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رسالة من رئيس مجلس االدارة
راقب الفل�سطينيون الثورات العربية ي�شدهم عامالن ،الأول �أن ت�ؤدي هذه الثورات اىل تغريات يف توازنات القوى
الإقليمية مل�صلحتهم ،بازاحة حلفاء ا�سرائيل ووكالء م�صاحلها ،ون�شوء دميقراطيات تكذب �إدعاء وزيف �صورتها
باعتبارها الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة ،من ناحية ،مع ترقب ن�شوء ربيع فل�سطيني يتمثل بتحرير الأر�ض
الفل�سطينية من الإحتالل وا�ستعادة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه الوطنية امل�شروعة.
وقد ات�سمت البيئة اخلارجية التي �أثرت على الفل�سطينيني ،وتركت �آثارا متفاوتة على عمل املركز ،خالل عام
 ،2011با�ستمرار جمود املفاو�ضات ،بل و�صولها اىل طريق م�سدود جراء ت�صعيد الإ�ستيطان الإ�سرائيلي
للأرا�ضي الفل�سطينية ،ومراوحة امل�صاحلة الفل�سطينية يف مكانها رغم ح�صول تقدم على امل�ستوى الر�سمي ،ومع
ذلك فقد حت�سنت حالة حقوق الإن�سان حمليا ،ويف املح�صلة تلقينا عددا �أقل من ال�شكاوى يف مو�ضوعي الإحتجاز
التع�سفي والف�صل من الوظيفة العمومية ،رغم ت�أخر الق�ضاء بالبت يف الق�ضايا املرفوعة �ضد احلكومة يف هذه
الق�ضايا ،وهو ما يدفع اىل الي�أ�س الآالف ممن فقدوا وظائفهم وم�صادر عي�شهم ويهدد ال�سلم الإجتماعي جراء
ق�صر النظر يف التعامل مع الأمن باملنظور البولي�سي ال�ضيق.
ومن امليزات الهامة التي ميزت العام املن�صرم ا�ستمرار ا�سرائيل يف م�أ�س�سة وقوننة �سيا�ساتها التمييزية والعن�صرية،
واقرار جمموعة قوانني وال�شروع يف �أخرى ،مثل قانون النكبة الذي يجرم �إحياء الفل�سطينيني حملة الهوية الإ�سرائيلية لذكرى النكبة ،وتقدمي م�شروع قانون
لتعريف �إ�سرائيل كدولة يهودية واعتبار اللغة العربية لغة ر�سمية وحيدة ،لتغيري �أ�سماء ال�شوارع والأحياء التي حتمل ت�سميات عربية ،وكذلك امل�سا�س بحرية الر�أي
والتعبري وحماولة �سن ت�شريعات ت�ضيق اخلناق على عمل اجلمعيات الأهلية املعار�ضة للإحتالل و�إجراءاته.
وتزامن كل ذلك مع ت�صعيد غري م�سبوق يف �إعتداءات امل�ستوطنني على الفل�سطينيني و�أمالكهم ،مع تراخي جي�ش الإحتالل عن القيام بواجبه يف حماية املدنيني ،بل
�أكرث من ذلك هناك �شواهد عديدة على تواط�ؤ هذا اجلي�ش وت�شجيعه ورعايته لتلك الإعتداءات.
وعلى �صعيد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية جرى ت�صعيد كبري يف �سي�سة هدم املنازل واملن�ش�آت وخا�صة الزراعية واجراءات الإخالء الق�سري للتجمعات البدوية والرعوية
املقيمة يف املنطقة امل�صنفة» جيم» ،والتي �شملت �أو�سع حملة �ضد �آبار جمع املياه التي يحفرها الفل�سطينيون لدرء العط�ش عن �أ�سرهم وحيواناتهم ،وت�شري قرارات
املحاكم الإ�سرائيلية اىل ان عام � 2012سي�شهد ت�صعيدا ا�ضافيا ورمبا ي�ؤدي اىل اندالع مواجهات وا�سعة مع قوات الإحتالل على هذه اخللفية.
اننا ننظر بقلق �شديد اىل التغريات يف البيئة القانونية التي قد حتد من قدرتنا على حماية ال�ضحايا بالو�سائل القانونية املتاحة لوحدها ،وهي مقيدة بقوانني و�أوامر
ع�سكرية �إحتاللية ظاملة ،ال تقيم وزنا للقانون الدويل الإن�ساين ،مما يدفعنا لإطالق �صرخة ا�ستغاثة لكل �أ�صدقائنا وحلفائنا ومطالبة املجتمع الدويل بال�ضغط
لو�ضع حد لغطر�سة �إ�سرائيل و�سيا�ساتها العدوانية والتو�سعية ،وفر�ض عقوبات عليها �أ�سوة بالدول املارقة ،ال �سيما وهي حتتل مكان ال�صدارة يف تنكرها لل�شرعة
الدولية وقرارات ال�شرعية الدولية ،ممثلة بقرارات الأمم املتحدة وجمل�س الأمن الدويل.
وهي دعوة لكل الدول ،التي مل تدعم طلب منظمة التحرير الفل�سطينية للإعرتاف بفل�سطني دولة ومنحها ع�ضوية كاملة يف الأمم املتحدة ،للرتاجع عن مواقفها
التي تتعار�ض مع مبادئ احلق والعدل ،واتخاذ موقف مبدئي و�أخالقي بعيدا عن املعايري املزدوجة والكيل مبكيالني.
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كلمة من المدير العام لمركز القدس
�شك ٌر وعهد
يعر�ض التقرير التايل ملخ�صا مكثفا البرز االنتهاكات ،الإ�سرائيلية والفل�سطينية ،حلالة حقوق االن�سان ،وعمل
املركز يف املجاالت التي ين�شط بها ،من خالل فروعة االربعة ،وطاقمه املكون من  31موظفا ومتعاقدا لتقدمي
اخلدمات ،بوظائف كلية وجزئية ،ومن بينهم احد ع�شر حماميا/ة (احدهم يحمل اجازة مزدوجة وخم�سة اجازات
فل�سطينية وخم�سة اجازات ا�سرائيلية) وخم�سة م�ساعدين قانونيني ،وخم�سة ع�شر موظفا يعملون يف مهام االت�صال
و احلمالت والتعبئة وجتنيد االموال واالدارة العامة.
مت خالل عام  2011تبني  1165ق�ضية جديدة ،باال�ضافة اىل متابعة العمل يف  922ق�ضية مرتاكمة من عام
 ،2010لي�صل جمموع الق�ضايا عام  2011اىل  2157ق�ضية ،يف قفزة تاريخية .ويعود الف�ضل يف ذلك اىل تو�سع
طاقم املركز وافتتاح فرع ا�ضايف .وبلغت م�صاريف املركز حوايل  850الف دوالر (مل ي�صدر تقرير مدقق لغاية
اعداد التقرير) وللتعرف على الفعالية فان تكلفة الق�ضايا اجلديدة فقط خالل العام يبلغ قرابة  1.4مليون دوالر
فيما لو مت ح�سابها باملقارنة مع تكلفة متحفظة يف القطاع اخلا�ص (�أنظر/ي اجلدول يف ال�صفحة التالية) .ف�ضال
عن ن�شاطات التوعية والتدريب واال�ست�شارات الفردية واجلماعية ون�شاطات املنا�صرة واملن�شورات ال�صادرة عن املركز
كما ونوعا .و�ضمن ذلك ا�صدار فيلمني وثائقيني وعدة درا�سات .وتعزيز دور املركز على خارطة منظمات حقوق االن�سان حمليا وعربيا.
ويقدم التقرير تفا�صيل ا�ضافية حول نتائج عملنا والتاثري االيجابي يف حياه املواطن .والفرق الذي ت�شكله تدخالت املركز من خالل مناذج لق�ص�ص جناح وتدخالت
املركز.
يحق لنا �أن نفخر �أننا متكنا خالل العام املنق�ضي من حماية  733منزال من الهدم ،وبذلك منعنا ت�شريد قرابة �ألف عائلة ،كما �ساعدنا  110عائالت على حماية
من�ش�آتها الزراعية والتجارية وم�صادر عي�شها ،ومنعنا ت�شريد  125عائلة بدوية تعي�ش يف املنطقة امل�صنفة «جيم» و�ساعدنا  800عائلة مقد�سية على ا�سرتجاع بع�ض
حقوقها� ،سواء كانت مدنية واجتماعية او اقت�صادية ،وتطول قائمة املنجزات....مما ي�ستوجب توجيه ال�شكر لكل من جعل ذلك ممكنا ،ونبد�أ مبجل�س �إدارة املركز
وجمعيته العمومية على جهودهم الطوعية ودعمهم غري املحدود ،وكذلك �شركاءنا الدوليني الذين قدموا لنا دعما غري حمدود ،مبنيا على الثقة وال�شراكة احلقيقية
(�أنظر/ي �صفحة  ،)63،62ومئات املتطوعني يف القرى واملدن والبلدات وم�ضارب البدو ،وع�شرات املوردين من مهند�سني وم�ساحني وحمامني وخرباء ومزودي
خدمات خمتلفة والعديد من موظفي الدوائر احلكومية والوزارات الذين �سهلوا عملنا ،وال �أن�سى طاقم املركز الذين ي�صلون الليل بالنهار وال يحدهم وقت الدوام
وال يغلقون هواتفهم اخللوية يف وجه �أحد ،حتى �أيام الأعياد والعطل ويتحملون �ضغوطا معنوية و�أخالقية هائلة لتهدئة وامت�صا�ص اخلائفني واملحبطني والغا�ضبني
من �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان.
ال�شكر لكل ه�ؤالء والعهد لهم وقبلهم لآالف ال�ضحايا �أن نبقى �أمناء على مهمتنا و�أن نحفظ م�صادرنا ،و�ضمنها وقتهم ومالهم وخرباتهم ،ون�ستخدمها ب�أعلى كفاءة
ممكنة.
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م�ؤ�شرات الفاعلية  efficiencyح�ساب تكلفة امللفات التي فتحت عام  2011مقارنة مع تكاليف “متحفظة” يف القطاع اخلا�ص

املحاكم اال�سرائيلية
املحاكم الفل�سطينية

نوع الق�ضية
امل�صلحة العامة
االرا�ضي
اعتداءات امل�ستوطنني
هدم منازل
من�شات زراعية
الرتحيل الق�سري
احلقوق االجتماعية
احلقوق االقت�صادية
ال�سفر
زيارات �سجون
الت�صاريح
حملة اجلثامني
ق�ضايا متنوعة
املجموع

عدد امللفات
9
4
6
194
25
35
290
470
8
7
13
0
129
1،190

تكلفة امللف يف القطاع اخلا�ص
10،000
5،000
2،000
1،500
1،500
3،000
700
700
500
300
300
0
700
0

املجموع
90،000
20،000
12،000
291،000
37،500
105،000
203،000
329،000
4،000
2،100
3،900
0
90،300
1،187،800

امل�صلحة العامة
ف�صل تع�سفي
اعتقال �سيا�سي
اغالق جمعيات
ق�ضايا متنوعة
املجموع

1
1
10
0
1
13

10،000
1،000
1،000
0
0

10،000
1،000
10،000
0
0
21،000

48
11
59

3،000
2،000

144،000
22،000
166،000
1،374،800

التما�سات يف املحاكم اال�سرائيلية
التما�سات يف املحاكم الفل�سطينية
املجموع

املجموع النهائي
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من نحن
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية هو م�ؤ�س�سة فل�سطينية غري ربحية ،ت�أ�س�س يف العام  ،1997بعد انف�صاله عن جلنة ال�صداقة الأمريكية “كويكرز” ،والذي ارتبط
بها منذ العام  1974وحتى تاريخ انف�صاله عنها يف ذات العام املذكور �سابقا .كان وما زال مركز القد�س للم�ساعدة القانونية يف طليعة امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية التي
تدافع عن احلقوق الإن�سانية للفل�سطينيني وتقف يف وجه انتهاك هذه احلقوق.
ومنذ انف�صاله يف العام  ،1997قدم املركز خدمات قانونية جمانية �شملت متثيال قانونيا وا�ست�شارات قانونية �ضد كافة انتهاكات حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة .بجانب ذلك يقدم املركز العديد من اخلدمات الأخرى ،مثل :الدفاع القانوين يف ق�ضايا امل�صلحة العامة ،الإ�صالح القانوين ،رفع الوعي،
املنا�صرة وال�ضغط ،وغريها من التدخالت واخلدمات.
رؤية المركز
امل�ساهمة يف بلورة جمتمع فل�سطيني حتكمه �سيادة القانون.
رسالة المركز
تقدمي التمثيل واخلدمات القانونية لل�ضحايا الفل�سطينيني وخ�صو�صاً الفئات ال�ضعيفة وامله�شمة بغ�ض النظر عن مرتكبها والقيام بكل الأن�شطة امل�ساندة التي ت�ؤدي
�إىل ذلك.
أهداف المركز
�أو ًال :احلد من املعاناة وحت�سني حياة �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان ،من خالل معاجلة ما يلي:
1.1امل�ساهمة يف ت�سهيل وحت�سني حياة ال�ضحايا من الفل�سطينيني ورفع املعاناة عنهم من خالل تقدمي خدمات التمثيل القانوين.
2.2الت�أ�سي�س لتحويل حركة الدفاع عن حقوق الإن�سان �إىل حركة �شعبية.
3.3تو�سيع ن�شاط املركز املجتمعي من خالل الت�شبيك والتن�سيق والتعاون.
4.4العمل على دميومة التطوير املهني والبناء امل�ؤ�س�ساتي.
5.5تعزيز الوعي العام وامل�شاركة الن�شطة للجمهور فيما يتعلق بحقوق الإن�سان و�أهمية �سيادة القانون.
6.6امل�ساهمة وامل�شاركة يف ال�ضغط واملنا�صرة الدوليني من �أجل �إيجاد حل عادل للق�ضية الفل�سطينية وفقاً لقرارات الأمم املتحدة.
ثاني ًا� :إ�صالح ال�سيا�سات العامة والقوانني مبا يتفق مع حقوق الإن�سان وممار�سات احلكم الر�شيد ،من خالل التعهد مبا يلي:
1.1مواجهة انتهاكات حقوق الإن�سان و الق�ضايا التي تخت�ص بامل�صلحة العامة.
2.2تعزيز ثقافة احرتام وتقدير حقوق الإن�سان و ت�أ�سي�س قوى منا�صرة.
3.3تعزيز �أدوار املنظمات الفل�سطينية الغري حكومية املتخ�ص�صة يف جمال حقوق الإن�سان و احلكم الر�شيد.
مناطق التدخل القطاعية
منذ  38عام ًا وما زال مركز القد�س ُ
يقف للدفا ِع عن العدالة والكرامة االن�سانية بغ�ض النظر عن اجلهة التي ارتكبتها .ونتيجة لذلك ،ات�سع جمال
الربامج الرئي�سية للمركز لي�شمل العديد من جماالت التدخل.
وتقدم الأق�سام االتية موجزا للتدخالت القطاعية للمركز تبع ًا للمنطقة اجلغرافية.
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المناطق المصنفة «ج»
معاهدة جنيف الرابعة
املــادة ()33
ال يجوز معاقبة �أي �شخ�ص حممي عن خمالفة مل
يقرتفها هو �شخ�صي ًا .حتظر العقوبات اجلماعية
وباملثل جميع تدابري التهديد �أو الإرهاب.
ال�سلب حمظور.
حتظر تدابري االقت�صا�ص من الأ�شخا�ص املحميني
وممتلكاتهم.

املادة ()49
يحظر النقل اجلربي اجلماعي �أو الفردي
للأ�شخا�ص املحميني �أو نفيهم من الأرا�ضي املحتلة
�إىل �أرا�ضي دولة االحتالل �أو �إىل �أرا�ضي �أي دولة
�أخرى ،حمتلة �أو غري حمتلة� ،أي ًا كانت دواعيه.
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ا�ستخدمت �سلطات الإحتالل يف املناطق امل�صنفة ج مزيجا من ال�سيا�سات والإنتهاكات دعائمها :تو�سيع عمليات الهدم للمن�ش�آت ال�سكنية والزراعية وتو�سيع ا�ستهداف
خزانات جمع املياه ،موا�صلة حملة التطهري العرقي يف املنطقة ،وذلك يف اطار خمطط �صار �أكرث و�ضوحا وهدفه ت�ضييق الف�ضاء املمكن للفل�سطينيني العي�ش به
وت�ضييق م�صادر معي�شتهم ،بهدف فر�ض الت�صور الإ�سرائيلي للحل النهائي ،وهو ما ي�ؤكد عدم جدوى �أي مفاو�ضات يف ظل هكذا �سيا�سة .وترافق ذلك مع ت�صعيد
غري م�سبوق يف اعتداءات امل�ستوطنني الكولونياليني ،مما يرتك �آثارا مدمرة على حياة ونف�سيات الفل�سطينيني يف هذه املنطقة ،حيث ت�أثر بهذه الإجراءات مبا�شرة
 4200ان�سان من �أفقر الفقراء وبالكاد يتدبرون م�صادر معي�شتهم ال�صعبة ،اذ طالت عمليات الهدم  46بئرا زراعية( مقابل  21بئرا عام  )2010ولعل الأكرث ت�أثرا
هن الن�ساء ،حيث ان امل�سا�س مب�صادر عي�شهم وفر�ص و�صولهم للخدمات الأ�سا�سية ،مما يفقد الن�ساء ال�سيطرة على م�صادر احلياة ويخلق توترات تنعك�س على عدم
ا�ستقرار الأطفال وارتفاع معدالت الإكتئاب وال�صدمة.

هدم المنازل
�شهد العام  2011وللعام الثالث على التوايل ا�صدار اوامر هدم وترحيل ووقف بناء مبعدالت غري م�سبوقة ،ومن ناحية الهدم الفعلي ت�شري الأرقام ال�صادرة عن
مكتب التن�سيق الإن�ساين التابع للأمم املتحدة ( )OCHAاىل ارتفاع بن�سبة  42باملئة يف هدم املن�ش�آت خالل عام  2011مقارنة بعام ( 2010حيث مت هدم 622
من�ش�أة خالل  2011مقارنة ب  439من�ش�أة خالل  2010و 271من�ش�أة خالل � )2009أما �أعداد من جرى ت�شريدهم وفق نف�س امل�صدر فقد ارتفع اىل 1100
ان�سان مقارنة بحوايل  600عام  2010وبزيادة بن�سبة  83باملئة.
ومن ناحية نوعية اخطارات هدم املنازل تغريت عملية ا�صدار اوامر الهدم �ضد افراد اىل عملية ا�صدار اوامر هدم �ضد جتمعات و�أحياء �سكنية ،مع ت�ضييق اخلناق على
فر�ص التدخل القانوين وتقلي�ص مدد الإعرتا�ض ور�ضوخ املحكمة الإ�سرائيلية العليا لإمالءات امل�ستوطنني .لال�سباب االتية:
1.1ال�ضغوطات التي متار�سها اجلمعيات اال�ستيطانية وحتديدا جمعية “رجافيم” ،حيث توجهت هذه اجلمعيات اىل املحكمة اال�سرائيلية العليا لتمار�س بدورها
�ضغوطا على االدارة املدنية لتنفيذ اوامر الهدم الغري منفذة.
2.2تعرث العملية ال�سيا�سية وفر�ض �أحادي اجلانب للر�ؤية الإ�سرائيلية حلل ال�صراع الفل�سطيني – اال�سرائيلي .مما يعني ان ا�سرائيل وكجزء من حلها النهائي
للق�ضية �ستعترب ان معظم ارا�ضي ال�ضفة الغربية امل�صنفة “ج” لي�ست تابعة للدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية .وبالتايل �ستكون اال�سرتاتيجية اال�سرائيلية رامية
اىل تفريغ هذه االرا�ضي من �سكانها لت�سهيل ال�سيطرة عليها ،وهنا �ستكون التجمعات البدوية اوىل �ضحايا هذه ال�سيا�سية.
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3.3التغريات التي طر�أت على قرارات املحكمة العليا اال�سرائيلية ،حيث �شرعت
املحكمة يف امل�صادقة على تنفيذ عمليات الهدم ،وقبول االلتما�سات التي تتقدم بها
اجلمعيات اال�ستيطانية �ضد االدارة املدنية لل�ضغط عليها لتنفيذ عمليات الهدم.
وهذا يعني متاثل قرارات املحكمة العليا اال�سرائيلية مع ال�سيا�سة التي تنتهجها
احلكومات اال�سرائيلية املتعاقبة اجتاه الفل�سطينني يف املناطق املحتلة .وميكن
اال�ستدالل على ذلك من خالل القرارين االخريين للمحكمة اال�سرائيلية العليا
فيما يتعلق بكل من خربة زنونة يف اخلليل وقانون املواطنة والدخول ال�سرائيل.
وتبعا لذلك نتوقع ا�ستمرار وتكثيف لعمليات الهدم وال�صدار قرارات الهدم خالل العام
القادم ،وخ�صو�صا ان م�ؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية مبا فيها مركز القد�س ا�ضافة اىل
حقوقيني وحمامني ،يدر�سون النظر يف مقاطعة املحكمة اال�سرائيلية العليا املنحازة
وغري امل�ستقلة .وهذا �سيتطلب من كافة االطراف بذل جهود م�ضاعفة يف جمال
املنا�صرة املحلية والدولية لل�ضغط على احلكومة اال�سرائيلية لتغيري �سيا�ستها هذه.
تدخل المركز
ازاء هذه ال�سيا�سة ،مل يكن مفاجئا ان ي�صل عدد ق�ضايا هدم املنازل واملن�ش�آت التي
تابعها املركز اىل ذرى غري م�سبوقة ،حيث تابع املركز خالل العام  733 ،2011ق�ضية
هدم منازل يف املناطق امل�صنفة “ج” ،والتي انق�سمت على النحو االتي :تبني 194
ق�ضية جديدة ،واال�ستمرار يف متابعة  539ق�ضية من ال�سنوات ال�سابقة .وقد اغلق
املركز  38ق�ضية من الق�ضايا املتبناة امام املحكمة اال�سرائيلية العليا ،ليدخل العام
 2012ب  695ق�ضية يف مراحل خمتلفة من النتقا�ضي ،مما �سوف مي�س قدرتنا على
تبني ق�ضايا جديدة او الإ�ضطرار للبحث عن م�صادر �إ�ضافية لتلبية احلاجة املتزايدة
يف هذا املجال .
 38عامًافي الدفاع عن الكرامة االنسانية

المناطق المصنفة «ج»

القدس المحتلة

�صمود يف وجه التهجري
امر�أة فل�سطينية ،متتد جذورها االوىل اىل املر�أة الكنعانية االم،
التي �سكنت هذه االر�ض ،وعا�شت بها ،واجنبت �ساللة مرت بكل
دهاليز التاريخ يحملون الدم الكنعاين ،واال�سم الفل�سطيني،
يحافظون عليه من كل موجات القتل والدم واالباده التي تعر�ض
لها هذا ال�شعب ،ولكنه ا�صر على البقاء مت�شبثاً باحلياة وحقة
بالوجود فوق ار�ضه .ام احمد �أم فل�سطينية �صامدة من قرية
قراوة بني ح�سان ق�ضاء �سلفيت واقفة يف خندق املواجهة االوىل
مع قوات االحتالل ،تعي�ش اليوم نكبة جديدة هي وعائلتها ،التي
يحدق بها خطر هدم منزلها يف قرية قراوة بني ح�سان من قبل
قوات االحتالل بحجة ان املنطقة خارج املخطط الهيكلي للقرية.
اخذت ام احمد على عاتقها ال�صمود يف وجه احلياة بعد ان فقدت
زوجها قبل  14عاماً ،لتجد نف�سها م�س�ؤولة عن اعالة ا�سرة مكونة
من  6اطفال مل يتجاوز اكربهم �سن ال�سابعة ( 3ذكور و 3اناث)،
حيث ا�ضطرت لأن تزرع االر�ض بنف�سها ،وان ترعى االغنام واالبقار
لتوفري لقمة العي�ش لهم .ام احمد التي ا�ستطاعت جتاوز حمنة
احلياة و�صعوبتها ،والو�صول بعائلتها اىل بر االمان ب�صمودها
حيث ا�صبح ابناءها �شباباً ،تقف اليوم امام حتد جديد ،حيث
متنعها �سلطات االحتالل من بناء منزل جديد للعائلة ،بدي ً
ال
للمنزل القدمي املتهالك ،الذي تلوح �سلطات االحتالل بهدمه
كو�سيلة �ضغط على العائلة التي ت�صر ان تبقى متم�سكة ب�أر�ضها.
وقد تبنى املركز ق�ضية ام �أحمد ويتابعها امام املحاكم اال�سرائيلية
من خالل حمامية املركز رزان حم�سن.
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هدم المنشات العامة
مل يقت�صر الهدم يف املناطق امل�صنفة «ج» على املنازل فقط ،بل تعداه ليطال من�شات ومبانٍ عامة (مثل :املدار�س ،العيادات ،ريا�ض االطفال ،ال�شوارع ،امل�ساجد .)...حيث
ارا�ض م�صنفة «ك�أرا�ضي دولة» ،ومتى كانت املن�شات العامة
مل تتورع االدارة املدنية واللجان التابعة لها يف هدم وا�صدار اوامر هدم �ضد من�شات عامة بحجة بنائها على ٍ
تبنى على غري االرا�ضي التابعة للحكومة؟ (يف فرتة احلكم االردين الرا�ضي ال�ضفة الغربية اي ما قبل احتاللها من قبل ا�سرائيل ،كانت احلكومة االردنية تخ�ص�ص
ارا�ض لبناء من�شات عامة م�سجلة با�سم خزينة اململكة ،ويعود ذلك كون التف�صيل القانوين ين�ص على ان ملكية املن�شات العامة تعود للدولة ولي�س لالفراد وبالتايل
ٍ
من واجب الدولة توفري االر�ض الالزمة الن�شائها.

