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  الفلسطينية السلطة ضد حكم إسقاط تؤيد كيةيراألم العليا احملكمة
  

   .2018/  4/  2واشنطن، 
    

 يف قضائياً نصراً الفلسطينية التحرير ومنظمة الفلسطينية السلطة حققت
 قيمته بتعويض حكم إسقاط قضاتها دأيّ إذ االثنين، يوم كيةيراألم العليا احملكمة
 يف بدفعه واملنظمة السلطة ألزمت كيةيرأم حملفين هيئة كانت دوالر مليون 655,5

  .إسرائيل يف لنشطاء بهجمات يتصل فيما كيةيرأم عائلة 11 رفعتها قضية
 درجة أدنى حمكمة حكم على العائالت من املقدم االستئناف احملكمة ورفضت

 قانون بموجب احمللفين هيئة به أمرت الذي التعويض ألغى قد كان 2016 عام صدر
 دعاوى برفع كيينيراألم من الدويل اإلرهاب لضحايا يسمح الذي اإلرهاب مكافحة

  .كيةيرأم حماكم أمام تعويضات على للحصول
 التحرير ومنظمة الفلسطينية السلطة حتميل إىل سعت الضحايا سرأُ كانت

 منطقة يف 2004و 2002 يعامَ بين وتفجير نار إطالق وقائع ست نع املسؤولية
 من أكثر وأصيب ،كيينيراألم من عدد بينهم شخصاً 33 الهجمات يف تلوقُ. القدس
450.  

 باسم املعروف سرائيلإل القانوين املركز رئيسة اليتنر، دارشان نيتسانا وقالت
 الفلسطينية للسلطة السماح زياخمل من" :كيةيراألم سراألُ يمثل الذي هادين شورات
 للعدالة فظيع تزييف هذا. ثمن أي بدفع إلزامها وعدم أبرياء مدنيين بقتل القاتلة

  ."يستمر أن لذلك نسمح ولن ،سرلألُ
 هذا" أن بيان يف زملط حسام واشنطن يف التحرير منظمة ممثلي كبير وذكر

 والتي كي،يرواألم فلسطينيال الشعبين بين احليوية العالقة على جمدداً يؤكد القرار
  ."القانون حكم احترام على ذلك من أهمية واألكثر املتبادل، االحترام على تعتمد

                                             
 يف الرابط اإللكتروين التايل ،"رويترز"وكالة  :املصدر:  

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1H9182  
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 بالغ أمراً  عتبريُ النصر هذا" :اليوم بشارة شكري والتخطيط املالية وزير وقال
  ."السلطة ضد عيناملدّ بوجه مدوية هزيمة ويشكل ،األهمية

 ومنظمة الفلسطينية السلطة صف يف مبترا دونالد الرئيس إدارة ووقفت
 يمكن ال احملددة املزاعم ألن القضية نظر عدم على القضاة تحثّ  إذ النزاع، يف التحرير
  .اإلرهاب مكافحة قانون بموجب لها التصدي

 املتحدة الواليات" :كيةيراألم العدل وزارة باسم املتحدثة كوبيك كيري وقالت
 ذينفّ نمَ كل بمالحقة ملتزمة العدل ووزارة ،اتالعبار بأشد اإلرهاب أعمال تدين

  ".القانون به يسمح مدى ألبعد قضائياً ،األبرياء البشر ضد إرهابية هجمات
 وحركة األقصى شهداء كتائب إىل الدعوى عليها تقوم التي الهجمات سبتونُ

 تفجير يف وابنتاهما وزوجته سوكولو مارك الرئيسي الشاكي وأصيب. "حماس"
  .2002 عام القدس يف انتحاري

 نيويورك ومقرها كيةيراألم الثانية اجلزئية الدائرة استئناف حمكمة وأمرت
 حمكمة وقالت. 2004 يناير/  الثاين كانون يف بدأت التي املدنية الدعوى برفض

 على أدلة جتد ومل ،كيةيراألم األراضي "خارج كلية" وقعت الهجمات إن االستئناف
 كيةيراألم للمحاكم يجعل ال ذلك أن االستئناف حمكمة ضافتوأ. كيينيراألم استهداف

  .املزاعم لنظر قضائياً اختصاصاً
 التحرير منظمة ورئيس الراحل الفلسطيني الرئيس إن الضحايا سرأُ وقالت

 أموال دفع ترتيب على دأبوا ومعاونيه ،2004 يف تويف الذي عرفات، ياسر
 ومنظمة الفلسطينية السلطة وقالت. همحتف لقوا الذين النشطاء سروألُ للمهاجمين

 املنظمات داخل مارقين ألفراد مسؤوليتها لتاوحمّ ،الهجمات أدانتا نهماأ التحرير
  .أنفسهم تلقاء من تصرفوا

  


