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ه ــذه الطبع ــة م ــن التقري ــر الس ــنوي ملرك ــز الق ــدس مه ــداة إل ــى روح املناض ــل عاط ــف س ــعد،
أحــد أعضــاء مجلــس إدارة املركــز ،والــذي رحــل عــن عاملنــا صيــف العــام  ،٢٠١٥بعــد حيــاة
كرســها للدفــاع عــن حقــوق شــعبنا.
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الملخص التنفيذي
مــرة أخــرى كان العــام املنصرم عام التهجير القســري في املنطقة
املصنفــة «ج» ،والتــي تشــكل  %60مــن مســاحة الضفــة الغربيــة،
وعــام التطهيــر العرقــي فــي القــدس الــذي يتــم بوســائل وأدوات
سياســية وقانونيــة وادارية وعســكرية متوحشــة .وفــي حني اعتاد
الشــعب الفلســطيني التعامــل مــع املســتعمرين الكولونياليــن
كمجموعــة ضغــط علــى حكومــة االحتــال فهــم اآلن احلكومــة
وصنــاع السياســات والقوانــن العنصريــة.
يعــرض التقريــر التالــي اجلهــود التــي قــام بهــا مركــز القــدس
مــن خــال فروعــه األربعــة وطاقمــه املكــون مــن  33موظفــا/ة
ومتدربا/ة وقرابة  400من املتطوعني واخلبراء بضمنهم مجلس
ادارة املركــز وجمعيتــه العموميــة ،والتحالفــات التــي اقامها املركز
واحلمــات التــي ينخــرط فيهــا ملواجهــة هــذه السياســة ،حيــث
تابــع املركــز مــا مجموعــه  1422قضيــة هــدم منــازل ومنشــآت
زراعيــة وترحيــل وبخاصــة ضــد التجمعــات البدويــة والرعويــة،
بالوســائل القانونيــة املتاحــة ،فضال عــن  38قضية تتعلق بارهاب
املســتوطنني لــم حتقــق ســلطات االحتــال فــي أي منهــا وتضــع
العراقيــل امــام قيامهــا بواجبهــا كقــوة محتلــة فــي حمايــة املدنيني
حتــت االحتــال .وعالــج املركــز  55قضية تتعلق بســحب الهويات
وتســجيل األطفــال وقــدم  2525خدمــة قانونية فــي اطار احلقوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة للمقدســيني الذيــن يعانــون مــن حملــة
تطهيــر عرقــي عنصريــة (اقــرأ/ي امللحــق عــن االجــراءات
والقوانــن العنصريــة فــي نهايــة هــذا التقريــر) .ورغــم ان املركــز
قــد جنــح فــي مســاعدة املقدســيني علــى اســترداد خصومــات
او تخفيــض ضرائــب مبالــغ بهــا قــدرت بثمانيــة ماليــن شــيكل،
فقــد قــدرت قيمــة اخلدمــات القانونيــة التــي قدمهــا 437550
شــيكل فيمــا لو قدمــت وفــق تقديــرات محافظــة مــن القطــاع
اخلــاص (انظــر/ي جــدول مؤشــرات الفاعليــة ص  .)١٢وألول مرة

فــي تاريخــه يقفــز املركــز فــي حجــم القضايــا واخلدمــات ســقف
ال 4700قضيــة وخدمــة فضــا عــن  4000استشــارة مكتبيــة ،غير
االستشــارات عبــر املوقــع االلكتروني وجهود املتطوعــن واللقاءات
املفتوحــة والــدورات املكثفــة.
ولــم يغفــل املركــز حالــة حقــوق االنســان فــي املناطــق اخلاضعــة
لواليــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية حيــث ســاءت حالــة حقــوق
االنســان فــي أكثــر مــن مجــال مــن مجــاالت احلريــات العامــة
فــي ظــل اســتمرار االنقســام الفعلــي وتوســيع فجــوة االنقســام
القانونــي.
ان رســالة مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان
ومجتمــع حقــوق االنســان واجملتمــع املدنــي الفلســطيني ألنصــار
وحلفــاء الشــعب الفلســطيني ومجموعــات التضامــن وأنصــار
حقــوق االنســان فــي كل مــكان ،انــه آن األوان ليتحمــل اجملتمــع
الدولــي مســؤوليته فــي الــزام اســرائيل ،القــوة احملتلــة ،باســس
ومبــادئ ونصــوص القانــون الدولــي االنســاني ،وان تتحمــل
األطــراف الســامية التزاماتهــا مبوجــب اتفاقيــات جنيــف ،النهــاء
احلصانــة التــي تتمتــع بهــا اســرائيل التــي باتــت تتعمــق فــي فرض
طبعــة خاصــة مــن نظــام التمييــز العنصــري الكولونيالــي مبــا
يتنافــى مــع ميثــاق األمم املتحــدة وســائر العهــود واالتفاقيــات
الدوليــة ،وان تعامــل اســرائيل مثلمــا عوملــت الــدول املارقــة عبــر
تاريــخ األمم املتحــدة ،عبــر فــرض العقوبــات عليهــا ووقــف كل
أشــكال التعــاون العســكري مــع قوتهــا العدوانيــة التــي تســتخدم
ألغــراض توســعية كولونياليــة ،ووقــف كل أشــكال االنتفــاع
واملتاجــرة واالســتفادة مــن املشــروع الكولونيالــي ،خدمــة للســلم
العاملــي وملبــادئ العدالــة والشــرعية الدوليــة ولتحقيــق األمــن
واالســتقرار فــي هــذه املنطقــة مــن العالــم.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
القدس في قلب الصراع
هــا نحــن مجــدداً نطــوي عام ـاً آخــر اختتــم بنهايــات داميــة ،فقــد تــوج عــام
 2015الــذي يعتبــر  -وبِحــق  -عــا ُم التهجيــر القســري والتطهيــر العرقــي فــي
القُــدس واملناطــق املصنفــة «ج» ،عــا ُم ارهــاب املســتعمرين الذيــن يحظــون
بحمايــةٍ غيــر مســبوقة ،ففــي األعــوام املاضيــة اعتدنــا ان يكــون املســتوطنون
الكولونياليــون مجموعــة ضغــط كبيــرة علــى حكومــة االحتــال ،أمــا اآلن فهــم
احلكومــة؛ حكومــة تضــم وزراء يدعــون علنـاً الــى قتــل الفلســطينيني ،فوزيــرة
«العــدل» فــي هــذه احلكومــة ،املدعــوة «ايليــت شــاكيد» ،هــي مــن دعــت الــى
افــاع حســب رايهــا
قتــل األمهــات الفلســطينيات احلوامــل اللواتــي يلــدن ٍ
(جريــدة احليــاة اجلديــدة.2016/01/18 .
)(http://www.alhaya.ps/pdf/18/1/2016/page9.pdf
هــذه احلكومــة العنصريــة هــي التــي شــرعت أو قدمــت مقترحــات ألكثــر مــن
 20تشــريعا عنصريــا وخصــت األطفــال بعــدد منهــا.
ليــس مفاجئ ـاً أن تبلــغ اعتــداءات املســتوطنني ذروة جديــدة ،فحســب دراســة
صــادرة عــن معهــد األبحــاث التطبيقيــة (أريــج) ارتفعــت تلــك االعتــداءات مــن
 753اعتــداء ،عــام  ،2013الــى  764اعتــداء عــام  ،2014ولتصــل  898اعتــداء
عــام  2015والتــي كان اخطرهــا حــرق عائلــة دوابشــة التــي تضــم زوجــن
وطفلــن فــي قريــة دومــا.
وحســب تصنيــف االعتــداءات ،فــإن  540اعتــداء كانــت امــا جســدية أو ضــد
مقدســات واماكــن أثريــة ،وكانــت حصــة محافظــة القــدس هــي األعلــى بنســبة
( )%35تليهــا اخلليــل بنســبة ( ،)%22فــا عجــب اذن ان تكــون القــدس واخلليــل
ثلثــي ضحايــا
أكثــر محافظتــن قــد تقدمتــا احملافظــات األخــرى وق ّدمتــا ّ
االعدامــات امليدانيــة ،وحظيتــا بالنســبة األكبــر مــن الهــدم العقابــي واحتجــاز
اجلثامــن كاجــراء عقابــي غيــر اخالقــي وغيــر مســبوق فــي العالــم املعاصــر،
وذلــك بســبب اســتمرار االحتــكاك املباشــر مــع املُســتوطنني الذيــن يتحركــون
ب ُِحر ّيــة فــي مدينتـ ّـي القــدس واخلليــل.

ومــن بــن  2500معتقــل اعتقلــوا فــي الربــع األخيــر مــن العــام (حســب توثيــق
مؤسســة الضميــر) كان هنــاك  456طف ـ ً
ا (حســب احلركــة العامليــة للدفــاع
عــن األطفــال) كانــت حصــة القــدس مــن بينهــم  177طفــا ،أي قرابــة .%40
ومنــذ انــدالع اله ّبــة األخيــرة والتــي انفجــرت شــرارتها فــي ســاحات وأروقــة
املســجد األقصــى جــراء الزيــارات التظاهريــة واالســتفزازية للــوزراء وأعضــاء
الكنيســت الذيــن يغيــرون الواقــع القائــم فــي القــدس ويتدخلــون ملنــع املصلــن
مــن التواجــد فــي ســاحات املســجد -وفــي مطلــع اكتوبــر بالتحديــد  -أعــادت
ســلطات االحتــال رســم احلــدود بــن القدســن ،الشــرقية والغربيــة باملكعبات
االســمنتية واألســاك الشــائكة واحلضــور الشــرطي املكثــف ،ليثبــت ان
القــدس ليســت موحــدة ،ففيهــا شــطر محتــل يخضــع ألنظمــة الطــوارئ .
وعلــى صعيــد التطهيــر العرقــي فقــد هدمــت ســلطات االحتــال خــال ،2015
(حســب مصــادر هيئــة مواجهــة اجلــدار واالســتيطان)  535منــزالً ومنشــأة
فلســطينية فــي األرض احملتلــة وأصــدرت  700أمــر هــدم جديــد ،كانــت
للقــدس واألغــوار حصــة األســد منهــا.
يحــدث كل ذلــك وســط التنكــر االســرائيلي للقــرارات الدوليــة ومبــادئ
القانــون االنســاني الدولــي ،ورغــم اتســاع دائــرة التضامــن الشــعبي علــى
الفلســطيني ومطالبــه العادلــة وتقــدم دولــة
املســتوى الدولــي مــع الشــعب
ّ
فلســطني خُ طــوات نحــو نيــل االعتــراف بهــا واالنضمــام لل ُمعاهــدات الدوليــة،
اال ان مواقــف احلكومــات مــا زالــت عاجــزة عــن حتمــل مســؤولياتها مبوجــب
التزاماتهــا الدوليــة والتعاقديــة ،االمــر الــذي يزيــد مــن قناعــات الشــعب
الفلســطيني للمطالبــة بفــرض العقوبــات علــى دولــة االحتــال لتعلــم ان
للتوســع واالســتعمار ثمنـاً ،مــا لــم تدفعــه ســوف يســتمر نزيــف الــدم واألرواح
ومظاهــر عــدم االســتقرار ،وأن أقصــر طريــق لتحقيــق الســام العــادل وحماية
األرواح ومواجهــة االرهــاب وحتقيــق التنميــة هــي الضغــط وحتمــل املســؤولية
القانونيــة واألخالقيــة عــن انهــاء االحتــال.
تيسير عاروري  -رئيس مجلس االدارة
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من نحن

مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان هــو
مؤسســة فلســطينية غيــر ربحيــة ،تأســس فــي العــام ،1997
بعــد انفصالــه عــن جلنــة الصداقــة األمريكيــة «كويكــرز»،
والــذي ارتبــط بهــا منــذ العــام  1974وحتــى تاريــخ انفصالــه
عنهــا فــي ذات العــام املذكــور ســابقا .كان ومــا زال مركــز
القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان فــي طليعــة
املؤسســات الفلســطينية التــي تدافــع عــن احلقــوق اإلنســانية
للفلســطينيني وتقــف فــي وجــه انتهــاك هــذه احلقــوق .وقــد
قــدم املركــز منــذ انفصالــه عــن جلنــة الصداقــة االمريكيــة فــي
ا قانوني ـاً
العــام 1997خدمــات قانونيــة مجانيــة شــملت متثي ـ ً
واستشــارات قانونيــة ضــد كافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان
فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة .بجانــب ذلــك يُقـ ّدم املركــز
العديــد مــن اخلدمــات األخــرى ،مثــل :الدفــاع القانونــي فــي
الوعــي،
قضايــا املصلحــة العامــة ،اإلصــاح القانونــي ،رفــع
ّ
الضغــط واملناصــرة ،وغيرهــا مــن التدخــات واخلدمــات.

رؤية المركز

املســاهمة فــي بلــورة مجتمــع فلســطيني متحــرر حتكمــه ســيادة
القانون.

رسالة المركز

تقــدمي التمثيــل واخلدمــات القانونيــة للضحايــا الفلســطينيني
وخصوصــاً الفئــات الضعيفــة واملهشــمة بغــض النظــر عــن
مرتكبهــا والقيــام بــكل األنشــطة املســاندة التــي تــؤدي إلى ذلك.

أهداف المركز

1 .1احلــد مــن املعانــاة وحتســن حيــاة ضحايــا انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،مــن خــال معاجلــة مــا يلــي:
•املســاهمة فــي تســهيل وحتســن حيــاة الضحايــا مــن
الفلســطينيني ورفــع املعانــاة عنهــم مــن خــال تقــدمي
خدمــات التمثيــل القانونــي
•التأســيس لتحويــل حركــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
إلــى حركــة شــعبية
•توســيع نشــاط املركــز اجملتمعــي مــن خــال التشــبيك
والتنســيق والتعــاون
•العمل على دميومة التطوير املهني والبناء املؤسساتي
•تعزيــز الوعــي العــام واملشــاركة النشــطة للجمهــور فيمــا
يتعلــق بحقــوق اإلنســان وأهميــة ســيادة القانــون
•املســاهمة واملشــاركة فــي الضغــط واملناصــرة الدوليــن
مــن أجــل إيجــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية وفق ـاً
لقــرارات األمم املتحــدة
 2 .2إصــاح السياســات العامــة والقوانــن مبــا يتفــق مــع
حقــوق اإلنســان وممارســات احلكــم الرشــيد ،مــن خــال
التعهــد مبــا يلــي:
•مواجهــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقضايــا التــي
تختــص باملصلحــة العامــة
•تعزيــز ثقافــة احتــرام وتقديــر حقــوق اإلنســان وتأســيس
قــوى مناصــرة
•تعزيــز أدوار املنظمــات الفلســطينية الغيــر حكوميــة
املتخصصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان واحلكــم الرشــيد
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مؤشرات الفاعلية « :”efficiencyحساب تكلفة الملفات التي فتحت في العام  2015مقارنة مع تكاليف “متحفظة” لدى القطاع الخاص
عدد الملفات

تكلفة الملف في القطاع الخاص/بالدوالر االمريكي

المجموع/بالدوالر االمريكي

7

10,000

70,000

نوع القضية
االراضي

10

5,000

50,000

اعتداءات المستوطنين

8

2,000

16,000

هدم منازل

89

مالحظة :في القدس 2,000 :دوالر (و 1000-2000ش ج) لكل تاجيل جلسة

1,500

133,500

منشات زراعية

60

1,500

90,000

الترحيل القسري

60

3,000

180,000

مصادرة معدات

12

1,000

12,000

الحقوق االجتماعية

31

المصلحة العامة

لم شمل 3000 :دوالر–  5000دوالر

المحاكــــــــم االســـــــرائيليـــة

تسجيل أطفال 500 :دوالر

124,000

هويات 3000 :دوالر
سحب
ّ
(المعدل  4,000دوالر)

خدمات قانونية اجتماعية

359

ملف لم شمل -1000 500:ش ج

89,750

الحقوق االقتصادية

24

طلب تأمين وطني 500-1000 :ش ج (متابعة ملف جباية،
مخصصات بأشكالها ،،،ما عدا إصابات ،،الخ)...
متابعة الملف والتخفيض  500ش ج

7,200

خدمات قانونية اقتصادية

2166

حلفانات يمين وتعبئة نماذج 500—250 :ش ج
(المعدل  100دوالر)

216,600

السفر

6

500

3,000

(المعدل  250دوالر)
ّ

(المعدل  300دوالر)

زيارات سجون

2

300

600

التصاريح

18

300

5,400

قضايا حملة استعادة
الجثامين

119

5,000

595,000

المحاكم الفلسطينية

قضايا متنوعة

2

7,00

1,400

المجموع

2852

-

998,050

المصلحة العامة

3

10,000

30,000

االعتقال السياسي

4

1000

4,000

االخطاء الطبية

9

2,000

18,000

قضايا متنوعة

4

700

2,800

المجموع

20

-

54,800

25

3,000

التماسات امام المحاكم االسرائيلية
المجموع

)معدل تكلفة االلتماس في العليا ما بين  2000-4000دوالر)
ّ

-

25
المجموع النهائي

75,000
75,000
1,127,850
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فالفاشية اإلسرائيلية بدأت تنضج

Tal Niv, Dec 31, 2015 5:59 PM
Israelis Must Look at the Ugly Truth of Surging Fascism
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.694626
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القــدس ...خريـ ٌ
ـف حزيــن
ُــــــــــــدس إ ّال أنـــــــــــــــت»...
«و َمـــــــــ ْن فـــي الق
ِ
متيم البرغوثي

