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تقديم
الفلسطيني  والعطاء في خدمة قضايا حقوق اإلنسان  مسيرة اإلنجاز 
متواصلة، ربع قرن من الزمان في صون وحماية حقوق اإلنسان، أسست 
لمرحلة جديدة على المستوى الحقوقي في فلسطين، الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم"، المؤسسة الوطنية الدستورية، مؤسسة 

الدولة، التي أنشأها الشهيد الرئيس ياسر عرفات رحمه اهلل.

أسماء بارزة وشخصيات وطنية وقامات عالية قدمت وال زالت تقدم من 
وقتها وجهدها وخبراتها على طريق نيل المواطن الفلسطيني لحقوقه، 
كل الشكر للمؤسسين األوائل، دام عطاؤهم، أما أالئك الذين رحلوا عن 
دنيانا نقول لهم تركتم فينا روح العطاء، وشحذتم الهمم، نستلهم منكم 
العناد واإلصرار في إحقاق الحقوق، والشكر موصول ألعضاء مجالس 
وللمفوضين  خدمتهم،   مدة  انتهوا  ومن  الحاليين  الهيئة،  مفوضي 
السابقين والمفوض العام، والمدير العام والمدراء السابقون، ولجميع 
مع عمل ويعمل في الهيئة، الذين يؤمنون برسالة حقوق اإلنسان وأبعادها 

الوطنية واإلنسانية، قبل اتخاذها وظيفة ومصدرًا للدخل.



في حوار خاص بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

الدكتورة عشراوي:
الهيئة استطاعت أن تحدث فرقًا وتأثيرًا

في الواقع الفلسطيني
ومبادئ ومفاهيم الهيئة أصبحت جزءًا من المفاهيم العامة ومن الخطاب العام

هذا الحوار لبرنامج "لقاء خاص" عبر تلفزيون فلسطين مع اإلعالمية نجود عريقات بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الهيئة.
ويندرج هذا البرنامج ضمن التعاون المشترك ما بين الهيئة واإلعالم الرسمي.
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انشاء  فكرة  صاحبة  عشراوي  حنان  الدكتورة 

الهيئة ومفوضها العام األول تحدثت في برنامج 

لقاء خاص عبر تلفزيون فلسطين مع اإلعالمية 

على  عاماً   25 مرور  بمناسبة  عريقات  نجود 

التأسيس  مرحلة  عن  تحدثت  الهيئة،  تأسيس 

تونس،  في  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  ولقاء 

مسيرة  اعترضت  التي  والصعوبات  العقبات 

الحلقة  بث  تم  البدايات.  في  خاصة  الهيئة، 

بتاريخ 8 كانون أول 2019.

سؤال: حدثينا عن بدايات تأسيس الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان؟

جواب: بسبب وجودنا تحت االحتالل وبسبب انتهاك 
المفاوضات،  بدء  ومع  الدولية  للقوانين  االحتالل 
ياسر  الراحل  الرئيس  مع  تونس  متواجدة في  كنت 
عرفات، تحدثنا عن إقامة حكم صالح يحمي حقوق 
العقود  في  أفقده  ما  ويعطيه  الفلسطيني  الشعب 
مؤسسة  هناك  تكون  أن  على  واتفقنا  المنصرمة، 
الحقوق  لحماية  القانون  بموجب  صالحيات  لديها 

والحريات.

والتوقيع على  واشنطن  المفاوضات في  انتهاء  بعد 
طلب  فالرئيس  تونس،  إلى  ذهبنا  المبادئ  إعالن 
مني أن أستلم منصب وزاري، فقلت بدالً من استالم 
على  مدني  مجتمع  مؤسسات  إقامة  أريد  المنصب 
قيادات سياسية  هناك  كان  المظالم.  ديوان  رأسها 
للفكرة،  رافض  كان  منها  وبعض  اقتنع  منها  بعض 
أريد عمل  أنى  أنها حزب سياسي، فوضحت  ظنوا 
مؤسسة لحقوق اإلنسان لحماية الحريات خصوصا 

بالمرحلة القادمة.

أكرم هنية هو الذي قام بصياغة المرسوم معي في 
أيلول 1993 في تونس، قدمت المرسوم 
ودعمها،  الفكرة  الرئيس  تقبل  للرئيس، 
وجود مثل تلك الهيئة يكون مكون للحكم 
الصالح بالدولة، علينا ان نبدأ بإنصاف 
الدعم  الهيئة  تلقت  وشعبنا.  أنفسنا 

السلطة  مسؤولية  والهيئة  السويد،  من  بالبداية 
مؤسسة  ألنها  بمساهمتها  وذلك  أيضا،  الوطنية 
مؤسسة  لكنها  اهلية  او  حكومية  وليست  دولة 
مستقلة  لذا هي  القانون  بموجب  لديها صالحيات 

وتستطيع أن تعمل ضمن نظام الدولة. 

عند  الفكرة  تطبيق  بداية  عن  حدثينا  سؤال:   
قاموا  الذين  الوطن ومن األشخاص  العودة ألرض 

بمساعدتك؟

المساعدة  فريق  كانوا ضمن  الناس  من  الكثير  ج: 
والدعم لهذه الفكرة وبالبداية المحامي رجا شحادة 
هو من عمل معي على صياغة مشروع القانون لهذه 
الهيئة، ومن ثم تم عمل نظام للهيئة، وتم أيضا وضع 
مفهوم أولي لها، ومن ثم تم تأسيس لجنة تأسيسية 
للهيئة بأشخاص لديهم خبرة والمام بما هو مطلوب 
احتالل  تحت  وألننا  ونحن  الحقل،  بذلك  وعملوا 
ولدينا  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  من  الكثير  لدينا 
بمرحلة  نحن  ولكن  المجال،  هذا  في  طويلة  خبرة 
انتقال من مواجهة االحتالل إلى المساهمة البناءة 

في بناء الدولة.

عزام،  )فاتح  معنا  كانوا  الذين  المفوضين  مجلس 
درويش،  محمود  سفاريني،  على  العكر،  ممدوح 
كان  فلسطين(،  كل  من  محامين  سعيد،  إدوارد 
مجلس المفوضين يجمع األفكار النيرة والممارسة 
المستمرة واإلنتماء الوطني لكل هؤالء المفوضين، 
أول اجتماع رسمي لمجلس المفوضين وسعوا خالله 
هذا المجلس مجلس كان يضم ما يقارب 21 عضواً، 
كان  األول  االجتماع  االنطالقة.  كانت  القدس  ومن 
بيوم  كان  وأذكر   1994 عام  شباط  في  بالقدس 

مجزرة الحرم اإلبراهيمي.

سؤال: ما هي المواضيع المهمة التي تم نقاشها في 
هذا االجتماع؟

جواب: تم وضع خطة عمل وتوزيع المهام لكل عضو 
خالل  يستطيعوا  لم  االجتماع،  خالل 
االجتماع توزيع المهام بشكل واضح ألنه 
من  ألكثر  مفوض  من  أكثر  هناك  كان 
مجال،  فقررنا وضع هيكلية من ضمنها 
وضع مسؤول مدير تنفيذي وكان الربط 
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بحيث  العام   والمفوض  التنفيذي  المدير  بين  ما  
ويشرف  بالعمل  يقوم  الذي  العام  المفوض  يصبح 
عليه، ومجلس المفوضين كأنه مجلس أمن أحيانا، 
واضحة  رؤية  لدينا  وكان  بعد  فيما  الفكرة  تطورت 
ويصون حقوق  يحترم  أن  يجب  نظام حكم  اي  بأن 
وهذه  الهيئة  بإعطاء  وبدأنا  الشعب،  وحريات 
صالحية  الهيئة  لدى  أن  المرسوم،  من  موجودة 
أنها  وضمان  تعديالت  واقتراح  القوانين  مراجعة 
القوانين  فمراجعة  اإلنسان  حقوق  بحماية  ملتزمة 
مجلس  لدينا  يكن  لم  وأيضا  األولى،  المهمة  كانت 
تشريعي، ولم يكن هناك سيادة على األرض، فكان 
لدينا تحدياً مزدوجاً،  كيف نقيم نظام حكم صالح 
نواجه  وكيف  الرشيدة،  الحوكمة  توجهات  ونضع 
األمور في  باستمرار ونضع  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
نتغاضى  وال  االحتالل  تحت  ونحن  العام  سياقها 
عنه وال نطلب المثالية، ولكن ال بد لنا من منطلق 
نقوم  أن  الشعب  واتجاه  انفسنا  تجاه  مسؤولياتنا 
مواجهة  الوقت،  نفس  في  ولكن  المهام  هذه  بمثل 
االحتالل وفضح ممارساته ووضع األمور في سياقها 
الحقيقي، لم تكن هذه المهمة سهلة ولكن بدون أدنى 

شك وجدنا تعاون ووجدنا عقبات.

سؤال: على ذكر التعاون بالنسبة للشارع الفلسطيني 
هيئة  إنشاء  فكرة  تقبل  فكيف  منهك  الشعب  كان 
مستقلة لحقوق اإلنسان وكيف استطعتم الحصول 

على ثقة المواطن الفلسطيني؟

جواب: الحصول على ثقة الشعب يأتي بالممارسة 
رؤية  بموجب  نعمل  اننا  للناس  وأثبتنا  وبالبرهان 
يوجد  ال  أصيل  حقيقي  انتماء  بموجب  مشتركة، 
وانتهاكاته وعنفه  بين مواجهة االحتالل  تناقض ما 
تصويب  ومحاولة  أنفسنا  مواجهة  بين  وما  وقمعه، 
أنفسنا، ومنع االنحراف نحو ظلم الشعب واستخدام 
تكون  وقد  قمعية،  معظمها  في  تكون  قد  وسائل 
بالتدريج،  فبدأنا  شعبنا،  أبناء  حقوق  مع  تتناقض 

احيانا  الساحة،  على  أنفسنا  وأثبتنا 
تكون العالقة صعبة ايضا مع المؤسسة 

الرسمية خاصة المؤسسة االمنية.

من  األمنية  األجهزة  بعض  سؤال: 
تدخل  دوركم  تعتبر  كانت  أنها  الممكن 

في شؤونهم الداخلية أو بمثابة المراقبة؟

تعاون  منهم  وبعض  ذلك  رأى  منهم  بعض  جواب: 
معنا، الهندي مثال كان مسؤول عن المخابرات وكان 
هناك حالة وفاة في السجن فقام بدعوتي للمراجعة 
في  حتى  الوفاة،  وقضية  بالسجن  الوضع  وتفقد 
االعتقال  تحت  فالوفاة  جثة،  بتفقد  قمت  أريحا 
بعض  في  تجاوباً  هناك  كان  نعالجها،  قضايا  هي 
األحيان وكان هناك رفض، كان هناك شعور بأن هذا 
تدخل كما ذكرتي، وهناك الحد من صالحياتنا، وكنا 
التي  األسباب  ومعرفة  القضايا  من  بالكثير  نتدخل 
كانت وراء حاالت االعتقال، فكنا نقول مثال إن هذا 
ونحن  وجه حق  بدون  اعتقل  الصحفي  أو  اإلنسان 
نطالب باإلفراج عنه، أي مسببات االعتقال يجب أن 

تكون موجودة بالقانون. 

سؤال: ما هي المدة الزمنية التي استغرقت لجعل 
وتعطيكم  تتعاون  األمنية  واألجهزة  المؤسسات 

الصالحيات الالزمة بكل أريحية؟

جواب: استغرقت سنين.

التي  القضايا  اهم  هي  ما  الوقت  بذلك  سؤال: 
حققتها الهيئة؟

جواب: هناك الكثير من القضايا، لكن كانت هناك 
قضية كبيرة هي )محكمة أمن الدولة(، وجاء نائب 
رئيس الواليات المتحد وزار أريحا وغزة وقال انهم 
مقتنعين أن الرئيس ياسر عرفات ملتزم باالتفاقيات 
ألنه عمل محكمة أمن الدولة، فنحن قمنا باالحتجاج 
وأصدرنا بيانا ضد محكمة أمن الدولة ألنها تتناقض 
مع متطلبات الحكم الصالح، كما أن فيها انتهاكات 
إنسان  يحاكم  أن  يمكن  وال  الشعب  حريات  بحق 
مدني في محاكم أمنية وعسكرية وال يمكن أن نطبق 
الثورية على شعبنا، وبالنهاية نجحت  العدالة  نظام 

هذه المعركة.

طبيعة  في  اختالف  هناك  كان  هل  س: 
الوقت  عن  السابقة  بالفترة  القضايا 

الحاضر؟

جواب : نعم هناك اختالف، في السابق 
قضية  ذكرنا  كما  أساسية  قضايا  كانت 
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محكمة أمن الدولة أو وفاة بالسجن وقضايا تعذيب، 
اآلن خّفت تلك القضايا وبدأت قضايا بالممارسة، 
قضية   هي  تستخدم  قضية  هناك  اآلن  حد  إلى 
الفحص األمني، نحن منذ البداية نقول أنه يجب اال 
أخرى  للتوظيف، وقضايا  أمني  يكون هناك فحص 
مع  التعامل  وكيفية  مستمرة،  بانتهاكات  عالقة  لها 
باإلضافة  بالسجون،  والمعاملة  ونوعيته،  االعتقال 
لقضايا مدنية أخرى، كقضايا حقوق المرأة والطفل، 
فأصبحت مشاكلنا هي مشاكل مجتمع متطور أكثر 
من المجتمع الذي يبدأ في بناء مؤسساته ونظامه 

السياسي والمجتمعي.

منظمات  أداء  مستوى  تقيمين  كيف  سؤال: 
ممكن  وهل  الوطن،  في  اإلنسان  ومؤسسات حقوق 
وقواعد  أسس  على  فرد  بناء  يتم  لم  ما  دولة  بناء 

إنسانية وحقوقية واضحة؟

جواب: ما يميزنا أننا قمنا بمبادرات ذاتية فلسطينية 
أصيلة، لم ننتظر من المجتمع الدولي أن يتدخل، لم 
نستلم تعليمات من أي جهة وعلى العكس، أنا قمت 
الهيئة،  غير  مدني  مجتمع  مؤسسات  ثالث  بإنشاء 
وكلها  أصيلة  ذاتية  فلسطينية  مبادرات  كلها  كانت 

تنطلق من االنتماء األصيل لهذا الشعب 
وللوطن، فبالتالي لم ننطلق بسبب تدخل 
أحد،  من  إمالءات  نتيجة  أو  خارجي 
بمؤسسات  بااللتحاق  قمنا  اآلن  فنحن 
على  بالتوقيع  وقمنا  دولية  ومنظمات 

نوائم  أن  علينا  فبالتالي  دولية،  ومعاهدات  مواثيق 
والمعاهدات  المواثيق  هذه  تجاه  التزاماتنا  بين  ما 
وقوانينا الداخلية وحقوق شعبنا في أن يمتلك نظاماً 
نزيه، ويحترم حقوق هذا الشعب،  وقضائياً  قانونياً 
من  نعاني،  زلنا  ما  واآلن  فهذه قضايا صعبة جدا، 
إلى  باإلضافة  اإلسرائيلية،  والممارسات  االنقسام 
جو االحباط والشعور بالظلم وكل هذا يؤدي للهيئة 

وكل المؤسسات والمنظمات التي لدينا.

خمسة  مرور  بعد  الهيئة  عمل  تقيمي  كيف  سؤال: 
وعشرون عاما على تأسيسها؟

بكل  اقول  وأنا  مراحل،  بعدة  مرت  الهيئة  جواب: 
صراحة أنه عندما نقيم مؤسسة ال نمتلكها بل تمتلك 
نفسها بموجب نظامها وقانونها وهيكلتها على اساس 
ان هناك تداول للمسؤوليات، وهناك ايضا ضخ دماء 
جديدة وكفاءات وكلها ترتقي الى مستوى التحدي، 
فبالفعل الهيئة تطورت بشكل تدريجي،  لم تعد كما 
األشخاص  من  والكثير  التأسيس،  أول  في  كانت 
فيها،  مراكز  استلموا  والذين  اليها  انضموا  الذين 
واالستمرارية  والتطور  الديمومة  أن  أشعر  فبتالي 
موجودين وأنا أفتخر فيها وبالكثير من مؤسساتنا، 
فهي استطاعت أن تحدث فرقاً وأن تؤثر 
في الواقع وليس فقط تركز على نفسها 
وانما على المبادئ والمفاهيم التي قامت 
من أجلها وعليها انها أصبحت جزء من 

المفاهيم العامة ومن الخطاب العام.



المؤسسون
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الدكتورة حنان عشراوي 
 إحدى النساء الفلسطينيات المتميزات على جميع 
واالجتماعية،  واألكاديمية،  السياسية،  األصعدة: 
والثقافية، والحقوقية. لقد شاركت كعضو في اللجنة 
الفلسطيني  للوفد  والتنفيذية  والتوجيهية  القيادية 
لعملية السالم، والمتحدثة الرسمية باسم الوفد ما 
الوطني  المجلسين  عضو  وهي   .1993-1991 بين 
والمركزي الفلسطينيين. وقد شغلت منصب رئيسة 
دائرة اللغة اإلنجليزية وآدابها، وعميدة كلية اآلداب 
في جامعة بيرزيت. كما وعينت وزيرة للتعليم العالي 
الدكتورة   .1998-1996 بين  ما  العلمي  والبحث 
لجنة  كعضو  انتخابها  يتم  امرأة  أول  هي  عشراوي 
تنفيذية في العام 2009 وهو أعلى منصب سياسي 
الثقافة  دائرة  اآلن  ترأس  وهي  فلسطين.  في 
وقد  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  في  واإلعالم 
انتخبت كعضو مجلس تشريعي فلسطيني عن مدينة 
القدس في العام 1996، وقد أعيد انتخابها لدورة 

أخرى عن قائمة »الطريق الثالث« في العام 2006.

تطوير  في  كثيراً  عشراوي  الدكتورة  أسهمت 
تأسيسها  خالل  من  الفلسطيني  المدني  المجتمع 
المستقلة  الهيئة  منها:  المؤسسات  من  للعديد 

مفوضها  كانت  حيث   - اإلنسان  لحقوق 
الفلسطينية  والمبادرة  األول-،  العام 
والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق 
أجل  من  واالئتالف  مفتاح«،  »مؤسسة 
وقد  هذا  »أمان«.  والمساءلة  النزاهة 
شاركت في عضوية العديد من المجالس 

اإلدارية واالستشارية للمؤسسات المختلفة المحلية، 
من  العديد  على  حازت  وقد  والدولية.  واإلقليمية، 
ولها  والعالمية،  العربية  الجوائز من جميع األقطار 
العديد من المؤلفات، والكتب في السياسية األدب 

والشعر.

الدكتورة عشراوي حاصلة على شهادة البكالوريوس 
الجامعة  من  االنجليزي  األدب  في  والماجستير 
األمريكية في بيروت، وحاصلة على شهادة الدكتوراه 
والعصور  المقارن  األدب  اإلنجليزي:  األدب  في 
الوسطى من جامعة فرجينيا في الواليات المتحدة، 
من  الفخرية  الدكتوراه  من شهادات  للعديد  إضافة 
وكندا،  المتحدة،  الواليات  في  الجامعة  من  العديد 

وأوروبا، والعالم العربي.

