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من نحن
مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان هــو مؤسســة فلســطينية غيــر ربحيــة ،تأســس يف العــام  ،1997بعــد انفصالــه عــن جلنــة
الصداقــة األمريكيــة «كويكــرز» ،والــذي ارتبــط بهــا منــذ العــام  1974وحتــى تاريــخ انفصالــه عنهــا يف ذات العــام املذكــور ســابقا .كان ومــا زال مركــز
القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان يف طليعــة املؤسســات الفلســطينية التــي تدافــع عــن احلقــوق والكرامــة اإلنســانية للفلســطينيني
وتتصــدى النتهــاك هــذه احلقــوق .وقــد قــدم املركــز منــذ انفصالــه عــن جلنــة الصداقــة االمريكيــة يف العــام 1997خدمــات قانونيــة مجانيــة
شــملت متثي ـ ً
ا قانوني ـاً واستشــارات قانونيــة ضــد أشــكال متعــددة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة .بجانــب
ذلــك يُقـ ّدم املركــز العديــد مــن اخلدمــات األخــرى ،مثــل :الدفــاع القانونــي يف قضايــا املصلحــة العامــة ،اإلصــاح القانونــي ،رفــع الوعـ ّـي ،الضغــط
واملناصــرة مــن أجــل سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة مبنيــة علــى العدالــة االجتماعيــة ومبــادئ حقــوق االنســان  ،متابعــة التشــريعات  ،وغيرهــا
مــن التدخــات واخلدمــات.

رؤية المركز
املساهمة يف بلورة مجتمع فلسطيني متحرر حتكمه سيادة القانون.

رسالة المركز
تقــدمي التمثيــل واخلدمــات القانونيــة للضحايــا الفلســطينيني وخصوص ـاً الفئــات الضعيفــة واملهشــمة بغــض النظــر عــن مرتكبهــا والقيــام بــكل
األنشــطة املســاندة التــي تــؤدي إلــى ذلــك.

أهداف المركز
 .1احلد من املعاناة وحتسني حياة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،من خالل معاجلة ما يلي:
املساهمة يف تسهيل وحتسني حياة الضحايا من الفلسطينيني ورفع املعاناة عنهم من خالل تقدمي خدمات التمثيل القانوني.
التأسيس لتحويل حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان إلى حركة شعبية.
توسيع نشاط املركز املجتمعي من خالل التشبيك والتنسيق والتعاون.
العمل على دميومة التطوير املهني والبناء املؤسساتي.
تعزيز الوعي العام واملشاركة النشطة للجمهور فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وأهمية سيادة القانون.
املساهمة واملشاركة يف الضغط واملناصرة الدوليني من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات األمم املتحدة.
 .2إصالح السياسات العامة والقوانني مبا يتفق مع حقوق اإلنسان وممارسات احلكم الرشيد ،من خالل التعهد مبا يلي:
مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان والقضايا التي تختص باملصلحة العامة.
تعزيز ثقافة احترام وتقدير حقوق اإلنسان وتأسيس قوى مناصرة.
تعزيز أدوار املنظمات الفلسطينية الغير حكومية املتخصصة يف مجال حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد.

نفتالي بينيت ،واملعروف بكونه زعيماً قومياً ،داعماً لالستيطان ،ومؤيداً
لسياسات الضم والتوسع ،والذي يقف ضد ما يعرف «بحل الدولتني»،
قال ألنصاره ان تنصيب ترامب هو «نافذة صغيرة وفرصة» لضم
املنطقة املصنفة «ج» ،بدءا من معاليه ادوميم.
وزير التربية والتعليم االسرائيلي
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/far-right-israel-minister-naftalibennett-bill-annex-maale-adumim-settlement-palestinian-territories

نهدي هذه الطبعة من التقرير لذكرى الراحل تيسير العاروري،
رئيس مجلس إدارة املركز ،والذي رحل عن عاملنا صيف العام  ،2016بعد حياة
كرسها بقضايا التعليم والنضال الوطني واالجتماعي والدفاع عن الكرامة اإلنسانية.

رسالة رئيس مجلس االدارة والمدير العام
اعتدنــا ان نقــرأ يف هــذا املــكان رســالة رئيــس مجلــس االدارة ،الــذي
كانــت رســائله ملهمــة دومــا لنــا كطاقــم تنفيــذي ،حتمــل التشــجيع
وتســاعدنا علــى استشــراف املســتقبل ومتنحنــا طاقــة اضافيــة
ملواصلــة الطريــق.
لكننــا هــذا العــام خســرنا قائــدا ومعلمــا وصديقا برحيــل رئيس مجلس
االدارة تيســير عــاروري الــذي ترجــل عــن صهــوة جــواده وهــو يف قمــة
عطائــه .وفاؤنــا لتيســير ان نســير علــى ذات النهــج ،نهــج خدمــة النــاس
بأقصــى طاقاتنــا ،نهــج احلــرص علــى مصادرنــا باعتبارهــا مــاال عامــا
نحــن مســاءلون عــن أوجــه صرفــه وحتقيــق أفضــل النتائــج .نهــج
االنتمــاء لفقــراء النــاس وبســطائهم ،نهــج التمســك بالكرامــة االنســانية
وقيــم العدالــة والتــوق األبــدي نحــو احلريــة ،نهــج االخــاء بــن بنــي
البشــر ،نهــج نبــذ العنــف واالرهــاب والتطــرف والتعصــب ،واالنفتــاح
علــى كل مــا هــو انســاني وتقبــل اختــاف ثقافــات البشــر واحترامهــا.
نهــج االميــان بــدور املــرأة والشــباب وتســهيل وصولهــم الــى مواقــع
صنــع القــرار ،املنهــج املبنــي علــى احلقــوق واشــراك النــاس يف حتديــد
مصائرهــم ولعــب دور نشــط يف انتــزاع تلــك احلقــوق باعتبارهــم

فاعلــن اساســيني وباعتبــار حركــة حقــوق االنســان حركــة ديناميكيــة
وليســت مجموعــة نخبويــة.
ســاهم تيســير ليــس فقــط يف بنــاء نظــم وعــادات عمــل بــل ويف ترســيخ
منظومــة قيــم حتولــت الــى اجــراءات وعــادات عمــل.
كان تيســير يحثنــا مبكــرا علــى االعــداد لذكــرى مــرور  50عامــا علــى
أطــول احتــال وآخــر احتــاالت العصــر ،وذكــرى مــرور  70عامــا علــى
القــرار األممــي  181بحــل الدولتــن ،هــذا القــرار الــذي بقــي حبــرا
علــى ورق ومت بعــده تشــريد أكثــر مــن نصــف الشــعب الفلســطيني
الــذي مــا زال مشــردا ومحرومــا مــن التمتــع بحقــه يف العــودة وتقريــر
املصيــر ،ذلــك ان كل التدخــات التــي نقــوم بهــا لتخفيــف أضــرار
ونتائــج االحتــال لــن تشــكل بديــا عــن احلــل اجلــذري يف التحــرر
واالنعتــاق.
وعدنــا لذكــرى تيســير وذكــرى عاطــف ســعد الــذي ســبقه يف الرحيــل،
ووعدنــا لــكل مــن وضــع ثقتــه بنــا مــن متطوعــن وداعمــن وهيئــة عامــة
ومجلــس ادارة وشــركاء وحلفــاء ان نواصــل ذات الطريــق حتــى حتقيــق
حقوقنــا املشــروعة وأهدافنــا النبيلــة.

وشكر خاص لكل من دعمنا ويدعمنا لتحقيق هذا الهدف

طاقم املركز وادارته التنفيذية
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البيئة الخارجية
نطــوي بصــدور هــذا التقريــر عامــا صعبــا آخــر يف حيــاة الشــعب
الفلســطيني ،دون حــدوث أي تقــدم فعلــي باجتــاه حــل أي مــن
املعضــات الكبــرى التــي تواجهــه ،ويف مقدمتهــا اســتمرار االنقســام
الــذي يعطــل العمــل علــى برنامــج وطنــي موحــد ،واســتمر حصــار قطاع
غــزة وتعطلــت معــه عمليــة اعــادة اإلعمــار حيــث مــا زالــت الــوف مؤلفــة
تنتظــر دورهــا العــادة اعمــار بطيئــة جــراء نقــص التمويــل وحتكــم
االحتــال يف وتيــرة ادخــال املــواد وســوء االدارة .ويف الضفــة الغربيــة
اســتمرت سياســة التصعيــد االســرائيلية ،وخاصــة تســريع وتائــر
التوســع االســتيطاني الــذي ترافــق مــع أكبــر موجــة هــدم تشــهدها
األراضــي الفلســطينية يف العقديــن األخيريــن ،بحيــث باتــت عمليــات
الهــدم جــزءا مــن مخطــط تهجيــر قســري تنفــذه ســلطات االحتــال
كجــزء مــن هــدف اســتراتيجي لضــم املنطقــة املصنفــة ج والتــي تشــكل
 60باملئــة مــن الضفــة الغربيــة ،وتهجيــر اجلــزء األكبــر مــن ســكانها،
وخاصــة التجمعــات البدويــة حيــث أن أكثــر مــن ثلــث عمليــات الهــدم
والترحيــل تســتهدف التجمعــات البدويــة والرعويــة.
وحملــت نهايــة العــام مؤشــرات متعارضــة ،ففــي حــن صــدر قــرار
يحمــل الرقــم  2334عــن مجلــس األمــن الدولــي ،باجمــاع نــادر يف
مجلــس األمــن يديــن االســتيطان مبــا يف ذلــك يف القــدس ويدعــو
الــدول الــى اتخــاذ اجــراءات لعــدم التعــاون مــع النشــاط االســتيطاني،
ويطالــب األمــن العــام لــأمم املتحــدة بتقــدمي تقريــر كل ثالثــة
أشــهر عــن نشــاطات االســتيطان ،اال أن االرادة الدوليــة مــا زالــت
عاجــزة عــن فــرض االلتــزام مببــادئ القانونــي الدولــي االنســاني
علــى دولــة االحتــال .ومــع االشــارات االيجابيــة التــي حملهــا قــرار
مجلــس األمــن جــاءت تصريحــات الرئيــس األميركــي املنتخــب دونالــد
ترامــب حــول نيتــه نقــل ســفارة بــاده الــى القــدس احملتلــة لتشــجع
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االئتــاف االســرائيلي احلاكــم ،وهــو األكثــر تطرفــا يف تاريــخ دولــة
االحتــال ،علــى بــدء املناقشــات واعــداد اخلطــط لضــم منطقــة ج،
بــدءا مــن ضــم مســتوطنة معاليــه أدوميــم والشــروع بتنففيــذ مخطــط
 E1الكولونيالــي ،،وهــو مــا يعنــي دق املســمار األخيــر يف نعــش حــل
الدولتــن ،وطــرح بدائــل أخــرى كلهــا صيــغ مختلفــة مــن أســوأ طبعــات
األبرتهايــد وتفــوق يف خطورتهــا خطــورة نظــام األبرتهايــد البائــد يف
جنــوب افريقيــا.
وأثناء اعداد هذا التقرير للطبع ،صادقت جلنة التشريع يف الكنيست
االســرائيلي بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة علــى قانــون «التســوية»
الــذي يهــدف الــى شــرعنة املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية ،هــذه
املصادقــة التــي تشــكل حتديــا لــارادة الدوليــة ممثلــة بقــرار مجلــس
األمــن الدولــي وخرقــا جســيما للقانــون الدولــي االنســاني يرقــى الــى
اعتبــاره جرميــة حــرب .وقــد توجــه املركــز بالشــراكة مــع مؤسســة
عدالــة ومركــز امليــزان باعتــراض جوهــري علــى هــذا القانــون مبوجــب
توكيــات فرديــة مــن  18بلديــة ومجلسـاً قرويـاً يف أنحــاء مختلفــة مــن
الضفــة الغربيــة تتأثــر بهــذا القــرار.
وعلــى الصعيــد الفلســطيني الداخلــي لــم يكــن الوضــع أفضــل حــاال،
اذ يســتمر عمــل هيئــات وأجســام انتهــت شــرعيتها االنتخابيــة ،بــل
مت الغــاء االنتخابــات احملليــة التــي كانــت مقــررة يف اكتوبــر مــن
العــام املنقضــي ،مــع وجــود جيــل كامــل ممــن هــم دون الثالثــن عامــا
ويشــكلون اكثــر مــن  72%مــن املواطنــن لــم يشــاركوا يف انتخــاب
أي ممــن يتربعــون علــى الســلطة وميســكون بزمامهــا ،ورغــم حتديــد
موعــد جديــد الجــراء االنتخابــات احملليــة مطلــع ايــار  2017اال ان مــن
غيــر املؤكــد ان تشــمل كافــة األراضــي الفلســطينية.

ومــع اســتمرار تعطيــل عمــل املجلــس التشــريعي تعمقــت هيمنــة
الســلطة التنفيذيــة علــى التشــريع والقضــاء ،الــذي يشــهد أزمــة عميقة
منــذ عــزل آخــر رئيســن ملجلــس القضــاء األعلــى بواســطة متنفذيــن
يف األمــن ممــا أســاء الــى القضــاء الضعيــف أصــا.
فقــد دلــت نتائــج مســح أجــراه اجلهــاز املركــزي الفلســطيني لالحصــاء
لصالــح برنامــج سواســية التابــع لبرنامــج األمم املتحــدة االمنائــي
( )UNDPأجــري علــى عينــة مــن  8000أســرة فلســطينية،
انخفاضــا يف نســبة املبحوثــن الذيــن قامــوا بالتبليــغ عــن جرائــم كانــوا
شــهودا عليهــا او ضحايــا لهــا .وميكــن تفســير ذلــك بــأن نســبة 85%
مــن بــن الذيــن قدمــوا بالغــات عــن جرائــم خــال  12شــهرا ســبقت
املســح يعتقــدون أن التحقيقــات التــي أجرتهــا الشــرطة كانــت دون
املســتوى ،كمــا تعتقــد نســبة  47%مــن املبحوثــن بــأن أجهــزة العدالــة
واألمــن ال متلــك القــدرات الكافيــة.
ومــن أخطــر مــا جــاء يف املســح املذكــور هــو املقارنــة مبســحني
ســابقني حيــث أظهــر تراجعــا كبيــرا .ففــي حــن كانــت القضايــا املاليــة
والنزاعــات علــى األراضــي ونزاعــات العمــل هــي أكثــر القضايــا التــي
تنظرهــا احملاكــم يف املســحني الســابقني أصبحــت أكثــر القضايــا
التــي تنظرهــا احملاكــم هــي قضايــا الطــاق والــزواج والشــجارات
وقضايــا العنــف األخــرى تليهــا قضايــا الســير ،وهــذا يشــير الــى اجتــاه
املواطنــن لوســائل اخــرى حلــل منازعاتهــم يف القضايــا األكثــر أهميــة
ممــا زاد مــن العنــف الداخلــي الــذي زاد عــدد القضايــا الناجمــة عنــه.
وهــذا مــا أكــده  43%مــن املبحوثــن الذيــن قالــوا انهــم لــن يتوجهــوا
للقضــاء حلــل منازعاتهــم بســبب ضعــف الثقــة فيــه ،واعتبــر قرابــة
نصــف املبحوثــن ان نظــام العدالــة بطــيء.
ان كل هذه مؤشــرات لتراجع دور اجلهاز القضائي رغم االســتثمارات

الضخمــة فيــه ،ونحــن نعلــم ان تراجــع القضــاء يدفــع النــاس ألخــذ
القانــون باليــد ،ممــا يهــدد الســلم األهلــي واالســتقرار املجتمعــي
وميــس بالفئــات الضعيفــة والفقيــرة التــي ال متلــك القــوة لتحصيــل
احلــق باليــد ،وهــو مــا يعــزز حالــة الفلتــان وتنشــأ عصابــات تقــوم بــدور
التحصيــل وتوفيــر احلمايــة لقــاء أنــواع مختلفــة مــن الرشــاوى ،ممــا
يجعــل أي مواجهــة أو حلــول أمنيــة للفلتــان قاصــرة وتــؤدي الــى نتائــج
عكســية.
أمــام هــذه الوقائــع هنــاك تراجــع يف اللجــوء الــى القضــاء وبتنــا يف
املركــز نتــردد كثيــرا قبــل طــرق أبــواب القضــاء مــع مؤشــرات فقــدان
اســتقالليته لصالــح الســلطة التنفيذيــة كمــا حصــل معنــا يف عديــد
القضايــا .وزاد الطــن بلــة بتشــكيل محكمــة دســتورية تفتقــر ألبســط
مقومــات االســتقاللية والفاعليــة وتهــدد مبزيــد مــن التــردي لســمعة
ومكانــة القضــاء.
تواجــه املجتمــع الفلســطيني ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،وخاصــة تلــك
العاملــة يف الدفــاع عــن حقــوق االنســان ،حتديــات كبــرى جــراء تداخــل
الســلطات وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة واحتكارهــا للتشــريع وصــدور
تشــريعات دون حــوار ودون احتــرام للقانــون األساســي وتراجــع دور
القضــاء ،ممــا يدفعهــا للبحــث يف وســائل اخــرى مثــل حمــات الضغــط
وبنــاء االئتالفــات بــل والنــزول الــى الشــارع ،ممــا يتســبب يف مزيــد
مــن االحتقــان ويــؤدي الــى تعديــات علــى احلــق يف التجمــع ووجــود
اعتقــاالت علــى خلفيــة الــرأي السياســي او التعبيــر عــن الــرأي.
تواجهنــا حتديــات كبــرى متعــددة املصــادر وتشــكل ضغطــا اضافيــا
علــى مصادرنــا وكوادرنــا وتدفعنــا العــادة تصنيــف اولوياتنــا للتصــدي
لهــذه البيئــة التــي تنحــى ملزيــد مــن التعقيــد علــى مختلــف الســاحات
ومــع مختلــف األطــراف.
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المناطق المصنفة «ج»
العام األسوأ في مناطق ج
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شــهد العــام  2016تصعيــدا كبيــرا يف السياســات االســرائيلية يف مناطــق ”ج“ حيــث شــهد أعلــى موجــة هــدم ،مبــا
يشــمل منــازل وبيــوت زراعيــة ومحــال جتاريــة يف الضفــة الغربيــة والقــدس ،اذ مت هــدم  1,089منشــأة خــال عــام
 ،2016ممــا ادى الــى تهجيــر  1,593شــخصا ،حســب توثيــق مكتــب الشــؤون االنســانية التابــع لــامم املتحــدة (اوتشــا).
وهــذا يعتبــر الرقــم االعلــى منــذ عــام  2009وهــو التاريــخ الــذي بــدات فيــه اوتشــا بتويثــق عمليــات الهــدم .وهــذا مــا
أكــده التقريــر الســنوي لهيئــة شــؤون اجلــدار واالســتيطان كذلــك .وتبلــغ عــدد حــاالت الهــدم يف امللفــات التــي يتابعهــا
مركــز القــدس لنفــس الفتــرة  ،266جنــح املركــز يف الغــاء  21واصبحــت البيــوت واملنشــات محميــة كليــا ،هــذا باإلضافــة
إلــى اإلســتمرار يف متابعــة  1831قضيــة مــن الســنوات الســابقة.
ويف نفــس الفتــرة بلــغ عــدد اخطــارات الهــدم التــي اصدرتهــا االدارة املدنيــة مــن خــال جلنــة التفتيــش التابعــة ملجلــس
التنظيــم االعلــى احــد اذرع االحتــال وبلديــة القــدس احملتلــة 774 ،اخطــارا كانــت حصــة القــدس منهــا  124اخطــارا.
وقــد تبنــى مركــز القــدس  290اخطــارا يف الضفــة الغربيــة أي حوالــي  45%مــن مجمــل االخطــارات التــي وزعــت
يف الضفــة الغربيــة (تقريــر هيئــة شــؤون اجلــدار).
11
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جدول اخطارات الهدم وجدول عمليات الهدم الفعلي:
السنة

عمليات الهدم الفعلي

اخطارات الهدم

2012

930
1090

585
662

2015

700

535

2013
2014
2016

577

864

1089

774

استمرار نهب االراضي
مــع انتهــاء هــذا العــام ايضــا متــت املصادقــة علــى القراءتــن التمهيدية
واالولــى ملشــروع قانــون التســوية مــن قبــل جلنــة التشــريع يف حكومــة
االحتــال ،ومتــت املصادقــة عليــه بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة مــن
قبــل الكنيســت االســرائيلي أثنــاء اعــداد هــذا التقريــر للطبــع ،وهــذا
القانــون وحســب فهــم وزيــر املعــارف يف حكومــة االحتــال «نفتالــي
بينيــت» ،ســيمهد للســيطرة علــى اكبــر مســاحة مــن االرض باقــل عــدد
مــن الســكان وترجمتــه احلرفيــة توســيع عمليــة التهجيــر القســري
وســلب االرض ،وهــذا يشــكل مخالفــة جســيمة وجرميــة حــرب حســب
القانــون الدولــي االنســاني الــذي ينطبــق علــى املناطــق احملتلــة ،كمــا
أنــه مخالــف لقــرارات االمم املتحــدة املتعلقــة بــاالرض احملتلــة عــام
 1967مبــا فيهــا القــرار  2334ملجلــس االمــن واملتعلــق باالســتيطان
والــذي صــوت عليــه باجمــاع  14دولــة عضــو وامتنــاع الواليــات املتحــدة
عــن التصويــت ليلــة  .24/12هــذا باالضافــة الــى  6مشــاريع قوانــن
كلهــا تصــب يف خانــة ضــم االراضــي الفلســطينية وتطبيــق القانــون
االســرائيلي علــى املســتوطنني املقيمــن بصــورة غيــر شــرعية يف
األراضــي احملتلــة ،وكانــت هــذه املشــاريع علــى النحــو التالــي:
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مشروع قانون السيادة االسرائيلية على املستوطنات.
مشــروع قانــون لســريان انظمــة التنظيــم والبنــاء االســرائيلية علــى
مســتوطنة معالــي ادوميــم.
مشروع مماثل خاص مبستوطنة اريئيل.
مشــروع قانــون بفــرض القوانــن االســرائيلية علــى املســتوطنني
ويصــدر بامــر عســكري.
مشروع قانون ملنع اخالء مستوطنة عمونه وتثبيتها.
مشــروع قانــون الســتكمال بنــاء اجلــدار يف االغــوار وغــرب وجنــوب
اخلليــل.
وخــال فتــرة التقريــر تبنــى املركــز ( )6قضايــا تتعلــق باالراضــي
مــا زالــت قيــد املتابعــه باالضافــة الــى  45قضيــة قيــد املتابعــه مــن
الســنوات املاضيــة.

