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مقدمة

مقدمة
أرسـى التنظيـم القانـوين النافـذ مجلـة مـن القواعـد القانون َّيـة اآلمـرة ،التـي
تتقصـد إدارة شـؤون العدالة ،والعالقـات بني أفراد املجتمـع ،وأفردت يف هذا
ّ

السـلطة القضائ َّيـة صاحبة
اجلانـب جمموعـة مـن القوانين؛ جعلـت بموجبهـا ُّ
االختصـاص األصيـل يف نظـر املنازعـات الناشـئة بين األفـراد ،واملخالفـات
1
القانون َّيـة ،ومنحـت للمحاكم عىل اختلاف أنواعها ودرجاهتـا الوالية العامة
للفصـل يف تلـك املنازعـات واملخالفـات ،كام كفـل القانون األسـايس املعدل،
حـق املواطنين يف اللجـوء إىل قاضيهـم الطبيعـي ،وعلى ْ
أن ينظـم القانـون
َّ
إجـراءات التقـايض2؛ وسـ َّن املشرع الفلسـطيني يف هـذا اإلطار قوانين عدة،

السـلطة القضائ َّيـة رقـم ( )1لسـنة 2002م ،وقانـون تشـكيل
أبرزهـا :قانـون ُّ
املحاكـم النظاميـة رقـم ( )5لسـنة 2001م ،وقانـون أصول املحاكمات املدن َّية
والتجاريـة رقـم ( )2لسـنة 2001م ،وقانـون اإلجـراءات اجلزائيـة رقـم ()3
لسـنة 2001م ،والقانـون املـدين رقـم ( )4لسـنة 2012م ،وقانـون العقوبات

رقـم ( )74لسـنة 1936م ،لتبيـان قواعد االختصاص واملرشوعيـة التي ينبغي
على ِّ
كل األطـراف احرتامهـا والتق ُّيـد املطلـق هبا.
السـلطة التَّنفيذ َّية
يـأيت إعـداد هـذا التقريـر هبدف تسـليط ّ
الضـوء على ّ
تغـول ُّ
الشطـة العسـكر َّية لقضايا
السـلطة القضائ َّيـة مـن خلال متابعـة جهـاز ّ
على ُّ
1
2

الســلطة القضائ َّيــة رقــم ( )1لســنة 2002م ،عــى أن« :تنظــر املحاكــم النظاميــة يف
تنـ ّ
ـص املــادة ( )14مــن قانــون ُّ
بنــص خارجــي ،ومتــارس ســلطة القضــاء عــى مجيــع األشــخاص».
املنازعــات واجلرائــم كافــة إال مــا اســتثني
ّ
تنــص املــادة ( )30مــن القانــون األســايس املعــدل لعــام 2003م ،عــى أن« :التقــايض حــق مصــون ومكفــول
ّ
ّ
حــق االلتجــاء إىل قاضيــه الطبيعــي ،وينظــم القانــون إجــراءات التقــايض».
للنــاس كافــة،
ولــكل فلســطيني ّ
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املعاملات املاليـة للمدنيين ،وذلـك مـن واقـع رصـد وحتليـل الشـكاوى
التـي تلقتهـا اهليئـة ،خلال الفترة الواقعـة بين  ،2016/1/1وحتـى
الشطة
 ،2017/3/30للوقـوف على أنامط االنتهـاكات املرتتبة عن ممارسـة ّ
السـلطة القضائ َّيـة على نحـو غير مشروع.
العسـكر َّية لصالحيـات ُّ
لقـد اعتمـد التقريـر على منهجيـة البحـث الكيفـي ،وذلـك من خلال حتليل
ٍ
كمـؤرش ٍّ
دال
للشـكاوى التـي تلقتهـا اهليئة خالل الفترة التي يغطيهـا التقرير،

السـلطة
على النّتائـج املوضوعيـة التـي توصلـت إليهـا اهليئـة يف عـدم امتثـال ُّ
التَّنفيذ َّيـة حلـدود دورهـا وصالحياهتـا ،وف ًقا للنظـام القانوين القائـم عىل مبدأ
الفصـل بني السـلطات.
الشطـة
وبنـا ًء على مـا تقـدم ،ينقسـم التقريـر إىل مدخـل
متهيـدي حـول ّ
ّ
الشطة العسـكر َّية
العسـكر َّية ،باإلضافـة إىل حموريـن رئيسين :األول يتنـاول ّ
ودورهـا وف ًقـا للقانـون ،فيما يتنـاول املحـور الثـاين واقـع ُّ
الشطـة
تدخـل ّ
العسـكر َّية يف النزاعـات املالية وأنماط االنتهاكات ،ويف اخلتـام ،خ ُلص التقرير
إىل مجلـة مـن النّتائـج والتوصيات املقدمـة ألصحاب الواجـب واجلهات ذات
املسـؤولية مـن أجـل ح ِّثهـا للقيـام بدورهـا يف تصويـب ومعاجلـة االنتهاكات
املرصـودة ،احرتا ًمـا وإعماالً ملبـدأ سـيادة القانون.
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ً
أوالّ :
العسكرية يف قطاع غزة
الشرطة
َّ
 .أملحة تارخيية عن تأسيس ّ
الشطة العسكر َّية
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية منذ تأسيسـها  3عىل إنشـاء إطـار قانوين
عكفـت ُّ
مـرت تلـك العمليـة بمراحل عدة .تأسـس
خـاص بالشـأن العسـكري ،وقـد ّ
اهليـكل التنظيمـي األول لذلـك اإلطـار بموجـب القـرار الرئـايس الصـادر
يف العـام 1994م4؛ وتشـكل وقتـذاك جهـاز االسـتخبارات العسـكر َّية
الفلسـطيني ،5وتركـز دوره يف مراقبـة مـدى امتثال موظفي القطاع العسـكري
للقوانين العسـكر َّية ،والتعليمات العسـكر َّية .كام ُأنيـط به إحالـة املخالفني إىل
اسـتمر
القضـاء العسـكري ،وبمعـزل عن احلديث يف دسـتورية تلك القوانني.
ّ
عمـل جهـاز االسـتخبارات العسـكر َّية يف القضايـا التـي تتعلق بحاميـة األمن
القومـي الفلسـطيني ،ويعدّ جهاز االسـتخبارات العسـكر َّية الضابطـة العدلية
ملوظفـي القطـاع العسـكري ،ممـن يرتكبـون أفعـاالً وجتـاوزات تنطـوي على
خمالفـة للقوانين واألوامـر والتعليامت العسـكر َّية.
تـم دمـج جهـاز االسـتخبارات العسـكر َّية مـع جهـاز األمـن
يف عـام ّ 2005
الوطنـي الفلسـطيني ،حيـث كان ُيقـدَّ ر عـدد أفـراده يف ذلـك الوقـت بألفـي
3

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بموجــب اتفاقيــة الســام املوقعــة بتاريــخ 13أيلــول /ســبتمرب 1993م،
تأسســت ُّ
بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ودولــة االحتــال يف العاصمــة النروجييــة أوســلو.

5

يعــدّ العميــد ركــن (املرحــوم) موســى عرفــات القــدوة ،أول رئيــس جلهــاز االســتخبارات العســكري يف فلســطني،
حيــث تق ّلــده منــذ العــام 1994م وحتــى العــام 2005م.

4

انظــر/ي املرجــع اآليت ،/http://www.pmi.pna.ps/pmia/pmia :ومل تســتطع اهليئــة توثيــق تلــك املعلومــات مــن
مصــدر قانــوي رســمي آخــر ،باإلضافــة إىل رفــض اجلهــات الرســمية تزويدهــا بأيــة وثائــق أو معلومــات بذلــك
اخلصــوص.
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عنصر ،ويرتكـز دوره على مراقبـة مـدى التـزام عنـارص األجهـزة األمنيـة
.6
بالقوانين والتعليمات وإحالـة املخالفين إىل القضـاء العسـكري

مرشوع قانون جهاز االستخبارات العسكري

نصـت مسـودة مشروع قانـون جهـاز االسـتخبارات العسـكر َّية التـي أعدّ ها
َّ

املركـز الفلسـطيني للبحـوث والدراسـات االستراتيجية و»مركـز جنيـف
يتعي مدير االسـتخبارات
للرقابـة الديمقراطيـة والقوات املسـلحة» ،على أن ّ
بقـرار مـن القائـد األعلى ،وبتنسـيب مـن القائـد العام ،ملـدة ثالث سـنوات،
وجيـوز متديدهـا ملـدة سـنة فقط.

عتمـد بقـرار مـن القائـد
كما نصـت على أن ينشـأ للجهـاز هيـكل تنظيمـي ُي َ
ويتكـون من قيـادة اجلهاز وعدد مـن املسـاعدين واإلدارات الرضورية
العـام،
َّ
لعمـل اجلهـاز .وأن يكون إنشـاء الدوائر واألقسـام التي يتشـكَّل منهـا اجلهاز
وإلغاؤهـا ودجمهـا وتعيني اختصاصهـا ،بقرار مـن مدير اجلهـاز .ويتلقى مدير
االسـتخبارات العسـكر َّية تعليامتـه مـن القائد العـام مبارشة (الرئيـس) بصفته
مسـاعدً ا له لشـؤون األمن.
وختتص االسـتخبارات العسكر َّية الفلسـطينية بمجموعة من املهام والواجبات
ّ
الداخليـة واخلارجيـة ،هبدف احلفـاظ عىل املؤسسـة األمنية والعسـكر َّية .ومن
:7
االختصاصات التي حددهتا مسـودة القانـون للجهاز

رصـد وتتبـع املعلومـات واألنشـطة الضـارة كافة بقـوات األمـن الوطنيومكافحتها.

6

7

انظر/ي املرجع اآليتhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/22 :

مل يصدر قانون خاص بتنظيم عمل جهاز االستخبارات العسكري حتى كتابة التقرير.
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-ضامن محاية قوى األمن الوطني الفلسطينية من أية أعامل جتسسية.

املسـامهة يف رصـد وكشـف األعمال اإلجراميـة التـي ترتكـب داخـلاملنظومـة األمنيـة أو ضدّ هـا.
إجـراء تقييـم للمخاطـر األمنيـة التـي قد هتدد سير عمـل القـوى األمنيةا لفلسطينية .
ختطيـط وتنظيـم ومراقبـة محايـة أمـن املنشـآت واملعسـكرات واملقـراتوالقـوات واملـوارد املاديـة والبرشيـة لقـوات األمـن الوطنـي.

إصـدار التصاريح األمنيـة (األذونـات واملوافقات) للعسـكريني يف قواتاألمـن الوطني.
كشـف وتعقـب ومنـع العمليـات االسـتخباراتية وغريهـا مـن األنشـطةاهلدامـة ،وكشـف وتعقـب ومنـع اإلرهـاب الداخلي واإلرهـاب الـدويل
والتطـرف وغريهـا.
ّ

السـلطة الفلسـطينية ،قـرار رقـم ()34
ويف العـام 2014م ،أصـدر رئيـس ُّ
لسـنة 2014م ،بشـأن منـح جهـاز االسـتخبارات العسـكر َّية صفـة الضابطـة
القضائ َّيـة.8
 .أدور ّ
الشطة العسكر َّية يف قطاع غزة ومهامها

إثـر أحـداث االنقسـام التي شـهدها قطـاع غـزة يف العـام 2007م ،وسـيطرة
حركـة محاس على املؤسسـات واألجهزة الرسـمية واحلكومية التابعة للسـلطة
الفلسـطينية ،ونتيجـة االنقسـام بني الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة ،أصبح هناك
8

انظر املرجع اآليتhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16588 :
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جهـازان أمنيـان :أحدمهـا يف الضفـة الغربية حيكم مـن خالل املؤسسـة األمنية
القائمـة ،9ويتبـع الرئاسـة واحلكومة ممثلـة بـوزارة الداخلية ،وثانيهما يف قطاع
السـلطة القائمة يف قطاع
غـزة ،حيكم من خلال األجهزة األمنية التي شـكَّلتها ُّ
غـزة ،وأصبحـت تتبـع هلـا ،10وألغيت أجهـزة عدة كاألمـن الوقائـي ،وقوات

الـ ،17وحرس الرئاسـة ،وجهاز االسـتخبارات العسـكر َّية واسـتُحدثت بدالً

مـن األخيرة دائـرة الشـؤون العسـكر َّية ،واسـتمر العمل على هـذا النّحو إىل
الشطـة العسـكر َّية التابـع ملديـر عام قـوى األمن
أن تقـرر حتويلهـا إىل جهـاز ّ
أيضـا جهـاز األمـن الداخلي ،وأبقت
الداخلي يف قطـاع غـزة ،11واسـتُحدث ً
اسـتمرت
الشطة واألمـن الوطنـي واملخابـرات العامة .يف حني
على أجهـزة ّ
ّ
األجهـزة األمنيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية ،عىل هياكلها السـابقة نفسـها،
واسـتمر جهاز االسـتخبارات العسـكر َّية يقـوم باملهـام واألدوار املناطة به قبل
الشطة العسـكر َّية يف قطاع غـزة باملهام واالختصاصات
العـام  ،2007وتقوم ّ
اآلتية :12
yتنفيذ مهام بشأن متابعة املخالفات االنضباطية.
yتنفيذ مهام من أجل متابعة قضايا الذمة املالية.
yتنفيذ مهام وأعامل ملعاجلة خالفات عقارية.
9
10

تشــمل املؤسســة األمنيــة :األمــن الداخــي (رشطــة وأمــن وقائــي ودفاع مــدين) ،واألمــن الوطنــي واالســتخبارات
العســكر َّية ،واملخابــرات العامــة ،وقــوات حــرس الرئاســة.

الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة جهــازً ا أمن ًّيــا يشــمل :الرشطــة بعــد أن تــم دمــج القــوة التَّنفيذ َّيــة فيهــا،
شــكلت ُّ
واألمــن الداخــي ،واألمــن الوطنــي ،واألمــن واحلاميــة ،والدفــاع املــدين والرشطــة البحريــة والرشطــة النســائية.

