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تجدون في هذا العدد:
المســاءلة الغائبــة فــي النظــام السياســي الفلســطيني (دور
االنقســام فــي مصــادرة المســاءلة وزيــادة انتهــاك حقــوق
االنســان)
التهجيــر الممنهــج للتجمعــات الفلســطينية مــن قبــل
الحكومــة اإلســرائيلية
محمود عوده ،شهيد وشاهد على كل الجبهات
الحق في « حرية التعبير»
قانون جرائم ام جريمة بقانون؟!
مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان يتبنــى
قضيــة مصلحــة عامــة» إجــراءات اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية،
للتحكــم فــي شــبكة الصحــي لبلديــة البيــرة»
مجلــة ربعيــة تصــدر عــن مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان ،مشــروع ممــول مــن االتحــاد األوروبــي ،برنامــج األليــة
األوروبيــة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان –فلســطين /العــدد الرابــع.

مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان يختتــم
دورة تدريبيــة فــي مجــال التوثيــق الفوتوغرافــي لمجموعــة
مدافعــون عــن حقــوق االنســان.
تحديثات على المشروع

من نحن
مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق
االنســان هو مؤسســة فلســطينية غير ربحية،
تأســس يف العــام  ،1997بعــد انفصالــه عــن
جلنــة الصداقــة األمريكيــة «كويكــرز» ،والــذي
ارتبــط بهــا منــذ العــام  1947وحتــى تاريــخ
انفصالــه عنهــا يف ذات العــام املذكــور ســابقا.
كان ومــا زال مركــز القــدس للمســاعدة
القانونيــة وحقــوق االنســان يف طليعــة
املؤسســات الفلســطينية التــي تدافــع عــن
احلقــوق اإلنســانية للفلســطينيني وتقــف يف
وجــه انتهــاك هــذه احلقــوق.
و قــد قــدم املركــز منــذ انفصالــه عــن
جلنــة الصداقــة االمريكيــة يف العــام 1997
خدمــات قانونيــة مجانيــة شــملت متثيــا
قانونيــا واستشــارات قانونيــة ضــد كافــة
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف األراضــي
الفلســطينية احملتلــة .بجانــب ذلــك يقــدم
املركــز العديــد مــن اخلدمــات األخــرى،
مثــل :الدفــاع القانونــي يف قضايــا املصلحــة
العامــة ،اإلصــاح القانونــي ،رفــع الوعــي،
الضغــط واملناصــرة ،وغيرهــا مــن التدخــات
واخلدمات   .

رؤية المركز
املســاهمة يف بلــورة مجتمــع فلســطيني
حتكمــه ســيادة القانــون.

رسالة المركز
تقــدمي التمثيــل واخلدمــات القانونيــة
للضحايــا الفلســطينيني وخصوصــاً الفئــات
الضعيفــة واملهشــمة بغــض النظــر عــن
مرتكبهــا والقيــام بــكل األنشــطة املســاندة
التــي تــؤدي إلــى ذلــك.

المساءلة الغائبة في النظام السياسي الفلسطيني
دور االنقسام في مصادرة المساءلة وزيادة انتهاك حقوق االنسان

عصام العاروري

لعبــت حداثــة تكويــن الســلطة الفلســطينية دورا
مزدوجــا يف موضــوع املســاءلة ،ايجابــي وســلبي،
كمــا لعبــت هويتهــا بوصفهــا حركــة انتقاليــة مــن
حركــة حتــرر وطنــي الــى مرحلــة بنــاء اجهــزة
دولــة علــى األرض ،دورا مزدوجــا ايضــا ،وكانــت
النتيجــة ضعــف نظــام املســاءلة الداخلــي ،اذ لــم
تســمح حداثــة تشــكيل الســلطة مبراكمــة ارث،
ســواء يف البنــاء الدميقراطــي او ارســاء مبــدأ
املواطنــة وتعزيــز الفصــل بــن الســلطات واعــاء
ســيادة القانــون ،ولكــن هــذه احلداثــة لــم حتــول
الســلطة الــى دولــة عميقــة يصعــب التغييــر فيهــا،
ذلــك ان حداثــة التكويــن ابقــت الهيــاكل االداريــة
واحلكوميــة اقــل بيروقراطيــة ومــن الســهل
احــداث تاثيــر فيهــا ،اذ بقيــت اجهــزة الســلطة
منفتحــة علــى احلــوار مــع مكونــات املجتمــع املدنــي
وحتــى تقبــل بــدور لهــذا املجتمــع يف بنــاء وتطويــر
اجهزتهــا وتدريــب كوادرهــا.
كمــا ان ازدواجيــة مالمــح الســلطة باحتفاظهــا
ببعــض مالمــح حركــة التحــرر واكتســاب صفــات
بيروقراطيــة الدولــة يف نفــس الوقــت أثــرت ايضــا
علــى موضــوع املســاءلة ،اذ ال تــزال الســلطة ويف
قضائهــا العســكري تعتمــد القانــون العســكري
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية لعــام  ،1978والــذي
وضــع الدارة العالقــات داخــل املعســكرات وليــس
الدارة مجتمــع بــكل تعقيداتــه وعالقاتــه ،وولــد
ميــا لــدى بعــض مكونــات الســلطة لالتــكاء علــى
مــا يســمى "الشــرعية الثوريــة" بديــا للشــرعية