الدكتور إبراهيم أبو لغد
ولد الدكتور إبراهيم أبو لغد عام 1929، وهو أحد 
أبرز األكاديميين الفلسطينيين في مدينة يافا، ونشأ 
وعائلته   ،1948 العام  نكبة  أعقاب  في  هاجر  فيها 
المتحدة  الواليات  الى  منها  انتقل  التي  بيروت  إلى 
وحصل  ايلينوي،  بجامعة  التحق  الدراسة،  بغرض 
والماجستير  البكالوريوس  درجتي  على 
في  الدكتوراه  شهادة  وعلى  اآلداب،  في 

الفلسفة من جامعة برينستون.

للثقافة  »اليونسكو«  منظمة  في  عمل 
وعمل  المتحدة،  لألمم  التابعة  والعلوم 
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مدرسا في كلية سميث التي تعتبر واحدة من أرقى 
الكليات الجامعية الخاصة في والية ماساتشوستس.

السياسة بجامعة  للعلوم  أستاذا  عمل   1967 عام 
جرى  الثمانينيات  األمريكية، وفي  نورثويتسرن 
اختياره رئيسا لدائرة العلوم السياسية فيها، فاشتهر 
أثناء ذلك في األوساط األكاديمية، وكان على عالقة 

مميزة مع البروفسور ادوارد سعيد.

لعب دورا في تأسيس »رابطة الخريجين الجامعيين 
العرب األميركيين« في عام 1968، وفي العام 1992 
إلى  والعودة  المتحدة  الواليات  بمغادرة  اتخذ قرارا 

فلسطين بعد قضاء أربعين عاما في المنفى.

رام  في  عاش  بيرزيت،  لرئيس جامعة  نائبا  عّين 
اهلل، وكان المحاضر والكاتب النشط في الدفاع عن 
القضايا العربية، وتحديدا القضية الفلسطينية، كما 
أصبح عضوا في مجلس التعليم العالي الفلسطيني، 
تحمل مسؤولية مركز تطوير المناهج التعليمية فيها.

عضوية المجلس  لغد  أبو  إبراهيم  الدكتور  شغل 
الوطني الفلسطيني، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 

.1991-1977

جامعة  قامت  السمه  وتخليدا   ،2001 عام  توفي 
للدراسات  لغد  أبو  إبراهيم  »مركز  بإنشاء  بيرزيت 
باللغة  بعضها  الكتب،  من  العديد  ألف  الدولية«. 

االنكليزية، من بينها:

المبادئ  إعالن   .1972 عام  فلسطين  •تهويد 
أبو لغد  إبراهيم  الفلسطيني- اإلسرائيلي )تحرير( 
عام  الفلسطيني،  المشهد   .1995 عام  وآخرين، 
مع  حوارية   - والعودة«  والمنفى  1999.المقاومة 

هشام احمد فرارجة، عام 2003.

الدكتور حيدر عبد الشافي
 ،1919 حزيران   10 الشافي في  عبد  الدكتور  ولد 
فيها،  االبتدائية  علومه  وتلقى  غزة،  مدينة  في 
لمتابعة  القدس  في  العربية  الكلية  إلى  أرسل  ثم 
لبنان  إلى  توجه   1936 عام  في  الثانوية،  دراسته 
والتحق بالجامعة األميركية في بيروت ودرس الطب 
إلى  تعرف  الجامعة  في  دراسته  وإبان  والجراحة؛ 
لبعض  بصفوفها  والتحق  العرب«  القوميين  »حركة 

الوقت.

تخرج طبيًبا في عام 1943، وتوجه بعدها للعمل في 
مدينة يافا، حيث وظف في مستشفى البلدية التابعة 
لسلطة االنتداب البريطاني. أمضى سنوات الحرب 
فلسطين  داخل  أماكن  عدة  في  الثانية  العالمية 
الجيش،  ترك  الحرب  نهاية  وبعد  األردن؛  وشرق 

وفتح لنفسه عيادة خاصة في قطاع غزة.

شارك في تأسيس الجمعية الطبية الفلسطينية عام 
1945، ثم غادر إلى الواليات المتحدة وتخصص في 
الجراحة العامة في أحد المستشفيات الكبرى في 

مدينة دايتون في والية أوهايو.

في عام 1954 عاد إلى قطاع غزة، الذي كان تحت 
في مستشفى  المصرية، حيث عمل جراحاً  اإلدارة 
على  الثالثي  العدوان  الزهور، خالل  تل 
مصر عام 1956 احتلت إسرائيل القطاع 
بلديا  مجلًسا  غزة  مدينة  على  ونصبت 
إلدارة شؤونها، واختارته ضمن أعضائه؛ 

لكنه رفض المشاركة فيه.
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الطبي  عمله  مزاولة  إلى  عاد   1960 عام  وفي 
للسلطة  رئيساً   1962 عام  اختير  لكنه  الخاص، 
شارك  عندما   ،1964 عام  حتى  للقطاع  التشريعية 
مدينة  في  عقد  فلسطيني  وطني  مؤتمر  أول  في 
منظمة  فيه  أسست  الذي  المؤتمر  وهو  القدس، 
الشقيري،  الفلسطينية تحت رئاسة أحمد  التحرير 
ونصب حيدر عبد الشافي نائباً للرئيس، بين عامي 
التنفيذية  اللجنة  في  عضًوا  و1965 كان   1964

لمنظمة التحرير.

الثانية  للمرة  غزة  قطاع  إسرائيل  احتالل  بعد 
الشفاء  مستشفى  في  طبيًبا  تطوع   1967 عام  في 
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  واعتقلته  بالقطاع، 
لبعض الوقت بتهمة تأييد سياسات الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين. وبعد إطالق سراحه واصل تحدي 
أشكال  من  شكل  أي  رافضاً  االحتالل  سلطات 
التعاون معها؛ فنفته بأوامر مباشرة من وزير الجيش 
)موشيه دايان( إلى نخل بوسط شبه جزيرة سيناء 
أيلول   12 يوم  في  لبنان  إلى  ثم  أشهر؛  ثالثة  لمدة 
1970 مع خمسة من القادة الوطنيين؛ لكنه عاد إلى 

غزة بعد سنة بقرار من المحكمة العليا.

في عام 1972 »أسس وأدار جمعية الهالل األحمر 
للعون  الفلسطيني« في قطاع غزة، وجعلها مسرحاً 

الطبي والنشاطات االجتماعية والثقافية.

الوطنية  القيادة  تأسيس  في  الشافي  عبد  شارك 
السياسي  التوجيه  ولجنة   ،1974 عام  الفلسطينية 
الوطنية  الجبهة   1980 عام  وترأس   ،1979 عام 
الفلسطينية في قطاع غزة، حتى العام 1988، إلى 
أن حلت محلها القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة 

األولى.

 شارك في الوفد األردني - الفلسطيني المشترك 
عام  في  عقد  الذي  للسالم،  مدريد  مؤتمر  إلى 
1991، وأسندت إليه مهمة رئاسة الوفد الفلسطيني 

على  واشنطن  مباحثات  في  المفاوض 
 1992 عامي  خالل  شهراً   22 امتداد 
عضواً   1996 عام  في  و1993. انتخب 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  في 
بأعلى األصوات، واختير لرئاسة اللجنة 

أسس   2002 عام  وفي  المجلس؛  في  السياسية 
»حركة المبادرة الوطنية«.

توفي حيدر عبد الشافي في 24 أيلول 2007 وهو 
الثامنة والثمانين من العمر.  وفي 18 تشرين األول 
عباس  محمود  فلسطين  دولة  رئيس  منحه   2013
العليا«، تقديرا  الدرجة  من  الشرف  نجمة  »وسام 
لدوره الوطني الكبير، وتثميًنا لجهوده المتميزة في 

خدمة الشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله.

الشاعر محمود درويش 
آذار-  يوم 13  ولد شاعر فلسطين محمود درويش 
مارس 1941 في قرية البروة قضاء عكا، هاجر مع 
أسرته إثر نكبة 1948 الى لبنان ثم عاد معها تسلال 
المحاذية  الجديدة  قرية  في  ليقيم  الحدود  عبر 

لقرية البروة المهدمة.

إلى  وانتسب  ياسيف  كفر  في  الثانوي  تعليمه  أنهى 
في  وعمل  »راكح«  اإلسرائيلي  الشيوعي  الحزب 
مجلة  على  وأشرف  »االتحاد«  الحزب  صحيفة 

»الجديد«.

بسبب مواقفه الوطنية اعتقلته السلطات 
اإلقامة  عليه  وفرضت  اإلسرائيلية 
 1961 العام  منذ  وذلك  مرارا،  الجبرية 
القاهرة  إلى  لجأ  حتى عام 1972 حيث 
التحرير  بمنظمة  والتحق  موسكو  عبر 
حيث  لبنان  الى  انتقل  ثم  الفلسطينية. 
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عمل في مؤسسات منظمة التحرير.

شغل منصب رئيس االتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين منذ عام 1984 حتى عام 2005، كما 
أسس وأشرف على تحرير فصلية »الكرمل«، إحدى 

أهم الدوريات الثقافية العربية.

لوتس  حاز على جوائز عربية وعالمية منها جائزة 
للشعر عام 1981، جائزة  أوروبا  لوحة  عام 1969، 
جائزة   ،1983 عام  السوفييتي  اإلتحاد  في  لينين 
األمير كالوس الهولندية عام 2004، جائزة القاهرة 
أصدرت  كما  وغيرها.   2007 عام  العربي  للشعر 
يوليو  تموز-   27 في  الفلسطينية  االتصاالت  وزارة 

2008 طابعا بريدا يحمل صورة محمود درويش.

يعتبر محمود درويش أحد أهم شعراء اللغة العربية، 
وقد أضحى اسمه صنو الثورة والوطن واإلبداع. كما 
العربي  الشعر  بتطوير  ساهم  من  أبرز  أحد  يعتبر 
الحديث وهو رائد الرمزية في األدب العربي، حيث 
يمتزج في نصوصه الشعرية والنثرية الوطن بالحبيبة 
الفلسطيني  االستقالل«  »وثيقة  بكتابة  قام  األنثى. 
بأسلوب أدبي رفيع جعل منها أحد أهم األقانيم في 
حياة الفلسطينيين الى جانب العلم والخريطة وشارة 

النصر.

توفي محمود درويش بعد إجراء عملية قلب مفتوح 
المتحدة  بالواليات  الطبي في هيوستن  المركز  في 
األمريكية يوم السبت 9 آب- أغسطس 2008، ودفن 
الثقافة  قصر  بجوار  تلة  على  اهلل  رام  مدينة  في 
الساحل  وعلى  جهة  من  القدس  مدينة  على  تطل 

الفلسطيني من جهة أخرى.

صدرت للشاعر محمود درويش عشرات المجموعات 
ترجمت  والتي  النسخ  بماليين  والنثرية  الشعرية 
المجموعات:  هذه  العالم. ومن  لغات  معظم  الى 
»عصافير بال أجنحة« - 1960، »حبيبتي تنهض من 
نومها« - 1970، »تلك صوتها وهذا انتحار العاشق« 

وحيداً«-  الحصان  تركت  »لماذا   ،1975
1995، » أثر الفراشة« - 2008 وغيرها.

الدكتور ممدوح العكر
البكالوريوس في  العكر على شهادة  الدكتور  حصل 
الطب من جامعة القاهرة عام 1969، وهو زميل كلية 
الجراحين الملكية - أدنبره 1977، وأكمل مسيرته 
الكلى  المهنية وأنهى اختصاصه في مجال جراحة 
 King’s College مستشفى من  البولية  والمسالك 

Hospital في لندن عام 1981.

شغل الدكتور العكر منصب رئيس منتدى السياسات 
لكل  مؤسس  عضو  وهو  فلسطين،  في  الصحية 
والهيئة  الشرقية،  القدس  مستشفيات  شبكة  من 
منظمة  في  اإلنسان  لحقوق  الدائمة  المستقلة 
مؤسسة  متتاليتين،  لدورتين  اإلسالمي  التعاون 
كما  الفلسطينيين،  السياسيين  للمعتقلين  منديال 
للهيئة  األسبق  العام  والمفوض  مؤسس  عضو  أنه 
المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« )2003-
العالي،  التعليم  2010(. شارك في تأسيس مجلس 
عام  في  التعليم  قانون  مع صدور  وانتهت عضويته 

.2018

كما يشغل الدكتور العكر عضوية كل من مجلس أمناء 
التعاون،  مؤسسة  أمناء  ومجلس  بيرزيت،  جامعة 
والهيئة العامة لمؤسسة فيصل الحسيني، والمجلس 
الفساد،  مكافحة  لهيئة  االستشاري 
أجل  من  لالئتالف  العمومية  والجمعية 
أمناء  مجلس  ورئيس  )أمان(،  النزاهة 
السياسات  ألبحاث  الفلسطيني  المركز 
مسارات،   - االستراتيجية  والدراسات 

وعضو اللجنة العليا إلصالح التعليم.
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والدكتور العكر كان ضمن وفد السالم المفاوض في 
في  المفاوض  الوفد  في  وعضو  عام1991،  مدريد 
يوم  الوفد  من  )وانسحب   1993  - واشنطن 1991 
اتفاقية  على  التوقيع  من  يومين  قبل   1991/9/11

أوسلو في 1991/9/13(.

البروفيسور إدوارد سعيد
ولد إدوارد سعيد في عام 1935 في حي الطالبية 
بداية  في  العلمي،  تحصيله  تلّقى  القدس،  في 
إليها  انتقل  التي  القاهرة،  في  الدراسية  مسيرته 
شركة  فيها  وأسس   1929 سنة  القدس  من  والده 
العاصمة  في  سعيد  التحق  ثم  للقرطاسية.  الراية 
سنة  وفي  اإلعدادية،  الجزيرة  بـمدرسة  المصرية، 
1947، عادت أسرته إلى القدس حيث أمضت الجزء 
المطران  مدرسة  سعيد  فارتاد  السنة،  من  األكبر 
نهاية سنة 1948،  السان جورج(. وبحلول  )مدرسة 
لم يكن قد تبقى أحد من أفراد أسرته في القدس، 
بفرع  والتحق  القاهرة  إلى  أُخرى  مرة  سعيد  فعاد 
كان  )الفرع األساسي  لـكلية فيكتوريا  العهد  حديث 
في اإلسكندرية(، غير أنه ُطرد من الكلية في سنة 
 Northfield( مدرسة  إلى  والده  فأرسله   ،1951

Mount Hermon( في ماساشوستس في 

الواليات المتحدة األميركية، وهي مدرسة 
داخلية إعدادية أنغليكانية نخبوية تخّرج 

فيها سنة 1953.

نال سعيد إجازة من جامعة برنستون في سنة 1957، 
والدكتوراه   )1960( الماجستير  شهادتي  حاز  ثم 
هارفرد.  جامعة  من   )1964( اإلنكليزي  األدب  في 
وقبل عام من إنجازه الدكتوراه رسمياً، التحق بكلية 
األدب اإلنكليزي والمقاَرن في جامعة كولومبيا في 
نيويورك، حيث بدأ مسيرته المهنية كأستاذ جامعي 
األكاديمي خالل  منزله  بمثابة  الجامعة  هذه  لتغدو 
ما تبقى من مسيرته هذه، مع أنه تولى صفة أستاذ 
زائر في جامعات هارفرد وستانفورد وييل وغيرها.

والكتب   )Orientalism( »االستشراق«  كتابه  ساهم 
جديدة  مجاالت  والدة  في  بعده،  أصدرها  التي 
كلّياً للدراسة، بما في ذلك دراسات مرحلة ما بعد 
االستعمار. وظل إدوارد سعيد، في كل كتبه )صدر له 
في المجموع نحو ثالثين كتاباً تُرِجم عدد كبير منها 
المداخالت  لغة( وفي  أكثر من خمس وثالثين  إلى 
التي كان يلقيها بصورة منتظمة كمثقف في المجال 
العام، ملتزماً بنزعة إنسانية تحريرية. وكان سعيد، 
في سياق دوره المزدوج كباحث ومثقف عام، يصّر 
يعتبر  وكان  والحواجز،  الحدود  تجاوز  وجوب  على 
أنه ينبغي للمثقف في المجتمع الحديث أن يُجاهر 
بـ«الحقيقة في وجه السلطة«، وأن يتمسك بالعدالة، 
وأاّل ينساق وراء الموضة الرائجة والنزعات العابرة، 
ال  التي  الحقيقية  والقيم  األفكار  عن  يعّبر  أن  بل 

يمكن التعبير عنها من موقع سلطة.

الراحل  من  اقتراح  على  وبناًء   ،1974 سنة  في 
الفلسطيني  األميركي  األكاديمي  لغد،  أبو  إبراهيم 
ألقاه  الذي  الخطاب  ترجمة  سعيد  ُكلف  األصل، 
مرة  أول  والتقى  المتحدة،  األمم  في  عرفات  ياسر 
درويش،  محمود  الفلسطيني  الشاعر  نيويورك  في 
منظمة  ممّثل  الحوت  شفيق  الفلسطيني  والكاتب 
في  االثنان  وكان  لبنان،  في  الفلسطينية  التحرير 
إلى  ياسر عرفات  الرئيس  رافق  الذي  الوفد  عداد 

اجتماع هيئة األمم المتحدة.

في سنة 1977، انتُِخب سعيد في المجلس 
الوطني الفلسطيني بصفة مستقل. وقد 
دورة  منها  للمجلس،  دورات  أربع  حضر 
1988 في العاصمة الجزائر، التي انبثق 
الفلسطيني. ولم  منها إعالن االستقالل 
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يكن عضواً في أي فصيل، إنما كان يعتبر عضويته 
في المجلس الوطني »فعل تضامن« مع شعبه، وفي 

نهاية المطاف، تأكيداً لهويته الفلسطينية.

توفي إدوارد سعيد في مدينة نيويورك سنة 2003، 
 ،2004 سنة  وفي  لبنان.  في  برمانا  بلدة  في  ُدفن 
أي بعد عام على وفاته، أُّسس »معهد إدوارد سعيد 
فلسطينية  ومدن  اهلل  رام  في  للموسيقى«  الوطني 
أُخرى. كما أطلقت مدينة رام اهلل اسمه على أحد 

شوارعها.

الجوائز  من  كبيراً  عدداً  سعيد  إدوارد  حصد 
Li� تريلينغ  ليونيل  كتاب  جائزة  منها:  )والتكريمات 
بن  سلطان  جائزة  1976؛  سنة  في   )onel Trilling

النان  جائزة  1996-1997؛  سنة  في  العويس  علي 
سنة  في  الحياة  لمدى  لإلنجاز  األدبية   )Lannan(
 Prince( للوئام  أستورياس  األمير  جائزة   ،2002
سنة  في  بارنبويم  دانيال  مع  بالمشاركة   )Asturias

2002. نال العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية، 
وكانت الدكتوراه الفخرية التي منحته إياها جامعة 
بيرزيت في سنة 1993 مصدر االعتزاز األكبر له. 
للفنون  األميركية  األكاديمية  في  عضواً  كان  كما 
والعلوم وعضواً في مجلس إدارة نادي القلم الدولي.

 :2 أوسلو  االستشراق.  العربية،  مؤلفاته  أبرز  من 
سالم بال أرض. الثقافة واإلمبريالية. خارج المكان: 
 .1 المنفى  حول  تأمالت  سعيد.  إدوارد  مذكرات 

مقاالت وحوارات.