11

الشطة العسكر َّية يف غزة عىل الرابط:
انظر/ي املوقع اإللكرتوين الرسمي جلهاز ّ

12

الشطــة
بالشطــة العســكر َّية يف غــزة ،منشــور عــى الصفحــة الرســمية جلهــاز ّ
انظــر/ي تقريــر إحصائــي خــاص ّ
العســكر َّية عــى موقــع التواصــل االجتامعــي./https://www.facebook.com/MPGAZAMP :

http://www.moi.gov.ps/Home/Security/85
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أو ًالّ :
الشرطة العسكر َّية يف قطاع غزة

yتنفيذ مهام ملتابعة منازعات حول املرياث.

yالقيام بأعامل معاجلة اعتداءات وهتديد املمتلكات عامة.
yمتابعة شكاوى ضد موظفي القطاع العسكري.

yالقيام بمهام تنفيذ جوالت تفقدية ومتابعة وتفتيش.
yتنفيذ مهامت اعتقال وإيصال بالغات.

yالقيام بأعامل تأمني ونرش حواجز عسكرية.

yمعاجلة التجاوزات السلوكية والعسكر َّية لعنارص وزارة الداخلية.
الشطة العسـكر َّية التابع لـوزارة الداخلية يف قطـاع غزة يف
وقـد شـكّل جهـاز ّ
العـام 2013م ،جلنـة خاصـة بمكافحة جرائم األمـوال ،مهمتهـا متابعة قضايا
تتعلـق بالذمـة املالية اخلاصـة باملواطنين ،واختاذ إجـراءات تتعلـق باالحتجاز
والتوقيـف على ذمة تلـك اللجنة ،وقـد قامت اهليئـة بمتابعة أعامل ونشـاطات
تلـك اللجنـة ،وتدخلـت بالعديد من املتابعـات واملراجعـات لوقف تدخالت
جلنـة مكافحـة جرائـم األمـوال ،إىل أن تـم وقف عمل تلـك اللجنـة ،وجتميد
نشـاطاهتا ،وحتويـل القضايا وامللفـات التي تتابعهـا كافة ،إىل القضـاء النظامي
بصفتـه صاحـب االختصـاص األصيل واملبـارش ملتابعة تلـك االدعاءات.
الشطة العسـكر َّية
ويف هنايـة عام  ،2015وخالل عام  ،2016اسـتأنف جهاز ّ
التابـع ملديـر عـام قوى األمـن الداخلي يف قطاع غزة ،نشـاطه يف متابعـة قضايا
الذمـة املاليـة اخلاصـة باملواطنني املدنيين ،ومل يتضـح للهيئة املعايير واآلليات
الشطـة العسـكر َّية يف اسـتقبال شـكاوى املواطنين املاليـة
التـي تسـتند إليهـا ّ
الشطة
املدن َّيـة ،عدا عـدم معرفة اهليئة باإلجـراءات التَّنفيذ َّية التي تسـتخدمها ّ
13

تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

العسـكر َّية يف متابعة تلك الشـكاوى.13
الشطـة العسـكر َّية يف قطاع غـزة ،14حـول املهامت التـي نفذها
ووف ًقـا جلهـاز ّ
تقريـرا جاء فيـه أنه ن ّفـذ ()12435
خلال عـام 2016م ،فقـد أصـدر اجلهاز
ً
مهمـة ،شـملت خمالفـات انضباطيـة وقضايـا ماليـة وعقـارات ومريا ًثـا
وبين التقريـر َّ
أن إدارة التحقيـق املركزي
واعتـداءات وهتديـد ممتلكات عامةّ ،
الشطة العسـكر َّية أهنـت خالفات وقضايا مالية خلال عام 2016م
يف جهاز ّ
دوالرا أمريك ًّيا.
بواقـع ( )473قضيـة ،بقيمـة ماليـة تقـدر بــ()٨،30٢،٢37
ً

بين التقريـر َّ
الشطـة العسـكر َّية يف حمافظـات
أن إدارة العمليـات ولـواء ّ
كما ّ
قطـاع غـزة ،ن ّفـذت ( )2615مهمـة اعتقـاالت وبالغـات ،خاصـة بالقضايا
والشـكاوى التـي يتابعهـا اجلهاز.
الشطـة العسـكر َّيةَّ ،
أن إدارة التحقيـق
ويف هـذا الشـأن ،أوضـح قائـد جهـاز ّ
تعمـل بشـكل مسـتمر عىل إهنـاء اخلالفـات والقضايـا املاليـة وحقـوق الغري،
مشـد ًدا على َّ
أن عملهـم ال خيرج عن سـياق الشرع والقانون والعـرف ،وأكّد
ّ
الشطة العسـكر َّية تسـعى بـكل طاقتها إلهناء القضايـا العالقة بني املواطنني
أن ّ
الشطـة
أيضـا بـأداء ّ
بالطـرق الو ّد ّيـة بعيـدً ا عـن املحاكـم والنيابـة .وأشـاد ً
العسـكر َّية يف حمافظـات قطاع غـزة ،والتي تقـوم بمتابعة قضايـا املواطنني بكل

13
14

حاولت اهليئة العديد من املرات ،لعقد لقاء مع مدير الرشطة العسكر َّية إال أنه مل تتم االستجابة إىل طلبها.

أصــدر جهــاز الرشطــة العســكر َّية بتاريــخ 2017/1/16م تقريـ ًـرا موجــزً ا إحصائ ًّيــا مــن خــال صفحتــه عــى
موقــع التواصــل االجتامعــي ،حــول النشــاطات واملهــات التــي نفذهــا خــال عــام  ،2016انظــر/ي الصفحــة
الرســمية جلهــاز الرشطــة العســكر َّية عــى موقــع التواصــل االجتامعــي:
./https://www.facebook.com/MPGAZAMP
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أو ًالّ :
الشرطة العسكر َّية يف قطاع غزة

مشيرا إىل َّ
أن هـذا واجبهـم جتـاه املواطنني على مدار السـاعة.15
اهتمام،
ً

يتضـح مـن خلال االسـتعراض السـابقَّ ،
تناقضـا وفجـوة كبيرة
أن هنـاك
ً
مـع الـدور واهلـدف مـن تشـكيل وإنشـاء جهـاز االسـتخبارات العسـكر َّية
(الشطة
ضمـن املنظومـة األمنية والعسـكر َّية لألجهـزة األمنيـة الفلسـطينيةّ ،
العسـكر َّية) ،التـي تتمحـور يف احلفاظ على أمن املؤسسـة األمنية والعسـكر َّية
ومحايـة اجلبهـة الداخليـة واخلارجيـة للمجتمـع وكشـف وتع ّقـب ومنـع
العمليـات االسـتخباراتية وغريهـا مـن األنشـطة اهلدامـة ،وكشـف وتعقـب
ومنـع اإلرهـاب الداخلي واإلرهـاب الـدويل والتطـرف وغريه من نشـاطات
وتقـوض بنيـان املجتمع الفلسـطيني ،كما ورد يف رسـالة اجلهاز
تضر
ّ
وأعمال ّ
املنشـورة على موقعـه الرسـمي.

باإلضافـة إىل كوهنـا اجلهـة املختصـة بمتابعـة املخالفـات االنضباطيـة داخـل
وبين املهـام واالختصاصـات التـي يعلنهـا
املؤسسـات األمنيـة والعسـكر َّيةَ ،
ويقـوم بتنفيذهـا ،والتـي تتعلـق يف اجلـزء األكبر منهـا بمتابعـة والتدخـل
باألعمال والنشـاطات املدن َّيـة والتجاريـة اخلاصـة باملواطنين وقضايـا الذمـة
املاليـة ،باإلضافـة إىل اخلالفـات العقاريـة وخالفـات املرياث ،التـي خترج من
حيـث األسـاس عـن الـدور واملهام الـذي يربر هـدف وفكـرة إنشـاء اجلهاز،
كما وخيالف مبـدأ املرشوعيـة وقواعـد االختصـاص ،القائم عىل أسـاس مبدأ
السـلطة التَّنفيذ َّيـة على
الفصـل بين السـلطات ،ويؤسـس لتعـدّ ي
ّ
وتغـول ُّ
السـلطة القضائ َّيـة ،باعتبـار َّ
الشطة العسـكر َّية
أن مـا تقـوم بـه ّ
اختصاصـات ُّ
السـلطة
يف غـزة مـن خالل تلـك املهمات واالختصاصات املعلنـة اعتداء عىل ُّ
15

الشطة العسكر َّية (مرجع سابق).
انظر/ي تقرير ّ

15

تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

القضائ َّيـة بصفتهـا صاحبـة االختصـاص األصيـل يف نظـر املنازعات الناشـئة
بني األفـراد ،واملخالفـات القانون َّية ،ومنحـت للمحاكم عىل اختلاف أنواعها
ودرجاهتـا الواليـة العامـة[ ]16للفصـل يف تلـك املنازعـات واملخالفات.

16

السلطة القضائ َّية رقم ( )1لسنة 2002م( ،مرجع سابق).
 .حسب املادة ( )14من قانون ُّ
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ثانيا :واقع تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف النزاعات املالية وأمناط االنتهاكات:
ً

ثانيا :واقع تدخل ّ
العسكرية يف النزاعات املالية
الشرطة
َّ
ً
وأمناط االنتهاكات:
يسـتعرض التقريـر يف هذا املحور الشـكاوى التي تلقتهـا اهليئة خالل

الشطة
الفترة من  2016/1/1حتـى  2017/3/30الـواردة عىل ّ
العسـكر َّية ،وتوزيعهـا اجلغـرايف على املحافظـات يف قطـاع غـزة،
والسياسـ َّية ،واحلقوق
وأبـرز االنتهـاكات التي طالت احلقـوق املدن َّية ِّ
الشطة العسـكر َّية يف
االقتصاد َّيـة واالجتامع َّيـة ،الناجتـة عـن تدخـل ّ
املنازعـات املاليـة املدن َّية.

عدد الشكاوى وتوزيعها اجلغرايف

تل َّقـت اهليئة ( )52شـكوى خاصة باملعامالت املاليـة املدن َّية اخلاصة باملواطنني،
الشطـة العسـكر َّية التابع
يدعـي فيهـا املواطنـون باسـتدعائهم من قبـل جهاز ّ
ملديـر عـام قـوى األمـن الداخلي يف قطاع غـزة ،والتدخـل يف قضايـا نزاعاهتم

املاليـة املدن َّيـة الناشـئة عـن التعاقـدات واألعمال التجاريـة واملدن َّيـة اخلاصـة
توزعـت تلـك الشـكاوى ،بواقـع ( )29شـكوى يف
بمعامالهتـم املاليـة ،وقـد َّ
حمافظـة غـزة )7( ،شـكاوى يف حمافظـة شمال غـزة )5( ،شـكاوى يف حمافظـة
خانيونس )4( ،شـكاوى يف حمافظة رفح )7( ،شـكاوى يف املحافظة الوسـطى.
يتضـح مـن االسـتعراض السـابق ألعـداد الشـكاوى وتوزيعها اجلغـرايف عىل
حمافظـات قطـاع غـزة ،تركّز عـدد الشـكاوى األكرب يف مدينـة غـزة ،باعتبارها
مركـز األعمال التجاريـة واملاليـة ،ومركـز النشـاط االقتصـادي لقطـاع غـزة
17

تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

الشطة العسـكر َّية يف
بوجـه عـام ،باإلضافـة إىل وجود املركـز الرئييس جلهـاز ّ
مدينـة غـزة ،ومتركـز وحداته وأعاملـه يف املكان نفسـه.

صور وأنامط املنازعات املالية وقيمتها

تعـددت صـور وأنماط انتهـاكات املنازعـات املاليـة املدن َّيـة التـي رصدهتـا
الشطـة العسـكر َّية ،والتـي متحـورت حـول طيف واسـع
اهليئـة على جهـاز ّ
مـن املعاملات املدن َّيـة والتجاريـة ،سـواء كانـت معاملات مدنيـة خاصـة،
كمعاملات البيـع والتسـجيل واملرياث وإخلاء مأجور ...إلـخ ،أو معامالت
جتاريـة واسـتثامرية عامـة متس النشـاط االقتصادي واالسـتثامري بشـكل عام.
يوضـح أنـواع تلـك املعاملات واملنازعـات املالية حمـل رصد
اجلـدول التـايل ّ
التقرير:
الرقم
1
2
3
4
5

نوع املنازعات املالية

توقيع عقود بيع عقار
توقيع سندات دين
فسخ عقود جتارية

توقيع تعهدات باطلة قانونًا
خالف مايل

6

توقيع كمبياالت

8

خالف مايل

7

توقيع عقود

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

املهنة

القيمة املالية

موظف عسكري

( 18000شيكل)

عاطل عن العمل (مريض) (  )250،000دوالر
صاحب رشكة جتارية

( 138500دوالر)

موظف يف وزارة العدل

( 11،000دينار
أردين)

سائق أجرة

( 2500دوالر)

ال يعمل (مسن)

-

-

( 14،000دوالر)
( 15،000دوالر)

سائق أجرة
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ثانيا :واقع تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف النزاعات املالية وأمناط االنتهاكات:
ً

الرقم
9

نوع املنازعات املالية

خالف مايل

10

توقيع سندات حتكيم

12

خالف مايل

11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26

خالف مايل
خالف مايل

املهنة

القيمة املالية

قطاع الرصافة

(مليون دوالر)

( 3000دوالر)

-

موظف حكومي -غزة-

-

-

( 20،000شيكل)

موظف حكومي

خالف مايل

بيع ورشاء الوقود

خالف مايل

-

خالف مايل
خالف مايل

توقيع كمبيالة

توقيع سندات حتكيم

( 120،0000دوالر)
-

عاطل عن العمل (مريض)

-

-

-

-

( )30،000دوالر
( 20،000دوالر)

حماسب

 700ألف شيكل

توقيع عىل عقد البيع باإلكراه

ال يعمل (مسن مريض)

 250ألف دوالر

اإلجبار عىل دفع مبالغ مالية

تاجر

 5200دينار

التوقيع عىل سند حتكيم
خالف مايل

توقيع كمبياالت
خالف مايل

تاجر

طالب جامعي

مليون دوالر
-

جتارة السيارات

صاحب رشكة السويس
لألثاث

 17ألف دوالر

 170000دوالر

يتضـح مـن الرصد السـابق للشـكاوى التـي تلقتها اهليئـة ،عدم وجـود معايري
الشطة العسـكر َّية ،حيث
خاصـة باملنازعـات املاليـة املدن َّية التـي تتدخل فيهـا ّ
تتدخـل يف مجيـع أنماط املعاملات املاليـة املدن َّيـة والتجاريـة ،ومهما كان نوع
19

تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

املعاملات املاليـة حمـل النـزاع ،وأ ًّيا كانـت قيمتها ،كما تركز جتميع الشـكاوى
التـي تلقتهـا اهليئـة بشـكل مبـارش على فئـة الذكـور مـن املواطنين ،وتشـمل
جتـارا أو موظفني
مجيـع الرشائـح االجتامع َّيـة واالقتصاد َّيـة منهم ،سـواء كانوا ً
ٍ
أراض ،أو عماالً أو عاطلين عـن العمل...إلـخ،
أو مسـتأجرين ،أو ملاك

مسـت بشـكل غير مبـارش الفئـات االجتامع َّيـة األخـرى،
باإلضافـة إىل أهنـا ّ
كالنسـاء واألطفـال مـن خلال اإلجـراءات واملعاجلـات التي تفرضهـا جراء
تدخلهـا يف تلـك املنازعـات ،والتـي يشـكّل االحتجـاز والتوقيـف لفترات
احلق يف السـكن والعمل واالسـتثامر ،املرصـودة يف التقرير
طويلـة ،وانتهاكات ّ
نماذج مبـارشة هلا.

• أنامط االنتهاكات حسب الشكاوى

تعـددت أنماط االنتهـاكات التـي طالـت حقـوق املواطنين الناشـئة
الشطـة العسـكر َّية يف قضايـا املعاملات املاليـة املدن َّيـة،
عـن تدخـل ّ
وقـد تركّـزت تلـك االنتهـاكات على احلقـوق األساسـية املكفولـة
للمواطنين والتي تشـكّل محايتها رضور ًة السـتقرار النظـام االجتامعي
ً
وحاضنـة السـتمرار واطمئنـان القطاعات
واالقتصـادي يف املجتمـع،
االقتصاد َّيـة واملاليـة املختلفـة بكفالة حرية النشـاط االقتصـادي ،حتت
ً
ووفقـا لقواعـده وحـدوده .يسـتعرض هـذا التقريـر
مظلـة القانـون،
الشطـة العسـكر َّية يف قطـاع غـزة،
صـور التدخلات التـي تقـوم هبـا ّ
ومـا تشـكّله مـن انتهاك للحقـوق التـي كفلهـا التنظيم القانـوين املحيل
والقانـون الـدويل حلقـوق اإلنسـان ،ويسـتعرض أنامط الشـكاوى التي
تابعتهـا اهليئـة خلال الفترة املذكـورة ،ويف هـذا السـياقَّ ،
فـإن ُ
تدخل
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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ثانيا :واقع تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف النزاعات املالية وأمناط االنتهاكات:
ً

الشطـة العسـكر َّية يف املنازعـات املاليـة املدينـة انطـوى على اعتـداء
ّ
صـارخ على مبـدأ الفصـل بين السـلطات املكفـول بالقانـون األسـايس
الفلسـطيني يف مادتـه الثانية17وخمالفـة لقواعـد االختصـاص ،التـي أناطـت
بالسـلطة القضائ َّيـة النظـر يف املنازعـات الناشـئة بني األفـراد بصفتهـا صاحبة
ُّ
السـلطة القضائ َّية
االختصـاص األصيـل وف ًقـا ّ
لنـص املـادة ( )14مـن قانـون ُّ

احلـق احلصري
رقـم ( )1لسـنة 2000م ،الـذي يعطـي املحاكـم النظاميـة
ّ
يف نظـر يف املنازعـات املاليـة والتجاريـة اخلاصـة باملدنيينّ ،
وأن مـا تقـوم بـه
الشطـة العسـكر َّية يف غـزة مـن خلال املهمات واالختصاصات التـي تعلنها
ّ
وتغـوالً
ً
صارخا
السـلطة التَّنفيذ َّيـة واعتـدا ًء
ّ
ومتارسـها ،باعتبارهـا جـز ًءا مـن ُّ
السـلطة القضائ َّيـة ،يسـتعرض التقريـر
على اختصاصـات وصالحيـات ُّ
الشطة
أنماط وأشـكال التدخلات يف املنازعات املاليـة التي تقوم هبـا ّ
العسـكر َّية يف قطـاع غـزة ،ومـا تشـكّله مـن مسـاس مبـارش للحقـوق
واحلريـات التـي كفلهـا القانـون الوطنـي والقانـون الـدويل حلقـوق
الشطة العسـكر َّية
اإلنسـان؛ وذلـك من خلال اسـتعراض انتهـاكات ّ
التـي شـكّل التهديـد واإلكـراه واحلرمـان مـن احلقـوق املكفولـة أبـرز
والسياسـ َّية
أنامطهـا ،باإلضافـة إىل االنتهـاكات طالـت احلقـوق املدن َّية ِّ
واالنتهـاكات التـي طالت احلقـوق االقتصاد َّيـة واالجتامع َّيـة املكفولة.