االنتخابيــة والبرملانيــة رغــم أن النظــام السياســي
الفلســطيني مبنــي علــى نظــام مختلــط رئاســي
وبرملانــي ،وهــذا مــا يفســر انــه يف عمــر الســلطة الــذي
جتــاوز اآلن  22عامــا ،لــم جتــر االنتخابــات العامــة
الرئاســية والبرملانيــة ســوى مرتــن علمــا انهــا يجــب ان
جتــري مــرة كل  4ســنوات .وهــذا مــا يفســر اســتمرار
مؤسســات مثــل مؤسســة الرئاســة يف ممارســة دورهــا
رغــم انقضــاء مــدد التفويــض املمنوحــة لهــا مــن
الشــعب.
وممــا زاد الطــن بلــة هــو االنقســام السياســي
املســتمر للعــام الثانــي عشــر ،فمــع االنقســام تعطــل
دور املجلــس التشــريعي الفلســطيني ،ســواء يف
ســن التشــريعات او يف مراقبــة ومحاســبة الســلطة
التنفيذيــة ،ومــع الوقــت حــل دور الرئيــس كمشــرع
رغــم انــه رئيــس الهــرم التنفيــذي ،وللمقارنــة فقــط
فانــه يف حــن ســن اول مجلــس تشــريعي  90قانونــا
خــال مــدة  10ســنوات هــي فتــرة عملــه ،فقــد اصــدر
الســيد الرئيــس  194قــرارا بقانــون خــال  10ســنوات،
وتناولــت هــذه املراســيم شــتى اوجــه احليــاة مبــا فيهــا
قوانــن جوهريــة يف أي نظــام دميقراطــي مثــل قانــون
احملكمــة الدســتورية وقانــون الســلطة القضائيــة.
ومــع الوقــت غابــت مســاءلة الســلطة التنفيذيــة غيــر
اخلاضعــة ملراقبــة ومســاءلة املجلــس التشــريعي،
وعــززت الســلطة التنفيذيــة قبضتهــا علــى القضــاء
الــذي تاثــرت فاعليتــه وفقــد اســتقالليته ،وكانــت
النتيجــة انتشــار مظاهــر خطيــرة مثــل جتاهل الســلطة
التنفيذيــة ،وخاصــة اجهــزة األمــن لقــرارات احملاكــم
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ورفــض تنفيذهــا ،ورغــم نــص املــادة  106مــن القانــون األساســي
التــي ورد فيهــا :تعطيــل األحــكام القضائيــة جرميــة يعاقــب عليهــا
بالســجن والعــزل مــن الوظيفــة اذا كان مرتكبهــا موظفــا عموميــا"
اذ رغــم هــذا النــص الصريــح لــم يصــدر أي قــرار قضائــي مبعاقبــة
مســؤول او حتــى ضابــط امــن رفــض تنفيــذ قــرار قضائــي.
واألمــر ذاتــه يف موضــوع التعذيــب الــذي تشــير مختلــف تقاريــر
منظمــات حقــوق االنســان الــى انــه ميــارس يف مراكــز االحتجــاز
وعلــى ايــدي اجهــزة امــن مختلفــة ،ولكــن لــم يصــدر أي قــرار
قضائــي بحبــس أي مســؤول او حتــى عنصــر امــن بتهمــة ممارســة
التعذيــب ،مــع ان توثيــق جرائــم التعذيــب مســتمر خــال العقديــن
األخيريــن ،ويف حــاالت محــدودة ،وحتــت الضغــط الشــعبي ،بعــد
حــدوث حــاالت وفــاة ناجتــة عــن التعذيــب ،مت اتخــاذ اجــراءات
اداريــة بحــق بعــض الضبــاط متدنــي الرتــب او العناصــر الدنيــا.
ومــن القضايــا األكثــر شــهرة مقتــل املواطــن أحمــد عــز حــاوة بعــد
اعتقالــه يف آب  ،2016اثــر مهاجمــة عشــرات رجــال األمــن لــه
وهــو مقيــد يف ســاحة ســجن جنيــد بالــركل والقبضــات والعصــي
وأعقــاب البنــادق .واثــر ضغــط شــعبي كبيــر ويف محاولــة الحتــواء
االضطرابــات مت تشــكيل جلنــة حتقيــق رســمية ،مــر علــى صــدور
توصياتهــا اكثــر مــن عــام لكــن امللــف طــوي دون محاســبة.
كان تغييــب مبــدأ املواطنــة أحــد األســس التــي ميــزت بنــاء الســلطة
الفلســطينية منــذ تأسيســها ،اذ رغــم خلــو القوانــن الفلســطينية
مــن أي متييــز علــى اســس عرقيــة او دينيــة اال ان الشــكل الســائد
للتمييــز هــو القائــم علــى اســاس االنتمــاء السياســي ،اذ مت اشــغال
معظــم الوظائــف احلكوميــة وال ســيما الفئــة العليــا علــى اســاس
كوتــا سياســية دون نظــر للمؤهــات ودون اعطــاء فــرص متكافئــة
ملنافســة حقيقيــة ،واألمــر ذاتــه يف اجلهــاز الــذي بنتــه حركــة حماس
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بعــد اســتيالئها علــى الســلطة بالقــوة املســلحة يف حزيــران .2007
واليــوم حيــث هنــاك اتفــاق اولــي للمصاحلــة الوطنيــة ،فــان الغائــب
األكبــر عــن هــذا االتفــاق هــو مبــدأ املســاءلة ،اذ لــم تتــم االشــارة
حتــى اآلن الــى موضــوع العدالــة االنتقاليــة النصــاف ضحايــا
االنقســام السياســي ممــن قتلــوا وعذبــوا وشــردوا واعتقلــوا ،ويبــدو
ان األمــور تتجــه ملنــح احلصانــة علــى جرائــم خطيــرة مســت احلقــوق
األساســية للمواطنــن ،مثــل االعــدام خــارج القانــون الــذي مارســته
حركــة حمــاس بحــق العشــرات ،ويف حــاالت معينــة خــال ايــام مــن
القــاء القبــض علــى مشــتبه بهــم بجرائــم خطيــرة دون ان يحظــوا
بشــروط احملاكمــة العادلــة ودون مصادقــة الرئيــس علــى تلــك
األحــكام املتســرعة الناجتــة عــن اجــراءات محاكــم شــكلية ،كمــا
ينــص النظــام األساســي.
لــكل هــذا فانــا يف مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق
االنســان نشــدد علــى تطبيــق العدالــة االنتقاليــة والبــدء باعــادة بنــاء
وتوحيــد واصــاح اجلهــاز القضائــي ومراجعــة األحــكام والقوانــن
والتشــريعات التــي مأسســت االنقســام ،وتطبيــق مبــادئ املســاءلة
واحــدى ضماناتهــا هــي الدعــوة لتفعيــل املجلــس التشــريعي والتمهيد
الجــراء انتخابــات عامــة رئاســية وبرملانيــة وحتديــد موعــد لهــا مبــا
يعــزز الفصــل بــن الســلطات ويضــع حــدا لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة
واجهــزة األمــن علــى كافــة مفاصــل احليــاة واحلكــم ،يف غياب ابســط
آليــات املســاءلة حيــث ال يوجــد نقــاش جــدي حــول املوازنــات وال
تقاريــر حســابات ختاميــة ميكــن املســاءلة عليهــا ،مثــال ذلــك كل مــا
كانــت جتبيــه حكومــة حمــاس خــارج القانــون مــن املواطنــن دون ان
تتكفــل بحــد ادنــى مــن اخلدمــات ودون تقــدمي تقاريــر عــن مجمــل
تلــك اجلبايــة او اوجــه صرفهــا .ولــدى الســلطة الفلســطينية يف
الضفــة ال توجــد تقاريــر حســابات ختاميــة معلنــة للموازنــة.

