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المركــز الفلسطيني لحقــوق اإلنســـان
مركز حقوق �إن�سان فل�سطيني م�ستقل (م�سجل ك�رشكة م�ساهمة خ�صو�صية غري ربحية) مقره مدينة غزة ،يتمتع ب�صفة
ا�ست�شارية خا�صة لدى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة ،ع�ضو جلنة احلقوقيني الدولية  -جنيف،
ع�ضو الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان  -باري�س ،ع�ضو ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان  -كوبنهاجن،
ع�ضو جمموعة امل�ساعدة القانونية الدولية (�أيالك) � -ستوكهومل ،ع�ضو التحالف الدويل ملناه�ضة عقوبة الإعدام ،ع�ضو
املنظمة العربية حلقوق الإن�سان  -القاهرة .،حائز على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام ( 1996فرن�سا)،
وجائزة برونو كراي�سكي للإجنازات املتميزة يف ميدان حقوق الإن�سان للعام ( 2002النم�سا) .جائزة منظمة اخلدمات
الدولية لرابطة الأمم املتحدة ( )UNAISللعام  - 2003بريطانيا .ت�أ�س�س املركز عام  1995من قبل جمموعة من املحامني
و نا�شطي حقوق الإن�سان الفل�سطينيني بهدف العمل على:

» حماية واحرتام حقوق الإن�سان طبقا للمعايري واملواثيق املقرة دوليا ودعم مبد أ� �سيادة القانون.
» العمل على تنمية م�ؤ�س�سات دميقراطية وجمتمع مدين فعال وتعزيز الثقافة الدميقراطية يف املجتمع الفل�سطيني.
» ي�ساند املركز كل اجلهود من اجل ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني حقه يف تقرير امل�صري واال�ستقالل وفق ًا لقرارات
ال�رشعية الدولية.
يتمحور عمل املركز يف متابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�سان والتحقيق فيها ،وتقدمي اال�ست�شارة وامل�ساعدة القانونية
للأفراد واجلماعات ،و�إعداد الأبحاث والدرا�سات املتعلقة ب�سيادة القانون و�أو�ضاع حقوق الإن�سان للفل�سطينيني يف
االر�ض الفل�سطينية املحتلة .كما يقوم املركز بالتعليق على م�شاريع القوانني الفل�سطينية وي�شجع تبني ت�رشيعات تتماثل
واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان وتهتدي باملبادئ الأ�سا�سية للدميقراطية .وقد جند املركز لهذا الغر�ض طاقم من العاملني
امللتزمني والنا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان.

فلسفة عمل المركز
بعد قراءة قانونية لالتفاقات املوقعة بني منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة �إ�رسائيل ،خل�ص املركز �إىل �أن االحتالل الإ�رسائيلي
مازال قائما ب�شكليه املادي والقانوين .فقد مت �إعادة متو�ضع القوات الإ�رسائيلية داخل القطاع ،وبقيت امل�ستوطنات وبع�ض
املن�ش�آت الع�سكرية الإ�رسائيلية على حالها حمتلة جزءا ال ي�ستهان به من الأرا�ضي الفل�سطينية .كما بقيت اجلوانب القانونية
لالحتالل الإ�رسائيلي على حالها حلد كبري ،فالأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية مل تلغ وبقيت �سارية املفعول مبوجب االتفاقات ،وما
تزال املحاكم الع�سكرية قائمة ،وما يزال �آالف الفل�سطينيني �أ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن العنا�رص اجلوهرية
للق�ضية الفل�سطينية بقيت دون حل :احلق يف تقرير امل�صري؛ �إزالة امل�ستوطنات الإ�رسائيلية؛ حق العودة لالجئني الفل�سطينيني؛
وق�ضية القد�س� .إن جميع هذه الق�ضايا هي حقوق �أ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني ،لهذا توجب علينا يف املركز الفل�سطيني حلقوق
الإن�سان اال�ستمرار يف العمل على انتهاكات حقوق الإن�سان الفل�سطيني من جانب �إ�رسائيل.
من ناحية �أخرى ،خلقت عملية ال�سالم والتحوالت ال�سيا�سية التي تلتها وقيام م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على
�أجزاء من الأرا�ضي الفل�سطينية دورا ن�شطا للمركز من �أجل حماية احلقوق املدنية وال�سيا�سية والعمل على تنمية وتعزيز
بناء الدميقراطية وم�ؤ�س�سات املجتمع الفل�سطيني وال�سعي لتطوير نظام قانوين دميقراطي يف فل�سطني.
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وحــدات المركــز
يتكون املركز من عدد من الوحدات املتخ�ص�صة التي تبا�رش مهامها بقدر كبري من الت�سيري الذاتي ولكنها تكمل بع�ضها البع�ض يف عملها ،وهي:

