلس القضاء األعىل عىل كتاب صادر عن نقابة املحامني؟ 

محامون يحتجون عىل تعميم صادر عن  رئيس محكمة بداية .... يتضمن إجراءات جديدة لعمل دائرتها التنقيذية تشتمل عىل تحديد ميعاد الستالم الطلبات   

من املحامني واملراجعني من الساعة الثامنة ولغاية الساعة الثانية عرش، واستالم طلبات االسرتداد واإلفراج بعد الساعة الثانية عرش، ومنع تسجيل ملفات 

تنفيذية جديدة أيام الخميس واقتصارها عىل طلبات االفراج واالسرتداد ومنع مراجعة املحامني للطلبات التنفيذية السابقة بدعوى توفرها عىل برنامج ميزان 

وتحديد ميعاد تصوير امللفات التنفيذية بعد الساعة الواحدة؟

عدم ظهور السائق بمظهر حسن )ظهوره بالذقن( مخالفة مرورية؟  

مركز رشطة يضع أمر حبس يف األدراج بسبب عالقة املنفذ ضده بالقائمني عليه؟  

قايض محكمة صلح يوقف متهمني مدنيني بدعوى أنهم مطلوبون للقضاء العسكري؟   

قاض يرفض اإلستجابة لقرار رئيس محكمة قىض بتزويده بمنطوق حكم أصدره القايض املذكور لغايات تمكينه من تقديم استئناف، القايض املذكور برر   

رفضه بأن حكمه غري مطبوع بعد، األمر الذي فوت عىل املحامي ميعاد االستئناف؟

رئيس قلم محكمة يغلق باب مكتبه ويرفض اإلستجابة لطلبات املحامني بسبب خالف شخيص بينه وبني محام؟  

الرشطة العسكرية توقف مواطناً إلجباره عىل سداد باقي ثمن شقة؟  

قايض صلح يسمع جميع الشهود يف جلسة واحدة ويف ذات الوقت؟  
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قاض يوجه إهانة ألحد املحامني ويمنعه من استكمال مرافعته ويسكته جرباً أمام زمالئه واملتقاضني؟  

قاض يرفض طلب محام بتأجيل الجلسة لتقديم ما لديه من بينات ويلزمه بتقديم سائر بيناته يف ذات الجلسة تحت طائلة اعتباره عاجزاً عن تقديمها عىل   

الرغم أن طلب املحامي قدم للمرة األوىل؟

إياه بأن اعرتافه سيساعده يف تخفيف الحكم، ما قام به  أحد أفراد الرشطة قام بالطلب من احد املتهمني باإلعرتاف بتهمة حتى لو لم يكن مذنباً، موهماً   

الرشطي تم أمام هيئة محكمة بداية؟ 

موظف قلم يتهجم عىل محام طلب معرفه موعد تأجيل جلسة املحاكمة يف دعوى تم تأجيلها إدارياً؟  

أحد أفراد الرشطة الناقلني للموقوفني من مراكز التوقيف إىل املحكمة اعتدى بالرضب والبصق عىل أحد املتهمني دون سبب؟  

أحد أفراد مركز رشطة يعتدي بالرضب عىل أفراد إحدى العائالت ويحجز نساءها يف إحدى غرف منزلها ملدة خمس ساعات، ومركز الرشطة يرفض استقبال   

شكوى العائلة؟

محكمة رشعية تصدر قرارات بالحبس حتى اإلذعان يف دعاوى استضافة أطفال؟  

هيئة محكمة بداية تعني ميعاد النظر يف طلبات الكفالة الساعة الثانية بعد الظهر ومن ثم يتم تأجيلها إدارياً، ووكيل نيابة يتعمد عدم إحضار ملفات تحقيق   

قدم بشأنها طلبات إخالء سبيل للمتهمني؟

دائرة تنفيذ تغلق أبوابها الساعة الثانية عرش ظهراً وتخرج املراجعني منها بالقوة؟  

موظف دائرة تنفيذ يصادق عىل صور مستندات ويمهرها بخاتم وتوقيع مطابقة لألصل دون اإلطالع عىل ملف الدعوى ويوقع عىل وكالة محام صورة طبق   

األصل رغم عدم وجود وكالة محام يف ملف الدعوى؟

رشطي يرفض طلب موقوفاً مصاباً بمرض السكري من استخدام الحمام رغم تكرار طلبه حتى تبول عىل نفسه، بعدها سمح له بالتوجه إىل الحمام مقيداً باألغالل؟  

قلم دائرة تنفيذ يسجل دعوى تنفيذية موضوعها سند تنفيذي غري موقع من املدين؟  

احتجاز مواطن رهينة حتى يسلم أبناء عائلته أنفسهم ملركز رشطة، وعند سؤاله عن سبب استدعاء أبناء عائلته والتهمة املوجهه لهم تبني له عدم وجود   

تهمة، األمر الذي حدى به إىل رفض طلب الرشطة منه استدعاء أبناء عائلته، املحتجز أسند له تهمة تعاطي مواد مخدرة وبعرضه عىل النيابة أمرت باإلفراج 

عنه بكفالة مالية قيمتها 3٢00 شيقل وال زال موقوفاً منذ خمسة اشهر لعدم دفعه للكفالة؟ 

أحد افراد الرشطة يعتدي عىل موقوف بالرضب ألنه طلب مقابلة وكيل النيابة، أفراد أمن النيابة قاموا بإخالء املكان حتى ال تشاهد واقعة االعتداء عىل املوقوف؟  

قاض يستجيب لطلب إيقاع حجز تحفظي رغم صدور حكم نهائي يف الدعوى موضوعه؟  

قايض صلح يدون أن املحامي حارضاً رغم عدم علم املحامي بالجلسة ويسمع الشهود ويؤجل الدعوى للنطق بالحكم؟  

هيئة محكمة بداية ترفض االفراج عن متهم أوقف مدة ستة شهور دون تقديم الئحة اتهام بحقة؟  

قايض ينظر يف دعوى بحضور أحد طرفيها ويرفض دخول الطرف اآلخر وعند إرصاره عىل حضور الجلسة قامت رشطة املحكمة بتهديده باالحتجاز إن لم   

