نرشة يصدرها املركز الفلسطيني إلستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"

االنتخابات الدورية يف ّ
ظل إعمال حرية
الرأي ،الوسيلة األجنع للمساءلة السياسية

ُ
حيث أُنيطت سلطة اإلرشاف عىل االنتخابات بلجنة االنتخابات املركزية،

يف غزة إعالن موافقتها عىل ذلك ،وتسهيل ممارسة لجنة االنتخابات
املركزية لصالحياتها دون إعاقة.

أشار بيان صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء إىل أن  %63من املواطنني/
ات يثقون بالقضاء العشائري ،وأن  %56من القضاة النظاميني يرون
بأن عدم ثقة املواطنني/ات يف القضاء ُتشكل أبرز اإلشكاليات التي
تواجهه ،و %30منهم يرون يف انعدام االستقاللية اإلشكالية األبرز،

نتفق مع ما ذهبت إليه إدارة جامعة بيرزيت من
رفض ألي اعتداء أو اعتقال سياسي لطلبتها

أصدرت إدارة جامعة بريزيت بيانا ً أكدت من خالله رفضها ألي اعتداء
ً
ً
أو اعتقال سيايس لطلبتها ،مُ
مشرية
عتربة إياه انتهاك لحقوق طلبتها،
مرشوعا ً متى سيقف مسلسل االعتقال والتوقيف واملحاكمة عىل خلفية
االنتماء السيايس أو ممارسة حرية الرأي والتعبري أو الكتابة عىل
الفيسبوك ومواقع التواصل االجتماعي.

زياده عدد الجرائم ال ينهض سببا ً النتهاك حقوق اإلنسان و االنقالب
عىل ضمانات املُحاكمة العادلة واملساس بقواعد دستورية َ
ضمِنها اعالن
االستقالل والقانون األسايس والعهود الدولية ،ومنها أن التوقيف ليس
بعقوبة ،و املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،واألصل يف اإلنسان الحرية،

تحقيقي ال تنهض سببا ً للتوقيف.

التتمة ص ()٢

استثناء ذوي اإلعاقة وبخاصة اإلعاقة السمعية والحركية،

التدخل األمني ُيجهز على استقاللية القضاء
وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» مذكرة خطية إىل
رئيس هيئة القضاء العسكري يف غزة العميد نادر أبو سليمان ،تضمنت تلقيه
شكوى ُتفيد باستمرار توقيف أحد املواطنني عىل الرغم من إطالق رساح سائر
املوقوفني معه عىل ذات التهمة،

ُليلغى قرار مجلس الوزراء ا ُمللغي حلق املوظفني العموميني
يف إبداء الرأي
أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» بيانا ً

يف أعقاب إصدار مجلس الوزراء لقراره رقم  3لسنة  2021بإلغاء املادة
 22من مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة املصادِق عليها

قرار رئاسي مناقض للقانون األساسي
وملوجبات مكافحة الفساد وواجب اإللغاء
أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» ورقة موقف تناولت الهنات
والتجاوزات ألحكام القانون األسايس وملوجبات مكافحة الفساد التي انطوى عليها القرار الرئايس

ص ()٤٢

ص ()٤٥

ص ()٥٠

ُحــكــم احملكمة الــدســتــوريــة بــشــأن القضاء
ـارضــيــه ،يتفقان على
اإلداري وبــعــض ُمــعـ ِ
مخالفة القانون األساسي وشرعنة هيمنة
السلطة التنفيذية على منظومة العدالة

آن األوان إلسدال الستار ومساءلة املنفذين
وموجهيهم :مسلسل االعتقال والتوقيف
واحملاكمة على خلفية االنتماء السياسي
وإبداء الرأي

هل صحيح؟

هذا العدد

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» مذكرة خطية
إىل وزيرة الصحة د .مي كيله تناولت ما رصده ووثقه املركز من وقائع ُتشري إىل

ص ()٦٦

إقرأ يف

غيب مكافحته
حتى ال يتحصن الفساد وتُ ّ
على جهات إنفاذ القانون واحلكومة إعمال
مــوجــبــات التحقيق واملــســاءلــة يف األداء
الرسمي املخالف للقانون

استثناء ذوي اإلعاقة من برامج مكافحة جائحة كورونا تعميق ًا
للتمييز وتهديد ًا للصحة العامة

التتمة ص () ٣٩

والتوقيف استثناء مُ قيّد بتوافر مربرات قانونية تسنده ،وخطورة الفعل
ليست سببا ً كافيا ً للتوقيف الذي يعوزه الدليل ،والرغبة يف إعداد ملف

أصدر الرئيس قرارا ً بتمديد عمل رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية مدة عام،
وذلك بالتزامن مع إصداره قرارا ً بقانون رقم  39لسنة  2021بتعديل قانون
ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ  ،2021/11/25تضمن نصا ً يُفيد بتمديد
مدة عمل رئيس الديوان لثالث سنوات،

التتمة ص () ٣٧

زيادة عدد اجلرائم ال يبرر االنقالب على
ضمانات ُ
املاكمة العادلة

مرةً ُأخرى تشريعات على مقاس فردي

التتمة ص ()٢٩

إىل اعتقال ستة من طلبتها عىل خلفية سياسية ،هذا املوقف يُثري سؤاالً

املطالبة بعدم نرش القرار بقانون بشأن الرشكات إىل حني توفري البُنية التحتية
والعوامل املساعدة عىل تطبيقه

التتمة ص ()٢٢

و %12منهم يرون يف انتشار الفساد اإلشكالية األبرز.

يف ظل احلاجة إلى سنتني لتجهيز متطلبات التسجيل اإللكتروني
وموائمة الشركات ملتطلباته ،وسنة إلصدار أنظمته،

التتمة ص ()٦٥

إعمال توصيات ومطالب املشاركون/ات يف
مؤمتر العدالة الفلسطيني التاسع
شرط أساسي إلخراج القضاء من ِمحنته

عقد املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء « مساواة» مؤتمر العدالة الفلسطيني
التاسع بتاريخ  2021/12/1عرب تقنية الفيديو كونفرنس بني رام الله وغزة،
التتمة ص ()٦٤

فال مُ ربر لعدم إجراء انتخابات املجالس املحلية يف غزة يوم  26آذار القادم
مع االنتخابات املحلية يف مرحلتها الثانية يف الضفة ،وعىل السلطة القائمة

مؤمتر العدالة الفلسطيني التاسع ُيطالب بتشكيل جلنة
مجتمعية مشهود لها بالنزاهة تتولى مراجعة كافة السياسات
واإلجراءات والتشريعات التي أدت إلى الوضع القائم يف القضاء،
وتقييم سائر القضاة وفق ًا ملعايير مهنية شفافة.

التتمة ص ()٥٨

االفتتاحية

العدد الثامن والعرشين /كانون أول ٢٠٢١
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تتمة /االفتتاحية
االنتخابات الدورية يف ّ
ظل إعمال حرية الرأي ،الوسيلة األجنع للمساءلة السياسية
وتمكني املواطنني/ات من حقهم/هن يف اختيار ممثليهم يف املجالس املحلية يف غزة بعد حرمانهم من حقهم الدستوري يف الرتشح واالنتخاب لفرتة زمنية طويلة ،وعىل السلطتني يف
الضفة وغزة العمل وبرسعة عىل إجراء االنتخابات العامة يف أرسع وقت ،وضمان إجراء االنتخابات يف كافة النقابات واملؤسسات والهيئات الرسمية ،وضمان االلتزام بدورية االنتخابات،
وإجراءها يف بيئة سياسية وقانونية ومجتمعية عامةُ ،تعمل ُحرية الرأي والفكر والتعبري عىل اعتبار أن االنتخابات الدورية يف ظل إعمال حرية الفكر والتعبري والرأي الوسيلة األنجع
للمساءلة السياسية ،فإن غابت األوىل انتفت الثانية ،وعىل اعتبار أن حق املواطن/ة الفلسطيني/ة دون تمييز أيا ً كان سببه يف املشاركة يف الحياة السياسية العامة ٌ
حق دستوري َك ِفله

إعالن االستقالل والقانون األسايس والترشيعات االنتخابية.

إعمال توصيات ومطالب املشاركون/ات يف مؤمتر العدالة الفلسطيني التاسع
شرط أساسي إلخراج القضاء من ِمحنته
يف ظل هذه البيئة والحالة التي يُعاني منها القضاء عقد مركز «مساواة» مؤتمر العدالة الفلسطيني التاسع بمشاركة  214مواطن/ة من الضفة وغزة ،أوصوا وطالبوا بتوفري إرادة سياسية
عملية وج ّدية بُغية إصالح القضاء وتوحيده عىل أُسس مهنية ،وتجاوز سائر الهنات واملُعيقات التي تحول دون ممارسة القضاء لسلطته بحيدة ونزاهة واستقالل من أبرزها:
.١

تشكيل لجنة مجتمعية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة تتوىل مراجعة كافة السياسات واإلجراءات والترشيعات التي أدت إىل الوضع القائم يف القضاء ،وتقييم أداء
سائر القضاة وفقا ً ملعايري مهنية شفافة.

.2

إلغاء املحكمة الدستورية والقرارات بقوانني ا ُملعدلة للترشيعات القضائية.

.3

محاسبة سائر املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

.4

التأكيد عىل أن اإلصالح القضائي مُتطلب أساس للنجاح يف إعمال إجراءات العدالة االنتقالية.

.5

التأكيد عىل أن االنقسام السيايس مناقض إلعمال أحكام إعالن االستقالل والقانون األسايس وهو سبب رئيس يف غياب املؤسسة الترشيعية ،وانقسام السلطة القضائية

.6

وتبعيتها للسلطة التنفيذية ،ويف ارتفاع منسوب انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتغييب االنتخابات العامة.
التعيني يف القضاء وإعمال السالمة األمنية فيه مناقض ملوجبات سيادة القانون والفصل بني السلطات ،ومُجايف ملبدأ الكفاءة واملساواة يف إشغال الوظيفة العامة وفقا ً
ألحكام املادة  26من القانون األسايس ومُهدر الستقالل القايض.

.7

تدخل السلطة التنفيذية يف القضاء أدى إىل نشوء مراكز قوى وأحالف داخل القضاء.

.8

تغييب إصالح القضاء من اتفاقيات املصالحة مؤرش عىل غياب اإلرادة السياسية ا ُمللتزمة بمبدأ الفصل بني السلطات ،وباستقالل القضاء ونزاهته ،وخضوع الكافة

.9

ألحكامه.
ً
ا ُملطالبة بوضع خطة وطنية منسجمة ومرتكزة إىل القانون األسايس وإعالن االستقالل لتوحيد منظومة العدالة وإعادة هيكلتها بعيدا عن املحاصصة الحزبية والفئوية.
إننا ننضم ونتبنى مطالب املؤتمرون/ات ونطالب بدورنا أصحاب القرار بإعمال تلك التوصيات وإنفاذها بشكل عاجل دون إبطاء أو تسويف أو مماطلة ،إذا ما أُريد حقا ً
إصالح وتوحيد القضاء يف شطري الوطن عىل أُسس مهنية تكفل ممارسة السلطة القضائية لصالحياتها ُ
وسلطاتها بحيدة ونزاهة واستقالل بوصفها ضمانه للسلم
األهيل واألمن املجتمعي والتنمية املستدامة ،والكابح الرئيس لالنزالق نحو هاوية الفلتان واالنهيار القِ يمي والقانوني واألخالقي.

نتفق مع ما ذهبت إليه إدارة جامعة بيرزيت من رفض ألي اعتداء أو اعتقال سياسي لطلبتها
أو نقد األداء العام وممارسة حرية الفكر والحرية األكاديمية التي هي مناط وسمة التعليم الجامعي يف مختلف أرجاء املعمورة؟! وإىل متى يستمر التغايض عىل الرفض املجتمعي الستمرار
مثل هذا املسلسل املناقض إلعالن االستقالل والقانون األسايس ،واملنايف اللتزامات السلطة بموجبهما وبموجب العهود الدولية املُنضمة إليها واملُلزمة بأحكامها؟!

وتجدد موقفها الرافض لكل أشكال التضييق عىل حرية الرأي والتعبريُ ،
«مساواة» تتفق مع موقف إدارة جامعة بريزيت وسائر املدافعني/ات عن حقوق اإلنسان ُ
وتطالب بالتوقف الفوري
ً
ُ
عن إجراءات االعتقال والتوقيف واملحاكمة عىل خلفية االنتماء السيايس أو التعبري عن الرأي واملعتقد ،مذكرة بأحكام املادة التاسعة من القانون األسايس والتي تنص بوضوح ال يقبل
التفسري أو التأويل «الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة»  ،والفقرة األوىل من املادة العارشة
والتي تنص عىل « حقوق اإلنسان وحرياته األساسية مُ لزمة وواجبة االحرتام» ،واملادة  19التي تنص عىل «ال مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق يف التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو
الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون» ،واملادة  26التي تنص عىل «للفلسطينيني حق املشاركة يف الحياة السياسية أفرادا ً وجماعات»...