تدخل المركز
ويعالج مركز القد�س عددا من الق�ضايا املتعلقة بهدم مبا ًن ومن�شات عامة يف املناطق امل�صنفة “ج” ،التي بنيت بجهود املواطنني واحيانا ببع�ض امل�ساعدات من امل�ؤ�س�سات
الدولية .وبهذا اخل�صو�ص تابع املركز خالل العام  29 ،2011ق�ضية م�صلحة عامة ،والتي انق�سمت على النحو االتي :تبني  9ق�ضايا جديدة ،واال�ستمرار يف متابعة
 20ق�ضية من ال�سنوات ال�سابقة .وقد اغلق املركز  7ق�ضايا من الق�ضايا املتبناة امام املحكمة اال�سرائيلية العليا ،لينتقل  22ق�ضية ملتابعتها خالل العام .2012
و�سنتناول يف هذا اجلزء عدد من تدخالت املركز فيما يتعلق بهدم املن�شات واملباين العامة يف املناطق امل�صنفة “ج” ،التي يدرجها املركز �ضمن ق�ضايا امل�صلحة العامة.

المدارس المهددة بالهدم
تبنى مركز القد�س يف ال�سنوات الثالث املا�ضية عددا من الق�ضايا التي تتعلق باخطارات هدم �صدرت عن االدارة املدنية �ضد عدد من املدار�س التي �أن�ش�أها املواطنون
بجهودهم اخلا�صة ومب�ساعدة من بع�ض املتطوعني .وتكمن اهمية هذه املدار�س كونها تخدم طالب هذه التجمعات ال�سكانية ،اذ ان عدم وجود هذه املدار�س �سيجرب
االطفال على قطع م�سافات طويلة جدا للو�صول اىل اقرب مدر�سة يف املناطق املجاورة لهم وبالتايل ت�سرب معظمهم من املدار�س .وقد الحظ مركز القد�س من
خالل متابعته للتقارير ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ان اعداد الطالبات امللتحقات باملدار�س التي اقامها ال�سكان داخل التجمعات قد ازدادت ب�شكل
ملحوظ ،ويعزى ذلك اىل قرب املدار�س من اماكن �سكنهن ،حيث كانت الفتيات هن ال�ضحايا االكرث ت�ضررا من عدم وجود مدار�س داخل التجمعات التي يع�شن فيها.
وت�ضم املدار�س املهددة بالهدم :مدر�سة الكعابنة ،مدر�سة ف�صايل الفوقا ،مدر�سة العقبة ،مدر�سة دير بلوط ،مدر�سة خربة جبارة ،مدر�سة بروقني ،رو�ضة اطفال عناتا.
وح�صل املركز يف �سنوات �سابقة على اوامر احرتازية بخ�صو�ص هذه الق�ضايا لتجميد تنفيذ اوامر الهدم ،اال ان االجناز الغري م�سبوق بهذا اخل�صو�ص جاء يف العام
 ،2011حيث متكن املركز من الغاء اوامر الهدم ب�شكل نهائي واعطاء ال�صفة القانونية لبع�ض من هذه املدار�س وهي؛ مدر�سة خربة جبارة ،مدر�سة الكعابنة ،ومدر�سة
ف�صايل الفوقا .و�سي�ستمر املركز بتقدمي الدعم القانوين لتحقيق ذات النتائج التي ح�صل عليها بخ�صو�ص بقية املدار�س التي ما تزال حتت خطر الهدم.
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مدرسة الكعابنه
�أن�شئت مدر�سة الكعابنه/املعرجات يف العام  1969يف منطقة �أريحا ،وكانت عبارة عن خيمة
متت تو�سعتها لت�شمل �صفوفاً ابتدائية و�إعدادية (من ال�صف الأول حتى ال�صف الثامن) ،وتخدم
بالأ�سا�س  200عائلة من ع�شرية املليحات التي ت�سكن يف املعرجات ،وهي املدر�سة االبتدائية
الوحيدة املوجودة باملنطقة .ويف العام  ،1983وبعد �إعالن منطقة “جهتا” منطقة ع�سكرية
مغلقة ،انتقل ال�سكان �إىل منطقتني �أ�سا�سيتني هما منطقة املعرجات ومنطقة مغاير الدير
يف قرية خمما�س ،وبعد ثالثة �أعوام ومبوافقة الإدارة املدنية مت �إن�شاء مدر�سة من برك�سات
ال�صفيح وعانى الطالب ل�سنوات عديدة من �ضيق املكان ،وعدم �إمكانية التو�سع ب�سبب رف�ض
الإدارة املدنية لذلك ،وتدين الظروف والإمكانيات التعليمية .ومع ازدياد �أعداد الطالب والنية
يف تدعيم التجمعات ال�سكنية يف حمافظة �أريحا بادرت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطين ّية يف
العام � 2005إىل �إقامة مبنى �إ�ضايف (كرفانات) لتو�سيع املدر�سة ،ويف �سنة � 2007أ�ضافت
مبنيني من ال�صفيح ك�صفوف تعليمية ،ويف �سنة  2010لعدم �إمكانية الطالب التعلم يف
�صفوف ال�صفيح ب�سبب احلر ال�شديد ،والأ�ضرار ال�صحية التي ميكن �أن ي�سببها ،متت �إ�ضافة
بع�ض الكرفانات ك�صفوف تعليمية ومت �إن�شاء م�سجد خلدمة التجمع.
بتاريخ  19كانون ثاين  2010قام مفت�ش تابع للجنة الفرعية للتفتي�ش يف الإدارة املدنية
بتعليق � 5أوامر وقف عمل وهدم على جدران ال�صفوف اجلديدة يف املدر�سة وعلى جدار امل�سجد.
ويف �شباط من ذات العام �أمهلت االدارة املدنية املدر�سة  30يوما لتقدمي طلب ترخي�ص ،ورف�ضت
اللجنة �إدعاءات حمامي املركز حينها ب�ضرورة التعامل مع املباين ب�شكل ا�ستثنائي ب�سبب كونها
مبانٍ عامة ،وقد تقدموا بطلب ملنحهم مدة زمنية مط ّولة للتوجه �إىل جلنة التنظيم املركزية
للح�صول على موافقتها.
وبعد اجلل�سة توجهت �إدارة املدر�سة ملكتب التنظيم التابع للإدارة املدنية يف منطقة �أريحا
لتقدمي طلب ترخي�ص ،لكن مكتب التنظيم رف�ض فتح ملف بحجة عدم وجود �إثباتات ملك ّية
على الأر�ض املقامة عليها املدر�سة وامل�سجد .وتوجه املركز بعد رف�ض الإدارة املدنية فتح ملف
الرتخي�ص بالتما�س فوري �إىل املحكمة العليا الإ�سرائيل ّية يف مطلع ني�سان  ،2010وجنح
با�ست�صدر �أمر جتميد لأوامر الهدم حتى �صدور قرار نهائي يف مو�ضوع الإلتما�س ،الذي
ت�ضمن طعونات قانونية خمتلفة مثل امل�سا�س بحقوق �أ�سا�سية لل�سكان و�أهمها حق التعليم
وحق ممار�سة ال�شعائر الدينية ،كما وهاجم حمامي املركز �سيا�سة الإدارة املدنية التي ت�ضع
العراقيل �أمام البناء الفل�سطيني يف املناطق امل�صنفة “ج” وبالأخ�ص املن�ش�آت البدوية .م�ؤخراً
قررت االدارة املدنية انها ال تنوي تنفيذ قرارات الهدم يف هذه املرحلة ،وبهذا �سيتم جتميد
�أوامر الهدم �إىل �أجلٍ غري مُ�سمى بِ�شرط عدم �إ�ضافة مبانٍ جديدة يف املدر�سة ،و�أ ّن ُه يف حال
جتدّدت الن ّية يف امل�ستقبل �سيتم �إعالم املدر�سة خطياً بذلك ،وهو الن�ص املتبع عندما ترتاجع
النيابة عن تنفيذ �أوامر الهدم.
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ت�صوير فادي عاروري
آبار جمع المياه المهدومة أو المهددة بالهدم
تعيق �سلطات الإحتالل ربط التجمعات ال�سكانية وخا�صة يف املناطق امل�صنفة “ج” ب�شبكات املياه ،وتغلق كذلك طرق الو�صول اىل م�صادر املياه ،مما يدفع مئات الأ�سر
لتكبد مبالغ كبرية لإن�شاء �آبار جلمع مياه الأمطار ،وتالحق �سلطات الإحتالل املواطنني الذين ين�شئون الآبار وت�صدر �ضدهم �أوامر هدم ،حيث لوحظ ارتفاع كبري
يف عمليات هدم الآبار لي�صل عدد الآبار املهدومة عام  2011اىل  82بئراً مقارنة ب  57بئرا عام  ،2010و� 10آبار يف العام  2009علما ان جزءا كبريا من هذه
الآبار يقام ب�أموال دعم ان�سانية و�أجنبية.
تدخل المركز
تابع املركز  18ق�ضية تتعلق بهدم ابار جمع املياه يف املناطق امل�صنفة “ج” 8 ،منها انتقلت من ال�سنوات ال�سابقة ،وع�شرة ق�ضايا خالل العام  ،2011وبهذا يكون املركز
قد تبنى  %27من جمموع ق�ضايا هدم االبار يف املناطق امل�صنفة “ج” لعامي  2010و .2011وب�سبب ارتباط هذا النوع من الق�ضايا مبو�ضوع الأرا�ضي ب�شكل
مبا�شر يف اغلب الأحيان ،فان القدرة على حماية هذه الآبار تكون حمدودة .وهذا ما حدث معنا يف قرية كفر الديك�/سلفيت ،وقرية �إذنا/اخلليل.حيث هُ دم بئران
مبا�شرة بعد االنتهاء من الإجراءات القانونية يف بيت �أيل .ومل يعطى املركز �أي مهلة �إ�ضافية حتى ملدة � 24ساعة من اجل التوجه للمحكمة العليا ،وا�ست�صدار �أمر
احرتازي من اجل جتميد قرار الهدم� .أما يف كفر الديك فقد مت الهدم قبل احل�صول على مهلة كافية من اجل تقدمي طلب الرتخي�ص.
رمبا يعود الف�شل يف هذا النوع من الق�ضايا �إىل كون هذه الآبار مرتبطة بعملية ا�ست�صالح االرا�ضي ،وهذه االرا�ضي اما مرتوكة او مهملة لأ�سباب خمتلفة او كان
ا�صحابها مينعون من الو�صول اليها ب�سبب �صدور اوامر ع�سكرية حتظر عليهم ذلك .ويف كلتا احلالتني تكون االرا�ضي قد �سجلت على انها “ارا�ضي دولة” (اي دولة
االحتالل)  .اما االبار املوجودة على ارا�ضي خا�صة فتكون القدرة على حمايتها اكرب .وبناء على ما تقدم ،فان املركز يف خطه للعام القادم ويف اطار اللقاءات التوعوية
التي ينظمها املركز �سيتم الرتكيز على هذا املو�ضوع وتبيان للمزارعني اخطار اهمال �أي اوامر ع�سكرية او �أي اخطارات تتعلق باالرا�ضي قبل �شروعهم بحفر االبار .كما
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البرتوكول االضافي االول
لمعاهدات جنيف

املــادة  :54حماية الأعيان واملواد التي ال
غنى عنها لبقاء ال�سكان املدنيني.
يحظر مهاجمة �أو تدمري �أو نقل �أو تعطيل
الأعيان واملواد التي ال غنى عنها لبقاء
ال�سكان املدنيني ومثالها  ...ومرافق مياه
ال�شرب و�شبكاتها و�أ�شغال الري...

و�سيتوجه املركز للم�ؤ�س�سات الدولية واملحلية العامة يف جمال التنمية للح�صول
على ا�ست�شارة قانونية قبل ال�شروع بتنفيذ �أي م�شاريع م�شابه.
حديقة المغتربين في قرية دير الحطب

بتاريخ  17/3/2011ت�سلم املجل�س املحلي لقرية دير احلطب اخطار هدم �ضد
احلديقة العامة يف القرية بحجة عدم تقدمي ترخي�ص وان ملكية االر�ض تعود
اىل الدولة .وعليه توجه رئي�س املجل�س القروي للقرية للمركز للم�ساعدة يف وقف
هدم احلديقة ،وهنا تبنى املركز الق�ضية وقدم حمامو املركز اعرتا�ضا بتاريخ
 ،11/05/2011ا�ضافة اىل تقدمي التما�س للمحكمة العليا اال�سرائيلية
بتاريخ  .16/06/2011ونتيجة تدخل املركز القانوين بهذا ال�ش�أن� ،صدر يف
 24/08/2011امر احرتازيً بتجميد هدم احلديقة .وتعد هذه احلديقة
املتنف�س واملنتزة الوحيد الطفال القرية ،اذ ان قرية دير احلطب تعاين من
هجمة ا�ستيطانية �شر�سة تطال الكثري من االرا�ضي .حيث مينع املزارعون من
دخول ارا�ضيهم اال بت�صريح ملرة واحدة يف فرتة قطف الزيتون التي �صدر يف
الفرتة االخرية امر مب�صادرتها بحجة عدم تواجد ال�سكان فيها .وان االهايل
ب�صدد تقدمي �شكاوى لل�شرطة اال�سرائلية لل�سماح لهم بدخول ارا�ضيهم حيث
ان هذه االرا�ضي م�سجلة لدى دائرة الطابو التي تعود ملكيتها ل�سكان القرية.
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ال�سنوات
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
املجموع

حجم الق�ضايا ال�سنوي ق�ضايا احلق يف ال�سكن واملعي�شة
مرتاكم
جديد
مرتاكم
جديد
714
254
991
1165
378
351
687
959
254
136
447
660
177
85
402
567
119
67
351
592
98
51
250
518
114
42
453
366
61
53
307
569
29
60
169
406
4
21
71
358
6160
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التهجير القسري ضد التجمعات البدوية
على �صعيد الرتحيل الق�سري �ضد التجمعات البدوية خالل العام  ،2011قامت االدارة املدنية بتنفيذ عدد من عمليات الهدم واالخالء �ضد جتمعات بدوية يف
منطقة االغوار و�شرقي القد�س واخلليل .وكذلك اعلنت االدارة املدنية يف ت�شرين اول من العام  2011عن خطة اطلقت عليها ا�سم “خطة اعادة التمو�ضع”،
التي �ست�ستهدف  23جتمعا بدويا ،حيث من املقرر ان يتم نقلهم من اماكن �سكنهم يف كل من بلدة عناتا ،منطقة اخلان االحمر ،العيزرية ،وعلى امتداد ال�شارع
رقم ( ،)1ومنطقة اريحا اىل منطقة مزبلة بلدية القد�س على ارا�ضي بلدة ابو دي�س .وقد بد�أ تنفيذ هذه اخلطة ب�شكل فعلي ،حيث قامت االدارة املدنية بتوزيع
اخطارات هدم نهائية على التجمعات البدوية يف املناطق املذكورة ،ونفذت كذلك عددا من عمليات الهدم ،حيث مت هدم  12برك�سا وخيمة �شرق عناتا يف كانون
اول من العام  .2011هذا باال�ضافة اىل تنفيذ عدد من عمليات الهدم اكرث من مرة خالل العام � 2011ضد جتمع ف�صايل يف منطقة االغوار .حيث هدمت
االدارة املدنية يف /14حزيران 14 ،2011/خيمة وبرك�س لثماين عائالت منتمية لهذا التجمع ،لي�سفر ذلك يف تهجري � 56شخ�صا .وعادت االدارة املدنية
وهدمت ذات املن�شات التي اعاد ا�صحابها بنائها بعد الهدم االول يف /20كانون �أول ،2011/مما ادى اىل تهجري � 28-30شخ�صا ،ف�ضال عن عمليات الهدم
املتكررة يف منطقة احلمرا �شرق طوبا�س.
تدخل المركز
وفيما يتعلق بتدخل مركز القد�س يف هذا املجال ،فقد قامت جمموعة من امل�ؤ�س�سات احلقوقية العاملة مع التجمعات البدوية امل�ستهدفة باجراء العديد من امل�شاورات
لو�ضع ا�سرتاتيجية ملواجهة امل�شروع اال�سرائيلي العن�صري الرامي اىل تهجري البدو من ارا�ضيهم .وتابع املركز خالل العام  125 ،2011ق�ضية تهجري ق�سري يف
املناطق امل�صنفة “ج” ،والتي انق�سمت على النحو االتي :تبني  35ق�ضية جديدة ،واال�ستمرار يف متابعة  90ق�ضية من ال�سنوات ال�سابقة .وقد اغلق املركز  16ق�ضية
من الق�ضايا املتبناة امام املحكمة اال�سرائيلية العليا ،لتنتقل  109ق�ضايا ملتابعتها خالل العام .2012
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مهددون بالتهجير
تقيم جميلة مع اوالدها االربعة �ضمن جتمع بدوي مهدد بالرتحيل يف منطقة عناتا �شرقي القد�س .وال�سبب يف ذلك ال يقت�صر على ت�سلمها الخطار هدم ،بل يعود
ذلك اي�ضا اىل ما ي�سمى “بخطة �إعادة التمو�ضع” الهادفة اىل ترحيل عدد من التجمعات البدوية اىل منطقة قريبة من مزبلة بلدية القد�س يف بلدة �أبو دي�س ،دون
توفري اب�سط حقوق احلياة الكرمية ودون توفري احلد الأدنى من اخلدمات ،وكذلك حرمانهم من م�صدر رزقهم القائم على تربية الأغنام.
جميلة هي ا�صال من التجمع البدوي يف منطقة اخلان االحمر ،ووهي فعليا ت�سكن منطقة عناتا لت�أمني حيا ًة كرمي ًة الطفالها ،وعلى ر�أ�سها احل�صول على التعليم� .أما
حقوقهم الأ�سا�سية الأخرى (كاحلق بامل�أكل وامللب�س وامل�سكن) فهي حمدودة و�شبه مفقودة؛ فالو�ضع املادي لعائلة جميلة �سيء جدا ،تعتمد على بيع ما توفر من حليب
و�ألبان من ب�ضعة اغنام متتلكها لتوفري قوتها وقوت �أطفالها� .أما امل�سكن فالقدر ،مل ي�سعفهم �أي�ضا ،ففي ت�شرين الثاين �أ�صدرت الإدارة املدنية الإحتاللية �إخطارا
لهدم خليمتهم الباردة اخلالية من و�سائل الراحة الأ�سا�سية والبديهية – رغم وجودهم خارج اجلدار ومبن�أى عنه – �إال و�أن �سيا�سة االحتالل العن�صرية والقهرية
طالت جميلة والتجمع ب�أ�سره .اذ ي�سكن يف هذا التجمع قرابة � 23شخ�صا ومعظمهم �أطفال ال ميلكون �سوى احللم ب�سقف يحميهم ويحتويهم وحياه كرمية.
لقد تبنى املركز هذه الق�ضية واالن هي منظورة �أمام املحكمة العليا الإ�سرائيلية ،رمبا �سننجح بتجميد قرار الهدم لفرتة ولكن نتوقع ان تكون هناك �إجراءات �أخرى
يف امل�ستقبل .و�أثناء كتابة هذا التقرير علمنا �أن التجمع الذي تقييم فيه جميلة وجتمعات �أخرى جماورة ت�سلمت نوعا جديدا من الإخطارات من الإدارة املدنية
لالحتالل ،فتنوي الأخرية �إكمال مقاطع �أخرى من اجلدار الف�صل العن�صري حول مدينة القد�س متر من ارا�ضي هذا التجمع.