القاضي يوجين قطران
ُولد يوجين قطران، القانوني الفلسطيني والشخصية 
البارزة في السلك القضائي البريطاني في القدس 
ثم  بالقدس،  الفرير  كلية  في  ودرس   ،1938 عام 
واصل تعليمه في كلية فيكتوريا باإلسكندرية، وكان 
أن  وقبل  حسين،  الراحل  الملك  دفعته  طالب  من 
تستقر العائلة في القدس كانت تعيش في عكا، بعد 
اإلسكندرية،  إلى  البداية  في  العائلة  انتقلت  النكبة 
ليدز  مدينة  في  العائلة  استقرت  الحق  وقت  وفي 
يوجين  1958 حصل  عام  وفي  إنجلترا.  في شمال 
وأصبح  ليدز،  جامعة  من  الماجستير  درجة  على 
زميال في القانون الدولي في ترينيتي هول بجامعة 
الدولي  القانون  كمبردج، ثم حصل على دبلوما في 
في عام 1959، وفي عام 1971 ٌمنح درجة الدكتوراه 
في  لمؤلفاته  نتيجة  لندن  جامعة  من  الحقوق  في 
مجال القانون األفريقي، ولعمله في كلية الدراسات 
الشرقية واألفريقية في لندن. في عام 1977، ُعين 
قاضيا في المحكمة العليا في كينيا، وشغل منصب 
مفوض في القانون الكيني بخصوص قضايا الزواج 
في عامي 1967 و1968، واستمر في هذا المنصب 

حتى عام 1982. 

في عام 1989 تم تعيينه كمسجل قضائي، مما مكنه 
من العمل كقاض في محكمة التاج، وتم 
تعيينه قاضيا فيها عام 1992، واختص 
في البداية بالنظر في القضايا الجنائية، 
منطقة  في  التاج  محكمة  في  وذلك 
لكنه  رئيس،  بشكل  لندن  في  ساثورك 
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في  المدنية  القضايا  في  بالنظر  بعد  فيما  اختص 
المحاكم المحلية. 

وعاد إلى ممارسة القانون في المحاكم البريطانية 
في عام 1982 مجددا في مجال قانون الكومنولث 
والهجرة والتحكيم التجاري الدولي. وبعد عودته إلى 
لندن شغل منصب أستاذ زائر ورئيس مركز القانون 
الدراسات  كلية  في  األوسط  والشرق  اإلسالمي 
العمل في مهنته  بينما واصل  واألفريقية،  الشرقية 

كمحام أمام المحاكم في إنجلترا.

من  العديد  تحرير  مجالس  عضوية  شغل  كما 
الكومنولث  في  القانونية  والدوريات  اإلصدارات 
والشرق األوسط. وهو أيضا زميل معهد المحكمين 
إدارة  مجلس  رئيس  منصب  وشغل  المعتمدين 
التي  الدولية  التحكيم  لجان  من  العديد  وعضوية 
التابعة  للتحكيم  الدولية  المحكمة  من  كل  تقيمها 
لندن  ومحكمة  باريس،  في  الدولية  التجارة  لغرفة 
األوروبي.  العربي  التحكيم  ونظام  الدولي،  للتحكيم 
وهو أيضا أمين للمجلس األفريقي في محكمة لندن 
للتحكيم الدولي، وقام بتحرير »التحكيم في أفريقيا« 
مفوضي  لمجلس  انضم  أميسا.  أوستن  الراحل  مع 
للكتاب  العام  المحرر  وكان   ،1994 عام  الهيئة 
كما  أوسطية،  الشرق  للقوانين  اإلسالمي  السنوي 
قام بتأليف وتحرير العديد من الكتب التي تناولت 
وحقوق  األوسط،  الشرق  قوانين  مثل  موضوعات 
اإلنسان، وسيادة القانون، والقانون الدولي. ورئيس 
صياغة  في  أسهم  وقد  الهجرة.  استئناف  محكمة 
على  عمل  أنه  كما  الفلسطيني،  األساسي  القانون 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  القوانين  توحيد 
المفاوضات  شؤون  لدائرة  مستشارا  أيضا  وعمل 
في منظمة التحرير الفلسطينية. وكان يوجين رئيس 
جمعية الجالية الفلسطينية في بريطانيا. توفي في 

لندن في العام 2014.

األستاذ أكرم هنية
ولد أكرم هنية في مدينة رام اهلل سنة 1953، أتم 
تعليمه في مدينته، ظهرت ميوله األدبية منذ صغره، 
فنشر مقاالته وقصصه في الصحف المحلية، عمل 
حتى   1976 عام  من  األردنية  الشعب  صحيفة  في 
1979، وعاد إلى فلسطين عام 1979، فعمل محرراً 
ثم رئيساً لتحرير صحيفة الشعب، وفي عام 1980 
عمل موظفاً في دائرة العالقات العامة بجامعة بير 
زيت، وبسبب نشاطه الوطني فرضت عليه سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي اإلقامة الجبرية من عام 1981 

حتى 1984.

ترأس رابطة الصحفيين الفلسطينيين من عام 1983 
أكرم  فإن  الجبرية  اإلقامة  ورغم   1985 عام  حتى 
أجل  من  العمل  عن  واحدة  لحظة  يتوقف  لم  هنية 
فلسطين حرة عربية من نهرها إلى بحرها فقررت 
سلطات االحتالل إبعاده خارج وطنه فلسطين، وتم 

ذلك في 3 تشرين الثاني 1986.

الميناء  األخيرة،  السفينة  المطبوعة،  قصصه  من 
األخير. هزيمة الشاطر حسن )مجموعة قصصية(. 
وقائع التغريبة للهاللي )مجموعة للهاللي )مجموعة 
قصصية(. عندما أضيء ليل القدس. طقوس ليوم 

آخر، قبرص، 1986.
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الدكتور إياد السراج
نيسان  في  النفسي،  الطبيب  السراج،  إياد  ولد 
أبرز نشطاء  السبع، وهو واحد من  بئر  1943، في 
حقوق اإلنسان ومؤسس ورئيس برنامج غزة للصحة 
النفسية وعضو في العديد من المؤسسات والهيئات 
الصحة المحلية والدولية ومنظمات حقوق اإلنسان.

وتضمن برنامج غزه للصحة النفسية برامج مختلفة 
في  النساء  ومساعدة  المعفنات  النساء  لمساعدة 
التغلب على القمع االجتماعي االحتاللي، ومساعدة 
ودبلوم  تأهيل  وبرامج  الجامعات،  من  الخريجين 
الجامعات  مع  بالتعاون  وماجستير  وبكالوريوس 
وبرامج  اإلسالمية،  الجامعة  وخاصه  الفلسطينية 

تأهيل ومساعده اجتماعيه. 

اهتم بشكل كبير بقضايا السالم العادل، والمجتمع 
المدني وحقوق اإلنسان والسياسة النفسية، ترأس 
وبقضايا  )الوفاق(،  الفلسطينية  المصالحة  لجنة 
األسرى في سجون االحتالل، وعالج قضايا اجتماعيه 
ولعب  واطفالهم،  ولعائالتهم  منهم  للعديد  ونفسيه 
دورا محوريا لتقريب وجهات النظر ومحاوالت انهاء 
االنقسام، وربطته عالقات مميزة مع مختلف األطر 
مميزة  عالقات  وتربطه  والفلسطينية،  والتنظيمات 

أنحاء  مختلف  في  دولية  مؤسسات  مع 
بريطانيا  في  العليا  دراسته  أكمل  العالم 

وتخرج من جامعاتها. 

حقوق  أجل  من  أطباء  جائزة  على  حاز 
مارتن  وجائزة   1997 عام  في  اإلنسان 

إينالز للمدافعين عن حقوق اإلنسان في عام 1998، 
وجائزة لوبيز خوان Ibor 2010 وجائزة أولوف بالم 

)2011(، توفي في عام 2012، ودفن بمدينة غزة.

األستاذ راجي الصوراني
المركز  مدير  الصوراني،  راجي  األستاذ  كّرس 
لتعزيز وحماية  اإلنسان، حياته  الفلسطيني لحقوق 
المحتلة.  الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان  حقوق 
 ،1977 عام  في  تخرجه  منذ  نشطاً  محامياً  كان 
حقوق  انتهاكات  ضحايا  من  واسعة  لفئة  بتمثيله 
الجوائز  من  العديد  الصوراني  حصد  اإلنسان. 
جائزة  آخرها  كان  المهنية،  مسيرته  في  واألوسمة 

Right Livelihood لعام 2013.

حافظ الصوراني على التزامه غير المتزعزع تجاه 
السجن  فترات  من  الرغم  على  اإلنسان  حقوق 
المضايقات  من  وسنوات  إسرائيل،  في  السياسي 
من  ومضايقات  اإلسرائيلي؛  الجيش  من  والعنف 
من  بالقتل  التهديدات  وحتى  الفلسطينية؛  السلطة 
مناصرا  كان  لقد  المتطرفة.  الفلسطينية  األحزاب 
على  األساسية  اإلنسان  حقوق  لمعايير 
ورفض  والدولي،  المحلي  المستويين 
انتقاداته الصريحة لفشل  االنتقاص من 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية واألحزاب 
السياسية وغيرها من الدول في االلتزام 

بمعايير حقوق اإلنسان.
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يواصل الصوراني تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من 
الذي  اإلنسان،  لحقوق  الفلسطيني  المركز  خالل 
المحامين  من  مجموعة  مع   1995 عام  في  أسسه 
الرغم  ونشطاء حقوق اإلنسان في قطاع غزة على 

من العقبات التي واجهها.

األستاذ رجا شحادة
تخرج األستاذ رجا شحادة عام 1973 من الجامعة 
األمريكية في بيروت وحصل على شهادة في األدب 
لندن  في  القانون  درس  وقد  والفلسفة.  اإلنجليزي 
البريطانيين  المحامين  هيئة  في  عضوا  وأصبح 
يمارس  أخذ  ذلك  وبعد   ،1976 عام  إن  لينكولنز 
عام  في   .1978 عام  منذ  اهلل  رام  في  المحاماة 
وعمل  الحق  مؤسسة  مؤسسي  أحد  كان   1979
عمله  خالل  من   .1991 عام  حتى  مديريها  كأحد 
في حقل القانون فقد عالج قضايا متعددة سجلت 
محكمة  لدى  الدعوى  شملت  مهمة  قانونية  سوابق 
العدل الدولية التي تعلقت بإقامة الجدار في مناطق 
الضفة الغربية ونتائجها القانونية. وقد ألف العديد 

تتعلق  الكتب عالج فيها نواحي قانونية متعددة  من 
باالحتالل اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية، ومنها، 
االحتالل  "من  األرض".  "قانون  المحتل".  "قانون 
في  "غرباء  مذكرات  المرحلية".  االتفاقيات  إلى 
والذي  الغناء"  عن  البلبل  توقف  و"عندما  البيت". 
جرى اقتباسه للمسرح وعرضه في أدنبرا وطهران 
نال  الفلسطينية"  "السرحات  وعمان.  ونيويورك 

جائزة أورويل للعام 2008.



األستاذ عصام يونس في حديث خاص للفصلية

الهيئة المستقلة حافظت على مهنيتها 
واستقالليتها رغم تعقيد الظروف في فلسطين

أجرت الحوار نسمة الحلبي
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الهيئة  تحتفي   2019 العام  نهايات  مع 
حافل  بتاريخ  اإلنسان  لحقوق  المستقلة 
من  خالله  تمكنت  الحقوقي،  العمل  من 
صعيد  على  حقيقية  تحديات  اجتياز 
من  بجملة  تلتزم  وطنية  كمؤسسة  عملها 
باريس  لمبادئ  وفقا  والمهام  المعايير 
الوطنية،  الهيئات  التي تحدد اختصاصات 
يفرضها  استثنائية  ظروف  ظل  في 
على  به  يعصف  وما  الفلسطيني  الواقع 
االحتالل  بفعل  ويالت  من  التاريخ  مدار 
بفعل  المتأزم  السياسي  الوضع  وتداعيات 
على  كله  ذلك  وأثر  الداخلي،  االنقسام 
التي  األساسية  والحريات  الحقوق  جملة 
لتعدل  صوبها  بوصلتها  الهيئة  توجه 

المسار قدر المستطاع.

 

 وتزامناً مع تلك الذكرى، تسخر الهيئة عملها وما 
من  الطويل  التاريخ  هذا  خبرات صقلها  من  تملكه 
العمل الحقوقي، كي تثري التجربة العربية في مجال 
العربية  البلدان  في  اإلنسان  حقوق  منظومة  تعزيز 
وتقدم ما بوسعها من خالل تتويجها ممثلة بمفوضها 
العام األستاذ عصام يونس لرئاسة الشبكة العربية 
مطلع  وذلك  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
ديسمبر/ كانون أول 2019 خالل اجتماع الجمعية 
العامة السادس عشر للشبكة العربية الذي ُعقد في 

القاهرة. 
األستاذ عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة 
منذ العام 2017، يشغل العديد من المناصب نذكر 
مركز  مدير  الحقوقي  العمل  على صعيد  بينها  من 
الوطنية  اللجنة  وعضو  اإلنسان،  لحقوق  الميزان 
العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وعضو 

والمؤسسات  الجمعيات  من  العديد  في 
والمبادرات الطوعية.

يونس  األستاذ  حاورت  »الفصلية«   
الحقوقي  للواقع  تقييمه  على  لتتعرف 
المؤسسة  في فلسطين، وكيف يرى دور 

الوطنية في تعزيز حقوق اإلنسان، والمأمول خالل 
المستويات  على  حقوقية  إنجازات  من  األيام  قادم 

المحلية واإلقليمية والدولية.
 حول حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، 
في  والحريات  الحقوق  أن  العام  المفوض  أوضح 
وغياب  وممارساته  االحتالل  بفعل  مستمر  تدهور 
الدولي  القانون  مبادئ  إعمال  وعدم  المحاسبة 
الدولي  المجتمع  تدخل  وعدم  العدالة  ومبادئ 
للحماية، إضافة إلى حالة االنقسام التي تؤثر بشكل 
بالخدمات  الزج  تم  حيث  الواقع،  هذا  على  خطير 
األساسية في أتون الصراع، وبالفعل هناك تضحية 
بكثير من الحقوق في سياق االنقسام، وفي مقدمتها 
أُقر  وما  السلمي،  والتجمع  والتعبير  الرأي  حرية 
من قوانين خلقت مراكز قانونية جديدة في غياب 
الرقابية  األدوات  وضعف  التشريعي،  المجلس  دور 
على  الكبيرة  وكلفتها  الخطيرة  وآثارها  النظامية 

المواطن بفعل االحتالل والحصار واالنقسام.

عمل حقوقي وتحديات كبيرة..
المؤسسات  أن  يونس  بّين  الواقع  هذا  ظل  وفي 
الحقوقية تؤدي عماًل مهماً ومهنياً بامتياز، فالواقع 
المؤسسات  قدرة  من  أكبر  جسام  تحديات  يفرض 
ذلك  ورغم  المرحلة،  متطلبات  بكل  الوفاء  على 
فعملها جيد وتؤدي دوراً كبيراً في المتابعات والتوثيق 
والرقابة واالشتباك مع الجهات ذات العالقة، وتعمل 
لكن  السياسيين،  الفرقاء  من  واحدة  مسافة  على 
صعوبة الوضع تحول دون الوصول الى نتائج حقيقية 

ملموسة كما يجب.
كمؤسسة  المستقلة  الهيئة  بعمل  يتعلق  وفيما 
في ظروف  تعمل  أنها  بّين  اإلنسان،  لحقوق  وطنية 
أية  تواجهها  ال  قد  التعقيد،  في  غاية  سياسية 
لالحتالل  نتيجة  وذلك  أخرى،  وطنية  مؤسسة 
استعمارية  سياسات  من  يمارسه  وما  اإلسرائيلي، 
وما  ممنهج،  عنصري  فصل  وسياسات 
غزة  قطاع  على  حصار  من  ذلك  يرافق 
ومحاولة لتهويد مدينة القدس، وفصلها 
عن محيطها الفلسطيني، وفصل الضفة 
الغربية عن قطاع غزة. عالوة على عملها 
صعبة  داخلية  سياسية  بيئة  ظل  في 
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وأضاف:  الفلسطيني.  الفلسطيني  االنقسام  نتيجة 
المستقلة هي من  الهيئة  أن  نفخر  فإننا  ذلك،  »مع 
العربية  الرائدة في منطقتنا  الحقوقية  المؤسسات 
مهنية  وطنية  كمؤسسة  بالبنان  إليها  يشار  والتي 
رغم  واستقالليتها  حيادها  على  حافظت  مستقلة 

تعقيد الظروف التي تعمل بها«. 
وعلى صعيد المستوى المحلي يرى يونس أن أحد 
مؤشرات نجاح الهيئة في تنفيذ رسالتها وأهدافها 
مربع  تجاوزت  وقد  المجتمع،  باحترام  تحظى  أنها 
المؤسسة األهلية إلى المؤسسة الوطنية التي يلجأ 
إليها الناس في حالة التظلم، ومن الصعب أن تغيب 
وهذا  المحلى  المستوى  على  نشاط  أي  تنفيذ  عن 
مؤشر نجاح آخر، كما أنها تساهم بفاعلية في لجان 
التي تُشّكل وتساهم في مراجعة القوانين  التحقيق 
وتقديم االقتراحات والرؤى. وذلك يرجع إلى الخبرة 
التي يمتلكها مفوضوها العامون ومدراؤها وطواقمها 
العاملة على مدار سنوات عملها منذ النشأة، وهذا 
وطنية  أنها  بالفعل  وأثبتت  برامجها  على  انعكس 
ومستقلة مرجعيتها قانونية تحاول تقديم المساعدة 

القانونية ورفع المظلمة. 

استقاللية وتعاون مشترك وصواًل لواقع 
أفضل..