زيادة عدد اجلرائم ال يبرر االنقالب على ضمانات ُ
املاكمة العادلة
والسالمة األمنية اغتيال ملبدأ املحاكمة العادلة وعدم حضور شهود النيابة تعبري عن إرادة تستهدف إطالة اإلجراءات ،وإبقاء املُتهم موقوفا ً وغريها.
مكافحة الجريمة تتطلب دراسة أسبابها االقتصادية والسياسية واإلدارية ،ومُ عالجتها عىل نحو يوفر ثقة املواطنني بالنظام القانوني والقضائي والسيايس واالقتصادي والتشغييل ،ويُكافح كل
أشكال الفساد واالستحواذ ويتجاوز مظاهر الفقر والعوز والخلل يف إشغال الوظيفة العامة ،ويح ّد من التمييز بمختلف صوره ،هذا هو الطريق وال يكفي القول بزياده جرائم املخدرات والقتل
كسبب العتماد سياسة ونهج التوقيف املفتوح للمتهمني ،كما أن االدعاء بذم السلطات و جمعيات األرشار ال يعدو أكثر من تربير واهي لالنقالب عىل مقومات دولة القانون ،وأُسس حياد ونزاهة
القضاء ،ونحذر من تسويق مقولة الخلل يف قانون اإلجراءات الجزائية للتغايض عن األسباب وراء فقدان املواطن ألسباب عيشه الكريم وكرامته اإلنسانية كسبب جوهري لحالة الفلتان والجريمة،
ً
مندوحة عنها لتوفري العدل واألمن معاً ،وهذا يتطلب فيما يتطلبه حماية السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية ورغبات أجهزتها األمنية ،وذلك يبدأ
استقالل ونزاهة وحيدة القضاء ال
بإلغاء القرارات بقانون املعدلة للترشيعات القضائية ،وكافه اآلثار املرتتبة عليها وإصالح ِجدي للقضاء يستند إىل تقييم مهني شفاف لسائر مُ شغليه ودون استثناء.
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استمرار إعالنات حالة الطوارئ ،وغياب مشروعية نظام احلكم ،ومواصلة سياسة
تكميم األفواه تتنافى مع األسباب ا ُملدعى استناد السلطة التنفيذية إليها
لالستمرار يف حالة الطوارئ
بتاريخ  2021/6/2ويف أعقاب اإلعالن عن استمرار حالة الطوارئ أصدرت «مساواة» بيانا ً طالب بإلغاء حالة الطوارئ فورا ً والتوقف عن العبث بالعقد االجتماعي وحقوق
اإلنسان ،جاء فيه أن إعالن حالة الطوارئ واستمرار غياب مرشوعية نظام الحكم ومواصلة سياسة تكميم األفواه ُتنبئ عن أن اإلبقاء عىل إعالن حالة الطوارئ وتمديدها

ومن ثم إعالنها مجددا ً وتمديدها وهكذا دواليك ،يتناىف مع األسباب املُ ّدعى استناد السلطة التنفيذية إليها إلعالن حالة الطوارئ وتمديدها عىل نحو مخالف ألحكم القانون
األسايس ،وطالب البيان بإلغاء حالة الطوارئ برمتها فورا ً ودون إبطاء ،وحماية حق املشاركة يف الحياة العامة لسائر املواطنني دون تمييز ،وبالنظر ألهمية البيان فإن
«عني عىل العدالة» تنرشه.
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5

مؤسسات حقوقية تطالب مبساءلة ومحاسبة مرتكبي االعتداءات على التجمعات
السلمية وحتذر من انهيار حالة حقوق اإلنسان
ّ
ّ
والزي املدني باالعتداء عىل املشاركني/ات يف تجمعات سلمية منددة بقتل الناشط نزار بنات تداعت مؤسسات
بالزي الرسمي
عىل إثر قيام عنارص من األجهزة األمنية
ً
حقوقية الجتماع طارئ ُعقد بتاريخ  2021/6/27أصدرت يف أعقابه بيانا أدانت من خالله استخدام األجهزة األمنية للقوة املفرطة اتجاه املتظاهرين/ات واالعتداء
ّ
عليهم/عليهن بالرضب بالهروات والحجارة والسحل عىل األرض ،وقنابل الغاز املسيل للدموع ،وسحب ومصادرة مُ ع ّدات الصحفيني ،واعرتاض عمل طواقم البحث
امليداني للمؤسسات الحقوقية ومصادرة هواتفهم ،وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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7

ّ
املاس بالكرامة اإلنسانية والسالمة الجسدية التي استهدف
وكانت «مساواة أصدرت بتاريخ  2021/6/29ورقة موقف أدانت من خاللها حملة التنكيل املنظم واملُمَنهج
العرشات من املواطنني/ات السلميني الذين خرجوا إىل الشوارع صارخني ورافعني الصوت يف وجه اغتيال لصاحب رأي ،فقط ألنه أبدى رئيا ً يف شأن عام وهو حق مكفول

لسائر املواطنني/ات ،وحذرت «مساواة» من انحدار الوضع العام إىل انهيار يؤدي إىل اقتتال وفلتان يهدد السلم األهيل ويفتح الباب عىل مرصعيه ُ
لتغييب مبدأ سيادة
القانون ،وفقدان الثقة بمنظومة الحكم والعدالة برمتها ،ما يمثل تهديدا ً جديا ً لحق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه وتحقيق استقالله الوطني ،األمر الذي يتحمل

ً
كاملة أصحاب القرار ،وبالنظر ألهمية ورقة املوقف واملطالب الواردة فيها .فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
مسؤوليته

8
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ويف تطور الحق قدمت مجموعة من املؤسسات الحقوقية من ضمنها «مساواة» بالغا ً جزائيا ً للنائب العام طالبته من خالله برسعة مبارشة التحقيق باالعتداءات التي
طالت املشاركني/ات يف التجمعات السلمية ،وبالنظر ألهمية البالغ فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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11

12

عني على العدالة

«مساواة» تعتذر عن الرقابة على االمتحان الشفوي
واملقابلة الشخصية ملسابقة قضائية.
بتاريخ  2021/6/30تلقت «مساواة» دعوة خطية من القايض بسام حجاوي رئيس لجنة املسابقة القضائية ،قايض املحكمة العليا رئيس دائرة التفتيش القضائي التابعة
ملجلس القضاء األعىل ا ُملشكل بموجب القرار بقانون ا ُملعدل لقانون السلطة القضائية والذي القى وال يزال معارضة مجتمعية واسعة تُطالب بإلغائه وإلغاء كافة اآلثار املرتتبة
عليه ،وتشكيل مجلس القضاء األعىل وفقا ً لقانون السلطة القضائية ،ولبيان ما جاء يف الدعوة فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.

عني على العدالة

13

وبتاريخ  2021/7/1وردا ً عىل الدعوة املذكورة وجهت «مساواة» رسالة خطية إىل قايض املحكمة العليا بسام حجاوي تضمنت األسباب التي دفعت ب «مساواة» عىل االعتذار عن
املشاركة يف «الرقابة»؟! ،وبالنظر ألهمية جواب «مساواة» الخطي فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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مؤسسات مجتمع مدني تنجح يف إلغاء تعميم ًا ماس ًا بكرامة املرأة ودورها
بتاريخ  2021/6/28أصدر مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظمات غري الحكومية يف وزارة الداخلية واألمن الوطني يف غزة تعميما ً حمل رقم ،2021/4
بشأن تنفيذ مؤسسات املجتمع املدني ملشاريع تهتم باملرأة الفلسطينية وفقا ً ملا حمله التعميم من عنوان أُستند ملا أسماه الصالحيات املخولة له قانونا ً وفقا ً ملا جاء
فيه ،متضمنا ً إلزام جميع الجمعيات الخريية والهيئات األهلية القائمة عىل تنفيذ مشاريع تهتم بقضايا املرأة الفلسطينية وتطوير قدراتها بالتنسيق املسبق مع وزارة
شؤون املرأة قبل تنفيذ أي مرشوع تحت طائلة املسؤولة القانونية ،وبالنظر لخطورة التعميم فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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ّ
يمس بكرامة املرأة ودورها وسمعة شعبنا واجب اإللغاء ،وطالبت برفع
وبتاريخ  2021/7/4أصدرت «مساواة» بيانا ً وصفت من خالله التعميم املذكور بأنه تعميم
أيدي السلطة التنفيذية ودوائرها وأجهزتها عن مؤسسات املجتمع املدنيّ ،
وبي بيان «مساواة» الهنّات واملخالفات القانونية الجسيمة التي انطوى عليها التعميم وآثاره
ّ
املاسة بوحدة النسيج املجتمعي ،وحقوق املرأة الفلسطينية يف الكرامة واملشاركة يف رسم معالم حارض شعبها ومستقبله ،ولِما ينطوي عليه التعميم من استعارة لكافة
املثالب والخطايا التي انطوى عليها القرار بقانون املعدل لقانون الجمعيات وا ُملعلن عن وقف نفاذه يف املحافظات الشمالية ،إىل جانب إسهام القرار بقانون والتعميم يف

عُ زلة دولة فلسطني وشعبها الدوليني ،وبالنظر ألهمية البيان فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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موقف مؤسسات املجتمع املدني ومن ضمنها «مساواة» املعارض للتعميم املذكور حمل مُصدره عىل إلغائه.
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جترمي ِحيازة العلم الفلسطيني إجراء ُمعيب وجرمية دستورية
تستوجب املساءلة والعزل من الوظيفة
بتاريخ  2021/8/24أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» بيانا ً أعرب من خالله عن صدمته وادانته لتوجيه تهمة حيازة أعالم فلسطينية للناشط املجتمعي
فادي قرعان واصفا ً ذلك اإلجراء با ُملعيب والجريمة الدستورية املوجبة للمساءلة ملساسها بالهوية والقيم الوطنية ،وانتهاكها الجسيم للحق يف املواطنة ،وخروجها الفاضح عىل املبادئ
والحقوق الدستورية ،وأحكام ونصوص ومضامني إعالن االستقالل والقانون األسايس ،وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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19

باستثناء األحكام اجلنائية الصادرة بحق املتهمني الفارين من وجه العدالة

نشر األحكام الغيابية إجراء مخالف للقانون موجب للمساءلة
والتعويض والعزل من الوظيفة
بتاريخ  2021/8/26أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» بيانا ً أعرب فيه عن استياءه البالغ من قيام بعض األشخاص بنرش ما أسموه حُ كما ً
غيابيا ً صادرا ً عن محكمة جرائم الفساد ،تضمن إدانة أحد املواطنني بجريمة إساءة االئتمان وهي جريمة جنحوية ،واألحكام الصادرة بشأنها ال تندرج تحت مظلة األحكام
الجنائية الصادرة بحق املتهمني الفارين من وجه العدالة ،األمر الذي يجعل من نرش الحكم املذكور عمالً مخالفا ً للقانون وملوجبات الوظيفة العامة ،حال صدوره عن موظف
عام تندرج بدورها تحت مظلة جرائم الفساد مؤكدا ً عىل أن الحكم الغيابي ليس حكما ً نهائيا ً ليس قابالً للطعن أو املراجعة القضائية ،األمر الذي يجعل من نرشه متضمنا ً
السم املتهم فعالً موجبا ً للمساءلة والتعويض والعزل من الوظيفة إذا كان النارش موظفا ً عاماً ،وألهمية البيان فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.

20

عني على العدالة

تكرار اخلطأ خطيئة موجبة للمساءلة
ال يجب الصمت على التمييز ا ُملعيق اللتحاق الطالبات يف اجلامعات
عىل إثر تلقي «مساواة» ملعلومات تُشري إىل مُيضّ إدارات بعض الجامعات يف انتهاك الحقوق واملبادئ الدستورية وحرمان الطالبات عىل أساس جنيس من االلتحاق يف كليات
ّ
بينهن وبني الطلبة يف معدالت قبول الدراسة يف تلك الكليات ،أصدرت بتاريخ  2021/8/10بيانا ً طالبت من خالله إتحادات الطلبة /الطالبات يف الجامعات
جامعية عِ رب التمييز
ونقابات العاملني فيها ووزارة الرتبية التعليم العايل وكل من له عالقة أو سلطة أو صالحية ،بإلزام إدارات الجامعات بإتاحة الفرصة واملجال لتلقي التعليم الجامعي لسائر
الطالبات والطلبة دون تمييز أو محاباة ،وبالنظر ألهمية البيان فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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تتمة /استثناء ذوي اإلعاقة من برامج مكافحة جائحة كورونا تعميق ًا
للتمييز وتهديد ًا للصحة العامة
من برامج مكافحة جائحة كورونا األمر الذي يُش ّكل تعميقا ً للتمييز ضدهم ،عىل خالف ما نصت عليه املادة  9من القانون األسايس من أن «الفلسطينيون أمام
القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة» ،إىل جانب ما يُمثله من تهديد جديّ للصحة العامة،
من خالل زيادة فرص انتشار الوباء بينهم ومنهم لسائر املواطنني/ات مطالبا ً بتمكني ذوي اإلعاقة من حقهم يف الحياة والسالمة الجسدية ومساءلة املسؤولني
عن حرمانهم من الوقاية والعالج.
وأشارت املذكرة إىل عدم استخدام لغة اإلشارة الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية من قبل كافة األجهزة والدوائر واملوظفني/ات املسؤولني يف وزارتي الصحة واإلعالم
واملستشفيات ما يحول دون تمكينهم من التعاطي مع متطلبات مواجهة الجائحة ،إىل جانب عدم موائمة املراكز والنقاط الطبية املخصصة لتلقي اللقاح لذوي
اإلعاقة ،ما يمثل قصورا ً رسميا ً يف مواجهة الجائحة وتأمني رشوط الحياة ليس فقط لذوي اإلعاقة وأرسهم بل وللمجتمع بأكمله ،وبالنظر ألهمية املذكرة من
الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
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التنمر واالستعالء انتهاك ملوجبات الوظيفة العامة موجب للمساءلة
وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» مذكرة خطية إىل مديرة إدارة الرشطة النسائية يف غزة العقيد نارمني عدوان تضمنت قيام عنارص من الرشطة
النسائية العاملة يف مركز رشطة  ...بإلزام مسؤولة الرقابة القانونية يف مكتب «مساواة» يف غزة بمرافقتها والنظر إليها باستعالء ومخاطبتها بألفاظ غري الئقة ،عىل الرغم من
ّ
ّ
ّ
تدخلن
مرافقتهن لها وحضور مقابلتها مع مسؤول التحقيق يف املركز ،بل
أرصرن عىل
تعريفها بهويتها املهنية وغايتها من التوجه إىل مركز الرشطة املذكور ،إال ّ أن تلك العنارص
بالحوار الدائر بينها وبني مسؤول التحقيق وطالبنها برسعة مغادرة املركز مخاطبات إياها بالقول «يال خليص برسعة عنا شغل».