المخططات الهيكلية
ا�ستمر املركز يف العام  2011العمل على اربع خمططات هيكلية يف اربع قرى واقعة يف املناطق امل�صنفة “ج” من ال�ضفة الغربية وهي :العقبة ،ال�ساوية ،خربة جبارة،
وبروقني .ويحاول املركز حاليا العمل على جتنيد املزيد من امل�صادر للعمل على تو�سيع املخطط الهيكلي لبلدة اذنا جنوب اخلليل .حيث هنالك اكرث من  57منزال
حتت خطر الهدم ،اذ بنيت هذه املنازل خارج حدود املخطط الهيكلي القائم للبلدة ،وذلك لعدم امكانية البناء داخله اذ ال ي�ستجيب املخطط القائم للحاجة ال�سكانية
الالزمة ملواكبة النمو الطبيعي لل�سكان .ونورد فيما يلي اخر التطورات احلا�صلة على تنفيذ املخططات االربعة خالل العام :2011
1.1خربة جبارة :يعي�ش املواطنون الفل�سطينيون يف جتمع خربة جبارة ال�سكني حتت ظروف خا�صة ،اذ ال تعرتف االدارة املدنية بوجود هذا التجمع ال�سكني
الفل�سطيني على ار�ض الواقع .وتعود جذور تكون هذا التجمع اىل رحيل عدد من العائالت الفل�سطينية من منطقة الرا�س وطولكرم للعمل يف ارا�ضيهم اخلا�صة
التي تقع �ضمن م�ساحة التجمع يف العام  .1967ومنذ ذلك احلني واىل اليوم يعي�ش ه�ؤالء الفل�سطينيون ويعملون بالزراعة وتربية االغنام يف ذات املنطقة،
اذ بلغ عدد العائالت التي تقطن التجمع ب�شكل دائم حوايل  48عائلة .ومع بدء بناء جدار الف�صل العن�صري يف منطقة طولكرم ،عزل اجلدار التجمع وقطع
توا�صله اجلغرايف مع ال�ضفة الغربية ،ا�ضافة اىل ا�صدار االدارة املدنية قرارات هدم �ضد كافة املن�شات الزراعية وال�سكنية يف التجمع .ومل ي�ستطع �سكان التجمع
التوجه اىل اي من امل�ؤ�س�سات احلقوقية لطلب امل�ساعدة منهم نتيجة االغالقات التي رافقت احداث االنتفا�ضة الثانية وبناء اجلدار .ومع انخفا�ض وترية
االنتفا�ضة يف العام  ،2007ا�ستطاع �سكان التجمع التوجه اىل امل�ؤ�س�سات احلقوقية مل�ساعدتهم ومن �ضمنها مركز القد�س لتقدمي امل�ساعدة القانونية لهم .اال
ان هذا التوجه جاء مت�أخراً اذ انهم ا�ستلموا اوامر هدم نهائية من االدارة املدنية ،وازاد االمر �سو ًء بانق�ضاء الفرتة املخ�ص�صة لتقدمي االعرتا�ضات او طلبات
الرتخي�ص لدى توجههم للمركز .ولهذا مل ي�ستطع املركز تبني ق�ضايا الهدم الفردية ،بل عمد اىل تبني فكرة اعداد خمطط هيكلي للتجمع باكمله بالتعاون
مع جلنة اخلدمات (وهي جلنة منتخبة من �سكان التجمع ،ومعرتف بها من ال�سلطة الفل�سطينية كممثل لهم) .وبالفعل ويف منت�صف العام  2008قدم مركز
القد�س املخطط الهيكلي للتجمع ،بالتزامن مع تقدمي التما�س للمحكمة اال�سرائيلية العليا من خالل املحامي �سليمان �شاهني ،لتجميد قرارات الهدم حلني
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�ألبت بخ�صو�ص املخطط .وي�شمل املخطط الذي اعده املركز مبانٍ عامة من �ضمنها مدر�سة التجمع .و�أعد
املركز خمططا هيكليا خا�صا ملنع هدم مدر�سة خربة جبارة ،وقد اعطيت املدر�سة هذه االهمية ،كونها �ساعدت
اطفال القرية يف احل�صول على حقهم يف التعليم والو�صول اىل اخلدمات العامة دون احلاجة اىل املرور عرب
بوابات جدار الف�صل العن�صري للو�صول من التجمع اىل اقرب مدر�سة فل�سطينية داخل اجلدار .وهنا اعد
املركز خمططا منف�صال بخ�صو�ص املدر�سة وقدمه لالدارة املدنية ،التي طالبت بدورها باجراء تعديالت على
املخطط املقدم .وتبعا لذلك عَد َل املركز املخطط ليتوافق مع متطلبات االدارة املدنية وقدمه مرة اخرى،
لي�أتي رد االدارة املدنية باملوافقة على املخطط يف ت�شرين �أول .2011/وهذا يعطي املركز ب�صي�صا من االمل
بامكانية املوافقة على خمطط التجمع باكمله ،ليفخر املركز بالنجاحات امل�ؤثرة التي حتققها تدخالته
القانونية ا�ضافة اىل الن�شاطات التطوعية من قبل ال�سكان يف حماية الفئات املهم�شة من التهجري ،م�ساعدتها
يف احل�صول على حقوقها اال�سا�سية ،ويف خلق قرية فل�سطينية جديدة ت�سمى خربة جبارة.
2.2خمطط العقبة :قام املركز من خالل �شركة هند�سية خا�صة باعداد وتقدمي خمطط هيكلي لقرية العقبة
للجان املخت�صة التابعة لالدارة املدنية .وقد رف�ضت هذه اللجان املخطط حتت مربرات انه ال ي�ستجيب
للمعايري التنظيمية املقبولة لدى االدارة املدنية ،والتي ت�شمل تنا�سب امل�ساحة مع عدد ال�سكان ،ووجود اوامر
ع�سكرية متنع البناء يف تلك املواقع (مع العلم ان ارا�ضي العقبة م�سجلة على انها ارا�ض خا�صة) .تبعا لذلك
قام املركز وال�شركة الهند�سية مبراجعة وتعديل املخطط قدر االمكان تبعا ملعايري االدارة املدنية التي مت
رف�ض املخطط ب�سببها ،دون امل�سا�س بالتفا�صيل التنظيمية التي تلبي احتياجات ال�سكان احلقيقية .وقدم املركز
املخطط املعدل لالدارة املدنية يف اب ،2011/ومل ي�صلنا حتى هذه اللحظة قرار بخ�صو�ص املخطط املعدل.
اما اللجان التابعة لالدارة املدنية فا�ستمرت يف توزيع اخطارات هدم جديدة على املواطنني ،حيث تبنى املركز
ق�ضايا الهدم اجلديدة ويعمل عليها حاليا �ضمن ما هو متوفر من اليات قانونية .كما وقامت هذه اللجان
بهدم  3منازل وجتريف ال�شارع الرئي�سي للقرية مرتني.
3.3خمطط بروقني :قدم مركز القد�س اعرتا�ضات على املخطط الهيكلي لقرية بروقني الذي اعدته اللجان
التابعة لالدارة املدنية .وقدم كذلك اقرتاحات جديدة لتعديل املخطط الهيكلي ليتنا�سب ب�شكل اف�ضل مع
احتياجات ال�سكان .وت�ضمنت االقرتحات اجلديدة ان ي�شمل املخطط كافة املنازل املهددة بالهدم يف القرية،
ودمج املخطط القدمي للقرية مع اجلديد ،والطلب باعطاء �صالحية الرتخي�ص والبناء لبلدية بروقني.
وجاء رد االدارة املدنية على اقرتاحات املركز بخ�صو�ص املخطط الهيكلي باالتي؛ موافقة االدارة املدنية ان
ي�شمل املخطط عددا اكرب من املنازل املهددة بالهدم ،وعدم اال�ستجابة ملطلب دمج خمططي القرية الهيكليني.
وعليه قدم املركز اعرتا�ضات جديدة على الرد ال�سلبي بخ�صو�ص دمج املخططني ،واكد على املطالبات التي
مت تقدميها �سابقا ومل تتحقق .واىل االن مل �صل املركز اية ردود من االدارة املدنية على املطالبات االخرية.
4.4خمطط ال�ساوية :اعد مركز القد�س خمططا هيكليا اوليا لتو�سيع قرية ال�ساوية يف العام  ،2009ومت
رف�ضه من قبل االدارة املدنية حتت ذريعة انه ال ي�ستجيب ملعايريها .وتبعا لعدة ا�سباب تتلخ�ص يف عدم توفر
ميزانية لدى جمل�س قروي ال�ساوية ،وعدم قدرة املركز على تغطية كلفة تعديل املخطط ،وحتى ال يتعار�ض
تدخل املركز مع العمل الذي تقوم به وزارة احلكم املحلي يف القرية ،تولت وزارة احلكم املحلي م�س�ؤولية اعداد
وتقدمي املخطط  ،وتعمل الوزارة على اعداد جمموعة من املخططات لعدد من القرى الفل�سطينية يف املناطق
امل�صنفة “ج” ،ونحن االن يف انتظار االنتهاء من اعداد املخطط لتقدميه لالدارة املدنية.
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االستيالء على االراضي
حيث ان  %60من ارا�ضي ال�ضفة الغربية مل ت�سجل يف مكتب ت�سجيل االرا�ضي العثماين �أو ما يعرف بالطابو،
ومبوجب االمرين الع�سكريني اال�سرائيليني  58و 59ال�صادرين بعد احتالل ال�ضفة الغربية يف العام ،1967
فان للقائد الع�سكري اال�سرائيلي احلق يف اعطاء �أوامر مب�صادرة �أرا�ضي الفل�سطينني يف املناطق امل�صنفة “ج”
واملرتوكة دون اهتمام �أو ا�ستخدام الكرث من � 3سنوات متوا�صلة ،واعتبارها متلكاً له .وبهذا فان عدد كبري
من ارا�ضي الفل�سطينني يف املناطق امل�صنفة “ج” قد �صودرت من قبل القائد الع�سكري وطلب من ا�صحابها
تركها .ويف حال رف�ض الفل�سطينيون ذلك وحاولوا ا�سرتداد االر�ض او عدم تركها ،ف�سيتم اعتبارهم معتدون على
امالك الدولة ويجوز معاقبتهم ب�شتى الطرق� .أما اال�سباب وراء ترك الفل�سطينيون الر�ضهم الكرث من � 3سنوات
ارا�ض زراعية ،حيث يعتمد ا�صحابها يف فلحها على
متوا�صلة فتعود اىل االتي :اوال :ان معظم هذه االرا�ضي هي ٍ
الطرق الزراعية التقليدية املرتبطة بكميات االمطار واملياه ال�سنوية التي يح�صلون عليها ،ومن املمكن مالحظة
�شحوح االمطار يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ا�ضافة اىل حرمان الفل�سطينني من حقهم يف املياه اجلوفية التي تقوم
ا�سرائيل مب�صادرتها .ثانيا� :صعوبة الو�صول اىل تلك االرا�ضي؛ حيث ان جزءا كبريا من هذه االرا�ضي اما جماورة
للم�ستوطنات اال�سرائيلية �أو مع�سكرات للجي�ش ،واما قريبة من جدار الف�صل العن�صري او معزولة ب�سببه .ثالثا:
اخلوف من اعتداءات امل�ستوطنني عليهم ،املدعومني واملحميني من قبل اجلي�ش اال�سرائيلي .وتتم م�صادرة ارا�ضي
الفل�سطينني لعدد من اال�سباب نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر :ان�شاء م�ستوطنات جديدة ،تو�سيع م�ستوطنات
قائمة ،تو�سيع ال�شوارع االلتفافية امل�ؤدية اىل امل�ستوطنات ،ان�شاء قواعد ع�سكرية وحواجز ،ولبناء جدار الف�صل
العن�صري .ويعد هذا الفعل خمالفة ج�سيمة للمادة  49من معاهدة جنيف الرابعة والتي ن�صت على �أنه “يحظر
القيام بعمليات نقل ق�سرية فردية �أو جماعية وكذلك عمليات �إبعاد الأ�شخا�ص املحميني من الأرا�ضي املحتلة �إىل
�أرا�ضي الدولة القائمة باالحتالل �أو �إىل �أرا�ضي �أي بلد �أخر ،حمت ً
ال كان �أو غري حمتل بغ�ض النظر عن الدافع وراء
هذه العمليات”.
تدخل المركز
تبعا لو�سائل التدخل القانونية املتاحة امام املركز فيما يتعلق مب�صادرة االرا�ضي يف املناطق “ج” نتيجة االوامر
الع�سكرية اال�سرائيلية ال�صادرة عن دولة االحتالل مثل القرار رقم  172اخلا�ص بت�أليف جلان االعرتا�ضات
الع�سكرية ،رفع املركز عدد من االعرتا�ضات – ل�صالح املنتفعني الذين توجهوا للمركز – للجان االعرتا�ضات
الع�سكرية الثبات ان انقطاع املنتفعني عن ارا�ضيهم مل تكن لفرتات طويلة ،واذا كان هناك انقطاع فهو ال�سباب
خارجة عن ارادتهم .وتابع املركز خالل العام  25 ،2011ق�ضية تهجري ق�صري يف املناطق امل�صنفة “ج” ،والتي
انق�سمت على النحو االتي :تبني  4ق�ضايا جديدة ،واال�ستمرار يف متابعة  21ق�ضية من ال�سنوات ال�سابقة .مل
يغلق املركز اي من الق�ضايا املتبناة امام املحكمة اال�سرائيلية العليا ،لتنتقل  25ق�ضية ملتابعتها خالل العام .2012

 38عامًافي الدفاع عن الكرامة االنسانية

المناطق المصنفة «ج»

القدس المحتلة

حالة حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية

رفع الوعي و المناصرة

البيئة الداخلية للمركز
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مصادرة االراضي
يف قرية دير بلوط ق�ضاء �سلفيت يعي�ش املواطن ابو جون الذي تهدده �سلطات االحتالل مب�صادرة ار�ضه البالغة م�ساحتها  20دومنا ،على الرغم من امتالكه الوراق
اخراج قيد تثبت ملكيته لالر�ض ،ودفعه لل�ضرائب املرتتبة على ملكية االر�ض بانتظام .يعيل ابو جون عائلة مكونة من  13ولداً ( 8ذكور و 5بنات) ،حيث يواجه
مع ابناءه الثالث املقيمني يف منزلهم املقام على جزء من االر�ض املهددة بامل�صادرة ظروف �صعبة جدا ،اذ متنعه قوات االحتالل من اقامة اي بناء اخر لباقي اوالده.
يقول ابو جون ان معاناته مع االدارة املدنية ابتد�أت منذ  ،1996عندما تلقى قرار �صادر عن القائد الع�سكري اال�سرائيلي القا�ضي مب�صادرة ار�ضه املال�صقة لبيته،
وقدم القائد الع�سكري خرائط تبني ان االر�ض املذكورة تقع �ضمن خمطط بناء م�ستوطنة بيت �أريل (وهي جممع للم�ستوطنات متتد على ارا�ضي �أكرث من قرية
فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية) يف ذات املنطقة القريبة – ومن اجلدير بالذكر ان ورقة م�صادرة االر�ض ال�صادرة عن االدارة املدنية والتي ح�صل املركز على ن�سخة منها
اثناء متابعته للق�ضية ،تذكر ب�صريح العبارة ان االدارة املدنية ُتهدي ار�ض املواطن الفل�سطيني للم�ؤ�س�سة ال�صهيونية العاملية لتو�سيع م�ستوطنة بيت �أريل – ومنذ ذلك
الوقت وهو يف حرب مع االحتالل للحفاظ عليها .وي�ضيف ابو جون “جي�ش االحتالل و�ضع كامريات تراقب كل حركة اقوم بها يف ار�ضي ،واتعر�ض للتحقيق بني كل
فرتة واخرى ،و�ضباط جي�ش االحتالل يحاولون ابتزازي وم�ساومتي للتخلي عن ار�ضي ،واالن يهددونني بهدم منزيل داخل القرية ،بزعم انه يقع يف املناطق امل�صنفة
“ج” م�ؤكداً بقاءه على ار�ضه ،وت�شبثه بها رغم انف االحتالل وبط�شه .وبعزمية حديدية ي�ؤكد ابو جون “لن اترك ار�ضي ،ولو على قطع را�سي ،ولن تك�سرين امل�ضايقات
التي اتعر�ض لها با�ستمرار من جي�ش االحتالل املتواجد على احلاجز املجاور لبيتي” .وقد تبنى املركز يف العام  2008ق�ضية مواطن فل�سطيني من قرية دير بلوط
يف حمافظة �سلفيت .وورفع املركز بدوره الق�ضية اىل جلان االعرتا�ضات ،ويعمل على متابعة الق�ضية حتى االن ،حيث مل ي�صدر اي قرار ب�ش�أنها بعد.

اعتداءات المستوطنين
يتفاقم تردي حالة حقوق الإن�سان يف ال�ضفة الغربية نتيجة االعتداءات امل�ستمرة للم�ستوطنني على الفل�سطينيني املقيمني يف املناطق امل�صنفة “ج” والقد�س ال�شرقية.
حيث يعتدي امل�ستوطنون على الفل�سطينني ب�شكل دائم جلعل حياتهم ا�صعب وال تطاق .فهم يعتدون عليهم لدى توجههم الرا�ضيهم لزراعتها واالهتمام بها .كما
ويعمدون �إىل �إحراق وتخريب املحا�صيل الزراعية خالل موا�سم احل�صاد (ح�صاد الزيتون يف اخلريف وح�صاد القمح يف الربيع) .ا�ضافة اىل اعتدائهم على الفل�سطينني
ج�سديا بال�ضرب والقتل ،واالعتداء على ممتلكاتهم باحلرق والتخريب ،وبهذا يكونوا قد دمروا م�صادر املعي�شة للعديد من الفل�سطينيني.
وت�شري الأرقام ال�صادرة عن مكتب التن�سيق الإن�ساين التابع للأمم املتحدة اىل ت�صاعد اعتداءات امل�ستوطنني عام  2011بن�سبة  40باملئة مقارنة مع عام ،2010
وبن�سبة  165باملئة عما كانت عليه عام � ،2009أدت اىل مقتل  3فل�سطينيني وجرح  167واقتالع حوايل ع�شرة �آالف �شجرة معظمها من الزيتون.
وفقاً للقانون الدويل الإن�ساين ،تقع على عاتق ال�سلطة القائمة باالحتالل حماية ال�سكان املحتليني والدفاع عنهم� ،إال �أن جي�ش الإحتالل الإ�سرائيلي يقوم بالتغا�ضي
عن الت�صرفات الهمجية للم�ستوطنني ،بل ويدافع عنهم ،مما يجعلهم يتمادون بالإعتداء على الفل�سطينيني وتدمري ممتلكاتهم بال خوف من اي عواقب ملثل هذه
االعمال .ن�ضيف �إىل ذلك جتاهل ال�شرطة الإ�سرائيلية وعن�صريتها حيال ال�شكاوى التي يقدمها الفل�سطينيني �ضد ممار�سات امل�ستوطنني التخريبية على ممتلكاتهم،
اذ ترف�ض ال�شرطة الإ�سرائيلية ال�شكاوى حتت ذريعة “عدم وجود الأدلة” �أو ب�أن “املتهم غري معروف” ،حيث ت�شري ملفات منظمات حقوق الإن�سان اىل �أن �أكرث من
 90باملئة من �شكاوي املواطنني تغلق بادعاء نق�ص الأدلة وت�سجل �ضد “ جمهول”  ،مما ي�ضع قرابة ربع مليون فل�سطيني يف  80جتمعا حتت اخلطر ،منهم 76
الف مواطن حتت اخلطر ال�شديد.
�إن الفل�سطينيني املقيميني يف املناطق امل�صنفة “ج” بحاجة للحماية القانونية من �إعتداءات امل�ستوطنني التي ت�صل يف كثري من الأحيان اىل القتل .وحتقيقاً لهذه
الغاية ،يعمل مركز القد�س على رفع وعي املجال�س املحلية (وال�سلطات ذات �صلة) على كيفية توثيق الإعتداءات ،واال�ضطالع ب�شكل اكرب على الإجراءات الالزمة لبناء
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قرية ق�صرة
ت�صاعدت وترية اعتداءات امل�ستوطنني خالل العام املن�صرم على
املواطنني الفل�سطينني يف ال�ضفة الغربية ،اذ طالت هذه االعتداءات كافة
فئات ال�شعب الفل�سطيني من ال�شاب اىل املر�أة اىل الطفل وحتى ال�شيخ،
ومل تقت�صر على الأ�شخا�ص بل طالت �أي�ضا ممتلكاتهم ومنازلهم على
حدا �سواء .فن�شهد يف قرية ق�صرة ق�ضاء مدينة نابل�س حملة اعتداءات
ممنهجة ومنظمة وبالتن�سيق مع جي�ش االحتالل ،الذي ي�شكل الدرع
الواقي للم�ستوطنني – مما ينفي الرواية الإ�سرائيلية املبتذلة التي
تدعي �أن اجلي�ش يحاول �أن يردع ه�ؤالء امل�ستوطنني من القيام ب�أي
اعتداءات �ضد املواطنني الفل�سطينيني �أو �ضد ممتلكاتهم – اذ �أ�صبح
وا�ضحاً للجميع يف قرية ق�صرة ان كل اعتداء يقوم به امل�ستوطنني يرافقه
دعم من جي�ش االحتالل .ففي �ساعة مبكرة من �صباح يوم اخلمي�س
املوافق � ،6/10/2011أقدمت جمموعة من امل�ستوطنني ،انطالقاً
من الب�ؤرة اال�ستيطانية «ي�ش كود�ش» املقامة يف منطقة املراح جنوبي
بلدة ق�صرة على اقتالع وتك�سري ما يقارب (� )200شجرة زيتون وتني
من �أرا�ضي املزارعني الفل�سطينيني يف منطقة (قطع كامل)؛ على بعد
حوايل  500مرت �إىل اجلنوب الغربي من امل�ستوطنة املذكورة ،والتي
تعود ملكيتها لكل من املواطنني :فتح اهلل ،ورزق اهلل حممد حممود �أبو
ريدة ،وغ�سان وعبد املجيد توفيق عبد املجيد ح�سن ،من �سكان البلدة.
وقد تبنى مركز القد�س هذه الق�ضية ويتابعها قانونيا بعد ان وجه
املت�ضررين لتقدمي �شكوى �ضد امل�ستوطنني لل�شرطة الإ�سرائيلية.

ق�ضاياهم ب�شكل اف�ضل .ويف العام  2010بدء املركز بتبني ق�ضايا اعتداءات امل�ستوطنني على الفل�سطينني ورفعها امام املحكمة اال�سرائيلية العليا ،وذلك الزدياد
االعتداءات �ضد الفل�سطينني ،وات�ساع القرى املعتدى عليها.
تدخل المركز
وتابع املركز خالل العام  10 ،2011من ق�ضايا اعتداءات امل�ستوطنني على الفل�سطينني يف املناطق امل�صنفة «ج» ،والتي انق�سمت على النحو االتي :تبني  6ق�ضايا
جديدة ،واال�ستمرار يف متابعة  4ق�ضايا من العام  .2010ومل يغلق املركز اي من الق�ضايا املتبناة امام املحكمة اال�سرائيلية العليا ،لتنتقل  10ق�ضايا ملتابعتها
خالل العام .2012
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القدس المحتلة
قرار جمل�س االمن :478
جميع الإجراءات والأعمال الت�شريعية والإدارية
التي اتخذتها �إ�سرائيل ،القوة املحتلة ،والتي
غريت معامل مدينة القد�س ال�شريف وو�ضعها
وا�ستهدفت تغيريها ،خ�صو�صا «القانون الأ�سا�سي»
الأخري ب�ش�أن القد�س ،هي �إجراءات باطلة �أ�صال
ويجب �إلغا�ؤها.

