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ال�صور الواردة يف هذا التقرير من قبل �أ.ي .فر�سخ �صورتها خالل عدة زيارات ميدانية حل�ساب م�شاريع املركز.
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ملخص تنفيذي
يغطي التقرير التايل وب�صورة مكثفة ابرز ن�شاطات املركز خالل عام  ،2009الذي ي�شكل حمطة غري
م�سبوقة يف حجم االنتهاكات التي تعر�ض لها الفل�سطينيون ،لي�س فقط ب�سبب العدوان الإ�سرائيلي على
قطاع غزة وما رافقه من جرائم حرب ح�سب تقرير القا�ضي غولد�ستون ،بل وب�سبب ت�صعيد ال�سيا�سة
الإ�سرائيلية �ضد املواطنني الفل�سطينيني ،وخا�صة ممار�سات التطهري العرقي يف القد�س واملناطق
امل�صنفة ج ح�سب اتفاقات �أو�سلو.
وللمقارنة ،فقد بلغ جمموع الهويات التي �سحبتها �سلطات االحتالل من �أهايل القد�س  8700هوية خالل
الأربعني عام ًا من  ،2007 –1967بينما بلغ جمموعها خالل عام  2008لوحده  4557هوية ،مما ا�ضطر
املركز للبحث عن م�صادر �إ�ضافية مل�ضاعفة خدماته يف القد�س ،لت�شمل �أكرث من  800عائلة من خالل
طواقمه والعيادات القانونية املختلفة يف الأحياء.
كما تابع املركز العمل يف  419ق�ضية تتعلق بحق ال�سكن والعي�ش يف مناطق ج بعد تلقي مئات الأ�سر �أوامر
وقف بناء �أو هدم �أو ترحيل ق�سري ،و�ضمن ذلك ا�ستهداف جتمعات كاملة ،وخا�صة التجمعات البدوية.
وعلى ال�صعيد الفل�سطيني الداخلي ومع ا�ستمرار حالة االنق�سام ال�سيا�سي ،ات�سعت االنتهاكات الداخلية،
رغم التح�سن الن�سبي يف حالة الأمن والتطور الذي طر�أ على املحاكم ،ومتثل ابرز االنتهاكات يف ال�ضفة
الغربية ،حيث نعمل ،يف االعتقاالت ال�سيا�سية وممار�سة التعذيب والف�صل من الوظيفة العمومية.
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وتبنى املركز ما جمموعه  162ق�ضية �أمام املحاكم الفل�سطينية ،كما ا�ستمر العمل يف حملة ا�ستعادة جثامني ال�شهداء املحتجزة واملفقودين ،ومت
توثيق  302حالة ،ومتابعة ومرا�سالت قانونية يف حوايل خم�سني منها.
بالإ�ضافة �إىل ملفات حرية احلركة وق�ضايا الأرا�ضي والعديد من ق�ضايا امل�صلحة العامة.
وحتى ي�ستطيع املركز تعظيم نتائجه ،فقد وا�صل �إ�سرتاتيجية الت�شبيك وبناء التحالفات (من خالل العمل يف  9ائتالفات حملية ولعب دور قيادي
يف بع�ضها) ،وتوقيع االتفاقيات مع املجال�س املحلية و�إجراء م�سح احتياجات قانونية ِل  75جتمع ًا �سكاني ًا يف حمافظات قلقيلية و�سلفيت ونابل�س
والأغوار .وكذلك جتنيد مئات املتطوعني وفتح عيادات قانونية بالتعاون مع جمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف عزون والفندق وحبله ،وكذلك يف �سلفيت.
وتطلب ذلك تو�سع ًا يف عمل الطاقم ،وعقد اتفاقيات متويل مع ثالثة ممولني �إ�ضافيني ،ومنو ًا ملحوظ ًا يف ميزانيات املركز ،مما يتطلب مراقبة هذا
النمو وفح�ص �أف�ضل ال�سبل للحفاظ على م�ستوى الكفاءة العايل وحماية ثقافته الداخلية القائمة على تكري�س كف�ؤ للم�صادر للدفاع عن الكرامة
الإن�سانية وحماية م�صالح �أكرث الفئات االجتماعية تهمي�ش ًا وفقر ًا ،بهذه الروح وبهذه التحديات نتطلع قدم ًا نحو عام .2010
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مع تخطى عتبة عام  ،2010يدخل مركز القد�س للم�ساعدة القانونية
مرحلة نوعية يف تاريخ تطوره ،وورائه �سجل حافل بالنجاحات ،ولعل
�أهم التحديات هو احلفاظ على هذه االجنازات وتطويرها� ،سواء من
حيث احلفاظ على كفاءة العمل مع التو�سع امللحوظ يف عدد فريق
العمل� ،أو ا�ستقرار العالقة باملمولني ،و�أخرياً ورمبا الأهم م�ستوى
ثقة اجلمهور الفل�سطيني مبهنية ومبدئية عمل املركز.
وكان عملنا قد ت�أثر خالل عام  2009بالنقاط التالية:
•ا�ستمرار حالة االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطينية ووجود �سلطتني يف ال�ضفة وغزة ،وت�صعيد
االنتهاكات التي كان �أبرزها االعتقال ال�سيا�سي وممار�سة التعذيب وتقييد احلركة وامل�س
بحرية الر�أي والتجمع والتعبري وو�صلت حد �سلب احلق يف احلياة ،ف�ضال عن ا�ستمرار �شلل
احلياة الت�شريعية وتعطيل دور املجل�س الت�شريعي.
•العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة وطرح مو�ضوع امل�ساءلة لدولة �إ�سرائيل باعتبارها قوة
حمتلة ،وكذلك مو�ضوع الوالية اجلنائية الدولية وم�س�ؤولية الأطراف املوقعة على اتفاقيات
جنيف ،مما فتح املجال �أمام ن�شاطات توثيقيه وقانونية دولية ،ت�شمل املطالبة مبحا�سبة
�إ�سرائيل على انتهاكاتها للقانون الدويل الإن�ساين ،مبا يف ذلك املالحقة القانونية للم�سئولني
اال�سرائيلني وفر�ض العقوبات.
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•التغيري ال�سيا�سي يف �إ�سرائيل ،وت�شكيل حكومة تعترب الأكرث تطرف ًا وميينية يف تاريخ هذه الدولة،
مب�شاركة وزراء يجاهرون ب�آرائهم العن�صرية جتاه الفل�سطينيني والعرب ،وت�صعيد هذه احلكومة
ل�سيا�ساتها اال�ستيطانية والتمييزية جتاه الفل�سطينيني ،وتكثيف الإجراءات الرامية �إىل تهويد مدينة
القد�س و�إخالئها من �سكانها الفل�سطينيني.
•ا�ستعداد مزيد من املانحني متويل برامج وم�شاريع وبرامج للدفاع عن حقوق املقد�سيني ،وهو �أمر كان
يف غاية ال�صعوبة �سابق ًا ،وانعك�س ذلك �إيجاب ًا على حت�سني قدرات املركز يف القد�س.
•حت�سن احلالة الأمنية يف ال�ضفة الغربية ،وتطوير و تفعيل اجلهاز الق�ضائي ورفده بطاقات �إ�ضافية،
ووجود قرارات ر�سمية من احلكومة باالمتثال لأحكام الق�ضاء ،مما �ساعد يف بدء ا�ستعادة الثقة
باجلهاز الق�ضائي وزيادة املتوجهني �إليه ،وهي م�ؤ�شرات ايجابية ت�ساعد يف �إر�ساء حكم القانون واحلد
من ثقافة �أخذ القانون باليد .ولكن مازالت هناك ممار�سات وخروقات للقانون من جانب الأجهزة
الأمنية� ،أبرزها �إخ�ضاع املدنيني للق�ضاء الع�سكري واالحتجاز التع�سفي ،وما ي�سمى امل�سح الأمني
وا�ستمرار �إغالق عدد من اجلمعيات.
•التو�سع امللحوظ يف طاقم العمل ،وات�ساع جماالت اخلدمة ،ومنو املوازنة العامة للمركز ،وزيادة غري
م�سبوقة يف �أعداد امل�ستفيدين من براجمنا وخدماتنا.
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الدفاع

عن الكرامة
اإلنسانية
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من
نحـــن؟
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية و حقوق الإن�سان هو ا�ستمرار ملركز «الكويكرز» للخدمات
القانونية الذي ت�أ�س�س يف القد�س عام  1974من قبل جلنة ال�صداقة الأمريكية (ومقرها
الواليات املتحدة) .مت خالل العام  1993تعيني جمل�س �إدارة حملي وذلك كخطوة �أوىل نحو
ا�ستقالله ،ويف العام  1997حتول املركز �إىل م�ؤ�س�سة فل�سطينية غري حكومية وغري ربحية ،يدير
�أموره جمل�س �أمناء حملي.
تبنى املركز منذ � 35سنة من �ضمن �أهدافه العمل على تعزيز وتر�سيخ قيم العدالة والدميقراطية
والدفاع عن الكرامة الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة و و�ضمان احرتام �سيادة حكم
القانون ،وامل�ساهمة يف �إر�ساء �أ�س�س املجتمع املدين .بالإ�ضافة �إىل العمل من �أجل تطبيق
معاهدات واتفاقيات دولية خا�صة بحقوق الإن�سان.
ي�ضطلع املركز بدور بارز يف توفري التمثيل القانوين للمنتهكة حقوقهم من الفل�سطينيني �ضحايا
التحوالت ال�سيا�سية.

رؤية
المركــز
الر�ؤية :امل�ساهمة يف بلورة جمتمع فل�سطيني حتكمه �سيادة القانون.
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رسالة
المركـــز
تقدمي التمثيل واخلدمات القانونية لل�ضحايا الفل�سطينيني وخ�صو�ص ًا الفئات ال�ضعيفة
وامله�شمة بغ�ض النظر عن مرتكبها والقيام بكل الأن�شطة امل�ساندة التي ت�ؤدي �إىل ذلك.
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أهداف
المركــــز
�أو ًال :احلد من املعاناة وحت�سني حياة �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان  ،من خالل
معاجلة ما يلي :
•امل�ساهمة يف ت�سهيل وحت�سني حياة ال�ضحايا من الفل�سطينيني ورفع املعاناة عنهم من خالل
تقدمي خدمات التمثيل القانوين.
•الت�أ�سي�س لتحويل حركة الدفاع عن حقوق الإن�سان �إىل حركة �شعبية.
•تو�سيع ن�شاط املركز املجتمعي من خالل الت�شبيك والتن�سيق والتعاون.
•العمل على دميومة التطوير املهني والبناء امل�ؤ�س�ساتي.
•تعزيز الوعي العام وامل�شاركة الن�شطة للجمهور فيما يتعلق بحقوق الإن�سان و�أهمية �سيادة
القانون.
•امل�ساهمة وامل�شاركة يف ال�ضغط واملنا�صرة الدوليني من �أجل �إيجاد حل عادل للق�ضية
الفل�سطينية وفقا لقرارات الأمم املتحدة.
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ثانياً� :إ�صالح ال�سيا�سات العامة والقوانني مبا يتفق مع حقوق الإن�سان وممار�سات احلكم الر�شيد  ،من
خالل التعهد مبا يلي:
•معار�ضة انتهاكات حقوق الإن�سان والق�ضايا التي تخت�ص بامل�صلحة العامة.
•خلق ثقافة وتقديرحلقوق الإن�سان و ت�أ�سي�س قوات منا�صرة.
•تعزيز �أدوار املنظمات الفل�سطينية الغري حكومية املتخ�ص�صة يف جمال حقوق الإن�سان واحلكم الر�شيد.
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مجاالت
تدخل المركز

قام مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان العام املا�ضي بخطوات حثيثة من اجل التقليل من معاناة �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان
وحت�سني معي�شتهم .فقد تبنى املركز ما يقارب  1107ق�ضايا ،منها  945ق�ضية مت تبنيها يف املحاكم الإ�سرائيلية ،و 162مت تبنيها يف املحاكم
الفل�سطينية .و�أما فيما يتعلق باال�ست�شارات القانونية ،فقد مت تقدمي �أكرث من  2400ا�ست�شارة قانونية  700 ،منها يف فرع املركز بالقد�س و1700
ا�ست�شارة بفرعي املركز يف رام اهلل و�سلفيت ،هذا بالإ�ضافة �إىل العيادات القانونية املتنقلة �سواء يف �شمال ال�ضفة الغربية �أو حميط القد�س.
ال بد من الإ�شارة �إىل �أن الق�ضايا التي يتبناها املركز واال�ست�شارات التي يقدمها ال تقت�صر على االنتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق الإن�سان مثل �أوامر
هدم املنازل و التهجري الق�سري وانتهاكات حقوق املقد�سيني االجتماعية واالقت�صادية  ،و�إمنا ت�شمل انتهاكات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أو تلك
الواقعة حتت واليتها مثل الف�صل التع�سفي من الوظيفة العمومية واالعتقال ال�سيا�سي.
وي�ستهدف املركز الفئات واملجتمعات الفقرية واملهم�شة حيث يقدم لهم كافة امل�ساعدات القانونية ال�ضرورية التي متكنهم من مواجهة انتهاكات
حقوق الإن�سان بغ�ض النظر عن اجلهة التي متار�س هذه االنتهاكات.
عالوة على ذلك ،بذل مركز القد�س ق�صارى جهده يف مواجهة البيئة الت�شريعية والإدارية التي ت�سمح بانت�شار انتهاكات حقوق الإن�سان يف ال�ضفة
الغربية ،ولتطبيق ذلك ،عمل املركز على رفع وعي املجتمعات املحلية بحقوقها و�سبل حمايتها .وعزز املركز حتالفاته وجهوده التن�سيقية لل�ضغط
باجتاه �إ�صالح القوانني والت�شريعات القائمة و�سبل تطبيقها.
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جماالت تدخل املركز:
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-2
-3
-4
-5
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ق�ضايا امل�صلحة العامة.
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الحق