التهجيــر الممنهــج للتجمعــات الفلســطينية
مــن قبــل الحكومــة اإلســرائيلية (اإلصــدار )1

توجهات تشريعية

منــذ نشــأتها عــام  ،1948ســعت دولــة إســرائيل إلــى مأسســة انتهــاك
حقــوق الفلســطينيني والتمييــز املمنهــج ضدهــم مــن خــال آلــة
معقــدة مــن التشــريعات واللوائــح .بعــض هــذه القوانــن متييزيــة
علــى وجهــة اخلصــوص بينمــا يبــدو معظمهــا محايــداً ولكــن تطبيقهــا
بطبيعتــه ينتــج عنــه التمييــز.
يف بدايــة عــام  ،2017قــام البرملــان اإلســرائيلي ،الكنيســت،
بتمريــر «قانــون تنظيمــي» والــذي يهــدف إلــى تشــريع تلــك البــؤر
االســتيطانية اإلســرائيلية غيــر الشــرعية بأثــر رجعــي واملبنيــة علــى
األراضــي الفلســطينية اخلاصــة (ملكيتهــا اخلاصــة تعــود ملواطنــن
فلســطينيني) يف الضفــة الغربيــة احملتلــة .وســيقود تطبيــق القانــون
إلــى اســتمالك آالف الدومنــات مــن األراضــي بحكــم القانــون والتــي
ال زالــت خاضعــة للملكيــة اخلاصــة ملواطنــن فلســطينيني .ويتنافــى
القانــون مــع القانــون اإلنســاني الدولــي ،والقانــون اجلنائــي الدولــي،
وحتــى قانــون إســرائيل األساســي ذاتــه.
وعلــى الرغــم مــن أن احملكمــة اإلســرائيلية العليــا قــد أصــدرت
مؤخــراً إنــذاراً قضائيـاً مينــع تطبيــق القانــون ،إال أنــه لــم يتــم إلغــاؤه
حتــى اآلن .هــذا القانــون التنظيمــي جــزء ال يتجــزأ مــن املنظومــة
القانونيــة اإلســرائيلية يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،مشــكلة
نظامــاً قانونيــاً مزدوجــاً حيــث يكــون هنــاك حزمــة مــن القوانــن
املخصصــة للفلســطينيني وحزمــة أخــرى مــن القوانــن ميســرة
للمســتوطنني اإلســرائيليني.
إن القوانــن التــي متيــز ضــد الفلســطينيني علــى أســاس جنســيتهم
ال تســتهدف الفلســطينيني يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة فقــط،
بــل والفلســطينيني احلاملــن للجنســية اإلســرائيلية .حيــث مــن
املقــدر أن هنــاك أكثــر مــن  65قانــون إســرائيلي الــذي مييــز بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ضــد الفلســطينيني يف إســرائيل واألراضــي
الفلســطينية احملتلــة .وإحــدى القضايــا امللحــة التــي جتســد التمييــز
ضــد املواطنــن الفلســطينيني يف إســرائيل هــي البنــاء ،والتخطيــط
واإلســكان .وبــدالً مــن العمــل علــى الســعي إليجــاد سياســات أكثــر
مســاواة وحــل أزمــة اإلســكان التــي تؤثــر علــى الفلســطينيني يف
إســرائيل ،قــام الكنيســت بتمريــر تعديــل علــى قانــون التخطيــط

والبنــاء والــذي ســيمهد الطريــق للهــدم اجلماعــي للتجمعــات
الســكانية الفلســطينية يف إســرائيل .هــذا القانــون املعــروف بقانــون
كامينيتــز واملوافــق عليــه بتاريــخ  11نيســان ،2017 ،والتعديل اجلديد
فيــه يضــع عشــرات اآلالف مــن العائــات الفلســطينية حتــت تهديــد
خســارة منازلهــم حتــت غطــاء زيــادة «إنفــاذ القانــون».
كمــا شــهدت الســنوات القليلــة املاضيــة ارتفاعــاً حــاداً يف عــدد
املشــاريع بقانونــن مميــزة املقترحــة مــن صانعــي القوانــن
اإلســرائيليني ،والتــي أصبــح بعضهــا يف املراحــل املتقدمــة نحــو
التفعيــل الرســمي .وتشــمل هــذه «مشــروع بقانــون الدولــة اليهوديــة»،
والــذي يعلــن أن احلــق يف تقريــر املصيــر يف إســرائيل مقتصــر علــى
اليهــود ويلغــي مكانــة اللغــة العربيــة كلغــة رســمية للدولــة.
حتــت طائلــة بنــد طــوارئ مؤقــت والــذي مــرر عــام  2003ومت
متديــده تقريبـاً علــى أســاس ســنوي منــذ حينهــا؛ فــإن الفلســطينيني
(ســاكني القــدس ومواطنــي دولــة إســرائيل) ،املتزوجــن بــأزواج
يســكنون يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة أو يف دول مصنفــة مــن
قبــل إســرائيل علــى أنــه دول أعــداء ،ال يزالــون ممنوعــن مــن العيش
بشــكل قانونــي مــع عائالتهــم يف إســرائيل .ويحــرم القانــون عشــرات
اآلالف مــن املواطنــن الفلســطينيني يف إســرائيل واآلخريــن الذيــن
يســكنون يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة مــن حقهــم يف احليــاة
العائليــة يف انتهــاك للوائــح مختلفــة مــن القانــون الدولــي حلقــوق
اإلنســان ،مبــا يف ذلــك املــادة ذ 7مــن العهــد الدولــي اخلــاص
باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،والــذي صادقــت عليــه إســرائيل.
كمــا مت رفــض التماســن منفصلــن مناهضــن للقانــون ،األمــر
الــذي فيــه انتهــاك أيضـاً للحــق الدســتوري يف املســاواة للمواطنــن
الفلســطينيني يف إســرائيل ،مــن قبــل احملكمــة اإلســرائيلية العليــا.
كمــا أن التعديــات التمييزيــة علــى قانــون الدخــول إلــى إســرائيل
تســتهدف األجانــب أيضــاً .ففــي  6آذار  ،2017وافــق الكنيســت
علــى التعديــل الــذي يحــرم املواطنــن غيــر اإلســرائيليني /املقيمــن
الدائمــن الذيــن ينــادون بالعلــن مبقاطعــة إســرائيل واملســتوطنات
اإلســرائيلية مــن الدخــول أو الفيــزا أو تصريــح اإلقامــة.
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محمود عودة ،شهيد وشاهد على كل الجبهات
بقلم المحامي وائل القط