االعالن العاملي حلقوق االن�سان:
املادة ()17

 )2ال يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سف ًا
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منذ �أن جرى �ضم مدينة القد�س يف العام  ،1967جل�أت �سلطات الإحتالل �إىل ا�ستخدام �سيا�سة وا�ضحة تهدف �إىل زيادة م�ساحات الأرا�ضي التي يتم �ضمها وتقليل
�أعداد الفل�سطينني يف القد�س ،حيث �أدت هذه ال�سيا�سة �إىل ا�ستبعاد املناطق الفل�سطينية املكتظة بال�سكان بينما كان يتم العمل ب�صورة غري �شرعية على �ضم الأرا�ضي
الفل�سطينينة من القرى الفل�سطينية املحيطة �سعياً �إىل �إعادة تر�سيم احلدود البلدية ل�صالح دميوغرافية �إ�سرائيل� .إن هذه ال�سيا�سة الوا�ضحة التي ترمي �إىل
احلفاظ على الهيمنة الدميوغرافية على املدنية قد ا�ستمرت حتى يومنا هذا ،مع خطة القد�س الكربى  2020والتي جرت امل�صادقة عليها يف العام  ،2007والتي
ت�سعى علناً �إىل احلفاظ على ن�سبة  %70من ن�سبة ال�سكان كيهود ،مقابل  %30من ال�سكان فل�سطينيني يف املدينة .وحتقيقاً لهذه الغاية ،فقد جرى اتخاذ عدد
من الإجراءات الت�شريعية والإدارية لِعزل القد�س ال�شرقية عن بقية ال�ضفة الغربية وتهجري �سكانها الفل�سطينيني بالقوة.
وللحد من بلوغ هذه الغايات ،يعمل مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان على توظيف جمموعة من اال�سرتاتيجيات التي ت�شمل �أدوات خمتلفة �أهمها
املحافظة على ا�ستمرار ّية فرع املركز يف القد�س ،والذي يعمل على تقدمي امل�ساعدة واال�ست�شارة القانونية (يف املكتب �أو يف امليدان) ،ولقاءات توعو ّية مجُ تمعية ،ون�شر
املعلومات الالزمة من خالل الن�شرات وو�سائل الإعالم ،وما �إىل ذلك .وقد بلغ �إجمايل عدد الأ�سر التي تلقت اخلدمات مِ ن قبل املركز يف العام � 1,180 ،2011أُ�سرة.
ولكي يتمكن املركز من حتقيق ا�ستجابة �أف�ضل للأعداد املتزايدة من الأ�شخا�ص الذي ي�سعون للح�صول على الدعم القانوين ،فقد جل�أنا �إىل زيادة عدد �أفراد الطاقم
العامل يف فرع القد�س لي�صل �إىل � 15سخ�صاً (من �أ�صل  31موظفاً يعملون بدوام كامل/جزئي �أو العاملني من خالل التعاقد مع املركز ممن يعملون يف املكاتب
الثالثة الأخرى التابعة للمركز) .وقد كان من �ش�أن ذلك� ،أنه �أتيح للمركز زيادة العدد الإجمايل لق�ضايا احلقوق املدنية واالجتماعية التي يتم اال�ضطالع بها بن�سبة
 %50يف العام  2011باملقارنة مع العام � ،2010إىل جانب زيادة �إجمايل عدد ق�ضايا احلقوق االقت�صادية بن�سبة  %42لنف�س الفرتة الزمنية ،وتخ�صي�ص موارد
�أكرب للتعبئة والتن�سيق والعمل مع النا�س.
وفيما يلي التفا�صيل املتعلقة بالتدخالت التي نفذها مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان يف القد�س املحتلة ح�سب االنتهاكات املختلفة املفرو�ضة ،على
النحو التايل؛
فرض القيود على التخطيط والتنظيم  /هدم المنازل
تعترب �سيا�سة �إ�سرائيل املتمثلة يف فر�ض القيود على تنظيم املناطق وتخطيطها ،وما ينتج عنها من �إجراءات لهدم املنازل ،من اال�سرتاتيج ّيات الإ�ضافية الأخرى التي
جل�أت �إىل تنفيذها من �أجل التهجري الق�سري لل�سكان الفل�سطينيني من القد�س .وقد �أدّت �سيا�سات البلدية يف جمال التنظيم �إىل حتديد ما ن�سبته  13%فقط من
الأرا�ضي الواقعة يف القد�س ال�شرقية ل�صالح تطويرها من قبل ال�سكان الفل�سطينيني؛ بينما مت تخ�صي�ص ما ن�سبته  %35من �أرا�ضي القد�س ،التي متت م�صادرتها،
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ل�صالح تطوير امل�ستوطنات اليهودية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن املواقع املحدودة التي ميكن للفل�سطينيني تطويرها ،هي يف الغالب مكتظة �سكانياً �أ�ص ً
ال� ،إىل جانب االفتقار
�إىل وجود اخلطط الرئي�سية املدنية الالزمة ،والتي تتطلب التقدم بطلبات ا�ست�صدار تراخي�ض البناء .حيث تعمل ال�سلطات الإ�سرائيلية على تطوير املخططات
الهيكل ّية للمناطق التي يتم حتديدها من �أجل بناء م�ستوطنات الإ�سرائيلية �أو ب�ؤر ا�ستيطان ّية فقط .ومن ناحي ٍة �أخرى ،يتم �إلزام الفل�سطينيني ممن ي�سعون �إىل البناء
يف القد�س ال�شرقية ،بو�ضع اخلطط الرئي�سية على نفقتهم اخلا�صة – وهي عملية مكلفة وت�ستغرق الكثري من الوقت� .إن عملية التقدم بطلبات ا�ست�صدار تراخي�ص
البناء ،ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل ما يقارب تكلفة بناء املنزل نف�سه .ونتيجة لذلك ،يلج�أ ال�سكان الفل�سطينيون يف القد�س املحتلة ،وعلى نحو متزايد� ،إىل بناء/ترميم
املنازل دون حيازة الرتاخي�ص الالزمة (وبالتايل ،ب�صورة غري قانونية ،وفقاً لل�سلطات الإ�سرائيلية) .من اجلدير ذكره �أن ن�سبة املباين التي ميتلكها الفل�سطينيون يف
القد�س وغري املرخ�صة ُتقدّر بحوايل .%32
ويقدر عدد الفل�سطينيني املقد�سيني الذين يتعر�ضون خلطر التهجري� ،إما عن طريق الطرد (نتيجة للن�شاط اال�ستيطاين الإ�سرائيلي) �أو هدم املنازل (حتت ذرائع
�إدارية) ،بنحو  86,500فل�سطيني .وقد مت خالل الفرتة الواقعة ما بني العامني  2004و  2008هدم �أكرث من  500منزل يف القد�س ال�شرقية� ،إذ مت هدم 87
منها يف العام  2008وحده ،كما مت �إ�صدار � 459أمر هدم للمنازل .وقد �أدّت هذه الإجراءات �إىل �شروع مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان بتويل
العمل على ق�ضايا هدم املنازل يف القد�س منذ العام  .2009وخالل عام  ،2011توىل املركز العمل على  21ق�ضية من ق�ضايا هدم املنازل يف مدنية القد�س.
امل�ساعدة يف حماية منزل ال�س ّيدة نزهة جناجرة...مل نن�صع لأمر املحكمة
تقطن ال�س ّيدة ُنزهة جناجرة مع �أطفالها اخلم�سة يف بيتٍ �أُقيم على جزء من قطعة �أر�ض كان ميلكها زوجها املرحوم دون احل�صول على ترخي�ص بناء .وقدمت بلد ّية
االحتالل الئحة اتهام �ضدها بخ�صو�ص املنزل (املك ّون من طابق واحد ،ومبني من طوب) ،و�أمراً بهدم املنزل منذ عام  .2005كما ُقدَّمت بحقها الئحة اتهام جديدة،
كونها مل ُتنفذ �أمر الهدم� ،إ�ضاف ًة �إىل خمالفة مال ّية.
توجهت ال�س ّيدة جناجرة �إىل املركز يف �آذار من العام  ،2011الذي قرر بدوره تقدمي امل�ساعدة القانونية لها ،وقد تابع امللف حمامي املركز اال�ستاذ حممد �أبو
وقد ّ
�إ�سنينة ،الذي تقدم بادعاء مفاده ان ال�سيدة جناجرة توجهت للمحكمة وقدمت طلب ت�أجيل لتنفيذ عملية الهدم ،وقد اعطتها االخرية موافقة على ذلك ،وعلى الرغم
من هذا فقد قدمت النيابة الئحة اتهام �ضد ال�سيدة جناجرة الرهاقها مب�صاريف وخمالفات مالية كبرية وطلبت ت�أجيل اعطاء موقفها النهائي من هذا االدعاء .وبعد
عدة جل�سات امام املحكمة جنح املركز بتجميد قرار الهدم حتى �آذار � 2012آملني �أن يتم جتديد التجميد م ّرة �أخرى يف �شهر �آذار.
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الحقوق المدنية واالجتماعية
إسقاط حق اإلقامة (سحب بطاقات الهوية
يف خِ �ضم جهودها الرامية �إىل احلد من �أعداد الفل�سطينيني املوجودين يف القد�س املحتلة،
فقد عمدت �سلطات االحتالل �إىل �إتباع �سيا�سات �صارمة للحد من �إقامة الفل�سطينيني يف
املدينة .فقد نفذت �إ�سرائيل ،بعد �ضم املدينة يف العام  ،1967تعداداً �سكانياً داخل احلدود
البلدية اجلديدة التي حددتها ،كما منحت بطاقات هوية “الإقامة الدائمة” املقد�سية
فقط للأ�شخا�ص الذين �شملهم التعداد يف ذلك الوقت .وقد �شكل هذا �أمراً حمورياً يف
م�س�ألة م�صري كل من القد�س (كعا�صة الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية) وللمقد�سيني.
�أما بالن�سبة حلاملي بطاقات الهوية املقد�سية ،ف�إن الفل�سطينيني املقد�سيني يعي�شون
يف حالة من الإهمال ،فهم لي�سوا مواطنني �إ�سرائيليني ولي�سوا مرتبطني بال�سلطة
الفل�سطينية .فو�ضعهم يعطيهم احلق يف العي�ش يف �إ�سرائيل� ،إمنا لي�س كمواطنني يتمتعون
بالأهلية الكاملة (مِ ثل حمل جوازات �سفر �إ�سرائيلية �أو حق الإقامة الدائمة) .والأ�سو�أ
من ذلك ،فبو�صفهم يحملون الإقامة الدائمة (ولي�س مواطنني يف �إ�سرائيل) ،ف�إن و�ضع
�إقامتهم يكون م�شروطاً ،فبالتايل ،يجوز جتريدهم منها عند انتهاك ال�شروط.
كما يتوجب على املقد�سيني ا�ستيفاء �شروط متعددة من �أجل احلفاظ على بطاقات
هوية الإقامة (و�إال ف�إنهم يخاطرون بفقدان جميع حقوقهم االجتماعية واالقت�صادية
كمقد�سني) .وقد يتم �إ�سقاط حق الإقامة (�أو �سحب بطاقة الهو ّية – كما هو متعارف
عليه لدى املقد�سيني) ا�ستناداً �إىل عدد من الأ�سباب� ،أهمها غياب ال�شخ�ص عن مدينة
القد�س ل�سبع �سنوات (لي�س بال�ضرورة متوا�صلة) �أو ح�صول ال�شخ�ص على �إقامة �أو
جن�س ّية لدولة �أخرى .فمنذ العام  ،1967عملت ال�سلطات الإ�سرائيلية على جتريد
 14,000فل�سطيني من الإقامة يف القد�س (وفقاً لأرقام من وزارة الداخل ّية
الإ�سرائيل ّية).
ويف العام  ،2011توىل مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان العمل على
 49ق�ضية من ق�ضايا �سحب بطاقات الهوية ،حيث مت اال�ستئناف يف خم�س ق�ضايا منها
�أمام املحكمة العليا.
لم شمل األسر
على نحو مماثل ،يواجه املقد�سيون ،كمقيمني يف �إ�سرائيل� ،صعوبة تتمثل يف متكنهم
من الإقامة ب�صورة قانونية يف القد�س مع �أزواجهم الذين يحملون بطاقات الهوية
الفل�سطينية (�أي من ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة)� ،إذ �أن الإقامة الدائمة ال تنتقل
تلقائياً من خالل الزواج.
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ومن اجلدير ذكره� ،أ ّنه وبعد اندالع االنتفا�ضة الثان ّية ،قررت �إ�سرائيل جتميد النظر يف جميع طلبات مل ال�شمل .ويف �أيار  2002تبنت احلكومة الإ�سرائيلية القرار
رقم  1813والذي يق�ضي وب�شكل ر�سمي بوقف جميع عمليات مل ال�شمل .وكنتيجة لذلك �صادق الكني�ست الإ�سرائيلي يف متوز  2003على م�شروع قانون مينع
الفل�سطينيني واملتزوجني مبواطنني �إ�سرائيليني من احل�صول على و�ضع مواطنة دائم �أو جن�سية �إ�سرائيلية.
وقد عمل مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان يف العام  2011على تقدمي امل�ساعدة القانونية الالزمة يف  305ق�ضايا من ق�ضايا مل �شمل الأ�سر،
حيث ت�ضمنت  28ق�ضية من بينها اال�ستئناف يف املحكمة العليا .ويتوقع املركز �أن ي�سوء هذا الو�ضع يف العام  2012بعد �إ�صدار املحكمة العليا م�ؤخراً قراراً يق�ضي
باملوافقة على قانون املواطنة التمييزي.
راية :لقاء الأ�سرة ...يتم يف القد�س...
نجَ َ َح املركز يف �آذار  2011يف ا�ست�صدار ت�أ�شرية دخول للمواطن الأٌردين �أجمد م�صطفى ،ليتمكن من زيارة زوجته املقد�سية بعد �إجنابها طفلهما الأول ،الذي يعاين
توجه املركز بالتما�س عاجلٍ �إىل املحكمة املركزية بالقد�س ليتمكن املواطن الأردين م�صطفى من دخول البالد لالطمئنان على و�ضع زوجته
من عيوب خلقية .حيث ّ
وطفله وذلك بعد رف�ض ال�سفارة الإ�سرائيلية يف الأردن والداخلية يف القد�س طلب الدخول.
حتمل ال�سيدة راية م�صطفى – زوجة �أجمد – الهوية املقد�سية ،وقد توجهت للمركز بعد �أن تبينّ ب�أن جنينها لديه مُ�شكِلة خلق ّية ،حيث مت تقدمي اال�ست�شارة القانونية
بالتوجه �إىل الداخلية الإ�سرائيلية وال�سفارة يف الأردن ال�ست�صدار ت�صريح دخول لزوجها ،وبعد رف�ض هذا الطلب مت تقدمي االلتما�س .وبح�سب االلتما�س الذي
لها
ّ
قدّمه املحامي �شاهني ،فان موقف الداخلية الإ�سرائيل ّية يف القد�س غري قانوين اذ ربط �شروط الزيارة للمدينة لفرتة ق�صرية ولأ�سباب �إن�سانية ،ب�شروط طلب االقامة
الدائمة الذي يتطلب تقدمي طلب مل ال�شمل ،م�شرياً �أنّ هذا الطلب ي�شرتط �إثبات «مركز احلياة» ب�شكل رئي�سي وبحاجة لأكرث من �شهرين للموافقة عليه.كما ّ
مت
�إرفاق كافة الأوراق وامل�ستندات الطبية التي تبني �أن الر�ضيع الذي �أجنبته �أمّ ه يعاين من مر�ض وهو يف حالة حرجة .ونتيج ًة لذلك مت منح االب ت�أ�شرية الدخول ملدة
�شهر على الفور ،على �أنّ يت ّم فح�صه �أمن ّياً بعد دخوله لإ�سرائيل ،عِ لماً �أنّ هذا الإجراء يتم قبل الدخول �إىل الأرا�ضي الإ�سرائيل ّية.
ومتنى املواطن �أجمد م�صطفى البقاء يف القد�س لالطمئنان على و�ضع ابنه الذي ي�سوء يوماً بعد �آخر ،وليتمكن من الوقوف بجانب زوجته ودعمها نف�سياً ،خا�صة
�أنهما كانا يعانيان من قلق دائم �أثناء تواجده يف الأردن بعد معرفتهما و�ضع ابنهما.
تسجيل األطفال
على نحو مماثل لعمل ّية مل ال�شمل ،ف�إنه ال يتم تلقائياً نقل الإقامة املقد�سية الدائمة (بخالف املواطنة الإ�سرائيلية) �إىل �أطفال الزوجني .وبد ًال من ذلك ،ف�إنه يتم
منح الإقامة الدائمة للأزواج والأطفال فقط يف ظل ظروف معينة (�أي� ،إثبات مركز احلياة ،مكان الوالدة ،وو�ضع الإقامة للوالدين/الزوج� ،إلخ .).وت�شري الأرقام
الأخرية ال�صادرة عن وزارة الداخلية الإ�سرائيلية �إىل �أن نحو  10,000طفل ظلوا غري م�سجلني يف القد�س ال�شرقية .ويرتتب على هذا مواجهة ال�صعوبات يف ح�صول
�أولئك الأطفال غري امل�سجلني على التعليم الأ�سا�سي ،واخلدمات ال�صحية وغريها من اخلدمات االجتماعية .وقد تبنى حمامو مركز القد�س للم�ساعدة القانونية
وحقوق الإن�سان يف العام  45 ،2011ق�ضية من ق�ضايا ت�سجيل الأطفال.
معاناة ت�سجيل الطفل ي.ح
الطفل ي.ح ،هو طفل لأ�سرة فل�سطين ّية ،مل يتجاوز الثانية من عمره ،يحمل والده هو ّية ال�ضفة الغرب ّية ،بينما حتمل �أمه الهو ّية املقد�س ّية .واجهت الأ�سرة �إ�شكال ّيات
خمتلفة كان �أ�صعبها رف�ض وزارة الداخل ّية ت�سجيل الطفل يف �سجل الوزارة �أو �إعطاءه �شهادة ميالد تبعا لقانون املواطنة والدخول ال�سرائيل العن�صري ،مما �سي�ؤدي
 38عامًافي الدفاع عن الكرامة االنسانية

المناطق المصنفة «ج»

القدس المحتلة

حالة حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية

رفع الوعي و المناصرة

البيئة الداخلية للمركز

29

�إىل عدم اعرتاف م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني به كطفل مقد�سي ،وعليه لن تدفع له املخ�ص�صات ال�شهرية التي تعطى لكل طفل مقد�سي .وبعد زيارات خمتلفة ملراجعة
توجهت الأم �إىل فرع املركز بال ُقد�س يف ني�سان  ،2011الذي با�شر بدوره العمل
امللف يف مكتب وزارة الداخل ّية ،ورف�ضهم الت�سجيلُ ،
بحجة عدم �إثبات مكان الإقامةّ ،
على الق�ضية فابتد�أ ببعث مرا�سالت �أول ّية ،ومن ث ّم �إر�سال كتاب ر�سمي ّ
يو�ضح �أن الوالدة ت�سكن وتقيم يف القد�س ،مع الإثباتات ال�ضرور ّية .ويف ت�شرين �أول من العام
ي�سجل يف هو ّية والدته.
 ،2011و�صل املركز رد من وزارة الداخل ّية ت�ؤ ّكد �أنها �سوف ُتعطي الطفل �شهادة ميالد ،و�أ ّنه �سوف ّ

الحقوق االقتصادية
�إن �إ�سرائيل ،بو�صفها �سلطة احتالل ،ملزمة بتقدمي اخلدمات الأ�سا�س ّية املختلفة يف القد�س املحتلة .ومع ذلك ،ف�إن عملية تقدمي اخلدمات تنطوي علىلتمييز وا�ضح،
حيث يتم تخ�صي�ص  10%-5فقط من موازنة البلدية للأحياء وال�س ّكان الفل�سطينيني الذين ي�شكلون حوايل  %35من تعداد �سكان املدينة .والتفاوت وا�ضح ،فهو
يتجلى يف افتقار املناطق الفل�سطينينة �إىل وجود خدمات نوعية يف ال�صرف ال�صحي ،والطرقات العامة ،و�أنظمة ال�صرف ال�صحي ،واملناطق العامة واملرافق العامة (�أي،
املدار�س ،والعيادات ،واملكتبات واملالعب� ،إلخ ،).ومع نق�ص حاد يف عدد ال�صفوف الدرا�سية (هناك نق�ص يعادل � 1000صف درا�سي يف املدار�س الفل�سطينية يف املدينة).
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك،تعني ال�ضرائب البلدية بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني يف كونها و�سيلة للحفاظ على حقوق الإقامة ،بد ًال من كونها و�سيلة لتلقي اخلدمات املختلفة.
ويتجلى هذا بواقع كون جميع احلقوق االقت�صادية تقريباً قائمة على �أ�سا�س و�ضع الإقامة .فعلى �سبيل املثال ،ال ي�ستطيع الفل�سطينيون حاملو بطاقات هوية ال�ضفة
الغربية واملتزوجون/ات مبقد�سيني/ات قادرين/ات على العمل �أو التقدم للح�صول على تعوي�ض البطالة �إال بعد املوافقة على طلب مل ال�شمل اخلا�ص بهم .وعلى نحو
مماثل ،ف�إن الأطفال غري امل�سجلني ال يتمكنون من احل�صول على اخلدمات ال�صحية� ،أو الت�سجيل يف املدار�س البلدية� ،أو �أن يتم منحهم البدالت املخ�ص�صة لأ�سرهم.
و�إىل جانب م�س�ألة تقدمي اخلدمات على نحو غري متنا�سب ،ف�إن ال�ضرائب الذي يتم فر�ضها على الفل�سطينيني يف القد�س تفوق تلك املفرو�ضة على مواطني القد�س
ال للمقد�سيني (حيث �أن املواطنني الفل�سطينيني يك�سبون دخ ً
من اليهود .وقد �أف�ضى ذلك �إىل تفاقم الو�ضع االقت�صادي املتدهور �أ�ص ً
ال �أقل ن�سبياً ،كما �أنهم حمرومون
اقت�صادياً جراء عزلتهم عن بقية ال�ضفة الغربية).
يعمل مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان على التدخل يف الق�ضايا الواردة �أعاله من خالل تبني ق�ضايا املقد�سيني املحرومني من احل�صول على
حقوقهم االقت�صاد ّية املُختلفة من �أجل احلد من الأعباء ال�ضريبية الثقيلة وا�سرتجاع ال�ضمان االجتماعي وغريه من احلقوق امل�ستحقة .ففي عام  ،2011توىل
املركز العمل على  601ق�ضية من ق�ضايا احلقوق االقت�صادية؛ حيث بلغ عدد ق�ضايا ال�ضريبة البلدية من بينها  170ق�ضية ،بالإ�ضافة �إىل  431ق�ضية من ق�ضايا
ال�ضمان االجتماعي.
مخُ �ص�صات العجز ...لل�س ّيد خ.ج
حي واد اجلوز ،لك ّنه يعاين من حالة
نجَ َ َح املركز يف ا�سرتجاع خم�ص�صات العجز للمواطن خ.ج من مدينة القد�س ،حيث يحمل ال�سيد خ.ج الهوية املقد�سية ،وي�سكن ّ
نف�س ّية �صعبة ،تحُ تم على م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني �أن تقدّم مخُ �ص�صات له ولأ�سرته ،التي تتكون من زوجته التي ال حتمل ت�صريح �إقامة يف القد�س ،وطفلني �صغريين.
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وقد توجه ال�سيد خ.ج مل�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني ،و�سعى جاهداً خالل عامي  2010و 2011يف احل�صول على حقة من خم�ص�صات العجز ،ولكن دون جدوى اذ كانت
م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني ترف�ض ذلك لأ�سباب مخُ تلفة .ومن اجلدير ذِكره� ،أن ال�سيد خ.ج مل يتمكن من مراجعة ملفه بنف�سه ،و�أنّ من يُراجع وي�ستف�سر عن طلباته
هي والدته (�س ّيدة كبرية يف ال�سن) ،كما �أنّ زوجته ممنوعة من التوجه مل�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني كونها حتمل الهوية الفل�سطينية.
توجه ال�سيد خ.ج �إىل فرع املركز بالقد�س يف �آب  2011وعر�ض مُ�شكلته على حمامية املركز الأ�ستاذة فادية قوا�سمي ،التي تبنت الق�ضية وبا�شرت باالت�صال مع
وعليه ّ
ً
امل�ؤ�س�سة ،وتعبئة الطلبات ب�شكل �صحيح ،و�إرفاق ال�شهادات والوثائق الطب ّية الالزمة� ،إ�ضافة �إىل توجيه كتاب تطالب فيه م�ؤ�س�سة الت�أمني بعدم عرقلة الطلب ودفع
مخُ �ص�صات العجز على الفور.
ويف كانون �أول للعام  ،2012و�صل ر ٌد من م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني �إىل املركز تعرتف فيه بحالة ال�س ّيد خ.ج ،و�أ ّنه ي�ستحق عجزا ي�صل �إىل .،%100كما واعرتفت
امل�ؤ�س�سة بحقة يف احل�صول على تعوي�ض ب�أثر رجعي عن الفرتة الزمن ّية التي مل يح�صل بها على خم�ص�صاته التي و�صلت قيمتها � 58,950شيكل جديد .و�سيتم
كذلك احت�ساب خم�ص�صات �شهرية له حت ّول ب�شكل دوري �إىل ح�سابه البنكي .من اجلدير بالذكر �أن تكلفة هذا امللف لدى القطاع اخلا�ص ي�صل �إىل  %15من قيمة
مبلغ التعوي�ض� ،إ�ضاف ًة �إىل ن�سبة ت�صل �إىل  %15عن �أول � 6أ�شهر.