السطو يشمل حتى شربة الماء
اســتمرت السياســة االســرائيلية يف الســيطرة علــى املصــادر الطبيعيــة،
ومنهــا امليــاه ،كمــا كانــت يف الســابق وبقيــت حصــة الفلســطينيني مــن
امليــاه كمــا هــي ،ويف مناطــق عديــدة تبــن ان الفلســطينيني يحصلــون
علــى حصــة اقــل ممــا يعطيهــم اياهــا البروتوكــول اخلــاص بامليــاه
امللحــق باالتفاقيــات املرحليــة (اوســلو) .وهــذا ادى الــى تفاقــم ازمــة
امليــاه يف العديــد مــن املناطــق والتــي لــم تكــن تعانــي يف الســابق
نتيجــة تقليــص حصتهــم مــن ميــاه الشــرب وامليــاه املخصصــة للزراعــة
بحجــة االزمــة العامــة للميــاه رغــم انــه لــم يجــر أي تقليــص حلصــص
االســرائيليني مبــا يف ذلــك املســتوطنات .ففــي الوقــت الــذي توســعت
فيــه العديــد مــن املســتوطنات دون أي شــكوى تتعلــق بامليــاه عانــت
احملافظــات الفلســطينية مــن أزمــات مختلفــة ،فقــد شــهدت محافظــة
ســلفيت مثــا ازمــة ميــاه خانقــه خــال صيــف  ،2016وتبــن لنــا يف
اجتمــاع عقــد يف احملافظــة وضــم معظــم املجالــس البلديــة والقرويــة
فيهــا ،ان جميــع هــذه التجمعــات تعانــي مــن تقليــص يف حصتهــا
الشــهرية والتــي هــي شــحيحة أصــا .وبعــد التقليــص تفاقمــت االزمــة

(االســرائيلية –الفلســطينية) علــى أي مشــروع يتعلــق بحفــر او ترميــم
أي بئــر ارتــوازي او مصــدر مــن مصــادر امليــاه املتوفــرة وهــذه اللجنــة
وحســب معلومــات مصدرهــا ســلطة امليــاه الفلســطينية لــم جتتمــع منــذ
 11عامــا .معظــم احملافظــات تعانــي مــن نفــس املشــكلة وبشــكل اكبــر
التجمعــات البدويــة يف مناطــق «ج».
امــا فيمــا يتعلــق بآبــار جمــع امليــاه التــي ينشــئها املزارعــون
الفلســطينيون لالســتخدام الزراعــي والتــي تعتمــد علــى جمــع ميــاه
االمطــار الهامشــية التــي تضيــع عــادة ،واعــادة اســتخدامها عنــد
احلاجــة يف فصــل الصيــف ،فــان االدارة املدنيــة لالحتــال تعاملهــا
معاملــة البنــاء الغيــر مرخــص وتصــدر لهــا اوامــر وقــف عمــل ،وحتتــاج
متابعتهــا القانونيــة نفــس اجــراءات وتكاليــف متابعــة املنــازل خالفــا
للقانــون االردنــي والــذي مــن املفــروض ان يكــون هــو املطبــق يف مناطــق
«ج» وخالفــا حتــى لبروتوكــول امليــاه الــذي اشــرنا اليــه ســابقا والــذي
ال يشــترط احلصــول علــى رخصــة حلفــر بئــر جلمــع ميــاه االمطــار.
تبنى املركز خالل  )12( 2016قضية تتعلق بابار جمع املياه.

ال ســيما وأن اجلانــب االســرائيلي يشــترط موافقــة اللجنــة املشــتركة
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حمايــة خــزان ميــاه بســعة  500متــر مكعــب
مــن الهــدم فــي عيــن البيضــاء فــي االغــوار
تبنــى املركــز بتاريــخ  ،18.08.2015قضيــة املواطــن (ز .د) وبالنيابــة
عــن مجموعــة مــن املزارعــن يف منطقــة عــن البيضــاء يف االغــوار.
تتمحــور القضيــة حــول تلقــي مجموعــة املزارعــن الخطــاري وقــف
عمــل وهــدم خلــزان مــاء بســعة  500متــر مكعــب وذلــك بحجــة البنــاء
بــدون ترخيــص ،يســتخدم لــري اراض زراعيــة يف تلــك املنطقــة،
حيــث تشــكل الزراعــة العمــل الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه موكلونــا مــن
الناحيــة االقتصاديــة يف حياتهــم اليوميــة.
يف اجللســات االولــى التــي عقــدت امــام جلــان االدارة املدنيــة ،أصــرت
تلــك اللجــان علــى رفــض مجمــل االدعــاءات القانونيــة واصــدرت
قــرارا يقضــي بهــدم خــزان املــاء لعــدم الترخيــص.
توجهنــا بالتمــاس للمحكمــة العليــا االســرائيلية أثرنــا فيــه كل الدفــوع
القانونيــة والتــي ارتكــزت علــى حقــوق الفلســطينيني يف االســتفادة
مــن مصادر امليــاه املتاحــة ألغــراض الشــرب والــري ،ومت كذلــك
تبيــان اوجــه القصــور واملســؤولية التقصيريــة لــدى القائــد العســكري
يف االدارة املدنيــة االســرائيلية وفقــا للقانــون الدولــي واالتفاقيــات
املتعلقــة بحقــوق االنســان ،وعلــى االخــص اتفاقيــة جنيــف والتــي
تلقــى علــى عاتــق القائــد العســكري يف املناطــق احملتلــة رعايــة
مصالــح الســكان احملليــن يف تلــك املناطــق ،وكذلــك التعســف يف
استعمال ســلطته جتــاه املواطنــن الفلســطينيني.
حيــث مــن املعــروف ان دولــة االحتــال وضعــت يدهــا علــى غالبيــة
مصــادر امليــاه يف الضفــة الغربية مــن آبــار جوفيــة وينابيــع ،وال تســمح
للفلســطينيني باســتخدام تلــك املصــادر واســتغاللها اال القليــل منهــا،
وان حصــة املواطــن االســرائيلي الواحــد مــن امليــاه تعــادل اضعــاف
حصــة املواطــن الفلســطيني.
وبنتيجــة املتابعــة القانونيــة والتــي امتــدت ألكثــر مــن عــام ونصــف،
متكنــا مــن احلصــول علــى قــرار مــن احملكمــة العليــا االســرائيلية
بإلغــاء قــرار الهــدم.
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الغاء امر هدم خزان مياه فروش بيت دجن
تراجعــت االدارة املدنيــة لالحتــال عــن نيتهــا هــدم خــزان امليــاه
الرئيســي والوحيــد لقريــة فــروش بيــت دجــن بعــد اعتــراض األهالــي
لــدى احملكمــة العليــا االســرائيلية ،وقدمــت تلــك االدارة التزامــا
للمحكمــة بعــدم هــدم اخلــزان وانهــا يف حــال ارادت ذلــك مســتقبال
ســتمهل األهالــي فرصــة لالعتــراض مجــددا.
وكان مجلــس قــروي فــروش بيــت دجــن قــد تلقــى ،يف شــهر شــباط
مــن عــام  ،2015أمــر وقــف عمــل وهــدم خلــزان امليــاه الرئيســي الــذي
يتســع الكثــر مــن  500كــوب ويســتفيد منــه اكثــر مــن  1000مواطــن
يســكنون التجمــع بحجــة عــدم الترخيــص.
متــت متابعــة امللــف باملراحــل األولــى أمــام جلــان التنظيــم يف االدارة
املدنيــة االســرائيلية ،ومت شــرح طبيعــة املبنــى وحاجــة املواطنــن لهــذا
اخلــزان ،فجــاء قــرار جلــان التنظيــم يف االدارة املدنيــة ان يتــم تقــدمي
طلــب ترخيــص للمبنــى ،وعملــت الوحــدة القانونيــة بتقــدمي طلــب
الترخيــص للجهــات التنظيميــة؛ لكــن مت رفضــه لعــدم وجــود اثبــات
ملكيــة حيــث أن األرض املقــام عليهــا املبنــى مصنفــة أمــاك دولــة.
نتيجــة لذلــك توجــه املركــز بتقــدمي إلتمــاس للمحكمــة العليــا
االســرائيلية ،وتطــرق إلــى حاجــة النــاس إلــى امليــاه؛ وعلــى إعتبــار ان
األمــاك احلكوميــة مخصصــة إلســتخدام الصالــح العــام ،وان القائــد
العســكري ملــزم برعايــة مصلحــة الســكان احملليــن ،مســتندين ألحــكام
اتفاقيــة الهــاي وجنيــف ،مــع التركيــز علــى أن األمــر يتعلــق بحاجــة
ماســة للســكان وهــي احلصــول علــى ميــاه الشــرب.
وبنــاءا علــى مــا تقــدم تراجعــت االدارة املدنيــة عــن قــرار الهــدم وأبلغــت
احملكمــة العليــا االســرائيلية تراجعهــا عــن هــدم اخلزان.
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مصادرة المعدات والتدخل في المشاريع االنسانية
يعمــل عــدد مــن املنظمــات الدوليــة العاملــة يف املناطــق احملتلــة،
وبالشــراكة مــع بعــض املؤسســات الفلســطينية التنمويــة ،علــى تقــدمي
مســاعدات انســانية طارئــة لضحايــا السياســة االســرائيلية يف مناطــق
«ج» ،وخصوصــا بعــد عمليــات الهــدم والترحيــل وخصوصــا للتجمعــات
البدويــة .تشــترط االدارة املدنيــة لالحتــال احلصــول علــى موافقــه
مســبقة قبــل الســماح بتقــدمي هــذه املســاعدات يف مخالفــة واضحــة
للقانــون الدولــي االنســاني الــذي يفــرض علــى الســلطات القائمــة يف
حــاالت النــزاع تســهيل ايصــال املســاعدات االنســانية ،وترفــض هــذه
املؤسســات االشــتراطات كــون املســاعدات االنســانية هــي يف صلــب
عملهــا والتزامــا مــن املجتمــع الدولــي جتــاه هــؤالء الضحايــا والذيــن
مــن املفــروض ان يكونــوا محميــن مبوجــب القانــون الدولــي االنســاني
الــذي يفــرض علــى دولــة االحتــال حمايتهــم وتقــدمي املســاعدة
االنســانية الضروريــة .بــدل ان تقــوم دولــة االحتــال بهــذا فهــي تقــوم
بهــدم منازلهــم وتهجيرهــم خالفــا التفاقيــات جنيــف بخصــوص حمايــة
املدنيــن وحتولهــم مــن مواطنــن محميــن الــى ضحايــا وبالتالــي فــان
هــذه املؤسســات الدوليــة وكثيــر منهــا يتبــع لــامم املتحــدة ومعظمهــا
متــول مــن قبــل دول االحتــاد االوروبــي تقــوم بتقــدمي هــذه املســاعدات.
ولكــن قــوات اجليــش االســرائيلي تصادرهــا أحيانــا قبــل وصولهــا الــى
املناطــق احملــددة لهــا وتقــوم مبصــادرة مــواد املســاعدة باالضافــة الــى
مصــادرة املركبــات التــي تنقلهــا ،وتقــوم بتدميــر واتــاف مــا يصــل
منهــا ،حتــى أدوات حفــظ امليــاه واملســاعدات الغذائيــة.
ويف هــذا املجــال فــان املركــز يتبنــى العديــد مــن القضايــا التــي تتعلــق
مبصــادرة املركبــات التــي تنقــل هــذه املســاعدات واحيانــا تشــمل
القضيــة املركبــة وحمولتهــا .ليــس لدينــا حتــى اللحظــه احصائيــات
كاملــه حــول عــدد حــاالت املصــادرة ولكــن املركــز تبنــى خــال عــام
 17 2016قضيــة وتابــع  3قضايــا مــن الســنة املاضيــة.
باالضافــة ملصــادرة املســاعدات فــان االدارة املدنيــة تقــوم بهــدم
املنشــات التــي تتعلــق مبشــاريع انســانيه مثــل املــدارس ،ابــار امليــاه،
خزانــات امليــاه ،مشــاريع كهربــاء وميــاه وكلهــا مخصصــه للفلســطينيني
يف منطقــة «ج».
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سلطات االحتالل تتواطأ مع اعتداءات
المستوطنين
اســتمرت اعتــداءات املســتوطنني علــى املواطنــن الفلســطينيني يف
املناطــق احملتلــة وبلــغ مجمــوع االعتــداءات خــال عــام  2016مــا
مجموعــه  98اعتــداء تراوحــت مــا بــن اطــاق النيــران ،االعتــداء
اجلســدي ،واالعتــداء علــى االمــاك واضــرام النيــران فيهــا باالضافــه
لقطــع االشــجار (مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية).
كل هــذه االعتــداءات جتــري يف ظــل نظــام عقيــم ملعاجلــة الشــكاوي
التــي يقدمهــا الفلســطينيون للشــرطة االســرائيلية .والتــي وثقهــا
محامــو مركــز القــدس ،وهــذا التوثيــق حاليــا يســتخدم يف املتابعــه
القانونيــة حيــث يثبــت بشــكل واضــح تواطــؤ اجليــش والشــرطة وعــدم
قيامهــم بتحقيقــات جديــة ويقومــون باغــاق ملفــات الشــكاوي دون
ابــاغ املشــتكني.

التوسع اإلستيطاني /عنف المستوطنين

PRESENT

1967

1948

1947

1917

منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام  ،1993تضاعــف عــدد املســتوطنني
اإلســرائيليني واملســتوطنات اإلســرائيلية يف الضفــة الغربيــة والقــدس
الشــرقية بنســبة )1(.600%
مــع نهايــة متــوز  ،2015بلــغ عــدد املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة
( )379,755والقــدس الشــرقية ( )205,313أي مــا يقــارب 585,068
مســتوطن .وميثــل ذلــك ارتفاعـاً مبقــدار  65,000منــذ تاريــخ إصــدار
تقريــر األمم املتحــدة ،أو مــا نســبته  12.5%إن عــدد املســتوطنني
تنــام بحوالــي  2.5ضعــف أســرع مــن النمــو
يف الضفــة الغربيــة يف ِ
الســكاني داخــل إســرائيل بنســبة منــو تصــل إلــى  4.9%ســنوياً.
وبهــذه املعــدالت احلاليــة ســيزيد عــدد املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة
والقــدس الشــرقية عــن  600,000عــام )2( .2016
اســتثمرت احلكومــة اإلســرائيلية حوالــي  795مليــون دوالر أمريكــي
يف املســتوطنات ،وتقــدمي إعانــة ماليــة تصــل إلــى  28,000دوالر
أمريكــي لــكل شــقة مبنيــة يف أي مــن املســتوطنات ويتمتــع املســتوطنون
بإمكانيــة الوصــول إلــى العديــد مــن املزايــا املاليــة مبــا يف ذلــك
اإلعفــاءات الضريبيــة)3( .

إن الشــكاوى املقدمــة مــن قبــل الفلســطينيني ضــد املســتوطنني
يتــم رفضهــا بنســبة  91%دون اتخــاذ أيــة إجــراءات فعالــة.
بينمــا يف احلــاالت التــي تشــتمل علــى شــكاوى مقدمــة مــن
املســتوطنني ضــد الفلســطينيني ،يصــل مــا نســبته  95%مــن
احلــاالت إلــى احملكمــة)4(.
بلغــت أعــداد اإلعتــداءات املرتبطة باملســتوطنني اإلســرائيليني
ضــد الفلســطينيني والتــي جنــم عنهــا خســائر بشــرية وأضــرار
باملمتلــكات منــذ العــام  2012وحتــى كانــون أول مــن العــام
 1415 ،2016إعتــداء)5(.

1. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-oslo-20-factsheet.pdf.
2. WCLAC. Sep. 2015. http://www.wclac.org/english/userfiles/SETTLER%20VIOLENCE%20-%20SEP%202015.pdf
3. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-oslo-20-factsheet.pdf.
4. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-oslo-20-factsheet.pdf
5. OCHA. https://www.ochaopt.org/content/monthly-figures.
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قريــوت نمــوذج مكثــف ألنمــاط مختلفــة مــن
اعتــداءات المســتوطنين
“دراسة حالة”
إن التوســع االســتيطاني والعنــف الــذي ميــارس مــن قبــل املســتوطنني
اإلســرائيليني غيــر الشــرعيني ،لــم يدمــر فقــط إمكانيــة حــل الدولتــن
ولكــن أيضـاً قــدرة الفلســطينيني علــى البقــاء والعيــش يف املناطق املصنفة
«ج» .وبالفعــل أنشــئ هــذا املشــروع االســتيطاني لتهجيــر الفلســطينيني
مــن بيوتهــم وأراضيهــم قســرا ،وبالتالــي ضــم املزيــد مــن األراضــي مــن
خــال سياســة هــدم املنــازل ،ومصــادرة األراضــي والعنــف واملضايقــة
والتخويــف .ومــن افضــل االمثلــة علــى ذلــك مــا يحــدث يف قريــة قريــوت.
حيــث تقــع القريــة بــن محافظتــي نابلــس ورام اهلل ،ومحاطــة بثالثــة
جتمعــات اســتيطانية إســرائيلية كبيــرة (هــي شــيلو ،إيلــي ،وشــبوت
راحيــل) ،اضافــة الــى اربعــة جتمعــات اخــرى تعتبــر غيــر شــرعية حتــى
باملعاييــر اإلســرائيلية (هــي يــش كوديــش ،ادي اد ،يحيــى وغيرهــا(.
ولذلــك تعتبــر قريــوت نقطــة متــاس يف ســعي إســرائيل لتوســعة وربــط
هــذه املســتوطنات غيــر الشــرعية يف املنطقــة .وبعــد اقــرار الكنيســت
اإلســرائيلي مؤخــراً ملشــروع قانــون اســتيطاني جديــد وبنــاء عليــه
سيشــرع االحتــال مبباشــرة بنــاء قرابــة  4000وحــدة اســتيطانية جديــدة
يف  55بــؤرة اســتيطانية منتشــرة يف املناطــق “ج” .ويف حــال تنفيــذ هــذا
القــرار ســيتم اضافــة  128وحــدة اســتيطانية جديــدة “ملســتوطنة إيلــي”،
واملقامــة علــى أراضــي قرقــرى قريــوت والســاوية واللــن ،والتــي تعــود
ملكيتهــا الهالــي القــرى املذكــورة .ولكــن علــى االرض تســير املخططــات
لبنــاء  650وحــدة اســتيطانية جديــدة وليــس فقــط  128وحــدة ،وبالتالــي
مصــادرة مــا مجموعــه  1002دومن مــن اراضــي تلــك القــرى .ولــدى
مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة اخلطــط ملواجهــة وحتــدي قضايــا
مصــادرة األراضــي أمــام احملاكــم اإلســرائيلية ذات العالقــة ،باعتبارهــا
غيــر قانونيــة حتــى مبوجــب القانــون االســرائيلي فضــا عــن مخالفتهــا
اجلســيمة للقانــون الدولــي االنســاني.
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مصادرة األراضي وهدم المنازل
مــن أصــل أراضــي القريــة والتــي تبلــغ مســاحتها  22,000دومن ،متــت
الســيطرة حتــى اآلن علــى  14000دومن لصالــح البنــاء االســتيطاني.
ومــن ال 8000دومن املتبقيــة ،مت تخصيــص  366دومنــا فقــط للتوســع
العمرانــي ،أي أنهــا مصنفــة كمناطــق «ب» ،حيــث تصنــف املنطقــة
املتبقيــة كمناطــق «ج» ،وللوصــول الــى هــذه االراضــي ال بــد مــن املــرور
خلــف املســتوطنة ،ممــا يشــكل خطــورة كبيــرة علــى الفلســطينني29 .
مــن منــازل القريــة التــي تقــع يف املناطــق املصنفــة «ج» فيهــا أوامــر
هــدم ويتابــع املركــز قضاياهــا .مت مؤخــراً وصــل القريــة بشــبكة امليــاه،
والتــي كانــت مببــادرة مــن عــدة قــرى مجــاورة .يف الســابق كانــت تتــم
تغطيــة االحتياجــات إلــى حــد مــا مــن الينابيــع الطبيعيــة واألنابيــب
البدائيــة ،باإلضافــة إلــى جتميــع ميــاه األمطــار .مــن بــن خمســة
ينابيــع طبيعيــة مســتخدمة ،وضــع املســتوطنون يدهــم علــى  3منهــا.
امــا االثنــن املتبقيــن فيواجــه الفلســطينيون الذيــن يقتربــون منهمــا
هجمــات متكــررة مــن قبــل املســتوطنني وحتــى االعتقــال مــن قبــل
اجليــش.
وقــد دفعــت االنتهــاكات االســرائيلية مــن مصــادرة لألراضــي ،وهــدم
املنــازل ،وعنــف املســتوطنني ،باإلضافــة إلــى الضغوطــات اليوميــة
مــن قبــل االحتــال ،الكثيريــن مــن أهالــي القريــة الــى النــزوح داخليـاً
(إلــى مناطــق أخــرى يف الضفــة الغربيــة) أو الســعي وراء الهجــرة الــى
اخلــارج .ويعيــش حالي ـاً  3000مواطــن يف القريــة فقــط مــن أصــل
ســكان التجمــع وعددهــم األصلــي  ،23000يعيــش معظمهــم خــارج
القريــة ،حيــث فقــد الكثيــرون ممــن هاجــروا القــدرة علــى العــودة
(أي أنهــم فقــدوا هويتهــم الفلســطينية أو هويــة أطفالهــم أو أنهــم
يخضعــون لشــروط اللجــوء) .ولكــن حتــى وإذا كان بإمكانهــم العــودة،
فــأي أرض ســيعودون إليهــا؟
الزراعــة هــي االســتثمار الــذي تعتمــد عليــه كل من مســتوطنتي «شــيلو»
و«إيلــي» ،وبالتالــي تعتبــر الســيطرة علــى األراضي الفلســطينية مدخ ً
ال