أصبحت  الهيئة  فإن  الداخلي  بنائها  إلى  وبالنظر 
صنع  وفي  الداخلية  عالقاتها  في  استقراراً  أكثر 
القرار وتشكيل مجلس مفوضيها الذي ينتخب وفق 
أسس ومعايير تضمن االستقاللية، ووصول من هم 
الجغرافية  الناحية  من  كبيرة  بتعددية  كفاءة  أكثر 
بناءها  أن  كما  المجتمع،  في  والدينية  والسياسية 
أصبح أكثر استقرارا ورسوخا على صعيد دوائرها 
التشاركية  على  القائمة  وعالقاتهم  وطواقمها 
والفاعلية، وما يتمتعون به من قيم قانونية وأخالقية، 
ووجهة واضحة تحافظ على مبادئها وضمان العمل 

حتى في ظل ظروف االنقسام بهذه المبادئ.
المؤسسة  عمل  أن  إلى  أشار  كما 
األجهزة  مع  عالقة  على  يقوم  الوطنية 
مهنية  إلى  القانون، الفتاً  بإنفاذ  المكلفة 
الهيئة  تربط  التي  العالقة  وموضوعية 
الغربية  الضفة  في  المؤسسات  بتلك 

وقطاع غزة، والتي تتمثل في رفع كفاءتهم والقدرة 
الحقوقية  بالمعارف  لتزويدهم  بهم  التأثير  على 
والحث على االلتزام بما تنص عليه القوانين، ونسج 

عالقات مبنية على التعاون بغرض تحسين الواقع.
العالقات  لتعزيز هذه  ومع ذلك شدد على الحاجة 
أن  خاصة  القانون،  بإنفاذ  والمكلفين  المجتمع  مع 
إلى  استجابة  وتتطلب  كبيرة  اإلنسان  أجندة حقوق 
كل التطورات الحاصلة في الحالة الفلسطينية التي 
لكنه  الوضع،  عليه  سيكون  بما  التنبؤ  فيها  يصعب 
يحقق حالة من الديناميكية والقدرة على االستجابة 

والتكيف مع ما يطرأ من أحداث.
تسجيل  في  الهيئة  تستمر  أن  أمل  »كلنا  وأضاف: 
نجاحات تضاف إلى الملفات الحقوقية التي تتابعها 
إنجازات خاصة على صعيد  تم من  ما  وتبني على 
إيجابية، في حال  تغييرات  وما حدث من  التعذيب 
إضافة  أفضل،  نتائج  إلى  بنا  ستصل  استمرارها 
القضائي،  والعمل  القوانين  على جملة  رقابتها  إلى 
المهمشة،  الفئات  حقوق  يخص  فيما  وتدخالتها 
ورؤيتها التي تقدمت بها إلنهاء االنقسام من خالل 

مدخل قانوني«. 
أما إقليمياً فيعتبر المفوض العام أن الهيئة تحظى 
بمكانة مرموقة، وتملك خبرة أهلتها لترؤس الشبكة 
من  مهم  إنجاز  وهذا  الوطنية  للمؤسسات  العربية 
الحقوق.  وتعزيز  القدرات  رفع  في  اإلسهام  شأنه 
تحافظ  أن  الهيئة  استطاعت  الدولي  المشهد  وفي 
على مكانتها وحضورها في مؤتمرات دولية مهمة، 
اإلنسان  حقوق  مجلس  باجتماعات  المشاركة  وفي 
المحافل  فضاءات  في  تكريسه  تم  تقليد  وهذا 
الحقوقية، باإلضافة إلى مشاركتها في االجتماعات 
في  وعضويتها  التعاقدية،  لالتفاقيات  الدورية 
والمتوسط  اسيا  غرب  الوطنية  المؤسسات  تجمع 
للقضايا  وهذا يضمن لها حضورا واسعا، وتظهيراً 

الحقوقية التي تمس الشعب الفلسطيني.

رئاسة الشبكة العربية..
العربية  الشبكة  الهيئة  ترؤس  وبشأن 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان قال 
يونس: »نتطلع إلى تعزيز دور الشبكة في 
دعم دور المؤسسات الوطنية في حماية 
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وتعزيز حقوق االنسان في الدول العربية، من خالل 
على  والتركيز  الخبرات  وتبادل  والمشترك  التعاون 
لرفع  العربية  الوطنية  المؤسسات  ودعم  مساندة 
لدى  المتقدم  تصنيفها  على  الحفظ  أو  تصنيفها 
العالمي  للتحالف  التابعة  الفرعية  االعتماد  لجنة 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان«. مؤكداً سعيه 
المؤسسات  ثقل  ورفع  الشبكة  دور  لتقوية  الهيئة 
لحقوق  المتحدة  األمم  نظام  في  العربية  الوطنية 
بقوة،  العربية  قضايا  طرح  في  يسهم  بما  اإلنسان 
ويؤدي في النتيجة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

في منطقتنا العربية.
وأوضح أن رئاسة الشبكة من شأنها إعادة االعتبار 
فلسطين،  في  ومكانتها  اإلنسان  حقوق  لقضايا 
من  سواء  مختلفة  بأنشطة  للقيام  فرصة  وستكون 
الدولية  والتجمعات  المتحدة  األمم  أجسام  خالل 
في  كفاءة  من  تملك  بما  وستساهم  اإلقليمية،  أو 
وتقدم  الشبكة  في  اآلخرين  األعضاء  قدرات  رفع 
منها خاصة من هم في  يحتاج  لكل من  المساعدة 

طور النشأة.
وأردف المفوض العام: »لقد رسخت الشبكة العربية 
العربي  الحقوقي  المشهد  في  لها  مميزة  مكانة 
وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات 
الوطنية العربية، ورفع قدارتها بما يمكنها من القيام 
الشبكة  رئاسة  وبتولينا  رسالتها،  وتحقيق  بدورها 
أعضاء  ومع  العامة  األمانة  مع  العمل  إلى  نتطلع 
الشبكة لالستمرار في البناء على ما تمت مراكمته 
من إنجازات خالل السنوات الماضية وتنفيذ خطة 
العامة  الجمعية  قبل  من  إقرارها  تم  التي  العمل 

للشبكة«. 

أعباء كبيرة وتحديات ال تنتهي..
غزة  قطاع  من  الهيئة  عام  مفوض  اختيار  تم  لقد 
في الدورة الحالية لمجلس المفوضين تأكيداً على 
والضفة،  لغزة  السياسية  والوحدة  المؤسسة  وحدة 

باتت  المهمة  فإن  االحتالل  بفعل  لكن 
أكثر صعوبة بفعل عامل البعد واالنقطاع 
وعدم القدرة على التواصل بسبب العامل 
االحتالل.  بسبب  والمنع  الجغرافي 
فمهام المفوض تتعلق بكل ما يصدر عن 

ذات  اللقاءات  في  الهيئة  وتمثيل  وسياساتها  الهيئة 
والتدخل  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المستويات 
يتطلب  ذلك  كل  رسائل،  وإيصال  قضايا  حل  في 

تواصاًل مباشراً.
في  العمل  على  المترتبة  والنتائج  اآلثار  عن  أما 
الصعب  من  أنه  يونس  فأوضح  الحقوقي  المجال 
عوامل  ظل  في  النتائج  تحقق  مدى  على  اإلجابة 
متغيرة تؤثر العمل على أكمل وجه مع استغالل كل 
الموارد المتاحة لكن ذلك تحيط به مجموعة عوامل 
بفعل االحتالل واالنقسام السياسي يحول دون قياس 
األثر ومدى الوعي لدى المواطنين بحقوق االنسان، 
به  تتشارك  العمل  أن  االعتبار  بعين  كذلك  آخذين 
مؤسسات أخرى وعالوة على المؤسسات اإلعالمية 

وكلها ذات تأثير في رفع الوعي«. 
ومع ذلك فقد استطاعت الهيئة أن تؤدي دوراً مهماً 
وقوياً، وهناك وعي  ملفتاً  ومؤثراً، وحققت حضوراً 
في أوساط المواطنين بدورها وطابعها المختلف عن 
المؤسسات الحكومية واألهلية، لكننا ال نزال بحاجة 
لتقديم الهيئة كمؤسسة وطنية لتأكيد االفتراق عن 
باقي المؤسسات، وهذا األمر تراكمياً بحاجة لمزيد 

من الجهد والوقت. 

نظرة للمستقبل..
ورغم أن الهيئة كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تعمل 
أن  إال  التعقيد،  في  غاية  سياسية  ظروف  ظل  في 
األمل يحدو مفوضها العام بأن تبقى قادرة على أداء 
ويقول: »طموحنا هو  الظروف،  تعقيد  مهامها رغم 
سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وإعمال 
األساسية  القضايا  هي  هذه  ألن  المحاسبة،  مبدأ 
التي تشكل جوهر العمل الحقوقي، ونسعى الحترام 
لقواعد حقوق اإلنسان من كل الجهات المناط بها 
أكثر  بواقع  مؤسساتنا  تتمتع  وأن  القانون،  تنفيذ 
استقراراً لتؤدي خدماتها ودورها التكاملي الرقابي 
تغييرات  ويحقق  المجتمعية  المصلحة  يخدم  فيما 
قانوني  جهاز  إلى  ونتطلع  األفضل،  نحو 
تتواءم  موحدة  قوانين  وإقرار  فاعل، 
من  فلسطين  دولة  عليه  وقعت  ما  مع 
اتفاقيات دولية تكفل حقوق أبناء شعبنا 

الفلسطيني«. 
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»ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تسـلمت 
للمؤسسـات  العربيـة  الشـبكة  رئاسـة  المظالـم« 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، خـالل اجتمـاع الجمعيـة 
العامـة السادسـة عشـرة للشـبكة العربيـة الـذي ُعقـد 
فـي جمهوريـة  مصـر  ديسـمبر 2019  بتاريـخ 5-4 
العربيـة » القاهـرة« بسـبب تعـذر عقـده فـي القـدس 
عاصمـة دولـة فلسـطين، بمشـاركة الهيئـة المسـتقلة 
األسـتاذ  العـام  بمفوضهـا  ممثلـة  اإلنسـان  لحقـوق 
عصـام يونـس ومديرهـا العام الدكتـور عمار الدويك، 
فيحـاء  الدكتـورة  الهيئـة  مفوضـي  مجلـس  وأعضـاء 
عبـد الهـادي، واألسـتاذ عصـام عاروري، والمستشـار 

سـالمة بسيسـو، وعـدد مـن موظفـي الهيئـة.

ويأتـي تـرأس الهيئـة المسـتقلة للشـبكة بالتزامـن مـع 
بصفتهـا  لتأسيسـها  والعشـرين  الخامسـة  الذكـرى 
الهيئـة الوطنيـة والدسـتورية لحمايـة وتعزيـز حقـوق 
للقانـون األساسـي  اإلنسـان فـي فلسـطين، اسـتناداً 
اإلنسـان،  لحقـوق  الدوليـة  والمعاييـر  الفلسـطيني، 

عالميتهـا،  مـن  انتقـاص  أو  تجزئـة  دون 
الوطنيـة  السـلطة  امتثـال  مـدى  لمراقبـة 
الفلسـطينية ومؤسسـاتها لتلـك المعاييـر، 
مـن خـالل رصد وتوثيق االنتهاكات وتلقى 
الشـكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، 
مواءمتهـا  لضمـان  التشـريعات  ومراجعـة 

لمنظومـة الحقـوق والحريـات، ونشـر ثقافـة حقـوق 
الثقافـة  تلـك  بالتوعيـة والتدريـب، لتصبـح  اإلنسـان 

جـزًءا مـن النسـيج القيمـي للثقافـة الفلسـطينية.

 وجـرى تسـلم الرئاسـة مـن المجلـس القومـي لحقوق 
اإلنسـان فـي مصـر، إلـى الهيئـة المسـتقلة بمشـاركة 
وشـخصيات  الشـبكة،  فـي  األعضـاء  المؤسسـات 
رسـمية وحقوقية عربية ودولية وفلسـطينية، وسـفير 
اللـوح،  ذيـاب  السـيد  القاهـرة  فـي  فلسـطين  دولـة 
وممثليـن عـن المفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان 
المتحـدة  األمـم  وبرنامـج  المتحـدة،  األمـم  فـي 
االقتصاديـة  المتحـدة  األمـم  ولجنـة  اإلنمائـي، 
واالجتماعية لغرب آسـيا، وإدارة حقوق اإلنسـان في 

العربيـة. الـدول  جامعـة 

وتتمثـل َمهـام الشـبكة العربيـة للمؤسسـات الوطنيـة 
لحقـوق اإلنسـان فـي تعزيـز دور المؤسسـات الوطنية 
الـدول  فـي  االنسـان  فـي حمايـة حقـوق  للمسـاهمة 
علـى  الـدول  وحـث  واحترامهـا،  العربيـة 
التفاعـل مـع هيئـات المعاهـدات الدوليـة 
واالقليمية لحقوق االنسـان، والتي تسـعى 
فـي  الوطنيـة  المؤسسـات  عمـل  لدعـم 
إطـار التعـاون االقليمـي وابـراز وتشـجيع 
روح المواطنـة واحتـرام حقـوق االنسـان، 

بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسها
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تتسلم رئاسة الشبكة 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
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إضافـًة إلـى مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع أحـكام 
االتفاقيـات التـي صادقـت عليهـا الـدول العربية، كما 
االنضمـام  تشـجيع  علـى  العربيـة  الشـبكة  تحـرص 
الـى االتفاقيـات الدوليـة واالقليميـة المتعلـق بحقـوق 
االنسـان واإلسـهام فـي اعمـال مقتضياتهـا ومواءمـة 
التـي  االتفاقيـات  أحـكام  مـع  الوطنيـة  التشـريعات 

صادقـت عليهـا الـدول العربيـة.

أشـار  العامـة،  الجمعيـة  اجتمـاع  فعاليـات  وخـالل 
إلـى  الهيئـة  عـام  مفـوض  يونـس  عصـام  األسـتاذ 
ضـرورة تعزيـز مبـادئ وقيـم حقوق اإلنسـان والقانون 
الدولـي، والتمسـك بهـا فـي ممارسـتنا علـى الصعيـد 
المحلـي وفـي عالقاتنـا الخارجيـة فـي ظـل الظـروف 
والتحديـات الصعبـة التي تعصـف بالمنطقة العربية، 
ووجـود إدارة أمريكيـة تعلـن صراحـة عدائهـا للقانون 
الدولي وتنكبها للشرعية الدولية، وانحيازها الكامل 
لدولـة االحتـالل، األمـر الـذي سـتعكف الشـبكة علـى 
القيـام بـه لصـون الحقوق والحريـات في المجتمعات 
العربيـة وتحديـداً فـي فلسـطين التـي ال تـزال تعانـي 

ويـالت االحتـالل اإلسـرائيلي.

رئيـس  فايـق  محمـد  األسـتاذ  شـدد  جهتـه،  مـن 
علـى  اإلنسـان  لحقـوق  المصـري  القومـي  المجلـس 
بالـغ  ظـرف  فـي  الشـبكة  رئاسـة  تتسـلم  الهيئـة  أن 
التعقيـد، حيـث اتخـذت إسـرائيل والواليـات المتحدة 
مـع  المتعارضـة  اإلجـراءات  مـن  العديـد  األمريكيـة 
اإلنسـاني  والقانـون  الدولـي  اإلنسـان  قانـون حقـوق 
الطريـق  سـدت  المتحـدة  األمـم  وقـرارات  الدولـي 
تمامـاً أمـام أي حلـول سـلمية للقضيـة الفلسـطينية 
وذلـك بقـرار الواليـات المتحـدة األخيـر الـذي اضفى 
الشـرعية على بناء المسـتوطنات في الضفة الغربية 
وإلغـاء حـل الدولتيـن، ولهـذه األسـباب كان مـن المهم 
فـي  االنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تتولـى  ان 
فلسـطين رئاسـة الشـبكة لتكثيف الجهود في الدفاع 

عـن حقـوق االنسـان.“

وكمـا جـرت العـادة فـإن الشـبكة وخـالل 
اجتمـاع جمعيتهـا العامـة السـنوي تختـار 
للمؤسسـات  اهتمامـاً  يشـكل  موضوعـاً 
عليـه  وبنـاًء  العربيـة،  بالشـبكة  األعضـاء 

تـم اختيـار )سياسـة العقوبات الجماعية اإلسـرائيلية 
فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلة(، عنواناً الجتماع 
الجمعيـة العامـة السادسـة عشـرة لهـذا العـام، وذلـك 
تنفيـذاً لتوصيـات الجمعيـة العامـة السـابقة ومؤتمـر 
بإطـار  الفلسـطينية  القضيـة  العربيـة حـول  الشـبكة 
عـن  والدفـاع  الفلسـطينية  للقضيـة  الشـبكة  تبنـي 

حقـوق أبنـاء شـعبنا بفعـل إجـراءات االحتـالل.

حيـث تعتبـر العقوبـات الجماعيـة المحظـورة بموجب 
القانـون الدولـي واحـدة مـن أشـد انتهـاكات حقـوق 
االنسـان جسـامة وتأثيـر علـى حالـة حقـوق اإلنسـان 
الفلسـطيني فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، والتي 
ترقـى لتعتبـر جرائـم حـرب، وال تمس بقدرة اإلنسـان 
الفلسـطيني علـى التمتـع بمجمـل الحقـوق األساسـية 
الدولـي اإلنسـاني  القانـون  مبـادئ  ضمنتهـا  التـي 
إلـى  وهدفـت  اإلنسـان،  لحقـوق  الدولـي  والقانـون 
المسـتويين  علـى  اإلسـرائيلية  الممارسـات  فضـح 
دولـة  علـى  الجـاد  والضغـط  واإلقليمـي  الدولـي 
االحتـالل فـي سـبيل وقـف تلـك الممارسـات اليوميـة 
الممنهجـة بحـق اإلنسـان الفلسـطيني وتطبيق مبادئ 

القانـون الدولـي اإلنسـاني فـي هـذا الخصـوص.

وقـد اختتمـت الشـبكة العربيـة فـي القاهـرة، أعمـال 
ببيـان  يوميـن،  مـدار  علـى  اسـتمر  الـذي  اجتماعهـا 
ختامـي تمـت اإلشـارة خاللـه إلى أهميـة دعم وتعزيز 
حقوق اإلنسـان الفلسـطيني، وتفعيل اللجوء لآلليات 
وتقديـم  الخـواص،  والمقرريـن  التعاقديـة  غيـر 
اإلسـرائيلي،  االحتـالل  انتهـاكات  حـول  الشـكاوى 
بهـذا  الدولـي  القانـون  وتعزيـز  تفعيـل  علـى  والعمـل 

الشـأن.

وأكـد رئيـس الشـبكة العربيـة، ومفـوض عـام الهيئـة 
األسـتاذ عصـام يونـس علـى عمـل كل مـا يلـزم لتنفيذ 
خطـط وبرامـج الشـبكة بالتعـاون مـع األمانـة العامة، 
مثمناً كل الجهود التي بذلت من أجل تسـهيل انعقاد 
سـياق  فـي  يأتـي  الـذي  االجتمـاع  هـذا 
عمليـة متواصلـة لتعزيـز دور الشـبكة فـي 
واقـع  ظـل  فـي  اإلنسـان،  حقـوق  تعزيـز 
شـديد الصعوبة تعيشـه الشعوب العربية.



في حوار خاص بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

الدكتور عمار الدويك:
الهيئة تشكل مرجعية ونموذجا في المنطقة 

العربية بمجال حقوق اإلنسان

نستقبل نحو 3000 شكوى سنويًا بحق الجهات الرسمية
مرجعيتنا في التعاطي معها القانون الفلسطيني

هذا الحوار لبرنامج "لقاء خاص" عبر تلفزيون فلسطين مع اإلعالمية نجود عريقات بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الهيئة.
ويعتبر هذا الحوار استكمااًل لحوار الدكتورة عشراوي الذي تناولت فيه مرحلة التأسيس وما رافقها من تحديات وصعوبات. 

ويندرج هذا البرنامج ضمن التعاون المشترك ما بين الهيئة واإلعالم الرسمي.



سؤال: في اللقاء الماضي تحدثنا مع الدكتورة حنان 
المستقلة  للهيئة  والتأسيس  الفكرة  حول  عشراوي 
لحقوق اإلنسان والبدايات، االجتماع األول كان في 
توسع  بعد  العمل  طبيعة  لنتحدث  القدس،  مدينة 

الهيئة في مختلف المحافظات.