شــهدت األراضــي الفلســطين ّية املُحتلــة فــي خريــف العام 2015
تصعيــداً خطيــراً فــي االنتهــاكات االســرائيلية حلقــوق االنســان
الفلســطيني .وقــد تركــزت هــذه االنتهــاكات في مدينــة القدس؛
حيــث ُم ِن ـ َع الفلســطينيون مــن الصــاة فــي املســجد األقصــى،
و ّ
مت الســماح للمســتوطنني الدخــول وأداء طقوســهم الدين ّيــة
هنــاك ،ممــا أطلــق شــرارة اله ّبــة الشــعب ّية .وازدادت األمــور
ســخون ًة عندمــا قامــت قــ ّوات االحتــال اإلســرائيل ّية بتنفيــذ
جرائــم اإلعــدام امليدانــي بحــق املقدســيني .وقــد ّ
مت رصــد 315
اعتــدا ًء مــن قِ بــل املســتوطنني ،وهــدم ِلـــ  215منشــأة (منهــا 98
منــزال ســكنيا) ،عــدا عــن االعتقــاالت بِحــق األطفــال ،والتــي
تعتبــر النســبة األعلــى فــي الضفــة الغرب ّيــة.
إضافـ ًة إلــى هــذه االنتهــاكات ،فقــد عملــت ســلطات االحتــال
علــى احتجــاز جثامــن شــهداء القــدس (حتــى كتابــة هــذه
الســطور اســتمرت إســرائيل باحتجــاز عشــرة جثامــن مــن
شــهداء القــدس) ،ممــا يعتبــر اســتمرارا لسياســات االحتــال
التعســف ّية الســابقة فــي االحتجــاز منــذ ســبعين ّيات القــرن
أن
املاضــي .حيــث تشــير إحصائ ّيــات مركــز القــدس إلــى ّ
ســلطات االحتــال مــا تــزال حتتجــز  268جثمانـاً فــي “مقابــر
األرقــام”.
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تعســفها ،فقــد دأبــت األجهــزة احلكوم ّيــة اخملتلفــة
وامعانـاً فــي ّ
(أبرزهــا بلد ّيــة االحتــال والشــرطة اإلســرائيل ّية) علــى فــرض
غرامــات عاليــة علــى املواطنــن املقدســيني ألتفــه األســباب.
بــأن أحــد احملــال
فعلــى ســبيل املثــال ،فقــد علِــم املركــز ّ
التجار ّيــة فــي البلــدة القدميــة قــد ّ
مت تغرميــه مبخالفــة بقيمــة
 2500ش ج بســبب عــدم وضعــه الفتــة “ممنــوع التدخــن”،
وقــد ُغ ـ ِّر َم تاجــر آخــر مبخالفــة كــون البســطة أمــام د ّكانــه قــد
تعـ ّـدت املُتــاح لهــا بِعشــرين ســنتيمتراً.
اضافــة الــى تعمــد التضييــق علــى املقدســيني وانتهــاك احلــق
فــي حريــة احلركــة والتنقــل مــن خــال نشــر فاحصــات املعــادن
“ ”metal scannersفــي شــوارع البلــدة القدميــة ،حتــى
أصبــح املواطــن ُعرضــة للتفتيــش والتنكيــل بال ُقــرب مــن منزلــه
أو محلــه ،وخصوصــا “طريــق الــواد” ،ممــا دفــع بالســ ّكان
التوجــه للبلــدة القدميــة
خــارج البلــدة القدميــة إلــى عــدم
ّ
للتســ ّوق أو حتــى لزيــارة األهــل ،ممــا زاد مــن ســوء الوضــع
االقتصــادي الــذي يعانــي منــه جتــار البلــدة القدميــة .وقــد خيــم
شــهري تشــرين
الصمــت فــي أرجــاء البلــدة القدميــة خــال
ّ
األول والثانــي ،حتــى باتــت البلــدة أشــبه ببلــدة أشــباح خــال
أن شــرطة االحتــال
ســاعات النهــار .وذكــرت بعــض املصــادر ّ
قــد اســتدعت عــدداً مــن ّ
جتــار البلــدة القدميــة للتحقيــق معهــم،
ممــا اجبرهــم علــى إغــاق محالهــم التجار ّيــة لِبضعــة أ ّيــام
حلضــور التحقيقــات.
وأن هذا الســيناريو
وقــد تن ّبــه املركــز إلــى خطــورة هــذا الوضــعّ ،
مشــابه للســيناريو الــذي ســبق واســتخدم إلغــاق شــارع
الشــهداء فــي اخلليــل ،وب ّيــن املركــز خــال لقاءاتــه اخملتلفــة مــع
16

أطــراف دول ّيــة (خــال اجتمــاع مــع القنصــل العــام الســويدي
فــي القــدس ،إصافــة إلــى أعضــاء برملــان مــن الدمنــارك
رافقهــم املركــز خــال زيارتهــم إلــى القــدس ،ووفــد مــن منظمــة
العفــو الدوليــة أمنيســتي ،وخــال اجتمــاع مــع بعــض مــن
ـأن هــذه املمارســات
أعضــاء البرملــان األوربــي فــي بروكســل) ،بـ ّ
ســوف تُفضــي إلــى حتويــل “طريــق الــواد” فــي البلــدة القدميــة
إلــى “شــارع شــهداء” جديــد ،والــذي تقــوم ســلطات االحتــال
فــي مدينــة اخلليــل بإغــاق احملـ ّـات التجار ّيــة فيــه.
التصــدي لهــذه
قــام املركــز ،وكســابق عهــده ،بالعمــل علــى
ّ
أن املركــز
ـى
ـ
حت
ـه.
املمارســات ،بكافــة الوســائل املُتاحــة أمامـ
ّ
قــد اتخــذ قــراراً اســترتيجياً بتبنّــي ملفــات الهــدم العقابــي
ملنــازل منفــذي العمليــات ،وذلــك مــن خــال التعاقــد مــع محــام
خارجــي ملتابعــة هــذه امللفــات.

احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمقدسيني

الخدمات القانونية المقدمة للمقدسيين
خالل األعوام الثالثة الماضية

يفــرض تصعيــد حملــة التهجيــر القســري االســرائيلية ضــد
املقدســيني زيــادة مضطــردة فــي عــدد القضايــا التــي يتابعهــا
ـجل املركــز فــي عــام 2015
فــرع املركــز فــي القــدس ،فقــد سـ ّ
أعلــى نِســبة زيــادة خــال الســنوات الســبع املاضيــة ،لِتصــل
إلــى ( %153مقارنــة بعــام  .)2014اذ ارتفــع عــدد اخلدمــات
القانون ّيــة  -والتــي يُق ّدمهــا املركــز للمقدســيني  -لتصــل إلــى
 2,864خدمــة (شــملت هــذه اخلدمــات  260استشــارة2525 ،
أن هنــاك  986خدمــة
خدمــة متخصصــة ،و 79قض ّيــة)  -أي ّ
زيــادة عــن  ( 2014حيــث بلــغ عــدد اخلدمــات خــال عــام
 1,878 :2014خدمــة ،وفــي عــام  2013كان  1,564خدمــة).
أن عــدد اخلدمــات القانونيــة املتعلّقــة باحلقــوق
مــع العلــم ّ
االقتصاد ّيــة لهــا ِحصــة األســد فــي هــذه اخلدمــات لِتصــل إلــى
 2,190( %75خدمــة) .ويأتــي هــذا الرقــم ليعكس الواقع املعيشــي
ٍ
ظــروف اقتصاد ّيــة
الــذي يعيشــه املواطــن املقدســي فــي ِظــ ّل
صعبــة وتهميــش اقتصــادي واضــح مــن ســلطات االحتــال،
أن القيمــة املاد ّية
لدفعــه للرحيــل عــن املدينــة .ومــن اجلديــر ّذكــره ّ
للخدمــات التــي و ّفرهــا املركــز للمواطــن الفلســطيني ال ترتبــط
فقــط بالقيمــة املباشــرة لهــذه اخلِ دمــة (إذا مــا تلّقاهــا املواطــن
مــن محاميــي القِ طــاع اخلــاص) والتــي وصلــت إلــى مليــون ومئتــي
أن نربطهــا
ألــف شــيكل جديــد فــي العــام  ،2015بــل مــن املمكــن ّ
باملُســتحقات املال ّيــة التــي ّ
مت حتصيلهــا مــن مؤسســة التأمــن
الوطنــي أو التخفيضــات التــي يحصــل عليهــا مــن بلد ّيــة االحتالل
(ضريبــة األرنونــا) حيــث ي ميكــن تقديــر هــذه املبالــغ لتصــل إلــى
ثمانيــة مليــون ومئــة ألــف الشــيكل (بأقــل تقديــر).
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حق االقامة في القدس احملتلة
صنفــت ســلطات االحتــال مكانــة املواطنــن الفلســطينيني فــي
مدينــة القــدس احملتلــة مكانــة اإلقامــة املؤقتــة ،ويعاملــون علــى
أساســها معاملـ َة املقيــم املؤقــت وليــس املواطــن ،أي أن إقامتهــم
معرضــة للســحب فــي أي وقــت مــن األوقــات ،وذلــك حتــت مــا
يســمى بقانــون «الدخــول إلــى إســرائيل» الــذي مينــح األجنبــي
الراغــب فــي اإلقامــة فيهــا هــذا احلــق .وهــذا هــو ذاتــه حــال
الفلســطينيني املقيمــن فــي القــدس الشــرقية ،الذيــن يعاملــون
علــى أنهــم ُمهاجــرون مت منحهــم حــق اإلقامــة كامتيــاز ميكــن
كجــزء مــن اخملطــط
ســحبه فــي أي وقــت .وتأتــي هــذه السياســة ُ
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اإلســرائيلي التهويــدي وهدفــه اإلبقــاء على نســبة أعلى للســكان
اليهــود عنهــا للفلســطينيني .حتقــق هــذه السياســة الغايــات
اإلســرائيلية فــي تهويد مدينة القــدس وطمس مالمحها العربية
وترســيخ ضمهــا واعتبارهــا «عاصمــة اســرائيل املوحــدة» فــي
تنكـ ٍـر واضــح للقانــون الدولــي والقــرارات األمميــة ذات الصلــة.
ففــي عــام  2014ســحبت ســلطات االحتــال هويــات 76
فلســطينيا مــن مواطنــي القــدس الشــرقية (و 35مواطنــا فــي
الربــع األول مــن  ،)2015بذريعــة إقامتهــم خــارج حــدود القــدس
ملــدة ســبع ســنوات ،وبالتالــي مخالفــة القوانــن اإلســرائيلية فــي
إثبــات مركــز احليــاة وعــدم القــدرة علــى إثبــات إقامتهــم فــي

منطقــة القــدس ،ومــا يشــمله ذلــك مــن توفيــر إثباتــات ووثائــق
تدعــم إقامتهــم فــي القــدس ،كعقــود إيجار،وضرائــب أرنونــا
(ضريبــة مســاحة تفــرض علــى املبانــي) وفواتيــر مــاء وكهربــاء،
وتســجيل األوالد فــي املــدارس ، ،وغيرهــا مــن وثائــق تؤكــد
اإلقامــة فــي تلــك الفتــرة.
يترتــب علــى ســحب اإلقامــة تبعــات يفقــد املواطــن ج ّراءهــا
حقوقـاً عديــدة مــن أهمهــا احلقــوق املؤمنــة له من قبل مؤسســة
التأمــن الوطنــي ك ُمخصصــات الدخــل واألوالد و ُمخصصــات
الشــيخوخة أو العجــز ،والــوالدة وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى
فقدانــه حقــه باالنضمــام إلــى التأمــن الصحــي واالنضمــام
ألي صنــدوق مــن صناديــق املرضــى املتوفــرة ،واألهــم مــن ذلــك
يغــدو الشــخص مجــردا مــن أيــة هويــة تســهل لــه حياتــه .إن
ســحب اإلقامــة مبفهومــه الواســع يحمــل عواقــب عديــدة ال تقــع
علــى الفــرد ذاتــه فحســب ،بــل متتــد لتشــمل أفــرادا آخريــن مــن
عائلتــه ،وباألخــص الــزوج أز الزوجــة واألوالد ،حيــث يفقــد
الشــخص احلــق فــي تســجيل أوالده فــي هويتــه وممــا يــؤدي
إلــى تشــتت الرابــط األســري أو االضطــرار لالنتقــال للعيــش
فــي مــكان آخــر.

وأثنــاء اعــداد هــذا التقريــر أعلنــت ســطات االحتــال سياســة
جديــدة يتــم مبوجبهــا ســحب إقامــات األشــخاص املُتهمــن
بتنفيــذ عمل ّيــات ضــد اإلســرائيلي ّين ،كعقوبــة جماعيــة ،حيــث
صــادق وزيــر الداخل ّيــة اإلســرائيلي فــي بدايــات عــام 2016
علــى ســحب هو ّيــات أربعــة فلســطينيني وليــد األطــرش (18
عامــا) ،ومحمــد أبــو كــف ( ،)18عبــد دويــات ( 19عامــا)،
وهــم مــن ســكان صــور باهــر ،وبــال أبــو غــامن ( )21مــن جبــل
املكبــر) بذريعــة تنفيذهــم لِعمل ّيــات ِضــد إســرائيليني ،مــع العلــم
أن الشــ ّبان الثالثــة مــن صــور باهــر متهمــون بإلقــاء حجــارة
توفــي
علــى ســ ّيارة إســرائيل ّية ،ووقــع حــادث ســير لســائقها
ّ
علــى أثــره .كمــا مت تســليم أهالــي هــؤالء ُّ
الش ـ ّبان إخطــارات
بِهــدم منازلهــم فــي أوائــل شــباط .2016
أن املركــز ،وخــال عــام  ،2015قــد قــدم
ومــن اجلديــر ذِ كــره ّ
خدمــات قانون ّيــة تتعلّــق بســحب الهو ّيــات ِلـــ  179مواطنــا (وهــم
أشــخاص ُمع ّرضــون لفقــدان هو ّياتهــم بذرائــع مختلفــة)،
إضافــ ًة إلــى تــن تبنــي أربعــة ملفــات ألشــخاص ُس ِ
ــحبت
هو ّياتهــم ،بهــدف إرجاعهــا.
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قصص النجاح
ســجلت
(الســيدة ر .ط( تســجيل أطفــال“ :وأخيــر ًا
ّ
أبنائــي الثالثــة  ...شــكر ًا ملركــز القــدس”
هــذا مــا حت ّدثــت بِــه الســ ّيدة ر .ط .خــال زيارتهــا للمركــز
إلبــاغ احملامــي محمــد ع ّباســي بنجاحــه فــي ِإلــزام وزارة
الداخل ّيــة اإلســرائيل ّية بتســجيل أبنائهــا الثالثــة .حيــث عانــت
الســ ّيدة ر .ط .خــال الســنوات الســبع املاض ّيــة مــن عــدم
ُقدرتهــا علــى تســجيل أبنائهــا فــي هو ّيتهــا املقدسـ ّية .فقد كانت
وزارة الداخل ّيــة ترفــض طلباتهــا باســتمرار ،وذلــك بذريعــة
ـإن الــزوج يحمــل هو ّيــة
عــدم حضــور زوجهــا معهــا .باملقابــل ،فـ ّ
الضفــة الغربيــة ،وهنــاك ذريعــة أمنيــة تســتخدكها ســلطات
االحتــال ملنعــه مــن الدخــول إلــى مدينــة القــدس ومرافقــة
زوجتــه إلــى وزارة الداخليــة فــي القــدس.
وقــد عانــت ر .ط .مــن كثــرة مراجعاتهــا للداخليــة فــي محاولــة
أن جميــع
منهــا لتســجيل أبنائهــا دون حضــور زوجهــا إال ّ
محاوالتهــا قــد بــاءت بالفشــل ،لنفــس الســبب.
بــأن اشــتراط الداخليــة حضــور زوجهــا
وقــد اعتبــر املركــز ّ
أن املنــع مــن قِ بــل
شــخصياً هــو أمــر غيــر قانونــي ،خاصــة ّ
ســلطات االحتــال ،وأ ّنــه مــن غيــر املنطقــي أن يبقــى موضــوع
تســجيل االوالد ُمعلقــا .وقــد تابــع املركز امللــف وإلزام الداخلية
علــى تســجيل االوالد دون حضــور األب كــون شــرطهم بحضــور
االب الــى الداخليــة مخالفــا للقانــون .وكان ر ّد الداخل ّيــة فــي
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بدايــة األمــر بأهم ّيــة حضــور الــزوج .لكــن عندمــا ّ
مت التأكيــد
علــى أهم ّيــة التســجيل ،وبِغــض النظــر عــن حضــور أو وجــود
التوجــه للمحكمــة ،بُ ِلّــغ املركــز مبوافقــة
وأن املركــز ينــوي
األبّ ،
ّ
الداخل ّيــة علــى تســجيل األطفــال.
العيسوية:
(السيدة آ.أ.ح) من بلدة
ّ
ّ
إلغاء دين بقيمة  240ألف شيكل
عــاو ًة عــن معانــاة السـ ّيدة آ.أ.ح مــن وضــع اقتصــادي صعــب،
فقــد طالبتهــا مؤسســة التأمــن الوطنــي بتســديد ديــون عليهــا
ِح ّجــة أ ّنهــا كانــت
للمؤسســة ،وصلــت إلــى  243,827ش ج ،ب ُ
ٍ
ِســنوات طويلــة،
حتصــل علــى مخصصــات ضمــان الدخــل ل
وتب ّيــن للمؤسســة أنهــا ال تســتحق هــذا اخملصــص.
بنــاءاً علــى ذلــك ،أوكلــت السـ ّيدة املركــز ،ملُتابعــة هــذا املوضــوع
الــذي ش ـ ّكل أرق ـاً كبيــراً لهــا ولعائلتهــا ،حيــثُ ا ّنــه مــن املتعـ ّـذر
عليهــم أن يُســددوا مثــل هــذا الديــن ،بســبب الوضــع املعيشــي
االقتصــادي الصعــب الــذي تعيشــه.
وقــد تابــع املركــز هــذا امللــف منذ عــام  ،2012من خالل إرســاله
ُمراســات متعــددة ،حيــث مت إثبــات الوضــع االقتصــادي
الصعــب الــذي مـ ّرت ِبــه العائلــة ،حتــى جنــح املركــز فــي أواســط
 2015بإلــزام مؤسســة التأمــن الوطنــي بإلغــاء جميــع الديــون
املتراكمــة عليهــا.

القانونية في القدس»
صفحة «اعرف حقوقك
ّ
ُ 2,994معجب في أقل من ثالثة أشهر
اســتطاع املركــز  -وخــال الســنوات الثــاث الســابقة -
وبواســطة وســائل االعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي
والتشــبيك املباشــر مــع اجلامعــات الفلســطين ّية وااللتقــاء
بالطلبــة ،اســتقطاب  87طالبــا وناشــطا اجتماعيــا للمشــاركة
فــي دورات تدريبيــة حــول احلقــوق االجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة
فــي القــدس الثــراء معلوماتهــم القانونيــة وتأهيلهــم بِشــكل
أ ّولــي علــى العمــل القانونــي واملُجتمعــي ،حيــث تش ـ ّكلت ســبع
مجموعــات شــبابية.
حيــث تُقســم كل دورة تدريبيــة إلــى  10لقــاءات ،بواقــع 4
ســاعات لكل لقاء ،بِمجموع  40ســاعة ،يتخلل كل لقاء موضوع
قانونــي ووموضــوع الضغــط واملناصــرة وبنــاء احلمــات ،وفــي
نهايــة كل دورة يتــم التوافــق علــى تقــدمي ُمقتــرح مشــروع أو
حملــة يُنفّذهــا اعضــاء اجملموعــة.
مميز للمجموعة السادسة 2015
جناح ّ
اسســت اجملموعــة السادســة حملــة بعنــوان «اعــرف حقوقــك
القانونيــة فــي القــدس» ،حيــث تُر ّكــز علــى املواضيــع التــي يعمــل
بهــا املركــز فــي فــرع القــدس والتــي تهــم املواطــن املقدســي
مــن مســائل ل ـ ّم الشــمل ،تســجيل األطفــال ،ســحب الهو ّيــات،
ُمخصصــات التامــن الوطنــي اخملتلفــة ،وغيرهــا مــن الهمــوم
التــي يعيشــها املواطــن املقدســي.