يصمت، الدعوى ال تتعلق بطلب مستعجل؟

هيئة محكمة بداية تنظر يف طلبات تمديد توقيف متهمني وهم مقيدي األطراف، وتتجاهل طلب محاميهم بفك قيودهم؟   

مدير سجن يخيل سبيل موقوف دون وجود قرار قضائي بذلك؟   

قايض صلح يقتضب مرافعات املحامني ويسجل يف محرض ضبط الجلسة ما يراه مناسباً منها وعند اعرتاضهم يصدر أمراً بإلزامهم بالسكوت؟  

موظف دائرة تنفيذ يفرض رسوماً متفاوته عىل وكالة املحامي، وعند مراجعته أجاب "أنا حر"؟  

قايض يأمر الرشطة بإخراج محامي من الجلسة بسبب قوله أنه كان حارضاً خارج قاعة املحكمة ولم ينادي عليه أحداً بالدخول إىل قاعة املحكمة التي كان بابها مغلقاً؟  

مواطن يتوجه برفقة موظفي محكمة الستالم سيارته الجيب بعد حصوله عىل قرار قضائي بفك الحجز التحفظي عنها، وبعد وصوله إىل مكان احتجازها   

فوجئ بأن طالب الحجز كان قد سبقه بالتوجه إىل مكان احتجاز السيارة بصحبة قوة من الرشطة واستولوا عىل الجيب عنوة والذوا بالفرار، املالك توجه إىل 

املحافظ الذي أخربه انه سمع عن الواقعة وطلب منه عدم إدخاله "بهيك قصة"؟

أفراد من األجهزة األمنية يمنعون مواطنني/ات من مدينة الخليل التوجه إىل مدينة رام الله للمشاركة باالعتصام السلمي تلبية لدعوة الحراك الشعبي ضد   

إنفاذ قرار بقانون الضمان االجتماعي؟!
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"مساواة" تصدر العدد 33 من مجلة العدالة والقانون
أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" العدد 33 من مجلة العدالة والقانون، وهي مجلة دراساتها وأبحاثها محكمة، ويقع اإلصدار 

عىل ٢64 صفحة من القطع املتوسط، ويتضمن يف بابه األول بحثني، األول بعنوان: "اإلختناق القضائي يف املحاكم الفلسطينية" من إعداد املحامية يرسى 

النزاعات  لتسوية  البديلة  "الوسائل  بعنوان  والثاني  الله،  رام  من  حسونة 

من  املدني  ابراهيم  القانوني  الباحث  إعداد  والوساطة("  )التحكيم  املدنية 

غزة، ويتناول يف بابه الثاني التعليق عىل قرارات وأحكام صادرة عن املحكمة 

الدستورية العليا، ومحكمة العدل العليا واملحكمة العليا، األول قرار تفسري 

دستوري رقم ٢017/5 "الخاص بآليات إدماج االتفاقيات الدولية يف النظام 

القانوني الداخيل واملكانة القانونية التي تحتلها فيه" وتعليق عليه من قبل 

الدكتور محمد سليم غزوي من األردن، واملستشار الدكتور عبد العزيز ساملان 

رقم  التفسريي  والقرار  املرصية،  العليا  الدستورية  املحكمة   رئيس  نائب 

٢017/٢ "املتعلق باختصاص محكمة النقض يف النظر والفصل يف الطعون 

املرفوعة إليها يف مسائل االحوال الشخصية لغري املسلمني" وتعليق عليه من 

العليا املرصية  النجار نائب رئيس املحكمة  الدستورية  الدكتور محمد  قبل 

رقم  والحكم  االردن؛  من  بكر  ابو  يوسف  خليل  محمد  والدكتور  مرص،  من 

٢016/306 الصادر عن محكمة العدل العليا "بشأن مواعيد الطعن يف القرار 

اإلداري والفارق بني القرار العادي واملنعدم" والتعليق عليه من قبل الدكتور 

محمود الرشدان من األردن والدكتور فتحي فكري من مرص؛ والحكم رقم 

٢017/8 الصادر عن املحكمة العليا "بشأن اختصاصها بالنظر والفصل يف 

قانونية األنظمة واللوائح" والتعليق عليه من قبل الدكتور رفعت عيد سيد 

من مرص، والدكتور سليم الحتاملة من االردن؛ ويف بابها الثالث نرش مقالني 

والثاني  االردن،  من  مدانات  نفيس  للدكتور  القانون"  "دولة  بعنوان:  األول 

بعنوان: "الترصف يف املال العام" للدكتور جهاد الحرازين من غزة.

عىل  املذكور  العدد  من  اإللكرتونية  النسخة  بنرش  "مساواة"  وقامت 

الرابط  متضمنة  بوك  فيس  عىل  وصفحتها  اإللكرتونية،  صفحتها 

اإللكرتوني املنشورة عليه. 

مسؤوالً رفض اإلنصياع إىل قرار قضائي صادر عن محكمة العدل العليا   

بوقف قرار تعينه؟!

تأجيل جلسات املحاكمة يف قضايا تسوية األرايض ملدة تزيد عن عام؟!  

إنتاج املخدرات يف الفلل واملقابر؟!  

منع السفر ومنع الحصول عىل جواز سفر بقرار وزاري؟!  

مستشار رئيس مجلس القضاء األعىل لشؤون املحاكم السابق يطعن يف   

قرار الرئيس امُللغي لقرار نقله من مكان عمله يف املنظمات الشعبية إىل 

القضاء وإعادته إليه بذات رتبته وامتيازاته كوكيل وزارة، الطعن ُقدم 

ملحكمة العدل العليا؟!

قاضيني  تعيني  قرارات  يف  للطعن  بهما  تقدما  طعنني  يرتكان  قاضيان   

يشغالن عضوية املحكمة العليا، وقلمها يستقبل طعنني آخرين بتعيني 

قاضيني آخرين يشغالن عضوية ذات املحكمة؟!

هيئة محكمة العدل العليا والتي أصدرت قراراً مؤقتاً بوقف قرار تعيني   

رئيس ديوان الفتوى والترشيع ترفع يدها عن مواصلة النظر يف الدعوى 

التي أحيلت ملواصلة النظر فيها من هيئة أخرى؟!