ّ
وظيفتهن العامة،
وتضمنت املذكرة ما سبق ل «مساواة» ووثقته من تعرض محاميات أُخريات لذات األسلوب يف تعامل عنارص الرشطة النسائية عىل نحو يتجاوز ملوجبات
ً
ّ
ّ
إليهن،
معهن وتفعيل إجراءات الرقابة اإلدارية عىل أداء عنارص الرشطة النسائية وتفعيل املساءلة واملحاسبة عن أي فعل أو اإلمتناع عن فعل يُسند
مطالبة بإجراء التحقيق
ّ
ّ
كرامتهن .وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها
رسالتهن وصون
احرتاما ملبدأ سيادة القانون وحق املحاميات يف أداء
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ألطفالهن إلى  18عام ًا مطلب مشروع واجب النفاذ.
رفع سن حضانة األمهات
ّ
ً
مطالبة بإنفاذ حق األمهات
وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» مذكرة خطية إىل رئيس املحكمة العليا الرشعية ووزارة شؤون املرأة يف غزة
أطفالهن حتى بلوغهم سن  18عاماً ،بوصفه مطلبا ً مرشوعا ً وحقا ً واجبا ً احرتامه مراعا ًة للمصلحة ُ
ّ
الفضىل لألطفال وحقوق أمهاتهم.
بحضانة
ّ
ّ
تمكينهن من
يتعرضن له األمهات املطلقات بُغية الحيلولة دون
أشارت املذكرة إىل اتساع نطاق املطالبة بإنفاذ هذا الحق ووقف كافة أشكال التعنيف والعنف الذي
ّ
وكرامتهن اإلنسانية ،ويف ظل الصمت والتجاهل الرسمي
حضانة أطفالهن ،إىل جانب ما يُرتبه العنف األرسي املتكرر من أرضار فادحة تمس بسالمة األمهات الجسدية
ّ
ّ
واحتياجاتهن املرشوعة واملتبناة من قبل سائر املؤسسات والفعاليات املجتمعية املعنية بحقوق املرأة والطفل.
ملطالبهن
ّ
ّ
ّ
أطفالهن حتى بلوغ سن  ،18وتنظيم كافة أشكال التواصل واللقاءات
حقهن يف حضانة
تؤمن لألمهات املنفصالت
وطالبت «مساواة» بإصدار األنظمة والتعليمات التي
أطفالهن وتوفري الحماية ّ
ّ
ّ
ّ
لهن
بحقهن يف حضانة
تمكنهن من التمتع
التي تُم ّكن النساء من بيان آرائهم ومطالبهم ،وإيجاد الحلول واملخارج املالئمة والعاجلة التي
ّ
وألطفالهن ،ما من شأنه توفري البيئة املالئمة لتمكني األطفال من حقهم يف النمو والنماء الذي كفله القانون الوطني واملواثيق واملعاهدات الدولية ،وبالنظر ألهمية
املذكرة من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
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«مساواة» تطالب النيابة العامة يف غزة بالتحقيق الشفاف
يف جرمية قتل طفل وضمان مساءلة اجلناة
وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» مذكرة خطية إىل النائب العام يف غزة مبديا ً،امتعاضه الشديد من ما تناقلته وسائل اإلعالم والتواصل
االجتماعي عن جريمة قتل ذهب ضحيتها طفل ال يتجاوز عمره  16عاماً ،وملا تضمنه الخرب املتداول بشأن الجريمة من تعرض الضحية لتعذيب شديد من قبل الجناة
الذين برروا فعلتهم برغبتهم يف تهديد الضحية عىل خلفية اتهامه بالرسقة.
ونوّه املركز يف مذكرته إىل أن ما تم نرشه من صور للضحية وتعذيبه إىل جانب اسمه وعنوان سكنه يُش ّكل مخالفة رصيحة ألحكام قانون األحداث الفلسطيني الذي
حظر نرش اسم الطفل الحدث أو نرش صور له أو نرش عنوان سكنه ،حفاظا ً عىل خصوصيته وكرامته اإلنسانية ،مدرجا ً النرش تحت مظلة الجرائم املوجبة للمساءلة،
وطالب املركز بإعالن نتائج التحقيق الشفاف والنزيه يف حادثة التعذيب والقتل وبيان األسباب الكامنة وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة ،إذ ال تكفي مساءلة الفاعلني
وحسب ،بل ال بد من معالجة األسباب الحقيقية للجريمة و معالجتها بما يمنع من تكرارها ،وأشارت املذكرة إىل أن «مساواة» تؤكد عىل احرتامها ملبدأ املحاكمة
العادلة ،ولقاعدة املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،وتتطلع إىل توافق مجتمعي واعتماد خطة وطنية تؤمن اتخاذ التدابري الوقائية والتوعوية التي تساهم يف الحد من
انتشار مثل هذه الجرائم الفظيعة.

وفق ًا ملا ّ
وثقه فريق "مساواة" الرقابي
مرحلتي االقتراع والفرز يف املرحلة األولى لالنتخابات احمللية
ُمخالفات ِجدية شابت
ّ
من ا ُملنتظر أن يوجه مركز "مساواة" رسالة خطية إىل لجنة االنتخابات املركزية ،يُرفق بها تقريره الرقابي عىل املرحلة األوىل لالنتخابات املحلية ،والتي شابتها
مخالفات ِجدية يُطالب املركز لجنة االنتخابات املركزية باتخاذ املقتىض املالئم ملعالجتها وتالفيها يف املرحلة الثانية لالنتخابات املحلية ا ُملقرر إجراءها يف ،2022/3/26

واالنتخابات العامة الترشيعية والرئاسية ،ا ُملسند للجنة صالحية اإلرشاف عليها عىل نحو يؤمّ ن نزاهتها ،وستُطالب "مساواة" مُمثيل األحزاب والقوائم االنتخابية

برضورة االلتزام الدقيق بالترشيعات االنتخابية وميثاق الرشف االنتخابي لضمان عدم تكرار تلك املخالفات ومساءلة مُرتكبيها إداريا ً وقضائيا ً ووفقا ً ملا تضمنه التقرير
والذي ستنرشه "مساواة" عىل موقعها اإللكرتوني وصفحتها عىل الفيسبوك الطالع الجمهور عليه.
فقد وثّقت "مساواة"  46انتهاكا ً أبرزها :تواصل الدعاية االنتخابية بأشكالها املختلفة حتى ساعة الفرز يف عديد من مراكز االقرتاع ،بما فيها استخدام األطفال لوضع
الفتات وشعارات دعائية عىل رؤوسهم واصطحابهم مع املرشحني والوكالء والناخبني إىل داخل محطات االقرتاع ،ومنع مراقبني أجانب من الدخول والتواجد يف مركز
اقرتاع بادعاء أن بطاقاتهم االنتخابية غري مختومة من اللجنة ،تصوير واسع ألوراق االقرتاع من عدد كبري من الناخبني يف الغالبية الساحقة من مراكز االقرتاع ما يُنبئ
عن وقوع جرائم انتخابية تتصل بالتأثري عىل إرادة الناخبني أو رشوتهم أو تهديدهم ،ومخالفات قانونية واسعة النطاق يف اقرتاع األُميني وا ُملنقبات ،ومحاولة اقتحام
أحد مراكز االقرتاع بالقوة وإطالق نار كثيف قرب مركز آخر ،عدم تناسب مراكز االقرتاع مع متطلبات املوائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومتطلبات مواجهة جائحة
ً
نيابة عن الناخبني ،وتمديد فرتة االقرتاع دون سبب قانوني.
كورونا ،واستخدام األطفال للتصويت
ووثقت "مساواة" مطالبة واسعة باعتبار يوم االقرتاع عطلة رسمية ،كما وثّقت امتناع شامل للناخبني يف جبع قضاء جنني من التوجه ملراكز االقرتاع.

وتأمل "مساواة" من لجنة االنتخابات املركزية واألحزاب السياسية والقوائم االنتخابية الوقوف عىل تقريرها بكل مشتمالته ومُعالجة مضامني االنتهاكات والتجاوزات
والجرائم الواردة فيه ،وااللتزام بحكم القانون وميثاق الرشف االنتخابي ،وتأهيل طواقم لجنة االنتخابات املركزية بما يضع حدا ً لتكرار وقوع تلك املخالفات والتجاوزات
والجرائم االنتخابية مُستقبالً.
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تتمة /التدخل األمني ُيجهز على استقاللية القضاء
بادعاء رفض الجهات األمنية إخالء سبيله عىل الرغم من مرور عامني عىل توقيفه ،وعىل الرغم من طول إجراءات املحاكمة التي ال تزال حتى تاريخ توجيه املذكرة يف مرحلة سماع
بيّنات النيابة ،مُبديا ً استغرابه واندهاشه من اعتماد املحكمة وفقا ً للشكوى عىل رأي األجهزة األمنية وإعمالها لذلك الرأي كسبب للرفض املتكرر إلخالء سبيل املوقوف ،مذكرا ً
بأن األجهزة األمنية بوصفها ضابطة عدلية تنقطع صلتها بملف الدعوى عند إحالة املتهم إىل النيابة ،وال يجوز لها التدخل يف عمل النيابة والقضاء ألن مثل هذا التدخل يُجهز عىل
استقاللية القضاء ويودي بضمانات املحاكمة العادلة ،وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
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استدعاء طفلة ال يتجاوز عمرها عشر سنوات
للمثول أمام محقق يف مغفر شرطة.
وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» مذكرة خطية للنائب العام يف غزة ،عطفا ً عىل استدعاء طفلة ال يتجاوز عمرها عرش سنوات للمثول أمام
محقق يف مغفر رشطة ،يف تناقض مع مبدأ حظر مساءلة األحداث الذين تقل اعمارهم عن  12عاما ً وفقا ً للقوانني السارية إعماال ً باملصلحة ُ
الفضىل لألطفال ،وصونا ً
ً
مطالبة بإصدار األنظمة والتعليمات الالزمة لحمل أجهزة إنفاذ القانون عىل التقييد بأحكام قانون الطفل ومبادئ
لكرامتهم اإلنسانية وسالمتهم النفسية والجسدية،

وأحكام املساءلة الجزائية بما فيها التحقيق واالستجواب التي تحظر خضوع األطفال دون سن الثانية عرشة لكافة أشكال املساءلة الجزائية ،وبالنظر ألهمية املذكرة
من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.

32

عني على العدالة

عني على العدالة

33

وميس بالسلم األهلي
استسهال القتل وحماية مرتكبيه ينتهك القانون
ّ
أصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» بيانا ً أعرب فيه عن صدمته واستغرابه واستهجانه وإدانته لترصيحات منسوبة لشخصيات بارزة يف غزة والتي
وإن صحّ صدورها تُطفي الحماية والرعاية والتربير لجرائم القتل وتنرش ثقافة استسهال ازهاق األرواح ،وتطلق العنان لعنارص القوى األمنية للعبث بأرواح املواطنني لدواعي
واعتبارات تتصل بثقافة إعمال النهج األمني يف التعامل مع املواطنني/ات ،إذ وصفت تلك الترصيحات سلوك عنارص فرقة حماية الثغور الذين أقدموا عىل اطالق النار عىل
مواطنني تجاوزا بسيارتهم حاجز أمني ما أودى بحياة أحد ركابها بالسلوك السليم والواجب ،وبالنظر إىل أهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
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ويف تطور الحق أصدر مصدر مسؤول يف غزة ما يفيد تحمله املسؤولية عن حادثة القتل.
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انفجار سوق الزاوية بعد حريق النصيرات يوجب إحالة املتسببني للمساءلة
وتعويض الضحايا واالعتذار العلني.
يف أعقاب وقوع انفجار يف سوق الزاوية ا ُملكتظ بالعادة والذي أودى بحياة مواطن وأوقع أربعة عرش جريحا ً قبل أن تلتئم جراح ضحايا حريق النصريات يف حادث
ثان ،أصدر مركز «مساواة» بيانا ً أشار إىل أن الحادثني املأساويني ينطويان عىل إخالل فاضح بموجبات العمل والسلوك واألداء ،وإهمال جسيم يندرج تحت
مأساوي ٍ