في السكن
والمعيشة
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�أدى �صعود احلكومة الأكرث ميينية يف تاريخ �إ�سرائيل �إىل ت�صعيد �سيا�سة التو�سيع اال�ستيطاين
و تهويد القد�س .ولتحقيق غاياتها� ،سعت �سلطات االحتالل �إىل تطبيق �سيا�سة متعمدة وهي
�سيا�سة التخطيط والتق�سيم يف منطقة ج ( حيث ت�شكل  %60من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية)
اخلا�ضعة ب�شكل كامل ل�سيطرة �سلطات االحتالل الع�سكرية والإدارية ،بهدف تقييد حياة ال�شعب
الفل�سطيني يف خمتلف اجلوانب.
ومن اجلدير ذكره� ،أن القرى والبلدات والتجمعات ال�سكانية الفل�سطينية احلالية تتميز
مبخططات هيكلية �ضيقة وحمددة ،مما يجعلها ال ت�ستوعب الكثافة ال�سكانية املتزايدة ،ب�سبب
�ضيق املناطق املخ�ص�صة للبناء .وعليه ،ا�ضطر الفل�سطينيون لبناء م�ساكنهم ومن�شاتهم
الزراعية خارج هذه املخططات وب�شكل غري قانوين ح�سب عرف دولة االحتالل .رغم �أنهم
يقومون بذلك ب�سبب رف�ض ال�سلطات الإ�سرائيلية �إعطاءهم الرتاخي�ص الالزمة للبناء عند
تقدميهم طلبات الرتخي�ص ،الأمر الذي يجعل منازلهم ومن�شاتهم الزراعية مهددة بالهدم.
كما �أن قوانني البناء والتنظيم التي تطبقها ال�سلطات الإ�سرائيلية يف منطقة (ج) يف ال�ضفة
الغربية تف�سح املجال �أمام ال�سلطات الإ�سرائيلية ملمار�سة املزيد من االنتهاكات بحق ال�شعب
الفل�سطيني ،كم�صادرة الأرا�ضي والتهجري الق�سري للعديد من املجتمعات ( كما هو يف
املجتمعات البدوية يف ال�ضفة الغربية).
و يف نهاية عام  ،2008و�صل عدد املواطنني املهددة منازلهم بالهدم� ،إىل  150.000مواطن،
وذلك نتيجة لقوانني التنظيم والبناء التي تطبقها احلكومة الإ�سرائيلية يف منطقة (ج).
وللأ�سف ،فان معظم ال�شعب الفل�سطيني وال �سيما الفئات الفقرية وامله�شمة منه وهي التي
تبني دون ترخي�ص عادة ،ال متتلك قدرة اال�ستعانة مبحامني من القطاع اخلا�ص للح�صول على
الإجراءات القانونية الالزمة ملواجهة االنتهاكات الإ�سرائيلية املتعلقة بتهديدات هدم منازلهم
ومن�شاتهم الزراعية ،م�صادرة �أرا�ضيهم وتهجريهم من �أماكن �سكنهم .لذلك ،قرر مركز
القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان ،م�ضاعفة عدد الق�ضايا املتبناة ثالث مرات قيا�س ًا
بعدد الق�ضايا املخطط تبنيها عام  ،2009بالإ�ضافة �إىل قراره لتبني ق�ضايا هدم منازل يف
القد�س ال�شرقية و�ساعده على اتخاذ قراره هذا ،ح�صوله على متويل �إ�ضايف من خالل فتح
عالقات مع ممولني جدد.
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يتمثل تدخل املركز بالتوثيق وتوفري النماذج املطلوب تقدميها لل�سلطات الإ�سرائيلية للح�صول
على الرتاخي�ص الالزمة للبناء .و يبد�أ املركز تدخله مبا�شرة بعد ح�صوله على توكيالت من
املت�ضررين ،حيث يقوم بعدها املحامي باتخاذ الإجراءات القانونية للح�صول على قرارات
جتميد �أوامر الهدم والرتحيل �ألق�سري ،وذلك من خالل اللقاءات التي يتم عقدها مع املجل�س
الإ�سرائيلي الأعلى للتخطيط و�أي�ضا من خالل الق�ضايا التي يتم رفعها �أمام املحكمة العليا
الإ�سرائيلية.
ومن اجلدير الإ�شارة �إليه� ،أن املركز قد جنح يف جتميد �أوامر الهدم جلميع الق�ضايا التي تبناها
والبالغة  374ق�ضية ( موزعة بني هدم منازل ومن�شات زراعية) ،هذا بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة 26
جمتمعا بدويا يف البقاء يف �أماكن �سكنهم وحمايتهم من الرتحيل الق�سري.
وال يقت�صر تدخل املركز على تقدمي اال�ست�شارات القانونية �أو التما�سات يف املحكمة العليا
الإ�سرائيلية للح�صول على قرارات جتميد �أوامر الهدم والرتحيل و�إمنا يعمل املركز على تطوير
خمططات هيكلية جديدة ت�سمح بالتو�سع العمراين للقرى والتجمعات ال�سكانية يف منطقة ج.

وكانت �أهم اجنازات املركز على هذا ال�صعيد:
•تقدمي خمططات هيكلية جديدة لقرى العقبة و ال�ساوية وبروقني واال�ستمرار مبتابعة ق�ضية
خمطط قرية خربة جبارة.
•تدريب 32جمل�سا حمليا حول الإجراءات القانونية ملتابعة �أوامر هدم املنازل واملن�شات
والرتحيل الق�سري .وقد �شمل التدريب  ،تزويد املجال�س بن�شرات ت�شرح لهم الإجراءات
القانونية املتاحة وتزويدهم بالأوراق والوثائق التي تكون مبثابة مرجع لهذه املجال�س املحلية.
وكنتيجة لذلك ،ت�صبح هذه املجال�س املدربة حلقة الو�صل بني املركز وبني �ضحايا االنتهاكات
الإ�سرائيلية .وكذلك تدريب جمموعات من املتطوعني يف منطقتي الأغوار و قلقيلية مل�ساعدة
املركز يف جمع الوثائق والأوراق الالزمة من اجل املتابعة القانونية.

19

• �إجراء م�سوحات ِل  75قرية و جتمع ًا �سكني ًا واقعة يف منطقة ج للتعرف على االحتياجات القانونية مل�ساعدتنا يف التخطيط امل�ستقبلي لتبني
الق�ضايا وكذلك مل�ساعدة هذه القرى واملجال�س بالتوجه �إىل جهات �أخرى للح�صول على احتياجات �أخرى مثل امل�ساعدات ال�صحية ،التعليم
وغريها،حيث �أن املركز ال يوفر مثل تلك امل�ساعدات.
•مت عقد جمموعة من االجتماعات العامة  -حمامي املركز ومن�سق العمل امليداين  -لتجمعات �سكانية للبدو مثل اجلهالني وف�صايل والر�شايدة
واجلفتلك .بالإ�ضافة �إىل املناطق الريفية مثل ال�ساوية ،يتما ،العقبة و قلقيلية وذلك لتوعيهتم بالإجراءات الإ�سرائيلية اجلديدة وتعريفهم
بخدمات املركز و�أخري ًا للإجابة على �أ�سئلتهم .يقوم حمامي املركز واملن�سق امليداين بتنظيم لقاء كل �أ�سبوع لأحد هذه التجمعات.

وح�سب بع�ض التقديرات ف�إن �أكرث من � 150ألف مواطن يقطنون منازل مهددة بالهدم وذلك ل�سبنب:
•هناك جتمعات �سكنية �أو قرى غري معرتف بها من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية ( ب�سبب عدم وجود خمططات هيكلية لها) مثل العقبة ،خربة
ال�ضبعة.
•املخططات حم�صورة وهذا ي�ؤدي �إىل ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي ب�شكل مبالغ فيه داخل املخططات بالإ�ضافة �إىل �أن توزيع الأرا�ضي ال تلبي احتياجات
جمموع ال�سكان.
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هدم المنازل
والمنشات الزراعية
ال زالت ال�سلطات الإ�سرائيلية تطبق القوانني واملخططات الهيكلية التي �صدرت يف فرتة االنتداب الربيطاين ،والتي تعود �إىل �أكرث من  70عام ًا.
وعليه ،مل تعد هذه املخططات �أو القوانني تلبي احتياجات ال�شعب الفل�سطيني جراء النمو ال�سكاين والزيادة الطبيعية امل�ستمرة يف عدد ال�سكان.
وبنظرة عامة �إىل املخططات الهيكلية للقرى والبلدات الفل�سطينية ف�إن ال�سلطات الإ�سرائيلية ،الزالت تعتمد �سيا�سة ممنهجة بغطاء قانوين متمثل
بتعديل الكثري من املواد القانونية الواردة يف قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية الأردين رقم  79ل�سنة 1966م ،وب�إ�صدار العديد من الأوامر
ق�سمت مناطق ال�ضفة الغربية �إىل �شمال وجنوب
الع�سكرية كالأمر  ،418بالإ�ضافة �إىل مت�سكها بالأنظمة الربيطانية امل�شار �إليها �أعاله ،والتي َ
وو�سط ،واعتمدت م�ساحات �ضيقة جد ًا للبناء وحافظت على املتبقي من امل�ساحة كمناطق خ�ضراء ،مينع البناء والتو�سع فيها �إال يف حاالت حمدودة
جد ًا ،بحيث يتعذر على املواطن الفل�سطيني احل�صول على ترخي�ص بناء يف هذه املناطق ،مما ي�ضطره �إىل البناء بدون رخ�صة� .إ�ضافة لذلك �ألغت
ون�صبت نف�سها
�سلطات االحتالل الإ�سرائيلي التمثيل املحلي للمواطن الفل�سطيني من خالل املجال�س البلدية والقروية يف �إقرار املخططات الهيكلية َ
جهة وحيدة لإقرار ما تراه منا�سب ًا يف خدمة م�صاحلها اال�ستعمارية واال�ستيطانية.
وبنا ًء عليه ،ف�إن العديد من القرى الفل�سطينية مثل ق�ضية العقبة يف حمافظة جنني ،وخربة ال�ضبعه يف حمافظة قلقيلية ،ال زالت �سلطات االحتالل
ترف�ض االعرتاف بها كتجمعات �سكانية ،كما وترف�ض �إقرار خمططات هيكلية لها ،الأمر الذي يعني �أن جميع املن�ش�آت واملباين وبغ�ض النظر عن
نوعها وا�ستعمالها ،تكون مهددة بالهدم بحجة عدم الرتخي�ص.
وبنا ًء على ما �سبق ،ف�إن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلية تنتهك كل القوانني الدولية� ،إ�ضافة �إىل القانون الدويل الإن�ساين ذلك �أن هذه القوانني تن�ص
على �أنه يجب على دوله االحتالل حماية ورعاية م�صالح ال�سكان املحليني.
مثال :بعد ا�ستالم رب عائلة من �ستة �أفراد من قرية العقبة �إخطارا بهدم املنزل من ال�سلطات الإ�سرائيلية ،توجه رب هذه العائلة �إىل مركز القد�س
حمام من القطاع اخلا�ص .وبعد �أن �أخذ املركز
طلب ًا للم�ساعدة يف ا�ست�صدار ترخي�ص البناء ،وذلك ب�سبب عدم قدرته على دفع ر�سوم توكيل ٍ
التوكيل القانوين من رب الأ�سرة ،قام بتقدمي اال�ست�شارة القانونية الالزمة بتعبئة طلب ترخي�ص البناء ولكن وكما هو متوقع مت رف�ضه من قبل
ال�سلطات الإ�سرائيلية .ومن ثم قام املركز بالرتافع عن الق�ضية �أمام جمل�س التخطيط الإ�سرائيلي الأعلى ،غري �أن املجل�س رف�ض الدعوى .وبعد هذه
الإجراءات ،عمل حمامو املركز على تقدمي خمطط هيكلي معدّل للبيت �إىل جمل�س التخطيط الإ�سرائيلي الأعلى�،إال �أن املجل�س رف�ض جتميد �أوامر
الهدم .وك�إجراء نهائي ،رفع حماموا املركز التما�س ًا للمحكمة العليا الإ�سرائيلية ب�ش�أن هذه الق�ضية ،ويف نهاية املطاف ،ح�صل املركز على مراده
بالرد الإيجابي من املحكمة بتجميد �أوامر الهدم.
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تعديل المخططات الهيكلية  ،قرية العقبة
جل�أ املركز �إىل مهند�سني خمت�صني يف حماولته لتعديل املخططات الهيكلية التي يعود �إعداد بع�ضها �إىل ما قبل احلرب العاملية الثانية وعمل على
تطوير تلك املخططات ب�شكل ينا�سب الكثافة ال�سكانية املتزايدة ،قبل رفعها �إىل جمل�س التخطيط الإ�سرائيلي الأعلى.
تعود �إحدى املخططات التي مت تعديلها لقرية العقبة الواقعة جنوب مدينة جنني والتي و�صل عدد �سكانها احلاليني �إىل � 340شخ�صا بعد رحيل معظم
ال�سكان نتيجة القيود التي فر�ضتها عليهم ال�سلطات الإ�سرائيلية فيما يتعلق بقوانني البناء والتو�سع.
ومن اجلدير ذكره ب�أن ال�سلطات الإ�سرائيلية ترف�ض االعرتاف بقرية العقبة كتجمع �سكاين حتت ذرائع الأمن ،ال بل �إنها تعترب بنية القرية التحتية
ومن�شاتها الزراعية (من مدار�س ،بيوت� ،شوارع ،الخ) غري قانونية.
فقد �أقامت ال�سلطات االحتاللية الع�سكرية الإ�سرائيلية مع�سكر ًا لتدريب قواتها بالقرب من القرية ،الأمر الذي �سبب م�شاكل خطرية ل�سكان القرية،
حيث �أ�صيب البع�ض منهم بالت�شوهات بينما لقي البع�ض الآخر حتفه.
ومل�ساعدة �أهايل القرية ،تدخل املركز بخطني متوازيني على النحو الأتي:
•تبنى املركز ق�ضايا فردية تتعلق ب�أوامر هدم منازل.
• عمل املركز على تطوير وتعديل املخطط الهيكلي للقرية �أخذا بعني االعتبار الكثافة ال�سكانية املتزايدة واالحتياجات املتزايدة ل�سكان القرية.
ويف ا�ستكمال للإجراءات ،قام مركز القد�س بعر�ض املخطط املعدل لقرية العقبة �أمام جمل�س التخطيط الإ�سرائيلي الأعلى ،وال يزال يتابع الق�ضية
مع املجل�س ومع ال�سلطات املخت�صة من �أجل احل�صول على �أوامر باعتماد املخطط الهيكلي املعدل.
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مثال �آخر ,قرية بروقني
تقع قرية بروقني بني مدينتي نابل�س و�سلفيت ،تعر�ض معظم �أرا�ضيها الزراعية للم�صادرة من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية بهدف �إقامة منطقة �صناعية
�إ�سرائيلية ت�سمى «برقان».
وال يقت�صر عمل املركز على و�ضع التو�صيات ،و�إمنا قدم العديد من اال�ست�شارات القانونية و تبني العديد من الق�ضايا الفردية لأهايل القرية.
وبعد طلبات عديدة بتو�سيع املخطط على �ضوء ال�ضائقة ال�سكنية وعدد البيوت التي بنيت خارج املخطط القدمي الذي ال يلبي احتياجات ال�سكان وال يتنا�سب
مع الزيادة الطبيعية ،قامت الإدارة املدنية الإ�سرائيلية بتو�سعة املخطط الهيكلي عام  .2007ولكن ،هذه التو�سعة اجلديدة �أبقت احلال على ما هو عليه
حيث لوحظ الأتي:
•�أن التو�سعة اجلديدة غري مت�صلة باملخطط القدمي.
•  %80من البيوت املبنية خارج املخطط القدمي مل تدخل �ضمن التو�سعة املقرتحة.
•مل تقم الإدارة املدنية بالت�شاور مع املجل�س املحلي �صاحب ال�صالحية والأكرث دراية مب�شاكل املخطط الهيكلي عندما قامت بتو�سعة املخطط.
•جاء التو�سع يف منطقة جبلية �شديدة االنحدار ومملوكة لعدد حمدود من ال�سكان.
ويف نهاية الأمر ،رفع املركز تو�صيات ملجل�س التخطيط الإ�سرائيلي الأعلى لإعادة املخطط الهيكلي على نحو يتنا�سب مع الكثافة ال�سكانية املتزايدة
واحتياجاتها ،ومازالت الق�ضية مو�ضع درا�سة.
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الترحيل القسري
اتبعت �سلطات االحتالل بعد احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية عام � 1967سيا�سة متييزية �ضد ال�شعب الفل�سطيني  ،متثلت يف تهجري �شريحة كبرية
منهم من �أرا�ضيهم ومواطنهم الأ�صلية بهدف اال�ستيالء على تلك الأرا�ضي وبناء امل�ستوطنات عليها.
مل ت�سلم القبائل البدوية مثل بدو ف�صايل ،الكعابنة واجلهالني والر�شايدة والرما�ضيني من تلك ال�سيا�سة التع�سفية� ،إذ طالت هذه ال�سيا�سة القبائل
التي �سكنت خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية بعد تهجريهم من مناطقهم الأ�صلية عام � .1948إن هذه القبائل تتبع منظومة اقت�صادية اجتماعية
وموروثا ثقافيا خا�ص بهم ،و ي�شكل �إنتاجهم احليواين م�صدر ًا رئي�سي ًا لل�سوق الفل�سطيني حيث ينتجون ما ن�سبته  %25من الألبان واللحوم احلمراء.
ولكن ،وللأ�سف ،فان معظم الأرا�ضي التي تتواجد عليها هذه الفئة (القبائل البدوية) م�صنفة ك�أمالك دولة.لذا ،تعترب �سلطات االحتالل نف�سها
املخولة ب�إدارة هذه الأرا�ضي متجاهلة بذلك القانون الدويل الذي يلزم دولة االحتالل برعاية �ش�ؤون وم�صالح ال�سكان املحليني يف الأقاليم املحتلة.
وقد لوحظ ،انه خالل ال�سنوات الأربع الأخرية� ،أن �سلطات االحتالل قد �ضاعفت من �سيا�سة تطهري منطقة الأغوار من �أي تواجد فل�سطيني وفق ًا
ل�سيا�ستها اال�ستعمارية الكولونيالية م�ستخدمة بذلك قانون �إدارة �أمالك الدولة والأمرين الع�سكريني  58و 59اللذين �صدرا عام  .1968ولتطبيق
�سيا�ستها التع�سفية� ،سمحت �سلطات االحتالل للم�ستوطنني باتخاذ كافة الإجراءات للت�ضييق على القبائل البدوية واالعتداء عليهم مبا يف ذلك
تدمري م�صادر معي�شتهم الرئي�سية ،كتدمري م�صادر املياه ،وقتل حيواناتهم لإجبارهم على الرحيل .لذلك ،ترتبط حماية تواجد هذه القبائل يف
مناطقهم مب�ساعدتهم باحلفاظ على حياتهم ومنط معي�شتهم ،بالإ�ضافة للت�صدي ل�سيا�سة �سلطات االحتالل ومنعها من م�صادرة �أرا�ضيهم.
ويلعب مركز القد�س دورا �أ�سا�سيا يف م�ساعدة هذه القبائل يف احلفاظ على مناطق تواجدها� .إذ يقوم املركز بالتدخل القانوين مبا�شرة بعد تلقي
العائالت البدوية �أوامر من ال�سلطات الإ�سرائيلية ب�إخالء مناطق �سكنهم ،كما ح�صل مع جمموعة من عائالت بدو ف�صايل الذين تلقوا �أوامر
بالإخالء بحجة �أنهم مقيمون على �أرا�ض م�صنفة ك�أمالك دولة  .بعد ذلك ،توجه املركز �إىل املحكمة الإ�سرائيلية وح�صل على قرارات م�ستعجلة
من املحكمة بتجميد �أوامر الرتحيل والإخالء .وبالتايل ي�سمح للبدو للبقاء يف مناطق �سكنهم وذلك حلني انتهاء املعاجلة القانونية الكاملة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،توجه جمل�س �إدارة مركز القد�س للم�ساعدة القانونية بطلب �إىل جمل�س الوزراء الفل�سطيني دعاه فيه �إىل �إيجاد خطة وطنية
حلماية القبائل البدوية.