أساســياً لهــذا املســعى .تنتــج املســتوطنات العنــب ،والــورود ،وتشــكيلة
مــن األشــجار املثمــرة ،وحديثـاً أيضـاً الزيتــون .وخلــف كل متــر مصــادر
مــن األرض الفلســطينية ،تســكن قصــة مــن اخلســارة والدمــوع وإراقــة
للدمــاء الفلســطينية .إن قطــع التواصــل اجلغــرايف بــن التجمعــات
الفلســطينية ،هــو احــدى طــرق نهــب املزيــد مــن االراضــي .حيــث مت
إغــاق املدخــل الرئيســي والطريــق التــي تصــل قريــة قريــوت بشــارع
نابلــس – رام اهلل «والعالــم اخلارجــي» باملكعبــات اإلســمنتية منــذ عــام
 .2002األمــر الــذي لــه تداعيــات سياســية عميقــة ،باإلضافــة إلــى
التأثيــر علــى حريــة حركــة وتنقــل أهالــي القريــة (أي إمكانيــة الوصــول
إلــى األرض الزراعيــة والســاعات والتكاليــف التــي تضــاف إلــى وقــت
الرحلــة اليوميــة).
حاولــت العائــات إعــادة فتــح الطريــق  118مــرة ،مــن خــال
االحتجاجــات واملقاومــة الســلمية التــي قوبلــت يف كل مــرة بوحشــية
الغــاز املســيل للدمــوع واالعتــداء اجلســدي مــن قبــل اجليــش
اإلســرائيلي واملســتوطنني املرافقــن لــه .حيــث يف كل مــرة كان يتــم
إغــاق الطريــق لضمــان وصــول املســتوطنني واســتخدامهم املســتمر
لألراضــي احمليطــة بالطريــق وتواصل املســتوطنات احمليطــة باملنطقة.
هــذه الطريــق هــي أكثــر مــن مجــرد شــارع للعبــور ،فهــي منــوذج مصغــر
مــن الصــراع لتواصــل أو فصــل القريــة عــن القــرى القريبــة ،بكلمــات
اخــرى فــان هــذا الشــارع هــو الطريــق الوحيــد ليحافــظ الفلســطينيون
علــى التواصــل مــع القــرى الفلســطينية االخــرى أو ســيتم اغالقــه
وجعلــه طريقــا واصــا مــا بــن املســتوطنات احمليطــة .وبالفعــل ،ميثــل
إغــاق الطريــق نقطــة تواصــل كل مــن مســتوطنتي شــيلو وإيلــي وفصــل
كل مــن جالــود ،وترمســعيا ،وقريــوت (والتــي تقــوم عليهــا شــيلو)،
واللــن ،والســاوية (والتــي تقــوم عليهــا إيلــي) عــن بعضهــا البعــض،
وقريــوت عــن نفســها (حيــث أنهــا الصلــة أو نقطــة االلتقــاء لهاتــن
املســتوطنتني).
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العنف والتخويف

حالة الطفل ميسرة

تضــم مســتوطنة شــيلو مدرســة دينيــة متطرفــة تقــوم علــى حتريــض
الطــاب ونشــر الرســائل املعاديــة للفلســطينيني لهــم .ومــن غيــر
املســتبعد ان تكــون هــذه املدرســة هــي مصدرعصابــات املســتوطنني
املتطرفــة (مثــل عصابــات تدفيــع الثمــن) .وقــد أحلقــت هــذه
العصابــات الكثيــر مــن الدمــار يف املنطقــة مــن تخريــب للممتلــكات
وصــوالً إلــى القتــل ،إضافــة إلــى حــرق عائلــة دوابشــة وهــم أحيــاء
الســنة املاضيــة مــن قبــل مســتوطنني مــن امتــداد مســتوطنة يــش
كاديــش .وتؤكــد رســائل الرســوم اجلداريــة التخريبيــة صلــة كل عمــل
عنفــي بفكــر هــذه العصابــات ،كتلــك املوقعــة «تدفيــع الثمــن» .غالب ـاً
مــا تــردد الوديــان صــدى تدريبهــم العســكري الزائــف والتــدرب علــى
األهــداف عبــر اجلبــال ،يف محاولــة إلبــراز القــوة والترهيــب.

هاجــم املســتوطنون ،قبــل حوالــي الســنتني ،الطفــل «ميســرة» والــذي
كان بعمــر  12ســنة ،بينمــا كان يتواجــد يف حقــل عائلتــه .أطلــق
املســتوطنون النــار علــى الطفــل وبينمــا كان يركــض لينجــو بحياتــه،
حيــث كســرت ســاقه يف ثالثــة مواضــع بعــد اضطــراره القفــز مــن
ارتفــاع عــال .اختبــأ بــن األشــواك ملــدة ســاعة بينمــا كان املســتوطنون
يبحثــون عنــه ،الــى ان عثــروا عليــه ،وبــدأوا بتعذيبــه مــن خــال ســحب
ســاقه املكســورة وهــو حتــت تهديــد الســاح .مت تصويــر احلادثــة
بالكاميــرا وتوثيقهــا مــن قبــل الســيد بشــار قريوتــي (أحــد أعضــاء
املجلــس القــروي واملنســق الطبــي للهــال األحمــر الفلســطيني)،
والــذي اتصــل فــوراً بوحــدة املســعفني وتوجهــوا معــاً نحــو موقــع
احلادثــة .كان الضــرب قــد توقــف حينهــا ،ولكــن مت منــع املســعفني
مــن االقتــراب مــن الطفــل ،الذيــن كان ملقــى علــى األرض وهــو ينــزف
واع وفاقــد للوعــي .بعــد إصــرار املســعفني علــى معاجلــة الطفــل،
وبــن ِ
ســمح لهــم بتقــدمي الرعايــة األوليــة وعمــل جبيــرة مؤقتــة حتــت
تهديــد الســاح .ومــن ثــم مت انتــزاع الطفــل ســريعاً بالقــوة مــن أيــدي
املســعفني ونقلــه علــى حمالــة عســكرية لتلقــي «الرعايــة» الطبيــة يف
مســتوطنة «إيلــي» .كانــت الرعايــة التــي تلقاهــا ميســرة يف املســتوطنة
عبــارة عــن إعطائــه مــادة مهلوســة والتحقيــق معــه مــن قبــل الشــرطة.
بعــد الكثيــر مــن جهــود الضغــط واملناصــرة الفوريــة بعــد احلادثــة،
واالتصــاالت املكثفــة مــن قبــل أهالــي التجمــع واملنظمــات احملليــة
والدوليــة ،مت تســليم الطفــل للمســعفني والذيــن أخــذوه علــى الفــور
ملستشــفى فلســطيني يف نابلــس .هنــاك ،أخبــر األطبــاء العائلــة بــأن
ميســرة كان علــى حافــة الشــلل بــل حتــى املــوت .قــررت العائلــة اثــر
هــذه احلادثــة الهجــرة الــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،حيــث يتلقــى
ميســرة الرعايــة الطبيــة والنفســية االجتماعيــة املســتمرة والتــي بــدأت
يف فلســطني قبــل رحيلــه .ولألســف فــإن ميســرة هــو واحــد مــن مئــات
الفلســطينني الذيــن يتعرضــون لعنــف املســتوطنني والتنكيــل مــن قبــل
اجليــش االســرائيلي بشــكل يومــي.

شــهدت قريــوت الكثيــر مــن أعمــال عنــف املســتوطنني يف الســنوات
األخيــرة ،األمــر الــذي أثــر علــى حريــة احلركــة ،والقــدرة علــى الفالحة
وزراعــة االراضــي ،والشــعور باألمــان وخاصــة األطفــال اثنــاء ذهابهــم
وعودتهــم مــن املدرســة ،والقــدرة علــى الوصــول إلــى امليــاه ،باإلضافــة
إلــى االرهــاب الــذي ميارســه جيــش االحتــال يف محاولــة لكســر روح
املقاومــة لــدى ســكان هــذه القريــة .يف كثيــر مــن األحيــان يســتهدف
عنــف املســتوطنني األراضــي الزراعيــة اخلاصــة بالفلســطينيني مــن
اجــل االســتيالء عليهــا .شــهد موســم قطــف الزيتــون العــام املاضــي
الكثيــر مــن االعتــداءات والهجمــات .فعلــى ســبيل املثــال تعرضــت
احــدى العائــات الفلســطينية حلــرق ســيارتها ومت إجبارهــم علــى
اخلــروج مــن أرضهــم علــى يــد مســتوطنني مســلحني مــن مســتوطنة
إيلــي بينمــا كانــوا يقطفــون أشــجار الزيتــون اخلــاص بهــم .وهــذه
االحــداث هــي لألســف أمــر متكــرر احلــدوث جتــاه ســكان التجمــع،
الذيــن غالبـاً مــا تكــون حياتهــم مهــددة ،يف حال تواجدهــم يف اراضيهم
والتــي هــي ملكهــم اخلــاص.
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وحشية الجيش
تســببت وحشــية املســتوطنني واجليــش ،يف العــام  ، 2015بقتــل شــابني
(كالهمــا بعمــر  18عامــا) مــن قريــوت .حيــث مت إطــاق النــار عليهمــا
مــن قبــل املســتوطنني لكونهــم «قريبــن جــداً» مــن املســتوطنة ،ومت
تعذيبهــم ،والتنكيــل بأجســادهم ودهســها بشــكل متكــرر باســتخدام
اجليــب العســكري .كانــت هــذه جرميــة بشــعة ووحشــية ،هدفــت
إلــى ترويــع وزرع اخلــوف يف قلــوب اهالــي التجمــع .يف حــن يتمتــع
املســتوطنون باحلصانــة واحلمايــة الكاملــة التــي يوفرهــا اجليــش لهــم.
كذلــك فــان اجليــش بحــد ذاتــه هــو أكبــر مصدر للعنــف يف القرية .حيث
يدخــل اجليــش القريــة تقريبـاً بشــكل يومــي يف محاولــة لتخويــف ســكان
التجمــع مــن خــال مداهمــات املنــازل (والــذي يتضمــن قنابــل الصــوت
والغــاز املســيل للدمــوع التــي يتــم إلقاؤهــا داخــل املنــزل) واالعتقــال
التعســفي للشــباب .بشــار ،هــو عضــو يف مجلــس قــروي قريــوت وناشــط
ضــد اجلــدار والتوســع االســتيطاني ،أخبــر مركــز القــدس للمســاعدة
القانونيــة عــن االعتقــاالت املتعــددة التــي تعــرض لهــا وعــن اخــر اعتقــال
لــه يف بدايــة العــام  .2016حيــث ان هــذا االعتقــال هــو اعتقالــه الرابــع،
وحصيلــة اعتقاالتــه هــي  3ســنوات مــن حياتــه يف ســجون االحتــال (و7
إصابــات) .كمــا مت إيــذاؤه جســدياً مــن قبــل املســتوطنني بينمــا كان يفلح
ارضــه ،ومــن قبــل اجليــش بينمــا كان يتظاهــر ،وبينمــا هــو جالــس فقــط
يف منزلــه خــال املداهمــات التعســفية ،إضافــة إلــى تدميــر املمتلــكات
اخلاصــة بــه وبعائلتــه كنــوع مــن انــواع العقــاب اجلماعــي.

التدخــات التــي ينفذهــا المركــز لصالــح
ا لتجمــع :
يوفــر مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة يف قريــوت خدمــات قانونيــة
تشــمل  27قضيــة هــدم منــازل ،وقضيــة جماعيــة بخصــوص اغــاق
الطريــق الرئيســي للقريــة .باإلضافــة إلــى تنفيــذ نشــاطات رفــع الوعــي
والتدريــب فيمــا يتعلــق بتوثيــق االعتــداءات.
أخــذ أهالــي التجمــع املبــادرة بتشــكيل جلنــة مشــابهة للجــان التــي
مت تشــكيلها يف القــرى احمليطــة واملكلفــة مبراقبــة ومتابعــة حتــركات
اجليــش اإلســرائيلي واملســتوطنني والهادفــة الــى تهجيــر الفلســطينيني.
حاليــاً ،حتتفــظ املجموعــة بســجل النتهــاكات اجليــش واملســتوطنني
حتــى يتــم تفعيــل عمــل اللجنــة بشــكل كامــل العــام .2017
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سياسة العقوبات الجماعية
اســتمرت حكومــة االحتــال مبمارســة سياســة العقوبــات اجلماعيــة
وبشــكل أكبــر مــن مــا مارســته يف الســنوات األخيــرة ،وميكــن رصــد هــذه
السياســة مــن عــدة مجــاالت:
 االعتداء على حرية احلركة والتنقل:إغــاق الطــرق :شــهدت الضفــة الغربيــة العــام  2014علــى اثــر «الهبــة
الشــعبية» يف حينــه العديــد مــن االنتهــاكات االســرائيلية حلريــة حركــة
وتنقــل الفلســطينني ،ومتثلــت بشــكل رئيــس باعــادة اغــاق العديــد مــن
الطرقــات التــي تربــط مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة .باالضافــة الــى
اإلغالقــات املتكــررة للقــرى ،والبلــدات الفلســطينية وحتــى محافظــات
بأكملهــا املفروضــة مــن خــال نظــام مــن احلواجــز الثابتــة ،واحلواجــز
الطيــارة ،واملعيقــات الفيزيائيــة ،والطــرق التــي مينــع الفلســطينيون مــن
الســفر عليهــا ،والبوابــات املنتشــرة علــى جــدار الفصــل .وفقــاً ملســح
ســريع نفــذ مــن قبــل مكتــب االمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية،
فقــد اســتحدث اجليــش االســرائيلي  91معيقــاً جديــداً (مــن حواجــز،
وإغالقــات طــرق ،وتــال ترابيــة ،الــخ بعيــداً عــن احلواجــز الطيــارة)
خــال العــام  .2014هــذا وباإلضافــة إلــى 452 ،معيقــا موجــود مســبقاً.
وقــد قســمت القيــود املفروضــة املنطقــة إلــى ســت مناطــق رئيســية:
الشــمال ،والوســط ،واجلنــوب ،واألغــوار وشــمال البحــر امليــت ،والقــدس،
و 13منطقــة محاصــرة ناجتــة عــن جــدار الضــم والتوســع .كمــا أن
احلركــة مقيــدة جــداً داخــل كل مــن هــذه املناطــق ،مــن خــال احلواجــز
اإلســرائيلية التــي تقســم املناطــق إلــى مناطــق أصغــر ،فاصلــة القــرى عــن
املراكــز احلضريــة ،والفالحــن عــن أراضيهــم الزراعيــة .امــا يف العــام
 ،2016فقــد تبنــى مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة  4قضايــا مصلحــة
عامــة شــملت إغــاق الطــرق يف منطقــة نابلــس ،اضافــة الــى  22قضيــة
فرديــة بخصــوص تصاريــح الدخــول للقــدس واملناطــق احملتلــة بهــدف
احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة وزيــارة املعتقلــن ،اضافــة الــى تصاريــح
منــع الســفر .كمــا واســتمر املركــز يف تنفيــذ نشــاطاته املتعلقــة بحريــة
احلركــة والتنقــل مــن خــال حملــة «حريــة احلركــة بكرامــة للفلســطينيني.
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حملة كرامة:

 -الهدم العقابي:

تعتبــــر حريــــة احلركــــة والســــفر مــــن ابــرز االنتهــــاكات التــي يواجههــا
الفلســــطينيون جــــراء ســــيطرة ســــلطات اإلحتــال علـــى كافـــة املعابـــر
التـــي تربـــط األراضـــي الفلســـطينية مـع دول اجلـــوار وباخلـارج وكذلـك
ســـيطرتها علـــى كافـــة محـــاور الطـــرق الرئيســـية داخـــل األراضـــي
الفلســـطينية ومـــا ينتـــج عـــن ذلـــك مــن فصـــل الضفـــة والقطـــاع عـــن
بعضهمـــا وفصلهمـــا عـــن القـدس واحــــكام حصــار قطــاع غــزة وخنقــه
اقتصاديــــا وانســــانياّ .وقـــد قــررت احلملــة خــال العــام  2016توســيع
مجــال عملهــا ليشــمل فتــح الطــرق املغلقــة وحريــة احلركــة الداخليــة
وموضــوع منــع الســفر الــذي تفرضــه ســلطات االحتــال علــى
الفلســطينيني.

ولعــل مــن اقســى العقوبــات اجلماعيــة التــي ميارســها جيــش االحتــال
هــي هــدم املنــازل العقابــي ،حيــث يعاقــب عائــات الشــهداء وبعــض
املعتقلــن بهــدم منــزل العائلــة او اغالقــه ،بعــض هــذه املنــازل يــؤوي
اكثــر مــن عائلــة ممــا يخلــق مأســاة انســانية كبيــرة وخصوصــا وأن
معظــم هــذه العائــات مــن ذوي الدخــل احملــدود الــى املعــدوم ممــا
يعكــس الصعوبــة يف ايجــاد مــأوى جديــد للعائــات احملتاجــة .وقــد
بلــغ عــدد البيــوت التــي هدمــت خــال  2016وصنفــت كهــدم عقابــي
 25منــزال (توثيــق مركــز القــدس) يف حــن جــرى اخــذ قياســات 98
منــزال آخــر ممــا قــد يعــرض أيــا منهــا الصــدار أمــر هــدم وقــد تبنــى
املركــز  5قضايــا اغلــق ملــف واحــد وكانــت النتيجــة ايجابيــة وقــد تكــون
القضيــة الوحيــدة التــي يتــم فيهــا الغــاء قــرار الهــدم خــال عــام 2016
ســواء فيمــا تابعــه املركــز او غيــره مــن املؤسســات هــذا ويتهــدد الهــدم
العقابــي حوالــي مئــة منــزل متــت معاينتهــا وأخــذ قياســاتها دون اصــدار
اوامــر هــدم.

حرمــان عائــات الشــهداء مــن الســفر ومــن احلــق يف احلصــول
علــى تصاريــح العمــل أو أي نــوع مــن التصاريــح يف املناســبات
الدينيــة واالجتماعيــة.

هــذا باإلضافــة لألغــاق الدائــم ملدينــة القــدس امــام الفلســطينيني
مــن الضفــة الغربيــة واشــتراط دخولهــا احلصــول املســبق  -احتجاز جثامني الشهداء:
علــى تصريــح بشــروط تعجيزيــة ممــا اوجــد جيلــن كاملــن مــن باالضافــة لذلــك مــا زالــت ســلطات االحتــال حتتجز جثامني العشــرات
الفلســطينيني معظمهــم لــم يدخــل مدينــة القــدس وال مــرة واحــدة مــن الشــهداء ســواء يف الثالجــات او يف مقابــر االرقــام وبعضهــم منــذ
طــوال حياتهــم.
ســنوات عديــدة ( .مرفــق ملحــق تفصيلــي)
كذلــك اقدمــت ســلطات االحتــال على اعــادة تفعيل ملف املمنوعني
مــن الســفر للخــارج ليشــمل املئــات ممــن ســبق ورفــع املنــع عنهــم،
وحاليــا عــادت ســلطات االحتــال ملنعهــم مــن الســفر مــن جديــد،
وجنــد اليــوم مئــات الفلســطينيني الذيــن فقــدوا عملهــم نتيجــة
هــذه السياســة ومئــات الطلبــة الذيــن خســروا مقاعــد دراســتهم
يف اخلــارج وليــس مبقدورهــم الدراســة يف اجلامعــات احملليــة امــا
ألســباب اقتصاديــة كــون العديــد منهــم يدرســون يف اخلــارج مبنــح
دراســية او لغيــاب بعــض التخصصــات يف اجلامعــات احملليــة.