وكان النشــاط األبــرز لهــذه احلملــة انشــاء صفحــة علــى شــبكة
التواصــل االجتماعــي الفيســبوك بعنــوان «اعــرف حقوقــك
القانونيــة فــي القــدس» وخــال فتــرة وجيــزة اصبــح عــدد
املعجبــن بالصفحــة  2994شــخصا.
ومــن خــال هــذه الصفحــة يتــم نشــر معلومــات قانونيــة
وحقوقيــة ،حيــث اســتلمت الصفحــة عشــرات الرســائل علــى
البريــد اخلــاص ،بحيــث تتض ّمــن هــذه الرســائل استفســارات
قانونيــة ،يقــوم أعضــاء اجملموعــة (وبعــد الرجــوع إلــى محاميــي
املركــز) بالـ ّرد عليهــا ،وإعطــاء املعلومــة القانونيــة املناســبة لــكل
ســؤال أو استفســار.
أن ُســرعة الــ ّرد علــى اإلجابــة عــن
مــن اجلديــر ذِ كــره ّ
استفســارات املُتصفّحــن (تشــير لوحــة التح ّكــم فــي إدارة
أن الـ ّرد واألجابــة عــن االستفســارات كانــت تتــم
الصفحــة إلــى ّ
خــال معـ ّدل خمــس دقائــق) ،وتتنـ ّوع املواضيــع التــي تطرحهــا
الصفحــة التــي أثبتــت مصداق ّيتهــا ،كمــا ا ّنــه ومــن خــال هــذه
توجــه العديــد مــن املتضرريــن الــى فــرع املركــز فــي
الصفحــة ّ
القــدس.
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مظاهــر فاشــية مثــل "تدفيــع الثمــن" حتــت
قيــادة احلكومــة غيــر الليبراليــة التــي
أقامهــا املعســكر القومــي.
Tal Niv, Dec 31, 2015 5:59 PM
Israelis Must Look at the Ugly Truth of Surging Fascism
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.694626
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المناطق
المصنفة «ج»
اذا أردنــا تصنيــف العــام  ،2015فهــو عــام االعتــداءات
االســتيطانية والتهجيــر القســري فــي القــدس واملنطقــة
املصنفــة «ج» ،والتــي متتــد علــى مســاحة تتجــاوز الـــ  %60مــن
أراضــي الضفــة الغربيــة ،حيــث تتو ّلــى اإلدارة املدنيــة مســؤولية
إدارة املســائل املدنيــة التــي ظلــت حتــت الســيطرة اإلســرائيلية؛
وتشــمل الصالحيــات األمنيــة والصالحيــات املدنيــة املتعلقــة
مبلكيــة األراضــي واســتخداماتها ،ومــن ضمنهــا تخصيــص
األراضــي والتخطيــط والبنــاء والبنــى التحتيــة .بينمــا تولــت
الســلطة الفلســطينية املســؤولية عــن توفيــر اخلدمــات التربوية
والصحيــة للســكان الفلســطينيني فــي منطقــة «ج».
حيــث جنحــت احلكومــة االســرائيلية فــي االنتخابــات
حتــت شــعار ال تنــازل عــن االراضــي للفلســطينيني ،ال وقــف
لالســتيطان .وقــد ترجمــة هــذه السياســة مــن خــال تكثيــف
ســرقة ونهــب أراضــي الفلســطينيني ،فــي انتهــاك صــارخ
أن
للقانــون اإلنســاني الدولــي ،لتوســيع املســتوطنات ،حيــث ّ
وجــود هــذه املســتوطنات يــؤدي إلــى انتهــاك حقــوق اإلنســان
اخلاصــة بالفلســطينيني ،ومــن بينهــا احلــق فــي امللكيــة
واملســاواة ومســتوى حيــاة الئــق واحلــق فــي حريــة احلركــة،
بشــكل ال يتــرك تقريبــا أي إمكانيــة حقيقيــة إلقامــة دولــة
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فلســطينية .ومــن بــن االجــراءات الفعليــة التــي مت تنفيذهــا
علــى االرض فــي العــام  2015لتحقيــق هــذه السياســات:
تخصيــص ميزانيــة فــي العــام  2015لتنفيــذ مشــروع E1
والقاضــي بتوســيع مســتوطنة معالــي ادوميــم ،وضمهــا للكتــل
االســتيطانية احمليطــة بهــا ،لضمهــا لنطــاق بلديــة القــدس.
نتيجــة لذلــك واجــه املركــز تزايــدا فــي حــاالت الهــدم الفعلــي
والتهجيــر القســري ضــد التجمعــات البدويــة شــرق القــدس
وفــي مناطــق االغــوار .باإلضافــة الــى توزيــع عــدد كبيــر مــن
اخطــارات الهــدم للتجمعــات البدويــة االخــرى فــي ذات
املنطقــة .وهــذا ادى الــى اضطــرار املركــز لتبنــي عــدد اكبــر مــن
القضايا بنسبة  %20مقارنة مع اخملطط لتبنيه خالل العام.
استمرار مصادرات األراضي
هــذا اضافــة الــى جتديــد اوامــر وضــع اليــد علــى اراض خاصة
بالفلســطينيني ،ومن اجل توســيع معســكرات اجليش ،ومناطق
تدريبهــم ،وألغــراض حتســن البنيــة التحتيــة للمســتوطنات.
فــي انتهــاك واضــح للقانــون االنســاني الدولــي ،الــذي مينــع
اســتغالل االراضــي اخلاصــة باألشــخاص احملميــن ألغــراض
عســكرية ،أو خلدمــة اشــخاص نقلــوا بطريقــة غيــر قانونيــة
لألراضــي احملتلــة (املســتوطنني) .مــن ناحيــة أخــرى ،اســتمرت
عمليــة توســعة املســتوطنات ،وشــرعنة املســتوطنات التــي لــم
يكــن معترفــا بهــا .وقــد شــملت االراضــي التــي مت االســتيالء
عليهــا لغــرض التوســع االســتيطاني اراض حتتــوي علــى
مواقــع اثريــة ،ينابيــع ميــاه ومصــادر طبيعيــة أخــرى .والتــي
مــن املفــروض ان تكــون حتــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية.
حيــث مت فــي العــام  2015توســعة حــدود مســتوطنة «شــيلو»
لتضــم املنطقــة االثريــة التابعــة ألراضــي قريــة «قريــوت» .كمــا
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ومت ضــم اراضــي محميــة وادي قانــا الطبيعيــة فــي محافظــة
ســلفيت للتجمــع االســتيطاني اجملــاور «ارائيــل» .فــي محاولــة
إلجبــار الســكان الفلســطينيني علــى مغــادرة مناطــق ســكناهم
التــي اعتــادوا الســكن فيهــا ألجيــال وبشــكل يتنافــى مــع القانون
الدولــي والقانــون االنســاني الدولــي ،األمر الذي ميكــن اعتباره
مبثابــة تهجيــر قســري للفلســطينيني احملميــن املتواجديــن فــي
األراضــي احملتلــة ،بشــكل مباشــر ،مــن خــال هــدم املنــازل،
وبشــكل غيــر مباشــر ،مــن خــال خلــق واقــع حيــاة مســتحيل.
تصعيد ارهاب املستوطنني
علــى صعيــد اخــر ،ونتيجــة لسياســة التحريــض املســتمر
ضــد الفلســطينيني ،ونتيجــة حلــاالت االفــات مــن العقــاب،
وعــدم وجــود رقابــة بــل حمايــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق
االنســان وتوفيــر غطــاء سياســي وأمنــي لهــم حتــول عنــف
املســتوطنني فــي العــام  2015مــن نشــاط فــردي الــى نشــاط
منظــم ،ومدعــوم مــن مؤسســات اســتيطانية ،حيــث تتخــذ
هــذه االعمــال أشــكاال كثيــر ًة ومتنوعــة مــن املــس بأراضيهــم
وممتلكاتهــم وأجســادهم .حيــث يقــوم املســتوطنون خــال
الســنوات األخيــرة بتنفيــذ أعمــال عنــف منظــم حتــت عنــوان
«دفــع الثمــن» .ويــدور احلديــث عــن عمليــات انتقاميــة عنيفــة
الســكان الفلســطينيني ،ويتــم التشــجيع عليــه
ُم ّ
وجهــة ضــ ّد ّ
مــن قبــل اعضــاء فــي الكنيســت االســرائيلي .وقــد اصبحــت
الدعــوة لتســليح املدنيــن واملســتوطنني تتــم بشــكل علنــي،
مــن خــال دعــوات وزراء فــي احلكومــة االســرائيلية ،وعلــى
رأســهم وزيــر الدفــاع االســرائيلي ووزيــر االســكان والتحريــض
علــى الفلســطينيني؛ ممــا حــول املســتوطنني الــى مجموعــات
مســلحة ومنظمــة ،دون اي رقيــب أو حســيب .حيــث شــهد

العــام  2015احــد اشــد القصــص مأســاوية فيمــا يتعلــق بعنــف
املســتوطنني ،مــن خــال احراقهــم لعائلــة الدوابشــة فــي قريــة
دومــا شــرق نابلــس .حيــث راح ضحيــة هــذا االعتــداء الوحشــي
مقتــل ثالثــة افــراد مــن عائلــة واحــدة مــن بينهــم طفــل رضيــع،
واصابــة الطفــل االخــر بحــروق مــن الدرجــة الثالثــة .علــى
الرغــم مــن ان إســرائيل كقــوة محتلــة مــن مســؤولياتها احلفــاظ
علــى النظــام العــام وأمــن الســكان الفلســطينيني ،املعرفــن
وفــق القانــون الدولــي كمواطنــن محميــن.
االعدام خارج القانون
مــن ناحيــة اخــرى ،نتيجــة حلالــة التحريــض والتســليح
االخيــرة ،ازدادت حــاالت القتــل العمــد ،واالعدامــات خــارج
نطــاق القانــون وبخاصــة علــى احلواجــز االســرائيلية املنتشــرة
بــن مــدن ومناطــق الضفــة الغربيــة .حيــث تشــير معظــم
التقاريــر الــى ان  %63مــن عــدد الشــهداء قــد ســقطوا علــى
احلواجــز ،بالــذات علــى احلواجــز العســكرية ،حيــث شــهدت
حواجــز حــوارة وزعتــرة وعصيــون علــى ســبيل املثــال اكثــر
مــن حادثــة قتــل متعمــد وبــدون محاكمــة مــن قبــل جنــود
اســرائيليني ،ومــن دون وجــود ايــة مبــررات أو قرائــن تشــير الــى
نيــة بعــض الضحايــا تنفيــذ عمليــات ،وحتــت غطــاء الروايــة
االســرائيلية «بحجــة الدفــاع عــن النفــس» .اضافــة الــى
حــاالت االعدامــات امليدانيــة واحتجــاز جثامــن الشــهداء لــدى
اجليــش االســرائيلي .علــى الرغــم مــن ان تعليمــات اطــاق
النــار تقتصــر علــى مهــام تطبيــق القانــون والــذي يســمح حســب
قانــون االحتــال بإطــاق النــار فــي حــاالت محــددة ،وقــد
جــرى مؤخــراً توســعة هــذه الصالحيــات لتتــرك ملــزاج اجلنــود
بــدون وجــود رقابــة أو مراجعــة حلــاالت القتــل خــارج نطــاق

القانــون ،أو حتــى عمــل حتقيقــات بحــوادث اطــاق النــار ،إن
مثــل هــذه التوســيعات اخلاصــة بتعليمــات اطــاق النــار أدت
الــى مقتــل مئــات الفلســطينيني األبريــاء والذيــن لــم يشــاركوا
فــي أعمــال القتــال ،ممــا ينافــي قواعــد القانــون اإلنســاني
الدولــي والــذي يســري فــي حالــة االحتــال .ممــا دفــع املركــز
إلــى تب ّنــي مجــال جديــد فــي عملــه احلقوقــي ،مــن خــال توثيــق
هــذه احلــاالت وتقــدمي شــكاوي بِهــا إلــى ا ّ
جلهــات احلقوق ّيــة
ختصــة ،بِهــدف فضــح املمارســات االحتالليــة علــى املُســتوى
امل ُ ّ
الدولــي فــي املُســتقبل.
مصادرة املعدات
واســتمرت فــي العــام  2015سياســة مصــادرة املعــدات،
وحتديــدا املعــدات التــي تســتخدم فــي نقــل املســاعدات
االنســانية املقدمــة مــن املؤسســات الدوليــة (مثــل اخليــم،
واحلمامــات املتنقلة...الــخ) الــى ضحايــا االنتهــاكات
االســرائيلية.

التقرير السنوي 2015

25

26

قصص النجاح
خطوات حثيثة نحو التحضير لقضية جماعية ضد عنف املستوطنني
وتواطؤ الشرطة االسرائيلية
فــي خطــوة جديــدة مــن قبــل املركــز للتعامــل بشــكل اكثــر فاعليــة مــع قضايــا عنــف
حضــر املركــز خــال العــام ( 2015وسيســتمر فــي املتابعــة خــال العــام
املســتوطننيّ ،
القــادم) حتضيــر قضيــة جماعيــة -اضافــة ملتابعتــه للقضايــا الفرديــة -ضــد سياســة
الســلطة والشــرطة االســرائيليتني فــي متابعــة قضايــا عنــف املســتوطنني ،ودورهــم
الواضــح فــي التســتر علــى املســتوطنني وحمايتهــم اثنــاء اعتدائهــم علــى املواطنــن
الفلســطينني فــي املناطــق املصنفــة «ج» مــن الضفــة الغربيــة.
حيــث عمــل املركــز علــى مــدار الســنتني املاضيتــن بتوثيــق  35حالــة اعتــداء للمســتوطنني
علــى االشــخاص واملمتلــكات ،وبعــث مراســات لدوائــر الشــرطة االســرائيلية اخملتلفــة
فــي انحــاء الضفــة الغربيــة ملطالبتهــا بفتــح حتقيقــات بخصــوص هــذه االعتــداءات
و ُمســاءلة املُعتديــن .وتُعتبــر هــذه االعتــداءات مخالفــات جزائيــة ،وبالتالــي فــان الشــرطة
االســرائيلية ُملزمــة بفتــح حتقيــق ،وحتويــل املتهمــن للمحاكــم (االســرائيل ّية) املُختصــة.
ومــن خــال متابعــة القضايــا علــى مــدار العامــن املُنصرمــن ،اتضــح للمركــز ان الشــرطة
االســرائيلية تعمــل علــى التســتر علــى املعتديــن ،وتقييــد القضايــا ضــد مجهــول.
باالضافــة الــى ذلــك اتضــح للمركــز تعمــد الشــرطة جتاهــل واهمــال كثيــر مــن االتصــاالت
واملراســات التــي يبعــث بهــا احملامــون.
فــي آخــر مجموعــة مــن املراســات التــي بعــث بهــا محامــو املركــز ،رفضــت الشــرطة الــرد
علــى الرســائل املكتوبــة باللغــة العربيــة ،وطالبــوا برســالة خطيــة اســتلم املركــز نســخة
منهــا ،بوجــوب مراســلتهم باللغــة العبريــة ليتــم الــرد عليهــا .ويعتبــر هــذا انتهــاكا للقانــون
الدولــي االنســاني ،حيــث ان اللغــة الرســمية لالشــخاص احملميــن هــي اللغــة العربيــة
ويجــب علــى الســلطة القائمــة باالحتــال التواصــل معهــم بلغتهــم الرســمية .وتنتهــك
كذلــك القانــون االســرائيلي الــذي يعتبــر اللغــة العربيــة لغــة رســمية يجــوز التــداول بهــا.
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وعليــه فقــد وجــه املركــز رســال ًة لنيابــة الشــرطة االســرائيلية،
شــرح فيهــا كافــة املالبســات والتقصيــرات مــن قبــل الشــرطة
فــي متابعــة القضايــا التــي مت توثيقهــا .وكيــف ان هــذا التقصير
يخالــف القانــون االنســاني الدولــي ،ومعاهــدة جنيــف الرابعــة،
التــي تقضــي بوجــوب حمايــة الســلطة القائمــة باالحتــال
ممثلــة بالشــرطة الســكان احملميــن .وحيــث ينتظــر املركــز
ر ّد نيابــة الشــرطة ،القــرار اخلطــوة الالحقــة ملتابعــة هــذه
القضيــة.
حماية منزل في بلدة دير بلوط من الهدم
جنــح املركــز فــي منــع هــدم او جتميــد هــدم مــا مجموعــه 1422
منــزال ومنشــأة زراعيــة ومنــع ترحيــل  304عائــات /جتمعــات
بدويــة ورعويــة فــي املناطــق املصنفــة ج.
مثــال ذلــك قضيــة مواطــن مــن بلــدة ديــر بلــوط قضــاء ســلفيت
كان قــد توجــه للمركــز فــي العــام  2011بخصــوص تلقيــه
اخطــارا لهــدم منزلــه الســكني الواقــع فــي املنطقــة املصنفــة
«ج» ،بحجــة البنــاء مــن دون ترخيــص .حيــث تعانــي القريــة مــن
وجــود عــدد مــن املســتوطنات علــى اراضيهــا واقتطــاع جــزءٍ
كبيــر مــن اراضيهــا لصالــح بنــاء اجلــدار .هــذا اضافــة الــى
ٍ
محدوديــة اخملطــط الهيكلــي (املســاحة املســموح عليهــا البنــاء)
والتــي اصبحــت ال تتناســب مــع الزيــادة الطبيعيــة للســكان،
اضافــة الــى رفــض الســلطات االســرائيلية توســعته ليُل ّبــي
الزيــادة الطبيعيــة .ومبــا ان اخملطــط الهيكلــي ال يســتوعب
اقامــة ابنيــة جديــدة ،كمــا ان عــدداً كبيــراً مــن املواطنــن فــي
هــذه القريــة ميتلكــون اراضــي داخــل املناطــق املصنفــة «ج»،
اضافــة الــى اوضاعهــم املعيشــية الصعبــة ،فقــد أُج ِبــروا علــى
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البنــاء علــى االراضــي التــي ميتلكونها في املناطــق املصنفة «ج»،
ممــا يجعلهــم ُعرضــة ملالحقــة الســلطات االســرائيلية بحجــة
البنــاء دون ترخيــص ،والعيــش فــي حالــة مــن القلــق الدائــم.
وقــد تابــع املركــز القضيــة امــام اجلهــات التنظيميــة فــي االدارة
املدنيــة ،التــي اســتمرت فــي رفضهــا لــكل اجــراءات ترخيــص
البنــاء ،وكانــت مصــرة علــى تنفيــذ الهــدم .وعليــه توجــه املركــز
للمحكمــة االســرائيلية العليــا ،وقــدم البيانــات واملعلومــات
املطلوبــة كافــة ،والتــي قامــت بدورهــا بقبــول القضيــة واصــدار
قــرار ايجابــي بالغــاء قــرار هــدم منــزل املواطــن املذكــور.
ويعتبــر النجــاح فــي هــذه القضيــة نوعيــا كونــه مــن املمكــن ان
يكــون بدايــة اللغــاء قــرارات الهــدم بخصــوص منــازل اخــرى
ًمهـ ّـددة بالهــدم فــي ذات املنطقــة.
حمايــة اكثــر مــن  30منشــاة ســكنية وبركــس حيوانــات مــن
الهــدم لصالــح التجمعــات البدويــة فــي منطقــة فصايــل
يتابــع املركــز قضايــا التهجيــر القســري ضــد التجمعــات
البدويــة فــي املناطــق املصنفــة «ج» منــذ اكثــر مــن عشــر
ســنوات .وفــي العــام  2015اســتمر املركــز فــي العمــل علــى
توفيــر الدفــاع القانونــي لهــذه التجمعــات ،وكان مــن ابــرز
القضايــا التــي متــت متابعتهــا ،قضيــة تهجير تخــص التجمعات
البدويــة فــي منطقــة فصايــل .بحيــث يتضمــن التجمــع اكثــر
مــن ثالثــن منشــاة ســكنية وبركــس حيوانــات مهــددة بالهــدم.
فتوجــه التجمــع للمركــز لتبنــي قضايــا الهــدم ،الــذي قــام بــدوره
برفــع التمــاس للمحكمــة االســرائيلية العليــا لتجميــد قــرارات
الهــدم ،وذلــك لكــون االدارة املدنيــة نشــرت فــي وقــت ســابق
فــي اجلرائــد احملليــة عزمهــا علــى اعــداد مخططــات هيكليــة
تتضمــن اراضــي املنطقــة املذكــورة ،وعليــه فــا ميكــن هــدم
هــذه املنشــآت كونهــا قــد ُشــ ّي َدت قبــل اعــداد اخملطــط وال
ميكــن هدمهــا كذلــك قبــل اقراراخملطــط الهيكلــي النهائــي.