24

25

مصادرة األراضي
م�صادرة الأرا�ضي واالعتداءات عليها
يتعر�ض الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية للعديد من االعتداءات على �أمالكهم اخلا�صة � ،سواء كانت هذه االعتداءات من قبل �سلطات الإدارة
املدنية الإ�سرائيلية �أو امل�ستوطنني �أو اعتداءات من قبل جي�ش االحتالل التي تتمثل بو�ضع اليد على الأرا�ضي الفل�سطينية وذلك من �أجل ا�ستخدامها
لغايات وحاجات ع�سكرية ،كغر�ض �إقامة مع�سكرات �أو نقاط مراقبة �أو �شق طرق� ،أو تو�سيع امل�ستعمرات هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام بع�ض من
الأرا�ضي لإقامة جدار الف�صل العن�صري .
و�أما بخ�صو�ص االعتداءات من قبل �سلطات الإدارة املدنية فتتمثل مب�صادرة الأرا�ضي واعتبارها �أمالك دولة بذريعة �أنها �أر�ض مرتوكة �أو �أمالك
غائبني ،وذلك يف �سبيل خدمة �أهدافها املتمثلة بخدمة امل�صالح اال�ستيطانية وتو�سيع حدود امل�ستوطنات.
وكانت �سلطات االحتالل قد �أ�صدرت يف ال�سبعينات� ،سل�سلة من الأوامر الع�سكرية تتعلق بقوانني �أمالك الدولة و�أمالك الغائبني، .ومتكنت ال�سلطات
الإ�سرائيلية مبوجب تلك القوانني من م�صادرة �أجزاء وا�سعة من الأرا�ضي الغري مزروعة املوجودة يف ال�ضفة الغربية ،بالإ�ضافة �إىل م�صادرة
الأرا�ضي اعتربت ال�سلطات الإ�سرائيلية الأرا�ضي التي كانت م�سجلة ب�أ�سماء �أ�شخا�ص مل ت�شملهم الإح�صائيات الإ�سرائيلية بعد احتاللها لل�ضفة
الغربية وقطاع غزة عام � ،1967أمالك غائبني وعملت على م�صادرتها.
وحتى يومنا هذا ،فان الأرا�ضي املحدودة اخلا�ضعة لل�سيطرة الفل�سطينية ما زالت مهددة بامل�صادرة من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية والإدارة املدنية
الإ�سرائيلية بهدف ا�ستغاللها مل�صلحتها الع�سكرية ،مثل �إقامة قواعد �أو حواجز ع�سكرية� ،إقامة جدار الف�صل العن�صري ،تو�سيع امل�ستوطنات
وغريها.
يتوجه الأ�شخا�ص الذين يتلقون �إخطارات مب�صادرة �أرا�ضيهم �إىل مركز القد�س مل�ساعدتهم يف مواجهة �أوامر امل�صادرة .ويف عام  ،2009تبنى
املركز  7ق�ضايا جديدة بالإ�ضافة �إىل متابعة العمل يف  22ق�ضية م�صادرة �أرا�ضي مت تبنيها يف الأعوام ال�سابقة ،ويتطلب هذا النوع من الق�ضايا
متابعة طويلة ،وتقارير خرباء وخرائط وجوالت ميدانية ،ويعترب من �أعقد الق�ضايا التي يتابعها املركز.
متثل اعتداءات �سلطات االحتالل انتهاكا ج�سيما للقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان واتفاقيات جنيف والهاي التي تلزم القائد
الع�سكري الإ�سرائيلي قانونيا (ب�صفته قوة حمتلة) بحماية ورعاية م�صالح ال�سكان املحليني و�أمالكهم وعدم تغيري النظام القانوين القائم يف
الإقليم املحتل .عالوة على ذلك ،ف�أن تلك االتفاقيات والقوانني حتظر على ال�سلطة املحتلة نقل مواطنيها و�إ�سكانهم يف الأقاليم املحتلة.
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وك�أمثلة على االجنازات التي حققها املركز يف جمال م�صادرة الأرا�ضي ،ن�شري �إىل احلالتني التاليتني :
ق�صة ال�سيد �أ.ج من قرية دير بلوط:
يقطن ال�سيد �أ .ج يف منزله املقام على �أر�ضه يف قرية دير بلوط ،التي ت�شكل م�صدر رزقه الوحيد ،حيثُ ي�ساعده يف زراعتها �أبنا�ؤه و�أبناء �إخوته .يف
�أحد الأيام و بينما كان ال�سيد �أ.ج يحرث �أر�ضه مع �أبنائه ،تفاج�أ بقوات االحتالل ت�سلمه مذكرة من الإدارة املدنية الإ�سرائيلية ت�أمره فيها ب�إخالء
الأر�ض والتوقف عن حراثتها بدعوى �أنها �أرا�ضي م�صنفة ك�أمالك دولة ،و�أنها خا�ضعة ل�سيطرة �سلطات االحتالل .وعليه ف�أن �أر�ض ال�سيد �أ.ج باتت
معر�ضة للم�صادرة هي وكل ما عليها من من�شات زراعية ،مبا يف ذلك بيته الذي �أ�صبح معر�ضا للهدم ،بحجة البناء دون ترخي�ص.
جل�أ ال�سيد �أ.ج ملركز القد�س مل�ساعدته يف حل م�شكلة �أر�ضه� ،إذ وجد املركز بعد املتابعة مع ال�سلطات املخت�صة ،ب�أن �أر�ض ال�سيد �أ.ج م�صنفة
ك�أمالك دولة منذ عام  1982لغر�ض �أقامة م�ستوطنة بيت �أريه.
اعرت�ض املركز على قرار امل�صادرة �أمام ال�سلطات ذات ال�صلة ومتكن من احل�صول على رد ق�ضى بتجميد �أوامر امل�صادرة والإخالء.
ق�صة ال�سيد ح.ع:
ميتلك ال�سيد ح.ع �أر�ضا زراعية بجانب م�ستوطنة را�شيل ويعاين من اعتداءات امل�ستوطنني املتكررة على �أر�ضه واقتالع �أ�شجار الزيتون .تلك
االعتداءات تتم بح�ضور قوات االحتالل وحمايتها ،و بالإ�ضافة �إىل ذلك مينع ال�سيد �أ.ج من دخول �أر�ضه.
قدم ال�سيد ح.ع عدة �شكاوي ل�سلطات االحتالل مطالب ًا بوقف اعتداءات امل�ستوطنني ولكنه مل يتلق �أي رد ايجابي ب�سبب عدم اعتماد ال�شرطة
الإ�سرائيلية للأدلة التي قدمها .وبعد جلوئه �إىل مركز القد�س ،تبنى املركز ق�ضيته ومازالت قيد املتابعة.
وجتدر الإ�شارة هنا �أن املركز يعمل على رفع وعي �ضحايا االعتداءات ب�ضرورة توثيق اعتداءات امل�ستوطنني وذلك ال�ستخدامها ك�أدلة عند تقدمي
ال�شكاوى ل�سلطات االحتالل،وعدم �إعطائها الفر�صة بالتذرع بعدم وجود �أدلة.
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الحقوق