 -1وحدة البحث امليداين

يعترب البحث امليداين العمود الفقري يف عمل املركز للح�صول على معلومات دقيقة وموثقة قانوني ًا حول انتهاكات
حقوق الإن�سان .يقوم بهذه املهمة فريق من الباحثني امليدانيني املدربني يعملون يف كافة مناطق القطاع ملتابعة وتوثيق
انتهاكات حقوق الإن�سان �أوال ب�أول ،من خالل جمع الإفادات من ال�ضحايا �أو �شهود العيان ب�شكل دقيق .وللمحافظة
على دقة التوثيق ،يقوم من�سق وحدة البحث امليداين و باحثو املركز مبراجعة ما يجمعه الباحثون امليدانيون .ومن خالل
تواجد الباحثني امليدانيني ب�صورة م�ستمرة بني اجلمهور فان املركز يحافظ على عالقات وثيقة مع البيئة املحيطة ،و بهذا
ميكن للمجتمع الت�أثري على عمل املركز ،كما يتمكن املركز من الوقوف على احتياجات واهتمامات املجتمع.

 -2الوحدة القانونية

ت�ضم هذه الوحدة فريق ًا من املحامني لتقدمي الإر�شاد وامل�ساعدة واال�ست�شارة القانونية للأفراد واجلماعات جمان ًا.
كذلك تقوم الوحدة باملداخلة القانونية مع اجلهات املخت�صة بالإ�ضافة �إىل التمثيل القانوين �أمام املحاكم يف بع�ض
الق�ضايا ،خ�صو�صا ذات الطابع اجلماعي �أو التي تعود نتائجها بالنفع اجلماعي .كما ت�شجع الوحدة يف عملها
ا�ستقالل الق�ضاء وتدعم مبد�أ �سيادة القانون.

 -3وحدة تطوير الدميقراطية

تخت�ص هذه الوحدة بالعمل على تعزيز الدميقراطية وتنمية املجتمع املدين الفل�سطيني وتر�سيخ مبد أ� �سيادة القانون .من �أجل
ذلك يقوم طاقم العمل يف الوحدة ب�إعداد الأبحاث وتنظيم ندوات تتناول مو�ضوعات حقوق الإن�سان والدميقراطية و
تعزيز ممار�ستها .كما يقوم الطاقم كذلك ب�إعداد املراجعات والدرا�سات للقوانني وم�شاريع القوانني ال�صادرة عن ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية للم�ساهمة يف تبني ت�رشيعات فل�سطينية تدعم التوجه نحو الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان.

 -4وحدة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية

ت�سعى هذه الوحدة �إىل الت�أكيد على �أهمية احلقوق االقت�صادية واالجتماعية و�إبالئها االهتمام الالئق بها بالبحث
والدرا�سة ال�سيما يف ظل عدم التناول الكايف فل�سطيني ًا لها حتى الآن .ومن اجل ذلك تقوم الوحدة من خالل
الباحثني العاملني بها ب�إعداد الدرا�سات والأبحاث وور�ش العمل والندوات التي تتناول واقع هذه احلقوق يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .كما ت�سعى الوحدة �إىل تطوير تو�صيات ومعايري خا�صة لكل من تلك احلقوق للوفاء بها يف احلالة
الفل�سطينية .وتقوم الوحدة مبراجعة الت�رشيعات وم�شاريع القوانني ال�صادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية وذات العالقة
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية ل�ضمان ت�رشيعات تتما�شى واملعايري الدولية للوفاء بها .كما �أن الوحدة ت�سعى �إىل
توفري قاعدة تدريبية ومعلوماتية للأفراد املكلفني بو�ضع اخلطط وتطبيق الربامج وال�سيا�سات اخلا�صة بتلك احلقوق مبا
يتما�شى واملقبول دولي ًا ل�ضمان �أق�صى درجة من الوفاء بتلك احلقوق.
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 )5وحدة حقوق املر�أة