وقــد قبلــت احملكمــة االســرائيلية العليــا االلتمــاس وج ّمــدت
قــرارات الهــدم الصــادرة بحقهــم حلــن اقــرار اخملطــط
النهائــي .ومــن اجلديــر ذكــره ان هذه اخملططــات مت االعتراض
عليهــا مــن قبــل الســكان البــدو انفســهم كونهــا ال تتناســب أبــداً
مــع طبيعــة احليــاة البدويــة .ويُم ّثــل املركــز جتمعــات البــدو
لالعتــراض علــى اخملططــات املذكــورة وجعلهــا متناســبة مــع
طبيعــة احليــاة البدويــة .فبالرجــوع الــى اخملططــات حســب مــا
طرحتهــا االدارة املدنيــة يتبــن ان القصــد منهــا االســراع فــي
جماعــي للبــدو مــن مناطــق الضفــة اخملتلفــة
عمليــة تهجيــر
ّ
وجتميعهــم فــي حيــز جغرافــي صغيــر .وذلــك ليتماشــى مــع
سياســة احلكومــة االســرائيلية لتنفيــذ اخملطــط املعــروف ب
 ،E1الهــادف الــى تهجيــر البــدو مــن منطقــة اخلــان االحمــر
والنبــي موســى والبحــر امليــت علــى االخــص ،لتوســعة حــدود
بلديــة القــدس لتشــمل التوســعة التــي ســتتم علــى مســتوطنة
معالــي ادوميــم وصــوال الــى شــاطىء البحــر امليــت.
فــي جنــاح نوعــي آخــر فيمــا يتعلــق بقضايــا التهجيــر القســري
توجهــت فــي العــام  2014ســت
ضــد التجمعــات البدويــةّ ،
عائــات بدويــة تســكن فــي منطقــة العوجــا قضــاء مدينــة اريحا
للمركــز بخصــوص تلقيهــا قــرارات لهــدم منشــاتها الســكنية
وحظائــر االغنــام .ونتيجــة املتابعــة القانونيــة احلثيثــة فقــد
تلقــى املركــز فــي العــام  2015قــرارا ايجابيــا بالغــاء قــرارات
الهــدم ضــد هــذه العائــات .حيــث ان هــذه العائــات تســكن
املنطقــة منــذ فتــرة طويلــة ،اي قبــل العــام  1967واحتــال
الضفــة الغربيــة .اضافــة الــى عــدم توفيــر الســلطة القائمــة
باالحتــال بديــا للســكن لهــذه العائــات كمــا يترتــب عليهــا
تِبع ـاً ملعاهــدة جنيــف الرابعــة ،والتــي تقضــي بوجــوب حمايــة
ورعايــة مصالــح الســكان فــي االرضــي احملتلــة.

حمايــة قطعــة ارض تبلــغ مســاحتها حوالــي  40دومنــا
مــن املصــادرة فــي طولكــرم
توجــه مواطــن مــن منطقــة طولكــرم للمركــز فــي العــام 2014
بخصــوص محاولــة عــدد مــن املؤسســات االســتيطانية
االســرائيلية االســتيالء علــى أرضــه البالغــة مســاحتها قرابــة
 40دومنــا ،حيــث ان هــذه االرض مالصقــة متامــا ملســتوطنة
«القنــا» املقامــة علــى اراضــي كل مــن قــرى مســحة والزاويــة،
مــن خــال تســجيلها حلســاب هــذه املؤسســات باســتخدام
وثائــق وعقــود مــزورة .تبنــى املركــز قضيتــه ،وتقــدمي
اعتراضــات امــام جلــان تســجيل االراضــي فــي االدارة املدنيــة.
ونتيجــة للمتابعــات احلثيثــة مــن قبــل محامــي املركــز ،قامــت
املؤسســات االســتيطانية بســحب طلباتهــا لتســجيل االرض،
وبقيــت االرض فــي ملــك وتصــرف صاحبهــا.
اعــادة آلــة حفــر ملواطــن مــن قــرى محافظــة ســلفيت
بعــد مصادرتهــا مــن قبــل اجليــش االســرائيلي
توجــه ُمواطــن فــي العــام  2015مــن إحــدى قــرى محافظــة
ّ
ســلفيت ،بخصــوص قض ّية مصادرة آلة احلفــر (باجر) اخلاصة
اراض ميتلكهــا فــي املناطــق املصنفة
بــه اثنــاء قيامــه باســتصالح ٍ
«ج» الهــداف زراعيــة .حيــث عملــت جلــان التفتيش االســرائيلية
التابعــة لــادارة املدنيــة مبصــادرة املعــدة ،كــون املنطقــة التــي
يعمــل بهــا املواطــن هــي ضمــن اراضــي احملميــة الطبيعيــة،
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أ ّيــة اشــارة أو داللــة علــى ذلــك.
ومت تســليم املعــدة ملركــز الشــرطة االســرائيلية املتواجــدة فــي
مســتوطنة ارائيــل وتســليمه امــرا ملراجعــة الشــرطة االســرائيلية
فــي حــال اراد اســترداد املعــدة.
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قــام املركــز مبراســلة جلــان التفتيــش التابعــة لــادارة املدنيــة،
التــي ح ّولــت املركــز للشــرطة كــون ملــف القضيــة لديهــا .وعندما
مت التواصــل مــع الشــرطة ،طالبــت الشــرطة بدفــع غرامــة مال ّيــة
مقدارهــا  15الــف شــيقل الســترداد املُعِ ـ ّـدة .رفــض املركــز دفــع
الغرامــة ،ومت حتويــل امللــف للمحكمــة العســكرية .فقمنــا بتمثيــل
املواطــن امــام احملكمــة العســكرية والطلــب منهــا اجبار الشــرطة
علــى ارجــاع املعــدة ،كونــه ال يوجــد ايــة مــادة قانونيــة جتــرم
املواطــن ،ولــم يتــم تأشــير املنطقــة علــى كونهــا محميــة طبيعيــة.

وعليــه حكمــت احملكمــة بارجــاع املعــدة ،ودفــع كفالــة قيمتهــا
 5االف شــيقل ،حلــن تقــدمي الشــرطة لالئحــة االتهــام التــي
يدعــون فيهــا ان هنــاك قــرارا مــن احملكمــة االســرائيلية العليــا
ّ
متنــع العمــل فــي هــذه املنطقــة .وفــي حــال لــم يتــم تقــدمي
الشــرطة لالئحــة االتهــام التــي يدعــون وجودهــا ،ســيتم ارجــاع
مبلــغ الكفالــة للمواطــن املذكــور.

حجــــم قضايا الحق في السكن والمعيشة (الجديدة والمتراكمة) للعام 2015

قضايا الحق في السكن والمعيشة
التي اغلقت في العام 2015
قضايا الحق في السكن والمعيشة
التي ما زالت قيد المتابعة
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حالـة حقوق اإلنسان
فــــــي مناطـــــــق الســـلطـــــــة
الفلســـطينية عـــام 2015
بالرغــم مــن التفــاؤل الــذي بــرز عــام  ،2014والنــاجت عــن
انضمــام فلســطني الــى املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة املُشـ ِ ّـكلة
للقانــون الدولــي االنســاني والقانــون الدولــي حلقــوق االنســان،
اضافــة الــى توقيــع اتفــاق سياســي يهــدف الــى انهــاء حالــة
االنقســام وتداعياتهــا وتشــكيل حكومــة توافــق وطنــي ُمه ّمتِهــا
االساســية العمــل علــى انهــاء حالــة االنقســام والتحضيــر
لالنتخابــات الرئاســية والتشــريعية ،فقــد كانــت التوقعــات
ان يشــهد عــام  2015انفراجــاً ملموســاً علــى حالــة حقــوق
االنســان ،اال ان الوقائــع علــى االرض وفــي املمارســة لــم
تكــن فقــط مخيبــه لآلمــال ،بــل اكثــر مــن ذلــك ،حيــث ت ُْجمِ ـ ُع
كافــة املعلومــات التــي توفــرت لــدى مركــز القــدس للمســاعدة
القانونيــة مــن خــال املتابعــات القانونيــة ورصــد االنتهــاكات
(باالضافــة الــى تقاريــر مؤسســات حقــوق انســان اخــرى) ان
عــام  2015قــد م ّثــل تراجعـاً كبيــراً علــى حالــة حقــوق االنســان،
ومت التاســيس وبشــكل فاضــح لنظــام سياســي شــمولي تنتهــك
فيــه احلقــوق واحلريــات وبغطــاء قانونــي مت التأســيس لــه مــن
خــال العديــد مــن القــرارت بقانــون ،صــدرت علــى شــكل
ـص
مراســيم رئاســية ال تنطبــق عليهــا حالــة الضــرورة التــي نـ َّ
عليهــا القانــون االساســي فــي منحــه الرئيــس صالحيــات
التشــريع فــي ظــروف اســتثنائية و ُمحــددة زمنيــاً .علمــا ان
املُش ـ ِّرع عندمــا حتــدث عــن ظـ ٍ
ـروف اســتثنائية لــم يتبــادر الــى
ٍ
لســنوات وليــس أليــام أو
ذِ هنــه ان هــذه الظــروف َست َْســتمر
شــهور قليلــة.
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فــي عــام  2015ومــع غيــاب أي دور للمجلــس التشــريعي وغياب
أي دور رقابــي علــى اداء الســلطة التنفيذيــة واســتحواذ
مؤسســة الرئاســة علــى صالحيــات التشــريع بذريعــة الظــروف
االســتثنائية ،فقــد اتــاح للمؤسســة اجــراء تعديــات عــدة
شــملت قانــون الســلطة القضائيــة ممــا اتــاح ملؤسســة الرئاســة
صالحيــات وامتيــازات جعلتهــا املُه ّيمِ نــة ايضــا علــى الســلطة
القضائيــة ،وابــرز مثــال علــى ذلــك تعيــن رئيــس جمللــس
القضــاء االعلــى بشــكل مخالــف للنظــام االساســي املعــدل
الــذي اكــد على ُقدسـ ّية اســتقالل الســلطة القضائ ّيــة (مت عزله
مؤخــراً بقــرار مــن محكمــة العــدل العليــا) ،ومــا زالــت تداعيــات
هــذا القــرار غيــر معاجلــة حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.
إن هــذا اجلمــع جلميــع الســلطات فــي يــد مؤسســة الرئاســة
يُغ ّيــب مبــدأ اساســياً مــن مبــادئ الدولــة الدميوقراطيــة التــي
حتتــرم فيهــا حقــوق االنســان وحرياتــه وتُصــان فيهــا الكرامــة
االنســانية أي مبــدأ الفصــل فــي الســلطات.
رغــم توقيــع فلســطني علــى العديــد مــن املواثيــق الدوليــة
اخلاصــة بحقــوق االنســان وبــدون حتفــظ ،وخصوصـاً اتفاقيــة
القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو)
واتفاقيــة حقــوق الطفــل والعهديــن الدوليــن اخلاصــن
باحلقــوق املدنيــة والسياســية والثقافيــة واحلقــوق االجتماعيــة
واالقتصاديــة والبروتوكولــن امللحقــن واتفاقيــة االشــخاص
ذوي االعاقــة واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب اال انهــا لــم تقــم
 حتــى هــذه اللحظــة وبشــكل ملمــوس -باتخــاذ أي اجــراءمــن شــأنه ان يؤكــد جد ّيتهــا فــي تنفيــذ االلتزامــات املُترتبــة
علــى احلكومــة بعــد توقيــع فلســطني علــى هــذه االتفاقيــات
واملواثيــق ،ممــا يُشــير مســتقب ً
ال ان فلســطني ســتكون ُمســاءلة
34

بِموجــب التزاماتهــا امــام املُجتمــع الدولـ ّـي ،ممــا ســيؤثر علــى
مكانتهــا وقدرتهــا علــى مســاءلة دولــة االحتــال عــن جرائمهــا
بحــق الشــعب الفلســطيني.
كمــا مت ّيــز عــام  2015بارتفــاع وتيــرة التحريــض وتقييــد عمــل
املؤسســات االهليــة وخصوصــاً املؤسســات املعن ّيــة بحقــوق
االنســان ،فهنــاك ســيناريوهات مختلفــة مطروحــة للنقــاش
الحــكام الســيطرة علــى العمــل االهلــي ،فــي الوقــت الــذي ترفــع
فيــه احلكومــة ِشــعار الشــراكة مــع املؤسســات الغيــر حكوم ّيــة
وتقــوم بالتحريــض علــى العمــل االهلــي واتهامــه بالفســاد
با ُ
جلملــة وتوريــج ارقــام خياليــة حــول الدعــم الــذي يتلقــاه.
وال تقــل السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة للحكومــة
خطــورة مــن حيــث تأثيراتهــا املباشــرة ،اآلن ّيــة وبعيــدة املــدى،
علــى مســتويات املعيشــة فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة،
لتترافــق حالــة االحتقــان السياســي والوطنــي باحتقــان
اقتصــادي واجتماعــي يدفــع بِفئــات اجتماع ّيــة واســعة الــى
بانفجــار اجتماعــي ال ميكــن التنبــؤ
حافــة اليــأس ،ويُهــد ّد
ٍ
بنتائجــه ،فــي غيــاب ثقافــة املســاءلة واحملاســبة واســتمرار
سياســات االنفــاق احلكوميــة احلاليــة واالفــراط فــي التعيينات
للمراكــز والهيئــات العليــا لشــرائح جديــدة تزيــد مــن عجــز
املوازنــة وعلــى حســاب وجــود أي خطــط تطوير ّيــة ،مــع تغييــب
مبــدأ املنافســة علــى الوظائــف ال ُعليــا.

قصص نجاح
االعتقال التعسفي
توجــه للمركــز فــي اواخــر العــام  ،2014مواطــن مــن احــدى
قــرى محافظــة جنــن ،حيــث مت اعتقالــه مــن قبــل االجهــزة
االمنيــة الفلســطينية اكثــر مــن مــرة وعلــى ذات التهمــة التــي
مت اعتقالــه عليهــا فــي الســابق مــن قبــل قــوات االحتــال
االســرائيلي .والتــي قضــى مدتهــا البالغــة  3ســنوات ونصــف
فــي الســجون االســرائيلية .وعليــه فقــد تدخــل املركــز بشــكل
قضائــي لصالــح هــذا املواطــن ،ومت متثيلــه فــي بدايــة العــام
ّ
 2015امــام محكمــة البدايــة فــي مدينــة جنــن ضــد الئحــة
االتهــام التــي وجهتهــا لــه النيابــة العامــة .واســتطاع املركــز بعــد
عــدة جلســات امــام احملكمــة مــن الغــاء الئحــة االتهــام املوجــه
ضــده ،واحلكــم ببراءتــه .حيــث ان هــذا االتهــام غيــر قانونــي،
ويخالــف القانــون االساســي الفلســطيني ،وقانــون العقوبــات
االردنــي للعــام  ،1960وقانــون االجــراءات اجلزائيــة ،التــي
تقضــي بعــدم محاكمــة اي شــخص علــى جــرم واحــد مرتــن،
كمــا وانــه لــم يرتكــب جنايــة علــى االراضــي الفلســطينية تخــول
اجلهــات القضائيــة محاكمتــه.