يف نيســان مــن العــام  ،2015تناهــى الــى اســماعنا وجــود قــرارات
عســكرية بإخــاء مســاحات كبيــرة مــن اراضــي الفالحــن الرابضــن
يف ارض قريــة قصــرة ،واحــد مــن تلــك االوامــر كان متعلقــا بــارض
شــاب
تعــود ملكيتهــا للمواطــن محمــود احمــد زعــل عــودة ،وهــو
ُ
اربعينــي ،هــادئ لكنــه متحفــز ،خلوق وجســور ،احالت اشــعة الشــمس
بشــرته الــى ســمراء حســناء ،وهــو أحــال االرض الــى حدائــق غنــاء
تكتــظ بذكريــات جميلــة مــع ابنــاء عائلتــه وجيرانــه يف ذلــك احليــز
اجلميــل مــن ارض قصــرة ،وهــو ربــوة عنقــاء تقــف بزه ـ ّو امــام بــؤر
اســتعمارية متناثــرة يســكنها الغربــاء ،ربــوة محمــود مطلّــة علــى وادي
األردن مــن جهــة ،ومتشــبثة بــإرث االجــداد يف ذلــك املــكان مــن جهــة
اخــرى .يف منتصــف نيســان مــن العــام  ،2015كانــت باكــورة العمــل
مــع محمــود للدفــاع القانونــي عــن ارضــه ملواجهــة هــذه التركيبــة
االســتعمارية والتواطــؤ الكبيــر مــا بــن مســتعمرين يفيــض جوفهــم
بالعنصريــة والكراهيــة ،ومنظومــة اســتعمار طويــل األمــد تشــعبت
تدخالتــه لتصــل الــى كافــة مناحــي حياتنــا يف االرض احملتلــة،
واتخــذت اشــكاال عــدة بــدءا بحكومــة املســتعمرين وآلتهــم التشــريعية
االســتعمارية املتمثلــة بالكنيســت ،ومــرورا باحملاكــم العســكرية
واالجســام املســماة قضائيــة ،وليــس انتهــا ًء بــاإلدارة املســماة «مدنيــة»
وجلانهــا املتفرعــة.
تنوعــت وتصاعــدت سياســة االحتــال االســتعمارية ضــد قريــة
قصــرة منــذ وقــت طويــل لتجســد عالقــة التواطــؤ الكبيــرة بــن
حكومــة االحتــال وجيشــه مــن جهــة واملســتعمرين املتطرفــن مــن
جهــة اخــرى ،ويف ظــل تلــك اجلبهــة املفتوحــة ضــد قصــرة واالرض
الفلســطينية كان محمــود مثابــراً يف العمــل يف ارضــه ،لــم يتوقــف
لوهلــة عــن العمــل فيهــا منــذ مــا يقــرب الثالثــة عقــود ،خــال
لقاءاتنــا العديــدة معــه كنــا متامــا نلمــس ســعادته وفخــره حــن
يطلعنــا علــى مــا صنعــت ميينــه يف ارضــه اجلميلــة ،كذلــك وهــو
يحدثنــا عــن ســعادته وهــو يراقــب اشــجاره التــي زرعهــا بيــده وهــي
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تكبــر وكأنهــا اشــجا ًر مــن اجلنــة  ..واصــل محمــود معركتــه اخلاصــة
العامــة يف ارضــه مــن خــال عملــه املتواصــل فيهــا ،وخــاض املعركــة
القانونيــة يف وجــه منظومــة اســتعمارية بأكملهــا ،بــدءا مبواجهــة
امــر االخــاء الصــادر عــن جهــة رســمية احتالليــة ،وهــي قضيــة
يعمــل عليهــا مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان
مبثابــرة ومببــدأ احلفــر بالصخــر لنــزع احلــق مــن جــوف املســتحيل،
ومــا زالــت القضيــة تــدار يف اروقــة احملاكــم العســكرية ،ومــرورا
بتكالــب جماعــات التطــرف االســتعمارية وتهديدهــا املتواصــل للقرى
الفلســطينية ،وليــس انتهــا ًء مبتابعــة قضيــة منزلــه املهــدد بالهــدم
ايضــا بحجــج البنــاء دون ترخيــص ،حيــث انــه صــدر بحقــه اخطــار
بوقــف العمــل وتهديــد بالهــدم يف منتصــف شــباط مــن العــام احلالي،
للقــارئ ان يتخيــل كيــف إلنســان فلســطيني مــزارع بســيط ان يواصــل
حياتــه الطبيعيــة ومنزلــه مهــدد بالهــدم ،وأرضــه مهــددة باملصــادرة،
ويعانــي مــن الترهيــب املتكــرر يف وصولــه وعملــه بهــا .محمــود منوذج
لإلنســان الفلســطيني املكافــح الــذي واصــل الليــل بالنهــار للعمــل
يف ارضــه والدفــاع عنهــا بكافــة الطــرق املشــروعة  ،فقــد كان مــن
املفتــرض ان يدلــي محمــود بشــهادته امــام احملكمــة العســكرية يف
قضيــة ارضــه املهــددة باإلخــاء بتاريــخ  21تشــرين الثانــي مــن العــام
احلالــي ،اال ان احملكمــة اجلــت االســتماع لــه حتــى العاشــر مــن
كانــون الثانــي مــن العــام  .2018خــال لقائنــا االخيــر مبحمــود كان
متحفــزا جســورا يقظــا للحديــث عــن ارضــه بــكل جتاعيدهــا بــكل
جمالهــا بــكل ذكرياتهــا وبــكل اجلــذور املتأصلــة فيهــا ،بــكل قطــرات
الــدم والعــرق التــي اريقــت فيهــا ،لــم تتــح الفرصــة حملمــود للحديــث
واالدالء بروايتــه العميقــة امــام محكمــة االحتــال ،لكــن محمــود
اصــدر قــرا ًر بتقــدمي افادتــه يف قصــر عــدل انشــأه يف أرضــه ،يف
محكمــة ميدانيــة عنوانهــا الصمــود  ،لغتهــا الــدم والعنــاق االبــدي
للمحبوبــة األرض ،فكانــت الشــهادة وكان الوفــاء الكبيــر يف االول
مــن كانــون االول ،2017حــن اطلــق الغربــاء عليــه النــار يف ظهــره،
ليتس ـ ّيد املــكان يف زمــن ال يتوقــف.

ما المقصود بالحق في «حرية التعبير»؟
هــو احلــق يف امتــاك الــرأي والتعبيــر عنــه بشــكل شــفهي ،مكتــوب،
أو مرئــي كمــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة قــم  19مــن اإلعــان
العاملــي حلقــوق اإلنســان باإلضافــة إلــى املــادة  19مــن العهــد الدولــي
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية .قــاد التوســع العاملــي يف
االنترنــت إلــى احتماليــات جديــد حلريــة التعبيــر .خــال أجــزاء مــن
الثانيــة فقــط ،ميكــن للمعلومــات واآلراء أن يتــم توزيعهــا إلــى مئــات
اآلالف مــن املســتقبلني حــول العالــم.
معلومات عامة حول حرية التعبير

تعتبــر كل مــن حريــة التعبيــر وحريــة الــرأي مــن احلريــات واحلقــوق
األساســية يف أي مجتمــع دميقراطــي .فقــد مت اعتبــار الفرصــة
للتعبيــر عــن وجهــة نظــر الشــخص وتشــكيل الــرأي حــول قضايــا
مختلفــة مــن زمــن بعيــد متطلبـاً مســبقاً هامـاً للعمليــات واإلجــراءات
السياســية لكــي تعمــل بشــكل دميقراطــي .حريــة الــرأي غيــر
محــدودة ،بينمــا ميكــن حلريــة التعبيــر عــن وجهــة نظــر الشــخص
أن تقيــد ويجــب أن متــارس مصحوبــة مبســؤولية خاصــة مــن بــاب
مراعــاة حقــوق وحريــات اآلخريــن .فالكلمــة احلــرة ميكــن أن تتســبب
يف األذى والضــرر ،علــى ســبيل املثــال ،مــن خــال أن يتــم أخذهــا
علــى أنهــا مهينــة أو تهجميــة ،أو محرضــة علــى التمييــز أو تصرفــات
عنفيــة ،أو فيهــا افصــاح عــن معلومــات ذات آثــار إمــا علــى الفــرد
أو املجتمــع ككل .وبكلمــات أخــرى ،فهنالــك قيــود معينــة علــى حريــة
التعبيــر.
لماذا حرية التعبير؟

إحــدى املفاهيــم األساســية وراء حريــة التعبيــر هــو أن اجلميــع
قــادرون علــى دراســة العديــد مــن اآلراء املختلفــة حــول كافــة
القضايــا التــي نتخــذ فيهــا قــرارات مشــتركة .وعــادة توصــف حريــة
التعبيــر علــى أنهــا ضروريــة للدميقراطيــة ألنهــا جتعــل مــن املمكــن
نشــر املعلومــات بحريــة ،وبالتالــي تزويــد املواطنــن وصنــاع القــرار
بأفضــل الفــرص للوصــول إلــى قــرارات مبنيــة علــى أســس راســخة.