بد�أت يف مطلع مايو  .1997وجاءت ا�ستحداث هذه الوحدة بعد درا�سة �شاملة لو�ضع املر�أة الفل�سطينية ولعمل امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف قطاع غزة.
وتهدف الوحدة �إىل تقدمي امل�ساعدة القانونية للم�ؤ�س�سات الن�سوية وللن�ساء على حد �سواء ،مبا يف ذلك التوجه للمحاكم ال�رشعية يف ق�ضايا تتعلق
على وجه اخل�صو�ص باحل�ضانة والنفقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك تعمل الوحدة على توعية املر�أة الفل�سطينية وتعريفها بحقوقها التي تكفلها مواثيق حقوق
الإن�سان الدولية ،و كذلك توعيتها بالقوانني املحلية ذات العالقة من خالل �إعداد دليل قانوين للمر�أة .وتهدف الوحدة �أي�ضا �إىل �إعداد الدرا�سات
والأبحاث املتعلقة باملر�أة الفل�سطينية ،وكذلك م�ساندة كل اجلهود الرامية �إىل تغيري القوانني املحلية التي جتحف بحق املر�أة و تنطوي على متييز �ضدها.

 )6وحدة التدريب

ت�شكل وحدة التدريب �أحد الأدوات الرئي�سة يف عمل املركز من اجل الن�رش وتطوير ثقافة حقوق الإن�سان وتعميق مفاهيم الدميقراطية على م�ستوى
املجتمع املحلي لكافة �رشائحه وفئاته .وتعمل الوحدة عرب تنظيم وعقد دورات تدريبية وور�شات عمل ،على تطوير املعارف النظرية و�إك�ساب مهارات
عملية ،ت�سهم يف خلق تغيري حقيقي على م�ستوى �سلوك املجتمع ،ي�ؤدي �إىل تعزيز واحرتام حماية حقوق الإن�سان وتعزيز عملية م�شاركته يف بناء
املجتمع .وت�ستهدف الوحدة ب�شكل خا�ص الفئات ال�شبابية من طلبة اجلامعات ،ن�شطاء الأحزاب ال�سيا�سية ،املحامني ،العاملني يف جمال الإعالم،
�أع�ضاء النقابات املهنية املختلفة وامل�ؤ�س�سات الن�سائية ،وغريها من منظمات املجتمع املدين.

 )7املكتبة

�أ�س�س املركز مكتبة قانونية متخ�ص�صة يف القانون املحلي والدويل وحقوق الإن�سان والدميقراطية .حتتوي املكتبة على مراجع وجمالت و�إ�صدارات
متنوعة باللغتني العربية والإجنليزية ،بالإ�ضافة �إيل القوانني الفل�سطينية ون�صو�ص الأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية وكذلك بع�ض القوانني والت�رشيعات
من البلدان العربية .كذلك توفر املكتبة العديد من املواد والدرا�سات املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية وال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي .وي�سعى املركز
با�ستمرار لإغناء وتو�سيع مكتبته وهي مفتوحة ال�ستخدام الباحثني والأكادمييني واملهتمني جمان ًا.

التمويــــل
يتلقى املركز متويله من عدد من املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية غري احلكومية املهتمة بق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية والعدالة االجتماعية ومن
بع�ض احلكومات ال�صديقة لل�شعب الفل�سطيني ،وت�شمل:
» UNDP

» Kvinna Till Kvinna

» Bertha Foundation

» Kvinna Till Kvinna

» Miseror /KZE

» Catalan Agency & NOVA

» Consulate General of France

» Mun of Barcelona & NOVA

» Christian Aid

» Irish Aid

» OCHA -New York

» Dan Church Aid

» UN Women

» OHCHR

) » EC (Via Oxfam NOVIB

» Other Donors Amal coalitation » Iris O›Brien

» Foundation Open society

» Spanish Cooperation AECID

» Grassroots International

» Trocaire

» HR/IHL /Secretariat
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جمل�س الإدارة :د .ريا�ض الزعنون

�أ .نادية �أبو نحلة

�أ .ها�شم الثالثيني

�أ .جرب و�شاح �أ  .هبة عكيله

�أ .عي�سى �سابا �أ .راجي ال�صوراين

املديـر :راجي ال�صوراين
�إن املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان هو هيئة قانونية م�ستقلة مكر�سة حلماية حقوق الإن�سان ،احرتام �سيادة القانون ورعاية مبادئ
الدميقراطية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،على �أن معظم ن�شاطات املركز واهتماماته ترتكز يف قطاع غزة ب�سبب القيود التي تفر�ضها
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي على احلركة بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

عنـــوان المراسلــــة
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان

املقر الرئي�سي� 29 :شارع عمر املختار  -بجوار فندق الأمل  -غزة �-ص.ب .1328

تليفاك�س08 2823725 / 2825893 / 2824776 :

فرعنا يف خانيون�س� :شارع الأمل  -متفرع من �شارع جمال عبد النا�رص بجوار كلية الرتبية.