معلومــات مــن قبلهــم الســباب املنــع .وحيــث ان حــق التنقــل
والســفر هــو حــق محمــي بالقانــون االساســي الفلســطيني،
وحيــث ان هــذا املنــع تبعــا لــذات القانــون ال يجــوز تنفيــذه اال
بقــرار قضائــي ،توجــه املركــز للمحكمــة العليــا الفلســطينية،
للســماح للمواطــن املذكــور مــن الســفر ،وابطــال االجــراء الــذي
اتخــذ بحقــه مبنعــه مــن الســفر وعــدم قانون ّيتــه .وبنــا ًء عليــه،
تَواصــل جهــاز اخملابــرات مــع املركــز البالغــه بــان املــوكل قــادر
علــى الســفر فــي اي وقــت .وفعــا ســافر املواطــن املذكــور ولــم
يتــم اعتراضــه.
وتعتبــر هــذه القضيــة اجنــازاً مهم ـاً كونهــا تتعلــق بحمايــة حــق
اساســي مكفــول بالقانــون االساســي الفلســطيني والشــرائع
الدول ّيــة ،وتبــرز اهميــة دور املؤسســات االهليــة واملدنيــة فــي
الرقابــة علــى االجهــزة التنفيذيــة لــدى الســلطة الفلســطينية.
مقارنة بين ما سنه المجلس التشريعي من قوانين خالل
 10سنوات وما صدر من قرارات بقانون عن الرئيس في
الضفة الغربية وكتلة التغيير واإلصالح في غزة بين
األعوام 2015-2007

املنع من السفر
توجــه مواطــن فــي بدايــة العــام  2015للمركــز نتيجــة منعــه
مــن الســفر مــن قبــل ســلطة املعابــر بنــاء علــى طلــب مــن
جهــاز اخملابــرات الفلســطيني ،علــى الرغــم مــن عــدم وجــود
قــرار قضائــي يقضــي مبنعــه مــن الســفر .ويعتبــر هــذا املنــع
تعســفيا ومخالفــا للقانــون حيــث انــه صــدر عــن جهــاز تنفيــذي
وليــس قضائــي .وعليــه تواصــل املركــز مــع جهــاز اخملابــرات
الفلســطيني ،ملعرفــة اســباب املنــع ،ومت رفــض اعطــاء ايــة
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قضايا المصلحة العامة
عمــل املركــز خــال العامــن املاضيــن  2014و 2015علــى
حتســن وزيــادة كميــة العمــل فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية
وذلــك مــن خــال عملــه علــى ســتة مســتويات:
تبنــي  3قضايــا فرديــة فــي موضــوع األخطــاء الطبيــة،
ّ 1 .1
مــع أ ّنهــا قضايــا فرديــة ،لكنهــا تؤســس لقضايــا مصلحــة
عامــة ،وفــي حــن جــرى الســير فــي واحــدة مــن القضايــا،
لكــن املركــز ينتظــر صــدور التقاريــر الطب ّيــة الالزمــة مــن
اجلهــات املُختصــة للســير فــي القض ّيتــن األخرتــن.
2 .2البــدء مبراســات واســتجوابات لهيئــات رســمية تتبــع
شــركتي
احلكومــة الفلســطينية واخــرى خاصــة مثــل
ّ
امليــاه والكهربــاء وتتعلــق بِمصالــح خاصــة ألفــراد ولكنهــا
قــد تؤســس لقضايــا أشــمل ،أو بعــض الفئــات مثــل ذوي
االحتياجــات اخلاصــة ،مســتندين لقــرار احملكمــة الــذي
جنــح املركــز فــي احلصــول عليــه ،ولكــن بعــض املؤسســات
الرســمية مــا زالــت تتجاهلــه .وفــي هــذا الســياق لــدى
توجــه خــال العــام القــادم بعمــل بعــض الدراســات
املركــز ّ
وحتليــل بعــض قــرارات احملاكــم لِتعزيــز دور املركــز فــي
بجمهــور
موضــوع املســاءلة فــي القضايــا التــي تتعلــق
ٍ
واســع أو شــرائح واســعة مــن الفلســطينيني.
3 .3رفع عدة قضايا أمام احملاكم ومنها:
•قضيــة ضــد رئيــس الســلطة الفلســطين ّية وضــد مديــر
أن ّ
مت نقــل ملكيــة
دائــرة األراضــي باســم بلديــة اريحــا ،بعــد ّ
 12دومنــا وبئــر مــاء مــن اســم البلديــة الــى اســم حركــة
فتــح ،حيــث حصــل املركــز علــى قــرار ابتدائــي ،ومــا زالــت
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القضيــة امــام احملكمــة (ولِتفاصيــل اوفــى حــول هــذه
القضيــة راجــع القســم التالــي مــن التقريــر).
•تقــدمي دعــوى امــام محكمــة العــدل العليــا ،بخصــوص
الرســوم التــي تفرضهــا دائــرة ضريبــة االمــاك بــدل
إســتصدار إخــراج قيــد مال ّيــة ،حيــث ّ
مت رفــع الرســوم
لتبلــغ  500شــيكل ،اال ان احملكمــة قــررت انهــا غيــر
مختصــة فــي النظــر فــي مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا ،وأن
ختصــة هــي محكمــة البدايــة ،علــى الرغــم مــن
احملكمــة امل ُ ّ
أن الدعــوى للطعــن فــي قــرار إداري صــادر عــن موظــف
ّ
عــام .حيــث ســيتم تقــدمي دعــوى باخلصــوص امــام محكمــة
البدايــة.
•فــي ســياق ُمماثــل ر ّدت احملكمــة العليــا دعــوى أخــرى
أقيمــت ضــد رئيــس ســلطة الطاقــة إللزامــه  -هــو وهيئــة
الطاقــة الفلســطينية
•مبــا لديــه مــن صالحيــات للتدخــل امــام شــركة كهربــاء
القــدس اللزامهــا بالتوقــف عــن فــرض رســوم إضافيــة
حتــت مســمى «رســوم محكمــة» .حيــث تفــرض تلــك
الرســوم ُعنــو ًة علــى االشــخاص الذيــن يتــم توجيــه لوائــح
اتهــام بحقهــم.
•بــادر املركــز حلملــة ضــد قــرار االســتمالك الــذي كان
أراض فــي منطقــة الشــمال
ســ َيص ُدر بخصــوص متليــك ٍ
لشــركة «ســند» ،ومــا ترافــق مــع ذلــك مــع عقــد لقــاءات
واملشــاركة االعالميــة ،وأمكــن الغــاء القــرار قبــل التوجــه
للمحكمــة حيــث حصــل املركــز علــى التوكيــات و ّ
مت
التحضيــر لِملــف القضيــة.
•تبنــي عــدة قضايــا احتجــاز تعســفي وفصــل مــن الوظيفــة
العموميــة ورفــع قضيــة جتريبيــة لتعويــض موظــف حكومــي

ُف ِصــ َل ،وقــررت احملكمــة إعادتــه للعمــل بعــد  6ســنوات،
حيــث يُطالــب املركــز بِدفــع رواتبــه كاملــة عــن فتــرة انقطــاع
العمــل.
4 .4كمــا يتابــع املركــز ُمواءمــة القوانــن الفلســطينية لتنســجم
كبيــر مــن
مــع االلتزامــات بعــد توقيــع فلســطني لعــدد
ٍ
املُعاهــدات الدول ّيــة املُتعلقــه بحقــوق االنســان وبــدون
حتفــظ .إضاف ـ ًة إلــى التــزام احلكومــة بتقــدمي التقاريــر
حــول التزامهــا بهــذه االتفاقيــات وقيامهــا باالجــراءات
الكفيلــة بتطبيــق هــذه احلقــوق فــي مناطــق ســيطرتها.

فكانــت اخلطــوة االولــى هــي التوجــه لدائــرة االراضــي فــي
اريحــا لتزويــد املركــز مبلــف االرض املذكــورة ،ملعرفــة االليــة
واالســباب التــي مت االســتناد عليهــا لتحويــل ُملك ّيــة االرض
مــن البلديــة إلــى حركــة فتــح .اال ان طلــب املركــز قــد قوبــل
بالرفــض مــن قبــل دائــرة االراضــي فــي مدينــة اريحــا .وتِبع ـاً
لذلــك ،توجــه املركــز إلــى محكمــة العــدل العليــا ومت رفــع
قضيــة ضــد دائــرة االراضــي فــي اريحــا للمطالبــة بتزويــد
املركــز باملعلومــات اخلاصــة ِب ُملك ّيــة االرض املُتنــازع عليهــا،
و ّ
مت الطلــب مِ ــن احملكمــة الــزام دائــرة االراضــي تزويــد املركــز
باملعلومــات املطلوبــة.

نقــل ملكيــة قطعــة ارض مــن اســم بلديــة اريحــا الــى
اســم حركــة فتــح

وقــد اكتشــف املركــز مــن خــال متابعتــه للملف ،ان وزير ســلطة
االراضــي قــد رفــع كتابـاً لرئيــس الســلطة الفلســطينية يطالــب
فيــه بتغييــر ُملك ّيــة االرض املتنــازع عليهــا لتصبــح تابعــة حلركــة
فتــح حتــت ُمس ـ ّو ٍغ َمفــادهُ ان ُملك ّيــة االرض فــي االصــل تعــود
ملؤسســة «صامــد» .وقــد وافــق الرئيــس علــى البــدء باجــراءات
تنفيــذ الطلــب ،ومت حتويــل َملــف تغييــر ُملك ّيــة االرض ملُديــر
عــام االراضــي فــي الضفــة الغربيــة.

فــي بدايــة العــام  ،2015توجهــت بلديــة اريحــا ممثلــة برئيســها
واعضــاء مجلســها البلــدي للمركــز لرفــع قضيــة ضــد ســلطة
االراضــي .حيــث قامــت مؤسســة «صامــد» فــي العــام 2005
(الــذراع االقتصــادي حلركــة فتــح) بِمنــح البلديــة قطعــة ارض
القامــة حديقــة عامــة عليهــا .وفــي العــام  ،2014قامــت بلديــة
اريحــا بالتعــاون مــع بلديــة احــدى املــدن االيطاليــة ،بالتحضيــر
النشــاء احلديقــة العامــة .وللبــدء بهــذا املشــروع كان ال بــد
للبلديــة مــن ابــراز وثيقــة ملكيــة لــارض املذكــورة .وعنــد توجــه
البلديــة لدائــرة االراضــي فــي مدينــة اريحــا ،اكتشــفت البلديــة
انــه مت اســتبدال ُملك ّيتهــا لــارض وتســجيلها باســم حركــة فتح.
ويعتبــر هــذا االجــراء جرميــة ومخالفــة للقانــون االساســي
الفلســطيني ،الــذي تنــص املــادة ( )21منــه علــى ان امللكيــة
الشــخصية هــي ملكيــة مصونــة ومحميــة وال تنــزع امللكيــة وال
يتــم االســتيالء عليهــا .وعليــه مت تبنــي القضيــة واخــذ وكالــة
للترافــع فيهــا.

وعليــه قــام املركــز برفــع قضيــة ضــد دائــرة االراضــي ووزيــر
ســلطة االراضــي والرئيــس محمــود عبــاس كل حســب وظيفتــه
ومســاهمته فــي اصــدار القــرار املذكــور.
تعتبــر القضيــة فــي مراحلهــا االخيــرة ،حيــث يتوقــع املركــز
احلصــول علــى نتيجــة ايجابيــة ،بالغــاء قــرار الرئيــس واعــادة
ملكيــة االرض لبلديــة اريحــا .وفــي حال احلصول علــى النتيجة
املرجــوة ســتعتبر هــذه القضيــة اجنــازا لتدعيــم مبــادىء احلكــم
الرشــيد ،واســتقالل اجلهــاز القضائــي.
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كمــا وعمــل املركــز كذلــك علــى تبنــي ومتابعــة العديــد مــن
قضايــا املصلحــة العامــة فــي القــدس احملتلــة خــال
العــام  2015وكانــت كاالتــي:
شارع املقدسي ...نحو إعادة التأهيل
حــي واد اجلــوز فــي مدينــة القــدس،
شــار ٌع رئيســي فــي
ّ
الرحالــة املقدســي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن
ويحمــل اســم
ّ
باحلــي ُقرابــة الســتة عشــر
أحمــد املقدســي ،حيــث يقطــن
ّ
ألــف مواطــن يســتخدمون هــذا الشــارع بشــكل يومــي ،وقــد
تهالكــت أجــزاءٌ منــه وتكاثــرت ا ُ
حلفــر فيــه جــ ّراء إهمــال
توجــه إلينــا ُس ـ ّكان احلــي مــن أجــل ُمطالبــة
بلد ّيــة االحتــالّ .
البلديــة بإعــادة تأهيــل الشــارع ،ووضــع خطــوط ُمشــاة اضافيــة
ومط ّبــات فــي الشــارع ،مــع العِ لــم أنهــم قــد طالبــوا البلديــة
بذلــك خــال العــام  2014عــدة مــرات دون اي رد مــن البلديــة.
باملقابــل ،فقــد عمــل املركــز ،وخــال عامــن فــي التواصــل مــع
البلديــة مــن خــال إرســال مجموعــة مــن املراســات وال ُكتــب
التــي حت ّملهــا املســؤول ّية املباشــرة عــن تهالــك الشــارع وعــن
عــدم وضــع خطــوط للمشــاة ،كمــا قــام املركــز بتهديــد البلد ّيــة
باللجــوء للمحاكــم ،فــي حالــة عــدم تعاونهــا فــي الــ ّرد علــى
الســ ّكان.
مطالــب ُ
خطــي مــن طرفهــا ُقبيــ َل
كتــاب
وأخيــرا أ ّكــدت البلد ّيــة فــي
ٍ
ّ
انتهــاء عــام  ،2015بأنهــا ســوف تعمــل علــى إعــادة تأهيــل
الشــارع ،ووضــع خطــوط للمشــاة ،ومط ّبــات حســب احلاجــة.
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حرية احلركة في املدينة احملتلة
ّ
شــهد شــهر تشــرين االول ومــع بدايــة الهبــة الشــعبية فــي
القــدس ،قيــام ســلطات االحتــال بتقســيم املدينــة إلــى ثمان ّيــة
كنتونــات ،مــن خــال وضــع  32حاجــزا عســكريا ،وإغــاق 8
ممــا أدى إلــى عرقلــة احلركــة فــي
طــرق مبك ّعبــات إســمن ّيةّ ،
املدينــة بشــكل ملحــوظ .كمــا واثــر هــذا االغــاق وبشــكل
ملحــوظ علــى القطــاع الصحــي مــن خــال وضــع أربعــة
حواجــز عســكر ّية أمــام املُستشــف ّيات الرئيســ ّية اخلمســة
فــي املدينــة (وهــي ُمستشــفى امل ُ ّطلــع ،مستشــفى العيــون
واملستشــفى الفرنسـ ّـيُ ،مستشــفى الهــال األحمــر ،و ُمستشــفى
وأن
املقاصــد) ،وهــذا ادى إلــى عرقلــة الوصــول إليهــا .كمــا ّ
هــذه احلواجــز قــد عقــدت حيــاة املقدســيني ،وخاصــة طــاب
املــدارس واملوظفــن املُتجهــن إلــى مدارســهم وأعمالهــم ممــا
خلــق أزمــات مرور ّيــة خانقــة .وتبعــا لهــذه التأثيــرات الكبيــرة
التــي طالــت حريــة حركــة وتنقــل املقدســيني ،وجــه املركــز
كتابٍ ــا ُمســتعجال لــكل مــن قائــد الشــرطة ،املُستشــار القضائــي
للشــرطة ،وبلد ّيــة القــدس ،مطالبــن بإزالــة هــذه احلواجــز،
ِ
تعتبرعقابــا جماعيــا ،وتؤ ّثــر بِشــكل مباشــر علــى حــق
كونهــا
مصــون فــي املعاهــدات الدوليــة كافــة ،اال وهــو احلــق فــي
حريــة احلركــة والتنقــل.
ــام مــن ذلــك ،بــدأت ســلطات االحتــال
و ِبالفِ عــل ،وبُعيــد أ ّي ٍ
بإزالــة بعــض مــن هــذه احلواجــز.

االعتداء على ُمستشفى املقاصد
كــرد فعــل احتجاجــي علــى وضــع االحتــال حلواجــز عســكر ّية
بالقــرب مــن املُستشــف ّيات الرئيســية فــي القــدس احملتلــة،
إضافــ ًة إلــى اقتحــام هــذه املستشــفيات وتنفيــذ عمليــات
اعتقــال فيهــا ،بانتهــاك واضــح وصــارخ للقانــون الدولــي الــذي
يؤ ّكــد “بــأن األفعــال التــي تقــوض قــدرة العاملــن فــي الصحــة،
علــى تقــدمي الرعايــة الصحيــة ملــن هــم فــي حاجــة إليهــا هــي
انتهــاك للقانــون الدولــي”  -ومثــال علــى هــذه االنتهــاكات ،مــا
حصــل اثنــاء حضــور مديــر فــرع املركــز فــي القــدس ،ومحامــي
املركــز ملؤمتــر صحافــي عقــد فــي ُمستشــفى املقاصــد فــي

نهايــة تشــرين األول ضــد انتهــاك ســلطات االحتــال لعمــل
فوجــئ احلضــور باقتحــام املُستشــفى مــن
املستشــفى .وقــد ِ
وِ حــدة مــن القـ ّوات اخلاصــة التــي بــدأت بألقــاء قنابــل الصــوت
وقنابــل الغــاز داخــل املُستشــفى ،لتفريــق املؤمتــر الصحافــي-
عمــل املركــز علــى تقــدمي شــكوى عاجلــة إلــى الشــرطة
واملستشــار القضائــي ضــد هــذه االنتهــاكات املتكــررة مطالبــن
الوحــدة علــى اتخــاذ
بفتــح حتقيــق بهــذه الواقعــة ،ومحاســبة ِ
قــرار باقتحــام املُستشــفى.
أ ّمــا ر ّد الشــرطة فقــد كان كمــا كان متوقع ـاً ،مليئ ـاً باألكاذيــب
والوقائــع املُختلقــة ،بِهــدف تغط ّيــة هــذه االنتهــاكات.
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نتحــول بالتدريــج الــى محتلــن محترفــن ،وهــذا ناجــم عــن تصرفــات خطيــرة جدا
تتحــول فــي النهايــة الــى جــزء مــن شــخصيتك ،وهــذا مــا يجعلنــي أشــعر بالذعــر.
تقــف علــى حاجــز ،واذا مــل عربــي االنتظــار فــي الصــف وتفجــرت مشــاعره ،تضربــه
بعقــب البندقيــة .وهــذا أمــر ليــس شــاذا ،ويتحــول لديــك الــى ممارســة مألوفــة.
يواجــه الفلســطينيون هــذا النــوع مــن االهانــات التــي تؤكــد لهــم بأنهــم ال شــيء،
وأن عليهــم الوقــوف فــي الصــف صامتــن ،واذا فتحــت فمــك تتلقــى صفعــة ،واذا
لــم تفتــح فمــك تتلقــى صفعــة أيضــا ،وال حــول لــك وال قــوة ازاء هكــذا إهانــات.....
إننــا ال نختلــف عنهــم ،عــن النازيــن فــي ســنوات الثالثينــات املبكــرة.
ابراهام شالوم