املحامون يكرمون قضاة وهم عىل رأس عملهم؟!  

ُحكم  خالف  عىل  أعضاء  ثمانية  من  ينعقد  زال  ال  األعىل  القضاء  مجلس   

القانون؟!

دوائرها  وبعض  التنفيذ،  دوائر  يف  التنفيذية  الطلبات  يف  النظر  تأجيل   

ترفض استقبال الطلبات التنفيذية حتى تلك امُلقدمة من محامني/ات 

مقيمني/ات يف مدن بعيدة عن مقّرها وبمعارضة للتعاميم ذات الصلة 

بالعطلة القضائية؟!

الرشطة بصحبة وكيل نيابة تُداهم عدداً من املطاعم وتُوقف أشخاصاً   

عىل خالف ُحكم القانون؟

العليا وأستاذان جامعيان لشغل وظيفة  تنسيب قاضيني من املحكمة   

قاٍض باملحكمة الدستورية العليا؟

انتخابات عضو مجلس قضاء  نتائج  إنفاذ  تقرر وقف  العليا  املحكمة   

االنتخابات  نتائج  يف  طعناً  تضمنت  دعوى  يف  الفصل  لحني  جديد  أعىل 

قانونياً  قراراً  يصدر  لم  الذي  غزالن  الله  عبد  القايض  لخالفة  أُجريت 

بإنهاء عضويته يف مجلس القضاء األعىل؟!

صدور تعميم من مستشار الرئيس لشؤون املحافظات بمنع التجمعات   

السلمية يف فرتة األعياد؟!
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تتمة/ أثناء الطبع
ونسب إعالميون وممثلو ملؤسسات مجتمع مدني ملسؤولني يف منظومة العدالة الرسمية نفي علمهم باملرشوع أو صدوره عنهم، إالّ أن أياً من مسؤويل قطاع العدالة لم ُيعلن 

رسمياً ذلك النفي، ويف تطور الحق علمت "مساواة" من مصادر مطلعة أن جهات رسمية أكدت وجود املرشوع وإحالته إىل الرئيس إلصداره، وأنها شكلت لجنة للتحقيق يف كيفية 

وصول املرشوع إىل "مساواة".

وبعد يومني من نرشه تولّت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان نرش تقرير نتائج أعمال وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة ومراجعة منظومة الترشيعات القضائية 

الصادر وفقاً ملا نرشته الهيئة يف 9/6 املايض واملُسلّم إىل السيد الرئيس يف ذلك التاريخ.    

"مساواة" تناولت املرشوع بالتعليق يف حلقتني إذاعيتني بثت األوىل عىل راديو أجيال بتاريخ 11/٢8 املايض، وبثت الحلقة الثانية عىل راديو علم الخليل يوم السبت 1٢/1 الجاري.

"مساواة" ُتكّرم أعضاء محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(
تقديراً لجهودهم ونشاطهم املُميز يف رصد وتوثيق انتهاكات حكم القانون والرقابة عىل أداء منظومة العدالة الرسمية وإسهامهم يف توزيع إصدارات "مساواة" وأنشطتهم يف 

مجال رفع الوعي القانوني، كرم مجلس إدارة "مساواة" خمسة أعضاء من مجموعة محامون من أجل سيادة القانون، هم: األساتذة /األستاذات كوثر سدر، محمد اللوح، مروان 

البارود، نارص دلول، رشدي الهيقي وفادي القصاص، وأقيم حفل التكريم يف مكتب "مساواة" يف غزة، حيث قام املحامي األستاذ رشحبيل الزعيم عضو مجلس إدارة "مساواة" 

بتسليم املُكرمني دروعاً تقديرية. 

خطورة التهمة ورفضها القيمي واألخالقي
ال يتمثل بالضرورة يف فرض عقوبة اإلعدام

أصدرت املحكمة العسكرية يف غزة أحكاماً بإعدام 6 متهمني بتهمة التخابر مع جهات معادية، وبعيداً عن السياسة ومع رفضنا وإدانتنا ملثل هذه الجريمة فإننا نعيد 

الدويل  العهد  الثاني من  الربوتوكول االختياري  املرتتبة عىل دولة فلسطني بعد توقيعها عىل  ُمذكرين بااللتزامات  إنفاذ عقوبة اإلعدام نصاً وتطبيقاً  مطالبتنا بوقف 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املُلغي لعقوبة اإلعدام، إىل جانب التوقيع عىل الربوتوكول االختياري األول للعهد املذكور املُجرِّم واملُسائل لجريمة التعذيب، والذي 

مّثل خطوة هامة عىل طريق إرساء األساس الترشيعي لدولة القانون واملؤسسات وحقوق االنسان، واستجابة ملطالب عديد من مؤسسات املجتمع املدني ومن ضمنها 

"مساواة" واتساقاً مع التوجه الدويل املتزايد إللغاء عقوبة اإلعدام وعدم تنفيذها، والذي شمل عدداً من الدول العربية الشقيقة، إضافة إىل اتساع نطاقه الدويل، وبات 

التحالف الدويل إللغاء عقوبة اإلعدام نصاً وتطبيقاً يحتفل سنوياً يف العارش من ترشين األول من كل عام بإلغاء تلك العقوبة يف ترشيعاته وعدم تطبيقها أو إنفاذها يف 

ممارساته، يف داللة عىل اتساع نطاق الدول التي أقلعت عن تلك العقوبة وانحسار الدول التي ال تزال تأخذ بها أو تنفذها باستثناء دولة اإلحتالل اإلرسائييل التي رشعت 

يف إعداد ترشيع يمكنها من فرضها عىل املواطنني الفلسطينيني.