تليفاك�س08 2061035 / 2061025 :

فرعنا يف جباليا :عمارة عز الدين  -ال�شارع العام  -مدخل خميم جباليا ال�شمايل
تليفاك�س08 2456335 - 2456336 :

فرعنا يف ال�ضفة الغربية  -رام اهلل :البرية � -شارع نابل�س  -خلف م�ؤ�س�سة النقد الفل�سطينية.
تليفاك�س02 2406698 / 2406697 :

بريـــد �إلكرتوينpchr@pchrgaza.org :

�صفحة الويب بيجwww.pchrgaza.org :
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هذا التقرير
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ن�ض��ع ب�ين ي��دي الق��ارئ التقري��ر ال�س��نوي للمرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ع��ن الع��ام  ،2017وه��و نت��اج
وح�ص��اد عم��ل املرك��ز عل��ى م��دى ع��ام كام��ل م��ن اجله��د املتوا�ص��ل .وق��د ب��ات �إ�ص��دار ه��ذا التقري��ر تقلي��داً �س��نوي ًا
للمرك��ز د�أب عل��ى ممار�س��ته بانتظ��ام من��ذ الع��ام .1997
ينق�سم التقرير �إىل ق�سمني:
•الق�س��م الأول :وه��و عب��ارة ع��ن تقري��ر �ش��امل ومف�ص��ل ع��ن �أو�ض��اع حق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية
املحتل��ة خ�لال الف�ترة املمت��دة م��ن  1يناي��ر وحت��ى  31دي�س��مرب  .2017ويحت��وي ه��ذا الق�س��م عل��ى جز�أي��ن:
الأول ،يتعل��ق بجرائ��م احل��رب وانته��اكات القان��ون الإن�س��اين ال��دويل والقان��ون ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان الت��ي
اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة عل��ى م��دار الع��ام؛ والث��اين ،يتن��اول انته��اكات
حق��وق الإن�س��ان ومعوق��ات التح��ول الدميقراط��ي املت�صل��ة بال�س��لطة الوطني��ة الفل�س��طينية ،يف نط��اق م��ا متار�س��ه م��ن
�صالحي��ات.
•الق�س��م الث��اين :وه��و تقري��ر ن�ش��اطات املرك��ز خ�لال الف�ترة املمت��دة �أي�ض�� ًا م��ن  1يناي��ر وحت��ى  31دي�س��مرب .2017
ويغط��ي التقري��ر ن�ش��اطات املرك��ز املختلف��ة ،ف� ً
ض�لا ع��ن الن�ش��اطات العام��ة ،املحلي��ة والدولي��ة ،الت��ي نفذه��ا املرك��ز
عل��ى م��دار الع��ام.
و�أ�س��وة بالتقاري��ر ال�س��ابقة ،ي�أم��ل املرك��ز �أن ي�س��اهم ه��ذا التقري��ر اجلدي��د يف ر�س��م �ص��ورة وافي��ة ع��ن �أو�ض��اع
حق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،و�أن ت�أخ��ذ الأط��راف املعني��ة بالتو�صي��ات ال��واردة في��ه ،وبخا�ص��ة
املجتم��ع ال��دويل وال�س��لطة الوطني��ة الفل�س��طينية .كم��ا ُيتوخ��ى �أن يك��ون ه��ذا التقري��ر دلي ً
�لا ومر�ش��داً للمرك��ز يف
ر�س��م ا�س�تراتيجياته وو�ض��ع خطط��ه امل�س��تقبلية .وم��ن وجه��ة نظ��ر املرك��ز ف���إن �إ�ص��دار ه��ذا التقري��ر ه��و �أي�ض�� ًا
الت��زام �أ�سا�س��ي م��ن جانب��ه جت��اه املجتم��ع الفل�س��طيني ،حر�ص�� ًا عل��ى ال�ش��فافية يف العم��ل ،وانطالق�� ًا م��ن الو�ض��ع
القان��وين للمرك��ز كمنظم��ة �أهلي��ة ال تتوخ��ى الرب��ح وتق��دم جمي��ع خدماته��ا جمان�� ًا .و�أخ�يراً ،ف���إن ن��شر التقري��ر
والتعري��ف بن�ش��اطات املرك��ز يت�ضم��ن دع��وة ل��كل �ضحاي��ا انته��اكات حق��وق الإن�س��ان لطل��ب امل�س��اعدة م��ن
املرك��ز ،وع��دم ال�تردد يف ط��رق �أبواب��ه يف كل وق��ت.
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الــــقسم األول