كمــا ميكــن القــول بــأن حريــة التعبيــر تشــغل وظيفــة أكثــر أهميــة
مبــا أن املواطنــن واإلعــام اجلماهيــري يتــم إعطاؤهــم قــرص
وفيــرة ملراجعــة والتعبيــر عــن آرائهــم حــول كيفيــة ممارســة الســلطة
العامــة.
عــاوة علــى ذلــك ،فيمكــن أن تســاهم حريــة التعبيــر يف محاربــة
الفســاد .كمــا ميكــن حتفيــز وتشــجيع حريــة التعبيــر مــن منظــور
املســاواة الدميقراطيــة .فــاإلدارة السياســية التــي يتــم فيهــا اتخــاذ
القــرارات وفقــاً ملبــدأ الغالبيــة تصبــح إدارة شــرعية فقــط إذا
أتيحــت الفرصــة لكافــة املواطنــن يف التعبيــر عــن آرائهــم حــول
قضيــة مــا .كمــا تعتبــر حريــة التعبيــر امتيــازاً فرديـاً والــذي يعطــي
األفــراد احلــق يف التعبيــر عــن آرائهــم واالتصــال والتواصــل مــع
اآلخريــن.
القواعد الدولية لحرية التعبير

تكــون قواعــد حريــة التعبيــر يف غالبيــة الــدول الدميقراطيــة متأثــرة
بالعهــود واملعاهــدات الدوليــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان ،والتــي هي
ملزمــة لتلــك الــدول التــي صادقــت عليهــا .كمــا أن حريــة التعبيــر
مضمونــة أيضـاً يف وثائــق مركزيــة أخــرى حــول حقوق اإلنســان ،مبا
يف ذلــك اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان مــن قبــل األمم املتحــدة
عــام  ،1948والــذي ينــص يف املــادة رقــم  19بــأن اجلميــع لديــه
احلــق يف امتــاك الــرأي والتعبيــر عنــه بشــكل شــفهي ،مكتــوب،
أو مرئــي .وهنالــك حــق متوافــق منصــوص عليــه يف املــادة رقــم 19
مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،والــذي
متــت صياغتــه عــام  .1966بينمــا متــت صياغــة القواعــد اخلاصــة
بحريــة التعبيــر بشــكل مغايــر يف االتفاقيــة األوروبيــة حلمايــة
حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية (االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق
اإلنســان) مــن الرابــع مــن تشــرين ثانــي عــام  .1950وتنــص املــادة
رقــم  10بــأن اجلميــع لديــه احلــق يف حريــة التعبيــر وأيضـاً احلريــة
يف تلقــي ونشــر املعلومــات واألفــكار كجــزء مــن حريــة التعبيــر .وقــد
مت تطبيــق االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان باعتبارهــا القانــون
الســويدي الســاري منــذ عــام .1995
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قانون جرائم ام جريمة بقانون؟
بقلم المحامي :عثمان حمد اهلل

فوجــئ املجتمــع الفلســطيني بصــدور القــرار بقانــون رقــم 16.بتاريخ
 24/6/2017والــذي يحمــل مســمى قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة!!
نقــول فوجــئ املجتمــع ألن القانــون املذكــور قــد صــدر بــدون ايــة
مشــاورات مــع ذوي الشــأن ،صيــغ يف غــرف مغلقــة ومت نســخ أجــزاء
كبيــرة منــه مــن القانــون االماراتــي وبالتزامــن مــع صــدور قانــون
مماثــل يف األردن ،وتشــديد العقوبــات يف الــدول اخلليجيــة علــى
حتــى مــن يبــدي تعاطفــا مــع قطــر يف أي مــن وســائل االعــام
االلكترونــي بعــد األزمــة القطرية-اخلليجيــة األخيــرة.
ومما زاد الطني بلة الســياق التشــريعي العام الذي جاء فيه القانون
املذكــور ،حيــث نشــهد يف الســنوات األخيــرة تعديــات متزايــدة مــن
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطتني التشــريعية والقضائيــة ،وهــو مــا
أوصــل املجتمــع الــى حالــة انعــدام للفصــل بــن الســلطات وهيمنــة
شــبه مطلقــة للســلطة التنفيذيــة التــي باتــت تنحصــر بايــدي الرئيــس
وأجهــزة األمــن ،يف نســخ لتجــارب األنظمــة الشــمولية العربيــة التــي
فشــلت ودمــرت بلدانــا بأكملهــا .فمنــذ االنقســام السياســي أصــدر
الســيد الرئيــس مــا مجموعــه  194قــرارا بقانــون ،بعضهــا جوهــري
مثــل قانــون احملكمــة الدســتورية وقانــون الســلطة القضائيــة ،علمــا
بــأن اول مجلــس تشــريعي فلســطيني قــد أصــدر  90قانونــا خــال
فتــرة واليتــه التــي امتــدت عشــر ســنوات.
ويــرى معظــم املهتمــن بحريــة الــرأي وكافــة منظمــات حقــوق
االنســان الفلســطينية أن القانــون جــاء يف إطــار ســعي الســلطة
التنفيذيــة لقمــع وجلــم خصومهــا السياســيني ،مــن خــال جتــرمي
املشــاركة املشــروعة للمعلومــات واآلراء واملالحظــات مــن قبــل
النشــطاء والصحفيــن واملدونــن يف فلســطني .فهــذا القانــون يســمح
بتغــول الســلطة التنفيذيــة يف قمــع خصومهــا السياســيني والنشــطاء
والصحفيــن الفلســطينيني الــذي يلتمســون احلصــول علــى
املعلومــات الصحفيــة مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي،
ولفتــح ســاحة النقــاش لقضايــا تهــم الصالــح العــام.
ان القيــود الــواردة يف هــذا القــرار بقانــون الشــاملة علــى اســتخدام
الشــبكات االلكترونيــة ،تشــمل عقوبــات جزائيــة يف غايــة التشــدد
مــن شــأنها اســكات أصــوات املواطنــن والصحفيــن بشــان اظهــار
احلقيقــة .وأن هــذا القــرار بقانــون يقــوض الضمانــات التــي نــص
عليهــا النظــام االساســي الفلســطيني اخلاصــة بحريــة التعبيــر
والــرأي وحريــة التجمــع ويخــرق العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق
املدنيــة والسياســية الــذي وقعــت عليــه دولــة فلســطني بــدون اي
حتفــظ.
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حيــث ينــص العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية
«لــكل انســان احلــق يف التعبيــر  ....والتمــاس مختلــف ضــروب
املعلومــات واالفــكار وتلقيهــا ونقلهــا الــى االخريــن».
ان املعاييــر الدوليــة ال تســمح بالقيــود علــى االنترنــت اال يف ظــروف
محــددة وضيقــة بحيــث تكــون واضحــة التعريــف ومحــددة وضرورية.
وبصفــة فلســطني دولــة طــرف يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق
املدنيــة والسياســية فــا بــد أن تضمــن الســلطة التنفيذيــة احلــق يف
حريــة التفكيــر انســجاما مــع مــا تقــرره اتفاقيــة بودابســت املتعلقــة
باجلرائــم االلكترونيــة .2001
ان هــذا القــرار بقانــون ينتهــك بشــكل فاضــح كافــة املعاييــر الدوليــة
بشــأن احلــق يف اخلصوصيــة وكذلــك فهــو يقــرر عقوبــات حبــس
ملــدد طويلــة ويقــرر عقوبــات ماليــة كبيــرة جــدا.
ينــص هــذا القــرار بقانــون علــى اجــراءات مــن شــانها املســاس
بكافــة الضمانــات االجرائيــة التــي ينــص عليهــا النظــام االساســي
الفلســطيني وتكرســها كافــة القوانــن واملواثيــق الدوليــة حــن
منــح صفــة الضبــط القضائــي لكافــة اجهــزة االمــن يف الدولــة
وحيــث اعطــى للنائــب العــام احلــق يف حجــب املواقــع اإللكترونيــة
دون رقابــة مــن القضــاء ،والــزم مــزودي اخلدمــة بحفــظ بيانــات
الشــخص ملــدة ثــاث ســنوات كمــا يســمح مبراقبــة اتصــاالت
ومكاملــات النــاس بصــورة مطلقــة وشــمولية وينطــوي علــى عبــارات
فضفاضــة وعامــة تســمح بحبــس الفلســطينيني ألي ســبب بحيــث ان
القاضــي اليســتطيع تطبيــق القانــون بســبب العبــارات واملصطلحــات
الفضفاضــة والغامضــة فيــه ،مثــل اعتبــار مخالفــة اآلداب العامــة
جرميــة علــى ســبيل املثــال.
وقــد اعتبــر هــذا القــرار بقانــون نافــذا مبجــرد نشــره يف اجلريــدة
الرســمية ،وهــذا موقــف غريــب جــدا مــن املشــرع الفلســطيني حيــث
انــه مــن املفتــرض يف القوانــن اجلزائيــة ان يعطــى وقــت للنــاس قبــل
تطبيقهــا النهــا متــس حياتهــم واموالهــم.
لــكل ذلــك ينبغــي علــى مؤسســات املجتمــع املدنــي الضغــط لوقــف
تنفيــذ هــذا القانــون واجــراء تعديــات عليــه تراعــي ضمانــات حــوق
االنســان وينســجم مــع املعاييــر الدوليــة واالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق
االنســان فضــا عــن اســتغرابنا كيــف لدولــة تــرزح حتــت االحتــال
وتصــدر هكــذا قانــون؟

مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان يختتــم دورة تدريبيــة
فــي مجــال التوثيــق الفوتوغرافــي لمجموعــة مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان
ضمــن أنشــطة مشــروع حمايــة املجتمعــات الفلســطينية املهمشــة
يف القــدس ومناطــق جيــم مــن خــال تقــدمي املســاعدة القانونيــة
واحلشــد واملناصــرة واملمــول مــن االحتــاد األوروبــي .اختتــم مركــز
القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان يــوم الســبت 7-10-
 2017دورة تدريبيــة يف مجــال التصويــر الفوتوغــرايف بغــرض توثيــق
االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا القــرى والتجمعــات البدويــة املختلفــة
مــن قبــل قطعــان املســتوطنني وجيــش االحتــال .اســتمرت هــذه
الــدورة ملــدة ثــاث أيــام يف مدينــة رام اهلل ،وقــد شــارك يف هــذه
الــدورة  20مشــارك/ة مــن مدينتــي رام اهلل وســلفيت والقــرى
احمليطــة ككفــر الديــك ،ســنجل ،فرخــة ،ديــر جريــر ،بروقــن ،مــردا،
وديــر قديــس.
افتتــح الــدورة التدريبيــة األســتاذ عصــام العــاروري مديــر عــام املركــز
الــذي رحــب باملشــاركني وقــدم عــرض حــول الوضــع اجليوسياســي
يف الضفــة الغربيــة والقــدس .وأكــد علــى أهميــة هــذه التدريبــات
يف رفــع وعــي املجتمعــات لألخطــار التــي يتعرضــون لهــا واهميــة
التوثيــق القانونــي الســليم لهــذه االعتــداءات.
امــا يف اليومــن الثانــي والثالــث فقــد قامــت الصحفيــة فاطمــة عبــد
الكــرمي بتقــدمي التدريــب حيــث تضمــن التدريــب تعريــف املشــاركني