رئيس سابق جلهاز اخملابرات العامة في اسرائيل ( الشاباك)
من كتاب حراس البوابات الذي أعده درور موريه ،اصدار دار نشر» يديعوت أحرونوت»
نشر عرضا للكتاب الصحفي يتسهار فاردي في صحيفة يديعوت أحرونوت
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المناصرة
المحلية والدولية
يشــكل التمثيــل القانونــي لألفــراد واجملموعــات كمــا هــو
معــروف اجلوهــر األســاس لعمــل مركــز القــدس ،فــي خطــوة
لتســهيل وصــول املواطنــن للنظــام القضائــي ،مــع التأكيــد علــى
أن منظومــات القضــاء التــي حتكــم األراضــي الفلســطينية
ّ
احملتلــة ظاملــة وال حتتــرم املعاييــر الدوليــة ،وخاصــة عنــد
احلديــث عــن منظومــة القضــاء االســرائيلية القائمــة علــى
التمييــز والتنكــر ملبــادئ القانــون الدولــي االنســاني ،فمجــرد
وصــول املواطــن للمنظومــة القضائيــة ال يضمــن حمايــة حقوقه
أو حتقيــق العدالــة.
حتــى حــن يتعلــق األمــر بالقضــاء الفلســطيني فهــو يتعــرض
لتشــويه كبيــر ج ـ ّراء االنقســام السياسـ ّـي الــذي تبعــه انقســام
ســائر نظــام العدالــة وتغييــر القوانــن مبراســيم وتشــريعات
غيــر قانونيــة بعضهــا ايديولوجــي وبعضهــا مخالــف للقانــون
األساســي وللمعاييــر الدوليــة.
ولــذا يــدرك املركــز ضــرورة دعــم اجلهــود القانون ّيــة مــن خــال
أنشــطة ُمك ِّملــة تشــمل التوعيــة والتمكــن وبنــاء التحالفــات
الضاغطــة واحلمــات (فــي هــذا التقريــر هنــاك قِ سـ ٌم خــاص
حــول نشــاطات التوعيــة ،وآخــر حــول احلمــات ،وثالــث حــول
التحالفــات واالئتالفــات).
التقرير السنوي 2015
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انشطة املناصرة املنفذة خالل العام 2015
1 .1تنظيــم جــوالت ميدانيــة للديبلوماســيني والبرملانيــن
وممثلــي احلكومــات األجنبيــة والصحفيــن والنشــطاء
اجملتمعيــن.
2 .2انشــاء صفحــة الكترونيــة بعنــوان اعــرف حقوقــك
للتواصــل مــع اجلمهــور وتقــدمي االرشــاد والتوجيــه
القانونــي الفــردي واجلماعــي وهــي جتربــة جديــدة
يخطــط املركــز ملأسســتها وتوســيع قاعــدة اســتخدامها.
3 .3إعداد مذكرة للمقرر اخلاص باالمم املتحدة.
4 .4إعــداد وحتريــر بيانــات صحفيــة وأخبــار ومذكــرات
وتقاريــر متخصصــة وقانونيــة ومــواد اعالميــة باللغتــن
العربيــة واالجنليزيــة.
5 .5إعــداد وحتريــر  ٤دراســات :األولــى عــن التهجير القســري
فــي املناطــق املصنفــة ج فــي الضفــة الغربيــة ،والثانيــة
اجلهــات املســؤولة ومســؤولية الدولــة عــن جتــاوزات
حقــوق االنســان ،والثالثــة عــن افــات املســتوطنني مــن
العقــاب عنــد ارتكابهــم اعمــال عنــف ضــد الفلســطينيني،
والرابعــة عــن التهجيــر القســري للبــدو في محيــط القدس
واالغــوار ،وورقــة حقائــق عــن االحتياجــات االنســانية.
6 .6تنظيــم جــوالت ميدانيــة للديبلوماســيني والبرملانيــن
وممثلــي احلكومــات األجنبيــة والصحفيــن والنشــطاء
اجملتمعيــن.
7 .7دعــم اســتراتيجية وضــع قضايــا النســاء واالطفــال،
بالــذات فــي املناطــق املصنفــة ج ،فــي احليــز العــام،
وتعزيــز الدعــم السياســي ملهمــة املركــز وأهدافــه.
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8 .8تشــجيع التعــاون مــع االعــام مــن خــال فعاليــات تشــمل
ترتيــب زيــارات ميدانيــة ملواقــع املشــاريع ،تنســيق التغطيــة
الصحفيــة للتصويــر الفوتوغرافــي والتلفزيونــي.
9 .9مراقبــة انتهــاكات حقــوق االنســان فــي حــق املدنيــن مــن
خــال جمــع املعلومــات ،املقابــات ،حتليــل التقاريــر،
املســوحات ،األبحــاث ،مراقبــة ومناصــرة اجملتمعــات
املتأثــرة ،ونقــل املعلومــات جملموعــة العمــل لتجمــع
احلمايــة ،صياغــة انســاق ومناحــي فعالــة لتــدارك مراقبــة
عنــف املســتوطنني ،هــدم البيــوت والتهجيــر القســري.
1010اعــداد مســاهمات للشــركاء وجتمــع احلمايــة عنــد
احلاجــة.
1111حضــور واملشــاركة فــي اجتماعات مجموعــة العمل لتجمع
احلمايــة ،مجموعــة العمــل لقضايــا املناصــرة ،اجملموعــة
اخملتصــة بقضايــا اعتــداءات املســتوطنيني ،مجموعــة
العمــل حــول املســاءلة ،مجموعــة العمــل القانونيــة،
ومؤخــرا مت االنضمــام جملموعــة العمــل املشــتركة حــول
العنــف ضــد املــرأة واملشــاركة فــي حملــة « ١٦يــوم مــن
االنشــطة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة».
1212حتديــث قائمــة البريــد واملوقــع االلكترونــي وصفحــات
التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك ،تويتــر ،ولينكــد ان
اخلاصــة باملركــز وتغذيتهــا باخبــار املركــز وتقاريــر عــن
قضايــا حقــوق االنســان.
1313التنســيق والتشــبيك مــع املؤسســات الفلســطينية ذات
الصلــة ،مبــا فيهــا الــوكاالت اخملتلفــة لــامم املتحــدة،
مؤسســات حقــوق االنســان الوطنيــة واملؤسســات
الشــريكة.
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1414صياغــة تقاريــر ومراســات عنــد الطلــب ،املســاهمة فــي
التقاريــر الدوريــة ،توفيــر مالحظــات مختصــة علــى وضــع
حقــوق االنســان فــي االراضــي الفلســطينية احملتلــة.

•مجلــس منظمــات حقــوق االنســان وهو ائتــاف ُمتخصص
يضــم  12منظمــة حقــوق انســان فلســطينية فــي الضفــة
والقطــاع باالضافــة الــى عضويــة شــرف للهيئــة املســتقلة
حلقــوق االنســان ،ويعمــل اجمللــس كصــوت موحــد فــي
التصــدي ألبــرز االنتهــاكات ويصــدر مواقــف وأوراق
موقــف وبيانــات ويعقــد لقــاءات جماعيــة فــي القضايــا
التــي حتظــى باجمــاع ،وبــات اجمللــس عنوانــا ذا مصداقيــة
فــي ان يكــون صــوت حقــوق االنســان فــي فلســطني.

يعمــل مركــز القــدس ُمخلِصــاً علــى بنــاء التحالفــات
واالئتالفــات التــي جتمــع طاقــات مجمــوع املُهتمــن بِقضيــة
واحــدة وتنســيق جهودهــم مبــا يُحقــق التقليــل مــن االزدواجيــة
فــي النشــاطات ويُ ّ
عظــم النتائــج ويُعطــي مِ صداقيــة أكبــر ،حيــث
ـب
يشــمل ذلــك ائتالفــات عامــة وأخــرى تخصصيــة ســبق ّ
أن ُك ِتـ َ
عنهــا وأخــرى جديــدة ،وللتذكيــر بأبرزهــا:

•جلنــة احلريــات العامــة :وتتكــون مــن مزيــج مــن
الشــخصيات العامــة والقــوى السياســية واملؤسســات
املتخصصــة التــي تعنــى باالنتهــاكات الناجمــة عــن
االنقســام السياســي ونتيجــة لــه.

1515قــام مركــز القــدس بتنفيــذ زيارتــن ميدانيتــن للمناطــق
املصنفــة ج مــع ديبلوماســيني.
االئتالفات وبناء التحالفات

•شــبكة املنظمــات األهليــة الفلســطينية التــي تعمــل علــى
حمايــة وتقويــة دور العمــل األهلــي وتوحيــد جهــوده فــي
التأثيــر علــى سياســات احلكومــة واملمولــن وتتصــدى
لالنتهــاكات واملمارســات التــي تُضعِ ــف العمــل األهلــي أو
تهــدد وجــوده ،وقــد طـ ّورت الشــبكة عملهــا لتكــون شــريكاً
فــي ائتالفــن آخريــن يخدمــان ذات الهــدف وهمــا اجمللس
التنســيقي للعمــل األهلــي واالئتــاف األهلــي ملدونــة
الســلوك ،ويشــغل املركــز عضويــة اللجنــة التنســيقية
للشــبكة وعضويــة مجلــس املصادقــة املنبثــق عــن ائتــاف
مدونــة الســلوك .كمــا يعمــل املركــز علــى تركيــز جلنــة
القــدس املُنبثقــة عــن الشــبكة ،وتســيير عملهــا ونشــاطاتها
فــي املدينــة احملتلــة.
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•االئتــاف مــن اجــل القدس ويضم مؤسســات وشــخصيات
عامــة مقدســية تعمــل فــي كل مــا يتعلــق باالنتهــاكات
الكبــرى واجلوهريــة فــي القــدس.
أمــا االئتالفــات التخصصيــة فمنهــا “االئتــاف الفلســطيني
ملناهضــة التعذيــب” و”ائتــاف مناهضــة عقوبــة االعــدام”
و”حتالــف احلملــة ملواجهــة العنــف ضــد النســاء”.
ائتالفات جديدة
•االئتالف األهلي ملتابعة التشريعات:
وهــو ائتــاف حديــث التشــكيل تأســس بعــد اجــراء عــدد
مــن الدراســات حــول االنقســام التشــريعي واالفــراط فــي
اصــدار القــرارات بقوانــن مــن قبــل الرئيــس وقــرارات
اخــرى تصدرهــا احــدى الكتــل التشــريعية فــي غــزة وهــو
مــا يعمــق االنقســام فــي اجلســم القضائــي ويضــع عراقيــل

امــام اســتعادة الوحــدة الوطنيــة ويؤســس ملراكــز قانونيــة
يصعــب التراجــع عنهــا كمــا يصعــب املضــي بهــا ،ففــي
حــن ســن اجمللــس التشــريعي األول خــال  10ســنوات
مــن عملــه  90قانونــا ،فقــد أصــدر الرئيــس قرابــة 150
قــرارا بقانــون واصــدرت كتلــة التغييــر واالصــاح فــي غــزة
 53قانونــا.
وقــد تأســس ائتــاف بالشــراكة بــن الهيئــة املســتقلة
ومؤسســة مواطــن ومركــز القــدس ملتابعة هذه التشــريعات
وضمــان مشــاركة مجتمعيــة فــي مشــاريع القوانــن التــي
يتفــق علــى احلاجــة بشــأنها ،وســيواصل االئتــاف عملــه
خــال عــام .2016
•االئتــاف االعالمــي والقانونــي ملتابعــة تنفيــذ قــرارات
احملا كــم:
كان مــن نتائــج االنقســام السياســي وغيــاب احملاســبة
والفصــل بــن الســلطات انتشــار ثقافــة رفــض تنفيــذ
قــرارات احملاكــم فــي قضايــا عديــدة مــن مظاهرهــا
اســتمرار احتجــاز معتقلــن بصــورة تعســفية رغــم قــرارات
احملاكــم باطــاق ســراحهم ورفــض تنفيــذ قــرارات أخــرى
فــي شــؤون اداريــة ،ممــا يشــيع ثقافــة عــدم احتــرام
القانــون واخلضــوع لســيادته ويدفــع ألخــذ القانــون باليــد
وميــس هيبــة القضــاء.
ائتالفات دولية
حصــل املركــز خــال عــام  2015علــى عضويــة املنتــدى
االورومتوســطي حلقــوق االنســان.

احلمالت
يعمــل املركــز فــي بعــض القضايــا الكبــرى علــى تنظيــم
احلمــات التــي متــزج بــن املرافعــة القانونيــة والتأثيــر علــى
صنــاع القــرار وممارســة الضغــط واســتخدام االعــام ووســائل
الضغــط واملناصــرة املعروفــة لتنظيــم حمــات ،كان منهــا:
احلملــة الوطنيــة الســترداد جثامــن الشــهداء
والكشــف عــن مصيــر املفقوديــن
“لنا أسماء ...ولنا وطن “
حققــت احلملــة ،فــي العــام  ، 2015مجموعــة مــن االجنــازات
النوعيــة .كان ابرزهــا انتــزاع تعهــد مــن جيــش االحتــال
االســرائيلي امــام احملكمــة العليــا االســرائيلية بتاريــخ 13متــوز
 2015بــأن يقــوم جيــش االحتــال بتســليم كافــة اجلثامــن
احملتجــزة لديــه فــي مقابــر االرقــام وان ال يعــود الحتجــاز اي
جثامــن جديــدة  .وأن يبــدا بإنشــاء بنــك لفحــص احلمــض
النــووي تابــع لالحتــال وان يقــوم بأخــد عينــات مــن عائــات
 119شــهيدا اعتــرف بوجــود جثامينهــم محتجــزة لديــه فيمــا
يعــرف مبقابــر االرقــام .
ومنــذ هــذا التاريــخ عمــدت الدائــرة القانونية فــي مركز القدس
الــى ارســال مجموعــة مــن املراســات القانونيــة ملتابعــة تنفيــذ
هــذا التعهــد مــن قبــل قيــادة جيــش االحتــال .فيمــا اســتمرت
قيــادة احلملــة بالتــوازي مــع اجلهــود القانونيــة بجمــع باقــي
التوكيــات مــن عائــات الشــهداء احملتجــزة جثامينهــم وتوثيــق
حــاالت اخــرى جديــدة مــن خــال توجــه عائــات الشــهداء الــى
املركــز للتبليــغ عنهــا.
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وقــد تعرقلــت جهــود احلملــة قليــ ً
ا بخصــوص االفــراج عــن
جثامــن الشــهداء الـــ  119الذيــن اعتــرف جيــش االحتــال
باحتجازهــا ،وذلــك بســبب قــرارات الكابينــت االســرائيلي
والــذي اقــر مجموعــة مــن العقوبــات علــى اجملتمــع الفلســطيني
مــع انطالقــة هبــة االقصــى فــي بدايــة شــهر تشــرين االول
 ،2015والتــي كان مــن بينهــا العــودة ملمارســة احتجــاز جثامــن
الشــهداء وبلــغ عــدد مــن مت احتجــاز جثامينهــم فــي ثالجــات
معهــد ابــو كبيــر  82جثمانــا ،مت تســليم  72جثمانــا منهــم
واســتمر احتجــاز  10جثامــن يحملــون الهويــة املقدســية لــدى
االحتــال حتــى اعــداد هــذا التقريــر.
باملقابــل ،ســيعمل مركــز القــدس خــال العــام  2016علــى
مطالبــة اجل ّهــات الرســم ّية اإلســرائيل ّية مــن خــال احملكمــة ِبـــ:
•االفــراج عــن اجلثامــن احملتجزيــن فــي ثالجــات االحتالل
االســرائيلي بــدون اي قيــود أو شــروط علــى دفنهــم
وتشــييعهم.
•الــزام احلكومــة االســرائيلية بتســريع إنشــاء بنــك
احلمــض النــووي.
•الشــروع فــورا بإجــراءات تســليم الـــ  119جثمانــا التــي
اعترفــت قيــادة اجليــش بوجودهــم فــي املقابــر التــي
تشــرف عليهــا.
•إلــزام قيــادة اجليــش بتحديــد أماكــن دفــن مــا تبقــى
تدعــي أنهــا مفقــودة ،مبــا فــي ذلــك
مــن اجلثامــن التــي ّ
االماكــن التــي تعاقــدت مــع شــركات خاصــة بدفــن بعــض
اجلثامــن فيهــا.
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حملة حرية السفر للفلسطينيني «كرامة»
تعتبــر حريــة احلركــة والســفر مــن ابــرز االنتهــاكات التــي
يواجههــا الفلســطينيون جــ ّراء ســيطرة ســلطات االحتــال
علــى كافــة املعابــر التــي تربــط األراضــي الفلســطينية مــع دول
اجلــوار وباخلــارج وكذلــك ســيطرتها علــى كافــة محــاور الطــرق
الرئيســية داخــل األراضــي الفلســطينية ومــا ينتــج عــن ذلــك من
فصــل الضفــة والقطــاع عــن بعضهمــا وفصلهمــا عــن القــدس
واحــكام حصــار قطــاع غــزة وخنقــه اقتصاديــا وانســانيا.