وانســجاما مــع الهــدف الرئيســي لعمــل املركــز وهــو تســهيل وصــول
ضحايــا االنتهــاكات الــى النظــام القضائــي املتــاح فقــد كان للمركــز
التدخــات القانونيــة املوضحــة واملصنفــة يف اجلــدول علــى الصفحــة
التاليــة:
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قضايا تمت متابعتها في لجان االعتراضات العسكرية والمحاكم االسرائيلية 2016
قضايا
جديدة

متراكمة

مغلقة

إيجاب ًا

سلب ًا

غير ذلك

قيد املتابعة

املصلحة العامة

7

13

20

6

4

0

2

14

األراضي
اعتداءات املستوطنني

6
5

45
46

51
51

5
0

1
0

1
0

3
0

46
51

هدم املنازل يف املنطقة «ج»

121

941

1062

13

0

2

11

1049

هدم املنازل يف القدس

23

86

109

5

3

0

2

104

منشأت زراعية
هدم عقابي
الترحيل القسري

90
4
28

349
0
282

439
4
310

42
0
34

6
0
12

9
0
16

27
0
6

397
4
276

17
36
505
30
3080
7
4

3
54
0
24
0
6
2

20
90
505
54
3080
13
6

7
32
505
23
3080
12
1

6
23
505
18
3080
8
1

0
3
0
0
0
0
0

1
6
0
5
0
4
0

13
58
0
31
0
1
5

11

13

24

16

4

1

11

8

39
4
4017

118
8
1990

157
12
6007

24
6
3811

23
2
3696

0
0
32

1
4
83

133
6
2196

نوع القضية

احلق يف السكن واملعيشة
قضايا العائلة
حرية احلركة
والتنقل

مصادرة معدات
احلقوق اإلجتماعية
اخلدمات القانونية االجتماعية
احلقوق اإلقتصادية
اخلدمات القانونية االقتصادية
السفر
زيارات السجون
التصاريح

اجلثامني
قضايا متنوعة
املجموع الكلي

التماسات

عدد امللفات
التي متت
متابعتها
خالل فترة
التقرير

21

5

اخلدمات املقدمة يف فرع القدس ورام اهلل
املراسالت فرع
القدس
3

اإللتماسات

االستشارات القانونية
فرع القدس

21
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االستشارات القانونية فرع الضفة (رام اهلل ،نابلس ،سلفيت ،قلقيلية)

املجموع الكلي

1800

5,683

ال اعتقد ان اسرائيل اصبحت اكثر تدينا ،اعتقد ان سياستها/
حكومتها اصبحت اكثر تدينا ...هنالك فرق.
يائير البيد
سياسي اسرائيلي ،ووزير مالية وصحفي سابق
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التهجير القسري (عرب الرماضيين):
«دراسة حالة»
دونــت املعلومــات خــال جلســة معلوماتيــة عقــدت يــوم الســبت املوافــق
 13كانــون أول 2016
يقــع جتمــع عــرب الرماضــن البــدوي الصغيــر خلــف جــدار الضــم
والتوســع الــذي يفصــل ريــف قلقيليــة عــن املدينــة ،يعانــي التجمــع
يف ســبيل احلفــاظ علــى منــط حياتــه الرعويــة .وقــد اثــرت القيــود
االســرائيلية املفروضــة بشــكل ســلبي علــى طبيعــة العيــش البــدوي
املعتمــد علــى الترحــال .حيــث تهــدف هــذه السياســة الــى تهجيــر
البــدو مــن اراضيهــم خلدمــة التوســع االســتيطاني يف املنطقــة .فهــم
يف مواجهــة دائمــة مــع شــبح هــدم منازلهــم لعــدم جناحهــم يف امتــاك
األرض التــي يقطنونهــا .أخــذ أهالــي جتمــع عــرب الرماضــن (املؤلــف
مــن أكثــر مــن  300نســمة) علــى عاتقهــم شــراء مســاحة األرض التــي
يقطنونهــا (والتــي تبلــغ حوالــي  323دومنــا) .وقــد قوبــل ذلــك باصــدار
املزيــد مــن أوامــر الهــدم الصــادرة بحقهــم نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى
احلصــول علــى التراخيــص املطلوبــة (كمــا هــو حــال التجمعــات
الواقعــة يف املناطــق املصنفــة “ج” أو املقامــة علــى االراضــي املصنفــة
“كأراضــي الدولــة”) .مت اســتهداف األرض التــي ميتلكهــا التجمــع
ويقطنهــا لتوســعة املناطــق الصناعيــة اإلســرائيلية يف تلــك املنطقــة
اجلغرافيــة.
وبالفعــل ،فــإن جــدار الضــم والتوســع ،ال يلتــزم باحلــدود التــي رســمها
اخلــط األخضــر ،بــل يتــم تغييــر مســاره كلمــا ســنحت الفرصــة
(فتــارة يتعمــق أكثــر يف األراضــي الزراعيــة الفلســطينية لضمهــا لدولــة
االحتــال ،وتــارة اخــرى يخــر ًج املناطــق ذات الكثافة الســكانية املرتفعة
وخاصــة تلــك التــي يقطنهــا املقدســيون خــارج حــدود القــدس) .وهــذا
واحــد مــن التكتيــكات االحتالليــة العديــدة إلخــاء مســاحات شاســعة
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مــن األراضــي الفلســطينية بهــدف االســتيالء عليهــا وضمهــا .وقــد
أدى اجلــدار يف حالــة «عــرب الرماضــن» الــى عــزل التجمــع وتهميشــه
بشــكل أكبــر ،واضافــة حتديــات اخــرى إلــى حتديــات احليــاة اليوميــة
التــي يعيشــها التجمــع حتــت االحتــال .فعلــى أهالــي التجمــع وأولئــك
الذيــن ينــوون زيارتــه ،احلصــول علــى تصاريــح عســكرية خاصــة وأن
ميــروا عبــر بوابــات محروســة مــن قبــل اجليــش االســرائيلي ،حيــث
يتــم تخويفهــم وإنتهــاك كرامتهــم االنســانية علــى طــول الطريــق املؤديــة
للتجمــع ،اضافــة الــى اخلطــر والتهديــد الــذي يشــكله املســتوطنون
يف تلــك املنطقــة .فضــ ً
ا عــن ذلــك ،فــإن اجلــدار ،وقيــود الدخــول
املرتبطــة بــه ،والتهديــدات التــي تلــوح يف األفــق مــن هــدم للمنــازل
وااملنشــات االخــرى تضــع التجمــع امــام تهديــد بخســارة الوجــود
وخســارة الهويــة البدويــة الرعويــة التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى توفــر
االراضــي واحليــز املفتــوح.
يحمل سكان التجمع ،وهم باألصل الجئون من من بئر السبع (أقصى
جنــوب فلســطني التاريخيــة) صفــة الالجئــن ،كمــا أنهــم أصحــاب حــق
كمواطنــن فلســطينيني حتــت حكــم الســلطة الفلســطينية ،وكأشــخاص
محميــن حتــت االحتــال ،وبالتالــي يجــب ان تقــدم لهــم هــذه اجلهــات
الثــاث خدمــات البنيــة التحتيــة واخلدمــات االجتماعيــة االخــرى.
ولكــن لألســف ،هــم مهمشــون مــن قبــل اجلهــات الثــاث املذكــورة،
مفتقريــن إلــى أنابيــب امليــاه ،واالتصــال بشــبكة الكهربــاء ،والوصــول
إلــى مرافــق الصحــة والتعليــم الثانــوي يف محيطهــم .كل هــذا إضافــة
إلــى التهديــد الدائــم بالتهجيــر يف حــال تنفيــذ اوامــر الهــدم الصــادرة
بحقهــم مــن قبــل ســلطات االحتــال .فمدرســة التجمــع اإلبتدائيــة
الوحيــدة هــي واحــدة مــن املنشــات املهــددة بالهــدم .حيــث تواجــه
املدرســة خطــر الهــدم بنــاء علــى أمــر هــدم مت تلقيــه ،ويتــم الترافــع عنه
حالي ـاً مــن قبــل مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة .وتوفــر الســلطة
الفلســطينية املعلمــن واإلمــدادات األساســية ملدرســة التجمــع ،مــع
بنيــة حتتيــة بســيطة متولهــا مؤسســة إيطاليــة.

أن اجلهــود إلعــادة البنــاء كانــت غالبـاً ممولــة مــن قبــل أهالــي التجمــع.
هــذه املــرة اختــار عبــداهلل ،كمــا هــو احلــال مــع الكثيــر مــن أهالــي
التجمــع ،أن يعيــد بنــاء منزلــه املؤقــت البســيط املكــون مــن غرفتــن
مــن اإلســمنت املســلح والزينكــو بنفســه وعلــى نفقتــه اخلاصــة .ممــا
اســتهلك كل األمــوال التــي وفرهــا لســنوات مــن خــال العمــل يف
إســرائيل ليتمكــن مــن الــزواج .ولكــن لألســف تلقــى عبــداهلل منــذ ذلــك
الوقــت باإلضافــة إلــى  8آخريــن يف التجمــع أوامــر بوقــف البنــاء للبيــوت
واملنشــات التــي يحاولــون إعــادة بنائهــا .وقــد توجــه اهالــي التجمــع
للمركــز لتبنــي هــذه القضايــا ،الــذي تبناهــا املركــز يف حينــه وقــدم لهــم
املســاعدة القانونيــة الضروريــة.

ســاعدت املدرســة علــى خلــق فرصــة متســاوية يف التعليــم ألكثــر مــن
 100ولــد وبنــت (تتــراوح أعمارهــم بــن  5-12ســنة) .والقضــاء علــى
التمييــز الــذي يشــعر بــه األطفــال البــدو عنــد التحاقهــم باملــدارس
املتواجــدة يف القــرى املجــاورة .وتوفيــر مــاذ امــن لهــم نتيجــة املخاطــرة
التــي يتعرضــون لهــا لــدى عبورهــم احلواجــز العســكرية واملســتوطنات
احمليطــة اثنــاء ذهابهــم وايابهــم مــن املــدارس املجــاورة .اال ان التعليــم
يف مدرســة التجمــع مقتصــر علــى الطــاب دون ســن الثانيــة عشــرة،
وبالتالــي فــان مــن يريــد ان يكمــل تعليمــه ملــزم بالتوجــه للمــدارس
املجــاورة ،والتعــرض للمخاطــر التــي مت ذكرهــا ســالفا كافــة .وعليــه
دفعــت هــذه املخاطــر األهالــي واألطفــال إلــى اختيــار عــدم إكمــال
تعليمهــم األساســي .وبالتالــي فــان الغالبيــة العظمــى مــن البالغــن
باإلضافــة إلــى تقــدمي املســاعدة القانونيــة ،ســاعدت انشــطة رفــع
الشــباب يعملــون يف املســتوطنات اإلســرائيلية القريبــة «كعمالــة
الوعــي الــذي نفذهــا مركــز القــدس يف التجمــع الــى توفيــر الوعــي
رخيصــة» إلعالــة عائالتهــم.
القانونــي بكيفيــة التعامــل مــع اخطــارات هــدم املنــازل والــذي هــم
وحتــى مســجد التجمــع الوحيــد لــم يســلم مــن اوامــر الهدم االســرائيلية ،بأمــس احلاجــة إليــه .وقــد أظهــر التحقيــق األولــي أن  3مــن حــاالت
فهــو مهــدد بالهــدم ،علــى الرغــم مــن انــه عبــارة عــن غرفــة مبنيــة مــن الهــدم نفــذت يف التجمــع عــام ( 2012اي قبــل التدخــات التــي نفذهــا
الطــوب مــع ســقف معدنــي رقيــق لتوفيــر الظــل والوقايــة مــن املطــر .
املركــز لصالــح التجمــع) ،وذلــك نتيجــة لقلــة معرفــة أهالــي التجمــع
باإلجــراءات القانونيــة التــي يجــب اتباعهــا عنــد تلقــي اخطــارات الهدم.
طبيعــة احليــاة البدويــة التاريخيــة التــي تعتمــد علــى التنقــل صيفــا
وتســعى انشــطة رفــع الوعــي بشــكل خــاص الــى تشــجيع املســتفيدين
للمراعــي اخلضــراء يف املناطــق اجلبليــة الشــمالية ،وشــتاء متحصنــن
علــى اســتكمال اســتصدار الوثائــق املتعلقــة مبلكيــة األراضــي ،حيــث أن
يف وديــان اجلنــوب ،ال يعتبــر ضمانــة حلمايتهــم مــن شــتاء فلســطني
ملكيتهــم اخلاصــة لألراضــي هــي نقطــة قوتهــم يف الدفــاع القانونــي.
القاســي .حيــث تعــرض التجمــع يف شــتاء العــام  2015لعاصفــة شــديدة،
كمــا يتــم عــرض منــاذج ألوامــر الهــدم ووقــف البنــاء ألهالــي التجمــع
خلفــت دمــارا كبيــرا ،طــال مســاكن العائــات وبركســات احليوانــات.
احلاضريــن وشــرحها مــن حيــث مــا ميكــن عملــه وأي املعلومــات يجــب
عبــداهلل شــاب يف مقتبــل العمــر ،يعيــش مــع والديــه وأخيــه األصغــر جمعهــا يف حــال مت تلقيهــا .حيــث وفــور تدخــل املركــز يف القضايــا
ســنا ،ولديــه كذلــك أخ اخــر أكبــر منــه متــزوج ولديــه عائله .وقد خســروا قانونيـاَ ،ال ميكــن ملالــك املنــزل (االســتمرار يف البنــاء) كمــا وال تســتطيع
جميعــا منازلهــم وبركســات احليوانــات التابعــة لهــا خــال العاصفــة .االدارة املدنيــة االســرائيلية (املباشــرة بالهــدم) أو أن يتخــذوا أيــة
وعلــى الرغــم مــن أن املنظمــات الدوليــة والســلطة الفلســطينية قدمــوا اجــراءات اجتــاه هــدم املنــزل ،حتــى الوصــول إلــى القــرار النهائــي.
بعــض املســاعدات اإلنســانية ،علــى شــكل خيــم وإمــدادات غذائيــة ،إال
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قصص النجاح
استرداد  50دونما من اراضي قرية الزاوية:
توجــه خمســة مواطنــن مــن عائلتــي رداد وشــقير واللتــن تقطنان قرية
الزاويــة قضــاء محافظــة ســلفيت ،يف العــام  ، 2002بخصــوص تلقيهــم
المــر مصــادرة ل  50دومنــا مــن االراضــي التــي متتلكهــا العائلتــان يف
القريــة ،وذلــك حتــت ذريعــة مفادهــا ان ملكيــة االرض تعــود لشــركة
اســرائيلية اســتيطانية (هدفهــا ســرقة األراضــي الفلســطينية خدمــة
ملشــاريع التوســع االســتيطاني) .ويف حينــه تبنــى املركــز القضيــة
وتابعهــا يف مراحــل التقاضــي كافــة .وقــد حصــل املركــز يف العــام
 2016علــى قــرار صــادر عــن اللجنــة البدائيــة لتســجيل األمــوال غيــر
املنقولــة والتــي قضــت بإعــادة  50دومنــا مــن تلــك األراضــي الــى
مالكيهــا يف قريــة الزاويــة .وذلــك بعــد معركــة قانونيــة شرســة مــع هــذه
الشــركة االســتيطانية اثبــت املركــز مــن خاللهــا ان وثائــق امللكيــة التــي
قدمتهــا الشــركة مــزورة .حيــث متكــن املركــز مــن رد االســتئناف املقــدم
مــن قبــل الشــركة االســتيطانية اإلســرائيلية حيــث كانــت الشــركة قــد
اعترضــت علــى قــرار اللجنــة البدائيــة لتســجيل األمــوال غيــر املنقولــة
والتــي قضــت بإعــادة  50دومنــا مــن تلــك األراضــي الــى مالكيهــا
يف قريــة الزاويــة ،ويف نفــس القــرار فقــد غرمــت احملكمــة الشــركة
االســتيطانية  5000شــيقل.
الغاء قرار باخالء ارض في قرية بروقين:
جنــح مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان باســتصدار
قــرار يقضــي بإلغــاء أمــر إخــاء ألرض املواطــن ابــو زيــد بــركات مــن
قريــة بروقــن قضــاء ســلفيت .وجــاء القــرار الصــادر عــن جلنــة
االعتراضــات العســكرية بعــد مــرور حوالــي العامــن علــى إنــذار
ابــو زيــد بــركات بأمــر اإلخــاء غيــر القانونــي مــن قبــل ســلطات
االحتــال ومتابعــة القضيــة مــن قبــل املركــز ليرفــع عــن هــذه األرض
خطــر املصــادرة .ويشــمل األمــر مســاحة دومنــن تقريبــا كانــت مهــددة
باإلخــاء ،وهــي جــزء مــن قطعــة ارض تزيــد مســاحتها عــن عشــرة
دومنــات ميلكهــا الســيد بــركات ويتصــرف بهــا منــذ عشــرات الســنني.
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يف هــذا النــوع مــن القضايــا تدعــي ســلطات االحتــال أن األراضــي
محــل هــذه األوامــر كانــت قــد تركــت لفتــرة  10ســنوات متتاليــة
دون اســتخدام أو اســتغالل متواصــل مــن قبــل أصحابهــا ،وانــه قــد
مت اإلعــان عنهــا بأنهــا أراض متروكــة وحكوميــة مــن خــال أوامــر
عســكرية ســابقة وبالتالــي فــان إدارتهــا هــي تقــع ضمــن صالحيــة قائد
قــوات جيــش االحتــال يف األراضــي احملتلــة.
الغاء قرار هدم شارع النبي صموئيل:
جنــح مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان خــال
النصــف االول مــن عــام  2016يف جتميــد امــر الهــدم للشــارع
الرئيســي يف قريــة النبــي صمويــل ،والواقعــة الــى الشــمال الغربــي
مــن مدينــة القــدس ،والتــي تصنــف جــل اراضيهــا كمناطــق «ج» .حيــث
حتــاول الســلطات االســرائيلية التضييــق علــى الســكان بشــتى الطــرق
لتهجيرهــم مــن املنطقــة .فاملنطقــة تعانــي كونهــا محاطــة باجلــدار،
حيــث مينــع املواطنــون مــن غيــر حملــة هويــة النبــي صمويــل مــن
الدخــول اليهــا .هــذا اضافــة الــى اقامــة حديقــة قوميــة لليهــود علــى
اراضيهــا ،وجنحــت سياســات االحتــال يف حصــر عــدد ســكانها ب
 350نســمة.
يف اواخــر عــام  2015وعنــد بــدء العمــل بترميــم الشــارع املقــام منــذ
عــام  1967واعــادة تأهيلــه ،اصــدرت االدارة املدنيــة التابعــة جليــش
االحتــال قــرارا بوقــف العمــل بــه مــن ثــم أتبعتــه بأمــر هــدم ،مــع العلــم
ان الشــارع اصبــح اســتخدامه يشــكل خطــرا علــى املواطنــن بســبب
مــرور عقــود علــى اســتخدامه دون اعــادة تعبيــده ،وبعــد املتابعــات
القانونيــة احلثيثــة يف املركــز جنــح املركــز يف اســتصدار امــر بتجميــد
الهــدم واعــادة تأهيــل وتعبيــد الشــارع ،وبالفعــل مت تعبيــد الشــارع
وتأهيلــه يف العــام .2016

الهدم والتهجير
بلــغ عــدد املنشــآت املهدومــة يف العــام
 )1089( 2016منشــأة ،وعــدد النــاس
املهجريــن)2( .1593 :

إن معــدل الهــدم يف العــام  2016كان هــو األعلــى منــذ
بــدأ مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
بتوثيــق عمليــات الهــدم يف العــام )1( .2009
عشــرات اآلالف مــن الفلســطينيني يعيشــون يف خــوف
دائــم ويشــعرون بعــدم األمــان نتيجــة ألوامــر الهــدم " قيــد
التنفيــذ" وهــذا يشــمل مايقــارب  13000منشــأة ،مبــا يف
ذلــك املنــازل يف املناطــق املصنفــة "ج")3( .

يحظــر علــى الفلســطينيني البنــاء يف
 70%مــن املناطــق املصنفــة ج .كمــا
وأن البنــاء مقيــد بدرجــة عاليــة يف
 29%مــن املناطــق املصنفــة ج)9(.

ثلــث أوامــر الهــدم "قيــد التنفيــذ" ( )4325صــادرة بحــق
البــدو الفلســطينيني واملجتمعــات الرعويــة األخــرى،
املتركزة بشــكل أساســي يف محافظات اخلليل (،)1442
والقــدس ( )1040وأريحــا ()4(.)622
ما بني عامي  1988و 2014أصدرت اإلدارة
املدنيــة اإلســرائيلية مــا مجموعــه 14,087
أمــر هــدم بحــق منشــآت فلســطينية يف
املناطــق املصنفــة ج)8( .

مــا بــن عامــي  2010و  ،2014قــدم الفلســطينيون  2020طلــب
ترخيــص بنــاء يف املناطــق املصنفــة ج ،وقــد مت املوافقــة علــى
 33منهــا فقــط)5(.
 13%فقــط مــن املناطــق التابعــة للبلديــة يف القــدس الشــرقية مخصصــة لبنــاء الفلســطينيني،
والتــي مت البنــاء علــى معظمهــا)6(.

7. OCHA. June 2016. https://www.ochaopt.org/content/2015overview-forced-displacement.
8. OCHA. March 2015. http://www.ochaopt.org/content/over11000-outstanding-demolition-orders-against-palestinianstructures-area-c-west-bank.
9. OCHA. Sep 2015 https://www.ochaopt.org/documents/
demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_en.pdf.

غالبيــة املجتمعــات البدويــة والرعويــة يف جميــع أنحــاء
املناطــق املصنفــة ج (يقــدر عــدد الســكان اإلجمالــي
بحوالي  30,000نســمة) مهددون بالتهجير القســري)7( .