الدولية، والتي تشتمل عىل  إرادة بالتزام دولة فلسطني يف شطرّي الوطن بالئحة الحقوق  التوقيع الفلسطيني عىل الربوتوكولني املذكورين تعبري عن  ُمذكرين بأن 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني اإلختياريني األول والثاني الصادرين بمقتضاه، وكجزء ال يتجزأ منه 

والعهد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، ويف ذات الوقت إعالن وتعهد والتزام بإعمال نصوص وأحكام الئحة الحقوق الدولية، وموائمة 

الترشيعات الوطنية بما ينسجم ويتفق مع املبادئ واألحكام الواردة فيها، إىل جانب التزامها باتخاذ اإلجراءات الترشيعية واآلليات واإلجراءات الالزمة والضامنة للتقيد 

بأحكامها، قوالً وممارسة.

املالئم  القانوني  املقتىض  وإعمال  والتنفيذية،  واإلدارية  الترشيعية  اإلجراءات  باتخاذ  فلسطني  دولة  يف  واملسؤولية  الواجب  ألصحاب  ملطالبتنا  مجدداً  وُمشريين 

والرضوري وغري القابل للتسويف أو التأخري أو اإلعاقة أو املماطلة إللغاء عقوبة اإلعدام يف سائر الترشيعات الفلسطينية سارية املفعول، ونرش ذلك اإللغاء يف الوقائع 

الفلسطينية، وإضفاء صفة النفاذ والرسيان القانوني واملكانة الترشيعية لالئحة الحقوق الدولية بجميع مشتمالتها، والتقيد يف املمارسة العملية، بضمانات حقوق 

اإلنسان الواردة فيها منوهني إىل ارتفاع عدد أحكام اإلعدام الصادرة منذ بداية العام الحايل ٢018 إىل 11 حكماً، منها أربعة أحكام صدرت عن محاكم أول درجة مدنية، 

وحكم صادر عن محكمة استئناف، األمر الذي يرفع عدد األحكام الصادرة يف مناطق دولة فلسطني منذ العام 1994 إىل ٢13 حكماً، منها 183 حكماً يف املحافظات 

الجنوبية "قطاع غزة"، و30 حكماً يف املحافظات الشمالية "الضفة الغربية"، ومن بني األحكام الصادرة يف املحافظات الجنوبية 1٢5 حكماً صدرت يف مرحلة اإلنقسام 

األسود "منذ عام ٢007 وحتى اليوم".

وإذ ُنعيد التأكيد عىل معارضتنا لعقوبة اإلعدام ومطالبتنا املتكررة بإلغائها نصاً وتطبيقاً، منذ عام ٢008 وحتى اليوم، والصادرة يف مذكرات وأوراق موقف موثقة يف نرشتنا "عني 

عىل العدالة" ومنشورة يف عديد من وسائل االعالم، وصفحتنا اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي، والتي تضمنت بياناً لألسباب واملوجبات الداعية إللغاء تلك العقوبة وعدم 

العادلة، وانهيار ثقة  املحاكمة  الحديثة، وبخاصة يف ظل عدم توفر ضمانات  الجنائية  الفلسفة  املتناقضة مع  العقوبة  فإننا نعود لنؤكد مجدداً عىل معارضتنا لتلك  تنفيذها، 

املواطنني بمنظومة العدالة ومن ضمنها القضاء املدني والعسكري عىل السواء، والستحالة الثبوت اليقيني للجرائم التي تنص الترشيعات الفلسطينية عىل عقوبة اإلعدام بحق 

مرتكبيها، إعماالً بالحقيقة العلمية والتي تعترب األحكام القضائية عنواناً للحقيقة، إال أنها ليست بالرضورة عيناً لها، ما يثري الشك الواقعي والعلمي يف الثبوت اليقيني لوقوعها 

عىل النحو الذي يجري تداوله أو تطبيقه يف الواقع القضائي الفلسطيني، وحيث أن الشك مهما قلَّت درجته يفرّس ملصلحة املتهم، فإن بقاء عقوبة اإلعدام وفرضها يتناقض مع 

موجبات إعمالها، عىل الفرض الساقط بقبولها.
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تتمة/ االفتتاحية
ثم صدر املرسوم الرئايس بتشكيل ما سمي باللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، وملراجعة منظومة الترشيعات القضائية والتي حرصت عملها لردم 

الُهّوة بني األطراف الثالثة من خالل سعيها إلحداث تعديالت عىل قانون السلطة القضائية وترشيعات املنظومة القضائية، تأخذ بعني اإلعتبار إحداث توازن 

متفق عليه مجدداً بني وزير العدل ورئيس مجلس القضاء األعىل والنائب العام، مع إبقاء منظومة العدالة برمتها تحت نفوذ السلطة التنفيذية وبالذات 

السيد الرئيس.

وما كاد ُيرّسب مرشوع قرار بقانون ُمعدِّل لقانون السلطة القضائية وُينرش حتى عاد الخالف بني األطراف الثالثة عىل الصالحيات ُمجدداً، وتوىل بعضهم إبالغ 

بعض اإلعالميني والعاملني يف مؤسسات املجتمع املدني نفيهم للمرشوع وتربؤهم منه، لُيعاد خلط األوراق ُمجدداً وليميض عام وثالثة أشهر دون الرشوع يف 

عملية إصالح منظومة العدالة وتوحيدها، األمر الذي يؤكد عبثية هذا النهج، والحاجة الوطنية املُلحة إلعمال الرؤية الثانية والتي بمقدورها اإلستجابة ملتطلبات 

الوحدة واإلصالح واإلستجابة لُحلم املواطن الفلسطيني املرشوع بمنظومة عدالة فاعلة وحيادية وكفؤة ونزيهة ومستقلة وقادرة عىل فرض حكم القانون عىل 

الكافة ُحكاماً ومحكومني.