17

التــي تنــص عــى َّ
أن «الشــعب مصــدر الســلطات ويامرســها عــن طريــق الســلطات الترشيعيــة والتَّنفيذ َّيــة
والقضائ َّيــة».

21

تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

• استخدام التهديد واإلكراه من قبل ّ
الشطة العسكر َّية

رصـدت اهليئة مـن خلال متابعتها للشـكاوى التـي تلقتها ،اسـتخدام
الشطة العسـكر َّية لوسـيلة التهديد واإلكراه يف تدخلهـا ِّ
حلل النزاعات
ّ

املاليـة للمواطنين ،والتي تتمحـور يف هتديدهم باحتجازهـم وتوقيفهم
لـدى اجلهـاز إىل أجـل غير مسـمى ،وذلـك لرتهيبهـم وإجبارهم عىل
ِّ
بحـل املنازعـات املالية اخلاصـة هبم ،وفـق اآللية التي
القبـول والتعهـد
يقررهـا اجلهـاز ،بمعـزل عـن األطـر والضوابـط القانون َّيـة ،وبصـورة
تعسـفية مرتافقة مـع الضغط واإلجبار ،والتي تشـكّل انتهـاكًا حلقوقهم
القانون َّيـة املكفولـة بالقانـون األسـايس ،وخاصـة املـادة ( 18)32التـي
تؤكـد َّ
أي اعتـداء على حقـوق وحريـات املواطنني املكفولة تشـكل
أن َّ
جريمـة ال تسـقط بالتقادم ،وانتهـاكًا لقانون العقوبات الفلسـطيني رقم
( )74لسـنة 1936م النافـذ يف قطـاع غـزة ،والذي يوقع اجلـزاء وجيرم
موظفـي اخلدمـة العامة يف حـال قيامهم باسـتخدام اإلكـراه أو التهديد
أي شـخص عىل القيـام بفعل غري قانـوين أو امتناعـه ،19وجيرم
إلجبـار ّ
أيضـا على ِّ
كل مـن خيالـف الترشيعـات ،20وهـو يعـدّ
ويوقـع اجلـزاء ً
18

تنــص املــادة ( )32عــىِّ :
أي مــن احلريــات الشــخصية أو حرمــة احليــاة اخلاصــة لإلنســان وغريهــا
كل اعتــداء عــى ٍّ
مــن احلقــوق واحلريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون األســايس أو القانــون ،جريمــة ال تســقط الدعــوى اجلنائيــة
تعويضــا عــادالً ملــن وقــع عليــه الــرر.
الســلطة الوطنيــة
ً
وال املدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم ،وتضمــن ُّ

20

أنّ :
أي ترشيــع مــن الترشيعــات بإتيانــه فعـ ً
ـص املــادة ( )142عــى ّ
ـا حيظــر عليــه ذلــك
كل مــن خالــف قصــدً ا ّ
تنـ ّ
الترشيــع أن يقــوم بــه أو بإغفالــه القيــام بفعــل يقــي عليــه ذلــك الترشيــع أن يقــوم بــه ،وكان ذلــك الفعــل أو
ـأي فئــة منــه ،يعــدّ أنــه ارتكــب جنحــة ،ويعاقــب باحلبــس مــدة ســنتني أو بغرامــة
الــرك يتعلــق باجلمهــور ،أو بـ ّ
ـص الترشيــع ّ
أن املقصــود هــو فــرض عقوبــة
ـ
ن
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ظه
إذا
إال
ـن،
ـ
العقوبت
ـن
قدرهــا مئــة جنيــه أو بكلتــا هاتـ
ِّ

19

تنــص املــادة ( )100فقــرة (ج) ّ
شــخصا آخــر بإحلــاق األذى بذاتــه أو بالنيــل مــن ســمعته أو
كل مــن :هــدد
ً
بــاإلرضار باملــه أو هــدده بإحلــاق األذى بشــخص ينتمــي إليــه أو النيــل مــن ســمعته؛ قاصــدً ا بذلــك محلــه عــى
ـق القيــام بــه :يعــدّ أنــه
القيــام بفعــل ال يفــرض عليــه القانــون القيــام بــه أو إغفــال القيــام بفعــل خيولــه القانــون حـ ّ
ارتكــب جنحــة.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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ثانيا :واقع تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف النزاعات املالية وأمناط االنتهاكات:
ً

مـن قبيل إسـاءة اسـتعامل الوظيفـة التـي حيظرهـا قانـون العقوبات.21
الشطـة العسـكر َّية يف هـذا اجلانب عـدم متكني
كما ينتـج عـن سـلوك ّ
املحتجزيـن مـن ِّ
حقهـم يف الدفـاع أو االلتجـاء إىل الوسـائل القانون َّيـة
املكفولـة واملصانـة ،بموجـب القانـون األسـايس ال سـيام املـادة ()14
التـي تسـتوجب املحاكمـة القانون َّيـة العادلـة من خالل توفير ضامنات
الدفـاع ،ومـن أبـرز النماذج التـي تلقتهـا اهليئـة يف هذا اإلطار شـكوى
املواطن:
(م،ع) 50( ،عا ًمـا) ،يعمـل سـائق تاكسي ،مـن مدينـة غـزة،
الشطة
أفـاد فيهـا أنـه بتاريـخ  ،2017/2/20توجه إىل مقـر ّ
العسـكر َّية ،بعـد اسـتدعائه عرب اهلاتـف للحضور لـدى اجلهاز
ألمـر طـارئ ،وبمجـرد وصوله تـم هتديـده باالحتجـاز ،إذا مل
يوقـع على تعهد بدفـع مبلغ مـايل يبلـغ ( )3000دينـار أردين،
لشـقيقته (نفين) ،وهـي قيمـة حصـة إرثيـة لقطعـة أرض تبلغ
مسـاحتها (100م) ،ونتيجـة خوفـه وهتديـده باحتجـازه قـام
علما أنـه توجـد مسـتندات
بالتوقيـع على التعهـد املطلـوبً ،
ووثائـق قانونيـة تفيـد ببيـع شـقيقته حلصتهـا اإلرثية منـذ العام
تـم إخلاء سـبيله بعـد التوقيـع ،ومطالبتـه بعـدم
 .2009ثـم َّ
اللجـوءللقضـاءصاحـباالختصـاصاألصيـليف ّ
حـلالنـزاع.

21

أخرى عىل تلك املخالفة.

أنّ :
تنــص املــادة ( )112عــى ّ
بــأي فعــل مــن أفعــال
كل موظــف يف اخلدمــة العامــة( :أ) قــام أو أمــر بالقيــام ّ
ّ
االســتبداد جيحــف بحقــوق شــخص آخــر مســيئًا يف ذلــك اســتعامل ســلطة وظيفتــه ،أو(ب) دخــل منــزل أحــد
أفــراد النــاس رغــم إرادتــه يف غــر األحــوال التــي جييزهــا القانــون أو دون أن يراعــي األصــول املقــررة يف القانــون.
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تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

ياسية:
والس
 .1انتهاكات احلقوق
َّ
َّ
املدنية ِّ

احلق يف احلرية واألمان الشخيص
أ .انتهاك ّ

الشطة العسـكر َّية يف
يعـدّ اسـتدعاء واحتجاز املواطنني مـن قبل جهاز ّ
للحـق يف احلرية واألمان الشـخيص املكفـولً ،
وفقا
قطـاع غـزة ،انتهاكًا
ِّ
لنـص املـادة ( )11من القانون األسـايس الفلسـطيني ،22والتي تشـمل
ّ
عـدم جواز توقيـف أحـد أو اعتقاله تعسـ ًفا ،وعدم جـواز حرمان أحد
ً
وطبقـا لإلجـراءات
ينـص عليهـا القانـون،
مـن حريتـه إال ألسـباب
ُّ
أي شـخص تـم توقيفه بأن يقـدّ م رسي ًعا إىل
املقـررة فيه ،كام يشـمل َّ
حق ِّ
حق الرجـوع إليها لتفصل
املحكمـة املختصة بمحاكمتـه ،وأن يكون له ّ
يف قانونيـة توقيفـه ،واإلفـراج عنـه إذا ثبـت بطلان التوقيـف ،على أن
حـق احلصول على تعويـض ،إذا كان ضحيـة اعتقال أو
دائم ّ
يكـون لـه ً
ونص املـادة ( )29من قانون اإلجـراءات اجلزائية
توقيـف غري قانـوينّ .
نصـت عىل عدم جـواز القبض عىل أحد
رقـم ( )3لسـنة 2001م ،التي ّ
أو حبسـه إال بأمـر قضائي ً
وفقـا ألحكام القانـون ،وحيـدد القانون مدة
احلبـس االحتياطـي ،وأوجبـت عـدم جـواز احلجـز أو احلبـس يف غري
األماكـن اخلاضعـة للقوانين الصـادرة بتنظيـم السـجون ،كما ينطـوي
على انتهـاك للمادة ( )9مـن العهـد الـدويل اخلـاص باحلقـوق املدن َّيـة
احلـق يف احلريـة واألمان الشـخيص.
والسياسـ َّية ،التـي كفلـت احترام
ّ
ِّ
الشطـة العسـكر َّية باسـتدعاء وتوقيف
وبنـاء على رصـد اهليئـة تقـوم ّ
22

ـق طبيعــي ،وهــي مكفولــة ال متــس -2 .ال جيــوز القبــض عــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه
 -1احلريــة الشــخصية حـ ّ
ـأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إال بأمــر قضائــي وف ًقــا ألحــكام القانــون ،وحيــدد القانــون مــدة
أو تقييــد حريتــه بـ ّ
احلبــس االحتياطــي ،وال جيــوز احلجــز أو احلبــس يف غــر األماكــن اخلاضعــة للقوانــن الصــادرة بتنظيــم الســجون.
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ثانيا :واقع تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف النزاعات املالية وأمناط االنتهاكات:
ً

واحتجـاز املواطنين دون اتبـاع اإلجـراءات القانون َّيـة ،وتسـتخدم
املقرة هلا وفـق القانون بشـكل خمالف للـدور املنوط فيها
وسـائل القـوة ّ
القيـام بـه ،وتنتـزع معاجلـات حتت الضغـط واإلكـراه والرتهيـب ِّ
حلل
املنازعـات املاليـة بني املواطنين ،وإجبارهـم عىل قبول تلـك املعاجلات

مبـارشا للحـق يف
واحللـول املفروضـة مـن قبلهـا بما يشـكّل انتهـاكًا
ً
احلريـة واألمـان الشـخيص ،ومـن أبـرز النماذج التـي تلقتهـا اهليئـة يف
هـذا اإلطـار شـكوى املواطن:
(أ ،ح) ( 33عا ًمـا) ،موظـف عسـكري مـن سـكان مدينـة
خانيونـس ،أفـاد فيهـا :أنّـه بتاريـخ 2016/11/26م ،وبينام
كان يتواجـد بالقـرب مـن موقـف السـيارات يف شـارع جلال
الشطـة
الكائـن وسـط خانيونـس ،أوقفتـه قـوة تابعـة جلهـاز ّ
العسـكر َّية ،واقتادتـه بواسـطة جيب عسـكري ،إىل مقـر اجلهاز
الكائـن بجـوار دوار أنصـار غـرب غـزة ،وطالبتـه بدفـع مبلغ
مـايل وقـدره ( 1000دوالر) ،لصالـح املواطـن (ت ،ش)،
ثـم قامـت يف شـهر  2016/5باحتجـازه مـرة أخـرى وطالبته
بدفـع مبلغ ( 18000شـيكل) لصالـح ذلك املواطـن ،ومكث
حمتجزا ملـدة ( )15يو ًمـا ،تعرض خالهلا للتعذيب وحلق شـعر
ً
الـرأس ،ثـم أخلت سـبيله بعد أن أجبر عىل توقيـع تعهد بدفع
تـم االلتـزام بدفـع األقسـاط،
املبلـغ املطلـوب منـه ،وبالفعـل ّ
ً
تعـرض له.
خشـية مـن تكـرار االحتجـاز والضرب الـذي ّ
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تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

احلق يف التقايض وضامنات املحاكمة العادلة:
ب .انتهاك ّ

يشـكّل ّ
الشطـة العسـكر َّية يف املعاملات والنزاعـات املاليـة
تدخـل ّ
للمواطنين واملنظورة أمـام القضاء ،أو الصادرة ِّ
بحقهـا أحكام قضائية،
للحق يف التقـايض ،باعتباره حجر
وعـدم تنفيـذ أحكام املحاكم انتهـاكًا
ّ

نـص املادة
األسـاس ملبـدأ سـيادة القانون ومحايـة احلقـوق ،23وبخاصة ّ
ونص
السياسـ َّية واملدن َّيـةّ ،24
( )14مـن العهد الـدويل اخلاص باحلقوق ِّ
املـادة ( )1/30مـن القانـون األسـايس ،25واملـادة ( )2فقـرة ( )1مـن
نصت
قانـون تشـكيل املحاكـم النظاميـة رقـم ( )5لعـام  ،2001التـي ّ
على أن« :تنظـر املحاكـم النظاميـة يف فلسـطني يف املنازعـات واجلرائـم
بنـص قانوين خـاص ،ومتارس سـلطة القضاء عىل
كافـة ،إال ما اسـتثني
ٍّ
ونـص املادة ( )29مـن قانون اإلجـراءات اجلزائية
مجيع األشـخاص».
ّ
رقـم  3لسـنة  ،2001التـي أوجبـت عـدم جـواز القبـض على أحد أو
حبسـه إال بأمـر قضائـي ً
وفقـا ألحـكام القانـون ،وحيـدد القانـون مدة
احلبـس االحتياطـي ،وأوجبـت عـدم جـواز احلجـز أو احلبـس يف غري
األماكـن اخلاضعـة للقوانني الصـادرة بتنظيم السـجون.
23

«أن لـ ّ
انظــر/ي نــص املــادة ( )8مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان عــى ّ
ـكل شــخص احلــق يف أن يلجــأ إىل
املحاكــم الوطنيــة املختصــة ،إلنصافــه الفعــي مــن أيــة أعــال تنتهــك احلقــوق األساســية التــي يمنحهــا إياهــا
ّ
ونصــت املــادة ( )10مــن اإلعــان ذاتــه ّ
لــكل إنســان ،عــى قــدم املســاواة التامــة
أن «
الدســتور أو القانــون»ّ .
مــع اآلخريــن ،احلــق يف أن تنظــر يف قضيتــه حمكمــة مســتقلة وحمايــدة نظـ ًـرا منص ًفــا وعلن ًّيــا للفصــل يف حقوقــه
والتزاماتــه ،وأيــة هتمــة جزائيــة توجــه إليــه».

25

ّ
تنــص عــى ّ
حــق االلتجــاء إىل قاضيــه
حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة،
ولــكل فلســطيني ّ
أن «التقــايض ّ
ّ
الطبيعــي ،وينظــم القانــون إجــراءات التقــايض بــا يضمــن رسعــة الفصــل يف القضايــا».