1. OCHA.
2. OCHA
3. OCHA. June 2016. https://www.ochaopt.org/content/2015overview-forced-displacement.
_4. Sep 2015. https://www.ochaopt.org/documents/demolition
orders_in_area_c_of_the_west_bank_en.pdf
5. OCHA. June 2016. https://www.ochaopt.org/content/2015overview-forced-displacement.
6. OCHA. June 2016. https://www.ochaopt.org/content/201529
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ُمنــذ احتاللهــا عــام  ،1967دأبــت ســلطات االحتــال علــى تهويــد مدينــة القــدس باســتخدام مزيــج مــن األدوات االداريــة
وتفصيــل القوانــن وأســاليب التحايــل  ،وذلــك بفــرض واقــع جديــد علــى املدينــة وفصلهــا عــن محيطهــا الفلســطيني.
وسـ ّـن قانــون أســاس القــدس ،وعــزل قــرى فلســطين ّية عــن املدينــة علــى أســاس اثنــي دميغــرايف
فعــدا عــن قــرار الضـ ّمَ ،
(الســواحرة الشــرق ّية ،أبــو ديــس ،العيزر ّيــة ،الزع ّيــم ،الــرام ،بيــر نبــاال ،بيــت حنينــا البلــد ،وغيرهــا مــن القــرى) ،وتثبيــت
توجــه
حقائــق جديــدة :أرض أكثــر /شــعب أقــل  ،More Land, Less Peopleفقــد تبلــور لــدى ســلطات االحتــال ّ
لِفصــل أحيــاء فلســطين ّية أخــرى مثــل بيــت حنينــا ،شــعفاط ،العيســو ّية ،صــور باهــر ،جبــل املك ّبــر عــن مدينــة القــدس،
وذلــك مــن خــال إقامــة جــدار فصــل جديــد ،بــن هــذه األحيــاء وبــن مدينــة القــدس ،وأن يتــم إســقاط حــق اإلقامــة
عــن الفلســطينيني ،مقابــل انشــاء أحيــاء اســتيطانية غيــر شــرعية يف القــدس الشــرقية احملتلــة .وبالتالــي ،تًصبــح نِســبة
السـ ّكان الفلســطينيني أقــل مــن  20%مقابــل  80%مــن اليهــود.
عــاوة علــى ذلــك ،تزايــدت االنتهــاكات اإلســرائيل ّية يف املدينــة خــال عــام  ،2016كان أبرزهــا يف ثالثــة محــاور :سياســة
والتوســع االســتيطاني ،إضاف ـ ُة إلــى هــدم املنــازل .وقــد عمــل مركــز
العقــاب اجلماعــي كسياســة احتالل ّيــة ممنهجــة،
ّ
القــدس علــى هــذه احملــاور بشــكل ُمتكامــل.
31
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تصعيد العقوبات الجماعية
اســتمرت ُســلطات االحتــال يف سياســة العقــاب اجلماعــي يف
املدينــة ،وبِصبغــة جديــدة هــذا العــام .فعــاو ًة علــى إغالقهــا األحيــاء
الفلســطين ّية يف املدينــة ،وعزلهــا بحواجــز (بدايــات  ،)2016واســتمرار
احتجــاز جثامــن الشــهداء ،ومنــع ذويهــم مــن دفــن رفاتهم،ووضــع قيــود
وشــروط للســماح بدفنهــم ،وهــدم عشــرات املنــازل ألهالــي الشــهداء،
فقــد أقدمــت وزارة الداخل ّيــة اإلســرائيل ّية علــى ســحب هو ّيــات عــدد
مــن أهالــي الشــهداء املقدســيني الذيــن تتهمهــم الســلطات االســرائيل ّية
بتنفيــذ عمل ّيــات ِضدهــا .ممــا يتعــارض مــع القانــون الدولــي اإلنســاني
والقوانــن الدول ّيــة التــي حتظــر العقوبــات اجلماعيــة.
كمــا أقدمــت قــ ّوات االحتــال علــى إغــاق احملــال التجار ّيــة بُعيــد
محــاوالت لِطعــن يف كل مــن البلــدة القدمية وشــارع الســلطان ســليمان،
وذلــك كتنفيــذ لسياســة العِ قــاب جماعــي مــن دون وجــود أي ُمبــرر.
التوسع االستيطاني المحموم في القدس
ّ
أظهــر قــرار احملكمــة العليــا اإلســرائيل ّية بتفكيــك البــؤرة االســتيطان ّية
عامونــا (واملُقامــة علــى أراض خاصــة) الوجــه احلقيقــي لالحتــال،
وعكــس وجــود عقليــة اجراميــة ال تقيــم وزنــا للقانــون فهــي تشــرعن
اجلرميــة وتوســعها.
فعــدا عــن مماطلــة احلكومــة اإلســرائيل ّية يف عمل ّيــة التفكيــك مــرات
عديــدة (أمهلــت احملكمــة احلكومــة اإلســرائيل ّية حتــى  25كانــون
الثانــي  2016لتفكيكهــا) ،فقــد صــ ّرح رئيــس بلد ّيــة االحتــال “نيــر
أن تفكيــك البــؤرة االســتيطانية عامونــا ســوف يدفــع البلد ّيــة
بــركات” ّ
إلــى تنفيــذ املئــات مــن أوامــر الهــدم التــي أصدرتهــا البلديــة يف حــق
توجهــت البلد ّيــة إلــى مــا يُدعــى
منــازل فلســطينيني يف القــدس .وقــد ّ
بـــ “الق ّيــم العــام علــى أراضــي إســرائيل” ،طالبــة منــه أن يُفصــح
أن
عــن قائمــة األراضــي يف القــدس الشــرق ّية والتــي يوجــد ادعــاء يف ّ
لهــا مالكــن يهــود قبــل ال .1948
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وبالفِ عــل ،رفضــت محكمــة الشــؤون احملل ّيــة تقــدمي أي متديــد لعشــرات
أراض ت ّدعــي جهــات إســرائيل ّية ُملك ّيتهــا قبــل
املنــازل املقامــة علــى ٍ
ال  .48علمــا بــأن مئــات العائــات املقدســية محرومــة مــن اســترداد
ممتلكاتهــا يف الشــطر الغربــي للمدينــة الــذي هجــرت منــه عــام 1948
ولديهــا مــا يثبــت ملكيتهــا لتلــك العقــارات.
التوســع االســتيطاني
أن عــام  2016كان عــام
ومــن اجلديــر ذِ كــره ّ
ّ
ُ
بامتيــاز :حيــث تُشــير املعطيــات إلــى تضاعفــت ال ُرخــص املمنوحــة
لتنفيــذ مشــاريع اســتطيان ّية يف القــدس إلــى ثالثــة أضعــاف (إذا
مــا قورِ نــت مــع العــام  ،)2015كمــا ّ
متــت املُصادقــة علــى بنــاء 1,506
وِ حــدات اســتيطان ّية جديــدة مــا يقــارب أربعــة أضعــاف العــام 2015
( ّ
متــت املصادقــة علــى  395وِ حــدة) ،وأكثــر مــن ِضعفـ ّـي العــام 2014
(متــت املصادقــة علــى  775وحــدة جديــدة).
تضاعــف أعــداد المنــازل المهدومــة فــي القــدس
أيضــا
اســتكماالً لسياســة العقــاب اجلماعــي ،فقــد صــ ّرح نائــب رئيــس
البلد ّيــة يف أيلــول  ،2016بأ ّنــه ســيرفض إصــدار ُرخــص بنــاء للمنــازل
يف القــدس الشــرق ّية ،وجــاء تصريحــه هــذا بُعيــد تنفيــذ عمل ّيــة يف
القــدس .كمــا أضــاف يف تصريحــه بــأن البلد ّيــة لــن تقبــل إعطــاء
تراخيــص بنــاء إذا مــا اســتمر الفلســطينيون يف القــدس بأعمالهــم
ِضــد إســرائيل .باملقابــل ،يُــدرك املواطــن املقدســي بــأن السياســات
وأن التصريحــات مــا
اإلســرائيل ّية ُالُتّبعــة هــي عــدم إعطــاء ُرخــصّ ،
هــي إال تبريــرات لسياســة احلــ ّد مــن النمــو العمرانــي يف القــدس
الشــرق ّية.
باملقابــل ،فقــد ّ
مت هــدم  130منــزال يف املدينــة احملتلــة (إذا مــا قورنــت
باألعــوام الســابقة ،فــإن العــدد تضاعــف مرتــن ونِصــف عــن 2015
( ّ
مت هــدم  47منــزال عــام  ،2015و 52عــام .)2014

وعــدم تســجيل األطفــال إذا مــا كان أحــد الوالديــن يحمــل هو ّيــة ضفــة
الحقوق االقتصادية واالجتماعية في القدس
غرب ّيــة ،حتــى يتســنّى للوالديــن إثبــات إقامــة كليهمــا ضمــن حــدود
تُواجــه مدينــة القــدس هجمــة اســتيطانية تهــدف إلــى تهويــد املدينــة ،بلد ّيــة القــدس((( .وبالتالــي ،يقــوم املركــز ومــن خــال طاقــم احملامــن
و َدفْــع املقدســيني إلــى مغادرتهــا ،وذلــك مــن خــال فــرض ضرائــب بالعمــل علــى التصــدي لهــذه اإلشــكال ّيات وبالكفــاءة املطلوبــة.
باهظــة مثــل ضريبــة األرنونــا (املُس ـقّفات) وضريبــة الدخــل ،إضاف ـ ًة
إلــى رســوم التأمــن الوطنــي والتــي تثقــل كاهــل املواطنــن .وبالتالــي ،مركــز القــدس للمســاعدة القانون ّيــة ،ودوره فــي
تســعى األســر الشــابة يف القــدس إلــى مغادرتهــا إلــى مناطــق يف الضفــة التصــدي لالنتهــاكات فــي القــدس
الغرب ّيــة بســبب هــذه الضرائــب وغــاء املعيشــة ومحدو ّيــة الدخــل ،ممــا
أن مركــز القــدس عمــل علــى التصــدي علــى جميــع
يُع ـ ّرض حقّهــم باإلقامــة إلــى تهديــد فِ علــي ،خاصــة إذا مــا أُث ِبــت أ ّنهــم مــن اجلديــر ذِ كــره ّ
احملــاور أعــاه ،مــن خــال تقــدمي متثيــل قانونــي لعــدد كبيــر مــن
يقيمــون خــارج حــدود البلد ّيــة.
ُ
املتضرريــن مــن سياســات االحتــال املختلفــة.
وبالتالــي ،يســعى مركــز القــدس ،ومــن خــال طاقــم احملامــن املُختصني
وتظهــر املُعطيــات ارتفاعــا يف عــدد اخلدمــات القانون ّيــة التــي ق ّدمهــا
لديــه بِعمــل مراســات خاصــة إلــى اجلهــات الرســم ّية بهــدف تخفيــف
املركــز خــال عــام  2016بنســبة  % 42عــن العــام املاضــي ،حيــث بلــغ
هــذه األعبــاء :إ ّمــا مــن خــال تخفيــض قيمــة ضريبــة االرنونــا أو تقــدمي
عــدد اخلدمــات التــي ق ّدمهــا املركــز خــال هــذا العــام ( ،)3,585أ ّمــا
طلبــات الســتكمال الدخــل (ضمــان دخــل) أو إنتــزاع ُمخصصــات
يف عــام  )2,525( 2015وعــام ( )1,627( 2014أي بنســبة تتجــاوز الـــ
أخــرى مــن مؤسســة التأمــن الوطنــي لتحســن الوضــع االقتصــادي
.)%55
لهــذه العائــات.
ويعــزو املركــز هــذا االرتفــاع امللحــوظ يف عــدد ٌمتلقــي اخلدمــات
كمــا يُواجــه املقدســيون إشــكال ّيات مختلفــة مــع وزارة الداخل ّيــة القانون ّيــة املُق ّدمــة خــال هــذا العــام ،إلــى ارتفــاع نِســبة الوعــي لــدى
اإلســرائيلية ،وذلــك مــن خــال ســحب حــق اإلقامــة للمقدســي إذا مــا اجلمهــور املقدســي بحقوقــه ،ومعرفتــه باخلدمــات التــي يُق ّدمهــا املركز.
أن مركــز حياتــه خــارج حــدود بلد ّيــة القــدس (((،
ش ـ ّكت الــوزارة ((( يف ّ
إضافــة إلــى جتميــد طلبــات ل ـ ّم الشــمل واملُماطلــة يف ال ـ ّرد ((( إذا مــا
كان أحــد الزوجــن مــن حملــة هو ّيــة الضفــة الغرب ّيــة أو غــزة .كمــا
يواجــه املقدســن إشــكال ّيات أخــرى عنــد تســجيل مواليدهــم ا ُ
جلــدد،
 .1تعتمد وزارة الداخل ّية يف املعطيات لديها من خالل ُمخبرين خاصني ،ومن خالل
بعطيات حول إقامة
ُمفتشي مؤسسة التأمني الوطني ،والذين يز ّودون الوزارة ِ ُ
األفراد بشكل دوري.
 .2حتديداً إذا ما كان يف مناطق الضفة الغرب ّية
 .3تتراوح املّدة الزمن ّية للنظر يف طلب ل ّم الشمل من  12-18شهراً ،قبل أنّ تبدأ
عمل ّية معاجلته.

 .4عمل ّية اإلثبات ليست بالسهلة ،حيث يُطالب الوالدان بإحضار شهادات تُثبت
اإلقامة مِ ثل عقد اإليجار ،قسيمة األرنونا مدفوعة ،فواتير الكهرباء ،واملاء،
والهاتف األرضي ،إضافة إلى قسائم الراتب.
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تولــى املركــز القضيــة منــذ العــام  2003وترافــع بهــا أمــام احملاكــم

هدم المنازل
تعيــش الســيدة ســناء عطيــة حتــت خطــر هــدم منــزل عائلتهــا يف اي
وقــت مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية ،كنتيجــة مباشــرة لنظــام اصدار
تراخيــص البنــاء العنصــري اإلســرائيلي .يقــع املنــزل يف قريــة مزموريــا
جنــوب شــرق القــدس (والتــي تســمى باللغــة العربيــة النعمــان) خلــف
جــدار الفصــل .تقــع هــذه املنطقــة يف الضفــة الغربيــة ولكــن حتــت
ســيطرة بلديــة القــدس ،وبالتالــي يطبــق القانــون اإلســرائيلي علــى
األرض دون الســكان .يقــع املنــزل املذكــور بالقــرب مــن مســتوطنة
«هــار هومــا» غيــر الشــرعية ،واملعروفــة رســمياً «بهومــات صمويــل»
الواقعــة علــى جبــل أبــو غنيــم .ورغــم أن املرافــق األخــرى مت بناؤهــا
قبــل ســيطرة إســرائيل علــى املنطقــة يف العــام  1967اال أنهــا مهــددة

واللجــان اإلســرائيلية املختلفــة .إال أن الســلطات اإلســرائيلية رفضــت
القضيــة .ولكــن املركــز لــم يستســلم ورفــع القضيــة يف العــام 2013
أمــام محكمــة الشــؤون احملليــة .ادعــى املركــز أن أمــر هــدم املنــزل
الصــادر قــد صــدر بشــكل مخالــف للقانــون حيــث انــه أصــدر بحــق
زوجهــا الراحــل ،ولــم يتــم متريــره لهــا فــور وفاتــه .حيــث تــويف زوجهــا
بعــد ثالثــة أشــهر مــن إصــدار امــر الهــدم .مت رفــض اإلدعــاء حيــث
أشــارت احملكمــة أن أمــر الهــدم لــم يكــن إجــراء عقابيــا وأنــه سـ ٍـار

علــى مالــك املنــزل ،والــذي ورثتــه فــور وفــاة زوجهــا .وعليــه مت احضــار

مهنــدس لتحضيــر مخطــط هيكلــي خــاص بالبيــت والــذي هــو احــد
املتطلبــات الســتصدار ترخيــص بنــاء مــن اجلهــات االســرائيلية .وبعــد
تقــدمي املخطــط الهيكلــي مت جتميــد امــر الهــدم حلــن البــت يف

بالهــدم.

القضيــة مــن قبــل احملكمــة االســرائيلية ،وقــد اخــذت هــذه اخلطــوة

مت بنــاء منــزل الســيدة ســناء يف أيــار عــام  2000مــن قبــل زوجهــا،

يف قضيــة الســيدة ســناء فتــرة طويلــة اســتمرت ملــدة  13عامــا.

الســيد راضــي عطيــة ،علــى أرض متتلكهــا عائلتــه منــذ عــام .1932
يف العــام  ،2003تلقــت ســناء أمــر هــدم ملنزلهــا ومت تغرميهــا مببلــغ

يف  15آب مــن العــام  ،2015قامــت وحــدة التفتيــش التابعــة لــوزارة

 60000شــيكل .بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة ،فقــدت ســناء زوجهــا

املاليــة اإلســرائيلية بالتقــاط عــدد مــن الصــور ملنــزل الســيدة ســناء
وقياســات لقطعــة األرض حتضيــراً لتنفيــذ امــر الهــدم الصــادر بحــق

عــن العمــل .وقــد عانــت هــي وأبناؤهــا الثــاث (وأعمارهــم ،16 ،18

اإلســرائيلية لوقــف إجــراءات الهــدم .وعليــه ،ومنــذ  11أيلــول واملنــزل

وأصبحــت العائــل الوحيــد ألســرتها ،علــى الرغــم مــن كونهــا عاطلــة
و 14ســنة) ،علــى الرغــم مــن أن والــد زوجهــا ذو الســبعني عامــا قــد
حــاول جاهــداً دعــم العائلــة مــن تقاعــده البســيط البالــغ  800شــيكل
كل  6أشــهر .األبنــاء الثــاث طــاب ،وســناء قلقــة أنهــم قــد يجبــرون
علــى تــرك تعليمهــم إذا مــا مت هــدم منزلهــم .ســناء مصــرة أن بكرهــا،
وهــي االبنــة ،يجــب أن تنهــي تعليمهــا العالــي لكــي ال تعلــق يف ذات
احللقــة مــن الفقــر التــي عاشــت بهــا ســناء.
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املنــزل .ويف نفــس اليــوم ،أرســل املركــز طلبـاً حملكمــة الشــؤون احملليــة
حتــت خطــر الهــدم يف أي وقــت .وكنتيجــة لعــدم التقــدم يف املســار
القانونــي ،يســعى املركــز اآلن إلــى تســليط الضــوء علــى القضيــة مــن
خــال حمــات الضغــط واملناصــرة اإلعالميــة.

من واجب القادة االسرائيلني الشرح للرأي العام االسرائيلي ،بشكل
واضح وبشجاعة ،مجموعة من احلقائق التي تنسى مع الوقت ،واول هذه
احلقائق انه ال وجود للصهيونية ،او االستعمار ،او دولة يهودية من دون
تهجير العرب واالستيالء على اراضيهم.
ارائيل شارون
رئيس الوزراء االسرائيلي

يف اجتماع مع عسكريني من احلزب اليميني املتطرف «تسومت»
وكالة فرانس برس
15/11/1998

تشتيت العائالت وتمزيق النسيج االجتماعي
نــورد هــذه املقدمــة قبــل ان نســرد تفاصيــل قصــة معانــاة الســيد
ابراهيــم مــن القــدس مــع وزارة الداخليــة االســرائيلية جــراء التقــدم

بطلــب لــم شــمل لزوجتــه فاطمــة ،لتوضيــح االجــراءات البيروقراطيــة
الطويلــة واملعقــدة التــي تفرضهــا احلكومــة االســرائيلية علــى املواطــن
املقدســي للتقــدم بطلــب لــم شــمل لعائلتــه.
تبــدأ االجــراءات بتعبئــة اســتمارة لــم الشــمل يف حــال كانــت الزوجــة
املــراد لــم شــملها قــد جتــاوزت ســن  25والــزوج املــراد لــم شــمله قــد
جتــاوز ســن  .35وتتميــز االســتمارة بطولهــا (فهــي مكونــة مــن اكثــر مــن
 15صفحــة) ،وتعقيدهــا (فهــي تشــمل تقــدمي معلومــات عــن االخــوة
وزوجاتهــم وابائهــم ،واالخــوات وازواجهــن واوالدهــن ،ومــا اذا كان
احــد مــن هــؤالء قــد اعتقــل يف املاضــي او احلاضــر) وكثــرة االوراق
الثبوتيــة التــي يجــب ارفاقهــا مــع الطلــب الثبــات ان مركــز احليــاة
هــو القــدس (والتــي تشــمل كمثــال فواتيــر مــاء وكهربــاء ،عقــد ايجــار
او ملكيــة بيــت ،اوراق تثبــت دفــع ضريبــة الســكن «ارنونــا» ،كشــف
عالمــات االطفــال يف حــال انهــم ملتحقــون باملدارس»...الــخ) .اضافــة
الــى كونهــا باللغــة العبريــة وليســت العربيــة ،وبالتالــي فهــم بحاجــة الــى
محــام لتعبئتهــا ،ولكــي يضــع ختمــه عليهــا وهــذا يكلــف عنــد التوجــه
الــى محــام خــاص مــا بــن  1000-1500شــيقل( .مركــز القــدس يقــدم
هــذه اخلدمــة للمحتاجــن مجانــا).
بعــد تســليم الطلــب مــع كافــة االوراق الثبوتيــة املطلوبــة يســتغرق
الفحــص االمنــي العطــاء رد مبدئــي علــى قبــول الطلــب مــن ســنة الــى
ســنة ونصــف .ويف حــال مت رفــض طلــب لــم الشــمل بســبب «شــبهة»
انتمــاء احــد االقــارب حلــزب سياســي معــن او كونــه قــد اعتقــل مــن
قبــل ،يقــوم احملامــي بالتقــدم بطلــب اســتئناف للداخليــة االســرائيلية،
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علــى ان يتضمــن الطلــب اشــعارا بــأن املتقــدم بطلــب لــم الشــمل يتعهــد
بانــه لــن يكــون علــى عالقــة بهــؤالء االشــخاص (فــا يتقابــل معهــم
وجهــا لوجــه او مــن خــال الهاتــف) .وعــادة فــان فتــرة الــرد علــى
تقــدمي طلــب االســتئناف تكــون مــن ســنة الــى ســنة ونصــف ايضــا.
واثنــاء هــذه الفتــرات للــرد علــى طلــب لــم الشمل/االســئناف يف حــال
الرفــض (اي مــا يقــارب الثــاث ســنوات) ،ال تســتطيع العائلــة ان
تســكن يف بيــت واحــد يف حــال عــدم حصــول الشــخص املــراد لــم شــمله
علــى تصريــح مؤقــت يخولــه التواجــد يف القــدس .فالزوج/الزوجــة/
او االبنــاء الذيــن يحملــون الهويــة الزرقــاء ال يســتطيعون التواجــد يف
مناطــق الســلطة الفلســطينية ،حيــث ان ذلــك يعرضهــم خلســارة حــق
اقامتهــم .ومــن هنــا تبــدأ معانــاة هــذه االســر مــن الفرقــة والتشــتت.
توجــه الســيد ابراهيــم (نحتفــظ باســمه الكامــل عمــا بقواعد الســرية
املهنيــة) لفــرع املركــز يف القــدس لتعبئــة طلــب لــم شــمل لزوجتــه كونهــا
مــن ســكان الضفــة الغربيــة .وقــد ســاعده محامــو املركــز يف تعبئــة
الطلــب وختمــه وشــرح االوراق الثبوتيــة الــازم ارفاقهــا معــه ،وقــد
مت إرســالها لــوزارة الداخليــة االســرائيلية النتظــار الــرد املبدئــي.
ويعمــل الســيد ابراهيــم كموظــف يف شــركة كهربــاء القــدس وهــو
رب اســرة مؤلفــة مــن زوج يحمــل الهويــة املقدســية وزوجــة حتمــل
هويــة الضفــة الغربيــة .بــدأت معاناتهمــا حينمــا قــررا تكويــن اســرة
خاصــة بهمــا يف العــام  .2009يســكن الســيد ابراهيــم منطقــة كفــر
عقــب ويدفــع ايجــارا يقــارب ال 600دوالر شــهريا ،يف حــن انــه ميتلــك
بيتــا يف البلــدة القدميــة مــن القــدس الشــرقية ،حتــى يكــون مبقــدوره
ان يتواجــد مــع زوجتــه وولديــه ( 6ســنوات وســنتني) يف بيــت واحــد،
حيــث وكمــا اســلفنا ســابقا فــان الزوجــة ال تســتطيع ان تتواجــد يف
القــدس دون تصريــح اقامــة مؤقــت ،وهــو االمــر الــذي ال متتلكــه .وهذا
مــا اثقــل كاهــل االب ،فجــزء كبيــر مــن دخلــه يذهــب اليجــار البيــت

وملواصــات اضافيــة لــاب كل يــوم مــن مــكان ســكنه ملــكان عملــه يف
القــدس ،يف حــن ان كل هــذه التكلفــة هــي تكلفــة اضافيــة فرضــت
عليــه كنتيجــة الجــراءات لــم الشــمل.
وتواجــه العائلــة نتيجــة ذلــك العديــد مــن التعقيــدات واملشــكالت يف
كل تفصيلــة مــن تفصيــات حياتهــم اليوميــة .فواجهــت االســرة الكثيــر
مــن املشــكالت لدخــول االم الــى منطقــة القــدس للــوالدة فيهــا ،حيــث
تشــترط احلكومــة االســلرائيلية ان يكــون مــكان والدة االطفــال القــدس
كــي يســتطيعوا احلصــول علــى «الهويــة املقدســية» .وعلــى الرغــم مــن
ذلــك فقــد واجــه ابراهيــم صعوبــة كبيــرة يف تســجيل اطفالــه ،فأخــذ
تســجيل طفلــه االول مــا يقــارب ال 8اشــهر كــون االم مــن الضفــة
الغربيــة .ويف هــذه االثنــاء لــم يكــن التأمــن الصحــي يغطــي تكاليــف
عــاج الطفــل ،فــكل وعكــة صحيــة كانــت تكلفــة عالجهــا علــى كاهــل
االســرة ،هــذا اضافــة الــى عــدم قــدرة االم علــى مرافقــة اطفالهــا يف
مثــل هــذه احلــاالت حيــث انهــم يتلقــون العــاج يف القــدس واالم ال
ميكنهــا التواجــد يف القــدس.
ويف حــال رغبــة العائلــة يف قضــاء يــوم اجــازة يف القــدس او برفقــة
االقــارب ،فعلــى االم ان تتقــدم بطلــب للجهــات االســرائيلية للحصــول
علــى تصريــح لدخــول القــدس ،والــذي يأخــذ فتــرة اســبوع او اكثــر،
ويف حــال رفــض الســلطات االســرائيلية اعطاءهــا هــذا التصريــح الي
ســبب كان ،فهــي ال تســتطيع مشــاركة عائلتهــا هــذه االوقــات.
امــا االم فهــي ال تتمتــع بأيــة حقــوق داخــل القــدس ،فــا تســتطيع ان
تتلقــى العــاج فيهــا ،حيــث انهــا ال متتلــك تصريــح اقامــة مؤقــت ،ويف
حــال حصولهــا علــى تصريــح اقامــة مؤقــت فعليهــا لكــي حتصــل علــى
اخلدمــات الصحيــة ان تدفــع قيمــة التأمــن ل 27شــهرا بأثــر رجعــي،
وطبعــا هــذا اضافــة الــى دفــع القيمــة الشــهرية بعــد التســجيل .كمــا
انهــا وحتــى يف حــال حصولهــا علــى حــق االقامــة يف القــدس فهــي ال
تســتطيع احلصــول علــى رخصــة ســواقة.