حــالــــة حقوق اإلنسان
في األرض الفلسطينية
المحتلة
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ملخص عام
تط��ورات مت�س��ارعة �ش��هدتها الأ�س��ابيع الأخ�يرة م��ن الع��ام � 2017س��يكون له��ا تداعياته��ا عل��ى الق�ضي��ة الفل�س��طينية
وحال��ة حق��وق الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل الإن�س��اين يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،الت��ي �ش��هدت مزي��داً م��ن
التده��ور عل��ى امت��داد الع��ام .فم�س��اء ال�ساد���س م��ن دي�س��مرب� ،ص��دم ال�ضم�ير الإن�س��اين بق��رار الرئي���س الأمريك��ي
دونال��د ترام��ب االع�تراف بالقد���س عا�صم��ة لإ��سرائيل والب��دء ب�إج��راءات نق��ل ال�س��فارة الأمريكي��ة �إليه��ا ،يف حت��دٍ
�س��افر وتنك��ر كام��ل لقواع��د القان��ون ال��دويل ولق��رارات الأمم املتح��دة ،مب��ا يف ذل��ك ع��شرات الق��رارات الدولي��ة،
والت��ي �أك��دت عل��ى �أن القد���س ال��شرقية �أر�ض�� ًا حمتل��ة ،ال يج��وز لإ��سرائيل ممار�س��ة ال�س��يادة عليه��ا مبوج��ب القان��ون
ال��دويل الإن�س��اين ،وال يج��وز تغي�ير معامله��ا.
وم��ن املتوق��ع �أن يعط��ي ه��ذا الق��رار �ض��وءاً �أخ��ضر لدول��ة االحت�لال لل��شروع يف املزي��د م��ن اخلط��وات واالج��راءات
خلل��ق وقائ��ع جدي��دة عل��ى الأر���ض ،مب��ا يف ذل��ك ا�س��تمرار عملي��ات الط��رد املنهج��ي والتطه�ير العرق��ي للفل�س��طينيني
يف القد���س ،وتنفي��ذ املزي��د م��ن املخطط��ات اال�س��تيطانية يف القد���س ال��شرقية ،وكذل��ك امل�ض��ي قدم�� ًا يف م��شروع قان��ون
القد���س الك�برى ،ال��ذي �س��يتم مبوجب��ه �ض��م ع��دة م�س��توطنات لنف��وذ بلدي��ة القد���س مب��ا يف ذل��ك م�س��توطنة معالي��ه
�أدومي��م ،وه��و م��ا يعن��ي ف�ص��ل �ش��مال ال�ضف��ة الغربي��ة ع��ن جنوبه��ا بالكام��ل.
لق��د �ش��كل الدع��م ال�سيا�س��ي والع�س��كري واالقت�ص��ادي الأمريك��ي لإ��سرائيل عل��ى م��دى العق��ود املن�رصم��ة العن��صر
الأه��م ال�س��تمرار تنك��ر �إ��سرائيل وحتديه��ا ال�ص��ارخ لقواع��د القان��ون ال��دويل ،و�س��اهم يف ا�س��تمرار وتكري���س احت�لال
�إ��سرائيل وممار�س��اتها غ�ير القانوني��ة يف الأر���ض الفل�س��طينية من��ذ ع��ام  .1967غ�ير �أن ق��رار �إدارة ترام��ب االع�تراف
بالقد���س عا�صم��ة لإ��سرائيل �ش��كل �س��ابقة وخروج�� ًا ع��ن نه��ج جمي��ع الإدارات الأمريكي��ة ال�س��ابقة الت��ي امتنع��ت
ع��ن القي��ام به��ذه اخلط��وة من��ذ ق��رار الكونغر���س ع��ام  1995االع�تراف بالقد���س عا�صم��ة لإ��سرائيل ونق��ل ال�س��فارة
الأمريكي��ة �إليه��ا ،بالتزام��ن م��ع اتفاقي��ات الت�س��وية املرحلي��ة الفل�س��طينية الإ��سرائيلية (بو�س��اطة �أمريكي��ة) الت��ي ح��ددت
القد���س �ضم��ن ق�ضاي��ا مفاو�ض��ات احل��ل النهائ��ي .وه��و م��ا يعن��ي �إق��راراً �أمريكي�� ًا م�س��بق ًا بو�ض��ع املدين��ة املقد�س��ة
حت��ت ال�س��يطرة الإ��سرائيلية و�ش��طبها م��ن ج��دول �أعم��ال �أي��ة مفاو�ض��ات ت�س��وية م�س��تقبلية ،وتقوي���ض ح��ل الدولت�ين،
والتنك��ر ال�س��افر حل��ق ال�ش��عب الفل�س��طيني يف تقري��ر امل�ص�ير يف دول��ة م�س��تقلة تك��ون القد���س ال��شرقية عا�صمته��ا.