قضايا المصلحة العامة
فتح طريق العي�سو ّية القدمي ...م�ساهمة �أخرى يف ت�سهيل حياة املقد�سيني
توجه املركز مبرا�سالت خمتلفة
تابع املركز خالل العام  2011ملف �إعادة فتح طريق العي�سو ّية القدمي الذي �أغلق �إ ّبان انتفا�ضة الأق�صى يف العام  .2000وقد ّ
لذوي ال�ش�أن يف �شرطة �إ�سرائيل ،وبلد ّية االحتالل بخ�صو�ص املو�ضوع ،مما �ألزم ال�شرطة �إعادة فتح ال�شارع بعد �إغالقه ملدة ع�شر �سنوات متوا�صلة باملكعبات اال�سمنتية.
وتابع هذا امللف حمامي املركز معني عودة الذي َقدَم عدة مرا�سالت ومطالبات لإعادة فتح ال�شارع الواقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية لقرية العي�سوية – لكل من
:املفت�ش العام لل�شرطة الإ�سرائيلية ،وقائد لواء القد�س – القدمي واجلديد ،وامل�ست�شار القانوين لل�شرطة ،والنيابة العامة .وجاء رد االطراف املذكورة �سلبيا على
املرا�سالت ااملقدمة ،مما ا�ضطر املركز التهديد بتقدمي التما�س للمحكمة الإ�سرائيلية ال ُعليا كون اغالق ال�شارع جاء دون �أي مُ�سو ٍغ قانوين ،وهذا اجرب ال�شرطة
اال�سرائيلية اال�ستجابة لطلبه وفتح ال�شارع.
ومن اجلدير ذكره �أن �إغالق ال�شارع �أَثر �سلبا على حياة املواطنني باعتباره �أحد الطرق الرئي�سية ،حيث عرقل احلركة والعمل والتعليم والتنقل و�إقامة العالقات
االجتماعية .و�أعترب املركز �إغالق ال�شارع مبثابة عقاب جماعي لأهايل قرية العي�سوية وال يوجد �سبب مقنع اذ تدعي ال�شرطة �أن االغالق جاء ملنع االخالل بالأمن
العام.
وقد مت تقدمي املرا�سالت با�سم املركز وجلنة متابعة العي�سو ّية ،حيث �أو�ضح ال�س ّيد رائد �أبو ريالة ،ع�ضو جلنة املتابعة يف العي�سوية� ،أن هذا ال�شارع حيوي ومهم لأهايل
قرية العي�سوية ب�شكل عام ،ولالهايل الذين يعي�شون مبحاذاته ب�شكل خا�ص ،حيث ي�صل القرية بقرية الطور وواد اجلوز ،ويعترب الطريق الأقرب الذي ي�ستخدمه
الأهايل للو�صول اىل م�ست�شفى املقا�صد وم�ست�شفى هدا�سا العي�سوية.
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حالة حقوق اإلنسان في مناطق
السلطة الوطنية
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
مادة ( :)19حرية الر�أي
ال م�سا�س بحرية الر�أي ،ولكل �إن�سان احلق يف التعبري
عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غري ذلك من و�سائل
التعبري �أو الفن مع مراعاة �أحكام القانون
مادة ( :)12حقوق املقبو�ض عليه �أو املوقوف
يبلغ كل من يقب�ض عليه �أو يوقف ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو
�إيقافه ،ويجب �إعالمه �سريع ًا بلغة يفهمها باالتهام املوجه
�إليه ،و�أن ميكن من االت�صال مبحام ،و�أن يقدم للمحاكمة
دون ت�أخري
مادة ( :)26حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
للفل�سطينيني حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية �أفراد ًا
وجماعات ولهم على وجه اخل�صو�ص احلقوق الآتية :
 )4تقلد املنا�صب والوظائف العامة على قاعدة تكاف�ؤ
الفر�ص
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ت�شهد حت�سنا ولكنه غري جوهري
تتاثر حالة حقوق الإن�سان الفل�سطينية داخليا يف ال�سنوات الأربعة منذ ح�صول الإنق�سام ال�سيا�سي يف حزيران  2007بهذا الإنق�سام ،وتتغري الإنتهاكات �صعودا
وهبوطا ارتباطا بهذا الإنق�سام ،ف�ضال عما ت�أ�صل من انتهاكات حلالة حقوق الإن�سان قبل هذا الإنق�سام ،وقد �شهد عام  2011حت�سنا ن�سبيا يف حالة حقوق الإن�سان،
رمبا ت�أثرا ب�إتفاق امل�صاحلة الذي وقع بني كل من الرئي�س حممود عبا�س ورئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل يف �أيار املا�ضي ،ولكنه غري جوهري،
اذ بقيت هناك انتهاكات ج�سيمة ،لعل �أهمها غياب ثقافة امل�ساءلة وتكري�س الإفالت من العقاب ،بل وحتى توفري احل�صانة ملنتهكي حقوق الإن�سان ،يف غياب الدورين
الت�شريعي والرقابي املجل�س الت�شريعي الذي ي�ستمر تعطل �أعماله ب�سبب اعتقال �سلطات الإحتالل ملا يرتاوح بني  20-15باملئة من �أع�ضائه ،من ناحية ،و�إ�صرار
الكتلتني الأكرب فيه على ا�ستمرار التعطيل ،حيث يعقد املجل�س جل�ساته منف�صلة بنظام التوكيالت يف غزة ،وي�ستعا�ض عن دوره الت�شريعي ب�سل�سلة القرارات بقوانني
ال�صادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية وفق املادة  43من القانون الأ�سا�سي التي يلحظ وجود افراط كبري يف ا�ستخدامها ب�صورة تهدد النظام القانوين ،وين�شئ نظامني
قانونيني ترتتب على العمل بهما حقوق وقرارت تن�صف انا�سا وجتحف بحقوق �آخرين.
وما زال هناك جدل كبري حول فعالية اجلهاز الق�ضائي املنق�سم هو الآخر ،يف قدرته على توفري مالذ للمظلومني وامل�ضطهدين ،ومدى حت�صينه من ال�ضغوط
والتدخالت ،بل وحتى كفاءته ،حيث يلفت النظر ذلك التباط�ؤ الذي ال ميكن تف�سري �أ�سبابه يف نظر ق�ضايا ح�سا�سة مثل الف�صل التع�سفي من الوظيفة احلكومية،
حيث يجري ترحيل وت�أجيل البت يف الق�ضايا ،مما يثري ال�شك يف دوافع هذا الت�أجيل.
وا�ستمر خالل العام  2011تعطيل العملية الدميقراطية و�ضمن ذلك عدم التزام ال�سلطة التنفيذية بقرار حمكمة العدل العليا الذي يلزم ال�سلطة التنفيذية ب�إجراء
انتخابات للهيئات املحلية التي ت�آكلت �شرعيتها بعد انتهاء تفوي�ض الناخبني لها وعدم اجراء انتخابات للكثري منها منذ اربعني عاما ،ويف هذا املجال يتم التحايل على
قرارات املحاكم التي تلغي قرارا اداريا ب�إ�صدار قرار �إداري جديد بنف�س امل�ضمون ،مما يجعل مو�ضوع �سيادة القانون �أداة تطبق �ضد الفئات ال�ضعيفة والفقرية ولي�س
�ضد املتنفذين و�أ�صحاب ال�سطوة.
ان عمل املركز كما هو معروف يقت�صر على ال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س ،حيث ال نعمل يف قطاع غزة لتجنب الإزدواجية مع املراكز القائمة هناك ،ولذلك فان ما
نكتبه فيه تركيز �أكرب على ال�ضفة ،دون �أن يعني ذلك �أن الو�ضع يف قطاع غزة �أف�ضل ،بل �إننا نرف�ض مبد�أ تربير الإنتهاكات يف جهة ب�سبب وجودها يف اجلهة الأخرى،
فحقوق الإن�سان واجبة احلماية يف كل الظروف والأحوال ولي�ست خا�ضعة للمقاي�ضة وامل�ساومة.
أبرز اإلنتهاكات
ت�شمل الإنتهاكات خمتلف �أوجه احلياة ،و�أبرزها كما قلنا م�صادرة �إرادة املواطنني يف انتخاب ممثليهم  ،وغياب الدور الت�شريعي والرقابي للمجل�س الت�شريعي ،وتغييب
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مبد�أ املواطنة ،حيث �أن معادلة احلقوق والواجبات خمتلة وخا�ضعة للإنتماءات والوالءات ال�سيا�سية ،مما يخلق فئات ت�أخذ �إمتيازات غري م�شروعة ،و�أخرى م�سلوبة
احلقوق وتتعر�ض للتمييز.
وقد ا�ستمر امل�سا�س باحلريات من خالل الإحتجاز التع�سفي ووجود الإ�ستدعاءات املتكررة وغري املربرة لتعطيل و�إرهاق املواطنني ،والتعدي على احلريات الإعالمية
واحلق يف التجمع ال�سلمي ،وكذلك احلق يف التنقل وال�سفر ،ووجود �شكاوى حول ممار�سة التعذيب وم�صادرة املمتلكات ،للأفراد واجلمعيات.
وقد ح�صل تقدم يف وقف عر�ض املدنيني على الق�ضاء الع�سكري يف ال�ضفة ،وقلت ال�شكاوى حول الف�صل من الوظيفة العمومية ،ولكن هذا ال يعني وجود تكاف�ؤ فر�ص
يف التوظيف.
و�سوف نعر�ض فيما يلي بتف�صيل �أكرث ملجالني نتابعهما:
اإلحتجاز التعسفي
الحظ املركز انخفا�ضا يف اعداد املواطنني الذين توجهوا له بخ�صو�ص ق�ضايا تتعلق باالعتقاالت ال�سيا�سية/الإحتجاز التع�سفي ،ولكن لي�س بال�ضرورة ان يكون ذلك
م�ؤ�شراً على احرتام حقوق املواطنني وعدم انتهاكها ،امنا يعود ذلك اىل التزام االجهزة االمنية بعر�ض املعتقلني ال�سيا�سني على املحاكم املدنية ولي�س على املحاكم
الع�سكرية كما كان احلال يف ال�سابق .وكان املركز يف ال�سنوات ال�سابقة يتدخل يف الق�ضايا التي يتم عر�ض املدنيني فيها على املحاكم الع�سكرية ،اذ تتم حماكمة املعتقلني
امام املحاكم الع�سكرية تبعا لقانون العقوبات الثوري الذي ينطبق على املع�سكرات ،ولي�س على املدنيني الذين يحرمون نتيجة لذلك من الكثري من ال�ضمانات التي
توفرها املحاكمات العادلة امام املحاكم املدنية .اما التطور الأبرز يف العام  2011فتمثل يف رف�ض املحكمة العليا لاللتما�سات التي تقدم بها املركز ل�صالح املت�ضررين
يف ق�ضايا م�شابهة ا�ستناداً على ان ذات الق�ضايا قد عر�ضت على املحكمة الع�سكرية ،وبالتايل يجب ان ال يكون هناك ازدواجية يف قرارات املحاكم الفل�سطينية على
اختالف اخت�صا�صها .ومل تتخذ املحكمة مثل هذا املوقف قبل العام  ،2011حيث كانت املحكمة العليا يف ال�سابق تعترب توقيف املدنيني امام اي جهة ع�سكرية امراً
خمالفاً لقانون االجراءات اجلزائية الفل�سطيني.
ولعل واحدا من �أبرز �أوجه �إ�ضطهاد املواطنني هو تناوب �أجهزة ال�سلطة و�سلطات الإحتالل على �إعتقال نف�س الأفراد وتوجيه نف�س التهم لهم ،مما يخلق �إ�ضطهادا
مركبا و�إزدواجية يف العقوبة من الناحية اجلوهية ،رغم �أنها قد ال تبدو كذلك من الناحية الإجرائية ب�سبب الف�صل التام بني الق�ضاءين الفل�سطيني والع�سكري
الإ�سرائيلي ،وهي حالة مبنية على و�ضع �شاذ جتعل املواطن الفل�سطيني م�ساءال نظريا �أمام ثالث �سلطات.
وكثرية هي احلاالت التي مرت علينا حني يفرج عن معتقل فل�سطيني من �سجن النقب الإحتاليل وال يعود اىل منزله وعائلته مبا�شرة ،بل يق�ضي �أياما يف �ضيافة
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�أ�صدقاء �أو �أقارب يف منطقة �أخرى حت�سبا من �إعتقال جمدد ،بل �إن معتقلني
عديدين يف �سجون ال�سلطة ال يريدون الإفراج عنهم حت�سبا من �إعتقال �سلطات
الإحتالل لهم و�إخ�ضاعهم للتعذيب للتحقيق يف التهم نف�سها التي حقق معهم
ب�ش�أنها ،وتزداد امل�أ�ساة حني تطال �أ�شقاء و�أقارب من الدرجتني الأوىل والثانية،
يكون بع�ضهم معتقال لدى ال�سلطة والبع�ض الآخر لدى الإحتالل وتتبدل
املواقع.
تلقينا خالل العام  2011ع�شر ق�ضايا جديدة ،وكانت لدينا اربع ق�ضايا مرحلة
من العام ال�سابق ،و�أدى تدخلنا �إىل �أطالق �سراح  8منهم ،بقرارات من حمكمة
العدل العليا ،وان ح�صل تباط�ؤ يف �إطالق �سراح بع�ضهم .ومع نهاية العام كان
هناك  109معتقلني يف ال�ضفة و 53معتقال يف قطاع غزة ،تقول عائالتهم
وتنظيماتهم او حماموهم انهم معتقلون �سيا�سيون ،و�إن وجهت لهم تهم ذات
طابع جنائي ،بل وحتى �إتهام بع�ضهم بالتعامل مع الإحتالل ،بل وو�صل الأمر
يف قطاع غزة وجود تهمة �شاذة ا�سمها ”:التخابر مع رام اهلل” يف �إ�شارة للإت�صال
بال�سلطة �أو �أجهزتها الأمنية.
هل يجوز مالحقة املتهم مرتني على نف�س التهمة

الفصل من الوظيفة العمومية

عدم مالحقة املتهم على نف�س اجلرم مرتني ،واحدة من ابجديات القوانني
اجلزائية .ولكن مل تلتزم اجهزة ال�سلطة الفل�سطينية بهذا يف ق�ضية املواطن
ز.م من قرية ق�ضاء رام اهلل؟ اذ توجه ذوي املعتقل يف العام  2011اىل املركز
العطاءه وكالة لتبني ق�ضية ابنهم بعد ان مت اعتقاله من قبل اجهزة االمن
الفل�سطينية بعد ا�سبوعني من االفراج عنه بعدما حوكم على التهمة املوجهة
له باحلب�س ملدة � 29شهراً يف ال�سجون اال�سرائيلية .وتابع املركز الق�ضية
من خالل املحامي عثمان حمداهلل ،الذي تقدم بطلب عدم مالحقة موكله
كون التهم املن�سوبة اليه هي ذاتها التي �سبق وحوكم عليها لدى ال�سجون
اال�سرائيلية ،اذ ال يجوز معاقبته مرتني على ذات الوقائع ،اال ان طلب املحامي
قوبل بالرف�ض ،ومت متديد توقيفه ملدة �شهر تقريبا خرج بعدها بكفالة من
قبل قا�ضي حمكمة ال�صلح يف رام اهلل .اال ان النيابة العامة اعرت�ضت على
ذلك ،ورفعت ا�ستئناف �ضد قرار قا�ضي حمكمة ال�صلح “قرار االفراج” ،لدى
حمكمة بداية رام اهلل ب�صفتها اال�ستئنافية وعليه مت تعيني جل�سة لال�ستئناف
بتاريخ  02/02/2012العادة النظر يف “قرار االفراج” .ومن اجلدير
بالذكر انه قد مت اعتقال املواطن املذكور من قبل اجهزة االمن الفل�سطينية
بعد ا�سبوع على زواجه ،وهو كذلك املعيل الوحيد الهله ،اذ ان والده رجل كبري
يف ال�سن ،مري�ض وعاطل عن العمل.

يتم �إق�صاء املوظفني من الوظيفة العمومية بطريقتني ،االوىل تتمثل يف
ا�ستثنائهم من امل�سابقات ال�سنوية التي تطرحها وزارات ال�سلطة الفل�سطينية،
وعلى االخ�ص وزارة الرتبية والتعليم ،والتي تهدف اىل �إىل �إ�شغال اخلريجني
اجلدد للوظائف ال�شاغرة يف الوزارات ،وذلك من خالل تقدمي امتحانات لفح�ص
الكفاءة ،ويف هذه احلالة ال ميكن مراقبة وقوع انتهاكات يف حق من هم خمالفني
لل�سلطة الفل�سطينية ،اذ تتم عملية اق�صاء اال�شخا�ص امل�شكوك ب�إنتمائهم حلركة
حما�س من امل�سابقة .اما الطريقة الثانية فتتمثل يف ا�صدار قرارات ف�صل مبا�شرة
�ضد املر�شحني للوظائف �أو املعينني لها من قبل الوزراء وديوان املوظفني بنا ًء
على طلب من االجهزة االمنية .ويف هذا انتهاك ملواد من القانون اال�سا�سي
الفل�سطيني التي تن�ص على ان ا�سا�س احلكم هو مبد�أ �سيادة القانون ،وامل�ساواة
بني جميع اال�شخا�ص يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية .كما ون�ص القانون على
ان ا�سا�س امل�ساواة يف الوظيفة العمومية هو تكاف�ؤ الفر�ص ،وعلى ان العمل حق
مقد�س وعلى ال�سلطة واجب توفري العمل ملواطنيها .هذا باال�ضافة اىل قانون
اخلدمة املدنية الذي حدد ال�شروط التي يحق للمواطن الفل�سطيني مبوجبها
العمل يف الوظيفة العمومية (مثل :ان يكون حامل لل�شهادة اجلامعية من جامعة
معرتف فيها ،ان تتوفر فيه م�ؤهالت عقلية ونف�سية �سليمة ،ان ال يكون حمكوما
بجنحة او جناية )...ومل يكن من �ضمن �شروط القانون ان كل �شخ�ص خمالف
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لل�سلطة الفل�سطينية يف الر�أي ال يحرم من �إ�شغال وظيفة يف القطاع احلكومي! اما اجلهات االدارية فتتذرع لطرد املواطنني من الوظيفة العمومية حتت ما ي�سمى
“�شرط ال�سالمة االمنية” (ان ال يكون منتميا حلزب او حركة معار�ضة لل�سلطة الفل�سطينية ،وخا�صة حركة حما�س) ،حيث مت اقرار ال�شرط مبوجب قرار �صادر
عن جمل�س الوزراء يف العام  ،2007يف اجلل�سة اال�سبوعية رقم  18ل�سنة  .2007والذي يعترب الفح�ص االمني جزء من عملية التوظيف ويعطي ديوان املوظفني
م�س�ؤولية التعيني ،وللديوان احلق يف اجراء ات�صاالت مع االجهزة االمنية بهذا اخل�صو�ص .وقد قدم مركز القد�س التما�سا ملحكمة العدل العليا �ضد هذا القرار يف
العام  ،2009وعقدت نتيجة لذلك عدة جل�سات لتداول الق�ضية ،ولكن يف �شهر اذار من العام  2010جمدت املحكمة تعيني اية جل�سات لال�ستمرار يف املداوالت حول
الق�ضية ،بعد �إ�صدار قرار �إداري بوقف �إجراء امل�سح الأمني .ويعترب املركز جتميد عقد اجلل�سات امرا مق�صودا من قبل املحكمة ،التي ان�صاعت لتدخالت االجهزة
التنفيذية بهذا اخل�صو�ص� .إذ �أن امل�سح الأمني ال يقت�صر على املتقدمني لإ�شغال الوظيفة العمومية ،بل ي�شمل حتى �سائقني ل�سيارات تك�سي ومدراء او معلمني لريا�ض
�أطفال يف القطاع اخلا�ص ،والهيئات �شبه احلكومية.
�إن خطورة هذه املمار�سة على املدى البعيد هو �أنها تعتمد املفهوم الأمني البولي�سي الذي �إنهار لدى الأنظمة العربية الدكتاتورية ،وتهمل الأمن باملعنى الإجتماعي
الوا�سع القائم على املواطنة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وهي بذلك تخلق فئة حما�صرة باملمار�سات الإق�صائية ومالحقة من �سلطات الإحتالل ،ممنوعة من احل�صول على
ت�صاريح عمل ،بل ممنوعة غالبا من ال�سفر ،وكل هذا الإ�ضطهاد ي�شكل خليطا متفجرا ينطوي على خطر �إجتماعي على املدى البعيد ،ف�ضال عن �إنتهاكه للقانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني ومبادئ حقوق الإن�سان العاملية .و�إدراكا من املركز لهذه اخلطورة ومدى ما فيها من �إجحاف ،فقد قمنا بالتدخالت التالية:
تدخل المركز
تابع املركز ،خالل العام  104 ،2011ق�ضايا الف�صل التع�سفي من الوظيفة العمومية ،كانت من بينها ق�ضية جديدة واحدة ،و 103ق�ضايا مرحلة من �سنوات
�سابقة ومرد ذلك ان ه�ؤالء اال�شخا�ص املتهمني باالنتماء اىل حركات او احزاب خمالفة لل�سلطة الفل�سطينية مل تعد الوزارات توظفهم ا�صال.
الالفت للإنتباه هو �أن املحاكم الفل�سطينية مل تبت يف �أي من هذه الق�ضايا ،يف �شك مثري ل�شبهة التهرب من مواجهة ال�سلطة التنفيذية ،مما يثري القلق حول
�إ�ستقالل الق�ضاء ويف مدى كونه املالذ الآمن ملن يتعر�ضون للظلم واحلار�س لتطبيق القانون.
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الفصل التعسفي
تتعلق هذه الق�ضية مبواطن يعمل كمدع عام لدى املحاكم الع�سكرية الفل�سطينية ،والذي مت ف�صله من عمله يف نهاية العام  2010بطريقة تع�سفية ،دون اعطاء
قرار الف�صل او اعطاء اية ا�سباب ،ومبخالفة لقانون اخلدمة يف قوى االمن للعام  .2005ويف بداية العام  2011توجه املواطن ملركز القد�س بخ�صو�ص ق�ضيته،
حيث اطلع مدير دائرة الدعم القانوين ب�سام كراجة على كافة مالب�سات الق�ضية ،ومت تبنيها بعد الت�أكد من ان الف�صل جاء تع�سفيا وتبعا ال�سباب تتعلق بت�صويت
احد افراد العائلة حلركة اوحزب خمالف لل�سلطة الفل�سطينية يف االنتخابات الت�شريعية للعام  ،2006وهنا رفع املركز التما�س للمحكمة الفل�سطينية العليا �ضد هذا
الف�صل التع�سفي ملعرفة ا�سباب الف�صل واحل�صول على قرار الف�صل ملعرفة ما اذا جاء هذا الف�صل بطريقة �صحيحة او تع�سفية .وبعد االطالع على قرار الف�صل �أقرت
املحكمة ان القرار خمالف للقانون واعتربته باطال وغري �ساري املفعول وال بد من اعادة هذا املواطن اىل ر�أ�س عمله على الفور .اال ان ادارة قوى االمن مل تن�صع اىل
قرار املحكمة باعادة املواطن ملمار�سة عمله من جديد ،وما زال اىل االن عاطال عن العمل ،مما يطرح �س�ؤاال كبريا حول مدى خ�ضوع املكلفني ب�إنفاذ القانون لقرارات
الق�ضاء ،يف خمالفة �شائعة للمادة  106من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني التي ن�صت بو�ضوح على ان“ :الأحكام الق�ضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها �أو
تعطيل تنفيذها على �أي نحو جرمية يعاقب عليها باحلب�س ،والعزل من الوظيفة �إذا كان املتهم موظفاً عاماً �أو مكلفاً بخدمة عامة ،وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى
مبا�شرة �إىل املحكمة املخت�صة ،وت�ضمن ال�سلطة الوطنية تعوي�ضاً كام ً
ال له”.
ف�أي �سلطة تلك هي التي تنتهك القانون الذي ت�ستمد �شرعيتها منه؟
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جداول الق�ضايا التي تابعها املركز خالل العام 2011
ق�ضايا تعالج لدى جلان االعرتا�ضات الع�سكرية واملحاكم اال�سرائيلية 2011