مظلة الجريمة املوجبة للمساءلة والتعويض ،مطالبا ً بإحالة املتسببني باالنفجار للمساءلة اإلدارية والقضائية مع ضمان تعويض الضحايا ،واالعتذار الرسمي العلني
عن اإلهمال الجسيم واإلخالل الفاضح بموجبات الحفاظ عىل حياة املواطنني/ات ،وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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ليلغى قرار مجلس الوزراء ا ُمللغي حلق املوظفني العموميني يف إبداء الرأي.
تتمةُ /
بموجب قراره رقم  4لسنة  2020املنشور بالعدد  176من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  ،2021/2/25والذي أعقبه القرار رقم  3املذكور والذي نُرش بتاريخ 2021/7/27
يف العدد  181من الوقائع الفلسطينية عىل أن يرسي بأثر رجعي من تاريخ صدوره بتاريخ .2021/7/5
وتنص املادة  22ا ُمللغاة عىل « .1للموظف الحق يف التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري مع مراعات الترشيعات النافذة .2 ،يجب عىل
املوظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة يف مواقع التواصل االجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخيص فقط وال يعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها».
وتضمن البيان أن قرار مجلس الوزراء إهدار لحق دستوري كفلته املادة  19من القانون األسايس وانتهاك لحق املشاركة يف الحياة العامة التي كفلته املادة  26من
القانون األسايس ،وانتهاك صارخ لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املنضمة إليهما دولة فلسطني وا ُمللزمة بأحكامهما.
وأشار البيان إىل أن من شأن إنفاذ قرار مجلس الوزراء أن يحوّل املوظفني إىل مجرد أُجراء صامتني مجردين من أي حق يف التعبري عن رأيهم ما يُهدر حقوق املوظفني/
ات الدستورية األساسية التي اعتربها القانون األسايس مُلزمة وواجبة االحرتام ،واملساس بها جريمة موجبة للمساءلة والتعويض ،وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية
القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشه.
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تتمة  /قرار رئاسي مناقض للقانون األساسي وملوجبات مكافحة الفساد وواجب اإللغاء
بتشكيل لجنة أسماها القرار لجنة وطنية لإلصالح ،تضمنت أن القرار املذكور ينتهك القانون األسايس ويغتصب صالحيات الحكومة وصدر مُخالفا ً لرصيح نص املادتني  63و 69
ّ
ووسع من صالحيات الرئيس يف تجاوز ألحكام القانون األسايس وأن القرار املذكور صادر عن جهة غري مختصة وقد يس ّد املنافذ أمام جهات إنفاذ القانون
من القانون األسايس
ّ
للقيام بموجبات وظيفتها يف التقيص والتحقيق يف املخالفات والتجاوزات التي وثقها ديوان الرقابة املالية واإلدارية ومن ضمنها ما قد يُدرج تحت مظلة جرائم الفساد ،إىل جانب
عديد من املثالب والهنات التي بينتها ورقة املوقف والتي اشتملت عىل مطالبة املركز برضورة إلغاء القرار الرئايس واحرتام القانون األسايس .وبالنظر ألهمية ورقة املوقف فإن
«عني عىل العدالة» تنرشها.
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حتى ال يتحصن الفساد ُ
غيب مكافحته
وت ّ
على جهات إنفاذ القانون واحلكومة إعمال موجبات التحقيق واملساءلة
يف األداء الرسمي املخالف للقانون
يف أعقاب نرش التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام  2020وهو تقرير صادر عن جهة رسمية تضمن عديد املخالفات ألحكام القوانني السارية
والتجاوزات يف النفقات وغياب االلتزام بأنظمة العمل اإلداري واملايل لدى العديد من السلطات والدوائر الرسمية ،ومنها منظومة العدالة الرسمية املحكمة الدستورية
ووزارة العدل ومجلس القضاء والطب الرشعي واملعهد القضائي.
أصدر مركز «مساواة» ورقة موقف طالب من خاللها الحكومة وجهات إنفاذ القانون ويف مقدمتها هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة يف الرشوع الفوري يف إجراءات
ّ
التحقيق واملساءلة ،كي ال
يتحصن الفساد وتُغيّب مكافحته وبالنظر ألهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
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ويُشار إىل تنظيم «مساواة» لجلسة استماع تناولت التقرير ورؤية ديوان الرقابة املالية واإلدارية وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات املجتمع املدني بشأن ما يجب
القيام به ملساءلة مرتكبي التجاوزات واملخالفات إداريا ً وجزائياً.
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عارضيه ،يتفقان على مخالفة
ُحكم احملكمة الدستورية بشأن القضاء اإلداري وبعض ُم ِ
القانون األساسي وشرعنة هيمنة السلطة التنفيذية على منظومة العدالة.
يف أعقاب إصدار املحكمة الدستورية حُ كما ً يقيض بعدم دستورية الفقرة  3من املادة  54من القرار بقانون رقم  41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدارية ،مُعتربا ً محكمة النقض
بصفتها اإلدارية محكمة درجة أوىل واألحكام الصادرة عنها مُنذ صدور القرار بقانون املذكور ليست نهائية وقابلة للطعن لدى املحكمة اإلدارية العُ ليا التي لم يتم تشكيلها،
عارضة له
حيث صدر ون َ َف َذ القرار بقانون ناظما ً لقضاء إداري غري موجود! ،يف أعقاب ذلك صدرت بعض املوافق مُعلنة مُعا َرضتها للحُ كم املذكور ،وقد انطوى الحُ كم واملواقف ا ُمل ِ
عىل مخالفات دستورية ،أبقت كليهما تحت مظلة القبول والخضوع إلرادة السلطة التنفيذية وهيمنتها ،وتدخلها السافر يف السلطة القضائية يف ظل غياب السلطة الترشيعية
شعَ نا يف واقع األمر القرار بقانون ذاته ّ
وعب خالفهما بشأنه عن
املنتخبة ،كتعبري لنظام شمويل يجمع سائر السلطات يف يد جهة واحدة ،وكالهما الحُ كم وا ُملعا َرضة ا ُملعلنة له َ ّ
وقوعهما يف رشك رصاع أشخاص ومراكز نفوذ ،وانتهاك مشرتك للمبادئ الدستورية والقانون األسايس ومن قبله إعالن االستقالل وإىل جوارهما العهود الدولية التي انضمت
إليها دولة فلسطني وأصبحت مُلزمة بأحكامها.
عارضة له أصدرت ورقة موقف بينت من خاللها أوجه انتهاك الحكم للقانون األسايس ،واملبادئ الدستورية،
«مساواة» وبعد أن وقفت بإمعان عىل الحُ كم املذكور واملواقف ا ُمل ِ

عارضة للحكم للقانون األسايس واملبادئ الدستورية وملواقف أصحابها ا ُملعلنة ،وبالنظر ألهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية فإن «عني
وكذلك أبانت أوجه انتهاك املواقف ا ًمل ِ
عىل العدالة» تنرشها.
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االعتراف باخلطأ واالعتذار عنه ال يكفيان ملعاجلة اخلطيئة واجلرمية
املطلوب مساءلة ا ُملعتدين وعزلهم من وظائفهم وإلغاء سياسة القمع والعنف
يف التعامل مع املواطنني
تناولت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ما يُفيد إقرار رئيس جهاز املخابرات العامة بأن سلوك وترصف عنارص تابعة لجهازه ،استخدموا العنف ا ُملفرط يف
اعتقال مواطنا ً يف طولكرم أثناء سريه يف إحدى شوارع املدينة سريا ً طبيعيا ً مُساملا ً برفقة زوجته وطفلته واعتقاله عنو ًة أمامهما ،وبعد أن ُوثّقت واقعة االعتقال وترويع

أُرسة ا ُملعتقل ،واستخدام عنارص جهاز املخابرات مُنفذي ذلك االعتقال اللثام ،أجرى اللواء ماجد فرج اتصاال ً هاتفيا ً مع املواطن بعد اإلفراج عنه واصفا ً تلك الواقعة
بالخطأ ومُعتذرا ً عنه.
«مساواة» أصدرت ورقة موقف مشرتكة مع مجموعة محامون من أجل سيادة القانون ،ومجموعة محامون من أجل العدالة ،أشارت إىل أن الواقعة املذكورة تُشكل
جريمة وخطيئة ال يكفي وصفها بالخطأ واالعتذار عنه ،وطالبت بمساءلة ا ُملعتدين وعزلهم من وظائفهم وإلغاء سياسة القمع والعنف يف تعامل أجهزة األمن مع
املواطنني/ات ،وبالنظر ألهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
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آن األوان إلسدال الستار ومساءلة املنفذين وموجهيهم
مسلسل االعتقال والتوقيف واحملاكمة على خلفية االنتماء السياسي وإبداء الرأي
ال تزال ظاهرة االعتقال السيايس واالعتقال والتوقيف واملحاكمة عىل خلفية إبداء الرأي جارية عىل قدم وساق ،يف انتهاك مُمنهج لحقوق اإلنسان ا ُملصانة بموجب أحكام القانون
األسايس بموجب العديد من نصوصه ومنها نصوص املواد  5و 9و 11و 19و 26و ،32ويف تعارض صارخ مع إعالن االستقالل ويف خروج ف ّ
ظ عن أحكام العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،وال تزال السلطة التنفيذية وأجهزتها األمنية تصم اآلذان عن املطالبات الواسعة للمؤسسات القانونية ومؤسسات املجتمع املدني والشخصيات
العامة ا ُملطالِبة باإللغاء الفوري لتلك الظاهرة ومساءلة مرتكبيها وموجهيها ،إىل حد لم يقف عند حدود الصمت بل طالت إجراءات االعتقال والتوقيف واملحاكمة عدد كبري من
الشخصيات املجتمعية واملهنية والعلمية املشهود لها وطنيا ً وإقليميا ً ودولياً.
«مساواة» أصدرت العديد من البيانات وأوراق املوقف ودعت وال تزال إىل التزام السلطة التنفيذية وأجهزتها األمنية بوجوب احرتام حقوق اإلنسان ومساءلة املعتدين عليها ،كما
شاركت يف أوراق موقف صدرت عن مؤسسات مجتمع مدني وشبكات وائتالفات مجتمعية عديدة.
وبالنظر ألهمية تلك البيانات وأوراق املوقف فإن «عني عىل العدالة» توثق وتنرش ثالثة منها ،األوىل بيان صحفي أصدرته «مساواة» بتاريخ  2021/5/25بعنوان «مساواة» تؤكد
مجددا ً رفضها لالعتقال السيايس.
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والثانية بيانا ً أصدرته «مساواة» بتاريخ  2021/7/5بعنوان ظاهرة االعتقال عىل خلفية إبداء الرأي مساس بالكرامة اإلنسانية وانتهاك إلعالن االستقالل والقانون األسايس.
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والثالثة ورقة موقف أصدرتها «مساواة» بتاريخ  2021/7/6بعنوان سياسة التحريض واإلرهاب فاشلة حتما ً وإرادة الشعب منترصة ال محالة
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«مساواة» تراقب على االنتخابات احمللية يف مرحلتها األولى
نظمت «مساواة» بصفتها هيئة رقابة أهلية مستقلة عىل االنتخابات مُعتمدة من قبل لجنة االنتخابات املركزية ،تدريبا ً حواريا ً تشاركيا ً لفريقها الرقابي عىل االنتخابات
نُظم يف فندق السيزر عىل مدار يومني بواقع  3ساعات يومياً ،بمشاركة  45مراقب/ة ُكلفوا بالرقابة عل مرحلتي االقرتاع والفرز يف  26مركز انتخابي غطت انتخابات
 26مجلس بلدي /محيل من املجالس التي جرت فيها املرحلة األوىل من االنتخابات املحلية ،الفريق رصد عديد من املخالفات واالنتهاكات التي تو ّلت «مساواة» متابعتها
لدى لجنة االنتخابات املركزية أوال ً بأول طوال مرحلتي االقرتاع والفرز والصمت االنتخابي بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .UNDP
وكانت «مساواة» قد نظمت  10لقاءات تدريبية تشاركية استهدفت تنمية قدرات ممثيل ووكالء القوائم االنتخابية واملحامني/ات واملراقبني/ات املعتمدين لدى لجنة
االنتخابات املركزية من «مساواة» وغريها من مؤسسات املجتمع املدني ،يف كل من رام الله ،الخليل ،بيت لحم ،نابلس ،طولكرم ،جنني ،استفاد منها  246شخصا ً من
بينهم  161امرأة بالتعاون مع لجنة االنتخابات املركزية وبدعم من االتحاد األوروبي.
وكانت «مساواة» نظمت بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب يف محافظة شمال غزة يوم  ،2021/10/28لقا ًء حواريا ً حول املجالس املحلية بني االنتخاب والتعيني

ودور الشباب يف القيادة بمشاركة  50شخصا ً من بينهم  10نساء ،تناول اآلثار السلبية ا ُملرتتبة عىل انتهاج سياسة التعيينات يف املجالس املحلية والبلديات ،واملخالفات
القانونية التي ينطوي عليها ما يُسمى نظام التعيني عِ رب النُخب الذي ينتهك القانون األسايس ويمس بحق املواطنني/ات يف اختيار ممثليهم ويُغيب الرقابة الشعبية
عىل أداء املجالس ،ويُعيق الشباب من الوصول إىل مواقع صنع القرار ،وأهمية تشكيل لجان شعبية ضاغطة عىل أصحاب القرار لحملهم عىل احرتام الحق يف االنتخاب
واالختيار عِ رب اإلرادة الشعبية ،وحملهم عىل الدعوة إلجراء انتخابات مجالس محلية وانتخابات عامة عمالً ألحكام املادتني  9و  26من القانون األسايس.
ويُذكر أن مؤسسات مجتمع مدني ومن ضمنها «مساواة» كانت قد أصدرت ورقة موقف بتاريخ  ،2021/9/27أكدت من خاللها عىل الحق الدستوري لالنتخابات وعدم
تجزئة االنتخابات املحلية وشموليتها ،وبالنظر ألهمية ورقة املوقف من الزاوية القانونية فإن «عني عىل العدالة» تنرشها.
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«مساواة» ُتصدر العدد  40من مجلتها ُ
املكمة العدالة والقانون.
أصدرت «مساواة» العدد  40من مجلتها ا ُملحكمة العدالة والقانون ويقع اإلصدار عىل  135صفحة من َ
القطع املتوسط ويتضمن التعليق عىل ثالثة أحكام أحدها صادر
عن محكمة النقض بصفتها اإلدارية بشأن انتخابات نقابة املحامني ،وثانيهُ ما صادر عن املحكمة الدستورية ويتعلق بمدى دستورية املادة العارشة من القرار بقانون
ا ُملعدل لقانون الزراعة رقم  2لسنة  ،2003والثالث صادر عن محكمة النقض يتعلق بأحكام املركبات املشطوبة.
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تتمة /مؤمتر العدالة الفلسطيني التاسع
بمشاركة  214مواطن/ة منهم  176مشارك/ة من غزة و 38مشارك/ة من الضفةُ ،قدمت خالل جلستيه ستة أوراق :منظومة العدالة يف ظل القرارات بقوانني ا ُملعدلة للترشيعات
القضائية بني االستقالل والتبعية قدمها املستشار القانوني لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان املحامي بالل الربغوثي ،أثر إعمال السالمة األمنية يف إشغال الوظيفة
ّ
املاسة
القضائية عىل ضمانات املحاكمة العادلة واستقالل القضاء قدمتها املحامية الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور ،مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة عن تطبيق القوانني
بحقوق اإلنسان يف ضوء َ
الق َسم القضائي قدمها الباحث القانوني عمار جاموس ،دور القضاء يف ظ ّل غياب مبدأ سيادة القانون والفصل بني السلطات قدمها مساعد عميد كلية
الحقوق يف جامعة األزهر وأستاذ القانون الدستوري املساعد الدكتور محمد أبو مطر ،أثر واقع قطاع العدالة يف الضفة وغزة عىل جهود املصالحة قدمتها منسقة وحدة املساعدة
القانونية ملركز امليزان مريفت النحال ،اإلصالح القضائي كمتطلب إلعمال مبادئ العدالة االنتقالية قدمها األستاذ والباحث يف القانون الدستوري يف جامعة بريزيت املحامي محمد
خرض ،وأدار جلسة املؤتمر األوىل املحامي رشحبيل الزعيم عضو مجلس إدارة «مساواة» ،يف حني أدارت الجلسة الثانية أحالم طرايرة املديرة التنفيذية ملركز «مساواة» ،وأُفتتح
املؤتمر بكلمة لرئيس مجلس إدارة «مساواة» د .طالب عوض.
واُختتم املؤتمر بتوصيات ومطالب أبرزها:
 .1تشكيل لجنة مجتمعية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة تتوىل مراجعة كافة السياسات واإلجراءات والترشيعات التي أدت إىل الوضع القائم يف القضاء ،وتقييم أداء
سائر القضاة وفقا ً ملعايري مهنية شفافة.
ُ
 .2إلغاء املحكمة الدستورية والقرارات بقوانني املعدلة للترشيعات القضائية.
 .3محاسبة سائر املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
 .4التأكيد عىل أن اإلصالح القضائي مُتطلب أساس للنجاح يف إعمال إجراءات ومعايري العدالة االنتقالية.
 .5التأكيد عىل أن االنقسام السيايس مناقض إلعمال أحكام إعالن االستقالل والقانون األسايس وهو سبب رئيس يف غياب املؤسسة الترشيعية وانقسام السلطة القضائية،
وتبعيتها للسلطة التنفيذية ويف ارتفاع منسوب انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتغييب االنتخابات العامة.
 .6التعيني يف القضاء وإعمال السالمة األمنية فيه ،مُناقض ملوجبات سيادة القانون والفصل بني السلطات ومُجايف ملبدأ الكفاءة واملساواة يف إشغال الوظيفة العامة وفقا ً
ألحكام املادة  26من القانون األسايس ومُهدر الستقالل القضاة.
 .7تدخل السلطة التنفيذية يف القضاء أدى إىل نشوء مراكز قوى وأحالف داخل القضاء.
 .8تغييب إصالح القضاء من اتفاقيات املصالحة مؤرش عىل غياب اإلرادة السياسية ا ُمللتزمة بمبدأ الفصل بني السلطات ،وباستقالل القضاء ونزاهته ،وخضوع الكافة
ألحكامه.
 .9ا ُملطالبة بوضع خطة وطنية منسجمة ومرتكزة إىل القانون األسايس وإعالن االستقالل لتوحيد منظومة العدالة وإعادة هيكلتها .بعيدا ً عن ا ُملحاصصة الحزبية والفئوية
ووفقا ً ملعايري مهنية شفافة.
تأمل «مساواة» وتُطالب كافة الجهات واألشخاص ذوي العالقة بالوقوف عىل هذه التوصيات واملطالب وإعمالها لبناء قضاء نزيه ومستقل ينال ثقة املواطنني/ات ويصون
حقوقهم ،وستعمل عىل نرش هذه التوصيات وتوثيقها إىل جانب أوراق من املؤتمر يف العدد القادم من مجلتها العدالة والقانون.