هذه الرؤية ليست بحاجة إال إىل إرادة سياسية رصيحة وعملية وُمعلنة، ُتؤكد التمسك بدولة القانون والفصل بني السلطات ومواجهة أزمة األداء 

والُبنية يف القضاء، وتمكني املواطنني/ات الفلسطينيني/ات من ممارسة حقهم يف بناء قضاٍء نزيه وفاعل، وتتمثل ببساطة بعقد لقاء وطني بمشاركة 

كل ألوان الطيف القانوني يتوىل اختيار لجنة من شخصيات مجتمعية مشهود لها بالنزاهة والحيدة والثقة املجتمعية من خارج منظومة العدالة 

وإدارات السلطة التنفيذية، ُتناط بها إنجاز مهمة تقييم أداء كل من يشغل وظيفة يف القضاء والنيابة العامة يف شطرّي الوطن من رأس الهرم وحتى 

املثال ال  إفريقيا -عىل سبيل  أملانيا وجنوب  العالم من ضمنها  املُعتمدة دولياً، والتي اخُتربت يف عديد من دول  للمعايري  أسفله ودون استثناء وفقاً 

الحرص-، وخالل مدة زمنية ُيتفق عليها بما ُيحقق ُمعالجة ِمهنية ألزمة األداء والبناء، فُيبقي عىل من تتوافر فيه رشوط ومتطلبات إشغال الوظيفة 

القضائية بوصفها حق مجتمعي، وُيحال من ال تتوفر فيه تلك الرشوط إىل وظيفة حكومية أُخرى، أو التقاعد مع احتفاظه بحقوقه املالية، ويصدر 

تها، وإنفاذ ُمخرجاتها قبل أن ُتَحل ويعود أعضائها إىل ممارسة أوجه نشاطهم  قرار رئايس باعتماد تلك اللجنة ومنحها كافة الصالحيات ألداء مهمَّ

السابق لعضويتهم فيها كاملعتاد.

لقد آن األوان ملنح هذه الرؤية فرصتها إذا ما أُريد لدولة فلسطني أن تتمتع بسمات دولة القانون والعدالة، فهل من ُمجيب؟

 تتمة/ "مساواة" ُتنجز املرصد القانوني اخلامس بالشراكة مع UNDP واإلحصاء املركزي

وُتعلن نتائجه يف التاسع عشر من كانون األول
 وهو أول تقرير وطني كامل وشامل لكل العناصر الفاعلة يف قطاع العدالة

وتضع بني أيدي امُلشتغلني/ات بالقانون وامُلهتمني/ات بالعدالة أوسع قاعدة بيانات ملنظومة العدالة

أنجز املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" مهمة توفري أوسع قاعدة بيانات وطنية ملنظومة العدالة، وسيضعها بني أيدي سائر القانونيني/ات 

واألكاديميني/ات والباحثني/ات والعاملني/ات يف منظومة العدالة بأطرافها الرسمية واألهلية، وممثيل الكتل الربملانية والفعاليات املجتمعية واملهتمني بوضع العدالة يف 

فلسطني اعتباراً من 1٢/٢0 الجاري، وذلك بعد تنظيمه ملؤتمر صحفي ُيعلن من خالله تقريره املرصد القانوني الخامس، والذي ُيبنّي وضع العدالة يف فلسطني واملُتغرّي 

يف هذا الوضع بني ما كان عليه الحال قبل ثالث سنوات، وفقاً ملا أبانه املرصد القانوني الرابع، ووضع منظومة العدالة مع نهاية العام الجاري ٢018، من وجهة نظر 

فئات مجتمعية عدة ووفقاً للمعايري الدولية املُعتمدة يف دراسات مسحّية، وبمشاركة أكرب عينة مجتمعية تشتمل عىل آراء جمهور املواطنني/ات بما فيهم جمهور 

املتقاضني/ات واملتعاملني/ات مع منظومة العدالة، طلبة/ات كلية الحقوق وأساتذتها، واملحامني/ات األساتذة واملتدربني، أعضاء النيابة العامة، القضاة الرشعيني، 

معرباً عن أسفه من عدم استطالع آراء القضاة/ات النظاميني ألسباب خارجة عن إرادته ولعدم تعاون إدارة القضاء النظامي يف الضفة وغزة، إىل جانب آراء املحامني/

الفئات  آراء  املُتبعة دولياً، ويعكس  املنهجيات  إىل أحدث  البيانات  التقرير وقاعدة  املحامني يف غزة يف ذلك، ويستند  املتدربني/ات يف قطاع غزة لعدم تعاون نقابة  ات 

املشاركة يف الضفة وغزة، وُيعترب هذا التقرير أول تقرير وطني كامل وشامل لكل العنارص الفاعلة يف قطاع العدالة، ويستند إىل عرشة إستمارات، وشارك فيه عينة 

مجتمعية بلغت ستة عرش ألف مشارك/ة.

 وأُنجز التقرير بالرشاكة ما بني "مساواة" وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي UNDP والجهاز املركزي لإلحصاء.

 وكان جهاز اإلحصاء املركزي بالرشاكة مع "مساواة" و UNDP قد نّظم ورشة عمل يف مقره يف مدينة رام الله استهدفت الوقوف عىل آراء املشاركني/ات فيها بشأن 

استمارات مسح آراء الفئات املجتمعية يف أداء منظومة العدالة، حيث عرضت نماذج اإلستمارات تفصيالً واستمع ملالحظات تعكس وجهة نظر كافة الجهات الرسمية 

ومؤسسات مجتمع مدني وقانونيني تمهيداً العتمادها كأساس الستطالع آراء الفئات املجتمعية التي استهدفها املسح.



عني على العدالة
2

تتمة / ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية
يستجيب ملذكرة "مساواة"

شكوى خطية بتاريخ ٢018/٢/1 من املواطن أحمد نظيف ِعبد املجيد منصور من قرية بدو، تفيد أنه وبتاريخ ٢018/10/01 اقتحمت عنارص من الرشطة التابعة ملركز بدو 

والضواحي منزل أخيه محمد –الذي يسكن معه يف ذات البناية- عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وقاموا بخلع باب املنزل والدخول إليه دون استئذان، وأفراد أرسته نيام، ثم 

قاموا برضب أخيه محمد )املذكور( رضباً مربحاً، قبل اعتقاله دون مذكرة إحضار، علماً أن اإلعتقال جاء عىل خلفية قضية تنفيذ مدنية.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرتني إىل النائب العام الدكتور أحمد براك وديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الرشطة الفلسطينية بتاريخ ٢018/10/16، وضحت خاللهما 

أن ما أشارت إليه الشكوى –إن صحت وقائعها- يشكل مخالفات رصيحة لنصوص القانون األسايس وقانون اإلجراءات الجزائية وقانون أصول املحاكماات املدنية والتجارية 

السارية، األمر الذي يوسم كافة االجراءات املتخذة بحق املشتكي باطلة وتستوجب املساءلة والتعويض، مطالبًة باتخاذ املقتىض القانوني، بما يضمن إجراء تحقيق يف ظروف 

االعتقال، ومساءلة من ارتكب االنتهاكات وفقاً للقانون، وضمان حق املشتكي بالتعويض حسب األصول.

وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن "عني عىل العدالة" تنرشها.

عني على العدالة
83

تتمة/ "مساواة" تطالب السيد الرئيس بعدم اعتماد توصيات اللجنة 
ل الرسمية لتطوير منظومة العدالة ومشروع قرار بقانون معدِّ

لقانون السلطة القضائية
بعد أن وقف املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" عىل مرشوع قرار بقانون ُمعدِّل لقانون السلطة القضائية والذي ُوِصف بزياد ابن أبيه، 

وحاولت بعض األوساط الرسمية التربؤ منه، عىل غرار براءة الذئب من دم يوسف، وبعد وقوفه مجدداً عىل تقرير نتائج أعمال وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير 

قطاع العدالة ومراجعة منظومة الترشيعات القضائية، الذي نرشته الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بعد يومني من نرش املرشوع املذكور، وعطفاً عىل ما سبق 

وأجمعت عليه مؤسسات املجتمع املدني وعديد من الشخصيات القانونية واملجتمعية من أن أزمة العدالة يف بالدنا هي أزمة بنيوية وأزمة أداء قبل أن تكون أزمة 

نص قانوني، وأن ثمة دروس مستفادة من التجارب الرسمية التي تعاطت مع أزمة العدالة، أبرزها أن السلطة التنفيذية هي صانعة األزمة، ولم تعد قادرة أو 

مؤتمنة عىل إصالح منظومة العدالة وإعادة بنائها، كما أن اإلدارات القضائية املتعاقبة وأمام انهيار ثقة الجمهور يف أدائها الذي لم تتجاوز نسبته 36% من رأي 

املواطنني واملواطنات، عجزت عن إصالح ذاتها بذاتها، وأمام التوافق املجتمعي عىل أن الطريق اآلمن واملوصل لإلصالح يتمثل باعتماد آلية تقييم األداء كوسيلة 

ناجعة ملعالجة األزمة وتجاوز مخاطرها، يرى بأن املرشوع وليد طبيعي من حيث الجوهر لتقرير اللجنة الذي سبق لـ "مساواة" وفّندته، وفّندت ُجّل أفكاره عند 

إعالنها عىل لسان أحد أعضاء اللجنة عرب وسائل إعالم، وأن تجدد الخالف بني ُممثيل أركان العدالة الرسميني تجاهه باعثه األسايس هو اختالفهم عىل الصالحيات.

فالتوصيات التي تضمنها التقرير والنصوص التي جاء بها املرشوع تتسم باآلتي:

أوالً: تحصني وضع القضاء والنيابة العامة القائم، ورشعنة بُنيته، واإلقرار بسالمة أداءه الراهن، وقرص األزمة عىل عيٍب هنا أو هناك يف قانون السلطة   -

القضائية والترشيعات الناظمة ملنظومة العدالة.

ثانياً: التقرير ومن بعده املرشوع تجاوزا مجرد البحث يف وضع املحكمة الدستورية عىل الرغم من إدراك ُمعديهما بخطورة املحكمة من حيث التشكيل   -

والترشيع واألداء.

ثالثاً: املرشوع كّرس اإلنقسام وتعامل مع نتائجه كأمر واقع، وقرص الوطن عىل املحافظات الشمالية، وأضاع فرصة تاريخية لتوحيد منظومة العدالة   -

يف شطرّي الوطن، وأثر هذا التوحيد عىل إنهاء اإلنقسام، فجميع محتوياتهما سواء أخذت صيغة التوصية أو النص لم تلِق باالً ألثر اإلنقسام القضائي 

عىل فلسطني كدولة وكمرشوع وطني.

رابعاً: التقرير ومن بعده املرشوع كّرسا النظام الشمويل، وكّرسا تبعية السلطة القضائية للسطلة التنفيذية.  -

خامساً: التقرير ومن بعده املرشوع، نسفا دولة القانون وفصل السلطات، واعتربا القضاء دائرة من دوائر السلطة التنفيذية.  -

سادساً: التقرير ومن بعده املرشوع، أهدرا فرصة إصالح السلطة القضائية ووقف النزيف بخلوهما من النص عىل لجنة تقييم ألداء كل من يشغل   -

وظيفة يف القضاء والنيابة العامة من أعىل هرمهما حتى أسفله، وكّرسا التمييز يف إشغال الوظيفة العامة بأن أخرجا رئيس مجلس القضاء األعىل 

والنائب العام من التفتيش.

سابعاً: التقرير ومن بعده املرشوع، تضمنا تطابقاً يف عدة نصوص يكاد يكون حرفياً، واملرشوع حّصن القرار الرئايس القايض بعزل القايض من الطعن   -

أمام القضاء، بمخالفة واضحة ورصيحة لنص املادة 30 من القانون األسايس.

ثامناً: املرشوع واعتماداً عىل توصية تخفيض سن التقاعد إىل 65 سنة، وأمام تربير اللجنة من أن التخفيض إىل سن 60 قد يؤدي إىل فراغ يف القضاء من   -

عدد كبري من القضاة، فتح املجال واسعاً أمام سياسة إقصاء امُلعارضة، إذ أجاز إبقاء من يبلغ عمره سن ال65 يف وظيفته، وتمديدها ملدة 5 سنوات إذا 

ما ُوجدت حاجة لذلك، دون بيان ملعايري موضوعية، وإبقاء أمرها يف يد مجلس القضاء األعىل والسيد الرئيس.

بتضمنهما  وذلك  ومجردة،  عامة  قاعدة  تكون  أن  تتطلب  والتي  ورشوطها،  القانونية  القاعدة  مفهوم  انتهكا  املرشوع  بعده  ومن  التقرير  تاسعاً:   -

لرئيس مجلس القضاء األعىل والنائب العام دون سواهما، وترشعن إشغال رئيس مجلس القضاء األعىل ملنصبه، وتمنحه  الستثناءات تمنح امتيازاً 

صفته الوظيفية وكأنه ُعنّي بموجب املرسوم وسنداً لتلك التوصيات.