االجتماعية والسياسية
للمقدسيين
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يواجه الفل�سطينيون يف القد�س م�شاكل كثرية تتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية واملدنية  ،ومن ابرز هذه امل�شاكل اعتبار ال�سلطات الإ�سرائيلية
للمقد�سيني ب�أنهم مقيمني ولي�سوا مواطنني ،وعليه ،تختلف احلقوق املدنية واالجتماعية واالقت�صادية التي يتمتعون بها عن احلقوق التي يتمتع بها
املواطنون الإ�سرائيليون .ومن �أهم الفروقات بني املقيم واملواطن ،هو �أن املقيم املقد�سي يخ�سر حقه يف الإقامة داخل مدينة القد�س( يف حال �أنه
�سكن �أو �أقام خارج حدود ما يعرف ببلدية القد�س ملدة � 7أعوام ولي�س بال�ضرورة �أن تكون � 7أعوام متوا�صلة) ،وذلك ا�ستنادا لقانون مركز احلياة
الذي مت تفعيله بناء على قرار احلكومة الإ�سرائيلية عام  ،1995وين�ص على �أنه يجب �أن يكون املقد�سي موجودا داخل حدود بلدية القد�س .ومن
اجلدير ذكره ،ب�أن هناك �أحياء مقد�سية ي�سكنها الفل�سطينيون ولكن ال تعرتف بها �سلطات االحتالل لأنها تقع خارج حدود بلدية القد�س ،مثل
الرام ،ال�ضاحية� ،أبو دي�س ،العيزرية  ،برينباال  ،عناتا والزعيم.
ت�صاعد تطبيق هذا القانون عامي  2003-2002مما �أدى �إىل وقوع املقد�سيني يف العديد من امل�شاكل ،منها مل ال�شمل ،ت�سجيل �أطفال وم�شاكل
جتديد هويات و�سحبها وما يرتتب على ذلك ب�أن املقد�سي يخ�سر جميع حقوقه االجتماعية واالقت�صادية واملدنية .وباال�ستناد �إىل الإح�صائيات
ال�صادرة عن وزارة الداخلية الإ�سرائيلية ،فقد مت �سحب هويات ما جمموعه � 8700شخ�ص بعد مرور �أربعني عاما على احتالل مدينة القد�س.
وامللفت لالنتباه �أن عدد الأ�شخا�ص امل�سحوبة هوياتهم خالل عام  2008لوحده هو � 4557شخ�صا ،مما ي�شري �إىل ت�صعيد يف ممار�سة هذه ال�سيا�سة
التميزية.
ويف هذا ال�سياق ،يعمل املركز على خماطبة م�ؤ�س�سات لها عالقة باملو�ضوع كوزارة الداخلية وم�ؤ�س�سة التامني الوطني الإ�سرائيليتني من اجل م�ساعدة
املقد�سيني.
وخالل عام  2009ونتيجة ت�صاعد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية التع�سفية املطبقة على املقد�سيني ال �سيما يف مو�ضوع هدم املنازل ،قرر املركز تبني
ق�ضايا تتعلق بهدم املنازل يف القد�س حيث عملت ال�سلطات الإ�سرائيلية على تكثيف �أوامر هدم منازل املقد�سيني ،حيث مت �إقرار � 909أوامر هدم.
(و�صل عدد البيوت التي مت هدمها يف القد�س عام � 2008إىل  87بيتا ،بينما مت هدم �أكرث من  500بيت خالل الأربعة �أعوام من عام ) 2008-2004
ومن �أجل تبني ق�ضايا هدم املنازل ،قرر مركز القد�س تطوير برناجمه ملواجهة قرارات الهدم ،فعمل على تطوير قدرات طاقم املركز عن طريق
عقد ور�شات عمل ودورات متخ�ص�صة يف مو�ضوع هدم املنازل يف القد�س ،هذا بالإ�ضافة �إىل التن�سيق مع م�ؤ�س�سات حقوق �إن�سانية �أخرى وحمامني
م�ست�شارين من القطاع اخلا�ص ليتم التعاون معها لال�ستفادة من خرباتها يف هذا املجال.
ومع ازدياد االنتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق املقد�سيني ،مل�س املركز �ضرورة �إجراء توعية جمتمعية للمقد�سيني بحقوقهم االجتماعية واالقت�صادية،
هذا باال�ضافة �إىل العمل على تقدمي ا�ست�شارات قانونية للمجتمعات امله�شمة والفقرية مل�ساعدتهم يف تعبئة النماذج املطلوبة من ت�سجيل �أطفال،
نظم املركز ور�شات عمل ودورات توعية املقد�سيني باملوا�ضيع املذكورة �أنفا .حيث مت عقد  8دورات و 3ندوات يف
مل �شمل ،الخ .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ّ
�ضواحي القد�س.
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ولتكثيف عمل املركز يف هذا املجال  ،فقد �أجرى درا�سة م�سحية تتعلق باالحتياجات القانون ّية يف البلدة القدمية ،وقد �أظهرت خمرجات الدرا�سة
�أن �أفق التدخل القانوين يف منع هدم املنازل داخل البلدة القدمية �ضيق جد ًا .و�أن جميع حاالت البناء تواجه �أوامر الهدم� ،إ�ضافة �إىل �أنّ البلد ّية ال
جج واهية ،باملقابل يتم ا�ست�صدار الرخ�ص للب�ؤر اال�ستيطان ّية ب�شكل �سهل وب�صورة جماعية .وقد خ ُل�صت
تعطي تراخي�ص البناء للفل�سطينيني ُ
بح ٍ
الدرا�سة �إىل �أهم ّية ت�شكيل هيئة من املحامني واحلقوقيني من م�ؤ�س�سات خمتلفة وذلك لبلورة �إ�سرتاتيجية عمل قانون ّية للعمل بها يف البلدة القدمية
من القد�س ،وهذا مهم كون العمل يف البلدة القدمية ويف ظل التعقيدات القانونية االحتاللية يحتاج لعمل جماعي قانوين خمطط ومنظم.
جلنة الغرباء يف وزارة الداخل ّية:
قرار بخ�صو�ص عدم جتاوز فرتة �إ�صدار ت�صاريح الإقامة
�س ب ،مواطن فل�سطيني من ال�ضفة الغرب ّية ،متز ّوج من �سيدة مقد�س ّية ،ح�ضر �إىل املركز قبل �أربع �سنوات للقيام ب�إجراءات احل�صول على ت�صريح
�إقامة لين�ضم �إىل عائلته ،وقد جنح املركز يف هذا امل�سعى ،ومنذ ذلك الوقت و (�س ب) يح�صل على ت�صريح �إقامة �سنو ّية (م�ؤقت).
بح ّجة الفح�ص الأمني وفحو�صات
يف بداية  ،2009ولأ�سباب غري وا�ضحة ،رف�ضت وزارة الداخل ّية اال�سرائيلية جتديد ت�صريح الإقامة اخلا�صة بهُ ،
�أخرى تقوم بها وزارة الداخل ّية.
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توجه (�س ب) م ّر ًة �أخرى للمركز يف حماولة للح�صول على موافقة للتجديد،
ونتيجة لذلكّ ،
فتوجه حمامو املركز �إىل وزارة الداخل ّية بهدف متديد الإقامة .وبناء ًا على عدم جتاوب
الداخل ّية ،توجه املركز �إىل املحكمة املركز ّية ،على �أ�سا�س �أ ّنه ال ميكن �أن يتم «الفح�ص الأمني»
لعدّة �أ�شهر بعد انتهاء الإقامة ،مع �أنّ طلب التمديد اخلا�ص بـِ (�س ب) ّمت تقدميه قبل �شهرين
من انتهاء الإقامة (وفق ًا للأنظمة املُتبعة يف وزارة الداخل ّية).
لذلك اعتمد �إدعاء املركز ،على �أ ّنه يف حال جتاوز فح�ص الطلب قبل نهاية الإقامة ال�سارية،
فعندها يجب تزويد ُمقدّم الطلب بحماية قانونية لوجوده مع �أ�سرته ،وذلك حلني �صدور قرار
من وزارة الداخل ّية.
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بعد تقدمي االلتما�س ،قررت املحكمة حتويل الق�ض ّية �إىل «جلنة ال ُغرباء» ،وهي جلنة تابعة لوزارة
الداخل ّية من �صالحياتها ُمعاينة �أي طلب يتع ّلق مبوا�ضيع ّمل ال�شمل وت�سجيل الأطفال يف �سجالت
توجه حمامي املركز �إىل «جلنة الغرباء» مع كامل املُعطيات واملعلومات ،وطلب
ال�س ّكان .وبالتايل ّ
توجيه �أمر احرتازي مينع طرد املُلتم�س (�س ب) خالل فرتة معاينة الطلب.
يف �إطار االلتما�س ّ
و�أ�صدرت اللجنة قرار ًا بعدم �صالح ّية طرد املُلتم�س.
على �أثر ذلك ،وبعد �أ�سبوعني �أ�صدرت وزارة الداخل ّية جتديدا لت�صريح الإقامة اخلا�ص
باملواطن (�س ب).
خم�ص�صات �ضمان الدخل:
ال يحق للم�ؤ�س�سة �شطبها بناء ًا على م�ساعدة الأقارب.
�س ق ،مواطن فل�سطيني من القد�س يف العقد ال�ساد�س من ُعمره ،و�ضعه االقت�صادي متوا�ضع
جد ًا ،وبالتايل ي�ستحق خم�ص�صات �شهرية من ِقبل م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني (تُعرف ب�ضمان
الدخل) .وقد تفاج�أ املواطن يف �شهر �شباط  ،2009برف�ض م�ؤ�س�سة الت�أمني حتويل املخ�ص�صات
بحجة �أن �أقاربه و�أبناءه يعيلونه ،وبالتايل ف�إ ّنه ال ي�ستحق هذه املخ�ص�صات.
له ّ
توجه �س ق �إىل املركز يف �أيلول  ،2009وعر�ض ق�ض ّيته على املركز الذي �سارع �إىل تب ّنيها ،ووجه
ّ
املحامي كتاب ًا �إىل م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني م�ؤكدا فيه �أهم ّية �إعادة املخ�ص�صات املقطوعة عن
الفرتة ال�سابقة ،على �أ�سا�س �أن وجود م�ساعدات طوع ّية من الأبناء ال يع ِفي امل�ؤ�س�سة من دفع
مخُ �ص�صات الت�أمني ال�شهر ّية� ،إ�ضافة �إىل �أن هذه امل�ساعدات التي يقدمها الأبناء لوالدهم
هي طوع ّية وغري ثابتة ومتغيرّ ة من �شهر �إىل �آخر .كما �أن رغبة الأ�سرة يف حت�سني الو�ضع
االقت�صادي للوالد ،ال يعفي امل�ؤ�س�سة من تنفيذ مهماتها.
لتوجه املركز� ،أعادت م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني ،وخالل �أ�سبوعني دفع املخ�ص�صات
وا�ستجابة ّ
املقطوعة عن املواطن �س .ق ب�أثر رجعي للفرتة ال�سابقة وتقرر ا�ستمرار دفع املخ�ص�صات.
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ازدادت الإجراءات وال�سيا�سات الإ�سرائيلية تع�سفا فيما يتعلق مبو�ضوع حرية احلركة� ،إذ ال تزال
تلك ال�سلطات تعمل على حرمان الفل�سطينيني من دخول �إ�سرائيل �سواء للعمل �أو لالحتياجات
الأخرى مثل العالج والدرا�سة �أو للعبادة وزيارات ال�سجون وحتول دون �إعطائهم ت�صاريح
الدخول لإ�سرائيل .ويف احلاالت القليلة التي توافق فيها الإدارة املدنية الإ�سرائيلية على �إعطاء
ت�صاريح الدخول �إىل �إ�سرائيل ،تكون مبنية على الفح�ص الأمني الغري مربر .عالوة عن ذلك،
مل تعد ت�سمح الإدارة املدنية بتقدمي اعرتا�ضات قانونية من خالل حمام وفقط ت�سمح بتقدمي
اعرتا�ضات ب�شكل �شخ�صي من قبل املرفو�ض �إعطائهم ت�صاريح من خالل تقدمي مناذج خا�صة.
( هذه الإجراءات لل�سنة الثانية على التوايل) .وكذلك الأمر بالن�سبة ملنع ال�سفر ،حيث ا�ستمرت
ولل�سنة الثانية على التوايل ،الإجراءات الإ�سرائيلية مبنع تقدمي اعرتا�ضات �ضد املنع من ال�سفر
من خالل حمام و�إمنا ت�سمح لتقدمي اعرتا�ضات فردية با�ستخدام مناذج خا�صة .كما تعمل
ال�سلطات الإ�سرائيلية على منع �أهايل معتقلني من زيارة �أبنائهم ،وهذا يعترب انتهاكا ج�سيما
التفاقية جنيف الرابعة.
وبناءا عليه ،مل يعد با�ستطاعة املركز �سوى تقدمي الإر�شادات القانونية للم�ستفيدين وتزويدهم
بالنماذج املطلوبة و�إر�شادهم حول كيفية تعبئتها ،وهذا ما يف�سر االنحراف ال�سلبي يف عدد
الق�ضايا التي تبناها املركز للعام احلايل� .إال انه قد توجه ملحكمة العدل العليا بق�ضية واحدة
تتعلق بحالة �إن�سانية وجنح بال�سماح لها بال�سفر .وقد تبنى املركز عام  28 ،2009ق�ضية من
بينها ق�ضايا زيارات �سجون.
وكمثال على اجنازات املركز يف م�ساعدة املواطنني يف هذا املجال ،ن�شري �إىل ق�صة ال�سيدة ن.م
حيث حقق املركز اجنازا فريدا من نوعه يف م�ساعدة تلك ال�سيدة.
ال�سيدة ن.م امر�أة كفيفة و�أم لثالثة �أطفال ،تعاين من مر�ض مزمن يف القلب .تقيم يف ال�ضفة
الغربية ولكنها متزوجة من �شاب من غزة ومعتقل يف ال�سجون الإ�سرائيلية� .سعت ال�سيدة
للح�صول على ت�صريح �سفر للأردن لتلقي العالج ب�سبب �أن �إمكانيات العالج يف ال�ضفة الغربية
حمدودة.
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تبد�أ م�شكلة ال�سيدة من كونها ال ت�ستطيع مغادرة ال�ضفة الغربية وال�سفر �إىل الأردن ،الن �سلطات االحتالل �ستعمل على �إيقافها على احلدود
وترحيلها �إىل قطاع غزة ،وبالتايل حترم ال�سيدة من حقها يف تلقي العالج الالزم يف الأردن ،و�ستخ�سر �أي�ضا حقها يف الإقامة يف ال�ضفة الغربية مع
عائلتها .وعالوة على ذلك كله ،ف�إنها بحاجة �إىل موافقة من اجلانب الأردين لدخول الأردن.
توجهت ال�سيدة �إىل مركز القد�س مل�ساعدتها يف حل م�شكلتها �إذ �أن و�ضعها املادي ال ميكنها من توكيل حمام من القطاع اخلا�ص .وبعد عدة �إجراءات
ومرا�سالت قام بها املركز مع ال�سفارة الأردنية وامل�ست�شار الإ�سرائيلي ،ح�صلت على موافقة من اجلانب الأردين لدخول الأردن ،و�أي�ضا ح�صلت على
موافقة اجلانب الإ�سرائيلي لل�سماح لها بالعودة لل�ضفة الغربية والإقامة مع عائلتها.
لغاية الآن ،متكنت ال�سيدة من ال�سفر �إىل الأردن ثالث مرات لتلقي العالج ،وكما ذكرنا �سابقا فان هذا االجناز يعد فريدا من نوعه ب�سبب �أنه ال
ي�ستطيع �أي �شخ�ص يحمل هوية غزة ال�سفر �إىل اخلارج دون �أن تقوم ال�سلطات الإ�سرائيلية برتحيله �إىل قطاع غزة.
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حملة كرامة
�شارك املركز يف ت�أ�سي�س احلملة الدولية حلرية �سفر الفل�سطينيني بكرامة ( كرامة).
وحملة كرامة هي حملة جماهريية وطنية تعمل با�ستقاللية تهدف �إىل خدمة �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني بتمكينهم من تخفيف معاناتهم يف احلركة وال�سفر داخل وخارج فل�سطني بحرية
وكرامة .تدرك حملة كرامة �أن احلل اجلذري حلرية احلركة وال�سفر للفل�سطينيني هو يف �إنهاء
االحتالل ونيل ال�شعب الفل�سطيني حلريته و�سيادته على حدوده و�أر�ضه ومائه و�أجوائه .وهذا ال
يتعار�ض مع العمل من �أجل تخفيف املعاناة على املواطنني وحفظ كرامتهم.