االوالد غير الموجودين بنظر قوانين االحتالل
كوثــر ســيدة مقدســية لديهــا اربعــة اوالد ،متزوجــة منــذ العــام ،2009

يحمــل زوجهــا هويــة الضفــة الغربيــة ،وتســكن منطقــة راس العامــود
يف القــدس الشــرقية ،يف منطقــة تابعــة لبلديــة القــدس ولكنهــا واقعــة
خلــف جــدار الضــم والتوســع ،والتــي تفتقــر لكافــة انــواع اخلدمــات
والبنيــة التحتيــة ،اضافــة الــى الكثافــة الســكانية العاليــة.
توجهــت الســيدة كوثــر يف العــام  2010بعــد والدتهــا لطفلهــا االول
للمركــز ،حيــث عبــأ محامــي املركــز الطلــب لهــا وشــرح االوراق الثبوتيــة
التــي يجــب ان ترفقهــا مــع الطلــب .وطبعــا كمــا هــو احلــال دائمــا
ولكــي ينتــزع املقدســي ايــا مــن حقوقــه االقتصاديــة االجتماعيــة ال
بــد لــه مــن اثبــات ان مركــز حياتــه هــو القــدس .امــا بالنســبة لكوثــر
فاثبــات مركــز احليــاة لــم يكــن بالســهولة التــي نتصورهــا ،حيــث كان ال
بــد لهــا مــن ان تثبــت ان املنطقــة التــي تســكنها تابعــة لبلديــة القــدس
كونهــا تقــع خلــف اجلــدار ،وقــد طالبتهــا وزارة الداخليــة االســرائيلية
الثبــات ذلــك باحضــار مســاح قانونــي وهــو مــا كلفهــا يف حينــه (3000
شــيقل) .ومبــا ان العائلــة تعانــي مــن مشــاكل ماديــة كــون االب غيــر
مســموح لــه بالعمــل داخــل مدينــة القــدس ،اضطــرت الســيدة كوثــر
الســتدانة املبلــغ واحضــار املســاح القانونــي .وهــذا االجــراء اخــذ مــا
يقــارب الســنتني والنصــف .وقــد مت تقــدمي الطلــب للداخليــة بعــد
ذلــك وارفاقــه بــاالوراق الثبوتيــه املطلوبــة الثبــات مــكان الســكن كافــة
فواتيــر امليــاه ،والكهربــاء ،واالرنونــا ...الــخ).
وبعــد مــا يقــارب الســنتني جــاء رد الداخليــة باعطــاء االطفــال ارقــام
هويــات مؤقتــة ،وخــال هــذه الفتــرة علــى العائلــة ان تثبــت بشــكل
مســتمر ان مــكان الســكن هــو القــدس وبالتالــي احلصــول علــى
ارقــام هويــات دائمــة ،ويف حــال فشــل العائلــة يف اثبــات ذلــك فــان
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االوالد ســوف يفقــدون ارقــام الهويــات املؤقتــة ،وبالتالــي خســارة كافــة
حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة (اخلدمــات الطبيــة ،مخصصــات
االوالد...الــخ) دون احلصــول علــى اوراق بديلــة مــن الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية.
ضريبة «االرنونا» التي اثقلت كاهل المقدسيين
توجهــت الســيدة اميــرة الــى فــرع املركــز يف القــدس ملســاعدتها يف
تعبئــة منــوذج تخفيــض «االرنونــا» وتقــدمي االوراق الالزمــة لذلــك.
حيــث كانــت قــد تقدمــت بــذات الطلــب ملؤسســة «االرنونــا» مبفردهــا
مــن قبــل ومت رفضــه .ولكــي حتصــل علــى هــذا التخفيــض عليهــا
ان تثبــت بــأن دخــل االســرة ال يكفــي لســد احتياجاتهــا .ومــن يــزود
مؤسســة االرنونــا بــاالوراق الالزمــة الثبــات ذلــك هــو مؤسســة التأمــن
الوطنــي .ولكــي تعطــي مؤسســة التأمــن الوطنــي هــذه االوراق الثبوتيــة
يف حالــة الســيدة اميــرة وغيرهــا ممــن يتقدمــون مبثــل هــذه الطلبــات،
عليهــم ان يثبتــوا ان مركــز حياتهــم هــو القــدس بتقــدمي مــا يســمى
«طلــب مفصــل عديــد الســنوات» .حيــث علــى املقدســي ان يثبــت مــن
خــال هــذا الطلــب ان مركــز احليــاة خــال الســبع ســنوات االخيــرة
هــو مدينــة القــدس مــن خــال تقــدمي اوراق ثبوتيــة تشــمل (فواتيــر
الكهربــاء ،امليــاه ،عقــود االيجــار ،شــهادات الدراســة ،اماكــن العمــل ،يف
حــال الســفر اثبــات اماكــن الســفر ...الــخ).

بعــد توجههــا للمركــز ،زودهــا املركــز «بتصريــح مشــفوع بالقســم»
يبــن مصــادر دخــل االســرة القليلــة والــذي ال تتجــاوز  2000شــيكل
يف الشــهر ،يف حــن ان االســرة مكونــة مــن  9افــراد .وهــذا ال يســد
احتياجهــم حيــث ان نســبة االرنونــا مــن دخــل الفــرد يف الشــهر تصــل ملــا
يقــارب ال  1000شــيكل لبيــت مســاحته  90متــرا.
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمقدسيين

بلــغ عــدد طلبــات لــم الشــمل التــي مت تقدميهــا منــذ
العــام  2002-حتــى اذار 2015/لــوزارة الداخليــة
االســرائيلية  10,848طلب ـ ًا مت املوافقــة
علــى  4,797طلب ـ ًا ومت رفــض ولــم يتــم الــرد
علــى  6,051طلب ـ ًا ،وهــذا يعنــي انهــم بقــوا دون
"مكانــه"(.)1

 60,000فلســطيني يف القــدس معرضــون
للتهجيــر نتيجــة اوامــر الهــدم الصــادرة
بحقهــم ،وقــد بلــغ العجــز املتراكــم عــدد
الوحــدات الســكنية الالزمــة ملواكبــة النمــو
الســكني يف القــدس الــى  43,000وحــدة(.)3

بلــغ عــدد طلبــات تســجيل االطفــال التــي قدمــت لــوزارة
الداخليــة االســرائيلية خــال االعــوام 2002-2016
 25,125طلب ـ ًا ،حيــث متــت املوافقــة علــى تســجيل
 17,909طفــل ،فيمــا مت رفــض تســجيل ولــم يتــم
الــرد علــى  7,216ملف ـ ًا ،وهــذا يعنــي انهــم بقــوا دون
مكانــة (.)2

بلغــت تكلفــة اســتصدار ترخيــص لبنــاء وحــدة
ســكنية يف القــدس الشــرقية (مبســاحة  200متــر
مربــع علــى نــص دومن مــن االرض) 110,000
شــيكل ،فيمــا تبلــغ تكلفــة البنــاء 140,000
شــيكل وهــذا اليشــمل تكلفــة االرض نفســها (.)4

 % 75.4من الفلسطينيني يف القدس
يعيشــون حتــت خــط الفقــر (.)5
 .1وزارة الداخلية االسرائيلية2016 .
 .2وزارة الداخلية االسرائيلية2016 .
 .3,4,5صفحة "الفيس بوك" التابعة ملركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان2016 .

https://www.facebook.com/JLAC67/photos/a.10150698347066989.398971.101734836988/10154291396791989/?type=1&theater
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في مناطق والية السلطة الوطنية الفلسطينية
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يتابــع املركــز عملــه يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن خــال مزيــج مــن األدوات تشــمل التدخــات القانونيــة،
وهــذه نوعــان ،متثيــل قانونــي فــردي ومتثيــل قانونــي جماعــي او مــا يعــرف بالتقاضــي يف قضايــا املصلحــة العامــة.
اضافــة الــى التدخــات القانونيــة يعمــل املركــز علــى اســتخدام وســائل الضغــط واملناصــرة وبنــاء التحالفــات مبــا يعــزز
احتــرام القانــون األساســي الفلســطيني ويســاهم يف تعزيــز ســيدة القانــون واحتــرام احلريــات العامــة واخلاصــة.
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قضايا المصلحة العامة:
يتعلــق هــذا النــوع مــن القضايــا التــي يتبناهــا املركــز بالدفــاع القانونــي من
اجــل الصالــح العــام والتــي ال ينحصــر الضــرر منهــا يف موكلينــا املباشــرين
وامنــا متــس مجموعــات كبيــرة  .وتشــمل باملجمــل الدفــاع القانونــي امــام
احملكمــة العليــا وغيرهــا مــن محاكــم ضــد قــرارات اداريــة تتعــارض مــع
القانــون االساســي او قوانــن اخــرى تلحــق الضــرر بفئــات واســعة مــن
املواطنــن وتشــكل خرقــا للقانــون االساســي الفلســطيني .يحــد القانــون
الفلســطيني مــن اللجــوء الــى القضــاء فيمــا يتعلــق بالقــرارات االداريــة اذ
يعتمــد قبــول الطعــون امــام احملكمــة العليــا علــى اثبــات الضــرر املباشــر،
ويجــب اثبــات الضــرر الفــوري كشــرط لقبــول القضيــة وهــذا يخلــق
صعوبــات امــام هــذا النــوع مــن القضايــا والتــي قــد نخســرها شــكال اذا
فشــلنا يف اثبــات الضــرر املباشــر ،او قــد تتهــرب احملكمــة مــن النظــر يف
خروقــات جســيمة للســلطة التنفيذيــة باحلكــم بعــدم االختصــاص ،كمــا
حــدث يف عــدد مــن القضايــا التــي تبناهــا املركــز.
وقــد اشــرنا يف حتليلنــا للبيئــة اخلارجيــة الــى ضعــف القضــاء وتراجعــه
وتراجــع اســتقالليته.
ويف هــذا الصــدد فقــد تابــع املركــز  13قضيــة عامــة ،كان مــن بينهــا
 8قضايــا جديــدة خــال  ،2016و 5قضايــا كانــت متابعــة يف الســنوات
املاضيــة  .2015واســتطاع محامــو املركــز اغــاق  8قضايــا 3 ،منهــا
ايجابيــا ،واحــدة تتعلــق مبخالفــة االجــراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون
اخلدمــة املدنيــة واخــرى تتعلــق برفــض وزارة الداخليــة منــح مــا يســمى
(حســن ســلوك) الضــروري للتقــدم الــى بعــض الوظائــف والقضيــة الثالثــة
ضــد شــركة الكهربــاء .ويف قضيتــن حصلنــا علــى قــرارات ســلبية واحــدة
ضــد مجلــس الــوزراء ووزارة املاليــة ،وواحــدة ضــد دائــرة األراضــي
والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يتعلــق بتحويــل اراض عامــة الــى
خاصــة (مرفــق قصــة القضيــة).
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وحصولنــا علــى قــرارات ســلبية يف هــذا النــوع مــن القضايــا مرتبــط
باالشــكالية اخلاصــة مبــدى اســتقالل الســلطة القضائيــة والتدخــل
يف عملهــا .وثــاث قضايــا اغلقــت بذريعــة عــدم االختصــاص او نتيجــة
القناعــة بعــدم جــدوى املتابعــة امــام احملكمــة العليــا يف هــذه املرحلــة.
االعتقال السياسي:
رغــم النفــي املســتمر مــن قبــل احلكومــة الفلســطينية واالجهــزة االمنية
لوجــود اعتقــال سياســي يف مناطــق الســلطة الفلســطينية اال ان واقــع
احلــال غيــر ذلــك ،ال توجــد احصائيــات حــول عــدد املعتقلــن علــى
خلفيــة االنتمــاء السياســي او الــرأي أو معارضــة الســلطة ولكــن يف
الواقــع ان هــذا النــوع مــن االعتقــال ال يــزال قائمــا حيــث تابــع املركــز
 9قضايــا تتعلــق باالعتقــال علــى خلفيــة انتمــاء سياســي او نشــاط
سياســي معــارض مت اغــاق  8منهــا 7 ،ايجابيــا حيــث مت االفــراج
عنهــم ومازالــت لدينــا قضيــة قيــد املتابعــة.
التوقيف غير القانوني لالشخاص على ذمة

محامــو املركــز التماســات لــدى محكمــة العــدل العليــا يف رام اهلل.
وعلــى ضوئــه ،وكــون اعتقالهــم جــاء مخالفــا للقانــون ،صــدر قــرار
مــن احملكمــة باالفــراج عنهــم ،وقــد مت االفــراج عــن املوقوفــن بالفعــل
والذيــن كانــوا مــن محافظتــي طوبــاس وقلقيليــة.
االخطاء الطبية:
مــع اســتمرار متابعــة املركــز هــذا امللــف ومشــاركته يف ائتــاف واســع
يتعلــق باالخطــاء الطبيــة ،اال ان املتابعــة القانونيــة مــا زالــت تواجــه
حتديــات كبيــرة اهمهــا غيــاب قانــون خــاص مبوضــوع االخطــاء
الطبيــة ،ويتــم التقاضــي حســب قانــون االخطــاء املهنيــة والــذي كان
ســاري املفعــول قبــل عــام  ،1967ورغــم ذلــك فقــد تابــع املركــز  6قضايا
خــال عــام  2016منهــا  5مت تبينهــا عــام  2015واغلقــت  5منها بســبب
توجــه املتضرريــن الــى مســألة التعويــض وليــس املســؤولية اجلزائيــة
واملركــز ال يتابــع هــذا النــوع مــن القضايــا .وعــادة تتابــع مــن قبــل
محامــي القطــاع اخلــاص.

المحافظ:
مــن بــن القضايــا التــي تبناهــا املركــز خــال العــام  ،2016كان
مــا يعــرف ب «توقيــف االشــخاص علــى ذمــة احملافــظ» .ويعتبــر

ضرب القوانين بعرض الحائط وتعدي المتنفذين
على األمالك العامة:

هــذا التوقيــف غيــر قانونــي ،حيــث انــه مخالــف للقانــون االساســي

مــن بــن قضايــا املصلحــة العامــة التــي تبناهــا املركــز يف االعــوام

الفلســطيني وقانــون االجــراءات اجلزائيــة رقــم ( )3لســنة  .2001وقــد

الســابقة مــا يعــرف «بقضيــة اريحــا» ،والتــي تتمثــل يف ابــرام اتفــاق

تلقــى املركــز توكيــات بهــذا الشــأن ،ووجــه محامــو املركــز خطابــات

بــن بلديــة اريحــا و«شــركة صامــد» وذلــك بــان تهــب البلديــة «صامــد»

الــى احملافظــن لضــرورة االفــراج عــن املوقوفــن كونهــا متــت بصــورة

اراض يف منطقــة اريحــا تقــارب مســاحتها ال  12.5دومنــا مــع بئــر مــاء

غيــر قانونيــة .ولعــدم اســتجابة احملافظــن لتلــك اخلطابــات ،رفــع

ارتــوازي .وقــد مت اجنــاز هــذا االتفــاق حتــت مــا يســمى «بعقــد هبــة»
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يف دائــرة تســجيل اراضــي يف اريحــا وبالفعــل مت تســجيل االرض باســم

فــان محكمــة العــدل العليــا ردت القضيــة وقالــت ان هــذا االمــر مــن

مجلــس بلــدي اريحــا.

اختصــاص القضــاء املدنــي وليــس االداري.

وبعــد فتــرة تفاجــأت البلديــة بانــه مت نقــل ملكيــة هــذه االرض الــى

وعليــة تلقينــا توكيــا جديــدا مــن بلديــة اريحــا ونحــن االن بصــدد

اســم حركــة فتــح ،وذلــك دون علــم املجلــس البلــدي ،وقــد وكلنــا املجلــس
البلــدي لرفــع قضيــة علــى حركــة فتــح والرئيــس عبــاس ومديــر دائــرة
تســجيل االراضــي يف اريحــا ومديــر تســجيل االراضــي يف الضفــة.
وقمنــا برفــع التمــاس لــدى محكمــة العــدل العليــا باعتبــار ان مــا مت
يشــكل مخالفــة صارخــة للقانــون االساســي الفلســطيني ،ولالســف

اعــداد الئحــة دعــوى مدنيــة للتوجــه الــى القضــاء املدنــي بغيــة طلــب
ابطــال ســندات التســجيل الصــادرة باســم حركــة فتــح.
ويف ضــوء الوضــع القانونــي املتــردي يف االراضــي الفلســطينية،
والــذي يظهــر جليــا ان ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى مقاليــد كافــة
الســلطات ،ادى بنــا الــى الوصــول لهــذه النتيجــة.

قضايا تعالج في المحاكم الفلسطينية

نوع القضية

قضايا
جديدة

متراكمة

عدد امللفات التي عوجلت
خالل فترة التقرير

مغلقة

إيجاب ًا

سلب ًا

غير ذلك

قيد
املتابعة

املصلحة العامة

8

5

13

8

3

2

3

5

اخطا طبية

1

5

6

5

0

0

5

1

اعتقال سياسي

8

1

9

8

7

0

1

1

قضايا متنوعة

2

2

4

0

0

0

0

4

استشارات قانونية
املجموع الكلي
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19

44

13

32

21

10

2

9

11
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يؤمــن مركــز القــدس بــان العمــل ضمــن التحالفــات واالنضمــام الــى االئتالفــات هــو أحــد اهــم االســتراتيجيات لتوحيــد
اجلهــود ،وجتنــب االزدواجيــة يف العمــل ،وتعزيــز روح التكامــل والتعــاون بــن املؤسســات التــي تعمــل يف ذات املجــال.
ونــورد فيمــا يلــي اهــم االئتالفــات واكثرهــا تأثيــرا علــى حالــة حقــوق االنســان الفلســطيني:
شــبكة املنظمــات األهليــة الفلســطينية :تهــدف الشــبكة الــى حمايــة وتقويــة الــدور الــذي يلعبــه املجتمــع املدنــي مــن
خــال توحيــد اجلهــود للتأثيــر علــى احلكومــات والسياســات ،ومواجهــة انتهــاكات حقــوق االنســان والسياســات التــي
تهــدف الــى تقويــض دور مؤسســات املجتمــع املدنــي وتســتهدف وجودهــا .وقــد عــاد املركــز يف العــام  2016ليشــغل
عضويــة مجلــس ادارة الشــبكة ،وانتخــب لرئاســة مجلــس االدارة املشــترك للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .والشــبكة بصــدد
انهــاء خطــة اســتراتيجية مدتهــا اربــع ســنوات ،مبنيــة علــى مراجعــة دور العمــل االهلــي يف الظــروف احلرجــة التــي ميــر
بهــا الشــعب الفلســطيني والتحديــات واالخطــار التــي تواجــه العمــل االهلــي ،وكيفيــة لعــب العمــل االهلــي دورا اكبــر
يف املســاهمة بانهــاء االحتــال واملشــاركة يف احليــاة العامــة لتعزيــز الدميقراطيــة الداخليــة وحمايــة حقــوق االنســان.
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مجلس منظمات حقوق االنسان:

لجنة الحريات العامة:

وهــو ائتــاف مكــون مــن  12مؤسســة حقوقيــة فلســطينية مــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،باالضافــة الــى الهيئة املســتقلة حلقوق االنســان،

وهــي جلنــة مكونــة مــن شــخصيات عامــة ،هيئات سياســية ومؤسســات
متخصصــة ،والتــي تعمــل بشــكل جماعــي علــى مواجهــة االنتهــاكات
املتعلقــة باحلريــات العامــة والناجتــة عــن اخلــاف السياســي .وكذلــك
مراقبــة االنتهــاكات يف حــال ارتــكاب انتهــاكات جســيمة حلقــوق
االنســان مــن احلكومتــن (يف الضفــة وغــزة) ،وحتــاول بــذل اجلهــود
مــع املســتويات السياســية لتحييــد انتهــاك حقــوق االنســان بالرغــم مــن
االنقســام السياســي.