احلق يف ال�سكن
واملعي�شة
ق�ضايا العائلة

6

حرية احلركة
والتنقل

8

ق�ضايا جديدة

احلقوق املدنية
والإجتماعية
احلقوق
الإقت�صادية
ال�سفر
زيارات ال�سجون
الت�صاريح
حملة ا�ستعادة اجلثامني
ق�ضايا متنوعة
املجموع

5

7

الرتحيل الق�سري

مرتاكمة

4

مغلقة

3

10

6

4

0

0

0

0

10

733

194

539

38

18

1

19

695

110

25

85

28

4

4

20

82

125

35

90

16

0

10

6

109

312

290

22

258

248

0

10

54

489

470

19

456

451

3

2

33

8

8

0

1

1

0

0

7

19

7

12

3

2

0

1

16

18

13

5

6

5

1

0

12

54

0

54

1

1

0

0

53

103

91

12

85

85

0

0

18

2035

1152

883

899

822

19

58

1136

ا�ست�شارات قانونية

1275

املجموع الكلي

8279
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غري ذلك
�سلب ًا
�إيجاب ًا

2

25

4

21

0

0

0

0

25

قيد املتابعة

1

امل�صلحة العامة
الأرا�ضي
اعتداءات امل�ستوطنني
هدم املنازل
من�ش�أت زراعية

29

9

20

7

7

0

0

22
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عدد امللفات
التي عوجلت
خالل فرتة
التقرير

48

مالحظات
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ق�ضايا تعالج امام املحاكم الفل�سطينية 2011
ق�ضايا جديدة

مرتاكمة

مغلقة

�إيجاب ًا

�سلب ًا

غري ذلك

قيد املتابعة

امل�صلحة العامة
ف�صل تع�سفي
اعتقال �سيا�سي
�إغالق جمعيات
ق�ضايا متنوعة
املجموع

التما�سات

1
2
3
4
8

نوع الق�ضية

عدد امللفات التي
عوجلت خالل فرتة
التقرير
3
104
14
0
1
122

1
1
10
0
1
13

2
103
4
0
0
109

2
0
10
0
1
13

1
0
8
0
0
9

0
0
2
0
0
2

1
0
0
0
1
2

1
104
4
0
0
109

0
1
10
0
0
11

ا�ست�شارات
قانونية
املجموع الكلي

تتعلف باالعتقال التع�سفي
واحلقوق الوظيفية و
موا�ضيع خمتلفة

200
244

226

مالحظات

218

26

18

4

4

218

22

م�ؤ�شر التطور الكمي جدول اعداد الق�ضايا املرتاكمة خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ()2001-2011

ال�سنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
40

اجمايل الق�ضايا التي مت
معاجلتها خالل ال�سنة
237
429
575
876
819
768
943
969
1107
1646
2157

ق�ضايا
جديدة
134
358
406
569
366
518
592
567
660
959
1165

الق�ضايا
املرتاكمة
103
71
169
307
453
250
351
402
447
687
991
1245

الق�ضايا
املغلقة
107
260
267
422
569
417
541
533
415
655
912

ايجابا

�سلبا

غري ذلك قيد املتابعة

33
203
136
243
257
217
381
419
359
573
831

16
45
86
105
184
140
177
28
10
10
21

130
42
45
74
128
60
46
86
46
72
60

127
307
454
250
351
402
436
692
991
1245

نظرة تحليلية للجداول
�إن نظرة �سريعة للجداول �أعاله تبني النمو والتطور الكبري الذي طر�أ على عمل املركز خالل العام  ،2011من حيث جممل عدد الق�ضايا الذي جتاوز �سقف الفي
ق�ضية ( )2157معظمها منظور �أمام املحاكم وجلان الإعرتا�ض الع�سكرية الإ�سرائيلية ،وجتدر مالحظة الن�سبة الكبرية التي ت�شكلها ق�ضايا احلق يف ال�سكن (968
ق�ضية من �أ�صل العدد الإجمايل) وذلك ردا على ت�صعيد �سيا�سة التطهري العرقي الإ�سرائيلية .كما يبني اجلدول حجم العبء املنقول من �سنوات �سابقة للعمل يف
 ،2012حيث �أننا يف ق�ضايا ال�سكن والتطهري العرقي نحمل معنا  886ملفا ،وهذا يتطلب يقظة عالية ومرونة ملواجهة �أي ت�صعيد ا�سرئيلي ا�ضايف ،وخا�صة مع
توقع تغريات �سيا�سية �سلبية ويف توجهات املحكمة الإ�سرائيلية العليا واجلهاز الق�ضائي الإ�سرائيلي عموما ،و�ضمن ذلك تو�سيع جبهة املنا�صرة الدولية ،حيث هناك
م�ؤ�شرات ايجابية يف هذا ال�صدد ،اذ �أ�صدر الإحتاد االوروبي تقريرا حول املمار�سات الإ�سرائيلية يف املنطقة “جيم”.
وت�شري اجلداول كذلك اىل تراجع يف عدد الق�ضايا املنظورة واملتبناة �أمام املحاكم الفل�سطينية ،وهي �إذ تعك�س جزئيا حت�سن حالة حقوق الإن�سان وتراجع بع�ض �أوجه
الإنتهاكات ،وخا�صة بعد وقف عر�ض املدنيني على املحاكم الع�سكرية وبعد توقيع �إتفاق امل�صاحلة يف �أيار املا�ضي ،ولكنها تعك�س �أي�ضا بع�ض �أوجه ال�ضعف والق�صور لدى
املركز ينبغي التوقف عندها ،حيث �سيكون ذلك من �أولويات عملنا للعام . 2012
ومبقارنة عملنا للعام  2011مع الأعوام ال�سابقة ( جدول رقم ،)....يالحظ �أن النمو الذي ح�صل يف طاقم املركز وقدراته وموازناته قد ترافق مع زيادة فاعليته،
ومعها �سمعته ومكانته على خارطة منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطينية والعربية .فالق�ضايا اجلديدة يف املركز (� )1165أكرث من جممل الق�ضايا يف �أي �سنة �سابقة
لعام  ،2010واملجموع الكلي يتجاوز يف �سنة واحدة ما تبنيناه يف � 5سنوات منذ �سنة  2000حتى �سنة .2004
مزيد من الإ�ضاءات والتحليالت يف الأق�سام اخلا�صة بكل جمال من جماالت عملنا� ،سواء حتليل ال�سيا�سات العامة التي �أثرت على ذلك املجال� ،أو ما ميز تدخالتنا
يف ذلك املجال.
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رفع الوعي
و
المناصرة
ي�ؤمن مركز القد�س ب�أن و�سائل الدفاع القانوين لي�ست
هي الطريق الوحيدة للو�صول اىل العدالة ،لذلك عمد
مركز القد�س اىل الدمج بني اجلهود القانونية وجهود
رفع الوعي واملنا�صرة .وذلك من خالل؛ الدورات
التدريبية ،وحمالت رفع الوعي واملنا�صرة ،والع�ضوية
يف التحالفات وال�شبكات وجمموعات العمل القانونية
واالن�سانية ،واخري ًا من خالل الدرا�سات واالبحاث .وبهذا
ي�ستطيع املركز �أن يبني القدرات املحلية ،ويو�ضح احلقائق
على �أر�ض الواقع ،ويح�شد طاقات اجلهات الفاعلة يف هذا
امل�ضمار للعمل على منا�صرة ق�ضايا �ضحايا انتهاكات حقوق
االن�سان.

42
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رفع الوعي
تدريبات ولقاءات رفع الوعي
عقد املركز  18دورة تدريبية خالل العام  16 ،2011تدريباً ا�ستهدفت املتطوعني يف حركة املدافعني عن حقوق االن�سان املنت�شرين يف كافة حمافظات ال�ضفة
الغربية –من اخلليل اىل جنني ،-وا�شتملت التدريبات على املوا�ضيع االتية على �سبيل املثال ال احل�صر؛ كيفية ا�ستخدام االعالم االلكرتوين ،توثيق انتهاكات حقوق
االن�سان وخ�صو�صا اعتداءات امل�ستوطنني ،دور ال�شباب يف االنتخابات...الخ .اما التدريبان االخران فعقدا بتعاون مع وزارة الزراعة ،بحيث ا�ستهدفا مديريات الزراعة
يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية ( جنني ،طولكرم ،قلقيلية� ،سلفيت ،ونابل�س ويف حمافظات اجلنوب والو�سط ( رام اهلل ،بيت حلم ،القد�س ،اريحا واخلليل).
وتناولت التدريبات موا�ضيع توثيق االنتهاكات على اختالفها ،تخمني ا�ضرار االعتداءات ،وكيفية اعداد ملفات هدم املنازل.
44

ونفذ املركز  28لقا ًء توعوياً ،ا�ستهدفت �شرائح خمتلفة من ال�شعب الفل�سطيني ،وتناولت موا�ضيع ذات عالقة باحتياجات كل �شريحة من هذه ال�شرائح .اذ ا�ستهدف
جزء منها املتطوعني يف حركة املدافعني عن حقوق االن�سان املنت�شرين يف كافة حمافظات ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ،وذلك لرفع وعيهم بعدة موا�ضيع نذكر
منها؛ دور ال�شباب يف حاالت اعتداءات امل�ستوطنني ،االنق�سام الداخلي ودور ال�شباب يف احلراك ال�سيا�سي/االجتماعي .وا�ستهدف جزء اخر بع�ض املجال�س امل�شرتكة يف
�شمال ال�ضفة الغربية وهي جمل�س م�شرتك حوارة ،جمل�س م�شرتك عراق بورين ،وجمل�س م�شرتك �شرق نابل�س ( وت�ضم �أكرث من ثالثني جمل�سا حمليا وقرويا)،
وكان من �ضمن املوا�ضيع التي مت الرتكيز عليها :االجراءات الالزمة العداد ملفات هدم املنازل وملفات اعتداءات امل�ستوطنني .اما اجلزء املتبقي فا�ستهدف جتمعات
بدوية و�سكانية يف اريحا و�سلفيت وجبع وعناتا ،لت حول التعامل مع االوامر الع�سكرية اال�سرائيلية وخا�صة اخطارات هدم املنازل يف حال تلقيها ،ا�ضافة اىل خطورة
اهمال متابعة هذه االوامر واالخطارات ،واعطائهم كذلك معلومات عن اخر التطورات ال�سلبية احلا�صلة على �صعيد االجراءات والقوانني اجلديدة التي قد ت�ؤثر على
او�ضاعهم ،وامل�ستجدات القانونية احلا�صلة فيما يتعلق بق�ضاياهم.
تدريب متخصص
عقد املركز تدريبا قانونيا متخ�ص�صا مكثفا على مدار يومني يف رام اهلل .وذلك �ضمن م�شروع «تعزيز ادماج مفهوم الكرامة االن�سانية يف املرافعات الق�ضائية امام
املحاكم الفل�سطينية» املمول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( ،)CIDAواملنفذ بالتعاون مع معهد احلقوق يف جامعة بري زيت وكلية احلقوق يف جامعة ويند�سور
الكندية .وا�ستهدف التدريب  20حماميا وحمامية من عدة منظمات غري حكومية فل�سطينية (نذكر منها :احلق ،مركز املر�أة لالر�شاد القانوين واالجتماعي،
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق االن�سان ،احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال-فرع فل�سطني ،م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،وغريها) ،التي تلج�أ اىل الق�ضاء يف تنفيذ
براجمها ،وعدد اخر من املحامني امل�سجلني لدى نقابة املحامني الفل�سطينني .وتناول التدريب يف اليوم االول عددا من املو�ضوعات كان اهمها؛ املبادىء القانونية
يف الدفاع عن احلقوق الد�ستورية ،الكرامة االن�سانية حق د�ستوري ،والتطبيقات الق�ضائية ملفهوم الكرامة االن�سانية فيما يتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
وق�ضايا النوع االجتماعي .اما اليوم الثاين فتناول احلق يف الكرامة االن�سانية وعالقة ذلك باحلق يف ال�سكن الالئق ،واملعتقلني وال�سجناء واحلق يف املحافظة على
كرامتهم االن�سانية ،مراجعة القانون اال�سا�س الفل�سطيني ،وتبيان املواد املرتبطة بالكرامة االن�سانية التي من املمكن االعتماد عليها يف املرافعات الق�ضائية ،ومت
تق�سيم املحامني اىل جمموعات للبحث يف  3ق�ضايا حددت يف اخر اللقاء وربطها بالكرامة االن�سانية .وتبع ذات التدريب عقد لقاء ثالث مع جمموعة املحامني لعر�ض
ابحاثهم التي عملوا عليها خالل �شهر ،.ومن املقرر �إ�صدار دليل للمحامي حول �إدماج مفهوم الكرامة الإن�سانية يف �إجراءات التقا�ضي ،ي�ضم �شرحا نظريا و�أمثلة عملية
ت�شمل مرافعات وقرارات حماكم ذات �صلة من دول خمتلفة ويف �شتى امليادين.
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عيادات قانونية متنقلة
كز املركز على �ضرورة وجود عيادة قانونية متنقلة �ضمن براجمه ال�سنوية ،حيث ينفذ حمامو/يات املركز زيارتني �شهريا ملكتب املركز يف �سلفيت ونابل�س حيث يلتقون
مع املوكلني لتقدمي امل�ساعدات القانونية لهم .باال�ضافة اىل عقد زيارات للمجال�س امل�شرتكة يف �شمال ال�ضفة الغربية (مثل :جمل�س م�شرتك الفندق ،جمل�س م�شرتك
عزون ،وجمل�س حملي كفر اللبد ،)...لتبني ملفات جديدة او متابعة امللفات التي تبناها املركز .ا�ضافة اىل الدوائر القانونية التابعة ملحافظات �شمال ال�ضفة الغربية
(مثل حمافظة �سلفيت وقلقيلية) وذلك لتبني ق�ضايا جديدة ،او تزويد املنتفعني باملعلومات القانونية.
التطوع
د�أبت حركة املدافعني بعد عام من ت�شكيلها على متابعة �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف فل�سطني ،وذلك بر�صد االنتهاكات وف�ضحها وخا�صة االنتهاكات اجلائرة التي ميار�سها
امل�ستوطنون بحق املواطنني الفل�سطينيني يف املناطق امل�صنفة «ج» والقد�س املحتلة� .إذا يقوم �شباب/ات احلركة ،كل ح�سب منطقة تواجده وتخ�ص�صه ،مبتابعة هذه
االنتهاكات ،وخري مثال على ذلك توثيق املتطوعني من قرية ق�صرة يف احلركة اعتداءات امل�ستوطنني يف قريتهم واملناطق املجاورة لها .كما د�أبت احلركة على �إجراء
لقاءات حوارية بني �أع�ضائها ومناق�شة ق�ضايا اجتماعية تالم�س ق�ضايا املجتمع .هذا بالإ�ضافة �إىل عقد العديد من ور�ش العمل والتدريبات حول حماور خمتلفة
كالإعالم االلكرتوين واالنتخابات والتوثيق .هذا وتكلل عمل احلركة ب�إ�صدار عددين من جملة خا�صة باملدافعني التي تعالج وتطرح ق�ضايا اجتماعية خمتلفة �إ�ضافة
�إىل ق�ضايا تتعلق بو�ضع حقوق الإن�سان يف فل�سطني كما وال تخلو من بع�ض امل�ساهمات الأدبية .عالوة على ذلك �شاركت حركة املدافعني عن حقوق الإن�سان يف م�سريات
واعت�صامات �إنهاء االنق�سام ،ويف الت�ضامن مع �ضحايا امل�ستوطنني ،وكذلك �ساهمت جمموعة من املتطوعني وخا�صة يف منطقة �سلفيت يف م�شروع مل�ساعدة الطلبة
الذين يعانون من �صعوبات التعلم .اما يف قلقيلية فقد �ساهموا يف م�ساعدة الوفود الأجنبية من حيث ا�ستقبالهم وم�ساعدتهم على التعرف على املناطق املت�ضررة من
اجلدار ويف احل�صول على معلومات حول هذه املوا�ضيع.
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المناصرة
حمالت المناصرة
الحملة الوطنيّ ة السترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين:

�شهد العام � 2011سل�سلة من خطوات النجاح ،حققتها احلملة الوطنية ال�سرتداد جثامني ال�شهداء واملفقودين ،ما ي�ضعها على �أبواب اجنازات نوعية يف العام .2012
ففي  10/10/2011جنحت الدائرة القانونية يف مركز القد�س ،با�سرتداد جثمان ال�شهيد حافظ �أبو زنط ،وهذا هو االجناز الثاين على هذا ال�صعيد ،فقد
�شهد العام  2010حترير جثمان ال�شهيد م�شهور �صالح� .إن هذين االجنازين مكنا االجتماع امل�شرتك لقيادة احلملة والدائرة القانونية من اتخاذ قرار بتطوير
�إ�سرتاتيجية املتابعة القانونية من خالل:
•التما�س قانوين مبدئي يطالب املحكمة العليا الإ�سرائيلية بالك�شف عن �أماكن احتجاز اجلثامني ،ومتكني عائالتهم و�أحبائهم من زيارتها� ،إىل جانب
املطالبة ب�إن�شاء بنك .DNA
•التما�سات جماعية ملجموعة متجان�سة من ال�شهداء وخا�صة ممن يحتمل وفاة �أقاربهم من الدرجة الأوىل.
•تفعيل قرار الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بانعقاد الندوة القانونية ،التي نظمتها اجلامعة العربية والتي كان من ابرز قراراتها العمل على تدويل
الق�ضية لدى اجلهات القانونية الدولية.
•تفعيل قرارات رئا�سة املجل�س الوطني والكتل الربملانية يف املجل�س الت�شريعي ،بطرح الق�ضية على االحتاد الربملاين الدويل واالحتاد الربملاين الأوروبي ،وعدد
�آخر من االحتادات القارية والإقليمية والربملانات الوطنية.
•تنظيم �سل�سلة من االت�صاالت التي �أ�سفرت عن االتفاق على تدخل حكومات هذه اجلهات لدى حكومة �إ�سرائيل وممار�سة ال�ضغط عليها ،ومن بينها ا�ستعداد
حكومة جمهورية م�صر العربية �إىل متابعة حثيثة لهذا امللف.
•تنظيم �سل�سلة من اللقاءات مع ممثلني عن منظمات للأمم املتحدة وخا�صة املعنية منها بحقوق الإن�سان� ،أ�سفرت عن �شروع مبعوث الأمني العام للأمم
املتحدة وجلنة الأمم املتحدة لتق�صي احلقائق حول انتهاكات �إ�سرائيل حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مبتابعة هذا امللف مع حكومة �إ�سرائيل.
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•امل�شاركة يف م�ؤمتري اجلزائر والرباط الدوليني اللذين عقدا لن�صرة حقوق الأ�سرى وال�شهداء املحتجزة جثامينهم واملفقودين ،واللذين كانا من �ضمن
قراراتهما اعتبار يوم � 27آب يوماً عربياً ودولياً لن�صرة حق ذوي ال�شهداء ب�إ�سرتداد جثامينهم وت�شييعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية ومبا يليق
بالكرامة الإن�سانية.
•موا�صلة عملية التوثيق فبلغ جمموع ما مت توثيقه  345حالة جميعهم ممن تقيم عائالتهم يف فل�سطني ،من بينهم  48مفقوداً ،وت�ستمر اجلهود ال�ستكمال
عملية التوئيق لل�شهداء الفل�سطينني والعرب من خارج االرا�ضي املحتلة.
•ال�شروع ب�إعادة �إ�صدار الطبعة الثانية من كتاب “ لنا �أ�سماء  ....ولنا وطن و�إ�صدار جمموعة من املطبوعات (بو�سرتات ،برو�شور� ،ستكرز...الخ ) وغريها من
و�سائل التوثيق والإعالم.
•�أ�سفرت جهود احلملة ودعم القيادة الفل�سطينية لها عن تو�صل وزارة ال�ش�ؤون املدنية الفل�سطينية �إىل االتفاق مع حكومة �إ�سرائيل يق�ضي بالإفراج الفوري
عن � 84شهيدة و�شهيداً على �أن يتلوه الإفراج عن � 102شهيدة و�شهيد ورغم �إعالن وزير احلرب الإ�سرائيلي ايهود باراك عن جتميد االتفاق بذريعة
ا�ستمرار احتجاز الأ�سري الإ�سرائيلي جلعاد �شاليط� ،إال �أن هذا االتفاق ي�شكل �سابقة نوعية ينبغي موا�صلة اجلهود وال�ضغط لإلزام حكومة �إ�سرائيل بالرتاجع
عن قرارها بتجميد االتفاق ،وتنفيذه فوراً.
ان البناء على هذه االجنازات مبوا�صلة جهود احلملة ال�سيا�سية والدبلوما�سية والقانونية البد وان حتقق اجنازات نوعية يف العام  ،2012وهذا ما يتطلع له ويعمل
من �أجله كل ذوي ال�ضحايا من ال�شهداء واملفقودين و�صو ًال �إىل �إنهاء هذا امللف امل�أ�ساوي مرة و�إىل الأبد.