بداية،  محكمة  رئيس  بإضافة  أعضائه  عدد  بزيادة  باكتفائهما  األعىل  القضاء  مجلس  بُنية  ُمعالجة  يف  املرشوع  بعده  ومن  التقرير  أخفق  عارشاً:   -

وشخصية قانونية تُعنّي بقرار من السيد الرئيس بناءاً عىل تنسيب من مجلس القضاء األعىل، ما يحول دون تأثريها من جهة، ويُضفي بظالل الشك عىل 

استقالليتها.

إحدى عرش: املرشوع تجاوز التقرير بأن منح السيد الرئيس سلطة التعيني والعزل، وإن كان سياقهما واحد يف تجسيد تبعية القضاء للسيد الرئيس،   -

والذي كّرس التقرير ومن بعده املرشوع سلطته يف التعيني.

ثاني عرش: املرشوع استجاب للتقرير فيما يتصل بمنح القضاة لعالوة ُمخاطرة وزيادات يف الرواتب، إال أنه منح الحكومة الصالحية املنفردة يف إصدار   -

األنظمة الناظمة لرواتب القضاة وزياداتها يف الوقت الذي تريده، األمر الذي يفتح املجال رحباً أمام تدخلها يف السلطة القضائية وأدائها، مع تكريس 

التقاعدي واحتفظ بمنصبه حتى بلوغه سن  الوزير فيما يتعلق براتبه  الذي عومل معاملة  التمييز بني القضاة ورئيس مجلص القضاء األعىل  نهج 

السبعني.

ثالث عرش: املرشوع وإن كان قد استحدث وفقاً ملا ورد يف التقرير ملنصب املفتش األول، إال أنه قيّد صالحياته بأن جعل قراراته مجرد توصية تُرفع إىل   -

مجلس القضاء األعىل، ُمستثنياً والتقرير رئيس مجلس القضاء األعىل والنائب العام من التفتيش.

رابع عرش: املرشوع يمنح مجلس القضاء األعىل صالحيات واسعة تتيح املجال له للتدخل يف عمل القايض واستقالله حيث منح ملجلس القضاء األعىل   -

صالحية تشكيل مجلس التأديب دورياً، عىل خالف املبادئ الناظمة الستقالل السلطة القضائية التي تُنيط تشكيله لحكم القانون وليس لقرار إداري.

إننا يف املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" وأمام هذه الثغرات والهنات واملخاطر التي ينطويا عليها التقرير واملرشوع، نطالب   

السيد الرئيس بطرحهما جانباً وعدم االلتفات إليهما والدعوة للقاء مجتمعي الختيار نهٍج بديل إلصالح منظومة العدالة برمتها وتوحيدها.
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نرشة يصدرها املركز الفلسطيني إلستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الثالث والعرشين/ كانون األول ٢٠١٨

إقرأ يف

هذا العدد

ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية يستجيب 
ملذكرة "مساواة" ويحيل عناصر من الشرطة إلى مجالس تأديبية

تلقى املركز الفلسطيني السقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى 

خطية بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ من املواطن أحمد نظيف ِعبد املجيد منصور من 

قرية بدو، تلقى املركز الفلسطيني السقالل املحاماة والقضاء "مساواة"

التوقيف على ذمة احملافظ وهذه املرة دون سبب!
واحتجاز موظفًا عامًا على خالف حكم القانون!

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 

الوقائي  األمن  بأن جهاز  ..... من جنني، تفيد  املواطن  بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٢ من 

استدعى ابنه ملراجعة الجهاز بتاريخ ٢٠١٨/٠7/3٠،

يف غياب مرجعية الفصل يف تنازع اإلختصاص بني النيابة 
س حقوق املواطن دون ُمسائلة املدنية والنيابة العسكرية ُتَ

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 

بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٨ من املحامي محمد الهريني، تفيد بأن موكله الدكتور أحمد 

هند قد تعرض العتداء جسيم من قبل أحد أفراد الحراسات يف الرشطة، 

احلل األمني والفصل من العمل ال يوقف املعارضة 
اجلماهيرية لقرار بقانون الضمان االجتماعي 

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" شكوى من مواطن 

يعمل فني مخترب يف إحدى الجامعات الفلسطينية، تفيد بأن حرس الجامعة منعوه 

بالقوة من الدخول إىل مكان عمله يف الجامعة،

مجددًا -العالقات الشخصية حاجزًا لقبول شكاوى املواطنني 
لدى املراكز الشرطية

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 

بيت  منطقة  سكان  من  قاسم  محمود  سعاد  املواطنة  من   ٢٠١٨/7/٢6 بتاريخ 

حانون يف محافظة شمال غزة، تتضمن تعرض ابنها املعتدى عليه بإطالق النار،

متى ُتصدر احلكومة نظامًا يورد هدايا املوظفني العموميني
يف املوازنة وينظم أوجه إنفاقها؟

إىل  الرقابي عىل الترشيعات واألنظمة، وجه مركز "مساواة" مذكرة  يف إطار دوره 

هيئة مكافة الفساد بتاريخ ٢٠١٨/٠7/١١ مطالباً باتخاذ املقتىض القانوني الذي 

من شأنه أن يوفر املعالجة الترشيعية للهدايا املقدمة للموظفني العموميني،

 

يجب عدم إفالت مرتكبي تعذيب األطفال من العقاب 
أصدر ائتالف حماية الكرامة اإلنسانية لألطفال ورقة موقف بتاريخ ٠3/٢٠١٨/٠9 

طالب من خاللها بعدم إفالت مرتكبي جريمة تعذيب االطفال يف غزة من العقاب، 

وذلك يف أعقاب وقوفه عىل كافة التفاصيل ومختلف اإلدعاءات و التربيرات والروايات 

التي رافقت الكشف عن واقعة تعذيب أطفال يف "بدرونات"

السيد الرئيس اطرحه جانبًا وال تلتفت إليه
هل ثمة مشروع قرار بقانون معدل لقانون 

اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية؟!