وقــد ر ّكــزت احلملــة علــى موضــوع املعابــر ورفعــت شــعار حريــة
الســفر للفلســطينيني باقــل تكلفــة واقــل جهــد ووقــت ومبــا
يحفــظ كرامــة املســافرين.
ومــن اجلديــر ذكــره ،بــأن إحــدى اإلشــكال ّيات التــي تواجههــا
احلملــة هــي موســم ّيتها وتغيــر املُتأثريــن بهــا واســتعدادهم
للنشــاط ،األمــر الــذي يتطلــب العمــل علــى ضــم دمــاء جديــدة
لهــا ،وأصبحــت بحاجــة الــى اعــادة تشــكيل بهــدف تقويتهــا.
حملة مالحقة األخطاء الطبية
بــدأ املركــز العمــل فــي هــذا امللــف منــذ ســنتني ،وحــاول العمــل
مــع شــركاء آثــروا العمــل منفرديــن الحقــا ،ممــا يتطلــب مــرة
أخــرى اعــادة تقييــم هــذه احلملــة وبنــاء خطتهــا لعــام .2016
احلملة الدولية ضد سحب حق االقامة في القدس
اســتمرت احلملــة الدول ّيــة ضــد ســحب حــق اإلقامــة
للفلســطينيني فــي القــدس فــي العمــل علــى فضــح االنتهــاكات
االســرائيل ّية فــي حــق املقدســيني ،وذلــك مــن خــال تصديرهــا

ألربعــة بيانــات خــال عــام  .2015كمــا قامــت احلملــة
باالجتمــاع مــع برملانيــن أوروبيــن فــي البرملــان األوروبــي
فــي بروكســل خــال شــباط  ،2015حيــث ّ
مت توضيــح خطــورة
سياســة ســحب الهو ّيــات مــن املقدســيني ،واملطالبــة بالضغــط
علــى احلكومــة اإلســرائيل ّية لوقــف هــذه السياســة .إضافــة
إلــى ذلــك ،فقــد عقــدت احلملــة فــي أ ّيــار  2015ورشــة عمــل
قانون ّيــة متخصصــة بعنــوان «ســحب الهويــات :آل ّيــات احملاســبة
واملســاءلة مــن خــال القانــون الدولــي» ،حيث ّ
مت عرض دوســيه
 International Legal Dossier on Residencyيشــرح
اخلطــوات التــي يجــب تنفيذهــا حملاســبة ومســاءلة إســرائيل
حــول هــذه القض ّيــة ،وقــد مت التعاقــد مــع خبيــر فــي القانــون
أن مركــز
الدولــي حــول هــذه اآلل ّيــات .ومــن اجلديــر ذكــره ّ
موضحـاً أهم ّيــة
القــدس قــد عمــل علــى تقــدمي هــذا الدوســيه ّ
العمــل علــى الســياق الدولــي .إضافــة إلــى هــذه االمــور ،ومــن
خــال هــذه احلملــة (بالشــراكة مــع مركــز القــدس) مت تنفيــذ
 8ورشــة توعو ّيــة فــي أحيــاء مختلفــة مــن القــدس حــول ســحب
الهو ّيــات ول ـ ّم الشــمل ،شــارك أكثــر مــن  180مواطــن.
التغطية واملشاركة االعالمية
لقــد نظــم وشــارك املركــز خــال العــام  2015فــي عــدد كبيــر
مــن انشــطة التوعيــة اإلعالميــة ،التــي حــاول مــن خاللهــا
تســليط الضــوء و/أو زيــادة معرفــة اجلمهــور ببعــض حقوقهــم
االنســانية (ســواء علــى املســتوى احمللــي والدولــي)؛ وادنــاه
قائمــة مبجموعــة مــن فعاليــات التغطيــة واملشــاركة االعالميــة
املنفــذة مــن قبــل املركــز ،فــي محاولــة لتســليط الضــوء ورفــع
الوعــي حــول قضايــا محــددة ،علــى املســتويني احمللــي والدولي:
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 1 .1وحــدة املناصــرة التابعــة للمركــز متكنــت مــن خلــق قنــوات
تعــاون مــع االعــام مــن خــال فعاليــات مثــل ترتيــب
زيــارات ميدانيــة للمشــاريع ،تنســيق التغطيــة الصحفيــة
للتصويــر الفوتوغرافــي والتلفزيونــي.
2 .2التنســيق مــع االعــام مــن اجــل اجــراء عــدد كبيــر
مــن املقابــات التلفزيونيــة واالذاعيــة مــع موظفــي
املركزبخصــوص القضايــا القانونيــة ،واحلملــة الوطنيــة
الســترداد جثامــن الشــهداء احملتجــزة والكشــف عــن
مصيــر املفقوديــن ،واالنتهــاكات االســرائيلية بحــق
املدنيــن الفلســطينيني.
 ١٨3 .3بيــان صحفــي حــول :االنتهــاكات االســرائيلية بحــق
املدنيــن الفلســطينيني ،وجهــود ومنجــزات الوحــدة
القانونيــة.
 ٧4 .4بيانــات صحفيــة مشــتركة مــع اجمللــس الفلســطيني
حقــوق االنســان.
 ٤5 .5دراســات.١ :التهجيــر القســري فــي املناطــق املصنفــة
ج فــي الضفــة الغربيــة.٢ ،اجلهــات املســؤولة ومســؤولية
الدولــة عــن جتــاوزات حقــوق االنســان.٣ ،افــات
املســتوطنني مــن العقــاب عنــد ارتكابهــم اعمــال عنــف
ضــد الفلســطينيني .٤ ،وورقــة حقائــق عــن االحتياجــات
االنســانية.
6 .6افــام قصيــرة« :حنــا البــدو» حــول التهجيــر القســري
للبــدو فــي االغــوار.
7 .7حملــة الكترونيــة واحــدة :حتديــث ومتابعــة صفحــة حملــة
كرامــة علــى فيســبوك.
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8 .8متابعــة العمــل علــى احلملــة الوطنيــة الســترداد جثامــن
الشــهداء احملتجــزة والكشــف عــن مصيــر املفقوديــن.
9 .9جــوالت ولقــاءات ميدانيــة مــع املســتفيدين ١٥ :زيــارة
لقــرى وجتمعــات معرضــة خلطــر االنتهــاكات فــي
االراضــي الفلســطينية احملتلــة.
١٠١٠تطوير وحتديث املوقع االلكتروني للمركز.
١١١١تفعيــل وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك،
تويتــر ،يوتيــوب ولينكــد ان كمنصــات النشــطة املركــز.
لقاءات رفع الوعي
مت تنفيــذ  15لقــاء لرفــع الوعــي خــال العــام  ،2015فــي مختلــف
القــرى واملــدن (مثــل :جوريش ،قريوت ،طبــاس ،حزما ،فصايل،
ســالم ،ديــر احلطــب ،فــروش بيــت دجــن ،كفــر ثلث ،النبــي الياس،
عــرب الرماضــن ،حــارس ،فرخــة ،جنصافــوط ،إماتــن ،فرعتا،
عســلة ،عزون...الــخ) املنتشــرة فــي انحــاء الضفــة الغربيــة ،مــع
التركيــز علــى املناطــق املصنفــة «ج» والواقعــة فــي شــمال الضفــة
الغربيــة .وقــد اســتهدفت اللقاءات اجملالس احملليــة لهذه القرى،
وجــزء كبيــر مــن متطوعــي املركــز .ومــن ابــرز املواضيــع التــي مت
التطــرق اليهــا خــال هــذه اللقــاءات مــا يلــي :كيفيــة املتابعــة
القانونيــة الخطــارات واوامــر الهــدم ،اعتــداءات املســتوطنني
وكيفيــة توثيقهــا وتقــدمي الشــكاوى بخصوصهــا ،والتوعيــة فيمــا
يتعلــق مبوضــوع االخطــاء الطبيــة .وقــد تــراوح متوســط احلضور
لــكل لقــاء توعــوي مــا بــن  20-15مــن الذكــور واالنــاث.
اضافــة الــى ذلــك فقــد مت تنفيــذ  4ورشــات رفــع وعــي فــي احيــاء
مختلفــة مــن القــدس الشــرقية (وهــي :شــعفاط ،مخيم شــعفاط،

ســلوان ،وبيــت حنينــا) .وتناولــت الورشــات العديــد مــن املواضيــع
كان اهمهــا حــق االقامــة فــي القــدس ومــا يترتــب عليهــا مــن
حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة للمقدســيني ،ولــم الشــمل ،وهــدم
املنــازل .وقــد شــارك فــي الورشــات  47مقدسي/مقدســية.
التدريبات
نفــذ املركــز خــال العــام  3 ،2015تدريبــات متخصصــة.
اســتهدف احدهــا التجمعــات البدويــة القاطنــة فــي منطقــة
اخلــان االحمــر ،وذلــك ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات لتدريــب
النســاء البدويــات علــى التوثيــق الفوتوغرافــي لالنتهــاكات
االســرائيلية لتجمعاتهــن ولتوثيــق منــط احليــاة البدويــة التــي
يعيشــون ،وقــد مت تدريــب مــا يقــارب الـــ  35سـ ّيدة وآنســة مــن
التج ّمعــات البدو ّيــة علــى التوثيــق الفوتوغرافــي .ومت عــرض
الصــور التــي التقطتهــا املتدربــات فــي معــرض للصــور فــي
مدينــة رام اللــه علــى مــدار يوميــن متتاليــن (ســيتم تناولــه
بشــكل مفصــل فــي مــكان آخــر).

نفــذ فــرع املركــز فــي القــدس احملتلــة خــال العــام ،2015
 5تدريبــات 3 ،مــن هــذه التدريبــات اســتهدفت محامــن جــدد،
وقــد مت تدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل مــع قضايــا التخطيــط
وهــدم املنــازل فــي القــدس الشــرقية .امــا التدريبــن االخريــن
(فكانــت علــى مــدار  40ســاعة لــكل تدريــب) فقــد اســتهدفا
مجموعتــن مــن طــاب كليــات احلقــوق فــي اجلامعــات
الفلســطينية (حيــث ضمــت كل مجموعــة  13طالب/طالبــة)،
وتناولــت التدريبــات  3مواضيــع رئيســية وهــي (التخطيــط
وتقســيم املناطــق فــي القــدس الشــرقية واملناطــق املصنفــة «ج»،
وحــق االقامــة فــي القــدس الشــرقية ،واحلقــوق االجتماعيــة
واالقتصاديــة للمقدســيني).

واســتهدف التدريــب الثانــي مجموعــة مــن نشــطاء حقــوق
اإلنســان (حضــره  15مشــاركا ومشــاركة) ،وتنــاول موضــوع
تطبيــق االليــات الدوليــة املتاحــة فــي املواثيــق الدوليــة علــى
احلالــة الفلســطينية.
امــا التدريــب الثالــث فنفــذ فــي قريــة الزبابــدة قضــاء جنــن،
وكان حــول اليــات توثيــق انتهــاكات حقــوق االنســان ،وقــد
حضــر التدريــب  25مشــاركا ومشــاركة مــن النشــطاء التنمويــن
فــي شــمال الضفــة الغربيــة.
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الزيارات امليدانية
مت تنفيــذ  20زيــارة ميدانيــة خــال العــام ،2015
وكان الهــدف مــن مثــل هــذه الزيــارات امليدانيــة هــو
معرفــة االحتياجــات التدريبيــة والقانونيــة للفئــات
املســتهدفة ،واخــد وكاالت مــن التجمعــات والقــرى
ملتابعــة قضايــا انتهــاكات حقــوق االنســان اخملتلفــة،
اضافــة الــى مرافقــة الوفــود االجنبيــة ،واملمولــن
والصحفيــن ،واملتضامنــن مــع الشــعب الفلســطيني
مــن دول اخــرى ،العطائهــم فكــرة عــن اوضــاع
هــذه التجمعــات واحتياجاتهــا نتيجــة السياســات
االســرائيلية العنصريــة املمنهجــة ضدهــم ،اضافــة
الــى االنتهــاكات االســرائيلية املرتكبــة بحقهــم.
نفــذ املركــز فــي القــدس الشــرقية عــدد مــن
اجلــوالت امليدانيــة لعــدد مــن املؤسســات الدوليــة
(وهــي :منظمــة العفــو الدوليــة (امنيســتي)،
اعضاءمــن البرملــان الدمناركــي ،وبرنامــج املرافقــة
املســكوني) ومــن شــركاء املركــز (وهــم :مؤسســة
كافــود ،وخبــز مــن اجــل العالــم) .وتضمنــت
اجلــوالت شــرح مفصــل حــول الواقــع التــي تعيشــه
املدينــة فــي ظــل االنتهــاكات االســرائيلية ضــد
الفلســطينني املقيمــن فــي القــدس احملتلــة مــن
هــدم للمنــازل ،وتقييــد حريــة احلركــة ،والضغــوط
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يعيشــونها نتيجــة
التمييــز العنصــري الــذي يتعرضــون لــه مــن قبــل
احلكومــات االســرائيلية املتعاقبة...الــخ.
50

معرض الصور «في غمضة عني»
اقــام املركــز خــال شــهر نيســان مــن العــام  2015معرضــاً
للصــور يعكــس فيــه واقــع احليــاة البدو ّيــة الفلســطينية
ُ
التــي تقطــن املناطــق املصنفــة «ج» مــن الضفــة الغربيــة مــن
مختلــف جوانبهــا (مــن تعليــم وحيــاة يوميــة وعمــل) ،ويرصــد
ويوثــق االنتهــاكات االســرائيلية حلقوقهــم االنســانية .وجــاء
املعــرض كمخــرج لسلســلة مــن التدريبــات علــى اليــات التوثيــق
الفوتوغرافــي ،والتــي مت عقدهــا علــى مــدار  4اشــهر ،خلمســة
وثالثــن امــرأة بدويــة من جتمعــات اخلــان األحمــر والعوجــا

والنويعمــة .حيــث رصــدت هــؤالء النســاء بعدســات كاميراتهــن
عــددا كبيــرا مــن الصــور ،والتــي مت اختيــار  52صــورة منهــا،
لتمثــل واقعهــن ومــا متارســه ســلطات االحتــال مــن انتهــاكات
ضدهــن .وقــد اقيــم املعــرض فــي ســاحة احملكمــة العثمانيــة
فــي مدينــة رام اللــه علــى مــدار يومــن متتالــن .وحضــر افتتــاح
املعــرض ممثلــون عــن التجمعــات البدويــة ،وشــخصيات عامــة،
ونشــطاء فــي مجــال حقــوق االنســان ،وممثلــون عــن املؤسســات
واملمثليــات الدوليــة ،وممثلــون عــن الــوزارات الفلســطينية
وعلــى رأســهم وزارة االســتيطان واجلــدار.
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قضايا تعالج امام المحاكم االسرائيلية
قضايا
جديدة

متراكمة

عدد امللفات التي
عوجلت خالل
فترة التقرير

مغلقة

إيجاب ًا

سلب ًا

غير
ذلك

قيد
املتابعة

1

املصلحة العامة

7

15

22

9

4

0

5

13

2

األراضي

10

49

59

14

7

5

2

45

3

اعتداءات املستوطنني

8

38

46

0

0

0

0

46

هدم املنازل في الضفة

65

888

953

12

1

1

10

941

هدم املنازل في القدس

24

84

108

22

13

0

9

86

منشأت زراعية

60

301

361

12

0

1

11

349

الترحيل القسري

60

244

304

22

7

3

12

282

مصادرة معدات

12

4

16

13

12

1

0

3

احلقوق اإلجتماعية

31

52

83

29

17

1

11

54

خدمات قانونية اجتماعية

359

0

359

359

359

0

0

0

احلقوق اإلقتصادية

24

25

49

25

15

3

7

24

2166

0

2166

2166

2166

0

0

0

7

0

7

7

7

0

0

0

السفر

6

2

8

2

1

0

1

6

زيارات السجون

2

0

2

0

0

0

0

2

التصاريح

18

9

27

14

4

1

9

13

119

50

169

33

33

0

0

136

2

7

9

1

0

0

1

8

نوع القضية

4

احلق في السكن واملعيشة

5

قضايا العائلة

6

مراسالت قانونية

خدمات قانونية اقتصادية

7

حرية احلركة والتنقل

8

اجلثامني

9

قضايا متنوعة

52

24

1

3450

االستشارات القانونية املقدمة خالل العام 2015
اجملموع الكلي

التماسات

2980

1768

4748

2740

2646

16

78

2008

25

قضايا تعالج امام المحاكم الفلسطينية
قضايا
جديدة

متراكمة

عدد امللفات التي عوجلت
خالل فترة التقرير

مغلقة

إيجاب ًا

سلب ًا

غير
ذلك

قيد
املتابعة

1

املصلحة العامة

3

2

5

0

0

0

0

5

2

االخطاء الطبية

9

0

9

4

0

0

4

5

3

االعتقال السياسي

4

0

4

3

3

0

0

1

4

قضايا متنوعة

4

1

5

3

2

0

1

2

20

3

23

10

5

0

5

13

نوع القضية

اجملموع الكلي
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ملخص
البيئة الداخلية
ميكــن تلخيــص ابــرز التغيــرات فــي بيئــة العمــل الداخليــة خالل
العــام  2015مبــا يلي:
•تعديــل وتطويــر واقــرار النظامــن املالــي واالداري
ا ملعد لــن .
•اقــرار اخلطــة الســنوية وموازنــة املركــز للعامــن 2015
و.2016
الهيئة العامة
عقــدت الهيئــة العامــة للمركــز خــال العــام  2015اجتماعــن
بتاريخــي  25.04.2015و ،27.12.2015حيــث ناقشــت
خاللهمــا تطــورات العمــل فــي املركــز واتخــذت القــرارات
التاليــة:
•اقرار التقريرين اإلداري املالي املدققني للعام .2014
•اقــرار التعديــات التــي متــت علــى النظامــن املالــي
واالداري للمركــز.
•اقرار خطة وموازنة املركز للعام .2015
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•تكليــف اللجنــة املاليــة فــي مجلــس االدارة اســتدراج
عــروض اســعار لتدقيــق حســابات املركــز للعــام 2015
واختيــار مدقــق حســابات للمركــز.

وحــدة املناصــرة ،وحــدة البرامــج والوحــدة االداريــة ،منهــم 27
بوظائــف كليــة ،و 4وظائــف جزئيــة ،ومتدربــن اثنــن بنســبة
مقربــة %12،%82و ،%4موزعــن حســب النــوع االجتماعــي الــى
 14أنثــى و 19ذكــر بنســبة مقربــة  %42و %58علــى التوالــي .هــذا
باإلضافــة الــى  2بعقــود استشــارية.

•مناقشة واقرار خطة عمل وموازنة املركز للعام .2016

خــال العــام احلالــي انضــم الــى طاقــم العاملــن كل مــن الزميــل
مــراد البســطامي بوظيفــة مناصــرة محليــة وتعبئــة وذلــك بديــا
للزميلــة فاطمــة عبــد الكــرمي ،كمــا انضمــت الزميلــة رزان
قفعيتــي للطاقــم بوظيفــة منســقة برامــج املركــز فــي القــدس
بديــا للزميــل غالــب النشاشــيبي ،والزميلــة ســلوى رزق اللــه
بوظيفــة منســقة حمــات بديــا للزميــل ســالم خلــة.

•مناقشــة ابــرز تطــورات العمــل فــي املركــز خــال العــام
.2015

مجلس اإلدارة
عقــد مجلــس اإلدارة خــال العــام  ،2015أربعــة اجتماعــات
ناقــش خاللهــا العديــد مــن القضايــا واطلــع علــى ســير العمــل
فــي املركــز واتخــذ القــرارات التاليــة:
•املصادقــة علــى التقريريــن اإلداري واملالــي للعــام 2014
ورفعهمــا للهيئــة العامــة ملناقشــتهما واملصادقــة عليهمــا.
•ادخــال تعديــات وتطويــرات علــى النظامــن املالــي
واالداري للمركــز.
•الدعوة الجتماعات الهيئة ومتابعة انعقادها.
•مناقشة واقرار خطة العمل وموازنة العام .2016
طاقم العاملني
عمــل فــي املركــز خــال العــام احلالــي  33موظفــا وموظفــة،
قــدم  3منهــم اســتقاالت وجــرى اشــغال وظائفهــم مبوظفــن
جــدد ،موزعــون علــى اربــع وحــدات هــي الوحــدة القانونيــة،
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تطوير قدرات العاملني ومتكينهم
متيــز العــام احلالــي بإعــداد خطــة تدريبيــة لتطويــر قــدرات
العاملــن ومتكينهــم ،حيــث اســتندت اخلطــة الى التقييــم الطاقم
الســنوي الــذي يتــم مــن خاللــه حتديــد احتياجــات العاملــن
وتطويــر قدراتهــم مبــا يســاهم في حتســن ادائهــم ،واســتنادا الى
اخلطــة فقــد شــارك كل مــن الزمــاء محمــد العباســي ،غســان
ابوخضيــر ،محمــد ابــو ســنينة ،بســام كراجــة ،عثمــان حمداللــه،
فــؤاد حــروب وأمجــد بطــة فــي دورات اللغــة االجنليزيــة فــي
أمديســت ،وشــاركت الزميلــة روال ســعيد فــي دورة ادارة املشــاريع
( .(PMPكمــا شــاركت الزميلــة عبيــر هدمــي ،فــي البرنامــج
التدريبــي اإلقليمــي (عنبتــاوي  )25حــول التربيــة علــى حقــوق
االنســان مــن اجــل املناصــرة فــي تونــس.