استرجاع جثمان الشهيد حافظ ابو زنط
معطيات متناق�ضة ت�ؤثر يف ق�ضايا ا�سرتجاع اجلثامني
حافظ ابو زنط مواطن فل�سطيني من مدينة نابل�س ا�ست�شهد قبل حوايل  35عاما ومت االحتفاظ بجثمانه يف ما ي�سمى “مقابر االرقام اال�سرائيلية” .مت تبني ملف
ال�شهيد حافظ ابو زنط يف اطار عمل احلملة الوطنية ال�سرتداد اجلثامني حيث توىل املحامي هيثم اخلطيب املتابعة القانونية التي تكللت بتحرير اجلثمان وت�سليمه
لعائلته لوداعه ودفنه بطريقة الئقة يف مدينة نابل�س.
قدم االلتما�س ب�ش�أن ال�شهيد حافظ ابو زنط باعتباره م�ستعجال وعلى ا�سا�س �أن تقارير الطب ال�شرعي التي قدمت من قبل النيابة يف ملف ال�شهيد م�شهور العاروري
ت�ؤكد ان عدم ارجاع جثمان ال�شهيد حافظ يف هذه املرحلة قد يعني ا�ستحالة ارجاعة م�ستقبال ب�سبب عدم القدرة من ت�أكيد هوية اجلثمان بوا�سطة فح�ص احلم�ض
النووي الذي يزداد �صعوبة مب�ضي الزمن ،مع خطر وفاة والدته الثمانينية .ال�سيا�سة اال�سرائيلية منذ �سنة  2005و�صاعدا تق�ضي انه يجب ت�أكيد هوية �صاحب
اجلثمان بوا�سطة فح�ص حم�ض نووي يف معهد الطب ال�شرعي يف ابو كبري وعلى نفقة العائلة الفل�سطينية ك�شرط ا�سا�سي الرجاع اجلثمان لعائلته .امل�شكلة انه بعد
�سنوات طويلة يتحلل احلم�ض النووي وقد ي�ستحيل عمل فح�ص احلم�ض النووي يف هذه احلالة .على هذا اال�سا�س وافقت املحكمة ان تتعامل مع امللف على انه ملف
حالة خا�صة وامهلت النيابة فرتة ق�صرية للرد عليها ،يف ا�شارة اىل �أن املحكمة متيل اىل قبول ادعاءات االلتما�س.
بتار يخ  31.03.2011قدمت النيابة موقفها اجلوهري من االلتما�س وهو انها م�ستعدة الرجاع اجلثمان لعائلة ال�شهيد وطلب من والدة ال�شهيد واخيه ان يتوجها
ملعهد الطب ال�شرعي يف ابو كبري العطاء عينات للمقارنة مع اجلثمان الذي اخرجوه من مقربة االرقام .نتيجة الفح�ص كانت �سلبية ،اي �أن اجلثمان الذي اعتقد انه
يعود لل�شهيد حافظ ابو زنط كان فعليا يعود ل�شخ�ص اخر (متاما كما حدث يف ق�ضية ال�شهيد م�شهور العاروري).
ا�ستخرج اجلي�ش الإ�سرائيلي جثمانا اخر يف حماولة ثانية منه اليجاد جثمان ال�شهيد ،املحاولة الثانية جنحت واكد التقرير من معهد الطب ال�شرعي يف �أبو كبري ان
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اجلثمان يعود لل�شهيد حافظ ابو زنط.
يتاريخ  9/10/2011مت ت�سليم جثمان ال�شهيد حافظ ابو زنط اىل عائلته على حاجز بالقرب من جلجولية وبح�ضور حمامي مركز القد�س وح�ضور ال�سيد �سامل
خلة (من�سق احلملة الوطنية لإ�ستعادة اجلثامني) باال�ضافة اىل ح�شود كبرية انتظرت عند اجلانب الفل�سطيني للحاجز حيث طافت اجلنازة يف مدينة قلقيلية قبل �أن
تتوجه مبوكب يليق مبكانة ال�شهيد باجتاه مدينة نابل�س.
املثري لالهتمام �أنه خالل التن�سيق ا�شرتط �ضابط االرتباط اال�سرائيلي ملنطقة قلقيلية تنفيذ عملية ت�سليم اجلثمان ب�سرية وبعيدا عن اعني ال�صحافة ،علما انه مل
يكن هناك تعليمات مماثلة عند ت�سليم جثمان ال�شهيد م�شهور العاروري.
�صفقة �شاليط :ر�سائل متناق�ضة!
بتاريخ  18/10/2011متت �صفقة تبادل اال�سرى ما بني حركة حما�س ودولة ا�سرائيل ومت االفراج عن اجلندي اال�سرائيلي اال�سري جلعاد �شاليط .وبالرغم من
تزامن ت�سليم اجلثمان مع ذلك ،اال انه ال توجد عالقة بني املوافقة على ت�سليم جثمان ال�شهيد حافظ وحترير اجلندي اال�سرائيلي ،حيث ان النيابة ابلغت باملوافقة
على ارجاع جثمان ال�شهيد حافظ ابو زنط بيوم  31.03.2011مما ي�ؤكد ان ت�سليم اجلثمان مل يكن له عالقة بال�صفقة مطلقا.
ولكن ارجاع اجلندي �شاليط �سي�ؤثر حتما على ق�ضايا ارجاع اجلثامني يف امل�ستقبل ،حيث ان النيابة اال�سرائيلية ادعت امام املحكمة يف ملفات اخرى ان اي مو�ضوع
يتعلق بارجاع جثامني �شهداء يف مقابر االرقام يجب ان يتم ت�أجيله لغاية امتام عملية تبادل اال�سرى واالفراج عن �شاليط .عمليا من املفرو�ض انه بعدما ازيلت العقبة
الكربى بوجه متابعة ق�ضايا ارجاع جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني ويبقى من غري امل�ؤكد حدوث انفراج وت�سهيل يف متابعة هذا امللف.
ففي حني ن�شر اثناء اعداد هذا التقرير ( )04.01.2012بال�صحافة اال�سرائيلة ان جلنة �شمجار قدمت تو�صيات لوزير الدفاع الإ�سرائيلي ايهود براك ب�ش�أن قواعد
�صارمة وملزمة يف �صفقات تبادل اال�سرى .وكانت اللجنة التي يرت�أ�سها رئي�س املحكمة الإ�سرائيلية العليا �سابقا ،مئري �شمجار ،قد كلفها وزير الدفاع قبل حوايل
ال�سنتني لو�ضع معايري يف مفاو�ضات تبادل اال�سرى ،وذلك اثر اجلدل يف ال�شارع اال�سرائيلي حول الثمن الذي يجب دفعه لقاء ارجاع اجلندي �شاليط� .شمل التقرير
الذي قدم لباراك تو�صيات بنقل امل�س�ؤولية على ادارة مفاو�ضات تبادل اال�سرى من مكتب رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية ايل جهة ر�سمية يف وزارة الدفاع تت�شكل خ�صي�صا
لهذه الغاية وانه يجب اتباع معايري �صارمة متنع ارجاع عدد كبري من اال�سرى العرب والفل�سطينيني مقابل جندي واحد .يذكر ان اجزاء من التو�صيات التي تتعلق
باملعايري للتبادل بقيت �سرية .حاليا ال يوجد ذكر لعالقة بني تقرير �شمجار وق�ضية اجلثامني ولكن يف ال�سابق كان هناك ت�صريح ل�شمجار ان احد املعايري التي يجب
اتباعها هو انه ال يتم تبادل ا�سرى احياء مقابل جثث جلنود ا�سرائيليني وانه مقابل جثث جلنود ا�سرائيليني يتم تبادل جثث لل�شهداء الفل�سطيننني والعرب (انظر يف
موقع جريدة معاريف على النت بتاريخ .)ttp://www.nrg.co.il/online/1/ART1/907/340.html 23/6/2009
وعليه ف�أنه لي�س من امل�ستيعد اطالقا ان تتطرق تو�صيات جلنة �شمجار اىل ق�ضية اجلثامني ،ولكن يجب الت�أكيد انه يف هذه املرحلة فاننا نتكلم فقط عن تو�صيات
لوزير الدفاع ت�شمل معايري يف عملية التبادل ،ومل يذكر انها حتوي تو�صيات باالحتفاظ باجلثامني كورقة تفاو�ض ،يف مثل هذه احلالة لن يكون لتو�صيات جلنة
�شمجار ت�أثري على عملنا القانوين يف اطار احلملة .اما اذا تبني ان التو�صيات ت�شمل مو�ضوع تبادل اجلثث كما ذكر فعندها قد ي�ؤدي االمر اىل ت�شدد يف املوقف
اال�سرائيلي يف ق�ضايا ارجاع اجلثامني.
من جهتنا فاننا �سن�ستمر يف متابعة ق�ضايا ا�سرتجاع جثامني ال�شهداء ب�سيا�سة التعامل مع كل ملف على حدة مع ابراز كل حالة على انها حالة ان�سانية
خا�صة مما ي�سهل علينا التعامل يف حمكمة العدل العليا ،حتى لو مت تبني تو�صيات جلنة �شمجار او حتى اذا ما مت و�ضع التو�صيات يف اطار قانون
ر�سمي.
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الحملة الدولية لحرية سفر الفلسطينيين بكرامة (كرامة)
رغم بع�ض الفتور يف عمل احلملة ،مرده بر�أينا التح�سن الن�سبي الذي ح�صل على �إجراءات ال�سفر ،وتارجع �شكاوى امل�سافرين ،اال �أن احلملة وا�صلت عملها حيث عقدت
الهيئة التن�سيقية للحملة يف العام  2011عدة لقاءات لتفعيل عمل احلملة ،وو�ضع خطتها ال�سنوية ،وكذلك جرى انتخاب هيئات للحملة حيث مت انتخاب ال�سيد امني
عنابي من�سقا وعقدت احلملة عدة اجتمتعات مع هيئة املعابر ،ومع مكتب الرئي�س ،للت�أكيد على املطالب التي تقدمت بها �سابقا ،بفتح اجل�سر على مدار ال�ساعة ،اجراء
ا�صالحات يف اال�سرتاحة مبا يليق بالكرامة االن�سانية ،والغاء ال�ضرائب على املعابر او تخفي�ضها .وبالفعل اجنزت بع�ض من هذه املطالب؛ اذ كان هناك حت�سن ملمو�س
يف اال�سرتاحة للقادمني واملغادرين ،وكما والغيت بع�ض الر�سوم على امل�سافرين .ومن جانب اخر التقى مندوبون عن الهيئة التن�سيقة مع ال�سفري االردين يف رام اهلل
وقدمت له بع�ض املطالب مثل الغاء بع�ض ال�ضرائب املفرو�ضة على الفل�سطينني عند الدخول واخلروج وحت�سني و�ضع القاعة للقادمني واملغادرين .ووعد ال�سفري
االردين بالعمل على متابعة هذه املطالب مع اجلهات االردنية .وقامت حركة كرامة وبالتعاون مع مركز القد�س بتبني ق�ضايا تتعلق باملطالبة بفتح عدد من الطرق
الرئي�سية ،والتي �سبق وان اغلقها جي�ش االحتالل كجزء من العقوبات اجلماعية يف بع�ض املناطق .ومتكن حمامو املركز من احل�صول على موافقة االدارة املدنية بفتح
�شارع رقم ( )466الذي يربط و�سط ال�ضفة الغربية ب�شمالها (طريق نابل�س القدمي) .وتعمل احلملة االن على ا�صدار فيلم وثائقي حول املعابر بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
روزا لك�سمبورج .كما وجتدر اال�شارة اىل ان احلملة قد ح�صلت على ت�سجيل من وزارة الداخلية الفل�سطينية ح�سب قانون اجلمعيات.
الحملة الدولية ضد سحب حق االقامة للفلسطينين في القدس
انطلقت احلملة الدولية �ضد �سحب حق االقامة للفل�سطينني يف العام  ،2009بهدف م�ساعدة الفل�سطينيني املقيميني يف القد�س على ت�أكيد حقهم يف املعي�شة
واحلياة الطبيعية التي يتم انتهاكتها من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية ويف وقف الإجراءات الإ�سرائيلية التي تنتهك حقوق الإقامة للفل�سطينيني يف القد�س ،بالإ�ضافة
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�إىل زيادة الوعي املحلي والعاملي بال�سيا�سات الإ�سرائيلية التي تنتهك حقوق املواطنة للفل�سطينيني يف القد�س ،وبناء وح�شد موقف عاملي م�ضاد لل�سيا�سات الإ�سرائيلية
التي حترم املقد�سي من حقه يف املواطنة ،وتوثيق حاالت �سحب الهويات وم�صادرتها والبحث على الآثار ال�سيا�سية ،الإقت�صادية ،الإجتماعية ،والنف�سية على الأ�شخا�ص
الذين متت �سحب هوياتهم املقد�سية ،و�أخرياً تن�سيق وت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات احلقوقية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لإحداث �أثر �أكرب يف دعم املواطن املقد�سي .وا�ستمر
مركز القد�س خالل العام  2011مبتابعة العمل للو�صول اىل اهداف احلملة فنفذ خالل العام عدد من االن�شطة التي ت�ضمنت؛ عقد جمموعة من ور�شات العمل
حول املو�ضوع ،اال�شراف على ور�شة عمل متخ�ص�صة حول عدم �شرع ّية �إ�سقاط حق �إقامة الن ّواب املقد�سيني والوزير ال�سابق و�إ�صدار ورقة موقف حول ذات املو�ضوع،
ا�ضافة اىل ورقة حتليل قانونية حول �سحب حق الإقامة ب�شكل عام.
االئتالفات
يعي مركز القد�س اهمية وجوده �ضمن ائتالفاتٍ وحتالفاتٍ مع امل�ؤ�س�سات االخرى العاملة يف قطاع حقوق االن�سان ،ملا له من اثر كبري يف تعزيز ان�شطة املنا�صرة
وال�ضغط املتعلقة باحلقوق والق�ضايا اجلماعية .وعليه فان املركز ان�ضم اىل  6ائتالفات ليتبو�أ موقعا قياديا يف بع�ضها ،وموقعا م�ساندا يف بع�ضها االخر .فاملركز هو
احد اع�ضاء اللجنة التن�سيقيه يف �شبكة املنظمات االهلية الفل�سطينية منذ العام  ،2006ويف االئتالف من اجل القد�س.وهو ع�ض ٌو اي�ضا يف �سكرتاريا جمل�س منظمات
حقوق االن�سان الفل�سطينية ،الذي مت �إنتخاب �سكرتاريته من ثالثة �أع�ضاء ،كان املركز �أحدها .وللمركز كذلك دور فعال يف االئتالف االهلي ملدونة ال�سلوك ،اذ ين�شط
املركز يف ان�شاء ج�سم ملراقبة مدى التزام امل�ؤ�س�سات مبدونة ال�سلوك ومت امل�صادقة على ذلك .كما وي�ساهم املركز يف املنا�سبات واالن�شطة التي تنفذها ائتالفات اخرى
من خالل ع�ضويته فيها ،وهي :جمموعة امل�صادر الفل�سطينية لتحويل النزاع ،االئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة التعذيب ،االئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة عقوبة الإعدام،
ائتالف الرقابة على احلريات العامة.
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مجموعات العمل
اميانا منا ب�أهمية التعاون مع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال حقوق االن�سان يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سواء كانت حملية او دولية ،مل�ضاعفة االثر وتوحيد اجلهود
يف مواجهة االنتهاكات اال�سرائيلية حلقوق االن�سان الفل�سطيني ،ان�ضم املركز مع بدايات العام  2010لعدد من جمموعات العمل التابعة ملكتب االمم املتحدة لتن�سيق
ال�شو�ؤن االن�سانية يف االرا�ضي الفل�سطينية ( .)UNOCHAوا�صبح جزءا يف كل من :جمموعة العمل �ضد الهدم والتهجري ( ،)DWGجمموعة العمل القانونية (،)LTF
جمموعة اعتداءات امل�ستوطنني ( ،)SAGوجمموعة العمل للحماية (.)PCWG
زيارات ميدانية ولقاءات
نفذ املركز خالل العام  2011ما جمموعه  32زيارة ميدانية (�ضفة غربية) لعدة جتمعات وقرى فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية .بحيث نفذ زيارات مب�شاركة افراد
من طاقمه ملتابعة الق�ضايا التي تبناها ،وتبني ق�ضايا جديدة اذا كان هناك حاجة لذلك .ونفذ زيارات اخرى مب�شاركة عدد من الوفود االجنبية الر�سمية وال�شعبية
من خمتلف انحاء العامل (نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،)UNDP, NRC, DFID, BftW, CAFOD ،وذلك لالطالع على او�ضاع �ضحايا انتهاكات حقوق االن�سان،
وم�شاهدة املعاناة التي يعي�شون على ار�ض الواقع ،لتقدمي امل�ساعدات املتاحة لهم ومنا�صرة ق�ضاياهم على امل�ستويني املحلي والدويل .كما وح�ضر املركز عددا من
اللقاءات وامل�ؤمترات التي عقدتها عدد من امل�ؤ�س�سات العاملة يف نف�س املجال والتي بلغ عددها  30لقاء (�ضفة غربية).
اإلصدارات
تقرير حول ال�سيا�سة اال�سرائيلية التهجريية �ضد البدو
ا�صدر مركز القد�س يف العام  2011تقريرا حتت عنوان “  .”Banished Identity: Israel’s Systematic Destruction of Palestinian Bedouinsويتناول
التقرير ال�سيا�سات اال�سرائيلية املمنهجة التي متار�سها �سلطات االحتالل اال�سرائيلي �ضد التجمعات البدوية يف املناطق امل�صنفة “ج” ،والتي ت�ؤثر على احلياة
االجتماعية واالقت�صادية لهذه التجمعات ،وعلى حياتهم الثقافية ،وعاداتهم وطريقة احلياة التقليدية التي يعي�شون .ويو�ضح التقرير مدى خمالفة املمار�سات
اال�سرائيلية �ضد التجمعات البدوية للمعاهدات والقوانني الدولية .ويناق�ش يف نهايته تدخالت املركز القانونية االتجمعات البدوية واقرتاح عدد من التو�صيات
ملعاجلة االحتياجات امللحة لهذه التجمعات.
تقرير حول قوانني التخطيط والبناء اال�سرائيلية يف املناطق امل�صنفة “ج”
ا�صدر مركز القد�س يف العام  2011تقريرا حتت عنوان
 .of Zoning and Planning Laws in “Area Cويتناول التقرير مو�ضوع تق�سيم ا�سرائيل وتخطيطها لالرا�ضي يف املنطقة امل�صنفة “ج” من ال�ضفة الغربية،
وذلك �ضمن �سيا�سة متيزية وا�ضحة ،ويف هذا خمالفة �صريحة للقانون الدويل االن�ساين .اذ تعمد ا�سرائيل من خالل ممار�سات واجراءات عدة ،نذكر منها
عمليات تق�سيم االرا�ضي و�ضمها ،ا�ستبعاد الفل�سطينني من عملية التخطيط ،وهدم املنازل ،والتهجري الق�سري ،وغريها) تقييد ا�ستخدام االرا�ضي واملحافظة
على ملكيتها� .أخريا يو�ضح التقرير تدخالت مركز القد�س ملواجهة الآثار ال�سلبية االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية لهذه ال�سيا�سات.
“ Concealed Intentions: Israel’s Human Rights Violations through the Manipulation
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فيلم “اخطار”
انتج مركز القد�س يف العام  2011فيلما وثائقيا
تناول ق�ضية هدم املنازل يف املناطق امل�صنفة “ج” من
ال�ضفة الغربية .وعر�ض الفيلم على م�سرح الق�صبة
يف رام اهلل يف حفل اطالق نظمه املركز ،ودعا اليه عددا
من امل�ؤ�س�سات احلقوقية املحلية والدولية ،و�سفراء
وممثلي قن�صليات وممثليات ،ومتطوعني ،ومنتفعني.
وتناول الفيلم ثالثا من ق�ص�ص هدم املنازل يف
ثالث قرى خمتلفة واقعة يف املناطق امل�صنفة “ج”
من ال�ضفة الغربية وهي ال�ساوية والعقبة وكفر
الديك وجتمع بدو الر�شايدة يف ف�صايل .وحتدث
الفيلم يف نهايته عن اخلطوات الواجب �إتباعها
لرتخي�صلحماية املن�ش�أة� ،إ�ضافة اىل الأمور الواجب
اتباعها بعد ت�سلم الإخطار ،و�صوال �إىل تقدمي
االلتما�س للمحكمة العليا .ويف نهاية العر�ض كرم
املركز عددا من ال�شخ�صيات احلقوقية الفاعلة يف
جمال حماية حقوق االن�سان ،واال�شخا�ص الذين
ظهروا يف الفيلم.
فيلم “حتت ال�سما”
اطلق مركز القد�س يف العام  2011فيلما وثائقيا حول
االنتهاكات اال�سرائيلية �ضد املواطنني املقد�سيني.
تناول الفيلم ق�صتني ،االوىل حول هدم املنازل يف
القد�س ال�شرقية ،والثانية حول احلق يف االقامة يف
القد�س كجزء من حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية.
وعر�ض الفيلم على م�سرح احلكواتي يف القد�س
املحتلة ،و�سط ح�ضور كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والأكادميية والنقابية والعاملني يف امل�ؤ�س�سات غري
احلكومية� ،إ�ضافة �إىل �إعالميني وباحثني ،وعدد من
احلقوقيني والدبلوما�سيني الذين عربوا عن رف�ضهم
لهذه ال�سيا�سات اال�سرائيلية.
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البيئة الداخلية للمركز
ن�ش�أت حتد ّيات خمتلفة يف البيئة الداخل ّية للمركز عام
 ،2011متحورت يف تطوير النظامني الإداري واملايل
وو�ضع هيكل ّية جديدة للمركز ،وتو�سعة طاقم العمل وبناء
قدراته ،وتطوير البنية املكانية ب�شكل ممُ ّيز ،وفتح فرع
ً
إ�ضافة �إىل و�ضع ب�صمات جديدة يف ف�ضاء التوا�صل
جديد �
االجتماعي...
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تطورات العام 2011
العمومية ومجلس اإلدارة
الجمعية
ّ
ّ
عقدت اجلمعية العمومية اجتماعني ،احدهما عادي و�آخر ا�ستثنائي ملناق�شة واقرار نظامني اداري ومايل حمدثني ،وتطوير هيكلية املركز .يف حني عقد جمل�س الإدارة
اربعة اجتماعات ،لتلقي تقارير ادارية ومالية عن �سري العمل و�إ�صدار توجيهات خا�صة بتعديل اخلطط ،ومراجعة امل�صاريف و�إ�صدار موازنة معدلة للن�صف الثاين
من العام
طاقم العمل
بلغ عدد �أفراد طاقم العمل يف نهاية  31 ،2011موظفا/ة ومتدربا/ة ومتعاقدا/ة لأداء خدمة ،بعقود م�ؤقتة �أو دائمة ،ولوظائف جزئية �أو كاملة ،منهم  14من
الن�ساء (ما يقارب  ،)45%ومن اجلدير ذكره �أن عدد القانونيينّ خالل  2011قد بلغ  15من حمامني/ات ،وم�ساعدين/ات قانونينّ ومتدربات� .أما عدد العاملني
بوقت كامل فقد بلغ  ،19وقد جاء هذا النمو يف عدد �أفراد الطاقم ا�ستجابة الحتياجات تو�سيع خدمات املركز .وقد �شهد هذا العام منواً ملحوظاً يف عدد �أفراد طاقم
ُن�سق للربامج فيه �أي�ضاً.
املركز يف فرع املركز يف القد�س ،حيث مت توظيف حمام ّية جديدة يف فرع املركز بالقد�س ،وم ّ
بناء ُّ
الق ُدرات
�إمياناً من املركز ب�أهم ّية اال�ستثمار يف املوارد الب�شر ّية ،وبعد �أن �أنهت الآن�سة رزان حمي�سن املتدربة القانون ّية يف املركز الفرتة التدريب ّية املطلوبة من نقابة املحامني
الفل�سطينيني يف املركز ملُدة عامني ،وبعد �أن اجتازت امتحانات النقابة ،قام املركز بتوظيف الآن�سة حمي�سن كمحامية يف الوحدة القانون ّية� ،ضمن فرع نابل�س.
وعلى �صعيد حتقيق هدف املركز اخلا�ص بالعمل على التطوير املهني والبناء امل�ؤ�س�ساتي ،فقد قام املركز با�ست�ضافة مُتدربتني قانونيتني اثنتني وتدريبهما ،يف م�سعى لبناء
ُقدرات املحامني اجلدد .كما عقد املركز ثالث ور�شات عمل للمحامني ا ُ
جلدد بهدف رفع قدراتهم يف �آل ّيات الرتافع والدفاع القانوين عن هدم املنازل يف مدينة القد�س.
�أمّ ا بخ�صو�ص طاقم العمل ،فقد �شارك �أفراده يف ور�شات عمل ودورات متخ�ص�صة يف القوانني املحل ّية والقانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين ،والتي ُعقِدت يف رام
اهلل ،والقد�س ،وع ّمان.
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هيكلية المركز الجديدة
ّ
كنتيجة الزدياد املهام ولتن ّوع الأن�شطة يف املركز والنمو يف الطاقم ،وبناءاً على تو�صيات مبا�شرة من طاقم العمل ،قام جمل�س �إدارة املركز بتنفيذ �إعادة بناء لهيكل ّية
امل�ؤ�س�سة ،حيث ّ
مت التعاقد مع �شركة ا�ست�شار ّية خا�صة ،راجعت القوانني والأنظمة الداخل ّية للمركز� ،إ�ضافة �إىل الو�صف الوظيفي جلميع �أفراد الطاقم .ويف النهاية
قامت ال�شركة اال�ست�شار ّية بتقدمي هيكلية معدّلة للمركز ،حيث اعتمدت هذه الهيكل ّية على مركز ّية الوظائف الرئي�سية واعتبار اخلطوط املهنية هي املقررة ولي�س
الإعتبارات اجلغرافية ،بحيث يتبع املوظف/ة لدائرته املهنية،مع ا�ستقاللية ادارية بهام�ش �أكرب لفرع القد�س ،و�أن الوحدات يف املركز هي �أربع :الوحدة القانون ّية،
وِحدة املنا�صرة والبحث ،وِحدة التخطيط وجتنيد الأموال ،الوِحدة الإدار ّية املال ّية .وقد �أقرت اجلمعية العمومية الهيكل ّية اجلديدة ،وهي على النحو التايل:
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المكانية
ال ُبنية
ّ
يف ال ّربع الأخري من عام  ،2011افتتح املركز فرعاً جديداً يف مدينة نابل�س ،وذلك
للحاجة املا�سة التي ن�ش�أت ج ّراء االنتهاكات املتكررة حلقوق للفل�سطينيني �سوا ٌء
من ممار�سات �سلطات االحتالل �أو من الأجهزة التنفيذ ّية لل�سلطة الفل�سطين ّية.
وبالتايل ،ف�إن تو�سع املركز ي�ساهم يف تغط ّية �أو�سع م�ساحة جغراف ّية على الأر�ض
الفل�سطين ّية املحتلة ،وخا�صة بعد الرتكيز على اعتداءات امل�ستوطنني ك�أحد �أبرز
الإنتهاكات التي ن�ش�أت وتفاقمت خالل العام .2011
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،وكخطوة هامة لتعزيز التنمية املُ�ستدامة يف املركز ،ر�أى جمل�س
الإدارة �أهمية �شراء مقر جديد للمركز .وبالتايلّ ،
مت االنتقال �إىل املق ّر اجلديد
يف ال ّربع الأول من  ،2011ومن م ّيزات هذا املقر �أ ّنه ذو م�ساحة �أكرب ،وت�صميم
هند�سي مالئم للم�ؤ�س�سة ،مما يُتيح بيئة عمل مالئمة و�أف�ضل للطاقم.
كما قام املركز بتجديد جمموعة من الأجهزة االلكرتون ّية والأثاث بهدف خلق بيئة
عمل مُريحة للطاقم.
بيئة االنترنت :فضاء التواصل االجتماعي
خالل عام  ،2011قام املركز بتفعيل �صفحته على الفي�سبوك ،والتي تت�ضمن
الأخبار والن�شاطات املختلفة التي يقوم بها املركز ،من �إجنازات �أمام املحاكم
ومواقف يقوم املركز بالرتويج لها
وامل�ؤ�س�سات الإ�سرائيل ّية ،وفعال ّيات
على هذه ال�صفحة ...لذلك �إن �أردت �أن ت�صلك �أخبارنا يف ُن�سخة خفيفة ،ال ترتدد يف
ل�صفحتنا ...و�ستجدونا على الفي�سبوكhttp://www.facebook. :
عمل
com/JLAC67