بعدم  الرئيس  السيد  تطالب  "مــســاواة" 
اعتماد توصيات اللجنة الرسمية لتطوير 
بقانون  قــرار  ومشروع  العدالة  منظومة 

ل لقانون السلطة القضائية ح؟معدِّ
حي

 ص
هل  القانوني  املــرصــد  ُتنجز  "مــســاواة" 

 UNDP ــع  م بــالــشــراكــة  ــس  ــام اخل
واإلحصاء املركزي
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تكرار اعتماد ذات األدوات بعد ثبوت فشلها مضيعة 
للوقت والتفاف على املطلوب وتكريس للمأساة

سابق  أعىل  قضاء  مجلس  رئيس  قيام  عن  النقاب  ُكشف  أن  منذ 

بإيداع استقالته املُسبقة لدى السلطة التنفيذية، واستخدامها لتلك 

اإلستقالة كطريق إلنهاء وظيفته، وما تبعها من انهيار ملحوظ يف 

القضاء، تمحور  العدالة، وبخاصة  أداء منظومة  يف  الجمهور  ثقة 

الحوار املجتمعي بشأن آليات الخروج من األزمة يف رؤيتني، األوىل: 

للسلطة  سبق  التي  واآلليات  واألساليب  األدوات  ذات  اعتماد  ترى 

يف  االختالف  هوة  تضييق  وراء  سعياً  إليها  ولجأت  التنفيذية 

الصالحيات بني وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء 

األعىل، واإلتكال عىل ائتمان السلطة التنفيذية عىل إصالح القضاء 

وهيمنة  وتأثري  نفوذ  من  تملكه  ما  ضوء  يف  العدالة  ومنظومة 

ترشيع  أزمة  العدالة  أزمة  واعتبار  برمته،  السيايس  النظام  عىل 

ونصوص قانونية فتحت املجال أمام اختالف زعماء أركان العدالة 

إىل  الثانية: تستند  والرؤية  والصالحيات؛  السلطات  وتنازعهم عىل 

وأزمة  بنيوية  أزمة  هي  العدالة  منظومة  يف  الجوهرية  األزمة  أن 

أداء برشي وأزمة انقسام وأزمة استبعاد أصحاب الحق املبارشين 

األزمة  هذه  مثل  عالج  وأن  وحيادي،  ونزيه  عادل  قضاء  وجود  يف 

آليات  عرب  واإلنقسام  واألداء  البنية  أزمة  ملعالجة  التصدي  يتطلب 

ُتختار وُتعتمد من أصحاب الحق األصليني.

ويف هذا السياق ارتأى أصحاب الواجب والقرار امليض قُدماً يف خيارهم، 

واعتمادهم للرؤية األوىل رغم فشلها املرة تلو املرة، والعاملني يف مجال 

التنفيذية  السلطة  قيام  يذكرون  العدالة  لشأن  واملتابعني  القانون، 

الرسمية،  العدالة  قطاع  مسؤويل  جمعت  ولقاءات  حوارات  بتنظيم 

مجلس  ورئيس  العدل  ووزير  العام  النائب  الخصوص  وجه  وعىل 

السلطة  لجأت  توافق  إىل  الوصول  يف  فشلهم  وأمام  األعىل،  القضاء 

العدل  وزير  فكلفت  ودوليني،  عرب  بخرباء  االستعانة  إىل  التنفيذية 

ولم  مماثلة،  حوارات  برعاية  بشري  صالح  الدكتور  األسبق  األردني 

ينجح، ثم لجأت السلطة التنفيذية إىل خرباء دوليني برعاية الرباعية 

الدولية التي استضافت مسؤويل قطاع العدالة ذاتهم يف ُخلوٍة نفذت يف 

لندن، بمشاركة شخصيات قانونية من خارج املنظومة الرسمية، إال 

أنها لم تنجح كذلك.

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائيUNDP  واملمولني كلفوا خرباء دوليني 

لتنظيم حوار ُمجدد بني األطراف الثالثة، وُخصص أحد الخرباء وهو 

ولم  األعىل،  القضاء  مجلس  مبنى  يف  خاصاً  مكتباً  الجنسية  فرنيس 

يفلح؛ واسُتعني بخرباء دوليني آخرين تولوا الوقوف عىل وضع القضاء 

يف شطري الوطن، ولم ُيفلحوا كذلك.

عني على العدالة
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أعضاء مجلس إدارة  

املدير العام املحامي ابراهيم الربغوثي

هيئة حترير عني على العدالة 

إدارة مـــجـــلـــس  عـــضـــو    - يــــاســــر جــــبــــر   ــي  ــ ــامـ ــ احملـ
الـــشـــويـــكـــي - عـــضـــو مــجــلــس إدارة ــامــــي فـــهـــد  احملــ
ــر ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــــــن  بــــــخــــــتــــــان -  يـــــــوســـــــف  احملـــــــــامـــــــــي 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــبــــرغــــوثــــي - املـ ــي إبــــراهــــيــــم الــ ــ ــامـ ــ احملـ
الرقابةالقانونية مسؤلة   - منصور  أنغام  احملامية 

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   ٢00٢/3/18 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".
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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  

املعدل  بقانون  قرار  مشروع  من  نسخة  على  "مساواة"  حصلت 
من  ُخلوًا  وجاء  مادة   27 يتضمن  القضائية،  السلطة  لقانون 
مجرد اإلشارة إلى جلنة تقييم للقضاء وأعضاء النيابة مرفقًا 
بتوصيات  ُعنونت  صفحات،  ثالث  على  تقع  خطية  مبذكرة 

اللجنة الوطنية لتطوير منظومة العدالة.
مصادر رسمية ُمّطلعة وذات صلة أكدت لـ "مساواة" أن املرشوع أُحيل مع 

مرفقاته إىل الرئيس إلصداره.

"مساواة" قامت بنرش املرشوع والتوصيات والذي أثار مجدداً الحوار بشأن 

أزمة منظومة العدالة وآليات تجاوزها، 

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