«مساواة» بالتعاون مع كلية احلقوق يف جامعة اإلسراء ُتنظم تدريب ًا تشاركي ًا
حول الفساد ومكافحته يف غزة
ليتي القانون واإلعالم يف جامعة اإلرساء يوم  2021/11/2لقا ًء تدريبا ً تشاركيا ً ،عُ قد يف قاعة الجامعة يف مدينة الزهراء ،تناول جهات
نظم مركز «مساواة» بالتعاون مع ُك ّ
وآليات مكافحة الفساد يف قطاع غزة ُ
وسبل املساءلة وعدم اإلفالت من العقاب ملرتكبي جرائم الفساد ،بمشاركة  100طالب/ة وأستاذ أكاديمي ومحامني/ات أعضاء مجموعة
محامون من أجل سيادة القانون -أصدقاء «مساواة» ،حارض يف اللقاء كل من املحامية زينب الخالدي باحثة دكتوراه يف القانون العام وناشطة حقوقية تو ّلت استعراض
مفهوم الفساد وتعريفه وأشكاله والسند القانوني ملكافحته ،بما فيها الفساد اإلداري واملحسوبية واملحاباة والواسطة والفساد السيايس ،وأسباب انتشار الفساد وعوامل
فشل نظام النزاهة الوطني والتي تتمثل بعدم االلتزام بمبدأ الفصل بني السلطات وسيادة القانون ،وعدم إعمال الشفافية واملساءلة واملحاسبة كأدوات قانونية ناجعة ملكافحة
الفساد ،مُبينة أهمية الرقابة الرسمية واملجتمعية يف اإلبالغ عن الفساد ومكافحته ،والدور الهام لإلعالم يف ذلك ،وتناولت املحارضة الثانية الصحفية شيماء مرزوق أهمية دور
اإلعالم يف مكافحة الفساد وربطت نجاعته يف ممارسة الحق يف الوصول إىل املعلومات مبينة األثر اإليجابي للتقارير الصحفية االستقصائية يف بيان بعض أوجه الفساد ،مشري ًة
إىل مخاطر اقتصار املساءلة عىل املحاسبة اإلدارية دون الجزائية ما قد يساعد الفاسدين عىل امليضّ ُقدما ً يف فسادهم وعىل إفالتهم من العقاب ،وأشارت إىل ضعف عمل ديوان
الرقابة املالية واإلدارية يف غزة وإىل أن فلسطني تحتل مرتبة متقدمة يف الدول التي تُعاني من انتشار الفساد.
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تعميمان يطاالن حقوق املتقاضني
أصدر رئيس مجلس القضاء األعىل تعميمان بشأن تنفيذ القرارات الصادرة يف الطلبات املستعجلة ،أثارا جدال ً وتعقيدا ً طال حقوق املتقاضني ،األول يستند إىل قانون
أصول املحاكمات الحقوقية ا َمللغي وال سند له يف قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية الساري املفعول وفقا ً لرأي محامني وقانونيني ،والثاني صدر متعارضا ً مع
رصيح نص املادة  13من قانون التسوية وفقا ً لذات الرأي ،ما أربك املتقاضني الذين يواجهوا بحقيقة أن قلم املحكمة غري مختص سندا ً لقانون التسوية ،ودائرة التنفيذ
غري مختصة بموجب التعميم ،كحال القلم غري املختص بتنفيذ األحكام لعدم وجود سند قانوني يُخرج األحكام يف الطلبات املستعجلة من اختصاص دائرة التنفيذ التي
تمتنع بدورها عن التنفيذ لعدم االختصاص سندا ً للتعميم ،ما يوجب إلغاء التعميمني ا ُملربكني للعمل واملؤديان لرتاكم القضايا وإطالة أمد النزاع واملؤثران سلبا ً عىل
حق املتقاضني يف الوصول إىل العدالة بأيرس الطرق وأرسعها ،واملتعارضان مع نصوص القوانني السارية ،وبالنظر ملا أثاره التعميمان من جدل ومخاطر فإن «عني عىل
العدالة» تنرشهما.
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العنف الرسمي ضد املرأة على خلفية التعبير عن الرأي ،انتهاك للقانون األساسي
ومساس جسيم بحقوق اإلنسان.
نظمت «مساواة» بتاريخ  2021/8/31لقا ًء حواريا ً إلكرتونيا ً عِ رب تقنية زووم ،تناول العنف الرسمي ضد املرأة عىل خلفية تعبريها عن الرأي دالالت ومأالت ُ
وسبل
املواجهة من واقع تجارب شخصية لعدد من الناشطات القانونيات واملجتمعيات ،شارك يف اللقاء كالً من الناشطة القانونية دياال عايش عضو مجموعة محامون من
أجل العدالة ،والطالبة الجامعية الناشطة الشبابية ملك العتييل ،والكاتبة والناشطة املجتمعية هند رشيده ،والناشطة األكاديمية د .كوثر العبويني ،ومديرة جمعية املرأة
العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشه ،وبُثت وقائع الحوار عىل صفحات التواصل االجتماعي.

ماذا بعد إلغاء انتخابات نقابة احملامني بقرار من السلطة التنفيذية ثم بقرار
قضائي متى االنتخابات؟ وكيف؟
نظمت «مساواة» بتاريخ  2021/8/22لقا ًء حواريا ً إلكرتونيا ً عرب تطبيق زووم ،بعنوان إلغاء انتخابات نقابة املحامني بقرار من السلطة التنفيذية ثم بقرار قضائي،
ماذا بعد؟ متى االنتخابات؟ وكيف؟ شارك يف اللقاء الذي بُث عىل صفحات التواصل االجتماعي كل من املحامني/ات يزيد مخلوف عضو مجلس نقابة املحامني يف الضفة
الغربية ومرشح كتلة فتح يف االنتخابات ا ُمللغاة ،وزياد النجار عضو مجلس نقابة املحامني يف غزة ومُرشح كتلة فتح يف االنتخابات ا ُمللغاة ،واملحامية نجاح دقماق
املرشحة املستقلة يف االنتخابات ا ُمللغاة يف الضفة ،واملحامية سهام الشوا ا ُملرشحة املستقلة يف انتخابات النقابة يف غزة ،و املحامي أديب الربعي عضو الكتلة اإلسالمية
للمحامني يف غزة وا ُملرشح يف االنتخابات ،واملحامي جارس خليل مُرشح كتلة النقابة للجميع يف انتخابات النقابة يف الضفة ،وأجمع املتحدثون عىل رضورة اتخاذ املقتىض
القانوني والنقابي الالزم بما يضمن رسعة إجراء االنتخابات.
«مساواة» علمت من مصادر مطلعة يف مجلس النقابة بأن النية تتجه إىل إجراء االنتخابات يف نيسان املقبل.

ستون مواطن/ة من ذوي اإلعاقة يستجوبون ممثلي اجلهات الرسمية
نظم املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» ،جلسة استماع بتاريخ  2021/8/23يف مدينة غزة ،تناولت الالئحة الخاصة إلشغال ذوي اإلعاقة
للوظيفة العامة واألهلية والخاصة ،والثغرات ذات الصلة يف تطبيقها ،شارك فيها  60مواطن/ة من ذوي اإلعاقة البرصية والسمعية والحركية ،الذين قاموا باستجواب
ممثيل الجهات الرسمية حول مواطن الخلل الواردة يف الالئحة وبخاصة تلك التي أسفرت عنها آلية تطبيق تلك الالئحة يف إجراءات املقابالت الخاصة بإشغال ذوي اإلعاقة
للوظيفة العامة ،ومدى التزام الجهات الرسمية بإعمال النصوص القانونية ا ُمللزمة بإلزام أرباب العمل والدوائر والوزارات الرسمية بتأمني نسبة ال تقل عن  %5من
الوظائف إلشغالها من ذوي اإلعاقة.
ويف ختام اللقاء تعهد ممثلو الوزرات الرسمية بإخضاع الالئحة ملزيد من النقاش املجتمعي وتنظيم لقاءات مع ممثيل ذوي اإلعاقة لغايات إحداث التعديالت عىل الالئحة،
بما يستجيب وضمان حقوقهم يف إشغال الوظيفة العامة واألهلية والخاصة وفقا ً ألحكام القوانني السارية ،ومراعاة التزام لجان التوظيف يف الدوائر الرسمية بمعايري
ضمان أن ال تقل نسبة مُشغيل الوظيفة العامة من ذوي اإلعاقة عن النسبة ا ُملق ّرة يف القوانني ذات الصلة.
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بحقهن الوجوبي يف التمثيل
يتمسكن
احملاميات
ّ
ّ
يف مجلس النقابة وجلانها الفرعية
ّ
وحقهن يف الرتشح والتمثيل يف املجلس النقابي ولجانه املختلفة،
نظم مركز «مساواة» يف  2021 /7/11مؤتمرا ً حول إسهام املحاميات يف صنع القرار النقابي،
وذلك يف متابعة للنقاش الذي بدأه املركز يف حزيران املايض ِعرب تنظيمه لحوارات إقليمية ومحلية حول حق املحامية يف الرتشح والتمثيل يف مجالس النقابات
ّ
استعرضن املؤتَ ِمرات أبرز املعوقات التي تحول دون ضمان مشاركة املحاميات يف
ولجانها ،وشارك يف املؤتمر  85محامية من مختلف املحافظات الجنوبية،
ّ
وأرشن إىل أن األحزاب السياسية شكلت قيدا ً عىل نجاح املرشحات املستقالت ،وحجّ مت دور املحامية ِعرب اتباعها
عضوية مجالس النقابات وآليات التغلب عليها،
ّ
وأوصني برضورة تطوير نشاطات وحدة املرأة
لسياسية اعتبار املحامية ملحق تكمييل إلخفاء املراعاة الشكلية للنوع االجتماعي يف القوائم االنتخابية لألحزاب،
ّ
ّ
ليتمكن
لزميالتهن املرشحات ،وتوفري التمكني االقتصادي للمحاميات
يف نقابات املحامني بحيث ال يقترص دورها عىل الدور االجتماعي ،وزيادة دعم املحاميات
ّ
ّ
استقالليتهن ،وتنظيم حمالت نرش الوعي بأهمية مشاركة املرأة وثقافة املساواة والتمكني للتغلب
ويحافظن عىل
من التنافس عىل عضوية مجالس النقابات
ّ
ودعني إىل رضورة إدراج نظام الكوته يف الرتشح
عىل الثقافة الذكورية ،ومواجهة النظرة املجتمعية التي ما زالت تُش ّكل عائقا ً أمام تويل املرأة ملناصب قيادية،
والتمثيل يف األنظمة االنتخابية للنقابات.
وكانت «مساواة» نفذت ثالثة لقاءات حوارية حول دور املحامية يف صنع القرار النقابي وحقها يف التمثيل يف املجالس واللجان الفرعية ،شارك فيها  71محامية و9
محامني ،وسلطت الضوء عىل املعوقات التي تحول دون تمثيل املرأة يف مجلس النقابة ولجانه الفرعية ،وآلية مواجهة تلك املعوقات ،وا ُملتاح إلعمال الكوته ،وا ُملعوقات
التي تحول دون اختيار اللجان الفرعية عن طريق االنتخاب وتمثيل املرأة يف تلك اللجان.
ويُذكر أن «مساواة» نظمت حوارية الكرتونية إقليمية تناولت ذات املوضوع بمشاركة كل من عضوة مجلس نقابة املحامني األردنيني لدورتني سابقتني وأمينة رس
الشبكة القانونية للنساء العربيات ونائبة رئيس جمعية الحقوقيني األردنيني املحامية نور اإلمام ،والناشطة النقابية واملجتمعية املحامية األستاذة فاتن العبايس
العاملة يف املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب فرع تونس ،ورئيسة اتحاد قيادات املرأة العربية فرع لبنان ومنسقة معهد حقوق اإلنسان يف نقابة املحامني اللبنانيني
املحامية سهري الدرباس ،ونقيبة املحامني العراقيني السابقة املحامية أحالم الالمي ،ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء يف املغرب وعضو مجلس
نقابة املحامني فيها لواليتني سابقتني املحامية سعدية وضاح ،وعضوة منظمة محامني بوبرداس يف الجزائر املحامية جميلة زيتوني ،والناشطة الحقوقية والنقابية
مع جمعيات نسوية تُعنى بحقوق املرأة ومراكز قانونية تُعنى بحقوق اإلنسان يف مرص املحامية هيام الجنايني ،وعضوة مجلس إدارة ونائبة رئيس جمعية املحامني
البحرينية ورئيسة لجنة املرأة يف الجمعية وعضوة جمعية مبادئ لحقوق اإلنسان يف البحرين الدكتورة املحامية سعاد ياسني ،والناشطة الحقوقية وعضو لجنة املرأة
يف نقابة املحامني الفلسطينية املحامية كلري ريناوي.