24

ـق ّ
ـص عــى ّ
كل فــرد ،لــدى الفصــل يف أيــة هتمــة جزائيــة توجــه
أن :النــاس مجي ًعــا ســواء أمــام القضــاء .ومــن حـ ّ
تنـ ّ
إليــه ،أو يف حقوقــه والتزاماتــه يف أيــة دعــوى مدنيــة ،أن تكــون قضيتــه حمـ َّـل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل حمكمــة
خمتصــة مســتقلة حياديــة ،منشــأة بحكــم القانــون.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

26

ثانيا :واقع تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف النزاعات املالية وأمناط االنتهاكات:
ً

َّ
الشطـة العسـكر َّية يف متابعـة النزاعـات املاليـة املدن َّية
إن مـا تقـوم بـه ّ
ِ
خلـق
السـلطة التَّنفيذ َّيـة يف
اخلاصـة باملواطنين ،يشـكّل حماولـة مـن ُّ
أجسـام بديلة عن اهليئات واألجسـام القضائ َّية ،واسـتحداث إجراءات
وأدوات خـارج النظـام القانـوين ،مـا يشـكل خمالفـة واضحـة ملعايير

نص املبـدأ اخلامس مـن املبادئ األساسـية
اسـتقالل القضـاء ،بخاصـة ّ
ينـص على ّ
أن« :لـكل فـرد
السـلطة القضائ َّيـة ،الـذي
ّ
بشـأن اسـتقالل ُّ
احلـق أن ُياكم أمـام املحاكـم العادية ،أو اهليئـات القضائ َّيـة التي تطبق
اإلجـراءات القانون َّيـة املقررة ،وال جيوز إنشـاء هيئـات قضائية ال تطبق
اإلجـراءات القانون َّيـة املقـررة حسـب األصـول ،واخلاصـة بالتدابير
القضائ َّيـة لتنتـزع الواليـة القضائ َّيـة التـي تتمتـع هبـا املحاكـم العاديـة
أو اهليئـات القضائ َّيـة .ومـن أبـرز النماذج والصـور التـي توضح عدم
الشطـة العسـكر َّية للقضايـا املنظورة أمـام املحاكـم املختصة،
احترام ّ
والقـرارات الصـادرة عنهـا ،شـكوى املواطن:
(ط ،ه) ( 33عا ًمــا) ،مــن ســكان رفــح ،ويعمــل موظ ًفــا
حكوم ًّيــا ،والتــي أفــاد فيهــا« :أنــه تــم احتجــاز شــقيقه
(س ،ه) ( 39عا ًمــا) ،بتاريــخ 2016/8/14م ،لــدى جلنــة
مكافحــة جرائــم األمــوال يف جممــع أبــو خــرة احلكومــي،
وبعــد التحقيــق معــه لســاعات عــدة جــرى حتويلــه إىل مقــر
الشطــة العســكر َّية؛ وذلــك عــى خلفيــة قضايــا تتعلــق
ّ
بأمــوال واعتــادات ماليــة يف اخلــارج ،حيــث متــت مطالبتــه
بدفــع مبلــغ مــايل وقــدره ( 120،000دوالر) ،والتنــازل
27

تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

عــن قضيــة منظــورة أمــام حمكمــة العــدل العليــا يف غــزة،
ـرا بدفــع مبلــغ
مقابــل اإلفــراج عنــه ،كــا متــت مطالبتــه أخـ ً
مــايل وقــدره ( 4000دوالر) مقابــل اإلفــراج عنــه ،لكــن
ِّ
شــقيقه رفــض األمــر ،ويتمســك ِّ
حــل اخلــاف
بحقــه يف
الشطــة
ـزا لــدى ّ
أمــام القضــاء الفلســطيني ،وال يــزال حمتجـ ً
العســكر َّية عــى الرغــم مــن صــدور قــرار باإلفــراج عنــه
بتاريــخ 2016/10/11م ،مــن قبــل املحكمــة اإلداريــة،
حيمــل رقــم 2016/139م».

احلق يف السالمة اجلسدية:
ج .انتهاك ّ

رافـق ّ
الشطـة العسـكر َّية يف اسـتدعاء واحتجـاز وتوقيـف
تدخـل ّ
املواطنين يف القضايـا املتعلقـة باملعاملات املاليـة ،انتهـاك ِّ
حقهـم يف

السلامة اجلسـدية والـذي يشـمل بشـكل رئيـس ،محايـة اإلنسـان من
اخلضـوع للتعذيـب وغريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبة القاسـية أو
لنـص املـادة ( )5من اإلعلان العاملي
الالإنسـانية أو املهينـة ،يف خمالفـة
ّ
ونص املـادة ( )7من العهد الـدويل اخلاص باحلقوق
حلقوق اإلنسـانّ 26
ونص املادة ( )13من القانون األسـايس ،28الذي
والسياسـ َّيةّ ،27
املدن َّيـة ِّ
26

ـص عــى أنّـــه «ال جيــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو اإلحاطــة
تنـ ّ
بالكرامــة».

28

ألي إكــراه أو تعذيــب ،ويعامــل املتهمــون وســائر املحرومــن مــن حرياهتم
تنــص عــى أنــه «ال جيــوز إخضــاع أحــد ّ
معاملــة الئقــة».

27

ـص علـــى أنــه «ال جيــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو اإلحاطــة
تنـ ّ
بالكرامــة .وعــى وجــه اخلصــوص ،ال جيــوز إجــراء أيــة جتربــة طبيــة أو علميــة عــى أحــد دون رضــاه احلــر».
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ً

أكـد كفالـة احلقـوق واحلريـات العامـة الـواردة يف القانـون األسـايس
ونـص عىل عـدم سـقوط الدعـوى اجلنائية ،وال
أو القوانين األخـرى،
ّ
تعويضا عادالً
املدن َّية الناشـئة عنها بالتقـادم ،وفرض أن تضمن الدولـة
ً
حـق من حقوقـه املنصوص عليها
ملـن وقع عليه رضر جـراء انتهاك أي ّ
يف القانـون األسـايس .ومـن ناحيـة أخـرى ،و ّفـر قانـون اإلجـراءات
اجلزائيـة رقم ( )3لسـنة  2001ضامنـات احلامية والضامنـات اإلجرائية
نصـت املادة رقـم ()29
املتعلقـة بالسلامة اجلسـدية بأنواعهـا ،حيـث ّ
منـه على أنـه «ال جيـوز القبض على أحـد أو حبسـه إال بأمر مـن اجلهة
املختصـة بذلـك قانونًـا ،كما جتـب معاملته بام حيفـظ كرامتـه ،وال جيوز
إيـذاؤه بدن ًّيـا أو معنو ًّيا».

رصـدت اهليئـة مـن خلال الشـكاوى التـي تلقتهـا ،تعـرض غالبيـة
املشـتكني للضغـط واإلكـراه واملعاملـة القاسـية ،أثنـاء االحتجـاز
الشطـة العسـكر َّية لرتهيـب املواطنين
والتوقيـف ،يف حماولـة مـن ّ
ودفعهـم باجتـاه ختليـص معامالهتـم املاليـة ً
وفقـا للحلـول واملعاجلات
ّ
للحـل وإهنـاء متابعته لتلـك القضايـا .ومن أبرز
التـي يعرضهـا اجلهاز
النماذج شـكوى املواطـن:
(س ،د) ( 46عا ًمــا) ،مــن ســكان مدينــة غــزة ،التــي أفــاد
فيهــا« :أنــه عنــد حــوايل الســاعة  5:00مــن مســاء يــوم
الشطــة
2016/5/24م ،حــرت قــوة تابعــة جلهــاز ّ
العســكر َّية ،وقامــت باقتحــام منزلــه مــن خــال كــر البــاب،
ـب احلــاط بالكرامــة
واقتــادوه بالقــوة ،وتعــرض للشــتم والسـ ّ
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اإلنســانية ،واعتــدوا عليــه بالــرب باأليــدي عــى منطقــة
الظهــر ،التــي يعــاين منهــا ،وكان يعتــزم إجــراء عمليــة جراحية
هلــا ،وجــرى نقلــه إىل مقــر اجلهــاز ،وعنــد وصولــه تــم إبالغه
أ ّنــه حمتجــز عــى خلفيــة شــكوى مقدمــة مــن مالــك الشــقة
التــي يســتأجرها (ع ،د) ،وهــي قضيــة منظــورة أمــام القضــاء،
وطالبــوه بإخالئهــا ودفــع مبلــغ وقــدره ( 20،000شــيكل)،
ملالــك الشــقة ،واســتمر احتجــازه ملــدة ( 9أيــام) ،حيــث تــم
اإلفــراج عنــه بتاريــخ 2016/6/4م ،عــى أال يعــود للشــقة
التــي يســتأجرها مــرة أخــرى ،باإلضافــة إىل حرمانــه مــن أخذ
مقتنياتــه ومالبســه ،ولكنــه اجتــه إىل الشــقة فوجــد الكولــون
ـم تغيــره ،ثــم توجــه إىل
اخلــاص هبــا (قفــل البــاب) ،قــد تـ ّ
مركــز رشطــة العبــاس لتمكينــه مــن دخــول الشــقة ،فرفضــوا
الشطــة العســكر َّية».
ذلــك ،بســبب متابعــة القضيــة مــن قبــل ّ

د .انتهاك احلق يف امللكية:

ُيعـدّ ُّ
الشطة العسـكر َّية يف املنازعات املالية املدن َّيـة التي تتضمن
تدخـل ّ
املسـاس بأملاك املواطنني اخلاصة ،سـواء املنقولـة أو العقاريـة؛ انتهاكًا
نصت عليـه املـادة ( )17من اإلعلان العاملي
ّ
للحـق يف امللكيـة ،الـذي ّ
حـق ّ
كل فـرد يف التملك ،سـواء بمفرده،
حلقـوق اإلنسـان التـي أكدت ّ
أو مـع غيره ،وأضافـت إىل ذلك عـدم جواز جتريد شـخص مـن ملكه
تعسـ ًفا ،واملـادة ( )5/5مـن اتفاقيـة القضاء على مجيع أشـكال التمييز
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ً

ونـص املـادة ( )3/21مـن القانـون األسـايس التي جاء
العنصري،29
ّ
فيهـا ّ
أن« :امللكيـة اخلاصـة مصونة ،وال تنـزع امللكية وال يتم االسـتيالء
على العقـارات أو املنقـوالت إال للمنفعـة العامـة؛ ً
وفقـا للقانـون ،يف
مقابـل تعويـض عـادل أو بموجـب حكـم قضائـي .وال مصـادرة إال
بحكـم قضائي».

واسـتنا ًدا إىل متابعـات اهليئـة ،فقـد تلقـت عد ًدا مـن الشـكاوى يف هذا
الشطة
اإلطـار ،تنطـوي على مصـادرة غري مرشوعـة من قبـل جهـاز ّ
حلـق املواطنين يف حريـة التصرف بأمالكهـم ،حيـث ّ
إن
العسـكر َّية
ّ
نص بشـكل حصري على االختصـاص القضائي فيما يتعلق
القانـون ّ
باحلـق يف امللكيـة كضامنـة ومحايـة مضافـة حلقـوق املواطنين األصلية.
ّ
ومـن أبـرز الشـكاوى التي سـجلتها اهليئـة يف انتهـاك احلـق يف امللكية،
شـكوى املواطن:
(إ ،ح) 70( ،عا ًمـا) ،مـن سـكان مدينـة غـزة ،التـي أفـاد فيها:
«أنـه بتاريـخ 2016/5/24م جـرى اسـتدعاؤه برفقـة نجلـه
الشطة
(أ ،ح) ( 40عا ًمـا) ،بواسـطة اتصـال هاتفـي مـن قبـل ّ
العسـكر َّية ،إىل مقـر اجلهـاز الكائـن بجـوار دوار أنصار ،حيث
طالبتـه بالتوقيـع عىل عقـد بيع عقـار عبارة عن حملات جتارية،
يملكـه املواطـن املذكـور ويقـع يف شـارع الصناعة وسـط غزة،
29

إيفــا ًء لاللتزامــات األساســية املقــررة يف املــادة  2مــن هــذه االتفاقيــة ،تتعهــد الــدول األطــراف بحظــر التمييــز
حــق ّ
كل إنســان ،دون متييــز بســبب العــرق أو اللــون أو
العنــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله ،وبضــان ّ
ـق التملــك
األصــل القومــي أو اإلثنــي ،يف املســاواة أمــام القانــون ،ال ســيام بصــدد التمتــع باحلقــوق اآلتيــة »5 :حـ ّ
بمفــرده أو باالشــراك مــع آخريــن.
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لصالـح املواطـن (ع ،ح) ،ويبلـغ قيمتـه حـوايل ()250،000
دوالر .كما ّ
أن ذلـك العقار حمل خلاف بينه وبين مواطن آخر
(م ،ح) ،ومنظـور أمـام حمكمـة بداية غـزة منذ العـام 2015م،
تـم احتجـازه مع
ومل تفصـل فيـه بعـد ،وعندمـا رفـض التوقيع ّ
نجلـه يف املقـر ،وأبلغتـه إدارة اجلهاز أنـه لن يتم اإلفـراج عنهام
نظـرا لكونـه
إىل أن يوافـق على بيـع العقـار ،وأفـاد ً
أيضـا أنـه ً
مريضـا وال حيتمـل ظـروف االحتجـاز ،قـام بالتوقيع
شـخصا
ً
ً
الشطـة العسـكر َّية عنه،
على العقـد
مكرهـا ،وعليـه أفرجـت ّ
ً
ونجلـه يف سـاعة متأخرة مـن اليوم نفسـه».
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ً

واالجتماعية
االقتصادية
 .2انتهاكات احلقوق
َّ
َّ
رافـق ُّ
الشطـة العسـكر َّية يف املنازعـات املالية املدن َّيـة انتهاكات
تدخـل ّ
مبـارشة وغير مبـارشة ،طالـت جمموعـة مـن احلقـوق االقتصاد َّيـة
ومسـت بالتزامـات دولـة
واالجتامع َّيـة املكفولـة بالقوانين الوطنيـةّ ،

فلسـطني يف محاية واحرتام احلقـوق االقتصاد َّيـة واالجتامع َّية املنصوص
عليهـا يف العهـد الـدويل اخلـاص باحلقـوق االقتصاد َّيـة واالجتامع َّيـة،
التفصيـل التايل يسـتعرض أبرز االنتهـاكات التي طالـت تلك احلقوق.
.