بوصفهــا عضــوا مراقبــا .يعمــل املجلــس علــى توحيــد صــوت منظمــات
حقــوق االنســان الفلســطيني ،ويكتســب حضــورا متزايــدا ومصداقيــة
متزايــدة .وهنــاك محــاوالت لتطويــر عمــل املجلــس وفــق خطــة تعمــل
علــى تفعيــل الــدور القيــادي للمجلــس ،وليــس فقــط العمــل ضمــن ردود
الفعل.
االئتالف االهلي للرقابة على التشريعات:
جــاء االئتــاف للرقابــة علــى احلالــة التشــريعية الفلســطينية مــع
اســتمرار تعطيــل املجلــس التشــريعي واالفــراط يف القــرارات بقوانــن
الصــادرة عــن الرئيــس والتــي تعمــق االنقســام مــن ناحيــة وتعــزز هيمنــة
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات األخــرى .ويلعــب االئتــاف دورا
يف التوعيــة باملخاطــر التــي تشــكلها بعــض التشــريعات علــى حقــوق
املواطنــن ،وبلــورة رأي عــام ضاغــط بشــأن عــدم تعميــق االنقســام
السياســي بانقســام تشــريعي.

ائتالف الرقابة على تنفيذ قرارات المحاكم:
وهــو ائتــاف مت تشــكيله بعــد ان ســادت ظاهــرة عــدم تنفيــذ قــرارات
احملاكــم نتيجــة االنقســام السياســي وغيــاب احملاســبة والفصــل بــن
الســلطات واضعــاف اجلهــاز القضائــي .ويف العــام  2016عمــل املركــز
بالتعــاون مــع باقــي اعضــاء االئتــاف علــى بنــاء “قضيــة جماعيــة»
لتعويــض املفصولــن مــن وظائفهــم العموميــة بشــكل تعســفي عــن
فتــرات الفصــل .اضافــة الــى انــه مت رفــع قضيــة للتعويــض يف احــدى
قضايــا التعذيــب.
وسيســتمر املركــز يف العمــل ضمــن االئتالفــات االخــرى التــي
هــو عضــو فيهــا وهــي «االئتــاف مـــن اجـــل القــدس» و«االئتــاف
الفلســــطيني ملناهضــــة التعذيــــب» و«االئتــاف ملناهضــــة عقوبــــة
االعــــدام» و«احلملــة ملواجهــة العنــف ضــد النســاء».
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الحمالت
الحملــة الوطنيــة إلســترداد جثاميــن الشــهداء والكشــف
عــن مصيــر المفقوديــن
”لنا أسماء ...ولنا وطن “
حققـت احلملة ،فـي العـام  ،2016مجموعـة مـن اإلجنـازات النوعيــة .كان ابرزهــا تقدمي
اربعــة إلتماســات مختلفــة للمحكمــة االســرائيلية العليــا وتقــدمي مراســات أوليــة يف
حوالــي  155حالــة استشــهاد تتــراوح بــن االحتجــاز يف الثالجــات او يف مقابــر األرقــام.
حيــث مت تقــدمي ثالثــة إلتماســات تضمنــت مــا مجموعــه  113حالــة مــن الشــهداء املوجوديــن
يف مقابــر االرقــام والبــدء مبراســات متعلقــة بـــ 11ملفــا جديــدا تتعلــق بشــهداء قطــاع غــزة
مت احلصــول علــى وكاالت مــن عائالتهــم خــال العــام  2016كنــوع مــن الضغــط لتنفيــذ
التعهــد الــذي مت انتزاعــه يف العــام  2015مــن جيــش االحتــال امــام احملكمــة العليــا
اإلســرائيلية ،والــذي يتضمــن ان يقــوم جيــش االحتــال بتحريــر كافــة اجلثامــن احملتجــزة
لديــه يف مقابــر االرقــام وأن ال يعــود الحتجــاز أي جثمــان جديــد ،وأن يبــدأ بإنشــاء بنــك
لفحــص احلمــض النــووي تابــع للجيــش وأن يقــوم بأخــذ عينــات مــن عائــات  119شــهيدا
اعتــرف بوجودهــم يف مقابــر االرقــام.
اضافــة الــى تبنــي ملفــات  28جثمانــا لشــهداء ارتقــوا خــال العــام  2016مت حتريــر 23
منهــم جلهــم يف نهايــة العــام  2016وتقــدمي التمــاس احتــوى علــى  10ملفــات لشــهداء مت
اســتنفاذ االجــراءات االوليــة دون تســليمهم واحلصــول علــى قــرار مــن النيابــة باإلفــراج عــن
 7منهــم ومازالــت هنالــك  5ملفــات لشــهداء محتجزيــن يف الثالجــات حتــى هــذه اللحظــة.
اضافــة الــى متابعــة مجموعــة مــن قضايــا التحقيــق يف حــاالت االعــدام للشــهداء والتــي
بــدت واضحــة يف الكثيــر مــن احلــاالت متاشــيا مــع سياســة حكومــة االحتــال اليمينيــة
املتطرفــة بإطــاق النــار علــى الفلســطينيني فــورا بــدل الســيطرة عليهــم واعتقالهــم يف حــال
االشــتباه انهــم يشــكلون خطــرا علــى جنــود االحتــال ومســتوطنيه.
وتزامــن اجلهــد القانونــي املبــذول خــال العــام مــع حــراك شــعبي يف الشــارع متثــل يف عقــد
العديــد مــن اللقــاءات واالجتماعــات مــع عائــات الشــهداء احملتجــزة جثامينهــم ومجموعــة
مــن الوقفــات واملســيرات كان اكبرهــا احيــاء اليــوم الوطنــي ملقابــر االرقــام يف  8\27مــن
كل عــام مبشــاركة واســعة مــن عائــات الشــهداء يف كل احملافظــات ومشــاركة شــعبية
ورســمية واســعة اعــادت تســليط الضــوء علــى قضيــة احتجــاز اجلثامــن.
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ســيعمل مركــز القــدس خــالل العــام  2016علــى:
مطالبــة اجلهــات الرســمية االســرائيلية ومــن خــال احملكمــة
بالتوقــف عــن احتجــاز جثامــن الشــهداء واالفــراج عــن اجلثامــن
احملتجــزة يف ثالجــات االحتــال االســرائيلي بــدون قيــود أو
شــروط علــى دفنهــم وتشــييعهم.
إلــزام احلكومــة االســرائيلية بتســريع إنشــاء بنــك احلمــض
النــووي.
الشــروع فــورا بإجــراءات تســليم ال 119جثمانــا التــي اعترفــت
قيــادة االحتــال بوجودهــم يف املقابــر التــي تشــرف عليهــا،
وتكثيــف البحــث عــن عشــرات اجلثامــن التــي مت فقدانهــا او
العبــث بهــا.
تكثيــف اجلهــود مــن أجــل إلــزام احلكومــة االســرائيلية بالكشــف
عــن مصيــر  69مفقــودا.
الــزام قيــادة اجليــش بتحديــد أماكــن دفــن مــا تبقــى مــن اجلثامــن
التــي تدعــي انهــا مفقــودة مبــا يف ذلــك االماكــن التــي تعاقــدت مــع
شــركات خاصــة بدفــن بعــض اجلثامــن فيها.
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حملة موائمة االماكن العامة لذوي االحتياجات
الخاصة
(نابلس صديقة لذوي االحتياجات اخلاصة)
تهدف احلملة والتي مت اطالقها يوم  2016\11\28بالشراكة مع
االحتاد العام لألشخاص ذوي االعاقة إلى تهيئة البيئة بشكل
ميكن االشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام كافة االماكن العامة
واملساهمة يف عملية دمج حقيقي لهم يف املجتمع.
تعتبــر املوائمــة مــن اهــم مــواد قانــون حقــوق ذوي االعاقــة ،فاملوائمــة
تســاعد ذوي االعاقــة علــى اخلــروج مــن بيوتهــم واحلصــول علــى
حقهــم يف التعليــم املدرســي واجلامعــي واملهنــي واحلصــول علــى عمل
الئــق ميكنهــم مــن تكويــن اســرة والعيــش حيــاة كرميــة ومــن هنــا جــاء
اهتمــام املركــز بإطــاق هــذه احلملــة مــن بــاب حرصهــا علــى حقــوق
االشــخاص ذوي االعاقــة يف ممارســة حياتهــم الطبيعيــة  ,تهــدف
احلملــة يف ســنة  2017الــى احــداث تغييــر حقيقــي يف مدينــة نابلــس
علــى وجــه اخلصــوص وتتطلــع الــى توســيع نطــاق عملهــا ليشــمل كل
مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

التدريب ورفع الوعي
لقاءات رفع الوعي
مت تنفيــذ  16لقــاء رفــع وعــي لعــام  2016يف مناطــق مختلفــة يف الضفــة
الغربيــة وخاصــة مناطــق «ج» مثــل (فــروش بيــت دجــن ،ياســوف ،عقربــا،
كفــر اللبــد ،بيــت دجــن ،ســلفيت ،طولكــرم ،عــرب الرماضــن ،جيــوس،
الزبيــدات ،املغيــر ،الســاوية ،شــوفة ،عــزون ،مجــل بنــي فاضــل) تــراوح
عــدد احلضــور مــا بــن  11-20مــن ذكــور وانــاث .الفئــة املســتهدفة مجالــس
محليــة و متطوعــي املركــز .اهــم املواضيــع التــي مت التطــرف اليهــا كيفيــة
متابعــة االخطــارات واوامــر الهــدم االجــراءات القانونية الالزمــة ،اعتداءات
املســتوطنني ،توعيــة يف قضايــا جديــدة مثــل االخطــاء الطبيــة ،والتوثيــق
اضافــة الــى مصــادرة االراضــي.
نشاطات المناصرة
مت تنفيــذ  20زيــارة ميدانيــة خــال هــذا العــام شــملت املناطــق التاليــة
(دومــا ،برطعــة ،اخلــان االحمــر ،عــزون ،فــروش بيــت دجــن ،بيــت دجــن
زبيــدات ،نويعمــة ،املغيــر ،جبــع ،عناتــا ،قلقيليــة ،عقربــا ،كفــر اللبــد ،مجــدل
بنــي فاضــل ،ياســوف ،جيــوس ،جنصافــوط ،عــرب الرماضــن ،الســاوية)
مــن اجــل اخــد وكاالت مــن التجمعــات والقــرى أي متابعــات للقضايــا او يف
اطــار جهــود املناصــرة حــول اوضــاع هــذه التجمعــات للصحافــة او املمولــن
او املتضامنــن مــع الشــعب الفلســطيني مــن دول اخــرى.
التدريبات
مت تنفيــذ  6تدريبــات متخصصــة مختلفــة خــال هــذا العــام ،شــملت قرابــة
مئــة مــن النشــطاء وأعضــاء املجالــس احملليــة بهــدف تعزيــز معرفتهــم
باليــات التوثيــق وطرقهــا ،اضافــة الــى تفعيــل دور الشــباب يف االعــام
املجتمعــي وتوثيــق االنتهــاكات ،وطــرق عمــل حمــات ضاغطــة يف قضايــا
مجتمعيــة تهمهــم .كمــا ومت تدريــب عــدة مجالــس محليــة حــول اليــات
التعامــل مــع االخطــارات ومصــادرة االراضــي االعتــداءات وطــرق التصــدي
لهــا.
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جوالت ميدانية
كمــا ومت تنفيــذ جولتــن ميدانيتــن بالتعــاون مــع حركــة املدافعــون عــن
حقــوق االنســان .اجلولــة االولــى يف طويــل ويانــون عقربــا وقصــرة
بهــدف التعــرف علــى هــذه املنطقــة ودعــم قضاياهــم مبشــاركة 25
ناشــطا.
امــا اجلولــة الثانيــة وهــي جولــة صحافيــة فقــد مت تنفيذهــا بالتعــاون
مــع نــادي االعــام جلامعــة بيرزيــت شــملت قريــة بيــت ســكاريا يف بيت
حلــم ،حيــث تعــرف املشــاركون علــى اوضــاع هــذه القريــة ومعاناتهــم
اليوميــة مــع االحتــال الــذي يصعــب حياتهــم .مبشــاركة  27صحفيــا
وطالــب اعــام.
حركة المدافعون عن حقوق االنسان
مت تنفيــذ تدريبــن للمدافعــن عــن حقــوق االنســان حتــت عنــوان:
«ادارة حمــات احلشــد واملناصــرة وتوثيــق انتهــاكات حقــوق االنســان
واالعــام االجتماعــي» يف التواريــخ التاليــة  14-16.4.2016والثانــي
 25-27.8.2016عــدد احلضــور تــرواح بــن  25-30متدربــا مــن
املدافعــن مــن مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة .
اليوم المفتوح
مشاركة متطوعو المركز في التخطيط
يحــرص مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان علــى
اتبــاع نهــج تشــاركي يف التشــاور مــع الشــركاء واملســتفيدين مــن
خدمــات املركــز يف القطاعــات املختلفــة واالخــذ بتوصياتهــم وآرائهــم
حــول سياســة عمــل املركــز والتأثيــر يف خططــه وبرامجــه .ويف هــذا
االطــار عقــد يف مدينــة نابلــس بتاريــخ  2016\11\27لقــاء مفتــوح
دعــي اليــه رؤســاء واعضــاء الهيئــات احملليــة يف القــرى والتجمعــات
التــي تتعــرض النتهــاكات االحتــال املســتمرة مــن إخطــارات هــدم
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ووقــف بنــاء ومصــادرة اراضــي ،اضافــة الــى املســتفيدين مــن خدمــات
املركــز القانونيــة اصحــاب القضايــا التــي يعمــل عليهــا محامــو املركــز
ومجموعــة املدافعــن عــن حقــوق االنســان التــي تلقــت التدريبــات
خــال العــام املنصــرم ،اضافــة الــى العديــد مــن املؤسســات الشــريكة
والشــخصيات االعتباريــة  .واطلــق املركــز خــال اللقــاء املفتــوح حملــة
موائمــة االماكــن العامــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة بالتعــاون مــع
االحتــاد العــام لألشــخاص ذوي االعاقــة حتــت شــعار (نابلــس صديقــة
لــذوي االعاقــة).
وجــرى خــال اليــوم تقســيم املشــاركني الذيــن زاد عددهــم عــن 300
مشــارك ومشــاركة الــى ثــاث مجموعــات كان االنضمــام اليهــا
اختياريــا ،تناولــت نقــاش مجموعــة مــن القضايــا التــي تهــم املشــاركني
ويعمــل عليهــا املركــز وهــي :التحديــات التــي تواجــه حالــة حقــوق
االنســان يف القــدس ،ووضــع التجمعــات الفلســطينية يف املنطقــة
«ج» ،وحالــة حقــوق االنســان يف املناطــق اخلاضعــة لواليــة الســلطة
الفلســطينية.
خرجــت املجموعــات بتوصيــات هامــة ســوف تقــدم يف اول اجتمــاع
ملجلــس االدارة مــع مقترحــات الطاقــم التنفيــذي لتطويــر بعــض جوانب
برامجنــا لتغــدو اكثــر اســتجابة الحتياجــات املواطنــن واملدافعــن عــن
حقــوق االنســان ومــن بينهــم القاعــدة العريضــة ملتطوعــي املركــز الذيــن
يعتبــرون مــن أهــم أرصدتــه واحتياطاتــه.
بعض من اراء المشاركين في اليوم المفتوح
االب يوسف سعادة
علــى الرغــم مــن حالــة اإلحبــاط والفوضــى التــي تســود الشــارع
الفلســطيني اال اننــي اشــعر بالتفــاؤل لوجــود مثــل هــذه املؤسســة التــي
اســتطاعت تنظيــم مهرجــان عجــزت كبــرى الفصائــل عــن تنظيمــه.

جمانــة جبريــل \ بيــت صفافــا القــدس – احــدى املشــاركات يف
برنامــج مدافعــن عــن حقــوق االنســان 2016
يــوم جميــل وغنــي ومثمــر ،لــم أشــعر بامللــل علــى الرغــم مــن كثــرة
املعلومــات ،القضايــا املطروحــة كانــت انســانية ومهمــة جــداً ،أمتنــى
أن نكــون علــى قــدر املســؤولية وان نســتطيع اكمــال مســيرة املدافعــون
عــن حقــوق االنســان.

رمي العمري
انــا اول مــره بحضــر اشــي ملركــز القــدس بــس كان النشــاط كتيــر
مرتــب ومنظــم والكلمــات مرتبــة وقصيــرة ومــش مملــة ،واســتفدت
كتيــر مــن الكلمــات صــرت اعــرف حقائــق وقوانــن اكتــر ،واســتفدت
كتيــر مــن ورشــة العمــل وبتمنــى يصيــر لقــاءات منظمــة متــل هيــك
واقــدر احضرهــا.

احمد كيالني \ جنني – فريق مدافعني عن حقوق االنسان

االصدارات واملشاركات االعالمية للمركز:

بخصــوص اليــوم املفتــوح مــن افضــل االشــياء التــي يقــوم بهــا املركــز
ســنويا هــو هــذا اليــوم الــذي مــن خاللــه يعــرض للمجتمــع مــا توصــل
اليــة خــال عــام مــن العمــل حافــل باالجنــازات .ويتميــز هــذا اليــوم
ســنويا بتكــرمي مجموعــة مدافعــن جــدد تضــاف الــى صفــوف الشــباب
القانونيــن املدافعــن عــن حقــوق االنســان حتــى يصبــح بــكل مــكان
مدافــع عــن حقــوق االنســان .ويتميز ايضا مبشــاركة واشــراك الشــباب
يف العمــل باليــوم املفتــوح وكافــة برامــج املركــز  ،واكثــر مــا مييــز هــذا
اليــوم ميكــن ان نقــول عنــه اليــوم الطبيــب  ...كــون املركــز يعمــل علــى
دراســة توجهــات املجتمــع املســتهدف ليضــع يــده علــى اجلــرح ويعمــل
علــى عالجــه ضمــن االمكانيــات املتوفــره للمركــز مــن املمكــن ان نقــول
عنــه مركــز املجتمــع النــه يعمــل مــن املجتمــع وللمجتمــع وباملجتمــع،
املركــز الــذي يبنــي برامجــه دائمــا بهــذا اليــوم ســنويا ســيبقى يعمــل
بهمــة املتطوعــن واالدارة الرائعــه واملوظفــن املبدعــن يــوم ســنوي
مفتــوح يف نهايــة العــام هــو نقطــة بدايــة للعــام املقبــل.

االتــي هــي مجموعــة مــن ابــرز االصــدارات واملشــاركات االعالميــة
للمركــز يف العــام :2016

مدى شلبك \ صحفية
كونــي صحفيــة اعمــل بشــكل حــر وجــدت ان اللقــاء مهــم ملــدى ارتبــاط
الصحافــة واإلعــام بالقانــون وحقــوق اإلنســان كان اللقــاء منظمــا
بشــكل جيــد والوقــت مقســم ليناســب جميــع الكلمــات واحملاضــرات
التــي عقــدت والتــي وجــدت أنهــا حتتــوي معلومــات مفيــدة خصوصــا
حــول مدينــة القــدس واملخاطــر التــي تــدور حولهــا واملخططــات
الراميــة لتهويــد املدينــة ومــا إلــى ذلــك.

نشــرات توعويــة قصيــرة :مت اعــداد وطباعــة وتوزيــع نشــريتني
توعويتــن ،االول كان لرفــع الوعــي بكيفيــة املواجهــة القانونيــة
يف حــاالت اعتــداءات املســتوطنني ،والثانــي كان للتعريــف بحملــة
موائمــة االماكــن العامــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة.
 3افالم قصيرة “انيميشــن” :االول كان حول موضوع االرشــادات
القانونيــة العتــداءات املســتوطنني ،الثانــي كان عبــارة عــن فيلــم
قصيــر حــول اجنــازات احلملــة الوطنيــة الســترداد جثامــن
الشــهداء ،والثالــث كان مبثابــة دعــوة للمشــاركة يف اليــوم الوطنــي
ملقابر االرقام   .
 2ســبوتات اعالميــة يف االذاعــات احملليــة :تنــاول الســبوت االول
موضــوع اعتــداءات املســتوطنني ومت بثــه علــى محطتــن اذاعيتــن
لشــهر كامــل بواقــع  60مــرة ،امــا الثانــي فــكان مخصــص كدعــوة
عامــة للمشــاركة يف اليــوم الوطنــي ملقابــر االرقــام.
بيانــات واوراق موقــف :مت اصــدار  32بيانــا كانــت تتعلــق
باجلثامــن احملتجــزة ،وقضايــا املصلحــة العامــة ،منهــا مــا صــدر
فقــط عــن املركــز ،ومنهــا مــا صــدر عــن منظمــات حقوقيــة نحــن
شــركاء فيهــا.
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ميكن تلخيص ابرز التغيرات و التطورات التي حدثت يف البيئة الداخلية للمركز فيما يلي:
الهيئة العامة
عقدت الهيئة العامة للمركز خالل الفترة اجتماعني غير عادي وعادي بتاريخ 11.05.2016
االجتمــاع االول (غيــر عــادي) :أقــرت خاللــه الهيئــة العامــة تعديــل النظــام االساســي للمركــز بإضافــة مــادة تنظــم
العضويــة الفخريــة وشــروطها ،امــا التعديــل الثانــي فــكان يف فتــرة مجلــس االدارة حيــث تقــرر متديــد فتــرة مجلــس االدارة
مــن ســنتني الــى ثــاث ســنوات.
االجتمــاع الثانــي (العــادي) :حيــث ناقشــت خاللهمــا تطــورات العمــل يف املركــز وراجعــت السياســات واألولويــات التــي
يجــب ان تعكســها اخلطــة وأقــرت التقريريــن االداري واملالــي ،وانتخبــت مجلــس ادارة جديــدا.
مجلس اإلدارة
تعــرض مجلــس االدارة النتكاســة بعــد اجتماعــه األول باخلســارة الفجائيــة برحيــل رئيســه الراحــل تيســير عــاروري وعقــد
املجلــس يعــد انتخابــه ثالثــة اجتماعــات ،وعمــل الترتيبــات االنتقاليــة بعــد رحيــل رئيســه ،وكلــف نائــب الرئيــس الســيد
نصفــت اخلفــش كقائــم بأعمــال الرئيــس ،وناقــش العديــد مــن القضايــا و اطلــع علــى ســير العمــل يف املركــز ورتــب لقــاء
مفتوحــا مــع الطاقــم لالســتماع الــى همومــه واحتياجاتــه ووضعهــا علــى جــدول األعمــال.
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اللقاء مع مجلس اإلدارة:

عمــل يف املركــز خــال العــام احلالــي  38موظفــا وموظفــة ،موزعــون
علــى اربــع وحــدات هــي الوحــدة القانونيــة  ،وحــدة املناصــرة  ،وحــدة
البرامــج و والوحــدة االداريــة ،منهــم  29بوظائــف كليــة ،و 6وظائــف
جزئيــة وعقــود مؤقتــة ،وثالثــة متدربــن بنســبة مقربــة 16% ،76%و
 ،8%موزعــن حســب النــوع االجتماعــي الــى  17أنثــى و  21ذكــرا
بنســبة مقربــة  45%و  55%علــى التوالــي.