قتل النساء جرمية وانحدار ِقيمي وأخالقي وقانوني
نظم مركز «مساواة» بتاريخ  2021/7/12حوارية الكرتونية ِعرب تطبيق زووم تناولت ظاهرة قتل النساء بوصفها جريمة وتعبري عن انحدار قِ يمي وأخالقي
وقانوني ،وآليات مواجهتها بني الواقع والقانون ،واستعرض املشاركون/ات يف الحوارية آليات تفكيك العوامل املنهجية التي تُك ّرس العنف املبني عىل النوع
االجتماعي ضمن املنظومة السياسية والقانونية واملجتمعية القائمة ،ورسم أُفق مجتمعي بهدف وقف كافة أشكال التمييز ضد املرأة التي تصمت عىل العنف
وتُسوغه.
الحوارية اشتملت عىل مداخالت مديرة برنامج سواسية يف برنامج األمم املتحدة اإلنمائي األستاذة حنان قمر ،والناشطة الحقوقية والنقابية املرصية هيام
الجنايني ،ورئيسة اتحادات قيادات املرأة العربية فرع لبنان املحامية سهري درباس ،والسيدة آمال صيام مديرة مركز شؤون املرأة يف غزة وبُثت مبارش ًة عىل
صفحة «مساواة» عىل الفيسبوك.
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جدية ملكافحة جرمية التعذيب
احلاجة ُملحة العتماد وإنفاذ آليات ّ
نظمت «مساواة» بتاريخ  2021/7/8حوارية إلكرتونية بعنوان التعذيب جريمة :آليات مواجهته بني الواقع واملأمول ،شارك فيها رئيس مكتب مفوضية األمم املتحدة
السامية لحقوق اإلنسان جيمس هينان الذي استعرض أبرز األحكام الواردة يف االتفاقية األممية ملكافحة التعذيب والربوتوكوالت الصادرة بمقتضاها وبالتزامات الدول
املنضمة إليها ،واستعرض واقع مكافحة التعذيب يف فلسطني كنموذج لتلك االلتزامات ،واألستاذة فاتن العبايس ممثلة املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب فرع تونس التي
تناولت التجربة التونسية الترشيعية والقضائية ودور النيابة العامة يف مكافحة التعذيب ،ومنسقة معهد حقوق اإلنسان يف نقابة املحامني اللبنانيني املحامية سهري
درباس والتي تناولت التجربة الوطنية اللبنانية والترشيعات السارية يف لبنان ودور القضاء والنيابة يف مواجهة قضايا التعذيب يف لبنان  ،واألستاذ والباحث يف القانون
الدستوري يف جامعة بريزيت املحامي محمد خرض الذي استعرض دور وواقع املنظومة الدستورية القانونية الفلسطينية ومدى مساهمتها يف مواجهة التعذيب أو
تحصينه وبُثت الحوارية عىل صفحة «مساواة» عىل الفسبوك.

احلق يف احلياة واملشاركة يف احلياة السياسية العامة حق دستوري
َك ِفله إعالن االستقالل والقانون األساسي واملواثيق الدولية
نظم مركز «مساواة» بتاريخ  2021/6/2بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب وجمعية الهالل األحمر لإلغاثة والتنمية لقا ًء مجتمعيا ً حول الحق يف الحياة والحق يف
املشاركة يف الحياة العامة يف القانون األسايس واملواثيق الدولية ،وذلك يف منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة ،أدارت اللقاء املحامية كوثر سدر عضو مجموعة محامون
من أجل سيادة القانون مُشري ًة إىل الحق يف الحياة والكرامة اإلنسانية والحق يف املشاركة يف الحياة العامة كما وردت يف القانون األسايس وإعالن االستقالل والعهود
الدولية وبخاصة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،والتي أكدت عىل
حق الشعب يف اختيار مُمثليه وتقرير مصريه باعتباره مصدرا ً للسلطات.
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تتمة /يف ظل احلاجة إلى سنتني لتجهيز متطلبات التسجيل اإللكتروني وموائمة
الشركات ملتطلباته ،وسنة إلصدار أنظمته،
نظمت «مساواة» لقا ًء قانونيا ً بعنوان قراءات يف قرار بقانون الرشكات بمشاركة املحامي املتخصص يف قضايا الرشكات إبراهيم الفارس الذي تناول الثغرات والعيوب
الواردة يف القرار بقانون والتي يتوجب معالجتها قبل نرشه ،واملحامي فادي عباس أمني رس مجلس نقابة املحامني ورئيس لجنة الرشكات يف املجلس الذي تناول تعارض
القرار بقانون مع قانون نقابة املحامني ،وعضو لجنة صياغة القرار بقانون املحامي مهند عساف الذي تناول أبرز املوضوعات التي عالجها القرار بقانون يف ضوء
قصور قانون الرشكات الساري املفعول عن معالجتها وتنظيمها.
حرض اللقاء  62مشارك/ة من بينهم  43امرأة وممثلني عن رشكة االتصاالت بالتل وجامعة بريزيت وجامعة القدس ووزارة الحكم املحيل واملؤسسة املرصفية ومديرة
جمعية الصداقة التونسية الفلسطينية ،ومحامني ومحاميات ومهتمني بالشأن االقتصادي العام ،وأدار اللقاء املحامي إبراهيم الربغوثي املستشار السياساتي العام
ملركز «مساواة» الذي أشار يف بدايته إىل موقف «مساواة» ا ُملعارض إلصدار قرارات بقوانني ملخالفتها الرصيحة ألحكام القانون األسايس ولعدم توفر متطلبات ورشوط
إعمال املادة  43منه.
املحامي إبراهيم الفارس تناول يف مداخلته أبرز الثغرات والنواقص والسلبيات التي انطوى عليها القرار بقانون ومنها :فرتة الرسيان والتطبيق والجاهزية مُشريا ً
إىل أن القرار بقانون يرسي وفقا ً ملا ورد فيه بعد ثالثة أشهر من نرشه يف الجريدة الرسمية ،ويف ذات الوقت ينص القانون عىل أن األنظمة التي يجب إصدارها
بموجب القرار بقانون بحاجة لفرتة سنة من تاريخ نفاذه ،ونظام التسجيل اإللكرتوني بحاجة إىل سنتني من تاريخ النفاذ ،وتصويب أوضاع الرشكات وأنظمتها
الداخلية بما يتالءم مع القرار بقانون بحاجة إىل سنتني وفقا ً ألحكامه ،متسائال ً ما الحكمة من رسيات القرار بقانون بعد ثالثة أشهر من نرشه بينما يستغرق
ً
رصاحة قانون الرشكات لعام  64الساري املفعول ،وكيف يمكن للقرار
إنجاز التفاصيل الالزمة إلنفاذه مدة من سنة إىل سنتني؟ وبخاصة أن القرار بقانون ألغى
بقانون أن يدخل حيز النفاذ ونظام التسجيل اإللكرتوني غري جاهز ويحتاج إعداده وتفعيله مدة سنتني وفقا ُ ملا ورد يف القرار بقانون؟ بل وماذا لو احتاج مدة
أطول؟ علما ً بأن جميع إجراءات تأسيس الرشكة وحياتها وانتهائها مرتبطة بتثبيتها عىل سجل الرشكات اإللكرتوني ،ويف حال إنشاء السجل ما الضامن ألمنه
من الناحية اإللكرتونية؟ مضيفا ً أن القرار بقانون أشار إىل رزمة أنظمة ال بد من إصدارها وردت يف عديد مواده التي حددت أنظمة أُخرى محددة يجب أن تصدر
لم تشمل بعض األنظمة املنصوص عليها يف القرار بقانون الذي نص عىل أن تكون سائر األنظمة جاهزة خالل سنة من دخوله حيز النفاذ ،مع اإلشارة إىل رضورة
وجود أنظمة جاهزة ونافذة بالتزامن مع دخول القرار بقانون حيز النفاذ ،كتلك املتعلقة بإجراءات التسجيل ونرش البيانات والوثائق املسجلة وإجراءات تفعيل
سجل الرشكات ورسوم التسجيل ،وأضاف هل ثمة حاجة لقانون خاص للرشكات الحكومية كما نص القرار بقانون؟ علما ً بأن خصوصية املال العام منصوص
عليها يف ترشيعات أُخرى ،وقال إن القرار بقانون يخلو من بيان الفلسفة الترشيعية واالقتصادية الكامنة وراء بعض األحكام التي تضمنها مثل تلك املتعلقة
بانقسام الرشكات التي سمح القرار بقانون لكافة الرشكات إجرائه ،بما قد يعرض ضمانات الدائنني للتالعب خاصة وأن رشكات األشخاص قائمة عىل االعتبار
الشخيص يف التعامل بعكس رشكات األموال ،وما الحاجة العتماد فكرة االنقسام الكيل الواردة يف القرار بقانون؟ وما الحاجة أيضا ً للنصوص الناظمة ل ُ
طرق
زيادة رأس املال؟ وهل استند القرار بقانون عىل دراسة سلوكية واقتصادية عندما سمح بتجزئة /تقسيم السهم ،والتي يُعمل بها عند ارتفاع سعر السهم بشكل
ملحوظ؟ فهل هناك أسهم أسعارها عالية جدا ً يف فلسطني؟ وما املربر الذي استند إليه القرار بقانون يف تنظيمه للفروقات الناتجة عن إعادة تقييم املوجودات
املالية وعدم اعتباره إياها جزءا ً من األرباح؟ واستطرد متسائال ً ما مصري التعليمات املطبقة بالوزارات حاليا ً واملتعلقة بمساهمة األجنبي بما ال يزيد عن %49
من األسهم والتي يُعمل بها دون نص؟ هل ستُعفى الرشكات األجنبية من ذلك؟ ،وأضاف هل العقوبات الواردة يف القرار بقانون تنسجم مع خطورة املخالفات؟
وهل فرض غرامة من ألف إىل خمسة آالف دوالر مالئمة لجرائم خطرية مثل إصدار ميزانيات وبيانات مالية وهمية أو مخالفة لواقع الرشكة وتالعب املدقق
بالحسابات؟ أو مخالفة لقواعد توزيع األرباح ،وما الحكمة من النص بالقرار بقانون عىل التدخل يف تفاصيل حوافز املوظفني يف الرشكة؟ وهو األمر الذي يندرج
تحت اختصاص اإلدارة التنفيذية وينظم عادة من خالل سياسة املوارد البرشية ،وال داعي إللزام الهيئة العامة غري العادية بإقرار أمور تخص موظفي الرشكة،
مختتما ً مداخلته باإلشارة إىل وجود أخطاء بالصياغة كان يجب معالجتها قبل إصدار القرار بقانون .املحامي فادي عباس أشار إىل تعارض القرار بقانون مع
قانون تنظيم مهنة املحاماة وتعديالته ،وبخاصة املادة /12د منه التي تتناقض مع املادة /5/20أ من قانون نقابة املحامني الناظمة لوجوب تسجيل الرشكة عن
طريق محا ٍم ،بدوره استعرض املحامي مهند عساف الدواعي إلصدار القرار بقانون واألمور التي عالجها يف ظل قصور قانون الرشكات لعام  64عن تنظيمها،
املشاركون بدورهم دعوا إىل عدم نرش القرار بقانون وتأجيل إصداره إىل ما بعد االنتخابات العامة كون املجلس الترشيعي هو الجهة املختصة بالترشيع والرقابة

وفقا ً للقانون األسايس ،ناهيك عن أن متطلبات إنفاذ القرار بقانون ليست جاهزة ،وأن النص فيه عىل جهوزيتها بعد سنتني يفرتض تعدل ميعاد رسيات القرار
بقانون بما ينسجم مع وقت جهوزيته حتى ال تتكر إشكالية تنظيم قضاء إداري غري موجود.
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تتمةً /
مرة ُأخرى تشريعات على مقاس فردي
القرار بقانون القى معارضة مجتمعية بوصفه يندرج تحت إصدار القرارات بقوانني لغايات شخصية أو لشخص محدد دون غريه ،ما يُفقده صفة العموم والتجرد
ّ
يمس باملصلحة العامة وييش بشبهة الفساد السيايس أو الفساد اإلداري ،إىل جانب ما يُمثله
بوصفها السمة الرئيسة للقاعدة القانونية أو النص الترشيعي ،ما قد
من مساس يف استقاللية ديوان الرقابة املالية واإلدارية من خالل رفع الحصانة األصلية التي ضمنها املجلس الترشيعي بصفته سلطة الترشيع والرقابة لرئيس
الديوان يف قانون الديوان قبل التعديل ،واملتمثلة بتعيينه ملدة سبع سنوات غري قابلة للعزل ،ضمانا ً الستقالليته وحيدته والنأي برئيسه من دائرة الخضوع ألهواء
السلطة التنفيذية وإغراءات التعيني املتكرر أو اإلقالة سندا ً لرغبات السلطة التنفيذية.
ويرى قانونيون أن منح رئيس السلطة التنفيذية صالحية تمديد عمل رئيس الديوان يجعل من استدامة تويل رئيس الديوان ملهامه تقف عىل رضا السلطة
التنفيذية وأعوانها عىل أدائه ،ما قد يؤدي إىل التأثري السلبي عىل دور ديوان الرقابة يف كشف املخالفات والتجاوزات وشبهات الفساد ،وما قد يودي بدوره
باستقاللية وفاعلية أداء ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وحذروا من التعديل الجاري عىل النصوص الناظمة لتشكيل الديوان والهيكل التنظيمي الخاص به،
وجدول تشكيالت وظائفه ،والتي تُعتمد وفقا ً للتعديل من قِ بل رئيس الدولة األمر الذي يُتيح للسلطة التنفيذية فرصة لتقليص فاعلية الديوان من خالل التحكم
يف جدول التشكيالت والهيكل التنظيمي للديوان ،وذلك عىل خالف القانون األصيل الذي أناط باملجلس الترشيعي سلطة اعتماد هيكلية الديوان ،إىل جانب مخاطر
التعديل الذي طال حالة شغور مركز رئيس الديوان إذ وبموجب التعديل يقوم نائب رئيس الديوان بمهام الرئيس إىل حني تعيني رئيسا ً له ،وبموجب هذا التعديل
تم إلغاء املدة اإللزامية لتعيني رئيس جديد خاللها «وهي مدة شهر من تاريخ شغور منصب رئيس الديوان وفقا ً للقانون األصيل» ،والتعديل أبقى املدة مفتوحة
إىل أجل غري معلوم ما يُنئ عن تدخل مبارش يف أداء نائب الرئيس والتلويح بإنهاء نيابته إذا لم يتسق أداؤه مع مصالح السلطة التنفيذية ،أو استمراره يف النيابة
أو تعيينه هو رئيسا ً للديوان إذا ما انسجم أداؤه مع تلك املصالح ،وتسألوا عن الغاية من االستمرار يف إصدار قرارات بقوانني يف تعارض مع القانون األسايس
ويف تغييب طويل األمد لالنتخابات الترشيعية.