وط��وال الع��ام  ،2017وا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي ارت��كاب املزي��د م��ن جرائ��م احل��رب وانته��اكات حق��وق
الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل الإن�س��اين يف خمتل��ف �أنح��اء الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .فق��د وا�صل��ت تل��ك الق��وات
�سيا�س��ة التطه�ير العرق��ي للفل�س��طينيني املقد�س��يني ،ووا�صل��ت م�ش��اريعها اال�س��تيطانية يف املدين��ة املقد�س��ة ويف كاف��ة �أنح��اء
ال�ضف��ة الغربي��ة .وع��ززت ق��وات االحت�لال هيمنته��ا وحتكمه��ا بامل��دن والق��رى واملخيم��ات الفل�س��طينية ،ووا�صل��ت
ب�لا كل��ل م�س��اعيها املحموم��ة لتفتيته��ا وعزله��ا ومن��ع توا�صله��ا الإقليم��ي وحتويله��ا �إىل كانتون��ات غ�ير مت�صل��ة،
يخ�ض��ع �س��كانها يف تنقله��م وحركته��م للهيمن��ة والتحك��م الإ��سرائيليني .لق��د �أن�ش���أت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي
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نظام�� ًا فري��داً م��ن الأبارتهاي��د يف ال�ضف��ة الغربي��ة ل�صال��ح
امل�س��توطنني الذي��ن ارتف��ع عدده��م �إىل �أك�ثر م��ن 750
�أل��ف م�س��توطن.
ووا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي فر���ض ح�ص��ار
غ�ير قان��وين وغ�ير ان�س��اين عل��ى قط��اع غ��زة للع��ام
الـ��حادي ع��شر عل��ى الت��وايل ،و�إخ�ض��اع نح��و ( )2ملي��ون
فل�س��طيني لعق��اب جماع��ي ،وه��و م��ا ي�ش��كل جرمي��ة
ا�ضطه��اد وفق�� ًا مليث��اق روم��ا املن�ش��ئ للمحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة .وق��د م���س احل�ص��ار وم��ا ي��زال كاف��ة مناح��ي
احلي��اة ،و�أدى �إىل خل��ق كارث��ة �إن�س��انية م��ن �صن��ع الب��شر
وتده��ور م�س��تمر يف الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة.
ووا�صل��ت ق��وات االحت�لال ا�س��تخدام الق��وة املفرط��ة
وارتكب��ت املزي��د م��ن اجلرائ��م بح��ق املدني�ين الفل�س��طينيني
يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة .وت�صاع��دت جرائ��م قت��ل
املدني�ين� ،أثن��اء املواجه��ات ب�ين املواطن�ين الفل�س��طينيني
وق��وات االحت�لال ،يف �أعق��اب ق��رار الرئي���س الأمريك��ي،
دونال��د ترام��ب ،بتاري��خ  6دي�س��مرب  ،2017نق��ل ال�س��فار
االمريكي��ة اىل مدين��ة القد���س املحتل��ة.
وب��د�أت يف الآون��ة الأخ�يرة ت�تردد عل��ى االع�لام
الإ��سرائيلي وعل��ى ل�س��ان م�س���ؤولني كب��ار �إ��سرائيليني لغ��ة
التهدي��د باحل��رب عل��ى قط��اع غ��زة ،والت��ي ل��و حدث��ت
ف�إنه��ا ل��ن تك��ون مفاجئ��ة ،لدرج��ة �أن هن��اك انطباع�� ًا
عام�� ًا ب���أن احلدي��ث ع��ن احل��رب ب��ات م�س���ألة وق��ت
ال �أك�ثر .وب��كل الأح��وال ف���إن تراك��م عوام��ل متع��ددة،
قدمي��ة حديث��ة ،وزي��ادة كثاف��ة احل��وادث يف ال�ضف��ة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،ه��ي م��ن ب�ين م�ؤ��شرات عل��ى
اق�تراب موع��د مواجه��ة ع�س��كرية عل��ى غ��رار ثالث��ة
ح��روب ما�ضي��ة �ش��هدتها قط��اع غ��زة يف ال�س��نوات
الع��شر الأخ�يرة.
و�أوج��د ال�صم��ت ال��دويل عل��ى ا�س��تمرار جرائ��م االحت�لال
بح��ق املدني�ين وممتلكاته��م حال��ة م��ن احل�صان��ة الواقعي��ة
14