املشــاركات بآليــة التعامــل مــع الكاميــرات وتقنيــات الصــور
األساســية بهــدف التوثيــق كاإلضــاءة ،املوضعيــة الســليمة ،Grids
الزاويــة واحلركــة واحلمايــة الشــخصية ومت التركيــز يف هــذه
الــدورة علــى أهميــة وضــوح الهــدف الشــخصي ووضــوح الهــدف يف
الصــورة .امــا يف اليــوم الثالــث للتدريــب فقــد مت التطــرق إلى أهمية
احلمايــة الشــخصية وحمايــة امللفــات وامللــف األصلــي للتوثيــق حتى
يتــم كشــف أي تزييــف وكيفيــة تقــدمي الوثائــق للتدخــل القانونــي
وقــد طلبــات املدربــة مــن املتدربــن التوجــه للميــدان والتقــاط عــدد
مــن الصــور ثــم عــرض هــذه الصــور واجــراء نقــاش حولهــا.
إلــى جانــب هــذا التدريــب مت اســتضافة عــدد مــن الصحفيــن
واملصوريــن الفلســطينيني لعــرض جتاربهــم يف مجــال توثيــق الصــور
وكيفيــة التعامــل مــع قضيــة احلمايــة الشــخصية وحتميــل الصــور
علــى املواقــع املختلفــة وامللكيــة الفكريــة.
وقــد عبــر املشــاركني عــن ســعادتهم بهــذا النــوع مــن التدريــب الــذي
جمــع اجلانــب النظــري بالعملــي وقــدم موضــوع جديــد للمتدربــن
هــم بحاجــة لــه واتفــق املشــاركون علــى البــدء بتأســيس جلنــة
حمايــة يف كل موقــع تقــوم بتغطيــة اجلانــب القانونــي واإلعالمــي
لالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا أبنــاء هــذه التجمعــات.
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مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان يتبنــى قضيــة
مصلحــة عامــة «إجــراءات اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية؛ للتحكــم فــي
شــبكة الصــرف الصحــي لبلديــة البيــرة»
تقدمــت مؤسســتني اســرائيلتني ســنة  2015بالتمــاس رقــم
 ،1421/15موجــه ضــد القائــد العســكري واجلهــات املعنيــة بالتنظيم
والبيئــة يف االدارة املدنيــة ،وايضــا ضــد بلديــة البيــرة ،وطالبتــا
باصــدار امــر اللــزام االدارة املدنيــة والقائــد العســكري بالتدخــل
يف ادارة محطــة البيــرة ،بســبب تلوثــات ناجتــة عــن تدفــق ميــاه غيــر
معاجلــة مــن احملطــة الــى محيــط وادي القلــط .طالــب االلتمــاس
ياتخــاذ كافــة االجــراءات الالزمــة لتصويــب عمــل احملطــة وحتســن
عمليــة معاجلــة امليــاه ,مبــا يشــمل مصــادرة ادارة احملطــة مــن بلديــة
البيــرة ,وادارتهــا مــن قبــل االدراة املدنيــة.
1.1مت توكيــل مركــز القــدس ملتابعــة امللــف بعــد اشــهر مــن تقــدمي
االلتمــاس .بعــد احلصــول علــى املعطيــات واالوراق الالزمــة
مــن البلديــة ،تقــدم املركــز بالطعونــات التاليــة:
2.2مت انشــاء احملطــة بتمويــل مــن بنــك املانــي ومبشــاركة البلديــة
وعلــى اراض تابعــة لســكان بلديــة البيــرة ،وحتملــت البلديــة
تكاليــف انشــاء وادارة مرتفعــة جــدا لتحســن الوضــع البيئــي،
واحملطــة هــي مببــادرة الطــرف الفلســطيني بعــد اهمــال طويــل
االمــد مــن طــرف اجلهــات االســرائيلية.
3.3مت تصميــم احملطــة وجتهيزهــا ملعاجلــة امليــاه العادمــة للســكان
الفلســطينيني يف رام اهلل والبيــرة ،لكــن اثنــاء املصادقــة علــى
املخططــات ،ورغــم اعتــراض البلديــة ،فرضــت جهــات التنظيــم
يف االدارة املدنية ربط مســتوطنات محيطة بالشــبكة ،كشــرط
العطــاء رخــص بنــاء للمحطــة.
4.4خــال العقــد االول لعمــل احملطــة ،متــت ادارتهــا دون ايــة
اشــكاليات ،وخــال هــذه الفتــرة حتملــت البلديــة تكاليــف
االدارة بقيمــة ماليــن الشــواقل .اشــارت املرافعــة الــى ان
املســتوطنات ال تتحمــل ايــة تكلفــة بســبب معارضــة البلديــة
واملمــول املبدئيــة لربطهــا بالشــبكة.
5.5بســبب ضــخ كميــات كبيــرة مــن امليــاه العادمــة مــن املســتوطنات
تعــادل نســية  ،30مــن مجمــل امليــاه التــي تعاجلهــا احملطــة،
وهــي كميــات لــم تكــن احملطــة مصممــة ملعاجلتهــا ،قســم منهــا
ميــاه صــادرة عــن مناطــق صناعيــة يف املســتوطنات ،حصــل
تــآكل متســارع يف اجهــزة ومعــدات احملطــة ممــا ادى الــى
تــردي يف نوعيــة امليــاه العادمــة .بنــاء عليــه تقدمــت البلديــة
وادارة احملطــة بدراســة حــول االحتياجــات لتحســن عمــل
احملطــة وزيــادة قدرتهــا االســتيعابية عبــر اســتيراد اجهــزة
وقطــع الزمــة ،باالضافــة الــى احلاجــة لتوســيع بــرك املعاجلــة
يف احملطــة ،وتواصلــت مــع البنــك املمــول للمصادقــة علــى
املخطــط.
6.6بعــد املصادقــة علــى متويــل اخلطــوات الالزمــة لتطويــر
عمــل احملطــة ،وكــون ايــة خطــوات تتطلــب اصــدار رخــص
تنظيميــة او اســتيراد اجهــزة للمحطــة ،تتطلــب موافقــة االدارة
املدنيــة ،تقدمــت البلديــة قبــل تقــدمي االلتمــاس بعــدة اشــهر

8

مبخطــط لتطويــر عمــل احملطــة للطــرف االســرائيلي .بعــد
دراســة املخطــط مــن االدارة املدنيــة ،التــي اســتمرت لفتــرة
طويلــة وادت الــى تاخيــر خطــوات البلديــة ،متــت املصادقــة
علــى املخطــط ،وبنــاء عليــه مت اســتيراد قطــع واجهــزة الزمــة،
وبعــد املصادقــة عليهــا مــن اجلمــارك االســرائيلية مت تركيبهــا
يف احملطــة وتطويــر املعــدات الالزمــة خــال ســنة  ،2016ممــا
ادى الــى حتســن فــوري يف نوعيــة امليــاه العادمــة ،ولــذا مت حــل
االشــكالية التــي اثارهــا االلتمــاس.
7.7بالتالــي ،فــان البلديــة وادارة احملطــة اتخذتــا كافــة االجــراءات
الالزمــة القامــة وادارة احملطــة منــذ اقامتهــا علــى احســن
وجــه ،بهــدف حمايــة البيئــة الفلســطينية وهــي مصلحــة
فلســطينية اوال واخيــرا .كمــا ان البلديــة قــد حتملــت تكاليــف
ادرة احملطــة الهائلــة علــى مــر الســنني ،رغــم ربــط املســتوطنات
بشــبكة احملطــة عنــوة .اضاقــة الــى ذلــك ،فــان اجلــدول الزمنــي
الحــداث ايــة تطــورات او تعديــات علــى مســتوى املعــدات
واضافــة بــرك معاجلــة ،منــوط مبوافقــة االدارة املدنيــة كــون
احملطــة متواجــدة يف منطقــة ج ،لــذا ال تتحمــل احملطــة ايــة
مســئولية بســبب اي تاخــر ،كونهــا تقدمــت مبخطــط لتطويــر
عمــل احملطــة مببادرتهــا وقبــل تقــدمي االلتمــاس.
8.8ايضــا اشــار املركــز ا لــى ان مقدمتــي االلتمــاس لــم يتطرقــا
نهائيــا ملوضــوع تدفــق امليــاه العادمــة مــن املســتوطنات وتاثيرهــا
الســلبي علــى عمــل احملطــة ،كمــا انهــا حتــاوالن القــاء املســئولية
باالســاس علــى البلديــة ،ممــا يشــير الــى وجــود اجنــدة سياســية
خادمــة للمســتوطنات.
9.9تقدمــت النيابــة االســرائيلية بردهــا علــى االلتمــاس ،واوضحــت
انــه مت اجــراء التعديــات الالزمــة لتحســن نوعيــة امليــاه
العادمــة بالتنســيق مــع اجلهــات املهنيــة يف احملطــة ،وبنــاء عليــه
طلبــت شــطب االلتمــاس.
1010بعــد ذلــك تقدمــت امللتمســتني بــرد خطــي بحســبه حتســنت
امليــاه العادمــة املعاجلــة يف احملطــة وفقــا لفحوصــات مختبريــة
جديــدة ،ولكــن هنــاك حاجــة العــداد خطــة العــادة تاهيــل
اجلــداول يف وادي القلــط.
1111عمليــا تنازلــت امللتمســتني عــن املطالبــة مبصــادرة ادارة احملطة
واالت تتركــو املطالــب يف تاهيــل اجلــدول .النيابــة الســارائيلية
اوضحــت ان تاهيــل اجلــدول يتــم بطريقــة طبيعيــة ،بواســطة
االمطــار املوســمية ،ومنــع دخــول ملوثــات .املركــز اوضــح
امنوضــوع تاهيــل اجلــدول ال يقــع ضمــن صالحيتهــا كونــه يف
منطقــة ج.
1212حاليــا ننتظــر قــرار بخصــوص اليــات تاهيــل اجلــدول ،ويف
اعتقادنــا قــد مت جتــاوز موضــوع اليــة ادارة احملطــة وحتســن
عملهــا.