تتمة /أثناء الطبع:
وذلك يف التعامل مع املتهمني ووكالئهم أثناء املحاكمة وقبل صدور الحُ كم النهائي ،وقال املجلس يف بيانه :إن منطق التجريم االستباقي يُخرج الهيئة الحاكمة عن
حيادها ا ُملفرتض يف ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع ،وأشار البيان إىل أن تعامل هيئات محاكم الجنايات مع طلبات اإلفراج بالكفالة يكتن ُِفه
الرفض غري ا ُملربر ،دون مراعاة عدم وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف ،وبما يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق يف الحرية والتصاق قرينة
ّ
املاسة بقانون السلطة القضائية «القرارات بقانون املعدلة للترشيعات القضائية» ،والتي أعلنت
الرباءة باملتهم ،ما أدى إىل اختالل موازين العدالة ،يف ظل جملة التعديالت
الحالة املجتمعية بما فيها نقابة املحامني رفضها لها ،والتي ألقت بظاللها عىل استقالل القايض الفردي واملؤسيس ،وبالنظر ألهمية البيان من الزاوية القانونية فإن
«عني عىل العدالة تنرشه»
«انطالقا من املبادئ واألسس التي كلف املرشع الدستوري نقابة املحامني بها بدءا من تكريس مبدأ سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان وكفالة حق الدفاع عن
املواطنني وحرياتهم ،وأمام هذه املسؤوليات العظيمة والشكاوى املتتابعة التي وردت نقابة املحامني من الزمالء واملواطنني ونزالء مراكز التوقيف والسجون ،واالرتياب
الحاصل من أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع االحرتام -يف إدارة الدعوى الجزائية القائم عىل منطق التجريم االستباقي لسماع البينات وذلك يف التعامل مع املتهمني
ووكالئهم أثناء املحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي األمر الذي يخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها املفرتض يف ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع
الطبيعي واملكفول ،وبما ال يقل أهمية شكل التعامل مع طلبات االفراج بالكفالة التي يكتنفها الرفض غري املربر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب
استمرار التوقيف ،والتي تجاوزت أيضا بشكل مطلق مربرات حجز الحرية والتوقيف عىل نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق يف الحرية والتصاق قرينة
الرباءة باملتهم والذي بموجبه أصبح األصل هو التوقيف وليس االستثناء ،وأمام هذا االرتياب العام يف أسلوب ادارة الدعوى الجزائية الذي معه تختل موازين العدالة
تحديدا يف عمل هيئات محاكم الجنايات ال سيما يف ظل جملة التعديالت املاسة بقانون السلطة القضائية والتي أعلنت الحالة املجتمعية بما فيها نقابة املحامني رفضها
لها والتي بال شك ألقت بظاللها عىل استقالل القايض الفردي واملؤسيس ،فقد قرر مجلس النقابة أمام كل هذا مقاطعة هيئات محاكم الجنايات يوم األحد املوافق
 ٢٠٢١/١٢/٢٦باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات اإلفراج بالكفالة ويهيب بكافة الزميالت والزمالء االلتزام بهذا ،علما أن مجلس النقابة قد توجه بأكثر من
مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص ،ويبقى مجلس نقابة املحامني يف حالة متابعة دائمة للتطورات الجارية والحاصلة حول هذا املوضوع».
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هل صحيح ؟؟
احملافظات الشمالية
½عزل قايض منتدب بعد إدانته من قبل مجلس التأديب باالستعانة بجهاز أمني
لتهديد قايض زميل له؟!
½األنظار تتجه لقيام أجهزة إنفاذ القانون وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة
«نيابة مكافحة الفساد» ومحكمة قضايا الفساد ،التخاذ املقتىض القانوني
الضامن ملساءلة مرتكبي التجاوزات واملخالفات التي كشف عنها ديوان الرقابة
املالية واإلدارية يف مؤسسات الحُ كم بما فيها منظومة العدالة الرسمية؟!
½أُرسة رئيس قائمة انتخابية يف سنجل تُويف ليلة االقرتاع ساهم موقفها اإليجابي
بإجراء االنتخابات يف سنجل ،وإلغاء توافق القوائم فيها عىل تأجيل االنتخابات
بسبب وفاته!؟
½إلزام راديو جامعة النجاح وعلم الخليل باقتصار بثهما عىل الربامج األكاديمية؟!
ّ
تمس
½عزل رئيس نيابة من وظيفته بعد إدانته بإفشاء أرسار املهنة وارتكاب أفعال
بالسلم األهيل وقِيم املجتمع األخالقية؟!
قاض إىل مجلس تأديب إبان أن كان القايض ا ُملحال
½قايض تحقيق أوىص بإحالة ٍ
قايض استئناف ،التوصية لم يتم إعمالها أو اتخاذ املقتىض القانوني بشأنها ،بل
ُرفع القايض ا ُملحال إىل املحكمة العُ ليا وأُسندت له مهام إضافية وبقيت التوصية
دون متابعة واجبة قانونا؟!
½الكثري من القوائم االنتخابية لم تحرتم توقيعها عىل مدونة سلوك مناهضة
املساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات املحلية وضمت قوائمها نساء
ّ
ّ
وصورهن؟!
أسمائهن
دون ذكر
½الحكومة تبحث يف كواليسها عن صيغة جديدة لتقييد عمل مؤسسات املجتمع
املدني من خالل فرض رضيبة القيمة املضافة عىل رواتب وأجور ومكافئات
العاملني فيها؟!
½اإلدارة القضائية تشارك يف لجنة تعديل قانون الهيئات املحلية؟!
½نقابة املحامني تُعارض القرار بقانون بشأن الرشكات وتُطالب الرئيس بتعديله
قبل نرشه؟!
½دائرة الفنون يف جامعة النجاح منعت عرض لوحات فنية أعدّها طلبة منها لغايات
املشاركة يف معرض إرصار الفني املنظم من كلية الفنون فيها ،بادعاء أن تلك
اللوحات مُعادية للسامية؟!
½الحرية األكاديمية تُنتهك وطلبة الجامعات يتعرضون للقمع واالعتقال؟!
½هروب موقوف من محكمة رام الله؟!
½رشكات تحصيل األموال وأخرى للحماية األمنية تتجاوز صالحيات السلطة
القضائية؟!
½رئيس مجلس القضاء األعىل يُرشعن قرار الحكومة بالتطعيم اإلجباري ويُطبقه
وينفذه عىل موظفي السلطة القضائية متجاوزا ً صالحيات محكمة النقض
بصفتها اإلدارية املختصة يف النظر والفصل يف مدى قانونيته؟!
½بلدية طولكرم تفرض رسما ً جديدا ً عىل أصحاب البسطات أسمته رسم نظافة
قيمته  10شيكل يومياً ،وقررت جبايته اعتبارا ً من  ،2021/9/11والقانون
األسايس يحظر فرض أية رسوم إال ّ بقانون؟!
½سيتم فصل دائرة تفتيش النيابة العامة عن دائرة التفتيش القضائي ،بقرار
إداري؟!
½تأجيل محاكمة نشطاء مجتمعيني املرة تلو األُخرى بسبب عدم حضور شهود
النيابة وهم موظفني رسميني يف األجهزة األمنية لم يحرضوا جلسات املحاكمة
رغم تبلغهم برضورة ذلك؟!
½قايض ُ
صلح يوقف محامي حتى انتهاء إجراءات املحاكمة عىل الرغم من عدم
معارضة النيابة العامة إخالء سبيله؟!
½النيابة تطلب التوقيف  15يوما ً لبناء ملف تحقيق كامل متكامل واملحكمة
تستجيب؟!

½لم يتم تنفيذ القرار الرئايس بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون ا ُملعدلة
للترشيعات القضائية خالل ثالثني يوما ً من تاريخ صدوره؟!
½توجيه األمانة العامة ملجلس القضاء األعىل رسالة إىل رؤساء املحاكم النظامية
ً
طالبة منهم تعميمها عىل القضاة تضمنت ،دعوة القضاة إىل تجنب االحتكاك أو
التصادم مع املحامني خاصة يف الوقت الحايل حتى ال يُصار إىل استغالل التصادم
للهجوم عىل القضاء؟!
½بسبب التخلف عن دفع  10شيكل مستشفى جنني الحكومي يُخطر مريض
إما الدفع أو تحويل ملفه إىل النيابة العامة ،ومواطن يُعلن يف رسالة غاضبة
للمستشفى عن تحمله أعباء مطالبات العرشة شيكل؟!
½جهاز املخابرات يمارس صالحية املنع من السفر بقرار من لدُنه ،ودون اللجوء
الستصدار قرار قضائي بذلك؟!
½قايض يطلب من الرشطة إخراج محامي من جلسة املحاكمة ويستمر يف سماع
البيّنات يف غيبته؟!
½قايض يرفض إجابة طلب محامي متهم تعرض للتعذيب ،مُسببا ً قراره بأنه كان
من األوىل عىل املتهم أن يتوجه إىل طبيب خاص ويعرض نفسه عليه لتقييم حالته
الصحية وتزويد املحكمة بتقرير طبي من قِ بله؟!
قاض يقرر شطب دعوى لعدم حضور وكيل املدعي عىل الرغم من طلب وكيل
½ ٍ
املدّعى عليه اإلذن لزميله وإعادة تبليغه؟!
½رشطة  ...تطلب من محا ٍم إبالغها إذا شاهد متهم بجريمة إصدار شيك بدون
رصيد لغايات توقيفه وإحضاره إىل النيابة العامة؟!
½مواطن يتقدم بدعوى شقاق ونزاع للمحكمة الرشعية يف  ...ومسؤولة اإلرشاد
واإلصالح األُرسي تطلب منه مراجعتها بعد أسبوع ،وبعد شهر من ذلك وعند
مراجعة املواطن يُفاجئ بأن امللف قد ُفقد وأن عليه تقديم طلب آخر؟!
½محامون يشتكون من عدم تحميل كامل ملف الدعوى عىل برنامج ميزان ،مما
يُعيق إنجاز طلباتهم الخاصة بتصوير ملفات دعاويهم؟!
½مركز رشطة  ...يرفض تسجيل شكوى تتعلق برسقة سيارة والتهديد بدعوى أنها
ليست كافيه؟!
½قاضية تتحدث مع زمالء لها أثناء الجلسة وأثناء قيام محامية بالرتافع حول دفع
أثارته يف دعوى تمثل أحد أطرافها القاضية لم تسمع الدفع وواصلت حوارها؟!
½قاض يرفض سماع شهود موجودين يف قاعة املحكمة بسبب كثرة الدعاوى
املنظورة أمامه؟!
ً
½رئيس محكمة  ...الرشعية يبدأ جلسات املحاكمة الساعة  8:00صباحا ويُنهيها
خالل فرتة ترتاوح بني نصف ساعة وساعة ونصف ،ويقوم بشطب ملفات
املحامني/ات الذي ال يحرضون إىل املحكمة يف املوعد املذكور وحتى وإن كان لديهم
قضايا يف محاكم أُخرى ،وعند مراجعته من قبل إحدى املحاميات خاطبها قائالً:
«خلص شطبنا دعوتك وأنا هيك ببلش وهيك بخلص»؟!
½قايض محكمة  ....الرشعية يُخاطب متقاضيا ً بالقول« :هدول املحامني نصابني شو
بدك فيهم والقضية ما بدها محامي وياخد منك مصاري عىل إيش مش مستاهل»؟!
½محامون متدربون يعملون يف دائرة تنفيذ محكمة  ....رشعية؟!
½إطالة أمد مدة تدريب املحامني املتدربني الرشعيني لحوايل ثمانية أشهر ،وعند
مراجعتهم رئيس لجنة التدريب أجابهم« :هناك تعليمات من فوق بتأخريكم ألن
أعداد املحامني أصبحت كثرية» ،ويُذكر أن مدة التدريب سنتان؟!
½موظفني يف قسم التنفيذ التابع ملحكمة  ...الرشعية يرفضون رصف شيكات
للمحكوم ّ
لهن مدّعني أن نفسيتهم تعبانه ،املحامون/ات يشكون من تعاملهم
املزاجي معهم؟!
½موظف يشكو من قيام وزير بتوقيفه عن العمل عىل خلفية قِ يامه بتقديم شكوى
ضد الوزير ،بادعاء توجيهه ألفاظ نابية ومُهينه للموظف أمام ُزمالئه؟!