ملجرم��ي احل��رب الإ��سرائيليني م��ن املالحق��ة الدولي��ة.
وبات��ت دول��ة االحت�لال متار���س تل��ك االنته��اكات
ك�سيا�س��ة معلن��ة ،غ�ير مكرتث��ة بالقان��ون ال��دويل.
ورغ��م ه��ذه ال�ص��ورة القامت��ة م��ن عج��ز املجتم��ع
ال��دويل ع��ن فر���ض اح�ترام القان��ون ال��دويل عل��ى دول��ة
االحت�لال ،فق��د �ش��هد الع��ام  2017موقف�� ًا دولي��ا جي��داً،
متث��ل يف رف���ض املجتم��ع ال��دويل ،وب�أغلبيت��ه ال�س��احقة،
لإع�لان الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ،ب�ش���أن
القد���س ،كان �أب��رزه ت�صوي��ت جمل���س الأم��ن ب�أغلبي��ة 14
�صوت�� ًا ،بتاري��خ  18دي�س��مرب ،عل��ى م��شروع قان��ون
قدمت��ه م��صر ،غ�ير �أن��ه مل مي��ر ب�س��بب ا�س��تخدام الفيت��و
الأمريك��ي .غ�ير �أن الدبلوما�س��ية الفل�س��طينية وا�صل��ت
م�س��اعيها لإحب��اط الق��رار الأمريك��ي ،وا�س��ت�صدرت ثالث��ة
ق��رارات م��ن اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة� ،أك��دت
عل��ى ال�س��يادة الفل�س��طينية عل��ى امل��وارد الطبيعي��ة يف
الأر���ض املحتل��ة مب��ا فيه��ا القد���س ،و�أك��دت عل��ى بط�لان
كل الإج��راءات الت��ي اتخذته��ا ا��سرائيل يف القد���س.
الأم��ر املمي��ز ال��ذي ينظ��ر ل��ه ب�إيجابي��ة يف ه��ذا ال�ص��دد
كان ردة الفع��ل الدولي��ة عل��ى الق��رار الأمريك��ي ،وا�س��تخدام
لغ��ة القان��ون ال��دويل والقان��ون ال��دويل الإن�س��اين ب�ش��كل
�ص��ارم يف جمل���س الأم��ن واجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة،
وبال��ذات م��ن قب��ل كل الأع�ض��اء ،ع��دا �أمري��كا .ان
ا�س��تخدام لغ��ة القان��ون ال��دويل يف امل�س��ائل الرئي�س��ية
املتعلق��ة بال��صراع ،بع��د  50عام�� ًا م��ن االحت�لال
الإ��سرائيلي ،به��ذه ال�رصام��ة والو�ض��وح ه��و �أم��ر ممي��ز
وخا���ص وكان �صادم�� ًا ل�ل�إدارة الأمريكي��ة.
كم��ا �ش��هدت ال�س��احة ال�سيا�س��ية حت��ركات حثيث��ة عربي��ة
وا�س�لامية لع��زل وتقوي���ض ق��رار الرئي���س االمريك��ي
ترام��ب ،حي��ث مت عق��د اجتم��اع ط��ارئ ل��وزراء
اخلارجي��ة الع��رب ،بتاري��خ  9دي�س��مرب  ،2017وخ��رج
االجتم��اع بع��دة ق��رارات ح��ددت االج��راءات ال�لازم
اتخاذه��ا يف مواجه��ة الق��رار الأمريك��ي .وق��د ت�لا
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ذل��ك اجتم��اع للقم��ة اال�س�لامية يف ا�س��طنبول ،وال��ذي
عق��د بتاري��خ  13دي�س��مرب  2017بح�ض��ور ممثل��ي ()56
دول��ة ،منه��م ( )16رئي�س�� ًا ومل��ك ًا ،وخ��رج بالعدي��د