املرحلة الأوىل :ال�سفر �إىل الأردن
ومبا �أن هذه احلملة بد�أت يف العمل على مو�ضوع ال�سفر من ال�ضفة الغربية �إىل الأردن وبالعك�س،
فقد طالبت احلملة عرب مذكرات جماهريية وقع عليها �آالف املواطنني:
 بالعمل على �سفر الفل�سطينيني من و�إىل الأردن بحرية وكرامة دون �أعباء مالية باهظةوتخفيف معاناتهم واحلد من الإجراءات الروتينية املتبعة وحت�سني ظروف ال�سفر ب�شكل فوري،
من خالل:
 ال�سفر من واىل الأردن يف حافالت عامة جديدة من مراكز املدن الفل�سطينية والأردنيةمبا�شرة دون احلاجة �إىل نزول امل�سافرين و �أمتعتهم من البا�ص� ،أو تبديل البا�ص� ،أو االنتظار
ملدة طويلة.
 -ال�سفر بال�سيارات اخلا�صة مبا�شرة من و�إىل الأردن ب�أقل الإجراءات والر�سوم.
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 ال�سفر على مدار ال�ساعة دون التقيد ب�أوقات و�/أو �أيام حمددة مع جدولة مواعيد البا�صات بغ�ض النظر عن حجم امل�سافرين عودة امل�سئولية على اجل�سر �إىل ما كانت عليه قبل.2002وجنحت احلملة يف و�ضع مو�ضوع اال�سرتاحة على الأجندة الر�سمية الفل�سطينية ،وت�شكلت جلنة بقرار من الرئي�س حممود عبا�س لدرا�سة و�ضع
اال�سرتاحة وتطويرها ،ومن املقدر �أننا �سوف ن�شهد نتائج �إيجابيا لهذا التدخل قريب ًا.
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ما زالت حالة االنق�سام الفل�سطيني بعد ال�سيطرة الع�سكرية حلركة حما�س على قطاع غزة م�ستمرة  ،مما �أدى �إىل ا�ستمرار وجود حكومتني ،حكومة
مقالة يف قطاع غزة و�أخرى لت�سيري الأعمال يف ال�ضفة الغربية  .لقد انعك�س هذا الو�ضع �سلبيا على حالة حقوق الإن�سان واحلريات العامة ،فمن
�أجل تعزيز �سيطرة كل طرف على منطقته ،قام مبجموعة من الإجراءات التي تتعار�ض مع القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني واملواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان .ومن �أبرز هذه الإجراءات:

االعتقال السياسي
تقوم ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وكذلك حركة حما�س يف قطاع غزة باعتقاالت لأع�ضاء �أو منا�صرين من �أع�ضاء الطرف الأخر بدون
توجيه لوائح اتهامات خا�صة وال يتم �إتباع القواعد القانونية يف مو�ضوع االعتقال واالحتجاز.هذا بالإ�ضافة �إىل ممار�سة �أ�شد �أنواع التعذيب يف
حاالت عديدة من التحقيق وهذا خمالف لقانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطينية.
وك�إجراء مماثل ،تقوم ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وكذلك حما�س يف قطاع غزة ب�إغالق �أو �إعاقة عمل منظمات وم�ؤ�س�سات غري حكومية
بحجة منا�صرة �أو دعم الطرف الآخر ،وهذا يخالف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
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ورغم التح�سن الطفيف يف الربع الأخري من العام على هذا ال�صعيد� ،إال �أن ما �أوردناه لي�س �إال �أمثلة على الإجراءات واملمار�سات التع�سفية املطبقة
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بحق ال�شعب الفل�سطيني  ،وحر�صا من املركز على �سيادة حكم القانون وكجزء من عمله يف تقدمي امل�ساعدة القانونية
ل�ضحايا االنتهاكات قام مبا يلي:
•تبنى املركز ق�ضايا وتوجه بها �إىل املحاكم الفل�سطينية
•�شارك املركز يف العديد من االئتالفات
•بادر املركز �إىل �إعادة ت�شكيل جمل�س حقوق الإن�سان الفل�سطيني واحلملة الوطنية للدفاع عن احلريات

ق�صة جناح على هذا املو�ضوع:
وكمثال على تدخل املركز يف هذا املجال ،ق�صة ثالثة �إخوة مت اعتقالهم �سيا�سيا من قبل ال�سلطة الفل�سطينية ،حيث مت اعتقالهم يف تواريخ خمتلفة
من ال�شهر ذاته.
ال بد من الإ�شارة �إىل �أن اعتقال الإخوة الثالثة مت ب�صورة خمالفة للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ف�ضال عن �أن مكان االعتقال الذي مكث فيه الأخوة
الثالثة لأكرث من �سبعة �أ�شهر غري مطابق لقانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل لعام  .1998ووفق ًا لهذا القانون ،فانه يجب �أن تكون مراكز االعتقال
منا�سبة من جميع ا جلوانب و�أهمها البناء ال�صحي بالإ�ضافة �إىل �ضرورة خ�ضوعها للمراقبة .ولكن ،للأ�سف فان �سجون ال�سلطة الفل�سطينية ما
هي �إال �أبنية مت ا�ستئجارها ال�ستخدامها مراكز اعتقال رغم �أنها ال تطابق موا�صفات ال�سجون �أو �أنها �أماكن �أو مبان مت احل�صول عليها من الإدارة
املدنية الإ�سرائيلية بعد �إخالئها للمناطق الفل�سطينية.
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الفصل من الوظيفة العمومية
طالت االنتهاكات حلقوق الإن�سان يف املناطق الفل�سطينية الفر�ص املتكافئه يف احل�صول على الوظيفة العمومية ملجرد االعتقاد بان املوظف ينا�صر
�أو ممكن �أن ينا�صر الطرف الأخر ،وهذا يتعار�ض مع القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني الذي يكفل حرية االعتقاد والفر�ص املتكافئة يف احل�صول على
الوظيفة احلكومية كما ويتعار�ض مع املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان والتي �أكد القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني على احرتامها .جراء ذلك تعر�ض
املئات من املواطنني �إىل �إجراءات الف�صل من الوظيفة العمومية ،تبنى املركز على �أثرها  105ق�ضايا.
ولغاية نهاية عام  ،2009مل تبت املحاكم الفل�سطينية ب�أي من هذه الق�ضايا.
ونعتقد �أن الت�ضييق على املواطنني يف م�صادر معي�شتهم ي�شكل تهديدا للأمن املجتمعي وينطوي على �أخطار انفجارات اجتماعية يف ظل النظرة
الأحادية للأمن باملعنى البولي�سي ال�صرف.
ق�صة جناح:
كمثال على �إحدى الق�ضايا التي تبناها املركز يف هذا املجال ،ق�ضية رجل وزوجته كالهما يعمالن يف القطاع احلكومي ،الزوج يعمل كفني خمترب
يف القطاع ال�صحي والزوجة معلمة.
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ا�ستلمت الزوجة من دائرة �ش�ؤون املوظفني يف ديوان املوظفني قرارا �صادرا عن وزارة الرتبية والتعليم ،يفيد بف�صل الزوجة من العمل وذلك لعدم
اجتيازها امل�سح الأمني (اجتياز الفح�ص الأمني يعني �أن �سجلها خال متاما من �أي م�شاكل �أمنية وفق ًا لل�سلطة التقديرية للأجهزة الأمنية ،دون
رقابة ق�ضائية) .ووفقا للت�شريعات الفل�سطينية والقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،فانه جلميع الأ�شخا�ص (حتى لو كانوا ينتمون �إىل �أحزاب �سيا�سية
معار�ضة) احلق يف العي�ش بكرامة واحلق يف تقلد الوظائف يف القطاع احلكومي.
وكنتيجة لذلك ،فان الإجراءات التع�سفية املطبقة �ضد الأفراد الذين ي�شتبه بانتمائهم �إىل حركة حما�س بالف�صل من الوظيفة العمومية  ،تهدد الأمن
املجتمعي ومت�س الكرامة الإن�سانية.
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قضايا

المصلحة العامة
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راكم املركز خربات مميزة يف التمثيل القانوين الفردي ،ومنذ جرى حتويله �إىل م�ؤ�س�سة �أهلية فل�سطينية يديره جمل�س �أمناء حملي ،جرى تقييم
وتخطيط ا�سرتاتيجي تقرر �أثرهما �أن يجري حتويل املركز تدريجي ًا �إىل مركز م�صلحة عامة ،يزاوج بني التمثيل القانوين الفردي ،وبني تبني ق�ضايا
عامة ت�صنف باعتبارها ق�ضايا م�صلحة عامة.
وت�صنف �أي ق�ضية ب�أنها ق�ضية م�صلحة عامة حتى لو كانت ق�ضية فرد واحد� ،إذا كان من �ش�أن البت فيها �أن ي�ؤثر على �أعداد �أخرى مل توكل املركز،
وتتعلق غالب ًا بق�ضايا يتم امل�سا�س فيها مب�صالح قطاعات غري حمددة من ال�سكان جراء �أنظمة و�إجراءات خمالفة القانون.
وقد عمل املركز يف ق�ضايا عديدة يف الفرتة ال�سابقة حتمل طابع امل�صلحة العامة مثل �إلزام اجلهات املعنية بتنفيذ قانون حقوق املعاقني �أو ق�ضية
براءة الذمة.
وخالل عام  ،2009عمل املركز يف ق�ضايا زاوج فيها بني التمثيل الفردي واجلماعي ،مثل ق�ضية الف�صل من الوظيفة العمومية ،حيث �أن امل�شرتك
يف الق�ضايا التي تبناها املركز هو �أن هناك موظفني ف�صلوا من وظائفهم ب�سبب اال�شتباه بانتمائهم ال�سيا�سي ،وبناء على ما ي�سمى امل�سح الأمني.
ويف حني يتم العمل بالق�ضية الفردية لإلغاء قرار الف�صل بحق موظف معني واملطالبة ب�إعادته �إىل وظيفته ،باعتبار الوظيفة العمومية من ناحية
املبد�أ حق ًا لكل مواطن ،يجري �أي�ض ًا الطعن يف امل�سح الأمني باعتباره �إجراء غري قانوين ،وحال �إلغائه ف�إن القرار يعني �إعادة �سائر املف�صولني من
�أعمالهم ا�ستناد ًا �إىل هذا الإجراء غري القانوين ،باعتباره قرارا منعدما.
ويخطط املركز خالل عام  2010للتو�سع يف هذا النوع من الق�ضايا لي�شمل حق الفقراء يف الو�صول للخدمات الأ�سا�سية ودور االحتكارات و�سوء
املمار�سة الطبية ،وغري ذلك من ق�ضايا عامة ،ومتابعة الق�ضايا التي بد�أها يف فرتات �سابقة مثل �أ�س�س �سيا�سات التخطيط والبناء التي تقوم بها
�سلطات االحتالل يف املناطق امل�صنفة ج.
علم ًا ب�أن هذا العمل يتطلب جهود ًا بحثية وخربات قانونية من نوع خمتلف ،وطواقم من الباحثني واملتطوعني للعمل امليداين وجمع وتوثيق املعلومات،
مما �سي�ؤدي ارتفاع تكلفة الق�ضايا.
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مذكرة قانونية تطالب االحتالل بوقف �سيا�سات الهدم يف ال�ضفة الغربية:
طالب مركز القد�س وم�ؤ�س�ستني �أخريتني حلقوق �إن�سان يف مذ ّكرة قانون ّية تف�صيل ّية اجلهات الإ�سرائيل ّية امل�سئولة عن عملية التنظيم والبناء يف
مناطق (ج) يف ال�ضفة الغربية التوقف عن �سيا�سة « الإهمال التنظيمي» التي تتبعها ب�ش�أن التجمعات ال�سكنية الفل�سطينية يف املناطق التي حتت
�سيطرتها التنظيمية ،واالمتناع عن تفعيل اجلانب العقابي فقط يف قوانني التنظيم ال�سارية املفعول واملتمثلة يف �آالف �أوامر الهدم التي �أ�صدرتها
جلان التنظيم يف الإدارة املدنية طوال �سنوات االحتالل حتى ت�صويب الو�ضع التنظيمي يف مناطق (ج).
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سات الثالثة (مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة حاخامون لأجل حقوق الإن�سان ،واحلركة الإ�سرائيلية
�ضد هدم البيوت � ،)ICAHDأن النظام التنظيمي الذي تُطبقه الإدارة املدنية على التجمعات الفل�سطينية ي�ستند على خمططات تعود �إىل
�سنوات االنتداب الربيطاين يف بدايات �سنوات الأربعني من القرن الع�شرين ،والتي مل تعد منا�سبة لتلبية احتياجات ال�سكان ،بينما يتم �إعداد
وتطبيق �أحدث املعايري واملخططات التنظيمية على امل�ستوطنات الغري �شرعية يف ال�ضفة الغربية ل�ضمان تو�سعها وبقائها.
وقد ت�ضمنت املذكرة التي �أعدها املحاميان �سليمان �شاهني (من مركز القد�س) ونيطع عمار � -شيف (حاخامون من �أجل حقوق الإن�سان) طعونات
قانونية حول انعدام الر�ؤية التنظيمية لدى الإدارة املدنية بخ�صو�ص ما يقارب  140جت ّمعا �سكانيا فل�سطينيا حتت ال�صالحية التنظيمية للإدارة
املدنية ،وحول كثافة عمليات الهدم نتيجة رف�ض جلان التنظيم للغالبية العظمى من طلبات الرتخي�ص التي يقدمها �أ�صحاب منازل يف مناطق (ج)،
كما وت�ضمنت على �إح�صائيات ومعلومات ت�ضمنها تقرير م�ؤ�س�سة «مبكوم – خمططون لأجل حقوق التنظيم» ال�صادر بعنوان « املنطقة املمنوعة
– �سيا�سات التنظيم الإ�سرائيلية يف القرى الفل�سطينية يف مناطق (ج)» وبح�سبها مت هدم  1626منزال فل�سطينيا يف مناطق (ج) ما بني �سنوات
 2007-2000مبعدل  240منزال �سنوي ًا ،بينما وافقت جلان التنظيم يف الإدارة املدنية على ما معدله  13طلب ترخي�ص فقط من �أ�صل  241طلب
ترخي�ص يتقدم بها الفل�سطينيون �سنويا يف تلك الفرتة .ويظهر جلي ًا من هذه املعطيات ،ومن معطيات �أعلنت عنها الإدارة املدنية نف�سها� ،أنّ حجم
عمليات الهدم �ضد منازل فل�سطينية بناها �أ�صحابها على �أرا�ضيهم اخلا�صة ،هي �أ�ضعاف عمليات الهدم املنفذة يف امل�ستوطنات غري القانونية.
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كما �شددت املذ ّكرة القانون ّية �أنّ املخططات  ، RJ5 S15واملعدة منذ عهد االنتداب مل تعد كافية ب�أي حال لتوفري حلول تنظيمية الحتياجات
ال�سكان ،و�أنّ ا�ستعمالها اليوم هو �إجراء غري قانوين ،وقد �أ�ضافت املذكرة �أنّ جلان الرتخي�ص يف بيت �إيل تُط ّبق تعليمات هذه املخططات دون �أي
ذكرة
ت�سهيالت �أو تطويع ملتغريات التنظيم �أو احتياجات ال�سكان مما ي�ص ّعب جد ًا من �إمكانية ا�ست�صدار رخ�ص بناء على تعليماتها .كما �شددت املُ ِ
�أنّ جلان التنظيم يف الإدارة املدنية يف بيت �إيل تتبنى يف بع�ض احلاالت التي ت�ضطر فيها ب�إعداد مخُ ططات جديدة تعتمد خمططات هدفها
«حتديد» البناء الفل�سطيني يف رقعة وحماولة منع تو�سعها ،دون �أي اعتبار ملتغريات �أ�سا�س ّية مثل االحتياج ال�سكاين وطبيعة امللكيات يف تلك ال ُرقع،
وبالتايل ي�ضطر ال�سكان �إىل البناء خارجها ومواجهة خطر الهدم من جديد.
ويف نهاية املذكرة ن ّو َه املحاميان �شاهني وعمار�-شيف �أ ّنه َع َقب انهيار الآلية التنظيمية امل�ؤقتة التي حددتها االتفاقيات املرحلية حتى الو�صول �إىل
احلل الدائم والتي كان �أهم �شروط جناحها التن�سيق الكامل بني امل�ؤ�س�سات التنظيمية الفل�سطينية التابعة لل�سلطة وبني جلان التنظيم اال�سرائيلية،
تقع اليوم م�سئولية التنظيم بكاملها يف مناطق (ج) على �إ�سرائيل ،كونها قوة حمتلة ،خا�ص ًة كون هذه املنطقة خا�ضعة ل�صالحيتها الأمنية والتنظيمية
احل�صر ّية .بناء عليه فقد طالبت املذكرة القائد الع�سكري والإدارة املدنية ،ب�إعداد ت�صور تنظيمي مف�صل ملناطق (ج) واحتياجات ال�سكان فيها،
ميا ي�شمل �إعالن املعايري التي تتبعها الإدارة املدنية عند �شروعها يف �إعداد املخططات ،و�ضرورة �إيجاد �صيغة تنظيم ّية بديلة ملخططات التحديد
ال�سكان و�إعالن �سيا�سات االدارة املدنية بخ�صو�ص القرى والتجمعات التي من املمكن �إعداد مخُ ططات لها يف امل�ستقبل،
املرفو�ضة �أ�ص ًال من ِقبل ّ
و�ضرورة التن�سيق مع ممثلي ال�سكان املحليني يف عملية التنظيم .كما طالبت املذكرة بوقف كامل لعمليات الهدم يف مناطق (ج) �إىل حني احرتام
�سلطات االحتالل مل�سئولياتها وفق ُا للقانون الدويل الإن�ساين ومعايري حقوق الإن�سان ،ومعايري التنظيم احلديثة.
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حماية األراضي الزراعية:
بيت د ّقو :من�ش�آت اجلدار جترف الأتربة واملحا�صيل الزراع ّية
أرا�ض زراع ّية ُم�ست�صلحة ،تنتج حما�صيل
توجهت جمموعة من مزارعي بلدة بيت دقو (�شمال غرب القد�س) �إىل املركز بخ�صو�ص بناء اجلدار على � ٍ
ّ
ً
ً
زراع ّية مو�سم ّية كبرية ،و ت�شكل دخال �أ�سا�س ّيا لعائالت عديدة من القر ّية .وبفعل من�ش�آت اجلدار� ،أ�صبحت الأمطار ال�سنو ّية ترتكز يف مناطق
بالقرب من اجلدار ،وتتلف املحا�صيل الزراع ّية ،وجترف معها الترُ بة ،مما ي�ؤدي �إىل حدوث �أ�ضرار ج�سيمة.
وبالتايل ،قام حمامو املركز بتوجبه ر�سالة �أوىل يف �أواخر �آذار � 2009إىل الإدارة املدن ّية ،مطالبني اياها بجولة ملعاينة املوقع ،والوقوف على
�آثار اجلرف ال�سنوي و�أ�ضراره .وقد ُع ِقدت جولة يف �أيار  2009مب�شاركة حمامني عن املركز ،و�أ�صحاب الأرا�ضي الزراع ّيةـ وممثلني عن الإدارة
املدن ّية ،وديوان امل�ست�شار الق�ضائي ،ومهند�سني من ِق�سم التخطيط يف اجلي�ش الإ�سرائيلي .والتقى ممثلو الأطراف ،حيث �شرح �أ�صحاب الأرا�ضي
الإ�شكال ّيات القائمة وبالتايل تع ّهد ممثلو الإدارة املدن ّية بعمل مخُ طط هند�سي مينع ظاهرة اجلرف الناجمة عن الأمطار.
وبعد يومني ،قام حمامو املركز بتوثيق تع ّهدات الإدارة املدن ّية خط ّي ًا ،وطالبوا امل�ست�شار الق�ضائي ُمراجعة املخططات ومعاينتها يف �أ�سرع وقت
بالتوجه للق�ضاء الإ�سرائيلي ،على �أ�سا�س �أن ذلك
ممكن .لكن هذا املُخطط قد ت�أخر ِجد ًا ،مما حدا مبحامي املركز يف �شهر ت�شرين الثاين 2009
ّ
يعترب خرق ًا للتعهدات .وبعد هذا التهديد� ،أر�سلت الإدارة املدن ّية خمطط ًا يق�ضي ب�إقامة عدد من احلواجز واملعيقات ال�صخر ّية التي متنع تر ّكز
الأمطار يف ذلك املوقع .وقد ّمت طر ح هذا املخطط لل�سكان ،الذين اعدوا بدورهم خمطط ًا بدي ًال من طرفهم.
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استرجاع
جثث الشهداء
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�شكلت هذه احلملة �أحد �أبرز ن�شاطات برنامج امل�صلحة العامة يف املركز .وحتققت فيها �سل�سة من النجاحات التي يتم البناء عليها ملوا�صلتها
وت�صعيدها وتطويرها و�صو ًال لتحقيق هدفها با�ستعادة جثامني ال�شهداء ومتكني ذويهم من ت�شييعهم ودفنهم وفق ًا لتقاليدهم الدينية ومبا يليق
بالكرامة الإن�سانية وحتى تن�صاع دولة االحتالل لواجبها بالك�شف عن م�صري املفقودين ومتكني ذويهم من معرفة م�صائرهم.