تحديثات المشروع
اخــر التحديثــات علــى مشــروع “حماية املجتمعات الفلســطينية
املهمشــة يف القــدس الشــرقية واملنطقــة “ج” يف الضفــة الغربيــة
مــن خــال تقــدمي املســاعدة القانونيــة واحلشــد واملناصــرة.
تبنــي  42قضيــة ( 12قضيــة يف القــدس الشــرقية و 30قضايــا
يف الضفــة الغربيــة تنوعــت هــذه القضايــا مــا بــن تأمــن وطنــي
تســجيل أطفــال وحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة يف القــدس إلــى
هــدم منشــئات زراعيــة ومنــازل ومصــادرة أراضــي ومعــدات
إنســانية يف الضفــة الغربيــة.
تقــدمي  210مســاعدة قانونيــة فرديــة ( 145يف الضفــة الغربيــة
و  65يف القــدس الشــرقية ) مــن خــال مكاتبنــا يف القــدس ورام
اهلل وســلفيت ونابلــس وقلقيليــة.
تقــدمي  1027خدمــة قانونيــة للمقدســيني مــن خــال مكتبنــا
يف القــدس ،اســتفاد منهــا  660مــن االنــاث و  376مــن الذكــور
وتنوعــت هــذه اخلدمــات لتشــمل (تســجيل أطفــال واعتقــال،
وضرائــب بلديــة وحقــوق مواطنــة وتصاريــح زيــارة وقضايــا تتعلــق
بالتأمــن الوطنــي لــم شــمل العائلــة) وتشــمل هــذه اخلدمــات
تعبئــة منــاذج وترجمتهــا واستشــارات فرديــة.
تقــدمي  10استشــارات قانونيــة ملؤسســات املجتمــع املدنــي
واملجالــس القرويــة وتشــمل هــذه االستشــارات (مصــادرة
األراضــي ،عنــف املســتوطنني ،تقــدمي وحتضيــر طلبــات
الترخيــص ووقــف اعمــال شــق وانشــاء طــرق) وكانــت املجالــس
التــي قدمــت االستشــارات لهــا (ســينيريا ،بيــت دجــن ،بيــت
امــن ،جالــود ،الســاوية ،عقربــا ،قريــوت)
تنظيــم زيــارة أســبوعية للعيــادة القانونيــة املتنقلــة يف طوبــاس
وقلقيليــة ونابلــس ،حيــث يتواجــد محامــو املركــز أســبوعيا يف
هــذه املناطــق ويقدمــون االستشــارات القانونيــة االزمــة حيــث
اســتفاد مــا يقــارب ال  400مواطــن/ة.

مت تنفيــذ دورة تدريبيــة متقدمــة بواقــع أربعــن ســاعة موزعــة
علــى عشــر لقــاءات لطلبــة القانــون يف القــدس مبشــاركة
15طالــب/ة  .وقــد قــام محامــو املركــز املتخصصــون بامللفــات
املختلفــة بعمــل التدريــب والــذي مت مــن خاللــه تســليط الضــوء
علــى اهــم القضايــا التــي تهــم املقدســيني كلــم شــمل العائلــة،
تســجيل األطفــال ،ســحب حقــوق اإلقامــة والهويــات ،الضرائــب
ومخصصــات البطالــة .وقــد بــدأ هــذا التدريــب منــذ شــهر
كانــون االول وامتــد حتــى كانــون الثانــي .2018
مت تنفيــذ ورشــتني عمــل مكثفــات لطلبــة القانــون يف القــدس
بتاريــخ  .12-19/8/2017شــارك يف هــذه الورشــة  14طالــب/ة
وقــد امتــدت لســت ســاعات .وتعــد هــذه الورشــة جــزء مــن
سلســلة ورش مكثفــة ينــوي املركــز عقدهــا .وقــد تطرقــت هــذه
الورشــة ملواضيــع مختلفــة كالتأمــن الوطنــي ومخصصــات ذوي
اإلعاقــة ومخصصــات الــوالدة وتســجيل األطفــال.
مت تنظيــم أربــع جلســات لرفــع الوعــي يف محافظــة ســلفيت
مــن خــال مهرجــان فرخــة الدولــي للعمــل التطوعــي يف
قريــة فرخــة شــارك بهــا العشــرات مــن املتطوعــن الدوليــن
بتواريــخ ( .)24-25-26-27/7/2017ومت اســتعراض الوضــع
اجليوسياســي للضفــة الغربيــة والقــدس ،إضافــة الســتعراض
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمقدســيني ومت تســليط
الضــوء علــى املمارســات اإلســرائيلية املمهنجــة إلفــراغ القــدس
مــن ســكانها.
قــام املركــز ببــث خمســمائة ســبوت إذاعــي يف ثمانيــة مواضيــع
مختلفــة موزعــة علــى اذاعــات مختلفــة يف الشــمال والوســط
واجلنــوب ،ضمــن سلســلة ســبوتات إذاعيــة توعويــة قدمهــا
املركــز حتــت عنــوان «لســتم وحدكــم» تطرقــت النتهــاكات حقــوق
االنســان اخلاصــة باحلــق بالســكن والوصــول للمــوارد الطبيعيــة
ومصــادرة املنشــئات واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
اخلاصــة باملقدســيني احلــق يف التعبيــر وإبــداء الــرأي واحلــق
يف التظاهــر الســلمي.

أنشطة مستقبلية:

ســيقوم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان بالبــدء بتدريــب قانونــي مكثــف لطلبــة احلقــوق
بالتعــاون مــع نــادي احملامــاة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة مــع نهايــة شــهر شــباط.
ســيقوم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان ببــث برنامــج تلفزيونــي يف شــهر اذار علــى الهــواء
مباشــرة ســتتناول احللقــة األولــى سياســات االحتــال يف مناطــق جيــم والقــدس واليــات التصــدي القانونــي لهــا.
بــدء مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان بتنفيــذ تدريــب قانونــي متخصــص بواقــع أربعــن ســاعة
موزعــة علــى عشــر لقــاءات وهــذا هــو التدريــب الثانــي الــذي ينظمــه املركــز لهــذا العــام نظــرا لإلقبــال علــى البرنامــج
مــن قبــل طلبــة القانــون.
سيقوم املركز بشهر اذار بالبدء بتدريب حول التوثيق املرئي لالنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس.
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