كمــا شــارك الزميــل امجــد بطــة فــي تدريــب للرقابــة علــى
املوازنــات العامــة الــذي نظمــه الفريــق االهلــي للرقابــة علــى
شــفافية املوازنــة .وشــاركت مجموعــة مــن العاملــن فــي املركــز
بعــدد مــن الــدورات وورش العمــل واللقــاءات.
وقــد شــارك الزميــل رامــي صالــح ،مديــر فــرع القدس ،في ورشــة
عمــل حــول االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس وأدوات
الضغــط واملناصــرة لفضــح هــذه املمارســات ،حيــث ُعقِ ــدت فــي
بروكســل مــن خــال شــبكة حقــوق اإلنســان األورومتوســط ّية.
متطوعو املركز
اســتقبل املركــز بالتعــاون مــع «منحــة املرحــوم إبراهيــم علــي
عــاروري» املقدمــة لطلبــة جامعــة بيرزيــت ،تســعة مــن الطلبــة
املســتفيدين مــن املنحــة ،حيث تشــترط املنحة ان يقــوم الطالب/
الطالبــة بــاداء اعمــال تطوعيــة (مبجمــل  46ســاعة) مقابــل
القســط اجلامعــي.
عمــل الطلبــة فــي املركــز علــى فتــرات متفاوتــة خــال العــام
 ،2015وكانــت املهمــات املوكلــة إليهــم تتمحــور حــول حتديــث
البيانــات احململــة علــى قاعــدة البيانــات اخلاصــة باملركــز
بإشــراف موظفــن املركــز ،ومــع نهايــة العــام مت امتــام كافــة
التحديثــات املطلوبــة علــى قاعــدة البيانــات بفضل عمــل الطلبة،
وهــذا باالضافــة ملســاعدتهم للمركــز فــي أرشــفة امللفــات
وترتيــب وتصنيــف املكتبــة.

التطوير املؤسسي
حتديــث املواقــع اإللكترونيــة :ضمــن خطــة املركــز لتطويــر
املواقــع االلكترونيــة و حتديثهــا مبــا يضمــن ســهولة اســتخدامها
وتوفيرهــا للمعلومــات احملدثــة و الضروريــة للجمهــور ،مت انشــاء
موقــع جديــد للحملــة الوطنيــة الســترداد جثامــن الشــهداء
واملفقوديــن ،كمــا مت االتفــاق مــع شــركة بيكســل لتحديــث وتطوير
املوقــع االلكترونــي للمركــز وباشــرت الشــركة بالعمــل لتطويــر
املوقــع مــع نهايــة العــام ويتوقــع ان يتــم اجنــازه خالل الشــهر األول
مــن العــام القــادم.
نظــام الكترونــي إلدارة املــوارد البشــرية :ضمــن خطــة التطويــر
التــي ينتهجهــا املركــز لتطويــر البيئــة الداخلية وحتديــث األنظمة
الداخليــة مت التعاقــد مــع شــركة نيوســوفت لتطويــر نظــام إلدراره
شــؤون املوظفــن حيــث سيشــمل النظــام معاجلــة كافــة العمليــات
املتعلقــة بشــؤون املوظفــن كالــدوام واالجــازات ،والرواتــب وادارة
معلومــات املوظــف والوظيفــة واالرشــفة االلكترونيــة جلميــع
ملفــات ووثائــق العاملــن باإلضافــة الــى ربــط العهــد مبلفــات
املوظفــن الكترونيــا.
تطويــر ادارة اخملاطــر :كجــزء مــن املعاجلــة الشــاملة لنظــام
اخملاطــر مت تركيــب نظــام انــذار ضــد احلريــق والســرقة
وتوفيــر معــدات اطفــاء حلــاالت الطــوارئ ،وســوف يتواصــل
العمــل الســتكمال خطــة درء اخملاطــر خــال عــام .2016
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مصادر التمويل
ممولو البرامج الرئيسية
املمثلية االيرلندية
ابتــدأت الشــراكة بــن مركــز القــدس واملمثليــة االيرلنديــة فــي العــام  ، 2007مــن خــال موافقتهــم علــى إعطــاء
املركــز منحــة لتمويــل جــزء مــن برامجــه الرئيســية ،وجتــدد هــذه املنحــة ســنويا ،بحيــث بلغــت قيمــة املنحــة للعــام
 )75,000( 2015يــورو.
خبز من اجل العالم
«خبــز مــن اجــل العالــم « ،هــو احــد املانحــن الذيــن تعــاون معهــم املركــز منــذ انفصالــه عــن مؤسســة «الكويكــرز»
فــي العــام 1997وأصبــح مؤسســة فلســطينية أهليــة وغيــر ربحيــة .حيــث تعمــل علــى متويــل جــزء مــن برامــج
صصــت املنحــة املقدمــة مــن هــذه املؤسســة للدفــاع عــن
املركــز الرئيســية منــذ العــام  1997وحتــى اآلن .وقــد خُ ِّ
ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان الفلســطينيني ،تبعــا للقوانــن الفلســطينية واملعاييــر الدوليــة ،وبلغــت قيمــة
املنحــة للعــام  )190,000( 2015دوالر امريكــي.
مؤسسة كافود
نشــأت الشــراكة بــن مؤسســة كافــود ومركــز القــدس منــذ انفصالــه عــن مؤسســة «الكويكــرز» فــي العــام1997
ليصبــح مؤسســة فلســطينية أهليــة وغيــر ربحيــة .حيــث متــول مؤسســة كافــود وفــي كل عــام برنامج ـاً يهــدف
الــى تقويــة مؤسســات اجملتمــع احمللــي الســاعية إلــى تعزيــز مبــادئ حقــوق اإلنســان واإلصــاح الدميقراطــي،
وتقــدمي الدفــاع القانونــي للفلســطينيني املســتضعفني وضحايــا االنتهــاكات والظلــم .وقــد بلغــت قيمــة املنحــة
 )51,500( 2015دوالر امريكــي.
برنامج االمم املتحدة االمنائي
ابتــدأت الشــراكة بــن مركــز القــدس وبرنامــج االمم املتحــدة االمنائــي فــي العــام  ، 2011بحيــث يدعــم البرنامــج
االمنائــي البرامــج الرئيســية للمركــز ،وخاصــة االنشــطة املتعلقــة باعتــداءات املســتوطنني علــى الفلســطينني فــي
املناطــق املصنفــة «ج» مــن الضفــة الغربيــة .امــا قيمــة املنحــة للعــام 2015فقــد بلغــت ( )62,700دوالر امريكــي.
سكرتاريا حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني
تخلــل العــام  2014عقــد شــراكة بــن املركــز وســكرتاريا حقــوق االنســان والقانــون الدولــي االنســاني ،حيــث متول
الســكرتاريا البرامــج الرئيســية للمركــز علــى مــدار  3ســنوات ( ،)2016-2014وبلغــت قيمــة املنحــة 410,000
دوالر أمريكــي ،بحيــث خصــص املبلــغ ( )123,300دوالر امريكــي لتمويــل االنشــطة املنفــذة خــال العــام .2015
التقرير السنوي 2015

59

ممولو المشاريع
مركز الالجئ النرويجي

ابتــدأت العالقــة بــن مركــز الالجــئ النرويجــي ومركــز القــدس فــي العــام  2009والتــي اســتمرت
ـى النرويجــي فــي كل عــام مشــروعني االول فــي الضفــة
الــى يومنــا هــذا .حيــث ميــول مركــز الالجـ ْ
الغربيــة والثانــي فــي القــدس الشــرقية؛ األول حتــت عنــوان «املســاعدة القانونيــة مــن اجــل حمايــة
الفلســطينيني مــن ضحايــا التهجيــر القســري» ،والثانــي حتــت عنــوان «محاربــة سياســة هــدم املنــازل
فــي القــدس الشــرقية» ،وبلغــت قيمــة املنحتــن والتمويــل اإلضافــي نهايــة العــام )521,600( ،2015
دوالر أمريكــي.

احلكومة االسترالية

ينفــذ املركــز مشــروعا حتــت عنــوان «تعزيــز اليــات مراقبــة وتوثيــق االنتهــاكات االســرائيلية حلقــوق
التجمعــات البدويــة املهمشــة فــي املناطــق املصنفــة «ج» بالتعــاون مــع مؤسســة العــون الطبــي
للفلســطينني ( ،)MAPوبتمويــل مــن احلكومــة االســترالية .وســينفذ املشــروع علــى الفتــرة املمتــدة
بــن (نيســان  -2013اذار  )2015حلمايــة التجمعــات البدويــة فــي غــور االردن مــن الترحيــل
القســري ومســاعدتهم علــى البقــاء فــي ارضهــم .وقــد بلغــت قيمــة املنحــة (  (104,070دوالر
امريكــي ،وخصــص مبلــغ  29,623لتنفيــذ انشــطة العــام .2015
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قيادة المركز
الهيئة العامة
السيد أحمد سمارة  -ناشط اجتماعي.
د .أريــج عــودة  -املستشــارة القانونيــة فــي مكتــب محافــظ رام
اللــه والبيــرة.
السيد أمني البايض  -ناشط إجتماعي.
السيد أمني عنابي  -مدير في وزارة الشؤون اإلجتماعية.
السيدة انتصار السلمان  -ناشطة نسوية في طولكرم.
د .باسم الزبيدي  -أستاذ في جامعة بيرزيت.
السيد تيسير عاروري  -محاضر في جامعة بيرزيت.
اآلنسة جانيت ميخائيل  -رئيسة بلدية رام الله السابقة.
االنسة حنان الرمحي  -مديرة مدرسة.
م .خالــد البطــراوي  -رجــل أعمــال وناشــط فــي الدفــاع عــن
حقــوق اإلنســان (قــدم اســتقالته نهايــة العــام).
د .زكي حسن  -أستاذ في جامعة بيرزيت.
السيد سام بحور  -رجل أعمال.
املرحــوم عاطــف ســعد  -صحافــي ونقابــي (توفــي صيــف العــام
.)2015
األستاذة غادة زغير  -تعمل لدى منظمة الشفافية العاملية.
السيدة فداء توما  -ناشطة نسوية وفي العمل األهلي.
د .محمد جاد الله  -طبيب وعضو نقابة األطباء.
د .مضر قسيس  -أستاذ في جامعة بيرزيت.
الســيد نصفــت خفــش  -ناشــط اجتماعــي وممثــل منتخــب عــن
متطوعــي املركــز.
د .نائل طه  -أستاذ قانون في جامعة النجاح.
السيدة حنني زيدان  -ناشطة نسوية.
السيد داود تلحمي  -ناشط سياسي وكاتب.
الســيد وليــد الشــيخ  -محامــي فــي الهيئــة املســتقلة حلقــوق
اإلنســان.

خالد حمدان  -رئيس دائرة االستثمار في البنك العربي.
كمال موسى  -رئيس بلدية دير بلوط.
محمد نظمي  -متطوع لدى املركز.
اريج حواري  -متطوعة لدى املركز.
د .رنا بركات -استاذة تاريخ في جامعة بيرزيت
السيدة ميساء سالم -باحثة في مجال حقوق االنسان
د .هنــادي خرمــة -اســتاذة الفلســفة والدراســات الثقافيــة
واللغــات فــي جامعــة بيرزيــت

مجلس االدارة
الســيد تيســير عــاروري  -محاضــر فــي جامعــة بيرزيــت ،رئيــس
مجلــس اإلدارة.
الســيد نصفــت خفــش  -ناشــط اجتماعــي (منتخــب مــن قبــل
متطوعــي املركــز) ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة.
الســيد أمــن عنابــي  -مديــر عام فــي وزارة الشــؤون االجتماعية،
أمــن الصندوق.
د .مضــر قســيس  -مســاعد مديــر معهــد احلقــوق فــي جامعــة
بيرزيــت ،أمــن الســر.
السيد أحمد سمارة  -ناشط اجتماعي ،عضو.
السيد أمني البايض  -ناشط اجتماعي ،عضو.
املرحــوم عاطــف ســعد  -صحفــي ،عضــو (توفــي صيــف العــام
.)2015
السيد كمال موسى  -رئيس بلدية دير بلوط ،عضو.
اآلنســة جانيــت ميخائيــل  -رئيــس بلديــة رام اللــه الســابقة،
عضــو.
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فريق العمل
املستوى التنفيذي
عصام العاروري  -املدير العام للمركز.
رامي صالح  -مساعد املدير العام لشؤون القدس.

غالــب النشاشــيبي -منســق برنامج/فــرع القــدس (خــال
النصــف االول مــن .)2015
رزان استيبان  -منسقة برنامج/فرع القدس.

دائرة الدعم القانوني

دائرة احلشد واملناصرة

بسام كراجة  -مدير دائرة الدعم القانوني.
عثمان حمدالله  -محامي.
وائل القط  -محامي.
رزان محسن -محامية.
محمد أبو سنينة  -محامي.
محمد العباسي  -محامي.
فاطمة ناصر الدين  -محامية.
ومنسق مشروع
غسان أبو خضير  -محامي
ّ
ّ
لينا صروان  -محامية.
شادي السامري -محامي.
سليمان شاهني  -مستشار قانوني
احمد صفدي -مستشار قانوني.
محامون متدربون
أالء الشريف -محامية متدربة
ُحسني عبد الله  -محامي متد ّرب
دائرة التخطيط والتمويل
مي فرسخ  -مديرة دائرة التخطيط والتمويل.
روال سعيد -منسقة برامج ومشاريع.
62

عبدالله حماد – مدير دائرة احلشد والتأييد.
فاطمــة عبــد الكــرمي -موظفــة مناصــرة محليــة وتعبئــة (خــال
النصــف االول مــن .)2015
مراد البسطامي -موظف مناصرة محلية وتعبئة.
ساهر صرصور  -مدير فرع نابلس.
جليلة إرشيد  -منسقة ميدانية.
ثريا أبو حامد -باحثة ميدانية.
نبيل عبدالله -باحث ميداني.
جيهان منصور  -باحثة ميدانية.
ســالم خلــة  -منســق احلملــة الوطنيــة الســترداد جثامــن الشــهداء
(خــال النصــف االول مــن .)2015
ســلوى رزق اللــه  -منســق احلملــة الوطنيــة الســترداد جثامــن
الشــهداء.
دائرة الشؤون االدارية واملالية
أمجد بطة -املدير املالي واالداري.
فؤاد حروب -محاسب.
إخالص قرعان  -مساعدة مالية.
عبير الهدمي  -مساعدة ادارية وقانونية.
حسني أبو عرة  -الدعم اإلداري.

التقرير المالي
)(01.01.2015-31.12.2015
دوالر ()$

االيرادات
3100

ايرادات متحققة من املنح و املقيدة مؤقتا

3200

ايرادات أخرى

ايرادات مؤجلة متحققة

مجموع االيرادات (دوالر)

1,039,045.00
22,847.00

10,285.00

1,072,177.00

مصاريف الطاقم ( رواتب ،توفير ،نهاية اخلدمة )..

دوالر ()$

10001

مصاريف الرواتب

602,944.64

10003

تعويض نهاية اخلدمة

64,701.11

10002
10004

10005

صندوق التوفير

متصاريف التامني ( صحي ،اصابات العمل)..

اخرى (اشتراكات النقابة ،التأمني املهني )

مجموع فرعي (دوالر)

املصاريف التشغيلية و االدارية
20001

مصاريف االيجار

20003

مصاريف ادارية وعمومية

20002

20004
20005

20006
20007
20008

46,340.34

18,245.05
5,326.30
737,557
دوالر ()$
22,157.86

مصاريف املنافع (كهرباء ،مياه ،تنظيف)...

13,394.98

مصاريف الصيانة

9,002.11

12,195.10

مصاريف مهنية ( تدقيق ،ترجمة ،اشتشارت)..

9,878.90

مصاريف املواصالت و السفر

1,885.58

مصاريف االتصاالت و االنترنت
فرق العملة

مجموع فرعي (دوالر)

9,643.43
16,094.39
94,252
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املصاريف الرأسمالية
30001

األثاث املكتبي

30003

مصاريف االستهالك

االجهزة و املعدات املكتبية

مجموع فرعي (دوالر)
املساعدة القانونية

41013
41020

41022

41024

41025

اعالنات توعية للجمهور

استشارات قانونية

مصاريف املتطوعني

42014

4,245.81

61,451.91
158,279
912.64

12,855.30

مصاريف التشبيك احمللية والدولية
احلملة الوطنية لستعادة جثامني الشهداء

1,993.58

مواصالت انشطة املناصرة

مصاريف بناء القدرات و التطوير
مصاريف تدريب الطاقم

مصاريف التطوير املؤسسي

مجموع فرعي (دوالر)

مجموع املصاريف (دوالر)
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1,152.52

2,138.29

مجموع فرعي (دوالر)

الوفر ( /العجز)

دوالر ()$

دوالر ()$

مطبوعات ومنشورات املركز

43001

40,704

مطبوعات توعوية للجمهور ( نشرات ارشادية)

42011

42017

22,847.00

1600

لقاءات توعية للجمهور

مصاريف املناصرة احمللية والدولية

42015

16,836.54

رسوم محاكم ،خرائط ،مخططات ،تقارير خبراء

املناصرة

42012

1,020.02

89,828.80

مجموع فرعي (دوالر)
4205

دوالر ()$

1,982.05

10,733.25
30,615

دوالر ()$
3,115.00

10,480.97
13,596

1,075,003
-2,826

لإلتصال بنا
مكتب رام الله
عمارة امليلينيوم ،الطابق السادس
شارع كمال ناصر ،املصايف
هاتف+970 2 2987981 :
فاكس+970 2 2987982 :
مكتب القدس
عمارة كمال  ،14الطابق االول
شارع ابن بطوطة
هاتف+972 2 6264770 :
فاكس+972 2 6264770 :
مكتب نابلس
عمارة غرفة جتارة نابلس ،الطابق اخلامس
شارع فيصل
تيلفاكس+970 9 2386550 :
مكتب سلفيت
عمارة ابو غامن ،الطابق الثاني
هاتف+970 9 2517101 :
فاكس+970 9 2511701 :
www.jlac.ps
www.fb.com/JLAC67
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