علــى هامــش تدريــب ادارة الضغــط وبنــاء الفريــق مت تنظيــم لقــاء
مفتــوح بــن طاقــم العاملــن يف املركــز و مجلــس اإلدارة ،حيــث اتــاح
اللقــاء للطاقــم التواصــل عــن قــرب مــع اعضــاء مجلــس االدارة
واالســتماع اليهــم ومــا الــذي يتوقعــه املجلــس مــن الطاقــم لتحقيــق
اهــداف املركــز و وتطويــر ادائــه بشــكل مســتمر ،كمــا اســتمع مجلــس
اإلدارة الــى آراء العاملــن ووجهــات نظرهــم حــول عملهــم و التحديــات
و الصعوبــات التــي تواجههــم ،كمــا اســتطاعوا ان يطلعــوا املجلــس علــى
بعــض املطالــب التــي تســاهم يف حتســن بيئتهــم و حتفزهــم للعمــل.

هذا باإلضاف ة الى  2بعقود استشارية.
انضــم الــى طاقــم العاملــن خــال العــام احلالــي كل مــن الزميلــة شــعلة
عبــد الهــادي بوظيفــة منســقة مشــروع ،الزميلــة منــى صالــح بوظيفــة
منســقة الوحــدة القانونيــة والزمــاء حســن شــجاعية وعلــي حمــد اهلل
ووســام عبــد ربــه بوظيفــة باحثــن ومنســقني ميدانيــن.
تطوير قدرات العاملين وتمكينهم ودمجهم
في ثقافة المؤسسة
ضمــن سياســة املركــز و توجهــه يف االســتثمار يف مــوارده البشــرية
 ،مبــا يســاهم يف تطويــر قــدرات العاملــن وحتفيزهــم للعمــل علــى
حتقيــق اهــداف املركــز و اهدافهــم الشــخصية ،نظــم املركــز مجموعــة
مــن النشــاطات والتدريبــات للطاقــم علــى املســتوى اجلماعــي و
الفــردي و ابرزهــا:
إدارة الضغط وبناء الفريق:
نظــم املركــز تدريبــا لطاقــم العاملــن ملــدة يومــن حــول إدارة الضغــط
و وبنــاء الفريــق وذلــك اســتجابة الحتياجــات املوظفــن يف حتســن
مهــارات االتصــال والتواصــل لديهــم والتعامــل بشــكل أفضــل مــع
الضغــط املرتبــط بالعمــل ،كمــا ان التدريــب اتــاح للعاملــن التعــرف
علــى زمالئهــم و االدوار التــي يؤدونهــا يف املؤسســة عــن قــرب وتعميــق
الثقافــة املؤسســية املشــتركة.
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ورشة التخطيط:
نظــم املركــز خــال شــهر تشــرين أول  2016ورشــة للتخطيــط للعــام
املقبــل حيــث شــارك الطاقــم و اعضــاء مــن مجلــس اإلدارة يف الورشــة
علــى مــدار يــوم كامــل مت خاللــه اســتعراض مــا مت اجنــازه مــن خطــة
 2016و مــا تبقــى إلجنــازه مــع نهايــة العــام ،كمــا مت عــرض مســودة
أوليــة خلطــة  2017مت بعدهــا تقســيم الفريــق الــى  3مجموعــات عمــل
ملراجعــة اخلطــة و مناقشــة االنشــطة و اقتــراح التعديــات ،و مــن
ثــم عــرض نتائــج عمــل املجموعــات علــى الفريــق و اخلــروج بنســخة
معدلــة ومنقحــة مــن اخلطــة الســنوية .2017
مشاركة المتطوعين في التخطيط:
يحــرص مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان علــى
اتبــاع نهــج تشــاركي يف التشــاور مــع الشــركاء واملســتفيدين مــن
خدمــات املركــز يف القطاعــات املختلفــة واالخــذ بتوصياتهــم وآرائهــم
حــول سياســة عمــل املركــز والتأثيــر يف خططــه وبرامجــه .ويف هــذا
االطــار عقــد يف مدينــة نابلــس بتاريــخ  2016\11\27لقــاء مفتــوح
دعــي اليــه رؤســاء واعضــاء الهيئــات احملليــة يف القــرى والتجمعــات
التــي تتعــرض النتهــاكات االحتــال املســتمرة مــن إخطــارات هــدم
ووقــف بنــاء ومصــادرة اراضــي ،اضافــة الــى املســتفيدين مــن خدمــات

املركــز القانونيــة اصحــاب القضايــا التــي يعمــل عليهــا محامــو املركــز
ومجموعــة املدافعــن عــن حقــوق االنســان التــي تلقــت التدريبــات
خــال العــام املنصــرم ،اضافــة الــى العديــد مــن املؤسســات الشــريكة
والشــخصيات االعتباريــة  .واطلــق املركــز خــال اللقــاء املفتــوح حملــة
موائمــة االماكــن العامــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة بالتعــاون مــع
االحتــاد العــام لألشــخاص ذوي االعاقــة حتــت شــعار (نابلــس صديقــة
لــذوي االعاقــة).
وجــرى خــال اليــوم تقســيم املشــاركني الذيــن زاد عددهــم عــن 300
مشــارك ومشــاركة الــى ثــاث مجموعــات كان االنضمــام اليهــا
اختياريــا ،تناولــت نقــاش مجموعــة مــن القضايــا التــي تهــم املشــاركني
ويعمــل عليهــا املركــز وهــي :التحديــات التــي تواجــه حالــة حقــوق
االنســان يف القــدس ،ووضــع التجمعــات الفلســطينية يف املنطقــة
ج ،وحالــة حقــوق االنســان يف املناطــق اخلاضعــة لواليــة الســلطة
الفلســطينية.
خرجــت املجموعــات بتوصيــات هامــة ســوف تقــدم يف اول اجتمــاع
ملجلــس االدارة مــع مقترحــات الطاقــم التنفيــذي لتطويــر بعــض جوانب
برامجنــا لتغــدو اكثــر اســتجابة الحتياجــات املواطنــن واملدافعــن عــن
حقــوق االنســان ومــن بينهــم القاعــدة العريضــة ملتطوعــي املركــز الذيــن
يعتبــرون مــن أهــم أرصدتــه واحتياطاتــه.
التدريبات الفردية ألفراد الطاقم خالل العام
:2016
شــارك افــراد مــن الطاقــم يف  7دورات متخصصــة مختلفــة تبعــا
لوظائفهــم واحتياجاتهــم .ففــي مجــال ادارة املشــاريع شــاركت الزميلــة
شــعلة عبــد الهــادي يف تدريــب منهجيــة حقــوق األنســان يف ادارة
املشــاريع كمــا شــاركت مــع الزميلــة وروال ســعيد يف تدريــب حــول

مخرجــات املشــاريع بالتعــاون مــع القنصليــة الســويدية ،وشــاركت
الزميلــة روال يف تدريــب حــول اليــات تقييــم املشــاريع مــع مؤسســة
خبــز مــن اجــل العالــم.
أمــا يف مجــال حقــوق االنســان فقــد شــارك الزميــل امجــد بطــة يف
دورة عنبتــاوي  26يف تونــس» القضــاء علــى التمييــز مــن اجــل تعزيــز
و احتــرام حقــوق األنســان» وشــاركت الزميلــة مــي و الزميــل وائــل يف
تدريــب حــول اســتخدام آليــات القانــون الدولــي االنســاني للدفــاع عــن
حقــوق األنســان ،يف ايطاليــا ،وشــارك الزميــان ســلوى ووائــل يف
دورة حــول العدالــة االنتقاليــة وحقــوق األنســان وشــاركت ســلوى يف
دورة حــول اعــداد تقاريــر الظــل و شــارك الزميــان عثمــان حمــداهلل و
حســن شــجاعية يف تدريــب حــول اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
تطوير اداة تقييم جديدة ألداء األفراد:
طــور الطاقــم مبــوارده الذاتيــة أداة التقييــم ألداء األفــراد املســتخدمة
واعتمد أداة جديدة تقوم على التقييم الذاتي والتشــاركي ،للمســاعدة
يف حتقيــق  4أهــداف رئيســية :قيــاس رضــا العاملــن وازالــة املعيقــات
التــي تؤثــر عليهــم ،حتســن البيئــة الداخليــة واالحتياجــات اللوجســتية،
وتوفيــر املتطلبــات التدريبيــة ،وحتســن كفــاءة اســتخدام الوقــت
واســتخدام الطاقــات الكامنــة لــكل الطاقــم ،ونأمــل ان ينعكــس العمــل
بهــا علــى حتســن البيئــة الداخليــة وتعزيــز دافعيــة العاملــن.
الحاجة للتوسع في المكتب الرئيسي:
بــرزت خــال العــام ومــع التوســع يف الطاقــم وزيــادة نشــاط املركــز
وتوســع عالقاتــه احلاجــة ملقــر أكبــر وهــو مــا تســعى االدارة التنفيذيــة
حللــه بأكثــر الوســائل كفــاءة.
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مصادر التمويل
ممولو البرامج الرئيسية
املمثلية االيرلندية
ابتــدأت الشــراكة بــن مركــز القــدس واملمثليــة االيرلنديــة يف العــام  ،2007مــن خــال موافقتهــم علــى إعطــاء املركــز
منحــة لتمويــل جــزء مــن برامجــه الرئيســية ،وجتــدد هــذه املنحــة ســنويا ،بحيــث بلغــت قيمــة املنحــة للعــام 2016
( )81,668دوالر.
خبز من اجل العالم
«خبــز مــن اجــل العالــم» ،هــو احــد املانحــن الذيــن تعــاون معهــم املركــز منــذ انفصالــه عــن مؤسســة «الكويكــرز» يف
العــام 1997وأصبــح مؤسســة فلســطينية أهليــة وغيــر ربحيــة .حيــث ميــول جــزء مــن برامــج املركــز الرئيســية منــذ
صصــت املنحــة املقدمــة مــن هــذه املؤسســة للدفــاع عــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق
العــام  1997وحتــى اآلن .وقــد خُ ِّ
اإلنســان الفلســطينيني ،تبعــا للقوانــن الفلســطينية واملعاييــر الدوليــة ،وبلغــت قيمــة املنحــة للعــام )156,233( 2016
دوالر امريكــي.
مؤسسة كافود
متتــد الشــراكة بــن مؤسســة كافــود ومركــز القــدس منذمــا قبــل انفصالــه عــن مؤسســة «الكويكــرز» حيــث متــول مؤسســة
كافــود ويف كل عــام برنامجـاً يهــدف الــى تقويــة مؤسســات املجتمــع احمللــي الســاعية إلــى تعزيــز مبــادئ حقــوق اإلنســان
واإلصــاح الدميقراطــي ،وتقــدمي الدفــاع القانونــي للفلســطينيني املســتضعفني وضحايــا االنتهــاكات والظلــم .وقــد بلغــت
قيمــة املنحــة  )41,700( 2016دوالر امريكــي.
برنامج االمم املتحدة االمنائي
ابتــدأت الشــراكة بــن مركــز القــدس وبرنامــج االمم املتحــدة االمنائــي يف العــام  ، 2011بحيــث يدعــم البرنامــج االمنائــي
البرامــج الرئيســية للمركــز ،وخاصــة االنشــطة املتعلقــة باعتــداءات املســتوطنني علــى الفلســطينني يف املناطــق املصنفــة
«ج» مــن الضفــة الغربيــة .امــا قيمــة املنحــة للعــام 2016فقــد بلغــت ( )97,344دوالر امريكــي.
سكرتاريا حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني
تخلــل العــام  2014عقــد شــراكة بــن املركــز وســكرتاريا حقــوق االنســان والقانــون الدولــي االنســاني ،حيــث متــول
الســكرتاريا البرامــج الرئيســية للمركــز علــى مــدار  3ســنوات ( ،)2014-2016وبلغــت قيمــة املنحــة  410,000دوالر
أمريكــي ،بحيــث خصــص املبلــغ ( )150,000دوالر امريكــي لتمويــل االنشــطة املنفــذة خــال العــام .2016
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ممولو المشاريع
مركز الالجئ النرويجي
ابتــدأت العالقــة بــن مركــز الالجــئ النرويجــي
ومركــز القــدس يف العــام  2009والتــي اســتمرت الــى
ـى النرويجي يف
يومنــا هــذا .حيــث ميــول مركــز الالجـ ْ
كل عــام مشــروعني االول يف الضفــة الغربيــة والثانــي
يف القــدس الشــرقية؛ األول حتــت عنــوان «املســاعدة
القانونيــة مــن اجــل حمايــة الفلســطينيني مــن ضحايــا
التهجيــر القســري» ،والثانــي حتــت عنــوان «محاربــة
سياســة هــدم املنــازل يف القــدس الشــرقية» ،وبلغــت
قيمــة املنحتــن والتمويــل اإلضــايف نهايــة العــام
 )576,431( ،2015دوالر أمريكــي.
االحتاد االوروبي:
ســينفذ املركــز خــال الثــاث ســنوات القادمــة
( )2016-2019مشــروع بتمويــل مــن االحتــاد
االوروبــي .ويهــدف املشــروع الــى املســاهمة يف تعزيــز
صمــود التجمعــات الفلســطينية املهمشــة يف القــدس
الشــرقية واملناطــق املصنفــة «ج» مــن الضفــة الغربيــة
والذيــن يتعرضــون النتهــاكات حقــوق اإلنســان.
وبلغــت قيمــة املنحــة للثــاث ســنوات  561,100يــورو.
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السيدة حنني زيدان -ناشطة نسوية.

قيادة المركز

السيد داود تلحمي -ناشط سياسي وكاتب.

الهيئـة العامة
السيد أحمد سمارة -ناشط اجتماعي.
د .اسماعيل بدران -محاضر يف جامعة بير زيت.
د .أريج عودة -املستشارة القانونية يف مكتب محافظ رام اهلل والبيرة.
السيد أمني البايض -ناشط إجتماعي.
السيد أمني عنابي -مدير يف وزارة الشؤون اإلجتماعية.
السيدة انتصار السلمان -ناشطة نسوية يف طولكرم.
د .باسم الزبيدي -أستاذ يف جامعة بيرزيت (عضو فخري)(.)1
املرحــوم تيســير عــاروري -محاضــر يف جامعــة بيرزيــت (تــويف
صيــف العــام .)2016
اآلنسة جانيت ميخائيل -رئيسة بلدية رام اهلل السابقة.
االنسة حنان الرمحي -تربوية ومديرة مدرسة.
د .زكي حسن -أستاذ يف جامعة بيرزيت (عضو فخري).
السيد سام بحور -رجل أعمال.
السيد سالم خلة -ناشط اجتماعي وسياسي.
األســتاذة غــادة زغيــر -تعمــل لــدى منظمــة الشــفافية العامليــة
(عضــو فخــري).
السيدة فداء توما -ناشطة نسوية ويف العمل األهلي.
د .محمد جاد اهلل -طبيب وعضو نقابة األطباء.
د .مضر قسيس -أستاذ يف جامعة بيرزيت.

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

مجلس اإلدارة
املرحــوم تيســيرعاروري -رئيــس مجلــس اإلدارة (تــويف صيــف
العــام .)2016
الســيد نصفــت خفــش -ناشــط اجتماعــي  ،نائــب رئيــس مجلــس
اإلدارة.
الســيد أمــن عنابــي -مديــر عــام يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة،
أمــن الصنــدوق.
السيد سالم خلة -ناشط اجتماعي ،امني السر.
السيد أحمد سمارة -ناشط اجتماعي ،عضو.
السيدة حنني زيدان -ناشطة سنوية ،عضو.

الســيد نصفــت خفــش -ناشــط اجتماعــي وممثــل منتخــب عــن
متطوعــي املركــز.

الســيدة ميســاء ســالم -ناشــطة يف مجــال حقــوق االنســان،
عضــو.

د .نائل طه -أستاذ قانون يف جامعة النجاح.

د .نائل طه -استاذ قانون يف جامعة النجاح ،عضو.

 .1هو العضو الذي حتول ظروف مؤقته دون ممارسة دوره ،ويعاد تنشيط عضويته بعد زوال هذه الظروف
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فريق العمل

دائرة التخطيط والتمويل

المستوى التنفيذي

مي فرسخ -مديرة دائرة التخطيط والتمويل.

عصام العاروري -املدير العام للمركز.
رامي صالح -نائب املدير العام لشؤون القدس.

دائرة الدعم القانوني
بسام كراجة -مدير دائرة الدعم القانوني.
عثمان حمداهلل -محامي.
وائل القط -محامي.
رزان محسن -محامية.

روال سعيد -منسقة برامج ومشاريع.
رزان استيبان -منسقة مشاريع /فرع القدس.
شعلة عبد الهادي -منسقة مشروع االحتاد االوروبي.
نوريا بيريز كوسو -متدربة مناصرة دولية.

دائرة الحشد والمناصرة
عبداهلل حماد -مدير دائرة احلشد والتأييد.
ساهر صرصور -مدير مكتب نابلس.
جليلة إرشيد -منسقة ميدانية.

محمد أبو سنينة -محامي.

ومنسق ميداني.
ُحسني ُشجاع ّية -باحث
ّ

فاطمة ناصر الدين -محامية.

ثريا أبو حامد -باحثة ميدانية /قلقيلية.

غسان أبو خضير -محامي.
ّ

جيهان منصور -باحثة ميدانية /فرع سلفيت.

محمد العباسي -محامي.

لينا صروان -محامية.
منى صالح -منسقة الوحدة القانونية.
سليمان شاهني -مستشار قانوني.
أحمد صفدي -مستشار قانوني.

محامون متدربون
محمد إدكيدك -محامي متدرب (حتى تشرين األول .)2016
أمينة ُقنبر -محامية متدربة.
دالل زنانيري -محامية متدربة (من تشرين الثاني .)2016

ومنسق ميداني.
علي حمداهلل -باحث
ّ

نبيل عبداهلل -باحث ميداني /فرع القدس.
وسام عبد ربه -باحث ميداني /فرع القدس.
سلوى رزق اهلل  -منسق احلملة الوطنية السترداد جثامني الشهداء.
مراد ُبسطامي -مسؤول املناصرة احمللية (حتى شباط .)2016

دائرة الشؤون االدارية والمالية
أمجد بطة -املدير املالي واالداري.
فؤاد حروب -محاسب.
إخالص قرعان -مساعدة مالية واالدارية.
عبير الهدمي -مساعدة ادارية وقانونية.
حسني أبو عرة -الدعم اإلداري.
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التقرير المالي
)(01.01.2016-31.12.2016
االيرادات
ايرادات متحققة من املنح املقيدة مؤقتا
ايرادات مؤجلة
ايرادات مؤجلة متحققة
ايرادات أخرى
مجموع االيرادات (دوالر)
مصاريف الطاقم ( رواتب ،توفير ،نهاية اخلدمة )..
رواتب العاملني يف األدارة
صندوق التوفير
تعويض نهاية اخلدمة
مصاريف التامني ( صحي ،اصابات العمل)..
اخرى(اشتراكات النقابة ،التأمني املهني )
رواتب العاملني يف البرامج
مجموع فرعي (دوالر)
املصاريف التشغيلية و االدارية
مصاريف االيجار

26,496.86

مصاريف ادارية وعمومية
مصاريف الصيانة
مصاريف مهنية ( تدقيق ،ترجمة ،اشتشارت)..
مصاريف االتصاالت و االنترنت
مصاريف املواصالت و السفر
عموالت بنكية

23,047.57
10,375.49
9,162.49
11,784.21
2,575.38
3,503.18

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

مجموع فرعي (دوالر)

1,074,930.00
57,105.07
20,789.00
62,574.00
1,215,398
دوالر ()$
109,716.01
47,435.28
53,602.23
20,355.97
6,507.57
558,316.26
795,933
دوالر ()$
13,563.50

100,509
دوالر ()$

املصاريف الرأسمالية
األثاث املكتبي
االجهزة و املعدات املكتبية
املركبات
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دوالر ()$

2,108.92
14,099.05
40,897.10
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مجموع فرعي (دوالر)
املساعدة القانونية
اعالنات توعية للجمهور

57,105
دوالر ()$
4,555.05

رسوم محاكم ،خرائط ،مخططات ،تقارير خبراء

56,847.86

لقاءات توعية للجمهور
مطبوعات توعوية للجمهور ( نشرات ارشادية)

8,473.55
103.63

استشارات قانونية

65,427.45

مجموع فرعي (دوالر)

135,408

املناصرة

دوالر ()$

مصاريف املتطوعني

528.39

مصاريف املناصرة احمللية والدولية

8,665.21

مصاريف التشبيك والتطوع احمللية والدولية

8,039.44

مطبوعات ومنشورات املركز

5,532.35

احلملة الوطنية لستعادة جثامني الشهداء

1,204.05

مواصالت انشطة املناصرة

13,836.96

مجموع فرعي (دوالر)

37,806

مصاريف بناء القدرات و التطوير

دوالر ()$

مصاريف تدريب الطاقم

2,376.61

مصاريف التطوير املؤسسي

2,897.30

مجموع فرعي (دوالر)

5,274
دوالر ()$

أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
مصاريف االستهالك

26,204.00

فروق العملة

49,782.23

مجموع فرعي (دوالر)

75,986

مجموع املصاريف (دوالر)

1,208,021

التغير يف صايف املوجودات

7,377
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