كما �ساهم املركز وب�شكل ف ّعال ب�إن�شاء ومتابعة �صفحة على الفي�سبوك ،والتي �سعى
من خاللها �إىل ف�ضح التحريفات التي عملت بلد ّية االحتالل يف مدينة القد�س على
�إدخالها على املناهج الفل�سطين ّية يف املدار�س .ومن اجلدير ذكره �أن عدد امل�شاهدات
املختلفة لهذه ال�صفحة ناهز الـ � 44ألفا حتى نهاية  44,632( 2011م�شاهدة).
كما ا�ستمر متطوعو املركز ب�إدارة �صفحة «حركة املدافعني عن حقوق الإن�سان
يف فل�سطني»،والتي تعترب �صفحة املجموعة ال�شباب ّية للمركز ،حيث تتكون هذه
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احلركة من �أكرث من مئتي �شاب وفتاة من كافة املدن الفل�سطينية ،والذين يعملون
يف �إطار جمعي يف كل حمافظة من حمافظات الوطن يف التفاعل الإيجابي امل�ؤثر
يف ق�ضايا حقوق الإن�سان .ومن اجلدير ذكره �أنّ احلركة ت�سعى �إىل ك�شف انتهاكات
االحتالل الإ�سرائيلي ،وح�شد الت�أييد والر�أي �ضدها .كما �أ ّنها تهتم يف الدفاع عن
احلريات الفردية داخل املجتمع الفل�سطيني.كما ا�ستمر املركز مبتابعة �إدارة وتغذية
ال�صفحة اخلا�صة للحملة الدول ّية �ضد �سحب حق الإقامة من الفل�سطينيني يف
القد�س ،والتي ت�سعى �إىل ف�ضح ال�سيا�سات العن�صر ّية ل�سلطات االحتالل داخل
مدينة القد�س� ،أمام املجتمع الدويل.
http://www.facebook.com/pages/International-Campaign-againstRevoking-Residency-Rights-for-Jerusalemites

�إ�ضافة �إىل هذه ال�صفحات ،فقد مت عمل قناة خا�صة باملركز على

 ،حيث

يتم عر�ض مقاطع من الأفالم التي �أنتجها املركزYoutube.com\JLAC1974 .

االنتقال إلى JLAC.PS
ويف م�سعى �إىل تعزيز االنتماء للهو ّية الفل�سطين ّية (حتى يف جمال االنرتنت) ،قام
املركز بنقل موقعه االلكرتوين �إىل النطاق الفل�سطيني لي�صبح  ، www.jlac.psكما
مت حتويل الربيد االلكرتوين لطاقم العمل واال�ستخدامات املختلفة �إىل @name
 .jlac.psمع العِلم �أ ّنه �سوف ي�ستمر العمل يف النطاق القدمي حتى منت�صف ،2012
والذي �سوف يح ّول الر�سائل االلكرتون ّية �إىل العناوين اجلديدة.
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قيادة المركز

جمل�س الأمناء:
ال�سيد �أحمد �سمارة – نا�شط اجتماعي

د .م�ضر ق�سي�س – �أ�ستاذ يف جامعة بريزيت

د� .أريج عودة – امل�ست�شارة القانونية يف مكتب حمافظ رام اهلل والبرية

ال�سيد ن�صفت خف�ش–نا�شط اجتماعيوممثلمنتخبعنمتطوعياملركز

ال�سيد �أمني الباي�ض – نا�شط �إجتماعي

د .نائل طه – �أ�ستاذ قانون يف جامعة النجاح

د� .أكرم داود – عميد كلية احلقوق يف جامعة النجاح الوطنية

ال�سيدة نيبال ثوابته – مديرة مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت

ال�سيد �أمني عنابي – مدير يف وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية

ال�سيد وليد ال�شيخ – حمامي يف الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان

ال�سيدة انت�صار ال�سلمان – نا�شطة ن�سوية يف طولكرم
د .با�سم الزبيدي – �أ�ستاذ يف جامعة بريزيت

جمل�س الإدارة:

ال�سيد تي�سري عاروري – حما�ضر يف جامعة بريزيت

ال�سيد تي�سري عاروري – رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيدة جانيت ميخائيل – رئي�سة بلدية رام اهلل

ال�سيد ن�صفت خف�ش – نائب رئي�س جمل�س الإدارة

د .جورج جقمان – �أ�ستاذ يف جامعة بريزيت ومدير م�ؤ�س�سة مواطن

د .م�ضر ق�سي�س – �أمني ال�صندوق

ال�سيدة حنني زيدان – نا�شطة ن�سوية

ال�سيد �أمني عنابي – �أمني ال�سر

م .خالد البطراوي – رجل �أعمال ونا�شط يف الدفاع عن حقوق الإن�سان

د� .أريج عودة – ع�ضو

د .زكي ح�سن – �أ�ستاذ يف جامعة بريزيت

ال�سيد �سميح خليل – ع�ضو

ال�سيد داود تلحمي – نا�شط �سيا�سي وكاتب

ال�سيدة انت�صار ال�سلمان – ع�ضو

ال�سيد �سام بحور – رجل �أعمال

ال�سيد �أمني الباي�ض – ع�ضو

ال�سيد �سميح خليل – خبري ت�أمني

ال�سيد �أحمد �سمارة – ع�ضو

الأ�ستاذة غادة زغري – مديرة تنفيذية يف حتالف �أمان
د .فرا�س ملحم – خبري قانوين م�ستقل
د .فيحاء عبد الهادي – باحثة م�ستقلة
د .حممد جاد اهلل – طبيب وع�ضو نقابة الأطباء
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الطاقم التنفيذي:
امل�ستوى التنفيذي:

دائرة التخطيط والتمويل:

ع�صام العاروري  -املدير العام للمركز

مي فر�سخ – مديرة دائرة التخطيط والتمويل

رامي �صالح  -نائب املدير العام ل�ش�ؤون القد�س ولل�ش�ؤون الإدارية

رفق عبيد – م�س�ؤولة الدعم واملنا�صرة
روال �سعيد -من�سقة برامج وم�شاريع

دائرة الدعم القانوين:

�سامل خلة – م�س�ؤول الإعالم والعالقات العامة

ب�سام كراجة – مدير دائرة الدعم القانوين

غالب الن�شا�شيبي -من�سق برنامج/فرع القد�س

عثمان حمداهلل – حمامي
وائل القط – حمامي

دائرة احل�شد والت�أييد:

رزان حم�سن -حمامية

عبداهلل حماد – مدير وم�شرف دائرة احل�شد والت�أييد

�سليمان �شاهني – حمامي

�ساهر �صر�صور – من�سق ميداين

هيثم خطيب – حمامي

جليلة �إر�شيد – من�سقة ميدانية

حممد �أبو �سنينة – حمامي

ثريا �أبو حامد – باحثة ميدانية

معني عودة – حمامي

جيهان من�صور – م�ساعدة قانونية (لفرع �سلفيت)

فادية قوا�سمي -حمامية

نبيل عبداهلل – باحث ميداين

لينا �صوران -حمامية

عبري الهدمي – م�ساعدة قانونية (لفرع القد�س)

احمد �صفدي – م�ست�شار قانوين

مي�ساء �أبو غزالة -من�سقة �إعالمية /فرع القد�س

عبداهلل �أبو قطي�ش -م�ست�شار هند�سي
دائرة ال�ش�ؤون االدارية واملالية:
حمامون متدربون:

�أمني دواب�شه – حما�سب

لبنى الغول

�إخال�ص قرعان – م�ساعدة مالية

فاطمة ن�صر الدين

ح�سني �أبو عرة – الدعم الإداري
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الممولون

ممولو البرامج الرئيسية
املمثلية االيرلندية:
ابتد�أت ال�شراكة بني مركز القد�س واملمثلية االيرلندية منذ العام  ،2007من خالل موافقتهم على �إعطاء املركز منحة
لتمويل جزء من براجمها الرئي�سية ،وجتدد هذه املنحة �سنويا ،بحيث بلغت قيمة املنحة للعام  60,000 ،2011يورو.
خبز من اجل العامل:
«خبز من اجل العامل» ،هو احد املانحني الذين تعاون معهم املركز منذ انف�صاله عن م�ؤ�س�سة «الكويكرز» يف العام 1997
لي�صبح م�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية ،وغري ربحية .وميولون جزء من برامج املركز الرئي�سية منذ العام  1997وحتى الآن.
وبلغت قيمة املنحة منذ العام � 2008إىل العام  180,000 2010دوالر �أمريكي ،ومُددت لت�شمل العام  2011كذلك،
وخ�ص�صت من اجل الدفاع عن �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان الفل�سطينيني ،تبعا للقوانني الفل�سطينية والدولية.
م�ؤ�س�سة كافود:
ن�ش�أت ال�شراكة بني م�ؤ�س�سة كافود ومركز القد�س منذ انف�صاله عن م�ؤ�س�سة «الكويكرز» يف العام  1997لي�صبح م�ؤ�س�سة
فل�سطينية �أهلية ،وغري ربحية .اختتم املركز يف العام  2010م�شروعا مت متويله من قبل م�ؤ�س�سة كافود ملدة ثالث �سنوات
( ،)2007-2010بحيث بلغت قيمة املنحة  97,500باوند بريطاين .وا�ستمر العمل على امل�شروع يف العام 2011
لي�ستمر ملدة �سنتني اخريني مببلغ مقدارة  30الف باوند ا�سرتليني ،وذلك ل�صالح برنامج تقوية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
ال�ساعية �إىل تعزيز مبادئ حقوق الإن�سان والإ�صالح الدميقراطي ،وتقدمي الدفاع القانوين للفل�سطينيني امل�ست�ضعفني
و�ضحايا االنتهاكات والظلم.
مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية:
ال�شراكة بني مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية ومركز القد�س ابتد�أت يف العام  .2008بحيث مول مركز تطوير جزء من
الربامج الرئي�سية ملركز القد�س على مدار العامني املا�ضيني� .أما املنحة اجلديدة التي ح�صل عليها مركز القد�س يف
منت�صف العام  – 2010والتي �ستمتد ملدة �سنتني ون�صف من هذا التاريخ وذلك �ضمن برنامج �سكرتاريا حقوق الإن�سان
واحلكم الر�شيد – فتبلغ قيمتها  170,000دوالر �أمريكي .وخ�ص�ص هذا املبلغ لتعزيز مفاهيم حقوق الإن�سان واحلكم
الر�شيد.
برنامج االمم املتحدة االمنائي:
ابتد�أت ال�شراكة بني مركز القد�س وبرنامج االمم املتحدة االمنائي يف العام  ،2011بحيث يدعم الربنامج االمنائي
الربامج الرئي�سية للمركز ،وخا�صة االن�شطة املتعلقة باعتداءات امل�ستوطنني على الفل�سطينني يف املناطق امل�صنفة «ج» من
ال�ضفة الغربية .اما قيمة املنحة فبلغت  100الف دوالر امريكي ملدة عام ،على ان جتدد خالل االعوام القادمة.
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ممولو المشاريع
ايباال:
تربط م�ؤ�س�سة ايباال ومركز القد�س �شراكة ابتد�أت منذ العام  2007وحتى الآن .مولت م�ؤ�س�سة ايباال م�شروعا ملدة 4
�سنوات بقيمة 160,000يورو يهدف �إىل رفع وعي الفل�سطينيني يف القد�س بحقوقهم االجتماعية ،املدنية ،واالقت�صادية.
مركز الالجئ الرنويجي:
ابتد�أت العالقة بني مركز الالجئ الرنويجي ومركز القد�س يف العام  2009التي ا�ستمرت اىل يومنا هذا .حيث ميول
الالجى الرنويجي م�شروعني االول يف ال�ضفة الغربية والثاين يف القد�س ال�شرقية؛ الأول حتت عنوان «امل�ساعدة
مركز
ْ
القانونية من اجل حماية الفل�سطينيني من �ضحايا التهجري الق�سري» ،وتبلغ قيمة املنحة � 222ألف دوالر �أمريكي.
الثاين حتت عنوان «حماربة �سيا�سة هدم املنازل يف القد�س ال�شرقية» ،وتبلغ قيمة املنحة  166,460دوالر �أمريكي.
نقابة املحاميني االمريكيني:
مولت نقابة املحاميني االمريكيني م�شروعا يهدف اىل جتنيد � 300شاب و�شابة من كافة مناطق ال�ضفة الغربية،
لي�صبحوا مدافعني عن حقوق الإن�سان ،وهذا جاء ا�ستكماال ملا ابتد�أته م�ؤ�س�سة فورد بتمويلها ذات امل�شروع مببلغ 300
الف دوالر امريكي ملدة �سنتني (ما بني العام  .)2009-2011وقد بلغ مقدار الدعم املقدم من نقابة املحامني االمريكني
 18,600دوالر امريكي وملدة � 6شهور.
جامعة ويند�سور الكندية:
نفذ مركز القد�س خالل الن�صف الثاين من العام  2011وبال�شراكة مع معهد احلقوق يف جامعة بري زيت ومعهد
احلقوق يف جامعة ويند�سور الكندية م�شروع «تعزيز ادماج مفهوم الكرامة االن�سانية يف املرافعات الق�ضائية امام املحاكم
الفل�سطينية» ،ويعد امل�شروع جزء من مبادرة ا�ستقالل الق�ضاء والكرامة الإن�سانية «كرامة» ،التي متولها الوكالة الكندية
للتنمية الدولية ( )CIDAمنذ العام  .2005وبلغ مقدار التمويل الذي ح�صل عليه املركز لتنفيذ امل�شروع 32,700
دوالر امريكي.
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التقرير المالي
قائمة م�صادر وا�ستخدامات الأموال
2011/12/31- 2011/1/1
العملة بالدوالر الأمريكي
م�صادر االموال
اجمايل املبالغ املقبو�ضة
ا�ستخدامات املوال
الرواتب وامل�صاريف التابعة لها

اجمايل الرواتب وامل�صاريف التابعة لها
امل�صاريف الت�شغيلية

اجمايل امل�صاريف الت�شغيلية
امل�صاريف الر�أ�سمالية

ايرادات من املانحني
م�ساهمات حملية

رواتب
توفري
نهاية خدمة
ت�أمني �صحي
ت�أمني وطني و�صحي
ر�سوم مهنية
فرق عملة على الراتب

497,198.05
27,438.38
36,240.08
10,670.00
13,479.48
1,412.45
50,779.21
637,217.65

االيجار ( رام اهلل والقد�س و�سلفيت)
م�صاريف اخلدمات (مياه ،كهرباء)...،
قرطا�سية و�ضيافة
�صيانة
ات�صاالت
موا�صالت
اتعاب تدقيق

22,054.30
10,801.41
10,791.95
11,953.36
9,490.78
15,575.94
6,074.94
86,742.68

اثاث
اجهزة ومعدات

10,800.36
7,204.95
18,005.31

اجمايل امل�صاريف الر�أ�سمالية
م�صاريف االن�شطة والربامج
احلد من معاناة الفل�سطينيني الذين هم �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان:

ر�سوم حممكة عليا
ر�سوم حماكم
خرائط م�ساحة
باحث
ترجمة
اعالنات جريدة
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912,829.00
2,150.30
914,979.30

22,248.62
334.39
8,137.49
7,050.50
2,942.19
2,508.89

قائمة م�صادر وا�ستخدامات الأموال
2011/12/31- 2011/1/1
العملة بالدوالر الأمريكي
احلد من معاناة الفل�سطينيني الذين هم �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان:
الت�أثري على ال�سيا�سات العامة والقوانني وتنفيذها ليكون من�سجما مع حقوق الإن�سان الدولية ومعايري احلكم الر�شيد

43,222.08

ع�ضوية االئتالفات ال�شبكات
اعالنات بال�صحف
اجور قاعات
م�ست�شارون قانونيون خارجيون
تدريب خارجي
بر�شور
تقارير
متطوعون
وجبات متدربني
موا�صالت
اجور قاعات
قرطا�سية
تدريب مدربني
مدربون
التوثيق

443.87
375.00
997.55
19,640.00
2,869.65
2,790.77
9,042.06
1,850.00
4,948.65
7,490.17
3,771.63
3,531.50
1,837.10
605.04
8,303.00
68,495.99

الت�أثري على ال�سيا�سات العامة والقوانني وتنفيذها ليكون من�سجما مع حقوق الإن�سان الدولية ومعايري احلكم الر�شيد:
بناء القدرات مهنيا وم�ؤ�س�سيا

بناء القدرات مهنيا وم�ؤ�س�سيا

كتب
اتعاب ا�ست�شاريني
تطوير قاعدة بيانات وتطوير ال�صفحة االلكرتونية

3,748.74
5,000.00
350.00
9,098.74

م�صاريف االن�شطة والربامج

120,816.81

اجمايل ا�ستخدام االموال

862,782.45

م�صادر االموال ناق�ص ا�ستخدامها

52,196.85
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شكرًا

التقرير السنوي
2011

لإلتصال بنا
مكتب رام اهلل

عمارة ملينيوم ،الطابق ال�ساد�س
�شارع االر�سال
هاتف970+ 2 2987981 :
فاك�س970+ 2 2987982 :

مكتب القدس

عمارة كمال � 14شارع ابن بطوطة
القد�س
هاتف+972 2 6272982 :
فاك�س+972 2 6264770 :

مكتب سلفيت

�شارع � ،17سلفيت
هاتف+970 9 2517101 :
فاك�س+970 9 2511701 :

www.mosaada.org
www.facebook.com/JLAC67