جواب: الهيئة وكما أوضحت الدكتورة حنان عشراوي، 
وهذا  اإلنسان  لحقوق  رسمية  وطنية  مؤسسة  هي 
أكثر  حوالي  في  حاليا  موجود  مؤسسات  من  شكل 
عربية  دولة   15 حوالي  العالم  حول  دول   105 من 
انشأت مؤسسات وطنية، ونحن في فلسطين كنا من 
لحقوق  وطنية  مؤسسات  انشأت  التي  الدول  أوائل 
اإلنسان، والشهيد ياسر عرفات وقع مرسوم انشاء 
العودة  قبل  تونس  في  متواجداً  كان  عندما  الهيئة 
باشرت  والهيئة   ،1993 سنة  في  الوطن  أرض  الى 
عملها سنة 1994 وكان واضحاً من ذلك هم توجيه 
رسالة للعالم والفلسطينيين في الداخل بأن الدولة 
الفلسطينية قادمة وستكون محكومة بمبادئ حقوق 
اإلنسان وتحترم كرامة المواطن، الهيئة بدأت عملها 
كمكتب صغير بالقدس ثم انتقلت إلى الضفة الغربية 
في  فتحها  وتم  لها  مكاتب  وأسست  غزة  وقطاع 
1998_1999 لكن عمل الهيئة بدأ منذ اليوم األول 
الوطنية  السلطة  في  الرسمية  االجهزة  عمل  لبدأ 
وكان لها تفاعل جدي مع المجلس التشريعي، عندما 
في  تساعد  وكانت  تشريعي،  مجلس  هناك  كان 
صياغة القانون وهناك الكثير من قوانين اليوم في 
فلسطين، كان للهيئة دور في المساهمة في تشكيلها 
واخراجها بالشكل النهائي، مثل قانون االجتماعات 
العامة، قانون الجمعيات، قانون السلطة القضائية، 
القوانين  من  الكثير  الجزائية،  االستشارات  قانون 
فلسطينيا  ونعتبرها  حياتنا  تحكم  والتي  المهمة 
منطقتنا  مع  مقارنة  وعصرية  متقدمة  قوانين 
العربية، الهيئة كان لها دور كبير جدا في المجتمع 
االنقسام  رغم  بالعمل  استمرت  الهيئة  الفلسطيني، 

بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  ورغم 
بعد االنقسام.

مكاتب الهيئة وطبيعة عملها
الدكتور  يقول  عملها  وطبيعة  المكاتب  عدد  حول 
الغربية  الضفة  في  مكاتب   3 لدينا  يوجد  الدويك، 
غزة  قطاع  وفي  الضفة(،  وشمال  وسط،  )جنوب، 
مكتبين)مكتب بمنطقة غزة والشمال، ومكتب بجنوب 
وباحثات  باحثين  لدينا  نحن  أيضا  غزة(،  قطاع 
قدرة  ولدينا  المواطنين،  يصلوا  أن  يمكن  ميدانيين 
التابعة  والتوقيف  االحتجاز  مراكز  لجميع  وصول 
الضفة  في  سواء  الفلسطينية،  الرسمية  لألجهزة 
ومنتظم،  دوري  بشكل  نزورها  وقطاع غزة،  الغربية 
زيارة   1300_  1200 حوالي  بالسنة  ننفذ  نحن 
حتى  والنظارات  والتوقيف  االحتجاز  لمراكز 
أن  الممكن  من  ألنه  العقلية  األمراض  مستشفى 
يتعرض شخص للعزل والحجز، ونزور أيضا البيوت 
اصالحيات  بيوت  ونزور  المعنفات،  للنساء  اآلمنة 
به  تحتجز  أن  الممكن  من  مكان  واي  األحداث 
منتظم  بشكل  بزيارته  نقوم  المواطن،  حريات 
»ديوان  صفة  لها  الهيئة  لذلك  باإلضافة  ودوري، 
األجهزة  على  الشكاوي  نستقبل  نحن  المظالم«، 
بالسنة،  شكوى   3000_  2500 بمعدل  الرسمية 
ونقوم بمعالجتها مع الجهات ذات االختصاص وفق 
إجراءات معتمدة لدينا، وأحيانا كثيرة نصل الى حلول 
مرضية للمواطن وللهيئة، وأحيانا يتم اعادة الحقوق 
أو  االنتهاك  ووقف  الضحايا،  وإنصاف  ألصحابها 
اتخاذ اإلجراءات بحق المنتهكين، أو تصحيح بعض 
الهيئة،  تدخالت  نتيجة  واإلجراءات  السياسات 
والتشريعات  السياسات  بمتابعة  تقوم  أيضا  الهيئة 
التشريعي  المجلس  وعن  الحكومة  التي تصدر عن 
لحقوق  الدولية  االتفاقيات  مع  انسجامها  وضمان 
اإلنسان، الكثير من التشريعات التي صدرت كان لنا 
دور في تقديم استشارة قبل اصدارها أو اذا وجدنا 
الدولية  تتعارض مع االتفاقيات  انها  بعد اصدارها 
بشكل  وننتقدها  نعرضها  نحن  اإلنسان  لحقوق 
قانون  ذلك  على  ومثال  تعديلها  يتم  أن  الى  علني 
بسنة  صدر  الذي  اإللكترونية  الجرائم 
وبعض  الصحفيين  ونقابة  نحن   2017
دخلنا  المدني  المجتمع  مؤسسات  من 
بحوار مع الحكومة الى أن ُعدل القانون 
مجموعة  عندنا  زال  وما   ،2018 بسنة 

مالحظات عليه.
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الشكاوى واالنتهاكات

تتابعها  التي  واالنتهاكات  الشكاوى  طبيعة  وحول 
شهر  نهاية  حتى  الدويك،  الدكتور  يقول  الهيئة، 
تشرين أول 2019، كان لدينا 2200 شكوى، حوالي 
انفاذ  أجهزة  أو  األمنية  باألجهزة  تتعلق  منهم   %60
تتعلق  و%40  العامة  والنيابة  والمحاكم  القانون 
تتعلق  الشكاوى  أخرى،  رسمية  عامة  بمؤسسات 
بجميع أشكال وبنود قضايا حقوق اإلنسان كما هي 
واردة في الباب الثاني من القانون الفلسطيني ممكن 
تتعلق بحرية الرأي والتعبير وبحرية العمل الصحفي 
والحق في محاكمة عادلة، سوء المعاملة، التعامل مع 
التجمعات السلمية، الحق في إجراء محاكمة عادلة، 
الحق أن يكون للشخص محامي واالتصال بالعائلة، 
من خالل زياراتنا لمركز االحتجاز والتوقيف الكثير 
بحلها  ونقوم  الشكاوى،  لنا  يقدمون  المواطنين  من 
مواطن  يكون  ان  ممكن  مثال  الرسمية  الجهات  مع 
االتصال  له  يسمح  لم  بان  يشتكي  توقيفه  اثناء 
مدير  مع  الشكوى  موضوع  حل  ممكن  بمحامي، 
في  األمني  الجهاز  مدير  مع  أو  مباشرة  السجن 
بعض  الموقوف،  بها  يتواجد  التي  المحافظات 
القضايا تنتظر مراسلة قيادة الجهاز، قضايا أخرى 
نلجأ بها للنيابة العامة، وأخرى نلجأ فيها للقضاء، 
مثال يوجد قضية مؤخراً حجب المواقع اإللكترونية، 
نحن ونقابة الصحفيين توجهنا للقضاء الفلسطيني 
وطالبنا المحكمة بالتراجع عن قرار وقف الحجب، 
الدستورية  للمحكمة  الموضوع  أحالت  والمحكمة 
واآلن ننتظر قرار المحكمة الدستورية، هناك قضايا 
أخرى مثال توقيف أحد المدونين والصحفيين بغزة 
تم تقديم محاكمة ومحاولة للمحاكمة فوقفناها إلى 
بمتابعة  قمنا  السنة  هذه  باإلفراج،  قرار  صدر  ان 
الكثير من القضايا لألشخاص الذين تمت احالتهم 
للتقاعد قصرا، حصلنا على قرارات محكمة العدل 
إلى  اعيدوا  الذين  األشخاص  لبعض  المهمة  العليا 

عملهم بناًء على هذه القرارات ايضا نحن 
إعادة  موضوع  حول  الحكومة  مع  بحوار 
النظر في قرارات إحالة بعض الموظفين 

للتقاعد القسري.

تجاوب األجهزة الرسمية

وفيما يتعلق بتجاوب الحكومة واألجهزة الرسمية مع 
هناك  بأن  للهيئة،  العام  المدير  يبين  الهيئة،  عمل 
الحكومة  مستويات  جميع  من  واستجابة  تعاون 
الهيئة،  مع  األمنية  واألجهزة  الرسمي  والمستوى 
إمكانية  من ضمنها،  أشكال  عدة  تأخد  االستجابة 
الوصول لمراكز االحتجاز بسهولة نسبية، عن طريق 
في  خطية،  ردود  عليها  ونتلقى  نقدمها  مراسالت 
كثير من المراسالت تكون هناك إجراءات وتحقيق 
في القضايا التي نثيرها، وترتيب لقاءات بسهولة مع 
الكثير من كبار المسؤولين واألجهزة األمنية، ونناقش 
القضايا معهم ونجد حلول لبعضها، والنقاش عادة 
يكون بانفتاح كبير وبصراحة متناهية، أيضا التعاون 
يأخذ شكل تقديم معلومات للهيئة في قضايا معينة 
حتى من الممكن أن تكون حساسة، مثال نحن حققنا 
في وفاة شخص في إحدى مراكز اإلصالح والتأهيل، 
من  لطبيب  وسمحت  معنا  تعاونت  العامة  النيابة 
على  اطالعنا  وتم  التشريح،  في  يشارك  أن  الهيئة 
كافة التحقيقات وملفه الطبي، والتقينا بالمساجين 
الذين كانوا معه وبإدارة السجن، فكان هناك تعاون 

إلى أن قدمنا تقريرنا ونشرناه.

وفيما يتعلق بالمرجعية التي تحكم عالقة الهيئة مع 
األجهزة الرسمية، يقول الدكتور الدويك، المرجعية 
بيننا وبين أي مؤسسة رسمية هو القانون الفلسطيني، 
عن  باإلفراج  المحكمة  من  قرار  صدر  إذا  مثال 
شخص، يفترض أن يستجيب الجهاز األمني ويفرج 
فوري،  افراج  هناك  يكن  لم  حاالت  في  فورا،  عنه 
نطلب تدخل النيابة العامة بسبب االمتناع عن تنفيذ 
قرارات المحاكم وهو جريمة، وعادة النيابة العامة 
وزير  او  الجهاز  قادة  مع  نتحدث  أن  يمكن  تتدخل، 
ضغط  من  نستطيع  ما  كل  نمارس  أي  الداخلية، 
وأحيانا  التواصل،  خالل  من  أو  القانونية  بأدواتنا 
نصل إلى إصدار بيانات صحفية في بعض الحاالت 
إن لم يكن هناك تعاون كافي، ولكي أكون 
صريحاً، ليست كل القضايا تصل لنتيجة 
مرضية، خاصة تلك التي تتعلق جذورها 
باالنقسام السياسي، حالة االنقسام أثرت 
والكثير  اإلنسان  حقوق  حالة  على  سلبا 
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من القضايا جذورها مرتبطة باالنقسام ما لم يتم 
انهاء االنقسام، لألسف قد تستمر هذه االنتهاكات. 

فاالنقسام أثر على حالة حقوق اإلنسان.

متابعة قضايا حقوق اإلنسان في قطاع غزة، حول 
لدينا  نحن  الهيئة،  عام  مدير  يقول  الموضوع  هذا 
مكتب في قطاع غزة، يستقبل الشكاوى بحق األجهزة 
نستقبلها  غزة،  قطاع  في  حماس  لحركة  التابعة 
ونحاول حلها، هناك تعاون وأحيانا نواجه صعوبات 
في عام 2019 تعرضت طواقمنا لالعتداء من قبل 
لحراك  متابعتهم  اثناء  بقطاع غزة  األمنية  األجهزة 

اعتذار،  تقديم  تم  والحقا  نعيش،  بدنا 
على  ظالله  ترك  هذا  ان  شك  ال  لكن 
العالقة في قطاع غزة، نحن نحاول تقديم 
النصيحة دائما كمؤسسة وطنية لحقوق 
اإلنسان، ونطلع الجهات المسؤولة، ونحن 

نعتبر أن حركة حماس في قطاع غزة بما انها تحكم، 
إذا عليها مسؤولية قانونية تجاه المواطنين، تتحمل 
وبالتالي  تحتجزهم،  الذين  األشخاص  مسؤولية 
نقدم  ونحن  معهم،  نتعامل  األساس  على هذا  نحن 
النصيحة حتى في حاالت سوء المعاملة والتعذيب، 
نجري حوارا مباشراً، مع المسؤولين في قطاع غزة.

الهيئة  تنفذها  التي  والتدريب  التوعية  برامج 
مع  نعمل  نحن  والمواطنين،  الواجب  ألصحاب 
القدرات  لبناء  الرسمية  واألجهزة  األمنية  األجهزة 
تدريب  بعمل  نقوم  اإلنسان،  حقوق  مجال  في 
والمخابرات  والشرطة  األمنية  لألجهزة 
التعامل مع  وكيفية  الدولية  المعايير  في 
أو  القوة  استخدام  في  أو  المحتجزين 
في  أو  العادلة  المحاكمة  إجراءات  في 
مع  نتعاون  أيضا  الموقوفين،  ضمانات 
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مؤخراً،  صدر  قرار  لدينا  والتعليم،  التربية  وزارة 
بمراجعة المناهج من منظور حقوق اإلنسان، ونحن 
نعمل أيضا مع المجتمع المحلي ومع المواطنين ومع 
مؤسسات المجتمع المدني على التدريب في قضايا 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  مثل،  متخصصة 
باحثينا  من خالل  ونحاول  المرأة،  وموضوع حقوق 
الميدانيين أن نسعى إلى الوصول للتجمعات السكنية 
خاصة في المناطق المهمشة، واطالعهم على عمل 
ألنه  أخرى  مؤسسات  مع  بالشراكة  نعمل  الهيئة، 
الرسمية  الفلسطينية  المؤسسات  من  الكثير  يوجد 
واألهلية التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان ونحن 
ال نريد ان يكون هناك تضارباً او تكرار في العمل، 
نريد محاولة تشبيك التحالفات بحيث يكون هناك 

توزيع لألدوار.

مؤسسات المجتمع المدني وطبيعة
 العالقة معها

نحن  عام  وبشكل  أنه  الدويك،  الدكتور  يوضح 
بفلسطين نفخر أن لدينا مجتمع مدني قوي ومتنوع 
وفعال، ويعتبر من أقوى المجتمعات المدنية بالمنطقة 
العربية، وكان لها دور كبير جدا في تقديم الخدمات 
قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وله دور 
اآلن في تقديم الخدمات وأيضا في الدفاع عن حقوق 
أو  اإلسرائيلي  االحتالل  مواجهة  في  الفلسطينيين 
السياسات  تغيير  بموضوع  السلطة  مع  التعامل  في 
والتأثير بها، مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية  
المستقلة  الهيئة  سواء  كبير  دولي  باحترام  تحظى 
الحق  مؤسسة  مثل  المدني  المجتمع  مؤسسات  أو 
ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان، 
وهي مصدر مهم للمعلومات حول الالنتهاكات التي 
مهماً  توثيقاً  وقدمت  االحتالل،  قبل  من  تحصل 
في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  جدا  عالياً  ومهني 
ملفات حول الحروب على قطاع غزة، واالستيطان، 

واألسرى والدفاع عن الراضي ومواجهة 
جثامين  استرداد  حملة  البيوت،  هدم 
الشهداء، كلها مؤسسات أهلية فلسطينية 
تقود هذه الحمالت محليا ودوليا وعربيا، 
مناهضة  اإلعدام،  عقوبة  مناهضة 

العنصرية اإلسرائيلية وتوثيقها، هناك عمل وهناك 
تكامل أحيانا مع المؤسسة الرسمية خاصة مع وزارة 

الخارجية  في الخارج والمحافل الدولية.

به  ونفتخر  قوي  مدني  مجتمع  لدينا  فنحن 
مدني  مجتمع  الناس  يعتبرها  والهيئة  كفلسطينيين 
عالي  انتقاد  نبرة  احيانا  بها  التي  مواقفنا  بسبب 
الناس  الرسمية،  والممارسات  السياسات  لبعض 
يعتقدون أننا مؤسسة مجتمع مدني، نحن مؤسسة 
وطنية رسمية، ووجودنا في تصنيف األمم المتحدة 
للمؤسسات  باريس  بمبادئ  نلتزم  اننا  بمعنى  أ  رقم 
الوطنية لحقوق اإلنسان، النظام الوطني الفلسطيني 
بهذا  تحظى  رسمية  وطنية  مؤسسة  بوجود  يقبل 
واتخاذ مواقف في  العمل  الكبير جدا في  الهامش 
لكنها ضمن  ناقدة  مواقف  تكون  الحاالت  من  كثير 
وضمن  الدستور  نظام  وضمن  السياسي  النظام 
لكننا  الفلسطينية،  والشرعية  التحرير  أطر منظمة 
مستقلين وننتقد ونزور ونصدر تقرير سنوي صريح 
لكافة  توثيقاً  ويتضمن  مجاملة،  فيه  يوجد  ال  جداً 
الفلسطيني  المواطن  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات 
بكل صراحة، وهذا مؤشر على أن النظام السياسي 
تكون  ان  ويشجع  ويقبل  ويتيح  يسمح  الفلسطيني 

لدينا مؤسسة وطنية فلسطينية بهذه القوة.

استقاللية الهيئة 

موقعي  ومن  القول  أستطيع  الدويك،  الدكتور  يقول 
وال  بالهيئة  يتدخل  أحد  ال  أن  الهيئة،  مع  وخبرتي 
نصدر  عندما  عليها،  مواقفه  فرض  يحاول  أحد 
مواقف ناقدة ال أحد يراجعنا، قراراتنا تتخذ ضمن 
مفوضين  مجلس  لدينا  للهيئة،  المؤسساتية  األطر 
اإلعالن  خالل  من  مفتوحة  بطريقة  اختياره  يتم 
وهو  لالختيار  مستقلة  لجنة  وتشكيل  بالصحف 
للضفة  للمرأة  مناسب  تمثيل  فيه  متنوع  مجلس 
والشتات   ،48 الـ  مناطق  في  وللفلسطينيين  وغزة 
ويأخذ أيضا بعين االعتبار التخصصات 
المجتمع  في  المختلفة  والتوجهات 
هامش  لها  فالمؤسسة  الفلسطيني، 
كبير بالعمل باستقاللية وحرية وال أحد 
تعاوناً  نجد  العكس  على  بعملها،  يتدخل 
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يعني  ال  والتعاون  الرسمية،  المؤسسات  قبل  من 
نتائج مرضية، ونحن نأمل  إلى  بالضرورة أن نصل 
مرجعية  لديها  يوجد  مرضية.  نتائج  إلى  نصل  أن 
القانون االساسي والمرسوم الرئاسي ويوجد لديها 
وينظم جانب عمل  متطور جدا  داخلي  نظام  ايضا 
الهيئة من حيث عملية اختيار المفوضين وانتخاب 
الموظفين  تعيين  وكيفية  وصالحياته  العام  المدير 

وعمل الهيئة واتخاذ القرار فيها.