احلق يف السكن:
أانتهاك ّ

طـال ُّ
الشطـة العسـكر َّية ،يف املنازعـات املاليـة املدن َّيـة ،انتهاكًا
تدخـل ّ
للحق يف السـكن ،الذي كفلته املـادة ( )1/11من العهد الدويل اخلاص
ّ
نصـت عىل أن :تقـر الدول
باحلقـوق االقتصاد َّيـة واالجتامع َّيـة ،والتـي ّ
كل شـخص يف مسـتوى معيشي ٍ
بحق ّ
كاف له
األطـراف يف هـذا العهد ّ
وألرستـه ،يو ّفـر ما يفـي بحاجتهم مـن الغذاء والكسـاء واملـأوى،»...
ويف تفسير اللجنـة املعنية باحلقـوق االقتصاد َّيـة واالجتامع َّيـة والثقافية
يف تعليقهـا العام رقـم ( )7عىل احلاميـة القانون َّية من إخالء السـكن باإلكراه،
ومـن املضايقـة وغري ذلك مـن التهديدات ،مؤكـدة َّ
أن حاالت إخالء السـكن
باإلكـراه تتعـارض مـع االلتزامـات الناشـئة بموجـب العهـد الـدويل اخلاص
باحلقـوق االقتصاد َّية واالجتامع َّيـة والثقافية.30
30

 ،www1.umn.edu/humanrts/arab/M13.pdfاللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة
بإصــدار التعليــق العــام رقــم ( )7اخلــاص باحلــق يف الســكن املالئــم بتاريــخ ( .1997املــادة  1-11مــن العهــد)
حــاالت إخــاء املســاكن باإلكــراه الحظــت اللجنــة ،يف تعليقهــا العــام رقــم  ،)1991( 4أنــه ينبغــي أن يتمتــع ُّ
كل
شــخص بدرجــة مــن األمــن يف شــغل املســكن تكفــل لــه احلاميــة القانون َّيــة مــن إخالئــه باإلكــراه ،ومــن املضايقــة
وغــر ذلــك مــن التهديــدات .وخلصــت إىل َّ
أن حــاالت إخــاء املســاكن باإلكــراه تتعــارض للوهلــة األوىل مــع
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نصت عىل
لنـص املـادة ( )23من القانون األسـايس ،التـي ّ
كما تشـكِّل انتهاكًا ّ
ّ
السـلطة الوطنية الفلسـطينية
أن« :املسـكن املالئـم ّ
حق لكل مواطن ،وتسـعى ُّ
نـص املادة ()7
لتأمين املسـكن ملن ال مـأوى له ،وحـدد القانـون ،وخاصة يف ّ
مـن القانون رقم ( )5لسـنة  2013بشـأن إجيـار العقارات السـاري املفعول يف
قطـاع غـزة ،احلـاالت التي جيـوز فيهـا إخلاء املأجور عـن طريق املؤجـر بعد
أن يتـم الرجـوع إىل املحكمـة املختصـة إلخلاء املأجور ،ولـو قبل انتهـاء مدة
عقـد اإلجيـار ،يف إحدى احلـاالت اآلتيـة :إذا مل يقم املسـتأجر ،بالوفاء باألجرة
أجـر املسـتأجر
يف ميعـاد اسـتحقاقها ،مـا مل يقـدم
عـذرا تقبلـه املحكمـة .إذا ّ
ً
بـأي وجه مـن الوجوه،
املأجـور مـن الباطـن ،أو تنـازل عنـه ،أو تركـه للغير ّ
أو قـام بتغيري تقسـيامت املأجـور ،بغري إذن كتـايب من املؤجـر أو خالف رشوط
العقـد ،31.ويشـكّل ُّ
الشطـة العسـكر َّية بإجبـار املواطنني على إخالء
تدخـل ّ
للحق يف السـكن وضامناتـه القانون َّية،
الشـقق السـكنية املؤجرة ،انتهاكًا
مبارشا ّ
ً
السـلطة القضائ َّيـة بوصفهـا صاحبـة االختصـاص
واعتـداء على صالحيـات ُّ
احلصري يف قضايـا وشـكاوى إخلاء األعيـان والشـقق السـكنية املؤجـرة،
وخروجـا عـن املعايير القانون َّيـة للحاميـة التـي أقرهـا املرشع حلـاالت إخالء
ً
املأجـور املحـددة على سـبيل احلرص ،ومـن النامذج التـي توضـح وتفصل هذا
االنتهـاك شـكوى املواطن:
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مقتضيــات العهــد .واللجنــة ،إذ نظــرت يف عــدد ال بــأس بــه مــن التقاريــر املتعلقــة بحــاالت إخــاء املســاكن
باإلكــراه يف الســنوات األخــرة ،بــا يف ذلــك حــاالت رأت فيهــا أنــه جيــري اإلخــال بالتــزام الــدول األطــراف،
قــد باتــت اآلن يف موقــف يتيــح هلــا أن تســعى إىل تقديــم مزيــد مــن اإليضــاح بشــأن اآلثــار املرتتبــة عــى هــذه
املامرســات مــن حيــث االلتزامــات الــواردة يف العهــد.
للمزيــد راجــع قانــون رقــم ( )5لســنة  2013بشــأن إجيــار العقــارات الصــادر واملطبــق مــن قبــل كتلــة التغيــر
واإلصــاح يف املجلــس الترشيعــي.
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(س ،د) ( 46عا ًمــا) ،مــن ســكان مدينــة غــزة ،وأفــاد فيهــا
«بأنــه بتاريــخ 2016/5/24م ،قامــت قــوة تابعــة للرشطــة
العســكر َّية باقتحــام منزلــه ،وكــر بــاب الشــقة التي يســكنها،
وقامــوا باحتجــازه بالقــوة ،وتلفظــوا بســيل مــن الشــتائم
بحقــه ،باإلضافــة إىل أهنــم اعتــدوا عليــه رض ًبــا باأليــدي،
عــى منطقــة الظهــر التــي يعــاين منهــا صح ًّيــا ،وتــم نقلــه إىل
الشطــة العســكر َّية الكائــن بجــوار دوار أنصــار وســط
ـر ّ
مقـ ّ
غــرب غــزة ،وفــور وصولــه أبلغــوه أنــه حمتجــز عــى خلفيــة
شــكوى مقدمــة مــن مالــك الشــقة (ع ،د) ،علـ ًـا ّ
أن القضيــة
الشطــة العســكر َّية بإخــاء
منظــورة أمــام القضــاء ،وطالبتــه ّ
الشــقة ،ودفــع مبلــغ  20000شــيكل ،للاملــك ،واســتمر
تــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ
احتجــازه ملــدة ( )9أيــام ،حيــث ّ
2016/6/4م ،بــرط أال يعــود للســكن يف الشــقة ،ودون
الســاح لــه بأخــذ مقتنياتــه الشــخصية ،وبعــد توجهــه للشــقة
ووجــد كولــون املفتــاح قــد تغــر ،ومل يتمكــن مــن الدخــول
إىل شــقته ،وبالتــايل أصبــح بــا مــأوى ،األمــر الــذي دفعــة
للتوجــه للرشطــة ،وتقديــم شــكوى هبــذا االعتــداء ،غــر ّ
أن
األخــرة رفضــت التدخــل بســبب متابعــة القضيــة مــن قبــل
الشطــة العســكر َّية».
ّ
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انتهاك احلق يف العمل:

طـال ُّ
الشطـة العسـكر َّية يف املنازعـات املاليـة املدن َّيـة انتهـاكًا
تدخـل ّ
نـص املـادة ( 32)6،7مـن العهـد الدويل
للحـق يف العمـل الـذي كفلـه ّ
اخلـاص باحلقوق االقتصاد َّيـة واالجتامع َّية ،وانتهاكًا للقانون األسـايس
حق ّ
نص يف املـادة ( )25على ّ
لـكل مواطن،
أن العمل ّ
الفلسـطيني الـذي ّ
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إىل توفيره ّ
لـكل
وهـو واجـب ورشف وتسـعى ُّ

نـص املادة
قـادر عليـه ،وقانون العمـل رقم ( )7لسـنة 2000م وخاصة ّ
الشطـة العسـكر َّية يف منـع املواطنني من
الثانيـة منـه ،33ويم ّثـل تدخل ّ
القيـام بأعامهلـم ً
وفقـا لتعاقداهتـم التجاريـة واملاليـة ،وإجبارهـم على
ً
وتدخل
مساسـا مبـارش بحقهم يف العمـل،
التنـازل عن أعامهلـم املدن َّية
ً
يف رشوط ومعايير عقـد العمـل لتعزيـز طـرف على حسـاب الطـرف
واضحـا ،وحيـدّ مـن احلريـة املكفولـة للقيام
متييـزا
اآلخـر ،بما يشـكِّل
ً
ً
ّ
وخيـل بالتدابير التـي جيـب أن تتخذهـا
باألعمال املختلفـة واملتعـددة،
احلـق دون قيود أو حـدود من
الدولـة يف تأمين املامرسـة الكاملـة هلـذا
ّ
32

املادة (:)6

 .1تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق يف العمــل ،الــذي يشــمل مــا لـ ّ
ـق يف أن
ـكل شــخص مــن حـ ٍّ
تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه بحريــة ،وتقــوم باختــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا
احلــق.
 .2جيــب أن تشــمل التدابــر التــي تتخذهــا ّ
كل مــن الــدول األطــراف يف هــذا العهــد لتأمــن املامرســة الكاملــة
هلــذا احلــق توفــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــن واملهنيــن ،واألخــذ يف هــذا املجــال بسياســات وتقنيــات
مــن شــأهنا حتقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة مطــردة وعاملــة كاملــة ومنتجــة يف ظـ ّـل رشوط تضمــن
للفــرد احلريــات السياســية واالقتصاديــة األساســية.
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املــادة (« :)7تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد ،بــا لـ ّ
ـق يف التمتــع بــروط عمــل
ـكل شــخص مــن حـ ّ
عادلــة ومرضيــة تكفــل عــى اخلصــوص ً
عيشــا كريـ ًـا هلــم وألرسهــم.

ـق لـ ّ
التــي تنــص عــى ّ
الســلطة الوطنيــة عــى توفــره عــى أســاس
أن (العمــل حـ ّ
ـكل مواطــن قــادر عليــه ،وتعمــل ُّ
تكافــؤ الفــرص ودون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز).

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

36

ثانيا :واقع تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف النزاعات املالية وأمناط االنتهاكات:
ً

توضح ذلك
شـأهنا املسـاس
ّ
باحلـق وتقييـده ،ومن أبـرز النماذج التـي ّ
شـكوى املواطن:
(ص ،ز) ،ويعمـل يف التجـارة العامـة واملقـاوالت ،ويسـتأجر
مدينـة األكـوا بـارك املائيـة (تقع عىل شـاطئ بحر مدينـة غزة)،
الشطة
توجه إىل مقـر ّ
أفـاد فيها أنـه بتاريـخ 2016/4/25مّ ،
العسـكر َّية ،وذلـك بعد أن ّ
تلقى اسـتدعاء عرب اهلاتـف ،وهناك
متـت مطالبتـه بإخالء وتـرك مدينـة األكوا بـارك ،التـي يديرها
بموجـب عقـد إجيـار منـذ سـنوات بينـه وبين رشكـة جنـان
فلسـطني املسـؤولة عـن منتجـع الشـاليهات ،وذلـك مقابـل
إخلاء سـبيله ،كما متـت مطالبتـه بالتنـازل عـن ِّ
حقـه يف إدارة
املكان.

• انتهاك قانون تشجيع االستثامر رقم ( )1لسنة 1998م وتعديالته:

يشـكِّل ُّ
الشطـة العسـكر َّية يف املنازعـات املاليـة انتهاكًا حلرية النشـاط
تدخـل ّ
االقتصـادي املكفولـة ،وحيـدّ مـن فتـح آفـاق ومعاملات جتاريـة واسـتثامرية
شـعورا
تنعكـس بشـكل مبـارش عىل تنميـة وتعزيـز االقتصـاد الوطني ،وختلق
ً
بعـدم االمـان املـايل واالقتصـادي األمـر الـذي يدفـع بعـزوف املسـتثمرين
وأصحـاب األمـوال مـن العمـل واالسـتثامر نتيجـة عـدم احترام املعايير
واإلجـراءات القانون َّيـة ،التـي تعـزز الشـعور بثقة أصحـاب األمـوال بوجود
مرجعيـات وضامنـات قـادرة على محايـة أمواهلـم وأعامهلـم ،بما يتناسـب مـع
نـص املادة ( )21األسـاس القانوين
حريـة النشـاط االقتصادي ،والتي تشـكل ّ
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لـه ،كما يشـكّل قانـون رقـم ( )1لسـنة 1998م ،بشـأن تشـجيع االسـتثامر،
وبخاصـة نصـوص املـواد ( )9،8،7اإلطـار القانـوين الوطنـي ،للحاميـة التي
أقرهـا املرشع يف سـبيل تعزيز ومحاية حرية النشـاط االقتصادي واالسـتثامري،
ّ
السـلطة القضائ َّية صالحية النظـر يف اخلالفات والنزاعات الناشـئة
وأحـال إىل ُّ
عـن تلـك األعمال ،والتـي تدخـل مـن ضمنهـا النزاعـات املاليـة املدن َّيـة ّ
حمل
الشطـة العسـكر َّية من إجبـار الشركات التجارية عىل
التقريـر ،ومـا تقـوم به ّ
فسـخ العقـود التجاريـة ،وإجبـار املواطنين على توقيع عقـود اتفـاق خمالصة
بشـأن العقـارات واملنقوالت املدن َّيـة ،والتدخل يف العمليـة التجارية من خالل
عـزل الكفلاء ،أو إضافة كفلاء آخرين ،انتهاك مبـارش للحاميـة القانون َّية التي
توضح
أقرهـا قانـون تشـجع االسـتثامر يف فلسـطني ومـن أبـرز النماذج التـي ّ
ّ
ذلـك شـكوى املواطن:
(ا ،م) ( 33عا ًمـا) ،مـن سـكان جباليـا يف حمافظـة شمال غـزة،
وصاحـب رشكـة جتاريـة ،والتي أفـاد فيهـا« :أنه تعاقـد بتاريخ
2016/6/1م مـع مجعيـة الريـاض اخلريية للتنميـة املجتمعية،
على بيع معـدات خاصـة باملخابـز ،وبأنه تلقـى اتصـاالً هاتف ًّيا
الشطـة العسـكر َّية ،اسـتدعته مـن خاللـه للحضور
مـن قبـل ّ
مقرهـا الكائـن يف منطقـة التـوام غـرب بيـت الهيـا ،مـن
إىل ّ
أجـل اإلدالء بشـهادته يف أمـر مل توضحـه لـه ،وعليـه توجـه
املواطـن املذكـور عنـد حـوايل السـاعة  12:00مـن ظهـر
2016/8/24م ،وفـور وصولـه جـرى التحقيـق معـه حـول
إخطـار عـديل صـادر عـن كاتـب العـدل يف غـزة موجـه إىل
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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مجعيـة الريـاض اخلرييـة للتنميـة املجتمعية -بسـبب عـدم وفاء
اجلمعيـة بسـداد أقسـاط قيمـة املعـدات -وعند حوايل السـاعة
الشطـة العسـكر َّية إىل مقرها
 15:00مـن اليـوم نفسـه ،نقلتـه ّ
الشطة
الواقـع بجـوار دوار أنصار غرب غـزة ،وهناك طالبتـه ّ
بإرجـاع معـدات خاصـة باملخابـز كان قـد باعهـا إىل اجلمعيـة
املذكـورة بقيمـة ( 138500دوالر) ،وقـد تسـ ّلم دفعتني بقيمة
( 16000دوالر) ،ويف املوعـد املحـدد السـتالم الدفعة الثانية،
مل ِ
تـف اجلمعيـة بالتزامهـا ،وعليـه قـام بالتوجـه بإخطـار عديل
هلـا لسـداد املبلـغ عبر كاتـب العـدل ،وكان االتفـاق يتضمـن
أي خلاف سـيتم اللجـوء للقضاء.
كذلـك أنـه يف حـال وقـع ّ
الشطـة العسـكر َّية
وبتاريـخ 2016/9/8م ،أفرجـت
ّ
عنـه بكفالـة شـخصية ،وعلى أن ُيعيـد تسـليم نفسـه بتاريـخ
2016/9/20م ،ويف حـال مل يفعـل ذلـك سـوف يدفـع مبل ًغا
علما َّ
قـرارا باإلفـراج
أن لديـه
ً
مال ًّيـا بقيمـة ( 10000دوالر)ً ،
الفـوري صـادر عـن حمكمـة العـدل العليـا يف غـزة بتاريـخ
2016/9/8م ،وجيـري الضغـط عليـه ومسـاومته هبـدف
إرجـاع املبالغ التي تسـلمها واسـتالم معداته ثان ًيـا ،وإهناء عقد
تـم توقيعـه بتاريـخ 2016/6/1م».
البيـع الـذي ّ
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حالة خاصة النتهاكات ّ
الشطة العسكر َّية
شكوى املواطن (ح ،ش)