�أ .التوثيق.
فقد مت توثيق  132حالة جديدة خالل العام  2009لي�صل جمموع من مت توثيق حاالتهم �إىل  302حالة .عدد ال�شهداء منهم  265منهم  7ن�ساء ،فيما
بلغ عدد املفقودين  37مفقود ًا.
وت ّبني درا�سة �أولية لعملية التوثيق هذه �أن ما ن�سبته  %7من ال�شهداء هم دون �سن  18عام ًا ،كذلك هي ن�سبة من هم فوق  35عام ًا ،فيما بلغت ن�سبة
من �أعمارهم ما بني  25 – 18عام ًا  ، % 67,4ون�سبة من �أعمارهم ما بني  35 – 26عام ًا  ،%18,2كما ت ّبني �أن ما ن�سبته  %81,5من ال�شهداء �سقطوا
يف الفرتة الواقعة ما بني �أعوام  ،2009 – 1995وبالطبع فهم �شهداء �سقطوا �أثناء االنتفا�ضة الثانية.
جميع هذه احلاالت مت و�ضعها على املوقع االلكرتوين للحملة ،ويجري اال�ستعداد لإ�صدار كتاب عن املركز مطلع العام القادم بعنوان « لنا �أ�سماء
ولنا وطن»  ،و�سيت�ضمن �إ�ضافة �إىل ما مت توثيقه عن ال�شهداء واملفقودين �أوراق ًا قانونية ،و�أخرى عن احلملة ون�شاطاتها وتطلعاتها للمرحلة القادمة.

ب .الفعاليات اجلماهريية وتكوين ر�أي عام وطني موحد حول �أهداف احلملة.
نظمت احلملة �سل�سلة من الفعاليات اجلماهريية على امتداد العام � ،2009شملت جميع حمافظات الوطن ،واتخذت هذه الفعاليات �أ�شكا ًال وم�ضامني
متنوعة ،جذبت للم�شاركة فيها �إ�ضافة �إىل ذوي ال�شهداء واملفقودين قطاعات جماهريية وم�ؤ�س�سات حقوقية وقوى و�أحزاب وطنية و�شخ�صيات
اعتبارية وكتل برملانية يف املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،ما جذب و�سائل الإعالم املحلية والف�ضائيات ووكاالت الأنباء لتغطيتها باخلرب والتحقيق.
�أثمرت هذه الفعاليات
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والن�شاطات ب�شكل رئي�سي عن-:
1.1قرار جمل�س الوزراء الفل�سطيني رقم (/13/11/06م.و�/س.ف) بتاريخ  ،2008/8/3باملوافقة على ما جاء يف اقرتاحات ت�ضمنتها املذكرة التي
رفعتها احلملة ،وقد ق�ضى القرار ِب-:
•اعتبار يوم � 27آب يف كل عام يوم ًا وطني ًا ال�سرتداد جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني والعرب.
•تبني احلكومة للحملة وو�ضع �أهدافها على �سلم الأوليات واملطالب الوطنية الفل�سطينية.
•تكليف وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية بالعمل على �إثارة ق�ضية جثامني ال�شهداء املحتجزة لدى احلكومة الإ�سرائيلية مع احلكومات والهيئات املعتمدة
لديها ،والأمم املتحدة ،والعمل مع املنظمات املدافعة عن حقوق الإن�سان ،وو�سائل الإعالم بهدف ف�ضح ال�سيا�سة العن�صرية حلكومة �إ�سرائيل
وال�ضغط عليها لتنفيذ التزاماتها ح�سب القانون الدويل الإن�ساين واتفاقيات جنيف بهذا اخل�صو�ص.
•تكليف وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين �إدراج مطالب احلملة يف �إطار برناجمها وات�صاالتها وفعالياتها.
2 .2تعاون عدد من امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية مبا فيها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،ومكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان ،مع احلملة
باعتبارها املمثل لذوي ال�ضحايا واملعرب عن مطالبهم ،وبالتايل نقل املطالب التي تقدمت بها احلملة �إىل اجلهات العليا يف هذه املنظمات
وامل�ؤ�س�سات الدولية.
3 .3بناء نواة ل�شبكة �إقليمية دولية �ضاغطة على حكومة دولة االحتالل الإ�سرائيلي.
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خاطبت احلملة م�ؤ�س�سات حقوقية �إقليمية ودولية و�أع�ضاء كني�ست �إ�سرائيليني ومنظمات للأمم املتحدة مبذكرات ور�سائل ،بالإ�ضافة �إىل عقد
اجتماعات ملندوبني عن قيادة احلملة مع ممثلياتها ومكاتبها الرئي�سية والفرعية ،مت خاللها رفع مطالب ذوي ال�ضحايا �إىل الأمني العام للأمم
املتحدة ،والأمني العام جلامعة الدول العربية ،وجمل�س اجلامعة العربية الذي قرر من جانبه �ضم ق�ضية ال�شهداء املحتجزة جثامينهم �إىل ق�ضية
�سرقة الأع�ضاء الب�شرية من املوتى الفل�سطينيني ،وباعتبارها واحدة من انتهاكات دولة االحتالل حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية والعربية
املحتلة .جدير ذكره �أن البعثة الفل�سطينية لدى جمل�س حقوق الإن�سان ،قد �ضمنت تقريرها �إىل هذا املجل�س ق�ضية جثامني ال�شهداء املحتجزة
واملفقودين باعتبارها كذلك واحدة من �أبرز ق�ضايا االنتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق الإن�سان الفل�سطيني غري امل�سبوقة والتي تطال الإن�سان حتى بعد
موته .كما يجدر ذكر قيام �أع�ضاء كني�ست بتقدمي ا�ستجواب لوزير اجلي�ش الإ�سرائيلي حول هذه الق�ضية.
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ج .املتابعة القانونية.
حققت احلملة �إجناز ًا نوعي ًا نهاية العام  2009على هذا ال�صعيد ،عندما �أ�صدرت املحكمة العليا الإ�سرائيلية
قرار ًا بالإفراج عن جثمان ال�شهيد م�شهور طلب عو�ض العاروري بعد احتجازه مدة  34عام ًا .ورغم �سيا�سة
املماطلة التي تنتهجها قيادة جي�ش االحتالل واذرع الأمن� ،إال �أن الدائرة القانونية يف مركز القد�س تكثف
جهدها لرتجمة القرار الق�ضائي و�إلزام قيادة اجلي�ش بتنفيذه .ويعترب هذا الإجناز �سابقة �سيتم البناء عليها
للمرحلة القادمة.
باملح�صلة ،ميكن اعتبار نتائج ن�شاطات احلملة للعام � 2009أ�سا�س ًا نوعي ًا �صاحل ًا للبناء عليها مبوا�صلة احلملة
لن�شاطاتها اجلماهريية وال�سيا�سية والدبلوما�سية والقانونية حملي ًا وللعمل على تدويلها يف �إطار اجلهد الوطني
لتدويل ق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيني والعرب يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي ،وللعمل على تدويلها م�ستندة �إىل
الإجماع الوطني و�إىل الت�ضامن الدويل حتى حتقيق �أهدافها وتكون مثا ًال حي ًا ملمو�س ًا لكفاح ون�ضال املواطنني
ال�سلمي والدميقراطي لأجل وقف انتهاكات دولة االحتالل الإ�سرائيلي حلقوقهم التي كفلها القانون الدويل
الإن�ساين و�إتقافيات جنيف لعام  1949والربوتوكولني الأول والثاين لل�صليب الأحمر الدويل.
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أول قضية نجاح حققتها الحملة

بعد احتجاز يتجاوز ثالثة وثالثني عام ًا

قرار �إ�سرائيلي بالإفراج عن جثمان ال�شهيد م�شهور �صالح

يف تط ّور جديد على �صعيد احلملة الوطن ّية ال�سرتداد جثامني ال�شهداء والك�شف عن املفقودين� ،أبلغ القائد الع�سكري يف ال�ضفة الغرب ّية عن قراره
باملوافقة على ت�سليم جثمان ال�شهيد م�شهور طلب �صالح �إىل �أ�سرته يف قرية عارورة يف حمافظة رام اهلل.
وقد جاء هذا القرار �أثر االلتما�س النوعي الذي تقدّم به مركز القد�س للم�ساعدة القانون ّية وحقوق الإن�سان بوا�سطة املحامي هيثم خطيب� ،إىل
حمكمة العدل العليا الإ�سرائيل ّية ،بخ�صو�ص الإفراج عن جثمان ال�شهيد م�شهور �صالح ،الذي ا�ست�شهد قبل  33عام ًا يف عمل ّية فدائ ّية يف الأغوار.
وقد �أ ّكد املحامي هيثم خطيب الذي يتابع الق�ضية� ،أنّ املركز قد ا�ستلم ردّا من النيابة ،العامة التي مت ّثل القائد الع�سكري يف ال�ضفة الغرب ّية،
ّ
يو�ضح قرار ال�سلطات الإ�سرائيل ّية بالإفراج عن جثمان ال�شهيد م�شهور �صالح ،بناء ًا على االلتما�س الذي ّمت تقدميه �إىل املحكمة العليا الإ�سرائيل ّية
قبل �أربعة �أ�سابيع .كما ذكر املحامي خطيب �أنّ هذا االلتما�س هو نوعي من الدرجة الأوىل على ال�صعيد القانوين ،بحيث طالب االلتما�س ال�سلطات
الإ�سرائيل ّية بال�سماح لعائلة ال�شهيد م�شهور �صالح من الو�صول �إىل قرب ابنها للت�أكد من انه تويف بالفعل ،عرب ا�ستخدام فح�ص احلم�ض الريبي
النووي « ،»DNAوبعدها �أن يتم نقل اجلثمان �إىل مدفن العائلة يف بلدة عارورة ،ليت�سنى لذويه دفنه ح�سب التقاليد الإ�سالم ّية.
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�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد ذكر اخلطيب �أنّ االلتما�س قد طالب ال�سلطات الإ�سرائيل ّية ،يف حالة عدم ت�سليم اجلثمان ،ب�أن ت�سمح بزيارة قرب ال�شهيد
ب�شكل دوري من قبل ذويه لل�صالة عليه� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أ ّكد االلتما�س �أهم ّية �إبالغ الأهل ب�شكل ر�سمي مبكان الدفن و�إعطاء �شهادة ر�سم ّية
ت�ؤ ّكد الدفن ح�سب التقاليد الدين ّية الإ�سالم ّية.
ومن جانبها ،ح ّذرت القيادة الوطن ّية حلملة ا�سرتداد جثامني ال�شهداء والك�شف عن م�صري املفقودين من كون القرار الإ�سرائيلي حماولة التفاف
وتنفي�س لل�ضغوط الوطن ّية والدول ّية على احلكومة الإ�سرائيل ّية والتي تطالبها بتنفيذ ما جاء يف القانون الدويل والإن�ساين يف اتفاق ّيات جنيف
لعام  ،1949والتي تلزم دولة االحتالل باحرتام كرامة املوتى ،ومتكني ذويهم من ت�شييعهم ودفنهم وفق ًا للتقاليد الدين ّية يف الأقاليم املحتلة ،ومبا
يليق بالكرامة الإن�سان ّية ل�ضحايا احلروب .ودَعت احلملة ذوي ال�شهداء واملفقودين �إىل تعزيز وحدتهم وكفاحهم على خمتلف املحاور ال�سيا�سة
والدبلوما�س ّية واجلماهري ّية والقانون ّية لتفويت هذه املحاولة الإ�سرائيل ّية ،م�ؤ ّكد ًة �أن هذ ِه الثمرة الأوىل للحملة ،والتي ال ُب ّد �أن تتكلل بالإفراج عن
جميع جثامني ال�شهداء الفل�سطيني والعرب والك�شف عن م�صري املفقودين.
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ملخص للحاالت
التي اعتمدت
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ائتالفات
ينظر املركز باهتمام بالغ �إىل الت�شبيك باعتباره واحدة من اال�سرتاتيجيات الهامة التي ي�ستخدمها ،كونها ت�ساعد يف تعظيم نتائج عمل منظمات
حقوق الإن�سان ،وت�ساعدها يف الت�أثري على ال�سيا�سات العامة يف اجتاه احرتام و�صيانة حقوق الإن�سان ،وكما ت�ساعد يف جتنب االزدواجية والتكرار
بني عمل املنظمات املختلفة وت�سهل تبادل اخلربات بينها.
ولهذه الغاية� ،ساعد املركز حين ًا ،وكان مبادر ًا �أحيان ًا �أخرى �إىل بناء �شبكات وائتالفات ويلعب دور ًا م�شارك ًا �أو قيادي ًا يف عدد من االئتالفات ،لعل
�أهمها-:

� .1شبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية:

وهي ائتالف ي�ضم  132م�ؤ�س�سة �أهلية فل�سطينية تعمل يف حقول تنموية و�إن�سانية خمتلفة يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتلعب دور ًا هام ًا يف
مراجعة ال�سيا�سات والدفاع عن ا�ستقاللية العمل الأهلي والت�أثري يف ال�سيا�سات التنموية ،وبناء قدرات القطاع الأهلي.
وقد حافظ املركز على ع�ضويته يف اللجنة التن�سيقيه لل�شبكة منذ عام .2006

 .2ائتالف الرقابة على احلريات العامة:

وهو ائتالف ن�ش�أ يف �أعقاب العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة مطلع عام  2009كنوع من اال�ستجابة للخروقات الوا�سعة حلقوق الإن�سان التي واكبت
تعميق االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني وتبادل الإجراءات غري القانونية التي م�ست قطاعات وا�سعة واتخذت طابع ًا انتقامي ًا يف كثري من احلاالت،
وي�ضم االئتالفات ال�شبكة وجمل�س منظمات حقوق الإن�سان ،وجلنة القوى الوطنية وممثلني عن الكتل الربملانية ،وهو هيئة م�شرتكة تعمل يف كل من
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة با�ستقاللية تامة عن االنق�سام ال�سيا�سي.

 .3جمل�س منظمات حقوق الإن�سان:

لعب املركز دور ًا مهم ًا مع م�ؤ�س�سات حليفة �أخرى يف �أعادة بناء جمل�س منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطينية ،والذي ي�ضم  10م�ؤ�س�سات تعمل يف كل
من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ويعترب قطاع حقوق الإن�سان جمال عملها الرئي�سي.
ومت انتخاب �سكرتاريا لهذا املجل�س من ثالثة �أع�ضاء ،كان املركز احدها.
متيز عمل املجل�س ب�إ�صدار مواقف و�أوراق عمل م�شرتكة وبلورة ا�سرتاتيجيات ملواجهة االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان.

62

 .4االئتالف من �أجل القد�س:

ت�أ�س�س االئتالف من �أجل ال ُقد�س عام  ،2004وذلك بهدف الت�صدّي لالنتهاكات الإ�سرائيلية التع�سفية ،ولتغري و�ضع القد�س املحتلة ،وذلك عن
طريق �إبراز االنتهاكات الإ�سرائيل ّية للقانون الدويل ،وال �سيما القانون الدويل الإن�سا ّ
ين واتفاقية جنيف الرابعة.
االئتالف من �أجل القد�س هو ائتالف مل�ؤ�س�سات املجتمع املدينَ ،ي ُ�ضم �شخ�صيات دينية ووطنية ،وم�ؤ�س�سات �أهلية ،وجمعيات خريية و�أفرادا
م�ستقلني ،ومقره الدائم يف القد�س املحتلة .لذلك يعترب املركز �أن ع�ضو ّيته يف االئتالف حيو ّية ومه ّمة.

 .5االئتالف الأهلي للدفاع عن حقوق املقد�سيني:

وا�صل املركز عمله يف هذا االئتالف الذي ن�ش�أ عام  2006و�ضم يف ع�ضويته  18م�ؤ�س�سة مقد�سية ،وقد �أدار املركز برنامج العيادة القانونية التابعة
لهذا االئتالف ،حتى نهاية الربع الثالث من عام  ،2009قبل الو�صول �إىل قرار طلب فيه املركز �إعفاءه من �إدارة هذا الربنامج� ،إثر خالفات �إدارية
و�سيا�سة وهيكلية ،ولكن املركز حافظ على ع�ضويته يف االئتالف ،مع ا�ستمراره بتبني الر�أي املنادي ب�ضرورة �إعادة درا�سة تعدد االئتالفات املقد�سية
وما �إذا كان هذا التعدد يعك�س �ضرورة �أم يعرب عن م�صالح �ضيقة ،وعرب عن حتفظه على منحى حتويل االئتالف �إىل م�ؤ�س�سة تناف�س �أع�ضاءه وينفذ
برامج �شبيهة برباجمها.

 .6االئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة عقوبة الإعدام:

ت�شكل هذا االئتالف من ع�شر م�ؤ�س�سات حقوق �إن�سان فل�سطينية عام  ،2008ومت تنظيم الئحة داخلية له ،ويعترب �أهم ن�شاط له �إقامة م�ؤمتر �سنوي
للتوعية وال�ضغط لإنهاء عقوبة الإعدام ،خا�صة بعد �أن �أ�صدرت املحاكم الفل�سطينية خالل عام  16 ،2009حكم ًا بالإعدام (  13يف قطاع غزة و  3يف
ال�ضفة) .ورغم عدم تنفيذ �أي عقوبة �إعدام خالل عام � .2009إال �أن ظاهرة الإعدام خارج القانون مازالت قائمة ومتار�س يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة� ،سواء ب�سبب دور امليل�شيات �أو جرائم ال�شرف �أو �ضحايا الفلتان الأمني.

 .7االئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة التعذيب:

وهو ائتالف جرى ت�أ�سي�سه من ثماين م�ؤ�س�سات خالل عام  ،2009بعد تعدد ال�شكاوي حول وقوع التعذيب يف مراكز االحتجاز والتوقيف الفل�سطينية،
�سواء يف ال�ضفة �أو غزة ،ويعترب ًا ا�ستمرار ًا ملواجهة التعذيب الذي متار�سه ال�سلطات املحتلة ،وتعترب الدولة الوحيدة يف العامل التي ت�شر عن التعذيب.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن التقارير الواردة من مراكز االعتقال والتوقيف للربع الأخري من عام  2009ت�شري �إىل حت�سن يتمثل يف تراجع وانح�سار يف
بع�ض و�سائل التعذيب التي �شهدتها الأرا�ضي الفل�سطينية منذ االنق�سام ال�سيا�سي �صيف عام .2007
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 .8االئتالف الأهلي ملدونة ال�سلوك:

وهو ائتالف ي�ضم � 5شبكات واحتادات مظالتية للعمل الأهلي الفل�سطيني ،طور ويعمل على ن�شر
مبادئ مدونة ال�سلوك التي تعك�س املمار�سات الف�ضلى للعمل الأهلي الفل�سطيني.
حيث �أن مدير املركز �أحد �أع�ضاء هذا االئتالف وي�شارك بجدية يف �أن�شطته.

 .9املجموعة الفل�سطنية لتحويل النزاع:

ي�ست�ضيف املركز عمل جمموعة امل�صادر الفل�سطينية لتحويل النزاع والتي ت�ضم جمموعة من
اخلرباء يف هذا املجال ،وتهدف �إىل تطوير مهارات التعامل مع النزاع وحتويلها �إىل طاقات
�إيجابية ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التعامل مع النزاع ومقرها بريطانيا.
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التطوع
حافظ املركز منذ عدة �سنوات على �شبكة من املتطوعني يف املناطق املختلفة من ن�شطاء و�أع�ضاء جمال�س حملية وم�ستفيدين �سابقني من براجمه،
حيث ي�ساعد ه�ؤالء يف تنفيذ برنامج التوعية والثقافة القانونية وح�سب الإمكانيات املتاحة والظروف العامة ،ويف �إطار هذا الربنامج يعمل املركز
على تقدمي اال�ست�شارة القانونية والإر�شاد ب�شكل فردي ملواطنني يتوجهون للمركز �أو يت�صلون هاتفيا ،وكذلك من خالل االجتماعات العامة يف مناطق
خمتلفة من ال�ضفة الغربية ،ومن خالل �إ�صدار الن�شرات الإر�شادية التي ي�ستفيد منها املتطوعون الذين يعملون مع املركز .ومن الن�شاطات املهمة يف
هذا املجال برامج التدريب الذي ينفذها املركز يف املحافظات املختلفة وتكون الفئات امل�ستهدفة عادة هي ن�شطاء املتطوعني مع املركز �أو امل�ؤ�س�سات
القاعدية املحلية .ونعمل من خالل هذه الدورات على ت�أهيل جمموعات من املتطوعني على التعامل مع ق�ضايا املواطنني واحتياجاتهم اليومية و
الدفاع عن حقوقهم املختلفة حال تعر�ضها لأي انتهاك من قبل جهات ر�سمية �أو غري ر�سمية ،ويقوم ه�ؤالء املتدربون مب�ساعدة املركز من خالل جمع
الوثائق واملعلومات ال�ضرورية للمتابعة القانونية.
من النتائج املبا�شرة لهذا الربنامج ،ال�سرعة امللحوظة يف و�صول املنتفعني للمركز وتوفري معلومات مهمة للمتابعة القانونية وكذلك توفري الوثائق
وامل�ستندات ب�شكل �أكرث دقة وب�شكل �أ�سرع من ال�سابق.
ومع التو�سع احلا�صل يف الربامج التي ينفذها املركز وتزايد احلاجة لعمل املتطوعني� ،سعى املركز لتامني التمويل الالزم من اجل تطوير عمل
املتطوعني مبا ي�شمل ت�أهيلهم وتدريبهم على مهارات الر�صد والتوثيق وكتابة التقارير يف حماولة لتطوير حركة حقوق الإن�سان الفل�سطينية لت�صبح
مبنية على الع�ضوية الطوعية .
ويعترب املركز �أن عام � 2010سوف يكون نقطه حتول يف هذا االجتاه ،حيث �سوف تتم بلورة �أنويه لهذه احلركة من املتطوعني/ات ،وتوفري التدريب
والإمكانات اللوج�ستيه الالزمة النطالقتهم.
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مرتاكمة

احلق يف ال�سكن

الجـــــــداول

ق�ضايا املقد�سيني
حرية احلركة والتنقل

66

6

ال�سفر
زيارات ال�سجون
الت�صاريح

7

حملة ا�ستعادة اجلثامني

8

ق�ضايا متنوعة

100

30
20
50
200
0

2

0

19

160

17

149

0

1

10

9

2

0

49

1

4

0
0
167
2
155
2

4

0

0

2

5

3

10

0

0

32

13

404

322

0
0
0
0
0

34
0

1

54

3
14

0

0

3

1

2

0

5

12

1
371
10

0

0

16

945
541

21

1

15
1

ا�ست�شارات قانونية

16

0

55
6

0

5

50

5

16
14

2400

37

0

28
18

0

2

307

2

1
1

املجموع

201

0

189
172

0

5

26

5

199
180

576

22

0

4
2

0

3

1

3

26
10

حقوق اقت�صادية

0

0

52
15

0

0

18

0

312
111

100

15

0

29
7

0

0

0

1
1

5

مغلقة ايجابيا

18
3

حقوق اجتماعية

مغلقة

مغلقة �سلبيا

غري ذلك

قيد املتابعة

التما�سات

0
0
1

12

0

574

2

0
39

ق�ضايا تعالج يف املحاكم الفل�سطينية

نوع الق�ضية

عدد امللفات املخطط لها

1

م�صلحة عامة

1

2

ف�صل تع�سفي

50

3

اعتقال �سيا�سي

0

4

�إغالق جمعيات

3

5

ق�ضايا متنوعة

0

املجموع
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الق�ضايا املعاجلة
جديدة

مغلقة

مغلقة �سلبيا

مرتاكمة

مغلقة ايجابيا

1

0

0

40

0

0

0

34

0

2

2

0

0

1

0

43

37

0

2
1

0

100
60

0
1

162
119

5
2

3
3

2
39

4
2

0
2

53
53

غري ذلك

0
44
7

قيد املتابعة

التما�سات

2

1

98

62

14

49

2

0

2

0

118

112
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البيئة
الداخلية

68

69

تطوير البيئة الداخل ّية يف املركز� ،أ�سا�س النجاح يف البيئة املٌحيطة.
ا�ستمرار ًا يف تطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية ( ،)2012-2008والتي ُو�ضعت نتيجة لتو�صيات تقييم خارجي لعمل ون�شاطات املركز ،والتي كان من
�ضمنها تو�صية ب�ضرورة تطوير بيئة العمل وخا�صة يف فرع ال ُقد�س واال�ستثمار يف الطاقم ،فقد �سعى املركز خالل عام � 2009إىل تطوير البيئة
الداخل ّية وحت�سينها من عدّة حماور �أ�سا�س ّية تتعلق بطاقم العمل ،وبناء القدرات ،وحت�سني ال ُبنية املكان ّية.