انتهاكات االحتالل ودور الهيئة 
في فضحها دوليًا 

يتعلق  فيما  به  نقوم  الذي  الجهد  عن  راضي  أنا 
بالدفاع  يتعلق  فيما  وأيضا  اإلسرائيلية  باالنتهاكات 
عن حقوق اإلنسان بشكل عام، االنتهاكات اإلسرائيلية 
ان  منفردة  مؤسسة  تستطيع  ال  بحيث  الحجم  من 
تتعامل معها، االحتالل اإلسرائيلي ينتهك كل جانب 
من جوانب حياتنا، لدينا هيئة األسرى والمحررين 
في  أسير   6500 من  أكثر  متابعة  في  متخصصة 
موضوع  صعبة،  إنسانية  بظروف  االحتالل  سجون 
لدينا  المنازل  وهدم  األراضي  ومصادرة  الجدار 
المؤسسات  الجدار واالستيطان ومن  هيئة مقاومة 
المتخصصة في موضوع الجدار، نحن نتابع انتهاكات 
االحتالل من عدة جوانب، رصد تأثر االحتالل على 
بحقوق  بالتزاماتها  االيفاء  الرسمية  األجهزة  قدرة 
اإلنسان، كيف يؤثر مثال االحتالل على وزارة الصحة 
نقدم  نحن  للمواطنين،  بالصحة  الحق  توفير  في 
األمم  تشكلها  التي  التحقيق  لجان  لجميع  شهادات 
المتحدة والمقررين الخواص، سواء المقرر الخاص 
المعني باألراضي الفلسطينية المحتلة، أو المقررين 
الخواص المعنيين بحقوق أخرى متخصصة. وتقدم 
الذي  اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام  شهادات  الهيئة 
كلمة  بعد  جلسة  كل  وفي  بالسنة  مرتين  يجتمع 
سفيرنا رئيس بعثة فلسطين باألمم المتحدة، تكون 

وكل  مداخلة  تكون  وعادة  الهيئة  كلمة 
االنسان  حقوق  مجلس  في  مداخلالتنا 
االسرائيلية،  االنتهاكات  حول  تكون 
لجان  نقدمها  التي  الظل  تقارير  وفي 
تعاقدية باألمم المتحدة تركز كبير عليها 

رسمية  الوفود  اغلب  االسرائيلية،  االنتهاكات  على 
تزور  خارجية  وفود  اي  خارجية  ووزارة  برلمانية 
فلسطين دائما الهيئة على رأس عملها في الزيارات 
وتأثيرها  االسرائيلية  االنتهاكات  نبرز  داذما  فنحن 
بااللتزامات  ايفائها  في  فلسطين  دولة  قدرة  على 

حقوق االنسان.

رئاسة الهيئة للشبكة  العربية للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان  

الوطنية  للمؤسسات  العربية  بالشبكة  أعضاء  نحن 
 51 بها  التي  الشبكة  لرئاسة  السنة  هذه  وانتخبنا 
دولة عربية  وهي مؤسسات مهمة على الصعيدين 
العربي والدولي، وترؤسنا للشبكة يتيح لنا الفرصة 
بإبراز القضية الفلسطينية وخاصة في ظل محاوالت 
الدولية  األجندة  على  الفلسطينية  القضية  تهميش 
القضية  في  الرئيسية  القضايا  تصفية  ومحاولة 
الفلسطينية ومحاولة شطب البند السابع من أجندة 
العواصم  بعض  ومحاوالت  اإلنسان  حقوق  مجلس 
فدورنا   االحتالل،  مع  والتطبيع  باالنفتاح  العربية 
مهم جداً من خالل عالقاتنا مع المؤسسات الوطنية 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  على  التركيز  في  العربية 
في إبرازها، وتنظيم نشاطات حول هذا الموضوع، 
وأيضاً عالقتنا مع المؤسسات  الوطنية العربية في 
التصويت لدولهم في مجلس حقوق اإلنسان، وأيضاً 

بالمراسالت وإبراز القضية الفلسطينية.

الشبكة وقفت معنا في كثير من القضايا، مثاًل في 
قضية إضراب األسرى، الشبكة كان لها دور كبير في 
الحملة التي نظمتها المؤسسات الفلسطينية إلبراز 
قضية األسرى وترؤسنا للشبكة هو إعتراف بدولة 
فلسطين وبالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان كمؤسسة 
وطنية عربية رائدة، نحن شاركنا بمؤسسات وطنية 
عربية خاصة حديثة اإلنشاء، والهيئة تعتبر مرجعية 
وهذا  المجال،  هذا  في  العربية  بالمنطقة  ونموذج 
عربياً  فلسطين  مكانة  تعزيز  في  يصب 
ودولياً ونحن نفتخر بأننا انتُخبنا ونأمل 
أن يكون لنا اسهامات ودور ايجابي خالل 
فترة ترؤسنا للشبكة العربية للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
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بمرور  المظالم«  »ديوان  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  تحتفل 
أصدر  فقد  الفضي(،  )اليوبيل  تأسيسها  على  عامًا  وعشرين  خمسة 
الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه اهلل، بتاريخ 1993/9/30، مرسومًا 
)الجريدة  الفلسطينية  الوقائع  في  الحقًا  ونشر  بإنشائها،  رئاسيًا 
الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية(، تحت رقم )59( لعام 1995.

تعريف بالهيئة ونطاق عملها



نطاق العمل وحدود الصالحيات

بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على 
النحو التالي: »متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة 
والتشريعات  القوانين  مختلف  في  اإلنسان  حقوق 
الدوائر  مختلف  عمل  وفي  الفلسطينية،  واألنظمة 
ومنظمة  فلسطين  دولة  في  والمؤسسات  واألجهزة 
الرئاسي  المرسوم  وترك  الفلسطينية«.  التحرير 
يضمن  بما  األساسي  نظامها  وضع  مهمة  للهيئة 
تمارس  الهيئة  بدأت  وقد  وفعاليتها.  استقاللها 
مفوضها  وكان   ،1994 عام  بداية  في  نشاطاتها 
العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة 

والمحرك األول لتأسيسها.

ونصت المادة )31( من القانون األساسي الفلسطيني، 
وصدر   ،1997 عام  التشريعي  المجلس  أقره  الذي 
ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: 
»تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان، ويحدد 
وتقدم  واختصاصها،  ومهامها  تشكيلها  القانون 
تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس 
إقرار  عدم  من  وبالرغم  الفلسطيني.«  التشريعي 
وإصدار القانون المذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة 
تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم المذكور 

أعاله لحين إقرار قانون الهيئة.

عالوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية 
وضمان  بمتابعة  للمظالم،  وديواٍن  اإلنسان  لحقوق 
اإلنسان في مختلف  متطلبات صيانة حقوق  توافر 
عمل  وفي  الفلسطينية،  والتشريعات  القوانين 
مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في السلطة 
الهيئة  عمل  نطاق  ويتسع  الفلسطينية،  الوطنية 
ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، 
والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن االنتهاكات 
المواطن  تقع على  والتي  المتمثلة بحقوق اإلنسان، 
القانوني  الوعي  ونشر  التنفيذية،  السلطة  قبل  من 

والسياسات  التشريعات  على  والرقابة 
الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية 

الخاصة بحقوق اإلنسان.

عضوية الهيئة في المؤسسات الدولية 
واإلقليمية

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية 
الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، 
فعلي الصعيد اإلقليمي ترأس الهيئة الدورة الحالية 
للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
الصعيد  على  أما   .)2019( الحالية  دورتها  في 
اللجنة  الهيئة بالعضوية الكاملة في  الدولي فتتمتع 
التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان 
أ  تصنيف  على  وحافظت  المتحدة،  لألمم  التابعة 
آسيا  منتدى  بعضوية  تتمتع  كما  سنوات،  عدة  منذ 
والمحيط الهادي للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان.

قيم  فيه  تتأصل  حر،  فلسطيني  مجتمع  الرؤيــــة: 
من  جزًء  لتصبح  اإلنسان  وحقوق  والحرية  العدالة 

نسيجه الثقافي.

الوطنية  الهيئة  بصفتها  الهيئة  تقوم  الرسالـــة: 
اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  لحماية  والدستورية 
والمعايير  الفلسطيني،  األساسي  للقانون  استناداً 
انتقاص  أو  تجزئة  دون  اإلنسان،  لحقوق  الدولية 
من عالميتها، لمراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية 
خالل  من  المعايير،  لتلك  ومؤسساتها  الفلسطينية 
رصد وتوثيق االنتهاكات وتلقى الشكاوى، ومتابعتها، 
لضمان  التشريعات  ومراجعة  القضائي،  والتدخل 
مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشر ثقافة 
تلك  لتصبح  والتدريب،  بالتوعية  اإلنسان  حقوق 
الثقافة جزًء من النسيج القيمي للثقافة الفلسطينية، 
وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على 

االستمرار.

القيم األساسية

جميع  في  الدقة  الهيئة  ستضمن  المصداقية:   .1
األفراد،  اتجاه جميع  واألمانة  تقاريرها، 
المصداقية  عناصر  أيضاً  وستضمن 
بانفتاح  ستتعامل  الرئيسة.  المؤسسية 
مع  معامالتها  جميع  في  وصراحة 
والمانحين،  والجمهور،  الحكومة، 
الجهات  وجميع  الشريكة،  والمؤسسات 
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والمسائل  الممتلكات،  معلومات  باستثناء  المهتمة 
متميزة  الهيئة  تقارير  ستبقى  بموظفيها،  الخاصة 
بالدقة والمصداقية، واإلنصاف، والبعد عن التحيز 
والتأثر بمن هم في دائرة السلطة. وسيبقى عملها 
قائم على أساس معايير حقوق اإلنسان الدولية ال 

على مصالح حكومات و/ أو مجموعات محددة.

2. النزاهة والمساءلة: تتميز الهيئة بأعلى درجات 
والتقاضي،  والخدمات،  اإلدارة،  حيث  من  النزاهة 
والتدريب، والتدخالت والبرامج األخرى، وتربط كل 
ما تقوم به مباشرًة بمهمتها، وتحفظ، وتعد التقارير 
الخاصة بسجالتها، بدقة سواًء كانت هذه التقارير 
آخر.  ثالث  أي طرف  أو  المانح،  للحكومة،  مقدمة 
كما تخضع للمساءلة حول أعمالها، وقراراتها أمام 
الحكومة، والمانحين، والناس الذين تقدم خدماتها 

لهم، وأعضاء فريق عملها، والجمهور العام أيضاً.

بحقوق  للنهوض  نفسها  الهيئة  تُسّخر  3.السرية: 
اإلنسان وحمايتها بأفضل الطرق والوسائل، حسب 
أفضل الممارسات الدولية، ومعايير حقوق اإلنسان، 
الجمهور،  خدمة  أساس  على  يقوم  منهجاً  مستغلًة 
ففي الوقت الذي تحافظ فيه على السرية الخاصة 
احترام  بكل  الجميع  تعامل  المعني،  بالشخص 
لجميع  ومساندتها  دعمها  الهيئة  تقدم  وكرامة. 
األفراد والجماعات الذين عانوا من انتهاكات حقوق 

اإلنسان.

4. التسامح: تُقيم الهيئة وزناً كبيراً للصبر وانفتاح 
النظر  العقل على أساس نظرية االستماع لوجهات 
مع  والشعور  بالتسامح  مسترشدًة  المختلفة، 
على  الهيئة  موظفي  جميع  تدريب  سيتم  اآلخرين. 
تقبل جميع الناس، وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 

كما هم وليس كما نريدهم أن يكونوا.

وجميع  شخص  كل  الهيئة  : ستعامل  المساواة  .5
عن  النظر  بغض  بالتساوي  الحاالت 
الوضع  الدين،  اللون،  الجنس،  العمر، 
االنتماء  القومية،  والمهني،  االجتماعي 
وغير ذلك. ستستمر في معاملة انتهاكات 
الدولية  المعايير  حسب  اإلنسان  حقوق 

بغض النظر عن مرتكبيها، وضحاياها.

الخدمات التي تقدمها الهيئة وكيفية 
االستفادة منها

أو . 1 الفردية  المواطنين،  شكاوى  ومتابعة  تلقي 
الجماعية، المرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
تقع  التي  العامة  الحريات  على  االعتداء  أو 
األجهزة  قبل  من  الوطنية  السلطة  مناطق  في 
وشبه  الرسمية  والهيئات  والمؤسسات  األمنية 
التحريات  إجراء  طريق  عن  وذلك  الرسمية، 
ومتابعتها  الالزمة،  والبيانات  المعلومات  وجمع 
مع الجهات المعنية والعمل على تسويتها وإزالة 

آثارها بالسرعة الممكنة.

الشكاوى  تقديم  المواطنين  لجميع  يمكن 
تقدمها  التي  الخدمات  من  واالستفادة 

الهيئة من خالل:
• زيارة مقر الهيئة الرئيس بمدينة رام اهلل.	
• زيارة مكاتب الهيئة المنتشرة في مختلف 	

الرئيسة  والمدن  الوطن  محافظات 
)العناوين ووسائل االتصال مبينة أدناه(.

• التواصل مع باحثي الهيئة الميدانيين.	
• زيارة الموقع اإللكتروني وتقديم الشكاوى 	

www.ichr.ps .من خالله

رصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على المواطن . 2
الفلسطيني.

على . 3 وحثها  الرسمية  للجهات  المشورة  تقديم 
مبادئ  لتضمين  الالزمة  التصحيحات  إجراء 

حقوق اإلنسان للخطط والموازنات الحكومية.
مراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية . 4

ومؤسساتها للقانون األساسي والمعايير الدولية 
لحقوق اإلنسان.

رأي . 5 تقديم  طريق  عن  القضائي  التدخل 
قضايا  في  دعاوى  وإقامة  استشاري، 

تتعلق بحقوق اإلنسان.
الفلسطينية . 6 القوانين  مراجعة 

القانون  مع  توافقها  لضمان  ومشاريعها، 
لحقوق  الدولية  والمعايير  األساسي 

اإلنسان.
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التي . 7 والبرامج  والخطط  السياسات  متابعة 
الرسمية،  وشبه  الرسمية  المؤسسات  تعدها 
اإلنسان  لحقوق  واحترامها  توافقها  لضمان 

الفلسطيني.
تثقيف المواطنين الفلسطينيين بشأن حقوقهم . 8

من  االنتهاكات  من  حمايتها  وآليات  وحرياتهم، 
خالل برامج تدريبية وحمالت توعوية.

اإلدارة العامة والهيكل التنظيمي

تتشكل اإلدارة العامة للهيئة من المدير العام الدكتور 
من  مكون  بطاقم  الهيئة  يقود  الذي  الدويك  عمار 
)68( موظفاً وموظفة، )24( موظفة و )44( موظفاً، 
تعمل على زيادة فعالية وتأثير واستدامة واستقاللية 
المفوضين  عمل  دور  تفعيل  خالل  من  الهيئة، 
واإلشراف على ضمان تنفيذ الهيكلية المقرة، عبر 
برامج  المكون من مدراء  التنفيذي  للطاقم  قيادتها 

ودوائر الهيئة.

مهام  بعدة  غزة  لقطاع  العام  المدير  نائب  يضطلع 
الهيئة  استراتيجيات  وضع  في  بمساهمته  تتمثل 
وخصوصاً في قطاع غزة، والعمل على تطويرها بما 
يخدم مصلحة الهيئة وأهدافها، وقيادة الفريق الفني 
وإدارة العمل اليومي في القطاع والتأكد من تنفيذ 
كافة األنظمة المقرة للهيئة كالنظام اإلداري والنظام 
المالي ونظام تقييم األداء وإجراءات العمل المنبثقة 
والمسؤوليات  صالحيات  وفق  األنظمة  هذه  عن 

المحددة. 

 دوائر الهيئة ووحداتها 

المالية  الدائرة  تعمل  واإلدارية:  المالية  الدائرة 
والمساندة  الدعم  وتقديم  تأمين  على  واإلدارية 
لتوفير  الهيئة،  ونشاطات  لبرامج  »اللوجستية« 
شؤون  كافة  تتابع  كما  ومنتجة.  إيجابية  عمل  بيئة 

واألنظمة  السياسات  ضمن  الموظفين 
الهيئة،  في  المتبعة  والمالية  اإلدارية 
لطاقم  التقني  الدعم  توفير  إلى  إضافة 

عمل الهيئة وبرامجها المختلفة. 

تراقب  والتشريعات:  السياسات  على  الرقابة  دائرة 
والموازنات  والخطط  السياسات  التشريعات 
منظور  من  وتحليلها  قراءتها  خالل  من  الحكومية 
حقوق اإلنسان للوقوف على مدى مراعاتها لحقوق 
المهمشة،  وخاصة  المختلفة  والمناطق  الفئات 
لمبدأ  استنادا  اإلنسان  حقوق  لمعايير  واتباعها 
االتفاقيات  ومضمون  التمييز  وعدم  المساواة 
الدولية لحقوق اإلنسان، كما تقوم الدائرة بالرقابة 
على التشريعات المختلفة »مشاريع قوانين، قرارات 
من  وتحليلها  ومراجعتها  وزارية«  قرارات  بقوانين، 
حقوق  ومعايير  مبادئ  ادماج  بغية  حقوقي  منظور 
اإلنسان في هذه التشريعات. األدوات التي تستعملها 
الدائرة في المراجعات الحقوقية: التقارير السنوية. 
المذكرات  الخاصة.  التقارير  القانونية.  التقارير 
التحليلي  التقرير  الواجب.  ألصحاب  القانونية 
وتنظيم  عقد  على  عالوة  العامة.  للموازنة  الدوري 
صناع  مع  وللقاءات  العمل  وورش  النقاش  جلسات 
القرار. كما وتشرف الدائرة على مكتبة الهيئة التي 
تمثل إحدى أدوات نشر وتعميم ثقافة حقوق اإلنسان 
القانونية  والمصادر  للمراجع  توفيرها  خالل  من 
والحقوقية المختلفة للعاملين في المكتبة والباحثين 

وراسمي السياسات.

الحقائق:  وتقصي  والشكاوى  التحقيقات  دائرة 
تتابع دائرة التحقيقات والشكاوى وتقصي الحقائق 
مع  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  تتعلق  التي  الشكاوى 
الجهات الرسمية )المدنية واألمنية( سواًء كانت عامة 
أو شبه عامة، كذلك تتابع رصد وتوثيق االنتهاكات 
والدورية حول  الشهرية  التقارير  وإصدار  الداخلية 
تلك االنتهاكات، أضافة إلى ذلك تتابع الهيئة عملية 
زيارة مراكز االحتجاز ودور اإليواء والحماية وإعداد 
تقارير  إعداد  الزيارات. وكذلك  تلك  التقارير حول 
تقصي حقائق في حاالت وقضايا محددة من خالل 
التي  والسياسات  اإلجراءات  على  الضوء  تسليط 
والخروج  الرسمية  الجهات  اتخذتها 
لتلك  موجهة  واستنتاجات  بتوصيات 
الجهات. كما تشرف الدائرة على قاعدة 
نظم المعلومات المتعلقة بالشكاوى وزيارة 

مراكز االحتجاز والرصد والتوثيق.
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المجتمعية:  والمناصرة  والتدريب  التوعية  دائرة 
تقدم دائرة التدريب العديد من األنشطة ضمن خطة 
الفلسطينيين  المواطنين  توعية  بهدف  استراتيجية 
وكيفية  الهيئة  بدور  وتعريفهم  األساسية،  بحقوقهم 
أنشطتها  في  وتستهدف  اليها.  الشكاوى  تقديم 
القانون  بإنفاذ  المكلفين  عام،  بشكل  المواطنين 
الجامعات،  وطلبة  والنقابات،  الواجب،  وأصحاب 
المجتمع  مؤسسات  في  والعاملين  والصحفيين، 

المدني، والشباب على وجه التحديد.