يسـ ّلط التقريـر الضـوء على اسـتعراض شـكوى خاصـة ،قامـت اهليئة
بمتابعتهـا ،وأخـذ إفادات من املشـتكي ومـن ذويه بعـد وفاته ،تدخلت
الشطـة العسـكر َّية فيهـا ،وقامـت بالعديـد مـن اإلجـراءات غير
ّ
القانون َّيـة ،من حيـث التوقيف واالحتجاز وممارسـة الضغـط واإلكراه،
وإجبـاره على توقيع سـند للتحكيم ،باإلضافـة إىل حرمانه مـن ِّ
حقه يف
التقـايض ،وعـدم االلتزام باملعايير القانون َّية فيام يتعلـق بتقديم خدمات
الرعايـة الصحيـة والعلاج اللازم ،وإقدامـه على حماولـة االنتحـار،
وخلال يومين مـن حصولـه عىل إجـازة بيتيـة ،بعـد احتجـاز دام أكثر
مـن شـهرين متتاليين ،تعـرض النتكاسـة صحيـة ،أدت إىل وفاته.
يف هـذه احلالـة تسـتعرض اهليئـة اإلفـادات التـي حصلـت عليهـا مـن
املواطـن نفسـه قبـل الوفاة ،ومـن زوجته بعـد الوفـاة ،يف حماولة توضح
مـن خالهلـا خطـورة االنتهـاكات واإلجـراءات غير القانون َّيـة التـي
رافقـت وتزامنـت مـع حالة وفـاة املواطـن صاحـب الشـكوى ،والتي
بنص
تشـكّل يف جوهرهـا انتهـاكًا غير مبارش
ّ
للحـق يف احلياة املكفـول ّ
والسياسـ َّية.34
املـادة  6مـن العهد الـدويل للحقـوق املدن َّيـة ِّ

34

ـص املــادة ( )6عــى ّ
ـق مــازم لــكل إنســان .وعــى القانــون أن حيمــى هــذا احلــق .وال
أن»  .1احلــق يف احليــاة حـ ّ
تنـ ُّ
جيــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعس ـ ًفا.
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ً

إفادة املواطن قبل الوفاة
َّ
تلقـت اهليئة بتاريخ  2017/2/7شـكوى املواطـن (ح ،ش)،
ً
سـابقا يف
( 53عا ًمـا) ،مـن سـكان مدينة غـزة ،ويعمل حماسـ ًبا
مطعم كابو الكائن يف شـارع الشـهداء وسـط غزة ،وأفـاد فيها:

أنـه يف شـهر سـبتمرب /أيلـول 2016م توجـه إىل مركـز رشطة
العبـاس؛ بعـد أن ّ
تلقى اسـتدعاء عبر اهلاتف ،عىل إثر شـكوى
تقـدم هبـا املواطـن (ب ،خ) تتعلق بخالف مـايل ،وفور وصوله
للمركـز ،قـام أحـد املحققين بأخـذ إفـادة منـه تـدور حـول
اختالسـه مبل ًغـا مال ًّيـا وقدره ( 700،000شـيكل)- ،حسـب
ادعـاء املشـتكي ضـد املشـتكى ضـده ،-ويف اليوم التـايل جرى
عرضـه على النيابة العامة ممثلـة بوكيلها أ .علاء اجلدبة ،غري ّ
أن
األخير قام بحفـظ القضية لعـدم كفايـة األدلة ،وقـرر اإلفراج
عنه .
ويف شـهر أكتوبـر /ترشيـن األول مـن العـام 2016م وعنـد

صباحـا ،توجـه املواطـن املذكـور إىل
حـوايل السـاعة 10:00
ً
الشطـة
مقـر جلنـة مكافحـة جرائـم األمـوال التابـع جلهـاز ّ
ّ
العسـكر َّية ،والكائـن يف جممـع أبـو خرضة وسـط غـزة ،بعد أن
جرى اسـتدعاؤه؛ حيـث طالبه أعضاء من اللجنـة بالتوقيع عىل
سـند حتكيـم ،يفيـد باللجوء إىل جلنـة حتكيم مكونة مـن ا ُملحكم
(أ ،ص) ،وذلـك إلهنـاء اخلالف املايل سـالف الذكـر ،والقبول
بالقـرار الصـادر عنهـا ،وإال سـوف يتـم احتجازه ،مـا اضطره
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إىل التوقيـع عىل السـند ،وبعد جلسـات عـدة مـع ا ُملحكم ،قرر
األخير مطالبتـه بإرجـاع املبلـغ املتهم باختالسـه.
وبتاريـخ 2016/11/21م توجـه إىل حمكمـة بداية غزة بطلب
فسـخ حكـم حمكمين ،حيمـل الرقـم ( ،)2016/1607على
اعتبـار أنـه وقع السـند حتـت الضغـط واإلكراه.
ً
ووفقـا إلفادته ،فإنّـه بتاريـخ 2016/11/24م ،توجه إىل مقر
جلنـة مكافحـة جرائـم األمـوال ،بعـد أن قامت باسـتدعائه عرب
الشطة
اهلاتـف ،وفـور وصولـه ،تـم احتجـازه ونقلـه إىل مقـر ّ
العسـكر َّية الكائـن بجـوار دوار أنصار؛ حيث جـرى وضعه يف
غرفـة صغرية ،ومكـث يف داخلها حتى تاريـخ 2017/2/6م،
حيـث حتصـل على إجـازة ،وعلى أن يسـلم نفسـه بتاريـخ
2017/2/14م ،وأفـاد املواطـن املذكـور أنـه خلال فترة
احتجـازه ُأصيـب بجلطة يف سـاقه اليسرى ،حيث جـرى نقله
إىل جممـع الشـفاء الطبـي ،مرتني.

إفادة زوجة املواطن بعد الوفاة:
أفـادت املواطنـة (إ ،ش)ّ :
«أن زوجهـا عـاد إىل املنـزل بتاريـخ
2017/2/6م ،بعـد أن حتصـل على إجـازة بيتية ملدة أسـبوع،
ونقصـا
تدهـورا يف حالتـه الصحيـة
وبأهنـا الحظـت عليـه
ً
ً
واضحـا على وزنـه ،كما أنـه كان يعـاين مـن ربـو مزمـن قبـل
ً
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الشطة العسـكر َّية
فترة احتجازه ،ومـن ميوعة يف الـدم ،وبأن ّ
مل تسـمح بإدخـال األدويـة الالزمة لـه ،خاصة جهـاز التبخرية
الـذي جيـب أن يسـتخدمه بشـكل يومـي ،مـا تسـبب يف تفاقم
تدرجيـي بوضعه الصحي ،وأفـادت أن زوجها أخربهـا أنه كان
يمتنـع عـن رشب املاء وتنـاول الطعام إال بكميـات قليلة ،حتى
ال يضطـر للخـروج إىل احلامم الـذي يتواجد يف مـكان بعيد عن
غرفـة االحتجـاز يف ّ
ظـل األجـواء البـاردة ،كما أنـه نقـل إىل
املستشـفى مرتين ،نتيجـة شـعوره بضيـق شـديد يف التنفـس،
وبـآالم ناجتة عـن إصابتـه بجلطة يف سـاقه اليسرى ،إضافة إىل
أنـه كان يعـاين وض ًعـا نفسـ ًّيا سـي ًئا ،كما أهنـا فوجئت بـه حيمل
سـكينًا ،وحيـاول االنتحـار ،وكان ذلـك أمامها وأمـام أبنائهم،
حيـث أصـاب يـده بعـدة جـروح ،جـرى نقلـه إىل مستشـفى
القـدس الواقـع يف حـي تـل اهلـوا ،لتلقـى العالج.
وبتاريـخ 2017/2/8م وعند حوايل السـاعة 6:00مُ ،أصيب
بضيق شـديد يف التنفس ،ما اسـتدعى نقله إىل املستشـفى ،وبعد
الفحوصـات الطبيـة التـي أجريـت هنـاك تبين وجـود أكياس
هوائيـة ومائية على منطقة الصـدر ،حيث أفاد األطبـاء ّ
أن ذلك
كان نتيجـة تعرضـه للبرد والرطوبـة الشـديدة وبسـبب عـدم
تناولـه للماء ،وحبـس البـول لفترات طويلـة ،واالمتنـاع عـن
تنـاول الطعـام ،وعـدم تناولـه لألدويـة بشـكل منتظـم ،إضافة
إىل حـدوث تلـف يف الرئتين ،وقـد ُأجريـت لـه ( )5عمليـات
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جراحيـة إلنقـاذ حياته.
وبتاريـخ 2017/3/6م ،تدهـورت حالتـه الصحيـة بشـكل
خطير ،نقلناه إىل مستشـفى الشـفاء ،وهناك أعلـن األطباء عن

وفاتـه نتيجـة إصابتـه بتلك اجللطة ،وبسـبب حـدوث تليف يف
رئتيـه ،وتوقفهما عـن العمل».

متابعة اهليئة للشكوى

قامـت اهليئـة بمتابعـة الشـكوى ،وف ًقـا لإلجـراءات واآلليـات التـي تتبعها يف
متابعـة شـكاوى املواطنين ،وقامـت بتاريـخ  2017/2/7باالتصـال بدائرة
الشـكاوى يف مكتـب املراقـب العـام لـوزارة الداخليـة واألمـن الوطنـي يف
غـزة ،لوضعـه يف صـورة تفاصيل الشـكوى وإحاطتـه بتوجيه املواطـن للتقدم
بشـكوى لـه ملتابعـة شـكوى املواطن.
وبتاريـخ  2017/2/13خاطبـت اهليئـة املراقـب العـام لـوزارة الداخليـة

توضـح لـه فيها خمالفـة إجـراءات التوقيـف واالحتجـاز التـي قام هبا
برسـالة ّ
بحـق املواطـن (ح ،ش) وتطالبـه فيهـا بالتحقيـق
الشطـة العسـكر َّية
ّ
جهـاز ّ
يف شـكوى املواطـن ،ووقـف اسـتدعائه وتوقيفـه واحتجـازه مـن قبـل جهـاز
الشطـة العسـكر َّية.
ّ
ويف التاريـخ نفسـه ،خاطبـت اهليئـة ك ً
ال مـن املجلـس األعىل للقضـاء بوصفه
صاحـب االختصاص األصيل يف متابعـة تلك القضية ،وجلنـة الرقابة وحقوق
ووضحـت االنتهـاكات التـي
اإلنسـان يف املجلـس الترشيعـي يف قطـاع غـزةّ ،
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ً

يتعـرض هلـا املواطـن جـراء اسـتدعائه وتوقيفـه واحتجـازه مـن قبـل جهـاز
الشطـة العسـكر َّية يف غـزة ،وطالبتهـم بالقيـام بدورهـم القانـوين يف وقـف
ّ
هـذا االنتهـاك ،ومعاجلـة القضيـة ضمـن األطـر واهليـاكل الرسـمية صاحبـة
االختصـاص يف ذلـك.
أي رد حـول املتابعـات سـالفة الذكـر ،وعليـه قامـت بتاريـخ
مل َ
تتلـق اهليئـة َّ
 2017/3/1بمخاطبـة املراقـب العـام لـوزارة الداخليـة برسـالة تذكرييـة
تطالبـه فيهـا بالقيـام بالـدور القانـوين املنـاط بـه.
تـرى اهليئـة من خالل االسـتعراض السـابق حلالة وفـاة املواطـن (ح ،ش) ،أن
الشطـة العسـكر َّية يف ّ
حـل املنازعات املاليـة ،ومصـادرة االختصاص
تدخـل ّ
حق املواطن يف احلياةْ ،
وإن مل تكن بسـبب
القضائـي واالعتـداء عليه ،قد طالت َّ
مبـارش له ،حيـث َّ
إن ظروف االحتجـاز وطول فرتة التوقيـف واالحتجاز دون
سـند قانـوين ،وممارسـة الضغـط واإلكراه على املواطن مـن أجـل التوقيع عىل
سـند حتكيـم ،ورفـض االنصيـاع للقـرارات القضائ َّيـة الصـادرة يف موضـوع
الشـكوى مـن اجلهـات املختصـة (النيابـة العامـة ،واملحكمة املختصـة) وعدم
اتبـاع املعايير القانون َّيـة يف عـرض املوقوف على طبيب خمتـص ومعرفة وضعة
الصحـي وتقديـم العلاج املناسـب لـه ،قد أثـر بالضرورة عىل حالـة املواطن
(ح ،ش) ودفعتـه ملحاولـة االنتحـار ،وفاقـم مـن األزمة واالنتكاسـة الصحية
تعرض هلـا ،والتـي أدت إىل وفاته.
التـي َّ
يتضـح من خالل االسـتعراض السـابق ألنامط االنتهـاكات الناجتـة عن تدخل
ّ
الشطـة العسـكر َّية يف املنازعـات املاليـة املدن َّيـة والتجارية اخلاصـة باملواطنني،
ومساسـها بطيـف واسـع مـن احلقـوق واحلريـات املكفولـة ،مـدى خطـورة
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اسـتمرار قيـام ّ
الشطة العسـكر َّية هبذا الـدور ،دون اكتراث لآلثـار والتبعات
اهنيارا
املرتتبـة على ذلك ،والتي تشـكّل حـال اسـتمرارها وعـدم التصدي هلـا
ً
ملبـدأ املرشوعيـة وسـيادة القانـون ،مـن خلال االحتـكام إىل منظومـة أخـرى
السـلطة ،دون قيـد،
تعتمـد قواعـد القـوة واإلكـراه والتعسـف يف اسـتخدام ُّ
مساسـا بقواعـد االختصـاص الـواردة يف القانون األسـايس،
كما أهنـا تُشـكل
ً
والتـي حددت عىل سـبيل احلصر اختصاصـات وصالحيات سـلطات الدولة
أيضا قاعـدة مركزيـة للحقـوق وفلسـفة الترشيع.
الثلاث ،والتـي مت ّثـل ً

أي سـلطة عىل أخرى ،يشـكّل انتهـاكًا ملبدأ الفصل بني السـلطات،
ّ
تغـول ِّ
وإن ّ
الـذي يشـكل األسـاس ملامرسـة السـلطات يف الدولـة ،التـي مصـدر مجيعهـا
مهد لنواة الدولة البوليسـية.
املواطنون ،واألخطر ّ
أن اسـتمرار تدخلها سـوف ُي ّ
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ً
ثالثا :االستنتاجات

ً
ثالثا :االستنتاجات
مـن خالل االسـتعراض السـابق ألنامط االنتهـاكات الناجتـة عن تدخل
ّ
الشطـة العسـكر َّية يف النزاعات املالية والتجارية املدن َّيـة ،خي ُلص التقرير
إىل االستنتاجات اآلتية:

الشطـة العسـكر َّية لدورهـا املنـاط هبـاً ،
وفقـا للقانـون،
·جتـاوز ّ
والـذي ينحصر يف جتـاوزات العاملين يف األجهـزة األمنيـة ،أثنـاء
قيامهـم بمهامهـم الوظيفيـة ،ويعـدّ تدخلهـا يف املنازعـات املاليـة
املدن َّيـة انتهـاكًا ملبـدأ الفصل بني السـلطات املكفـول بالقانون األسـايس،
ّ
الشطة العسـكر َّية للمنازعـات املاليـة والتجارية
إن متابعـة جهـاز ّ
واملدن َّيـة خيالـف قواعـد االختصـاص (مبـدأ املرشوعيـة).