عني على العدالة
½دكتور يشكو من قيام دائرة التفتيش القضائي بإتالف ثالثة شكاوى تقدم بها
إليها بحق قايض ،وملا أخرب الدائرة بأنه سيضطر لنرش شكواه عىل مواقع التواصل
االجتماعيُ ،
طلِب منه تقديم شكوى جديدة ،وعىل الرغم من مرور شهرين عىل
تقديمها لم تتخذ أي إجراء بشأنها؟!
½جهاز أمني يرفض تنفيذ حُ كم قضائي بإخالء سبيل موقوف لديه ويُبقيه محتجزاً،
ويُسند له تهمة جديدة ويستصدر قرار قضائي بتمديد توقيفه عىل ذمتها فيذهب
قرار االفراج أدراج الرياح؟!
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½االعتداء عىل محا ٍم يف قسم التنفيذ يف  ...لفظيا ً وطرده من القسم من قِ بل عنارص
األمن أمام جمهرة من املحامني الذين الذوا بالصمت ولم يحركوا ساكناً؟!
½محامون يطالبون بإنهاء خدمات رشكة مرسال للتبليغات القضائية بسبب طول
أمد التبليغ وزيادة رسومه؟!

½وفاة حدث أُخيل ّ سبيله بعد توقيفه بتهمة الرسقة بسبب تعرضه للرضب ا ُملربح
ونزع أظافر يديه من قِ بل أخواله؟!

½ وفاة مواطن عىل إثر تعرضه العتداء قوة رشطية قامت برضبه عىل أنحاء متفرقة
من جسده أثناء قيامها بتفتيش منزل يعود ألقربائه؟!

احملافظات اجلنوبية

½طفلة لم يتعدى عمرها ثالثة عرش عاما ً تُزهق روحها عل يد والدها يف رفح؟!
½لجنة متابعة العمل الحكومي تعرض عىل ضحايا حريق النصريات  %60من قيمة
املبالغ املخصصة لهم كإعانات ومساعدات مالية من الجهات املانحة ،مقابل
تنازلهم عن حقهم بالتوجه للمحكمة للمطالبة بتعويض عادل عن األرضار
الالحقة بهم جراء الحريق؟!
½عنارص من مركز رشطة  ...تستخدم سيارة مدنية للقبض عىل مواطن؟!
½انقطاع التيار الكهربائي عن محكمة دير البلح ومق ّر النيابة العامة فيها ،ما
أدى إىل تأجيل ملفات املحكمة إداريا ً وإغالق األبواب أمام املراجعني ،باستثناء
قاض واحد قام بالنظر يف بعض امللفات والنطق بالحكم فيها رغم انقطاع التيار
ٍ
الكهربائي؟!

½ محامون يشتكون من قيام قايض بالرصاخ يف وجوهم وعدم السماح لهم بأخذ
الوقت الكايف ملناقشة الشهود؟!
½قايض محكمة بداية  ...يرفض السماح ملوقوف بالدفاع عن نفسه ويقرر تمديد
توقيفه  15يوما ً دون السماح له أو ملحاميه بالكالم؟!
قاض يرفض وقف دعوى مدنية لحني الفصل يف دعوى جزائية مرتبطة فيها؟!
½ ٍ
½قايض يرفض السماح ملحامي بمناقشة خبري طالبا ً إياه بتوجيه أسئلة مكتوبة
ً
كتابة عىل األسئلة املكتوبة؟!
للخبري ،وطالبا ً من الخبري بالرد
½عنارص من مركز رشطة  ...تقتحم منزل مواطن وتُلقي القبض عليه خالل نومه

دون مذكرة قبض أو توقيف ،وتعتدي عليه بالرضب ا ُملربح ما أدى إىل التواء يف
يديه وقدميه وإصابة يف رقبته ،وأجرى تفتيشا ً يف منزله دون العثور عىل أية
مضبوطات ،عنارص الرشطة سببت ذلك اإلجراء بأن ثمة متهم آخر سجني إدّعى
بأن املواطن املذكور باعه مادة مُخدره؟!

½قايض محكمة رشعية يُلزم أحد أطراف دعوى شقاق ونزاع عىل تطليق زوجته

½مراجعون ومحامون يشكون من قيام أفراد رشطة يعملون يف قسم مراجعة دائرة
تنفيذ ...يقومون بإدخال معارفهم وبعض املراجعني وفقا ً ملزاجهم ودون مراعاة

½قيام مرافق مدير مركز رشطة ...بمُواقعة حدث بوجه غري مرشوع ،الجريمة

أو التزام بالدور وعند اعرتاضهم عىل ذلك ووجهوا بقول عنارص الرشطة لهم

وبعد انقضاء عُ دتها يتزوجها القايض؟!
جرى تداولها بني الضباط داخل املركز؟!
½إدارة مركز رشطة  ...تستخدم حدثا ً موقوفا ً كخادم داخل غرف ومكاتب املركز،
مقابل منحه إجارة يومية بعد الدوام يقضيها يف منزله القريب من مق ّر املركز؟!

½بلدية  ...تستملك ما مساحته 4090مرت مربع من قطعة أرض تبلع مساحتها
1090مرت مربع دون تعويض املالك؟!

«إذهبوا واشكوا وأعىل ما بخيلكم اركبوه»؟!
½محامون يشتكون من عدم وجود مكان ملقابلة موكليهم يف مراكز رشطية؟!
½حدث ينظر إىل مراقب سلوك ثم ينهار بالبكاء طالبا ً أن يضعوه بالسجن بدال ً
من مركز األحداث ،وحديث يصف بعض مراقبي السلوك يف محكمة األحداث أداة
تعنيف لألحداث؟!
½وكالء نيابة يمثلون أمام محكمة األحداث بدون ملفات ،ونسيانهم للملفات سبب

½قايض صلح  ...يرفض تأجيل دعوى بسبب إصابة محامي وكيل ألحد أطرافها
بفريوس كورونا قائالً« :كل غزة انصابت بكورونا» ويستكمل إجراءات النظر فيها

لتأجيل النظر يف الدعاوى؟!

½موكل يسخر من محاميه مدعيا ً أن بعض القضاة ينظرون ملف قضية عىل العشاء

بدك اتوهنا»؟!

يف غيابه؟!

مع أحد أطراف الدعوى؟!

½قايض صلح ال يسمح للمحامني بالدخول والجلوس يف قاعة املحكمة إال ّ إذا نادى
عليهم ،أو أخذوا موافقته ا ُملسبقة عىل ذلك؟!
½موظفي محكمة  ...يشرتطوا عىل املحامني إلقاء تحية الصباح عليهم كرشط
ملساعدتهم يف تصوير ملفات الدعاوى؟!
½توقيف محامي غري مزاول  15يوم بتهمة ممارسته مهنة املحاماة؟!
½محا ٍم يتحدث بصوت منخفض مع شاهد أثناء جلسة محكمة بداية  ،...القاضية
خاطبتهما قائلة« :بس بقل قيمتكم اآلن»؟!

½قايض صلح وعند الساعة  1:37وأثناء سماع شهادة أحد الشهود طلب اإلذن
ور ّد عىل جواله قائالً« :دقيقتني ونازل» ،وبعد طباعة املحرض غادر القاعة قائالً
للكاتبّ :
«وقع الشهود عىل املحرض»؟!

½أحد محققي مركز رشطة يرضب طفالً كفني ،الطفل عمره  11عاما ً موقوفا ً يف
املركز ،ويخاطب جده قائالً« :هاد الزم تقطعوه تقطيع التهامه بالرسقة»؟!

½وكيل نيابة  ...يرشع يف استجواب متهم بسؤاله عن اسمه وقبل أن يُجيبه يخاطبه
الوكيل قائالً« :أنا مش مصدقك وفر عىل حالك الكالم»؟!
½استدعاء مواطن من ذوي اإلعاقة للتحقيق عىل خلفية شكوى من رئيس بلدية ...
وذلك بسبب مطالبة املواطن بتعبيد الطريق املؤدي إىل منزله والذي ينتفع به العديد
من ذوي اإلعاقة الذين يسكنون نفس الحي ويمرون من نفس الطريق؟!

½قايض محكمة صلح  ...يرفض سماع الشهود قائالً للمحامي« :أي شهود يا أستاذ
½قايض محكمة بداية يقرر تمديد توقيف املتهمني دون مثولهم أمام املحكمة؟!
½هيئة محكمة  ...ترفض االستماع لبيّنة محامي حول التعذيب املمارس عىل موكله رغم
وضوح عالمات التعذيب عىل مالمحه الخارجية وعدم قدرته عىل الوقوف داخل القفص؟!
½ تعميم صادر عن رئيس املجلس األعىل للقضاء يحمل رقم  2020/29يعترب
الكفالة املالية بمثابة غرامة ويقرر تحصيلها من خالل أوامر حبس؟!
½محامون يحتجون عىل اجتزاء مرافعاتهم وتعديلها من قِ بل كتبة محارض ضبط
املحاكمة؟!
½قايض يقرر رفض إخالء سبيل بالكفالة دون سماع محامي املتهم؟!
½وكالء نيابة يمثلون أمام محكمة بداية  ...بدون ملفات ما يؤدي إىل تأجيل النظر
يف طلبات اإلفراج بالكفالة ،ما يؤدي إىل استمرار تمديد توقيف املتهمني ملدد طويلة
دون محاكمة؟!
½ محامون يشتكون من تأخري أوامر حبس يف قضايا تنفيذية بسب عدم قيام
رشطة تنفيذ مركز  ...بإدخال رقم امللف عىل كمبيوتر املركز ،واملشكلة ذاتها تتكرر
لدى أغلب مراكز الرشطة؟!
½بلدية  ...تُرسل مذكرة حضور ملحامي إىل محكمة  ...بتهمة عدم دفع رضيبة
مكتب محاماة عىل الرغم أنها ليست جهة تبليغ األوراق القضائية؟!
½محكمة استئناف  ...تبدأ عملها بعد الساعة  11:00صباحاً؟!
½قيام عنارص من جهاز  ...برضب موقوف لدى مركز رشطة ...؟!
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عني على العدالة

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟
نقابة احملامني ُتعلّق العمل أمــام محكمة اجلنايات،
البينة وتؤكد
رفض ًا ملنطق التجرمي االستباقي لسماع ّ
مس
القرار بقانون ا ُملعدل لقانون السلطة القضائية ّ
باستقالل القضاء الفردي واملؤسسي
أصدر مجلس نقابة املحامني بيانا ً أعلن فيه مقاطعة هيئات محكمة الجنايات

املركز الفلسطيني الستقالل
احملاماة والقضاء "مساواة"

يوم األحد  ،2021/12/26باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات اإلفراج
بكفالة ،وذلك سندا ً للشكاوى املتتابعة التي يتلقاها املجلس من املحامني/ات
واملواطنني/ات ونزالء مراكز التوقيف والسجون ،واالرتياب الحاصل من أسلوب
هيئات محاكم الجنايات يف إدارة الدعوى الجزائية القائم عىل منطق التجريم
االستباقي لسماع البيّنات،
تتمة (ص )٦٥

مساواة يف سطور

دائرة البرامج
اخي املواطن /أختي املواطنة
من أجل ضمان حقوق املواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل
واملساواة بني املواطنني .تعلن دائرة الربامج يف "مساواة" عن مواصلة اصدار نرشة
"عني عىل العدالة" و "مجلة العدالة والقانون" ،واللتان ُتعنيان بكل ما يتعلق بأداء

جمعية أهلية غري حكومية مستقلة ،تأسست بتاريخ  2002/3/18بمبادرة من
محامني وقضاة سابقني وشخصيات اجتماعية ،أخذت عىل عاتقها تكريس جهدها
لتعزيز ضمانات استقالل القضاء واملحاماة ترشيعا ً ومنهجا ً وسلوكاً ،عن طريق رصد
وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية
والترشيعية ،التي تحول دون التطبيق السليم ملبدأ سيادة القانون ،وتعيق تفعيل
عنارص ومقومات ومضامني استقالل القضاء واملحاماة وذلك بالطرق والوسائل
القانونية ،ووفقا ً للنهج القائم عىل حقوق اإلنسان واالدارة املبنية عىل النتائج.

منظومة العدالة.

دعــــوة

وتبدي استعدادها الستقبال أية شكوى ومتابعتها إداريا ً وفنياً ،ونهيب ونتوجه
لسائر املهتمني باملساواة أمام القانون والوصول إىل العدالة وضمان املحاكمة
العادلة ،بعدم الرتدد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

تدعو "مساواة" كافة املشتغلني بالقانون لإلسهام بأفكارهم القانونية
والتعبري عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة يف الكتابة اليها،
والتي ستعمل "مساواة" عىل نرشها يف دوريتيها "عني عىل العدالة"
والقانون".
و"العدالة والقانون"
"العدالة

أعضاء مجلس إدارة
½الدكتور طالب عوض

رئيس مجلس اإلدارة

½املحامية رنا واصف

½األستاذ سمري الربغوثي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

½املحامية رشين شعراوي

عضو

½املحامية فايزة الشاويش

أمني/ة الرس

½املحامي غسان مساد

عضو

½املحامي يوسف بختان

أمني الصندوق

½املحامي فيصل جارس

½املحامي رشحبيل الزعيم

عضو

عضو

عضو

املستشار السياساتي العام املحامي إبراهيم الربغوثي

هيئة حترير عني على العدالة
د .طـ ـ ــالـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــوض :رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
احملـ ـ ــامـ ـ ــي ي ـ ــوس ـ ــف بـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــان :أمـ ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
احملامي إبراهيم البرغوثي :املستشار السياساتي
إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد وتـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــق :رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــور

املكتب الرئييس  -رام الله
 57شارع املحاكم ،البالوع ،البرية ،ص.ب 1920
تلفون+970 (0) 2 2424870 :
فاكس+970 (0) 2 2424866 :
مكتب غزة
بجانب جمعية الهالل لإلغاثة والتنمية،
النرص ،ص.ب 1020
تلفون+970 (0) 8 2874344 :
فاكس+970 (0) 8 2874344 :
الربيد االلكرتونيmusawa@musawa.ps :
الصفحة االلكرتونيةwww.musawa.ps :

بـدعـم مـن