على  الهيئة  تنفذها  التي  التوعية  منهجية  ترتكز 
الفئات  إلى  للوصول  فعالة  أدوات  استخدام 
رسائل  تحمل  التي  التوعوية  كحمالت  المستهدفة 
راسخة  اإلنسان  حقوق  بأن  مفادها،  للمواطنين 
ومنصوص عليها في كثير من القوانين والتشريعات 
السياسية،  اإلرادة  توفر  حال  للتطبيق  قابلة  وهي 
وعلى المواطنين أن يكونوا على معرفة ودراية بهذه 
تهديد  أي  أمام  عنها  الدفاع  من  ليتمكنوا  الحقوق 
وقوع  حالة  وفي  منها،  االنتقاص  أو  بمصادرتها 
الوصول  بآليات  معرفة  على  يكونوا  أن  االنتهاك 
إجراء  من  ممكنين  يكونوا  وأن  العدالة  ألطراف 

المساءلة ألصحاب الواجب.

وحدة العالقات العامة واإلعالم: منوط بهذه الوحدة 
بناء شبكة من العالقات العامة واإلعالم بغرض نشر 
للمظالم،  وديواٍن  وطنية  كهيئة  الهيئة  عمل  وتعميم 
الرسمية  الجهات  مع  العالقة  وتعزيز  توطيد  عبر 
التشريعي،  المجلس  العامة،  الهيئات  )الوزارات، 
المركزية(،  األمنية  األجهزة  العدالة،  أقطاب 
ومؤسسات  واالمبودزمان  الوطنية  الهيئات  وكذا 
المجتمع المدني الحقوقية، على المستويين الوطني 
العالقة  المحافل ذات  الهيئة في  اإلقليمي، وتمثيل 

على المستويات كافة.

على  الوحدة  فتعمل  اإلعالمي  الصعيد  على  أما 
المتعلقة  والقضايا  األمور  جميع  متابعة 
بالتغطية اإلعالمية، على مستوى الموقع 
ومواقع  للهيئة  الرسمي  اإللكتروني 
إعداد  االجتماعي، عالوة على  التواصل 
والترويجية  اإلعالمية  المواد  وتعميم 

لتغطية نشاطات وفعاليات الهيئة، إزاء قضايا حقوق 
اإلنسان المختلفة، بما فيها تعزيز وتطوير وتوطيد 
اإلعالم  وسائل  ممثلي  مع  للهيئة  خاصة  عالقة 
قضايا  لخدمة  اإلعالمية  والمؤسسات  المختلفة 

حقوق اإلنسان.

مجلس المفوضين

يتكون  مفّوضين  مجلس  الهيئة  عمل  على  يشرف 
عصام  األستاذ  برئاسة  ومفوضة،  مفوضاً   19 من 
عالية،  نزاهة  ذوي  وجميعهم  عام،  المفّوض  يونس 
معروفين  أشخاص  وهم  والشتات،  الوطن  في 
ووضوح  بقوة  وملتزمين  العام  المستوى  على 
وينبثق عن مجلس  اإلنسان.  وحقوق  بالديمقراطية 
وأداء  عمل  على  يشرف  تنفيذي  مكتب  المفّوضين 
العنوان  يعتبر  الذي  العام  المفّوض  ويرأسه  الهيئة، 
والذي  للهيئة  العام  المدير  ويساعده  للهيئة.  األّول 
يتم تعيينه من قبل المكتب التنفيذي المسؤول األّول 
عن إدارة أقسامها وعن أداء طواقمها في المكاتب 
بثقل  المفوضين  مجلس  يتمتع  والفروع.  الرئيسّية 
الفلسطيني،  المجتمع  في  كبيرة  وأهمّية  معنوي 
على  وساعد  كبير  بشكٍل  الهيئة  عّزز  الذي  األمر 
تقّبلها، ويمّثل المفّوضون أيضاً تجّمعات وقطاعات 
مجتمعّية فلسطينّية مختلفة داخل وخارج فلسطين.

وتتم عملية اختيار المفوضين من قبل لجنة استشارية 
من  االختيار،  عملية  في  الشفافية  مستقلة ضمنت 
العضوية  في  يرغب  لمن  للترشيح  اإلعالن  خالل 
عضويتها  في  اللجنة  وضمت  المحلية،  بالصحف 
األعلى  القضاء  مجلس  ورئيس  المحامين،  نقيب 
األسبق، وممثلين عن المجتمع المحلي، وأعضاء في 
وأكاديميين، ومفوضين عامين  التشريعي،  المجلس 
التي  الوطنية  المؤسسة  وبصفتها  للهيئة.  سابقين 
تكون  الفلسطيني،  المواطن  حقوق  بقضايا  تعنى 
انضمام  عملية  في  الشفافية  كرست  قد  الهيئة 
ونزيهة  ديمقراطية  بطريقة  المفوضين، 
وشابة  جديدة  بدماء  الهيئة  رفد  بهدف 
تمت  وقد  رسالتها،  تأدية  على  قادرة 
الداخلي  للنظام  استناداً  االختيار  عملية 
باريس  ومبادئ  المفوضين  لمجلس 
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الناظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان.

ويترأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويتولى 
مهام إدارة العمل اليومي فيها وفق االستراتيجيات 
وتحمل  المعتمدة،  واألنظمة  والسياسات  والخطط 
الهيكل  ضمن  الموظفين  على  اإلشراف  مسؤولية 
العام  المدير  ويساهم  بالهيئة،  المعتمد  التنظيمي 
في تمثيل الهيئة وتطوير عالقاتها مع كافة الجهات 
العالقة بما في ذلك  الرسمية ذات  الرسمية وغير 
بالتصريحات  اإلدالء  وكذلك  المانحة،  الجهات 
الهيئة من قضايا حقوق اإلنسان،  المتعلقة بموقف 
والمبادرة في حمالت الضغط والمناصرة والتدخل 
لدى المؤسسات الرسمية في قضايا حقوق اإلنسان.

أعضاء مجلس المفوضين

الدكتورة  العام،  المفوض  يونس  عصام  األستاذ 
األستاذ  العام،  المفوض  نائب  الهادي  عبد  فيحاء 
عضو،  جقمان  جورج  الدكتور  عضو،  الشوا  أمجد 
الدكتور زياد عمرو عضو، المستشار سالمة بسيسو 
عضو، األستاذ شوفي العيسة عضو، األستاذ طالل 
عوكل، الدكتور عاصم خليل عضو، األستاذ عصام 
عضو،  عرفات  كايرو  الدكتورة  عضو،  عاروري 
األستاذة لينا كاتبة عضو، األستاذة مرفت رشماوي 

عضو، األستاذة هامة زيدان عضو.

التمويل

تتلقى الهيئة تمويلها من مجموعة ممولين مستقلين 
اتحاد  ويسمى  اإلنسان  حقوق  بمبادئ  يؤمنون 

الممولين، ويتكون من خمسة ممولين هم:
.)SIDA( وكالة التنمية والتعاون السويدية

.)SDC( الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية

الوطنية  السلطة  لدى  النرويجية  الممثلية  مكتب 
الفلسطينية.

الوطنية  السلطة  لدى  الدانمركية  الممثلية  مكتب 
الفلسطينية.

الوطنية  السلطة  لدى  الهولندية  الممثلية  مكتب 
الفلسطينية.

كما تتلقى الهيئة مساهمة مالية من الموازنة العامة 
تماشياً  وذلك   ،2008 العام  منذ  الوطنية  للسلطة 
ومبادئ باريس للعام 1993، الناظمة لعمل الهيئات 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

Royal Danish Representative Office

Funded by the following agencies who do not necessarily 
share the views expressed in this material. Responsibility 
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لحقوق  المستقلة  الهيئة  لمسيرة  المتتبع  إن 
اإلنسان »ديوان المظالم« يدرك أهمية وجود هيئة 
وطنية أخذت على عاتقها نشر وصون وتعزيز حقوق 
الثاقبة  الرؤية  من  ابتداًء  فلسطين،  في  اإلنسان 
الراحل الشهيد  الرئيس  لآلباء المؤسسين وقناعة 
بموجبه  رئاسيًا  مرسومًا  أصدر  الذي  عرفات  ياسر 
إلى  استندت  التي  الرؤيا  هذه  الهيئة،  انشاء  تم 
الديمقراطية  دولته  إقامة  في  الفلسطيني  الحق 
التي يتمتع جميع مواطنيها بحقوقهم  المستقلة 

وحرياتهم كاملة.

قد  كونها  من  أيضًا  أهميتها  الرؤية  هذه  واكتسبت 
أسست مرجعية لحماية حقوق اإلنسان الفلسطيني 
تأتي  هنا  ومن  المستقلة،  الدولة  قيام  قبل  حتى 
خصوصية الهيئة وفرادتها وتميزها، على عكس دول 

العالم، والمنطقة التي أنشأت هيئاتها منذ سنوات 
منطقتنا  في  الدول  من  كثير  زالت  ال  فيما  قليلة، 

العربية لم تنشئ مؤسسة مشابهة.

وبفضل مؤسسيها، ومجالس مفوضيها ومفوضيها 
العامين، وإداراتها المتعاقبة وطواقمها التي حرصت 
في  المتمثلة  بمرجعياتها  التمسك  على  تزال  وال 
القانون األساسي الفلسطيني، واالتفاقيات الدولية، 
الوطنية  الهيئات  لعمل  الناظمة  باريس  ومبادئ 
لحقوق اإلنسان، تمكنت الهيئة من تحقيق إنجازات 
ومراكمة نجاحات على المستوى الفردي والجمعي 

للمواطنين.

فاستمرار عمل الهيئة، في بيئة أقل ما يمكن وصفها 
على  والحفاظ  المستقرة،  وغير  بالمضطربة 

محطات بارزة في مسيرة الهيئة
المستقلة لحقوق اإلنسان

مجيد صوالحة



إجراءات  تواصل  من  بالرغم  المؤسساتية  وحدتها 
ومؤسساته  شعبنا  أبناء  بحق  القمعية  االحتالل 
فرض  وتواصل  استمرار  في  والمتمثلة  الوطنية، 
على  والمتكرر  المدمر  الحربي  والعدوان  الحصار، 
القدس،  لمدينة  التهويدية  واإلجراءات  غزة،  قطاع 
ومخلفات  نتائج  على  عالوة  االستيطان،  واستمرار 
استمرت  الكارثية،  الداخلي  الفلسطيني  االنقسام 
المنحازة  رسالتها  وحمل  مهامها  أداء  في  الهيئة 
فيه  دفعت  وقت  في  اإلنسانية،  والحريات  للحقوق 
له عدد من  أقله ما تعرض  لعل  لذلك،  ثمناً  الهيئة 
أدائهم  أثناء  والتوقيف  للضرب  الميدانيين  باحثيها 
لواجباتهم في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.

الهيئة  وقوف  وبسبب  الداخلي،  الصعيد  فعلى 
المدنية  المؤسسات  جميع  من  المسافة  ذات  على 
واألمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمكنت هذه 
المؤسسة من أن تحظى بثقة الموطن أوالً ما انعكس 
الشكاوى  وتقديم  المواطنين  توجه  ازدياد  على 
ونسج  لها،  يتعرضون  التي  باالنتهاكات  المتعلقة 
انعكس  ما  الرسمية،  المؤسسة  مع  تعاون  عالقات 
ايجاباً في سرعة إغالق الشكاوى. وفي ذات الوقت 
القضايا  في  رئيسة  مرجعية  تشكل  الهيئة  باتت 
الرسمية،  المؤسسة  لدى  والحقوقية  القانونية 
وتقديم المالحظات عبر المذكرات القانونية لديوان 
الوزراء، ومراجعة وتعديل مشاريع  الرئاسة ورئاسة 
التي  الدولية  االتفاقيات  مع  يتواءم  بما  القوانين 

صادقت عليها دولة فلسطين.

ثم إن تشكيل االئتالفات الحقوقية وقيادتها، كائتالف 
مناهضة عقوبة اإلعدام، االئتالف األهلي لمراقبة 
التشريعات، ومجلس منظمات حقوق اإلنسان، ولجنة 
مواءمة التشريعات مع المعاهدات والمواثيق الدولية 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2، بتاريخ 
لمناهضة  الوطنية  اآللية  وإنشاء   ،2019  /4  /22
قطاع  إلصالح  الوطنية  اللجنة  وعضوية  التعذيب، 

احترام  تعزيز  في  ساهم  قد  الصحة، 
الهيئة لدى المواطن والمؤسسة الرسمية 
التي  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
تعاون  مذكرات  منها  العديد  مع  أقامت 
الصحفيين  كنقابة  مشترك،  وتفاهم 

والتلفزيون،  لإلذاعة  العامة  والهيئة  الفلسطينيين، 
وغيرها  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  والجهاز 

من المؤسسات.

الجماعية  القضايا  في  للقضاء  الهيئة  توجهت  لقد 
إلى  باالحتكام  منعها  يجب  ظاهرة  تشكل  التي 
وقضية  المفصولين،  المعلمين  كقضية  القانون، 

حجب مواقع إلكترونية إخبارية.

أما على الصعيدين اإلقليمي والدولي، فقد حققت 
الهيئة نجاحات تُحسب لمسيرتها وللقائمين عليها، 
إن تمكن الهيئة من المحافظة على تصنيف )أ( في 
لحقوق  الوطنية  للهيئات  الدولية  التنسيقية  اللجنة 
اإلنسان التابعة لألم المتحدة لسنوات طويلة، يُشكل 
نجاحاً قل حصول كثير من الهيئات الوطنية الحصول 
عليه، تم إن عضوية الهيئة الفاعلة في منتدى آسيا 
والمحيط الهادي للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان. 
للمؤسسات  العربية  للشبكة  الحالية  ورئاستها 
الوطنية لحقوق اإلنسان، وتنظيم مؤتمرات إقليمية 
وفضح  الفلسطيني،  المواطن  حقوق  حول  دولة 
شعبنا.  أبناء  بحق  المتواصلة  االحتالل  انتهاكات 
كلها أمور مكنت الهيئة من البدء في تحقيق رؤيتها 
بأن تصبح بيتاً للخبرة، أَهلَها لتقديم دورات تدريبية 
الدول  في  الوطنية  والمؤسسات  الهيئات  من  لعدد 

الشقيقة كالعراق وتونس.

االحتالل  انتهاكات  بشأن  شهادتها  الهيئة  وتقدم 
إلى  باإلضافة  بجنيف،  اإلنسان  حقوق  مجلس  في 
تنظيم فعاليات جانبية حقوقية في المجلس. وكون 
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تساهم بفعالية في 
التوعوية  برامجها  عبر  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر 
بإنفاذ  والمكلفين  للمواطنين  التدريبية،  ودوراتها 
القانون، فال بد من دعم الهيئة توفير جميع الُسبل 
التي  العقبات  على  والتغلب  التسهيالت  وتقديم 
تعترض طريق أدائها لمهامها بما في ذلك الزيارات 
ومتواصل  مستمر  بشكل  تنفذها  التي 
لمراكز االحتجاز والتوقيف، والمحافظة 
الحقوقي،  اإلنساني  الهيئة  عمل  على 
المؤسسين  رسالة  ألداء  استمراراً 
األوائل، أطال اهلل في ُعمرهم ورحم من 

رحلوا عن دنيانا.
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التقارير واإلصدارات
وحقوقيـة  قانونيـة  ومواضيـع  بقضايـا  المتعلقـة  والتقاريـر  الدراسـات  الهيئـة  تصـدر 
والعربيـة،  الفلسـطينية  والحقوقيـة  القانونيـة  المكتبـة  اغنـاء  بهـدف  وذلـك  مختلفـة، 
عـالوة علـى تثقيـف القـراء والمعنييـن، مـن أكاديمييـن وُمشـرعين ومحاميـن وصحفييـن 

السلسـلة. هـذه  تعالجهـا  التـي  للقضايـا  النظريـة  والجوانـب  باألبعـاد  وغيرهـم، 

التقريـر الـدوري السـنوي لحالـة حقـوق اإلنسـان: الـذي يرصـد ويحلـل واقـع حالـة حقـوق اإلنسـان فـي دولـة . 1
فلسـطين خـالل عـام واحـد، ويتـم تسـليمه لرئيـس دولـة فلسـطين، ومجلـس الـوزراء والمجلـس التشـريعي، 
بهدف تقديم صورة كاملة عن مدى التطور أو االنتهاكات على مستوى التشريعات والسياسات واالنتهاكات 
الممارسـة مـن قبـل أصحـاب الواجـب، بهـدف تعزيـز مبـدأ المسـاءلة والمحاسـبة، ورفـع وعـي صنـاع القـرار 
بحالـة حقـوق اإلنسـان، وتسـليط الضـوء لـدى وسـائل االعـالم ومؤسسـات المجتمـع المدنـي علـى قضايـا 

حقوق اإلنسـان.

التقاريـر الخاصـة التقاريـر الخاصـة، تصـدر الهيئـة وضمـن سلسـلة تقارير خاصة، تقاريـر تُلقي الضوء على . 2
مشـاكل وقضايـا ملحـة تمـس حقـوق وحريات اإلنسـان سـواًء كانت سياسـية، مدنية، اقتصاديـة، واجتماعية، 
تُعـرف هـذه التقاريـر المشـكلة أو القضيـة موضـوع المعالجـة، تتـم دراسـتها للخـروج باسـتنتاجات، ومـن ثـم 

إدراج توصيـات إليجـاد الحلول المناسـبة.

التقارير القانونية: وهي دراسات تبحث في القوانين ومشاريع القوانين وتستند في التحليل الى االتفاقيات . 3
الدوليـة لحقـوق االنسـان والقانـون االساسـي الفلسـطيني وتخرج بنتائـج وتوصيـات لصنـاع القـرار. وتقاريـر 

تقصي الحقائق بشـأن وضع حقوق اإلنسـان الفلسـطيني وانتهاك هذه الحقوق.

وحقـوق . 4 الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  أداء  علـى  وأثرهـا  اإلسـرائيلية  االنتهـاكات  بشـأن  تقاريـر خاصـة 
المواطنيـن.

المذكـرات القانونيـة والرسـائل: اوراق قصيـرة ترسـل الـى المكلفيـن بالواجـب لحثهـم علـى إجـراء تعديـل . 5
علـى التشـريعات، او وقـف ممارسـات تشـكل انتهـاكات لحقـوق االنسـان، وتشـكل االتفاقيـات الدوليـة اإلطار 

المرجعـي للمراجعـة والتحليـل.

التقريـر التحليلـي الـدوري للموازنـة العامـة، يحلـل الموازنـة العامـة السـنوية وقراءتهـا مـن منظـور حقـوق . 6
االنسـان بهدف الوقوف على التشـارك في توزيع مكونات الموازنة من نفقات وايرادات اسـتنادا الى مبادئ 

العدالـة فـي توزيـع االعبـاء والمنافـع والحـد مـن الفقـر والربـط بيـن التنميـة وحقـوق االنسـان.
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المستقلة  بالهيئة  بالعمل  التحقت  عاماً   23 منذ 
لي  بالنسبة  كان  المظالم«،  »ديوان  اإلنسان  لحقوق 
وما زال العمل كمدافع عن حقوق االنسان يعد هدفاً 
سامياً في حياتي على المستويين المهني واألخالقي 
تقاعدت  أو  الهيئة  تركت  وأن  حتى  كذلك  وسيبقى 

منها.