·مجيـع الشـكاوى انطوت على انتهاك جسـيم لقواعد االختصـاص املتعلقة
باحلـق يف ضامنـات املحاكمـة العادلـة ،وعـدم مراعـاة اإلجـراءات
ّ
املنصـوص عليهـا يف قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة يف «القبـض
والتوقيـف ،ومـدد التوقيـف القانون َّيـة ،والتوقيـف لـدى النيابـة،
والعـرض على النيابـة ،والتوقيـف القضائـي».
·اسـتخدام وسـائل غير مرشوعـة وغير قانونيـة (ممارسـة الضغط،
واإلكـراه والرتهيـب) ،يف معاجلـة وحسـم النزاعـات املاليـة بين
املواطنين.
الشطـة
·فـرض معاجلـات وحلـول يف القضايـا التـي تتابعهـا ّ
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العسـكر َّية ،دون احترام املعايير والضوابـط القانون َّيـة واإلجرائيـة
املكفولـة بالقانـون.
الشطـة العسـكر َّية مـن
·عـدم وجـود معايير للشـكاوى التـي تتلقاهـا ّ
املواطنين ،فتتدخـل بجميـع أنماط املعاملات املاليـة املدن َّيـة والتجاريـة،
ومهما كان حجـم املبـاغ املاليـة ّ
حمـل النـزاع.
·التدخـل يف متابعـة القضايـا املنظورة أمـام حماكم قطاع غـزة ووقف
إجراءاهتـا ،وعدم االلتـزام بأحكامها.
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رابعا :التوصيات

رابعا :التوصيات
تـويص اهليئـة مـن خلال االسـتعراض السـابق ،ألنماط االنتهـاكات
الشطـة العسـكر َّية للمنازعـات املاليـة املدن َّيـة
الناجتـة عـن تدخـل ّ

والتجاريـة ،بضرورة أخـذ أصحـاب الواجـب بالتوصيـات اآلتيـة
حلاميـة حقـوق املواطنين املكفولـة بالقانـون ،واحترام النظـام القانوين
الفلسـطيني القائـم على مبدأ سـيادة القانـون والفصل بني السـلطات:

السلطة القضائ َّية
أوالً :توصيات خاصة ألصحاب الواجب يف ُّ

yرضورة قيـام النيابـة العامـة ،واملجلـس األعلى للقضـاء ،بالـدور
القانـوين املناط هبـم يف منع تغول السـلطات التَّنفيذ َّيـة عىل أدوارهم
بنـص القانون األسـايس والترشيعات
القانون َّيـة املحميـة واملكفولـة
ّ
والقوانني السـارية.
السـلطة
yرضورة اختـاذ اإلجـراءات القانون َّيـة الالزمـة مـن قبـل ُّ
القضائ َّيـة ،لضامن مسـاءلة وحماسـبة القائمني عىل االنتهـاكات التي
يتعـرض هلـا املواطنـون يف هـذا الشـأن.

ثان ًيا :توصيات خاصة لكتلة التغيري واإلصالح يف املجلس الترشيعي

yرضورة قيـام كتلـة التغيري واإلصلاح باملجلس الترشيعـي يف قطاع
غـزة ،وخاصة جلنـة الرقابة وحقوق اإلنسـان ،بدورهـا الرقايب عىل
أداء األجهـزة األمنيـة املكلفـة بإنفـاذ القانـون ،بما يضمـن وقـف
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تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة

الشطـة العسـكر َّية للمنازعـات املاليـة املدن َّيـة ،وحتويلها
متابعـات ّ
إىل القضـاء املـدين ّ
حمـل االختصاص.
yرضورة قيام كتلة التغيري واإلصالح ،بمسـاءلة وحماسـبة املسـؤولني
عـن اسـتمرار انتهاكات الرشطة العسـكرية بحـق املواطنني يف قطاع
غزة.

السلطة التَّنفيذ َّية
ثال ًثا :توصيات خاصة ألصحاب الواجب يف ُّ

(الشطة العسـكر َّية) ملبدأ الفصل
السـلطة التَّنفيذ َّية ّ
yرضورة احرتام ُّ
بين السـلطات ،والتقيـد باملهام املناطـة هباً ،
وفقـا للتنظيـم القانوين
النافذ.
yرضورة قيـام مديـر عـام قـوى األمـن الداخلي يف غـزة ،بكـف يـد
الشطـة العسـكر َّية عـن متابعـة قضايـا املعاملات املاليـة
جهـاز ّ
فـورا.
املدن َّيـة ً
الشطة العسـكر َّية،
yرضورة حتويـل مجيـع القضايا التـي تدخلت هبا ّ
السـلطة القضائ َّيـة ،ملتابعتهـا
وبخاصـة املنظـورة أمـام القضـاء إىل ُّ
ً
وفقـا لقواعـد
واسـتيفاء اإلجـراءات القانون َّيـة اخلاصـة هبـا،
ً
حلـق املواطنين يف التقـايض.
وتطبيقـا واحرتا ًمـا
االختصـاص،
ّ
yتـرك القضايـا غير املنظـورة أمـام القضـاء ،وتوجيـه املشـتكني إىل
القنـوات الرسـمية والقانون َّيـة ملعاجلـة شـكاوى وقضايـا املنازعات
املاليـة والتجاريـة للمواطنين.
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منشــورات الهيئـــة
التقاريــر السنويــة
1.1التقرير السنوي األول ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2.2التقرير السنوي الثاني 1 ،متوز  31 - 1995كانون األول .1997 ،1996
3.3التقرير السنوي الثالث 1 ،كانون الثاني  31 - 1997كانون األول .1998 ،1997
4.4التقرير السنوي الرابع 1 ،كانون الثاني  31 - 1998كانون األول .1999 ،1998
5.5التقرير السنوي اخلامس 1 ،كانون الثاني  31 - 1999كانون األول .2000 ،1999
6.6التقرير السنوي السادس 1 ،كانون الثاني  31 - 2000كانون األول .2001 ،2000
7.7التقرير السنوي السابع 1 ،كانون الثاني  31 - 2001كانون األول .2002 ،2001
8.8التقرير السنوي الثامن 1 ،كانون الثاني  31 - 2002كانون األول 2003 ،2002
9.9التقرير السنوي التاسع 1 ،كانون الثاني  31 - 2003كانون األول .2004 ،2003
1010التقرير السنوي العاشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2004كانون األول .2005 ،2004
1111التقرير السنوي احلادي عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2005كانون األول .2006 ،2005
1212التقرير السنوي الثاني عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2006كانون األول .2007 ،2006
1313التقرير السنوي الثالث عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2007كانون األول .2008 ،2007
1414التقرير السنوي الرابع عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2008كانون األول .2009 ،2008
1515التقرير السنوي اخلامس عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2009كانون األول .2010 ،2009
1616التقرير السنوي السادس عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2010كانون األول .2011 ،2010
1717التقرير السنوي السابع عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2011كانون أول .2012 ،2011
1818التقرير السنوي الثامن عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2012كانون أول .2013 ،2012
1919التقرير السنوي التاسع عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2013كانون أول .2014 ،2013
2020التقرير السنوي العشرون 1 ،كانون الثاني  31 -2014كانون أول .2015 ،2014
2121التقرير السنوي الواحد والعشرون 1 ،كانون الثاني  31 -2015كانون أول .2016 ،2015
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سلسلــة التقاريــر القانونيــة
1.1محمود شاهني ،تقرير حول جلان التحقيق الفلسطينية.1998 ،
2.2أريان الفاصد ،تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون يف فلسطني.1998 ،
3.3حســن أبــو هنــود ،تقريــر حــول التشــريعات وآليــة س ـنّها يف الســلطة الوطنيـ ــة الفلسطيني ــة
«دراس ــة حتليلي ــة».1998 ،
4.4جبريل محمد ،دراسة حول فاقدي الهوية.1998 ،
5.5عمــار الدويــك ،احلركــة عبــر احلواجــز ،تقريــر حــول تقييــد حريــة حركــة الفلســطينيني يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.1998 ،
6.6قيس جبارين ،تقرير حول جنوح األحداث يف التشريعات الفلسطينية.1998 ،
7.7عيســى أبــو شــرار (وآخــرون) ،مشــروع قانــون الســلطة القضائيــة :دراســات ومالحظــات نقديــة،
.1998
8.8زياد عريف (وآخرون) ،قوانني الشرطة يف فلسطني :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
9.9عزمي الشعيبي (وآخرون) ،قانون املطبوعات والنشر« :دراسات ومالحظات نقد ّية».1999 ،
1010محمود شاهني ،تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية.1999 ،
.Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials, 1999 Gil1111

1212أريــان الفاصــد ،أصــوات الصمــت :تقريــر حــول حريــة التعبيــر يف ظــل الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية.1999 ،
1313عزيــز كايــد ،تقريــر حــول تداخــل الصالحيــات يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
.1999
      -بيير شلستروم ،تقرير حول مشروع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني.1999 ،
1414مصطفــى مرعــي ،احلــق يف جمــع شــمل وإقامــة األطفــال الفلســطينيني ،املمارســة اإلســرائيلية
يف ضــوء معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليــة1999 ،
1515حســن أبــو هنــود ،محاكــم العــدل العليــا الفلســطينية ،التطــورات واإلشــكاليات ،واألداء يف
مجــال حمايــة احلقــوق واحلر ّيــات.1999 ،
1616أ.د .محمــد علــوان و د .معتصــم مشعشــع ،حقــوق اإلنســان يف قانونــي العقوبــات الفلســطيني
واألردنــي.1999 ،
1717فراس ملحم (وآخرون) ،اإلطار القانوني للضمان االجتماعي يف فلسطني.1999 ،
1818أ.د .محمــد علــوان (وآخــرون) ،حقــوق اإلنســان يف قوانــن العقوبــات الســارية يف فلســطني
«دراســات ومالحظــات نقديــة».1999 ،
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1919عمار الدويك ،عقوبة اإلعدام يف فلسطني بني التشريعات السارية واملعايير الدولية.1999 ،
2020أمينة سلطان ،تقرير حول ممارسة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
2121معتز قفيشة ،تقرير حول اجلنسية الفلسطينية.2000 ،
2222مصطفــى مرعــي ،تقريــر حــول عمليــة التشــريع يف فلســطني ،اآلليــات واألهــداف واألولويــات،
.2000
2323مصطفــى مرعــي ،الهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق املواطــن ،يف ضــوء املعاييــر الدوليــة
بشــأن الهيئــات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان.2000 ،
2424موسى أبو دهيم ،تقرير حول تفتيش املساكن.2000 ،
2525حسني أبو هنود ،تقرير حول نقابة احملامني الفلسطينيني.2000 ،
2626عزيــز كايــد ،تقريــر حــول إشــكالية العالقــة بــن الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة يف الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية.2000 ،
2727جهاد حرب ،تأثير النظام االنتخابي على األداء الرقابي للمجلس التشريعي.2000 ،
2828أ.د .نضال صبري ،اجلوانب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينية.2000 ،
2929عزيز كايد ،قراءة يف مشروع الدستور الفلسطيني املؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،تشغيل األطفال بني القانون والواقع.2000 ،
3131عبــد الرحيــم طــه ،تعوي ــض املتضرري ــن ماد ًيــا جــراء األعمــال العدائيــة خــال انتفاضــة األقصــى،
.2001
3232طارق طوقان ،الالمركزية واحلكم احمللي يف فلسطني.2001 ،
3333أ .د .عدنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني.2001 ،
3434باســم بشــناق ،الرقابــة املاليــة علــى األجهــزة احلكوميــة يف ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
(هيئــة الرقابــة العامــة).2001 ،
3535داود درعــاوي ،جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية :مســؤولية إســرائيل الدوليــة عــن
اجلرائــم خــال انتفاضــة األقصــى.2001 ،
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف التشريعات السارية يف فلسطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،السلطة التشريعية بني نظام املجلس الواحد ونظام املجلسني.2001 ،
3838حسني أبو هنود ،مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2001 ،
3939موسى أبو دهيم ،التأمينات االجتماعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة البرملانية على املعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية.2002 ،
4141لؤي عمر ،األوقاف اإلسالمية يف الضفة الغربية.2002 ،
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4242باسم بشناق ،الوظيفة العامة يف فلسطني بني القانون واملمارسة.2002 ،
4343عيســى أبــو شــرار ،محمــود شــاهني ،داود درعــاوي ،مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني- ،
أوراق ومالحظــات نقديــة .2001 -
4444مــازن سيســالم ،أميــن بشــناق ،ســعد شــحيبر ،دليــل احملاكــم النظاميــة يف فلســطني  -علــى ضــوء
صــدور قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة.2001 ،
4545معــن ادعيــس ،فاتــن بوليفــة ،ربحــي قطامــش ،رشــا عمارنــة ،حــول قانــون العمــل الفلســطيني
اجلديــد  -أوراق عمــل .2002 -
4646خالد محمد السباتني ،احلماية القانونية للمستهلك.2002 ،
4747معن ادعيس ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار أيوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.2003 ،
4949معــن ادعيــس ،املؤسســات العامــة والســلطة التنفيذيــة الفلســطينية  -اإلشــكاليات واحللــول،
.2003
5050باسم بشناق ،التنظيم اإلداري للمحافظات يف فلسطني.2003 ،
5151ناصــر الر ّيــس ،محمــود ح ّمــاد ،عمــار الدويــك ،محمــود شــاهني ،مشــروع قانــون العقوبــات
الفلســطيني  -أوراق عمــل.2003 ،
5252محمود شاهني ،حول احلقّ يف التنظيم النقابي.2004 ،
5353مصطفى عبد الباقي ،العدالة اجلنائية يف مجال األحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل البرغوثي ،احلق يف االطالع ،أو (حرية احلصول على املعلومات).2004 ،
5555معني البرغوثي ،عقود االمتياز (حالة شركة االتصاالت الفلسطينية).2004 ،
5656معتــز قفيشــة ،حتديــد عالقــة املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بنظــام األمم املتحــدة حلقــوق
اإلنســان ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
5757معن ادعيس ،حول صالحيات جهاز الشرطة.2004 ،
5858كلــودي بــارات ،حتليــل قانونــي للــرأي االستشــاري حملكمــة العــدل الدوليــة حــول بنــاء اجلــدار
الفاصــل يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،2004 ،باللغتــن (العربيــة واالجنليزيــة).
5959معــن البرغوثــي ،حــول املفهــوم القانونــي للرســم (حتليــل للمبــادئ الدســتورية والسياســات
التشــريعية).2005 ،
6060د .فتحــي الوحيــدي ،حــول احملكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية يف مشــروع القانــون اخلــاص
بهــا.2005 ،
6161ثائر أبو بكر ،ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي.2005 ،
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6262بهاء الدين السعدي ،الرقابة البرملانية على أداء األجهزة األمنية.2005 ،
6363إبراهيــم شــعبان ،أحمــد قنديــل ،معــن ادعيــس ،ســامي جباريــن ،ماجــد العــاروري ،أوراق قانونيــة،
(االنســحاب مــن قطــاع غــزة ،مراجعــة القوانــن ،واحلريات األكادميية).2006 ،
6464معني البرغوثي ،حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدالة يف العام .2006 ،2005
6565أحمد الغول ،حرية الرأي والتعبير يف املواثيق الدولية والتشريعات احمللية.2006 ،
6666معــن ادعيــس ،معــن البرغوثــي ،باســم بشــناق ،ســامي جباريــن ،أحمــد الغــول ،صالحيــات رئيــس
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باملقارنــة مــع صالحيــات مجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي يف
القانون األساســي (أوراق عمل).2006 ،
6767سامي جبارين ،حول استغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجــة حســن نصــر ،نظــم التأمــن الصحــي يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
.2007
6969معــن شــحدة ادعيــس ،مراجعــة قانونيــة ألحــكام التعذيــب يف النظــام القانونــي الفلســطيني،
.2009
7070صالح موسى ،ياسر عالونة ،مراجعة قانونية ملشروع القانون الصحي الوطني.2009 ،
7171آيــة عمــران ،النيابــة العامــة الفلســطينية وفقــا لقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم  3لســنة 2001
وقانــون الســلطة القضائيــة رقــم  1لســنة .2009 ،2002
7272معــن شــحدة ادعيــس ،مراجعــة قانونيــة لعقوبــة اإلعــدام يف النظــام القانونــي الفلســطيني،
.2010
7373ياســر غــازي عالونــة ،املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان -الضمانــات القانونيــة الدوليــة والوطنيــة،
.2010
7474معن شحدة ادعيس ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف الصحة.2010 ،
7575غاندي الربعي ،جهاز املخابرات الفلسطيني وفقا الحكام القانون.2010 ،
7676ياسر غازي عالونة ،فلسطني وعضويتها يف األمم املتحدة.2011 ،
7777معــن شــحدة ادعيــس ،األخطــاء الطبيــة :نحــو حمايــة قانونيــة متوازنــة ألطــراف األخطــاء
الطبيــة.2012 ،
7878خديجة حسني نصر ،السفاح «قتل الروح».2012 ،
7979ياســر غــازي عالونــة ،االســتحقاقات القانونيــة املترتبــة علــى حصــول فلســطني علــى دولــة
مراقــب يف االمم املتحــدة.2013 ،
8080احمد االشقر ،احلماية القضائية للحقوق واحلريات العامة يف فلسطني.2013 ،
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8181غاندي الربعي ،سياسة التجرمي والعقاب يف فلسطني.2013 ،
8282خديجــة حســن نصــر ،تبعــات مصادقــة دولــة فلســطني علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال
التمييز ضد املرأة (ســيداو) .2013 ،1979
8383اســام التميمي ،مراجعة حقوقية حلق االشــخاص ذوي االعاقة يف العمل الالئق يف فلســطني،
.2013
8484معــن شــحدة دعيــس ،نحــو نظــام قانونــي شــامل للتحقيــق اإلداري يف قضايــا األخطــاء الطبيــة،
.2014
8585معن شحدة دعيس ،العالقة بني حقوق االنسان والفساد2016 ،
8686معن شحدة ادعيس،حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني.2017،
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سلسلــة تقاريــر خاصـــة
.1