طاقم العمل:
�أ .منو طاقم العمل:
بلغ عدد موظفي املركز (يف نهاية  25) 2009موظف ًا (منهم ت�سع ن�ساء – �أكرث من ال ُثلث  ) %36 -من
بينهم �سبعة حمامني 8 ،بوظائف جزئ ّية( .مقارنة مع  17موظفا يف  ،)2008علما ب�أن �ستة من املوظفني
اجلدد بوظائف كاملة �أو جزئية ،هم موظفون على م�شاريع ينتهي العمل بها نهاية .2010
لقد جاء هذا النمو يف عدد �أفراد الطاقم ا�ستجابة الحتياجات تو�سيع خدمات املركز .فقد ّمت توظيف
ومن�سق للم�شاريع ،و�أربعة من�سقني ميدانيني للعمل يف ال�ضفة الغرب ّية (�شمال،
م�سئول لتجنيد الأموالّ ،
جنوب ،و�سط ،والقد�س) ،كما ّمت التعاقد مع حمام خمت�ص  Senior Advocateكي ُير�شد
و ُي�شرف على عمل الطاقم فيما يخت�ص بتبني املركز لق�ضايا هدم املنازل يف القد�س.
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الهيكل التنظيمي

للمركـــز
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ب .الطاقم الإداري  /الوحدة الإدار ّية:
نتيجة لتن ّوع املهام املنوطة بكل موظف ،فقد ّمت ا�ستكمال الهيكل ّية بتعيني مدراء للدوائر ( ،الوحدة القانون ّية ،وحدة الربامج والعالقات العامة،
الوحدة الإدار ّية ،وحدة البحث امليداين) ،بحيث ُيدير كل ِوحدة مدير يتابع املهمات اليوم ّية املتعلقة ِبعمل طاقمه .وي�ش ّكل مدراء الوحدات طاقم
الإدارة ويعقدون اجتماعات دور ّية لفريق العمل� ،إ�ضافة �إىل اجتماعات دور ّية مع املدير العام للمركز ،وعلى ُم�ستوى دوائرهم.

قدرات طاقم العمل:
كي يتمكن املركز من حتقيق �أهدافه على �أكمل وجه ،ف�إ ّنه يو ّفر امل�ساحة الكاف ّية للطاقم كي يط ّور من قدراته ،بحيث التحق حمامو املركز مبجموعة من الدورات التي
ت�ستهدف تو�سيع �أفق املعرفة والدراية يف ما يخت�ص بالقوانني املحل ّية والقانون الإ�سرائيلي ( ّمت عقد ثالث دورات يف جامعة تل �أبيب) .كما التحق جمموعة من موظفي املركز
يف دورات تتعلق ب�إدارة امل�شاريع ،بهدف تي�سري وتلبية احتياجات امل�شاريع املختلفة التي يديرها املركز ،وتنظيم دورة للمحامني العاملني يف الدفاع عن حقوق ال�سكن ،وكذلك
تطوير املكتبة القانون ّية ،والتعاقد مع حمام ذي خربة طويلة للإ�شراف على ملفات هدم املنازل بالقد�س .وبناء طاقم قانوين قادر على الت�صدي لهدم املنازل بالقد�س.
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البنية المكان ّية:
تحسين ُ
مقر جديد ،ي�ستطيع �أن ي�ستوعب عدد ًا �أكرب من �أفراد الطاقم،
ا�ستجابة لتط ّور العمل وخا�صة يف مدينة القد�س ،فقد انتقل فرع املركز يف القد�س �إىل ٍ
�إ�ضافة �إىل وجود قاعة ت�ستخدم يف التدريب واالجتماعات.
كما ّمت جتديد جمموعات خمتلفة من الأجهزة االلكرتون ّية والأثاث املكتبي يف الفروع الثالثة للمركز ،وذلك بهدف خلق بيئة عمل ُمريحة للطاقم.
�إ�ضافة �إىل ذلك قام املركز ،وبقدراته الذات ّية ،بتطوير برنامج لإدخال البيانات وحتليلها ب�شكل �سل�س و�سهل.
كما ّمت ا�ستحداث جلنة اجتماع ّية يف املركز ،تهدف �إىل خلق وحت�سني اجلو الأ�سري �ضمن �أفراد الطاقم ،وعمل �صندوق اجتماعي خا�ص باملركز.
كما تعاقد املركز مع �شركة ُمتخ�ص�صة لتطوير موقعه االلكرتوين ،وقرر ا�ستخدام وقف ّية جمل�س الإدارة ل�شراء مقر جديد للمركز.
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الهيئة اإلدارية

�أع�ضاء
جمل�س الإدارة

�أع�ضاء
جمل�س الأمناء
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اال�سم

الو�صف الوظيفي

د� .أريج عودة
ال�سيد �أمني عنابي
ال�سيدة �إنت�صار ال�سلمان
ال�سيد تي�سري عاروري
د.جورج جقمان
ال�سيد �سميح خليل
الأ�ستاذة غادة زغري
د .فيحاء عبد الهادي
ال�سيد ن�صفت خف�ش

امل�ست�شارة القانونية يف مكتب حمافظ رام اهلل و البرية
مديرة يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
نا�شطة ن�سوية  -طولكرم
حما�ضر يف جامعة بريزيت
�أ�ستاذ يف جامعة بريزيت ومدير م�ؤ�س�سة مواطن
مدير �شركة امل�شرق للت�أمني
مديرة تنفيذية /حتالف �أمان
باحثة م�ستقلة
نا�شط اجتماعي وممثل منتخب عن متطوعي املركز

اال�سم

الو�صف الوظيفي

ال�سيد �أحمد �سمارة
د� .أريج عودة
ال�سيد �أمني الباي�ض
ال�سيد �أمني عنابي
ال�سيدة �إنت�صار ال�سلمان
د .با�سم الزبيدي
ال�سيد تي�سري عاروري
ال�سيدة جانيت ميخائيل
د.جورج جقمان
م .خالد البطراوي
د .زكي ح�سن
ال�سيد �سام بحور
ال�سيد �سميح خليل
الأ�ستاذة غادة زغري
د .فرا�س ملحم
د .فيحاء عبد الهادي
د .حممد جاد اهلل
د .م�ضر ق�سي�س
ال�سيد ن�صفت خف�ش
ال�سيدة نهى الربغوثي
د .نائل طه
ال�سيدة نيبال ثوابته

نا�شط �إجتماعي
امل�ست�شارة القانونية يف مكتب حمافظ رام اهلل والبرية
نا�شط �إجتماعي
مدير يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
نا�شطة ن�سوية  -طولكرم
�أ�ستاذ يف جامعة بريزيت
حما�ضر يف جامعة بريزيت
رئي�سة بلدية رام اهلل
�أ�ستاذ يف جامعة بريزيت ومدير م�ؤ�س�سة مواطن
رجل �أعمال  -نا�شط يف الدفاع عن حقوق االن�سان
�أ�ستاذ يف جامعة بريزيت
رجل �أعمال
مدير �شركة امل�شرق للت�أمني
مديرة تنفيذية
�أ�ستاذ يف جامعة بري زيت
باحثة م�ستقلة
طبيب  -ع�ضو نقابة الأطباء
�أ�ستاذ يف جامعة بريزيت
نا�شط �إجتماعي وممثل منتخب عن متطوعي املركز
نا�شطة /معلمة متقاعدة
�أ�ستاذ يف جامعة النجاح
مدير مركز تطوير االعالم يف جامعة بري زيت

طاقم المركز
امل�ستوى التنفيذي

ع�صام العاروري -املدير العام للمركز.
رامي �صالح -مدير فرع القد�س ،واملدير الإداري.

وحدة الربامج والعالقات العامة

مي فر�سخ -مديرة وحدة الربامج والعالقات العامة.
فيوليت رفيدي  -من�سقة الربامج وامل�شاريع.
فوزي قا�سم -م�س�ؤول الدعم واملنا�صرة.
�سامل خلة -م�س�ؤول الإعالم والعالقات العامة.

الوحدة القانونية

ب�سام كراجة -مدير الوحدة القانونية.
وائل القط -حمامي.
�سليمان �شاهني -حمامي.
هيثم خطيب -حمامي.
حممد �أبو �سنينة -حمامي.
ناهد عابدين -حمامية.
�أ�سامة حلبي -امل�ست�شار قانوين.

الوحدة املالية والإدارية

�أمني دواب�شه -حما�سب.
�إخال�ص قرعان -م�ساعدة مالية.
ح�سني �أبو عرة -الداعم الإداري.

وحدة العمل امليداين والتطوعي

عبداهلل حماد -مدير وم�شرف وحدة العمل امليداين والتطوعي.
حت�سني عليان -من�سق تدريب( من�سق م�شروع املدافعني عن حقوق الإن�سان).
نبيل عبداهلل -باحث ميداين.
ثريا �أبو حامد -من�سقة ميدانية.
عالء غيث -من�سق ميداين.
�ساهر �صر�صور -من�سق ميداين.
جليلة �إر�شيد -من�سقة ميدانية.
جهان من�صور -م�ساعدة قانونية ( لفرع �سلفيت).
عبري الهدمي – م�ساعدة قانونية (لفرع القد�س).
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الممولون

اجلهات املانحة الدائمة

ح�صل املركز على متويل من م�ؤ�س�سة فورد منذ عام � .1997أما بالن�سبة للم�شروع احلايل ،فقد ح�صل املركز على متويل مل�شروع مدته �سنة ون�صف بقيمة
� 300ألف دوالر .يركز امل�شروع على جتنيد جمموعات من الفئات ال�شابة من املتطوعني للدفاع عن حقوق الإن�سان وليكونوا دعائم للمركز.

ح�صل املركز على متويل من م�ؤ�س�سة « خبز من �أجل العامل» منذ ت�أ�سي�سه� .أما بالن�سبة للم�شروع احلايل ،فقد ح�صل املركز على متويل مل�شروع مدته ثالث
�سنوات بقيمة � 180ألف دوالر .يركز امل�شروع على الدفاع عن الفل�سطينيني �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان وفقا للقوانني ال�سارية يف املناطق الفل�سطينية
والقوانني الدولية.

ح�صل املركز على متويل من م�ؤ�س�سة كافود منذ عام � .1995أما بالن�سبة للم�شروع احلايل ،فقد ح�صل املركز على متويل مل�شروع مدته ثالث �سنوات
بقيمة  97.500.00جنيه �إ�سرتليني .يركز امل�شروع على تعزيز دور املجتمع املدين يف تعزيز الدميقراطية و حقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل توفري التمثيل
القانوين للفئات الفل�سطينية املهم�شة واملحرومة من حقوقها بالإ�ضافة لتعر�ضها النتهاكات حرياتهم الأ�سا�سية.
ح�صل املركز على متويل من م�ؤ�س�سة  NDCمنذ عام  ،2008مل�شروع مدته �سنة ون�صف بقيمة � 165ألف دوالر .يركز امل�شروع على حماية حقوق
الإن�سان و�سيادة احلكم الر�شيد.

ح�صل املركز على متويل من املمثلية االيرلندية منذ عام � .2007أما بالن�سبة للم�شروع احلايل ،فقد ح�صل املركز على متويل مل�شروع مدته �سنة واحدة
بقيمة � 70ألف يورو.
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اجلهات املانحة مل�شاريع حمددة

ح�صل املركز على متويل من م�ؤ�س�سة �إيباال منذ عام  ،2007مل�شروع مدته �أربع �سنوات بقيمة  160الف يورو .يركز امل�شروع على حماية احلقوق االجتماعية
واالقت�صادية للمقد�سيني.

ح�صل املركز على متويل من املجل�س الرنويجي لالجئني منذ بداية عام  2009و�سوف يكون هناك تعاون من خالل مراحل جديدة للم�شروع عام .2010
يركز امل�شروع على توفري امل�ساعدات القانونية للأ�شخا�ص املت�ضررين من اجلدار ومن �سيا�سة هدم املنازل والرتحيل الق�سري يف منطقة ج يف ال�ضفة
الغربية ،وكذلك �ضد هدم املنازل يف القد�س ال�شرقية.

وقع مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان �أول اتفاقية مع م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل عام  ،2009على م�شروع بعنوان « الواقعية واحلماية» مدته
�شهر واحد ابتداء من  20متوز 2009لغاية � 20أب  2009وقيمة التمويل  2.024.00يورو.

وقع مركز القد�س �أول اتفاقية تعاون مع م�ؤ�س�سة تريي عام  ،2009على م�شروع بعنوان «الو�صول للخدمات الأ�سا�سية :حماية حقوق الفقراء واملهم�شني».
مدة امل�شروع � 4أ�شهر و قيمة التمويل  26.180.00دوالر.
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بيان �أ

بيــــــان املركـــــز املايل كما يف  31كانون الأول 2009

�إي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة:
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
تربعات م�ستحقة القب�ض
�سلف موظفني
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

3
5
6

جمموع موجودات متداولة
ودائع بنكية خم�ص�صة
موجودات ثابتة ،بال�صايف

4
7

املطلوبات و�صايف املوجودات
املطلوبات
م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �إنتفاعات املوظفني

8
9

جمموع املوجودات

جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات:

الوفر العام (العجز) (بيان  -ج)
وفر م�ؤقت التخ�صي�ص (بيان  -ج)
وقفية جمل�س الأمناء (بيان  -ج)

جمموع �صايف املوجودات
جمموع املطلوبات و�صايف املوجودات
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2009
دوالر

2008
دوالر

360.378
34.002
17.201
9.200

129.825
76.757
16.462
13.475

420.781
308.837
64.028

236.519
350.663
30.561

793.646

43.895
131.088

617.743

58.500
106.778

174.983

165.278

14.901
332.569
271.193

()15.032
238.027
229.470

618.663
793.646

452.465
617.743

بيان ب

بيــــــان الن�شـــــاطـات كما يف  31كانون الأول 2009

�إي�ضاح
االيرادات الت�شغيلية
منح وتربعات
ايرادات متفرقة
املجموع
الوفر املحرر من الوفر م�ؤقت التخ�صي�ص

جمموع االيرادات الت�شغيلية
امل�صاريف
الرواتب وامل�صاريف املتعلقة بها
ر�سوم حماكم
لوازم مكتب وم�صاريف �ضيافة
لوازم براجمية  -ور�شات عمل
موا�صالت وتنقالت
بريد وبرق وهاتف
�أتعاب تدقيق ح�سابات
م�صاريف مقر و�صيانة
�أتعاب تقييم وتطوير

11
10
11

الوفر العام
دوالر

41.723
41.723
603.837

645.560

421.494
14.009
18.712
17.978
19.861
8.042
6.018
55.375
-

الوفر م�ؤقت
التخ�صي�ص
دوالر

698.379
698.379
()603.837

94.542

-

2009
دوالر

698.379
41.723
740.102
-

740.102

421.494
14.009
18.712
17.978
19.861
8.042
6.018
55.375
-

2008
دوالر

485.418
12.644
498.062
-

498.062

360.750
7.848
21.915
8.635
13.836
9.024
9.996
48.300
1.678

جمموع امل�صاريف
فائ�ض االيرادات على امل�صروفات

561.489
84.071

94.542

561.489
178.613

481.982
16.080

ا�ستهالكات املوجودات الثابة
خ�سائر فروقات عملة

()8.881
()3.534

-

()8.881
()3.534

()5.021
()815

التغري يف �صايف املوجودات لل�سنة

71.656

94.542

166.198

10.244

79

شـــكرًا

80

لإلتصال بنا
مكتب رام اهلل

عمارة زهرة امل�صايف ،الطابق الرابع
�شارع الإر�سال
رام اهلل ،فل�سطني
هاتف+972 2 298 7981 :
فاك�س+972 2 298 7982 :
مكتب القدس

عمارة كمال
� ،14شارع ابن بطوطة
القد�س ال�شرقية
هاتف+972 2 627 2982 :
فاك�س+972 2 626 4770 :
www.mosaada.org