أن تكون مدافعاً عن حقوق اإلنسان يعني أن تكون 
مؤمناً دائماً بضرورة العمل والوقاية من وقوع مزيد 
وحال  اإلنسان،  حقوق  تمس  التي  االنتهاكات  من 
وقوعها، عليك أن تناضل وتكافح من خالل مكانك 
وكذلك من خالل الصفة الممنوحة للهيئة، إلنصاف 
من  بحق  الجزاء  إيقاع  خالل  من  سواء  الضحايا، 
على  العمل  خالل  من  أو  الضحايا  حقوق  انتهكوا 

التعويض، عماًل بمبدأ جبر الضرر أيضاً.

المجتمع الفلسطيني جزء من المجتمع العربي ومن 
النظام  ديمقراطية  مدى  عن  النظر  وبغض  العالم، 
المساس  من  بد  فال  يحكمنا،  الذي  السياسي 
ما  بقدر  تبريراً  ليس  وهذا  والحريات،  بالحقوق 
التاريخ،  عبر  السياسية  النظم  واقع  في  قراءة  هو 
التجارب  يميز  ما  لكن  أيضاً،  المعاصر  والتاريخ 
الديمقراطية المستندة على التداول السلمي للسلطة 
ومبدأ الفصل ما بين السلطات، هو أن القضاء فيها 

تلك   في  الفصل  في  األولى  الكلمة  صاحب  يكون 
االنتهاكات والمنازعات التي تقع ما بين المواطنين 
الدولة،  بين  وما  جماعات  أو  أفراداً  كانوا  سواء 
باعتبار أن القضاء العادل هو الحارس األمين على 
الحقوق والحريات، وبدون العدل سيبقى أي مجتمع 
بما فيه مجتمعنا الفلسطيني يعاني من حالة ضياع 
وانتكاس للحقوق والحريات وأحياناً االلتفاف عليها، 
الى  إلى  المظالم  ارجاع  عدم  بالضورة  يعني  وهذ 
السياسي  بالنظام  الثقة  فقدان  وبالتالي  أصحابها 

برمته وبكافة مكوناته.

إلى صون كرامة  نكون  نحن كفلسطينيين أحوج ما 
حقوقاً  الحقوق  تلك  باعتبار  الفلسطيني،  اإلنسان 
ما  أننا  خاصة  جهة،  من  هذا  البشر  لكل  أصيلة 
زلنا في مرحلة تحرر وطني وبحاجة إلى أن نوجه 
كل الطاقات من أجل الخالص من أطول استعمار 
كولونيالي عرفه التاريخ المعاصر، من جهة أخرى، 
وألننا كشعب فلسطيني نستحق الحياة كباقي شعوب 
العالم ويكفيني ما عانيناه من نظم سياسية مستبدة 

متالحقة وظلم عبر التاريخ مر على فلسطين.

عانت  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  نشوء  عند 
على  تعمل  كانت  التي  اإلنسان  حقوق  منظمات 
حالة  من  اإلسرائيلية  االنتهاكات  ومالحقة  فضح 

تجربتي كمدافع عن 
حقوق اإلنسان من واقع 

عملي في الهيئة
يوسف وراسنة
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ارتباك، وأحياناً خوف من كيفية مواجهة االنتهاكات 
الواقعة على المواطن الفلسطيني من قبل السلطة 
أن  إلى  اعتقادي  حسب  مرده  وهذا  الفلسطينية، 
الشعب الفلسطيني لم يحكم طوال عقود طويلة من 
ما  أنه سرعان  إال  نظام سياسي وطني من صلبه، 
عادت واتضحت الرؤية لدى تلك المؤسسات وبدأت 
منسجمة مع رسالتها وأهدافها، خاصة لدى الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان من خالل التفويض الواسع 
الممنوح لها من خالل المرسوم الرئاسي وكذلك ما 

نص عليه القانون األساسي المعدل لعام 2003.

 منذ بداية تشكيلها أدركت الهيئة المستقلة لحقوق 
وإدارتها  مفوضيها  مجالس  خالل  من  اإلنسان 
وقضايا  مسألة  تعالج  كيف  وموظفيها،  المتالحقة 
أداء  على  االحتالل  تأثير  واقع  من  اإلنسان  حقوق 
الفلسطينية،  األراضي  في  الفلسطينية  السلطة 
)كديوان مظالم( يختص في  بدورها  االحتفاظ  مع 
السلطة  على  المواطنين  ومظالم  قضايا  معالجة 

الفلسطينية.

االرباك،  وشديدة  معقدة  الفلسطينية  الحالة  إن   
أثر  الذي  الفلسطيني  االنقسام  وقوع  بعد  خاصة 
تنوع  من  وزاد  اإلنسان  حقوق  وضع  على  سلباً 
آخر  تحدي  برز  وهنا  الواقعة،  االنتهاكات  وحجم 
بسبب  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  معالجة  كيفية  في 
تلك الحالة التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، 
إال  أن الهيئة المستقلة سرعان ما تنبهت إلى ذلك، 
فلسطين  في  القليلة  المؤسسات  من  كانت  وبهذا 
انتهاكات  التي بقيت تعمل وما زالت على مناهضة 
حقوق اإلنسان بموضوعية وحيادية عالية بعيداً عن 
في  بدوره  انعكس  ما  وهذا  السياسية،  التجاذبات 
تقاريرها السنوية والقانونية والخاصة وفي البيانات 
الصحفية والمؤتمرات وجميع تدخالتها حول واقع 
من  ألٍي  محاباة  دون  فلسطين،  في  اإلنسان  حقوق 
الهيئة عدة مرات  المتنازعة، ال بل دعت  األطراف 

تلك األطراف إلى فتح حوار وطني شامل 
من أجل االنفكاك من االنقسام ومعالجة 
العدالة  تداعياته من خالل إعمال مبدأ 
االنسان  حقوق  أن  باعتبار  االنتقالية 
للتصرف  قابلة  وغير  أصيلة  حقوق  هي 

والتقادم مهما كانت الدوافع والخلفيات.

إن تعطل عمل المجلس التشريعي قد القى بضالله 
على عمل ودور الهيئة، عملت الهيئة وما زالت تقوم 
بدور هام لسد الفراغ الناتج عن غياب »التشريعي«، 
ثقة  اكسبها  ما  وهذا  المجلس،  حل  بعد  خاصة 
الدراسات  من  العديد  حسب  الفلسطيني  المواطن 
عملها  سنوات  الهيئة خالل  اجرتها  التي  المسحية 
الفلسطيني  المواطن  رضا  مدى  وقياس  لمعرقة 
الشكاوى  أصحاب  خاصة  بها،  المناط  الدور  عن 
والتشريعات  القوانين  مراجعة  وكذلك  والمظالم، 
دولة فلسطين  به  الزمت  ما  الوطنية ومواءمتها مع 
االتفاقيات  من  العديد  على  التوقيع  عند  نفسها 
للحكومة  والمشورة  النصح  وتقديم  الدولية 
الفلسطينية وأصحاب الواجب، وبالشراكة أيضاً مع 
مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى وكذلك مع القوى 
الدائم  وسعيها  والنقابات،  واالتحادات  السياسية 
والحثيث من أجل نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان 

ومراجعة مناهج التعليم في فلسطين.

بعد مرور 25 عاماً على تأسيس وعمل الهيئة، دائماً 
نتصور  أن  كفلسطينيين  لنا  كيف  نفسي،  أسأل  ما 
شكل حالة حقوق اإلنسان لو لم تكن الهيئة المستقلة 
غير  للمظالم  وديوان  وطنية  كهيئة  اإلنسان  لحقوق 
موجودة؟ حتماً ستكون الصورة سوداء وقاتمة جداً.

اخيراً ما أود قوله إن الهيئة منجز وطني، ورافد هام 
لحركة حقوق اإلنسان على المستوى الدولي وذلك 
تصنيف  على  مبكر  وقت  في  حصولها  خالل  من 
)أ(، في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية 
لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، وكذلك على 
مستوى المنطقة العربية من خالل ترؤسها للشبكة 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 

حاولت في هذه المقال كتابة نبذة عن تجربتي كأحد 
التحقوا  الذين  والزمالء  الزميالت  أول 
محرر  مني  طلب  كما  الهيئة،  في  للعمل 
صوالحة،  مجيد  الزميل  الفصلية  مجلة 
عن  الكتابة  أجيد  ال  أني  أعرفه  ما  كل 
الهيئة  في  عملي  عن  بمعزل  نفسي 

كمدافع عن حقوق اإلنسان. 



عدد خاص | اليوبيل الفضي

42

تجربتي في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
المحامي معن شحدة دعيس

التحقـت بالعمـل فـي الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان »ديـوان المظالـم« نهايـة عـام 2001، 
وسـبقها 3 أعـوام فـي مؤسسـة حقوقيـة أخـرى، بعـد حصولـي علـى شـهادة البكالوريـوس فـي 
القانـون العـام 1996، وإجـازة المحامـاة فـي العـام 1998. ثالثـة أسـئلة راودتنـي فـي بدايـة 
عملـي بمجـال حقـوق اإلنسـان، وال زالـت تالزمنـي. مـا هـو جـدوى حقـوق اإلنسـان فـي توفيـر 
الحقـوق للمواطـن الفلسـطيني واالحتـالل اإلسـرائيلي يضـرب ُعـرض الحائـط حقوق اإلنسـان 
والقـرارات الدوليـة الصـادرة عـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن فلسـطين؟ كيـف يمكننـي مسـاءلة األجهـزة الفلسـطينية 
الرسـمية ومحاسـبتها عـن مـدى التزامهـم بحقـوق اإلنسـان، فـي الوقـت الـذي يؤثـر فيـه االحتـالل اإلسـرائيلي علـى حقـوق الشـعب 
الفلسـطيني، ويؤثر على أداء الجهات الفلسـطينية الرسـمية وإعمالها لحقوق اإلنسـان وحمايتها؟ وسـؤالي الثالث مرتبط بتوجهي 
الفكـري العـام، كيـف يمكـن التوفيـق بيـن الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان وانـا أتبنى توجهـات عقائدية قد تتعارض مـع بعض ما تطرحه 
حقـوق اإلنسـان، كحـق اإلنسـان فـي الحيـاة ومنـع ادراج عقوبـة اإلعدام في المنظومة القانونية الوطنيـة، وبعض قضايا حرية الرأي 

والتعبيـر، وحقـوق المـرأة، وحقـوق المثلييـن؟ 

كنـت وال زلـت أرى أن حقـوق اإلنسـان تطبـق علـى الضعيـف 
)العـراق مثـال(، دون القـوي )إسـرائيل مثـال(. ومـادة القانـون 
كنـت  البكالوريـوس،  مرحلـة  فـي  تسـتهويني  تكـن  لـم  الدولـي 
اعتبـر أن القانـون الدولـي يتسـاوى وشـريعة الغـاب، نظـراً ألن 
وتنطلـق  أمريـكا،  بيـد  هـو  الدولـي  للقانـون  العملـي  التطبيـق 
فـي تطبيقـه مـن قوتهـا، وليـس مـن قـوة الحـق. فمـن ترضـى 
عنـه أمريـكا يرضـى عنـه القانـون الدولـي، ومـن تلفظـه أمريـكا 

يلفظـه كذلـك القانـون الدولـي.

أمـا بشـأن سـؤالي الثانـي فـكان الجـواب أسـهل مـن سـابقه، 
حقـوق  انتهـاكات  مـن   %90 عـن  مسـؤول  االحتـالل  إن  لنقـل 
اإلنسـان الفلسـطيني، واألجهزة الرسـمية الفلسطينية مسؤولة 
الــ  عـن 10% مـن االنتهـاكات، فـإن عملـي ينصـب علـى هـذه 
10% من االنتهاكات، دون نسـيان االحتالل كمؤثر حقيقي على 

اعمـال حقـوق اإلنسـان الفلسـطيني. 

فانتهـاكات االحتـالل اإلسـرائيلي الــ90% تلـك ال تبـرر للجهـاز 
فيـه  تسـرق  وأن  الفسـاد  وقـوع حـاالت  الفلسـطيني  الرسـمي 
االفعـال،  هـذه  عـن  المسـؤول  فيـه  يحاسـب  ال  وأن  األمـوال، 
وأن يتـم اضعـاف الحقـوق الصحيـة والتعليميـة والعمـل، وزيـادة 
ومنـع  اإلسـرائيلي  االحتـالل  انتهـاكات  فـان  وأيضـا  البطالـة. 
للجهـات  تبـرر  الجرائـم ال  المتطـورة لكشـف  دخـول األجهـزة 
المعاملـة  وسـوء  التعذيـب  اسـتخدام  الفلسـطينية  األمنيـة 
كأداة لنـزع اعترافـات وهميـة. وهـذا يعنـي انـه يمكننـي توثيـق 
االنتهاكات الفلسـطينية والمطالبة بوقفها ومحاسـبة المسـؤول 
عنهـا، ومحاولـة تحسـين مسـتوى حقـوق اإلنسـان الفلسـطيني، 
وبالطبـع دون التقليـل مـن أهميـة بذلـي للجهـود الالزمـة علـى 

المسـتويين الوطنـي والدولـي لوقـف االنتهـاكات 
اإلسـرائيلية ومحاسـبة إسـرائيل دوليـاً.

توجهـي  بيـن  توفيقـي  كيفيـة  بخصـوص  أمـا 
القضايـا  فـي  اإلنسـان  وحقـوق  العقائـدي 
باريـس  مبـادئ  أن  وجـدت  فقـد  الخالفيـة، 
لحقـوق  الوطنيـة  المؤسسـات  لعمـل  الناظمـة 

هـذه  مفوضـي  مجلـس  أن  إلـى  تشـير   1992 للعـام  اإلنسـان، 
األطيـاف  عـن  يعبـرون  أفـراداً  يضـم  أن  يجـب  المؤسسـات 
المجتمـع  فـي  الدينيـة  التوجهـات  ذوو  فيهـم  بمـا  المختلفـة، 
)إسـالمية، مسـيحية وغيرهـا(، لذلـك فمـن الممكـن أن تضـم 
موظفيـن يتبنـون توجهـات دينيـة معينـة دون ان يحـد ذلـك مـن 

العمـل. فـي  حريتهـم 

بحقـوق  المتعلقـة  الدوليـة  والتشـريعات  االتفاقيـات  إن  ثـم 
اإلنسـان تراعـي توجهـات ومعتقـدات مختلـف الـدول بأكثـر من 
إجـراء، أوالً، تُصـاغ بعـد إتاحـة الفرصـة لشـعوب العالـم إلبـداء 
توفيقيـة  وبصيغـة  تعالجهـا،  التـي  الموضوعـات  فـي  آرائهـم 
تقصـد وإلـى حـد بعيـد تطوير الثقافـات المختلفة وعدم المس 
باساسـياتها. وثانيـاً، تُصـاغ االتفاقيـات بصيـغ فضفاضـة لكـي 
يُجمـع عليهـا قـدر كبيـر مـن الشـعوب أو الـدول التـي سـتنضم 
يُتـرك لهـذه الشـعوب حريـة االنضمـام  لهـا وتنفذهـا. وثالثـاً، 
مـن عدمـه. ورابعـاً، وعنـد رغبـة الدولـة االنضمـام ألي اتفاقيـة 
يكـون لهـا حـق التحفـظ علـى مـواد وأحـكام معينـة فيهـا. وبعـد 
االنضمـام، يصبـح لهـا وزن فـي المنظومـة القانونيـة الوطنيـة، 
فقـد تكـون أعلـى مـن الدسـتور أو بموازاتـه أو أدنـى منه. ثم إن 
هنـاك قواسـم مشـتركة بيـن الشـرائح السـماوية وحتـى بعـض 
األرضيـة فـي مـا تتبنـاه تجاه حقوق اإلنسـان بعامـة، فال أعتقد 
األجسـاد  إيـذاء  أو  األرواح  بازهـاق  تسـمح  هنـاك شـريعة  أن 
دون عقوبـة علـى ذلـك. وال أعتقـد بوجـود شـريعة سـوية تمنـع 
اإلنسـان من التعبير عن رأيه بحرية، أو تفرض على المسـؤول 

عـن هـذه الشـعوب بتوفيـر مـا تحتاجـه مـن صحـة وتعليـم.

إن هـذا كلـه، يتيـح لـي كموظـف عامـل فـي مجال 
والمسـاهمة  فيـه،  االسـتمرار  اإلنسـان،  حقـوق 
الرقـي  فـي  الظـروف  وبحسـب  اإلمـكان  بقـدر 
ببلدي وتنميته واالستفادة من التجارب العالمية 
بالقـدر  المتقدمـة فـي إعمـال حقـوق اإلنسـان، 
ظـروف  مـع  التجـارب  هـذه  فيـه  تتـالءم  الـذي 
بلـدي وقدراتـه الماليـة واالجتماعيـة والثقافيـة. 
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عدد خاص  - 2019
فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني

تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق باألجهـزة األمنيـة كاإلعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:

عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

المقر الرئيسي
رام اهلل - خلف المجلس التشريعي

مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني

www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا - مقابل السفارة األلمانية 

عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+   فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+  فاكس: 2746885 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن،

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 
هاتف: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+
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نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
الُمكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضويـة الكاملـة فـي التحالـف 
العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى آسـيا 
والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ورابطــة أمنــاء المظــالم لمنطقــة 

البحــر األبيـض المتوسـط. 

وقـد أُنشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي َصـدر فـي 30 أيلـول/ 1993 ونُشـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
1994، وأُخضعـت، الحقـاً، تحـت المـادة 31 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص 
تشـكيلها  يُحـدد  الـذي  القانـون  بموجـب  اإلنسـان  لحقـوق  مسـتقلة  لجنـة  »تنشـأ  أن  علـى 
ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتُقـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت 

الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي يضمـن اسـتقالليتها ووظائفهـا الفّعالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتُحتـرم فيـه الحريـات العامـة 

وحقـوق االنسـان لتصبـح جـزًء مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
إلـى حمايـة  اإلنسـان  تُعنـى بحقـوق  الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية  تسـعى 
وتعزيـز حقـوق اإلنسـان اسـتناداً إلـى القانـون األساسـي الفلسـطيني، والتشـريعات الوطنية، 
وإعـالن االسـتقالل، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، وذلك باالرتكاز إلـى المنهج القائم 
علـى حقـوق اإلنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقوق اإلنسـان  وتوثيـق انتهاكات حقوق 

اإلنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم األساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة فـي برامجها وأنشـطتها، 
أاّل وهـي المصداقيـة والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة 

بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتهـا هـذه إلـى مدونـة للسـلوك المهنـي.

المسؤوليات والمهام
تحـددت  الهيئـة  ومهـام  مسـؤوليات  فـإّن   ،1995 عـام  الصـادر  الرئاسـي  للمرسـوم  وفقـاً 
»بمتابعـة وضمـان تحقيـق متطلبـات صـون حقـوق اإلنسـان من قبل التشـريعات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام مختلـف الدوائـر والـوكاالت والمؤسسـات التابعة 
لدولـة فلسـطين ومنظمـة والتحريـر الفلسـطينية«. ويمتـد نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطية 
إسـاءة اسـتخدام حقوق اإلنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهاكات حقوق اإلنسـان التي 
ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات 
الوطنيـة والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. 