1ال لعدالــة الشــارع ،تقريــر خــاص حــول قضايــا محالــة إلــى محاكــم أمــن الدولــة واحملاكــم
العســكرية بســبب ضغــط الــرأي العــام.2000 ،

.2

2السكن املشترك ،مشاكل وحلول مقترحة.2000 ،

.3

3االعتقال السياسي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام .2000 ،2000

.4

4اجلاهزية الطبية الفلسطينية حلاالت الطوارئ.2000 ،

.5

5الدفاع املدني الفلسطيني يف ظل االنتفاضة ،املضمون والتشكيل واألداء.2001 ،

.6

6اجلاهزية املجتمعية لتأهيل معوقي االنتفاضة.2001 ،

.7

7أداء احملاكم النظامية الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى.2001 ،

.8

8التأثيــرات الصحيــة والبيئيــة الناجتــة عــن التلــوث بالنفايــات الصلبــة واملياه العادمة يف األراضي
الفلسطينية.2001 ،

.9

9السالمة العامة على الطرق الفلسطينية.2001 ،

1010حول التحقيق والتشريح  -حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2001 ،
1111تدميــر املنــازل واملنشــآت اخلاصــة مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي خــال انتفاضــة األقصــى،
الفترة من .2001 ،2001/8/31 - 2000/9/28
1212األخطاء الطبية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2002 ،
1313ســوء اســتخدام الســاح مــن قبــل العاملــن يف األجهــزة األمنيــة الفلســطينية خــال العــام ،2001
.2002
1414ظاهرة أخذ القانون باليد  -أحداث رام اهلل بتاريخ .2002 ،2002/1/31
1515تشكيل اجلمعيات يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  -بني القانون واملمارسة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات اإلسرائيلية على السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2002 ،
1717جلان إدارة واإلشراف على االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفلسطينيني على معبري الكرامة ورفح.2002 ،
1919التصرف بأراضي الدولة وإدارتها بني القانون واملمارسة.2003 ،
2020حول تباين أسعار املياه يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2121حــول توزيــع املســاعدات علــى املتضرريــن جــراء االعتــداءات اإلســرائيلية (حالــة محافظتــي جنــن
ورفح).2003 ،
2222تلفزيــون فلســطني وقنــاة فلســطني الفضائيــة - ،اإلدارة ،التمويــل ،والسياســات البرنامجيــة،
.2003
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2424حول إشغال املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات احمللية (األسس ،اإلجراءات ،جهات االختصاص).2003 ،
2626حــول ضريبــة األمــاك يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  -قطــاع غــزة ،إشــكاليات
وحلــول.2003 ،
2727حول معاناة مرضى الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2828حــول بــؤس الرقابــة علــى املســتحضرات الصيدالنيــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
.2004
2929حول أزمة مياه الشرب يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3030حــول االختفــاء القســري يف أعقــاب االعتقــال أو االختطــاف يف مناطــق الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،2004 ،باللغتــن  (العربيــة واالجنليزيــة).
3131حول تباين أسعار الكهرباء يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3232حــول إســاءة معاملــة املوقوفــن يف نظــارات املباحــث اجلنائيــة يف محافظــات شــمال الضفــة
الغربيــة.2004 ،
3333حول دور اجلهات األمنية يف مجال الوظيفة العامة.2004 ،
3434حول حتويالت العالج إلى خارج املؤسسات الطبية احلكومية.2004 ،
3535حــول انتخابــات الهيئــات احملليــة بالضفــة الغربيــة بتاريــخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتــن 
(العربيــة واالجنليزيــة).
3636حــول عمليــة انتخابــات رئاســة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتــي جــرت بتاريــخ ،2005/1/9
.2005
3737حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2005 ،
3838ح ـ ــول أداء اللجنــة العليــا لالنتخابــات احملليــة املرحلــة الثانيــة مــن انتخابــات الهيئــات احملليــة
الفلســطينية بتاريــخ .2005 ،2005/5/5
3939قطـ ــاع الزراع ـ ــة الفلسطينـ ــي خالل انتفاضة األقصى (األضرار ،واملساعدات ومعايير تقدميها)،
.2005
4040البيئة يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة بيت حلم).2005 ،
4141إدارة انتخاب الهيئات احمللية يف املرحلة الثالثة بتاريخ .2005 ،2005/9/29
4242تقريــر حــول االنتخابــات الفلســطينية يف العــام ( 2005االنتخابــات الرئاســية ،االنتخابــات
احملليــة ،انتخابــات مجلــس نقابــة احملامــن).2005 ،
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4343حــول حالــة االنفــات األمنــي وضعــف ســيادة القانــون يف أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
.2005
4444حول عملية االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت يف تاريخ .2006 ،2006/1/25
4545بعــد مــرور عــام علــى اإلخــاء اإلســرائيلي لقطــاع غــزة ،اآلثــار القانونيــة لإلخــاء ،إدارة األراضــي
املخــاة ،املناطــق املهمشــة.2006 ،
4646معــن دعيــس ،غانــدي ربعــي ،جنــاح صبــح ،إســام التميمــي ،وليــد الشــيخ ،صــاح عبدالعاطــي،
ياســر عالونــة ،حســن حالســة ،خلــود جنــم ،حقــوق الطفــل -احلــق يف احلمايــة.2006 ،
4747بهاء السعدي ،حقوق املعوقني يف املجتمع الفلسطيني.2006 ،
4848ياســر عالونــة ،املســؤولية القانونيــة عــن اقتحــام ســلطات االحتــال اإلســرائيلي لســجن أريحــا
املركــزي واختطــاف املعتقلــن السياســيني بتاريــخ .2006 ،2006/3/14
4949معــن البرغوثــي ،جنــاح صبــح ،إســام التميمــي ،مأمــون عتيلــي ،عــاء نــزال ،أثــر إضــراب
املوظفــن العموميــن علــى القطاعــات احليويــة يف فلســطني.2006 ،
5050عائشــة أحمــد ،االنتهــاكات اإلســرائيلية حلقــوق اإلنســان الفلســطيني خــال عــام  ،2006وأثرهــا
علــى أداء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.2007 ،
5151معــن دعيــس ،أحمــد الغــول ،مأمــون عتيلــي ،إســام التميمــي ،أداء هيئــة احلــج والعمــرة يف
موســم احلــج للعــام  1427هــ2006 /م.2007 ،
5252انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مناطــق الســلطة الوطنيــة علــى ضــوء عمليــات االقتتــال التــي
اندلعــت يف قطــاع غــزة منــذ تاريــخ .2007 ،2007/6/7
5353قطاع غزة بعد االقتتال :احلريات واحلقوق يف غياب سلطة القانون.2007 ،
5454االعتقــاالت يف الضفــة الغربيــة يف أعقــاب اإلعــان عــن حالــة الطــوارئ بتاريــخ ،2007/6/14
 ،2007باللغتــن (العربيــة واإلجنليزيــة).
5555االعتداء على اجلمعيات اخليرية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 - 6/14
5656حول بدء موسم احلج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
5959حــول احلريــات اإلعالميــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية خــال الفتــرة مــن - 6/15
.2007 ،2007/11/30
6060احلــق يف العمــل وتولــي الوظيفــة العامــة (قضيــة إنهــاء عقــود التشــغيل املؤقــت)( ،قضيــة وقــف
عقــود توظيــف وتعيينــات يف الوظيفــة العموميــة).2007 ،
6161يوسف وراسنة ،حول أداء هيئة احلج والعمرة يف موسم احلج لعام 1428هـ2007/م.2008 ،
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6262عائشــة احمــد ،حــول أثــر االنتهــاكات اإلســرائيلية يف العــام  2007علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية يف حمايــة حقــوق اإلنســان.2008 ،
6363معــن دعيــس ،أحمــد الغــول ،عائشــة أحمــد ،وليــد الشــيخ ،حــول واقــع احلــق يف الصحــة يف
أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.2008 ،
6464غانــدي ربعــي ،حــول احتجــاز املدنيــن لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية بقــرار مــن هيئــة
القضــاء العســكري.2008 ،
6565صــاح موســى ،ياســر عالونــة ،حــول واقــع احلريــات اإلعالميــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية خــال عــام .2008 ،2008
6666صــاح موســى ،ياســر عالونــة ،حــول واقــع اجلمعيــات اخليريــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية خــال العــام .2008 ،2008
6767عائشــة أحمــد ،أثــر االنتهــاكات اإلســرائيلية يف عــام  2008علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية علــى حمايــة حقــوق اإلنســان.2009 ،
	 68.العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة  -جرائــم حــرب وعقوبــات جماعيــة غيــر مســبوقة يف ظــل
صمــت عربــي ودولــي فاضــح.2009 ،
6969صــاح موســى ،آيــة عمــران ،وديانــا بشــير ،حــول واقــع اجلمعيــات اخليريــة يف مناطــق الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية خــال العــام .2009 ،2009
7070حازم هنية ،احلق يف السكن وإعادة اإلعمار يف قطاع غزة.2010 ،
7171ياســر غــازي عالونــة ،حــول واقــع املستشــفيات احلكوميــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية.2009 ،
7272خديجة حسني ،دور مفتشي العمل يف حماية احلقوق العمالية.2009 ،
7373ياسر غازي عالونة ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائشــة احمــد ،اثــر االنتهــاكات اإلســرائيلية علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى
حمايــة حقــوق اإلنســان.2010 ،
7575غاندي ربعي ،فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
7676ياســر غــازي عالونــة ،احلــق يف التجمــع الســلمي يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
.2012
7777غاندي ربعي ،ضمانات النساء يف خالفهن مع القانون يف فلسطني.2011 ،
7878حازم هنية ،وفيات األنفاق-حقوق ضائعة.2012 ،
7979معن شحدة دعيس ،االنتخابات احمللية يف العام .2013 ،2012
8080حازم هنية ،جاهزية الدفاع املدني يف قطاع غزة ،الدور واالداء.2012 ،
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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8181اســام التميمــي ،وحــازم هنيــة ،حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل الالئــق يف فلســطني
(دراســة ميدانيــة).2013 ،
8282حازم هنية ،األطفال العاملون ،أياد صغيرة  ،وحقوق مهدورة .2014 ،
8383عائشــة أحمــد ،السياســات والقيــود االســرائيلية يف املناطــق املصنفــة «ج» واحلقــوق األساســية
للمواطــن الفلســطيني «احليــاة علــى الهامــش».2014 ،
8484روان فرحــات ،احلمايــة االجتماعيــة ،برنامــج املســاعدات النقديــة يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة،
.2015
8585عائشــة أحمــد ،السياســات اإلســرائيلية يف املناطــق املصنفــة ((ج)) معيقــات التنميــة فيهــا
وتدخــات احلكومــة الفلســطينية يف مواجهتهــا ((خطــط وحتديــات)).2016 ،
8686عمار جاموس ،تنظيم دور احلضانة والرقابة عليها .2016
8787حازم هنية ،أوضاع النزيالت يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني .2017 ،
8888عائشــة احمــد ،املؤسســات العاملــة يف مجــال رصــد وتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية واســتخدام
االليــات الدوليــة حلقــوق االنســان.2017 ،
8989طاهر املصري ،احلق يف التعليم واالزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العامة .2017 ،
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سلسلة تقارير تقصــي احلقائـق
.1

1نتائــج تقصــي حقائــق حــادث مقتــل الشــاب حســام أبــو عطيــة يف مدينــة رام اهلل بتاريــخ
.2006 ،2006/6/13

.2

2التحقيــق يف وفــاة املواطنــة منــال صيــدم بتاريــخ  2006/9/21بعــد إجــراء عمليــة تنظيفــات لهــا
يف أحــد املستشــفيات.2007 ،

.3

3تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8

.4

4تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،

.5

5تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24

.6

6تقصــي حقائــق حــول وفــاة املواطــن مجــد عبــد العزيــز البرغوثــي يف مقــر حتقيــق املخابــرات
العامــة /رام اهلل بتاريــخ .2008 ،2008/2/22

.7

7تقصي حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15

.8

8تقصي حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4

.9

9تقصــي حقائــق حــول حادثــة غــرق الطفلــن دراغمــة ومــكاوي يف بــرك ســليمان مبدينــة بيــت حلــم
خــال شــهر نيســان مــن العــام .2009 ،2009

1010تقصــي حقائــق حــول وفــاة املواطــن نهــاد الدباكــة أثنــاء احتجــازه لــدى جهــاز األمــن الداخلــي،
.2010
1111تقصي حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية.2013 ،
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سلسلة أدلة تدريبية
1.1غاندي الربعي ،دليل االجراءات اجلزائية.2010 ،
2.2غانــدي الربعــي ،دليــل العدالــة اجلنائيــة لألحــداث وفــق القواعــد الدوليــة والقوانــن الوطنيــة،
.2010
3.3صــاح عبــد العاطــي وليلــى مرعــي ،دليــل املــدرب لــدورات تدريبيــة متخصصــة يف مناهضــة
عقوبــة اإلعــدام.2011 ،
4.4غانــدي ربعــي ،دليــل رصــد ضمانــات احملاكمــة العادلــة وفــق القواعــد الدوليــة والقوانــن الوطنيــة
يف فلسطني.2012 ،

سلسلة أوراق سياسات عامة
1.1خديجــة حســن ،ورقــة سياســات حــول القــرار بقانــون رقــم ( )6بشــأن الضمــان
االجتماعــي للعــام .2016
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عناوين مكاتب الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
«ديوان املظالم»  -فلسطني
املقر الرئيسي
رام اهلل  -خلف املجلس التشريعي
مقابل مركز الثالسيميا «أبو قراط»

هاتف+970 2 2960241 /2986958 :

فاكس +970 2 2987211 :ص.ب2264 .
البريد

االلكترونيichr@ichr.ps :

الصفحة

االلكترونيةwww.ichr.ps :

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

هاتف+970 2 2295443 :

فاكس+970 2 2211120 :
بيت حلم
عمارة نزال  -ط - 2فوق البنك العربي
هاتف+970 2 2750549 :

فاكس+970 2 2746885 :

مكتب الوسط

رام اهلل  -رام اهلل التحتا

مكتب غزة والشمال

الرمال  -مقابل املجلس التشريعي

مقابل السفارة األملانية  -عمارة راحة  -ط3

خلف بنك القدس

فاكس+970 2 2989839 :

فاكس+970 8 2845019 :

مكتب الشمال

مكتب الوسط وجنوب غزة

شارع سفيان  -عمارة اللحام  -ط1

عمارة شبير  -ط1

فاكس+970 9 2366408 :

هاتف+970 8 2060443 :

هاتف+970 2 2989838 :

نابلس

هاتف+970 9 2335668 :

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت  -عمارة دعباس  -ط3
تلفاكس+970 9 2687535 :

هاتف+970 8 2824438 :

خانيونس  -شارع جمال عبد الناصر
بجوار شركة جوال سابقاً

فاكس+970 8 2062103 :