م��ن الق��رارات لدع��م احل��ق الفل�س��طيني يف تقري��ر امل�ص�ير
وال�س��يادة عل��ى ار�ض��ه املحتل��ة.
ومتث��ل ه��ذه اخلط��وات يف جمموعه��ا بداي��ة قوي��ة ج��داً
لعم��ل يج��ب �أن ي�س��تمر عل��ى ال�صعي��د ال��دويل للت�أكي��د
عل��ى ع��دم قانوني��ة الق��رار االمريك��ي ،وخمالفت��ه للقان��ون
ال��دويل ،و�أث��ر ذل��ك عل��ى املنظوم��ة الدولي��ة ،وعل��ى
ال�س��لم والأم��ن الدولي�ين يف املنطق��ة .وي�ؤك��د املرك��ز �أن
ح�ش��د املواق��ف الدولي��ة �ض��د ق��رار ترام��ب وم��ع احل��ق
الفل�س��طيني يف تقري��ر امل�ص�ير ويف �س��يادته عل��ى �أر�ض��ه،
ه��و التوج��ه الأه��م يف املرحل��ة املقبل��ة .ويعت�بر احل�ص��ول
عل��ى الق��رارات الدولي��ة م��ن االج�س��ام الدولي��ة املختلف��ة،
�س��يما هيئ��ات الأمم املتح��دة� ،أم��ر مه��م للم�س��اهمة يف
ع��زل املوق��ف الأمريك��ي ،واحليلول��ة دون �أن ي�ش��كل
الق��رار الأمريك��ي �س��ابقة ل��دول �أخ��رى.
عل��ى �صعي��دٍ �آخ��ر ،كان االخ�تراق الأه��م بالن�س��بة لن��ا
كمنظم��ات حق��وق �إن�س��ان فل�س��طينية ،وكمنظم��ات
جمتم��ع م��دين خ�لال الع��ام  ،2017ه��و التوج��ه
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،وال�ضغ��ط عل��ى املدعي��ة
العام��ة باجت��اه العم��ل عل��ى �إحال��ة الق�ضاي��ا املرفوع��ة م��ن
قب��ل منظم��ات حق��وق االن�س��ان الفل�س��طينية ب�ش���أن جرائ��م
احل��رب الت��ي اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال بح��ق املدني�ين
وممتلكاته��م ،للمحكم��ة بع��د انته��اء التحقي��ق الأويل
فيه��ا .
ويف �ض��وء م��ا حتقق��ه منظم��ات حق��وق االن�س��ان
الفل�س��طينية م��ن اخرتاق��ات عل��ى �صعي��د مالحق��ة جمرم��ي
احل��رب الإ��سرائيليني وتقدميه��م للمحاك��م الدولي��ة ،بات��ت
تل��ك امل�ؤ�س�س��ات تواج��ه حم�لات تهدي��د وت�ش��هري وابت��زاز
م��ن قب��ل جه��ات ر�س��مية ا��سرائيلية .وب��ات م��ن الوا�ض��ح،

ج��راء تل��ك احلم�لات وال�ضغ��وط املكثف��ة �أن هن��اك تقلي�ص�� ًا
ل��دور وعم��ل منظم��ات املجتم��ع امل��دين ،وه��ذا يع��ود
ال�س��تهدافه �سيا�س��ي ًا ومتويلي�� ًا .وته��دف ه��ذه احلم�لات
بالدرج��ة الأوىل اىل ع��زل املجتم��ع امل��دين ع��ن دائ��رة الت�أث�ير،
م��ن خ�لال جتفي��ف م��وارد الدع��م امل��ايل عنه��ا ،وه��و م��ا
�آت��ى �أكل��ه يف كث�ير م��ن الأحي��ان ،وواجه��ت م�ؤ�س�س��ات
عدي��د �أزم��ات مالي��ة ح��ادة ج��راء �س��حب �أو تقلي���ص
التموي��ل عنه��ا .م��ن جه��ة �أخ��رى ،ته��دف تل��ك احلم�لات
اىل فر���ض قي��ود عل��ى حرك��ة النا�ش��طني يف جم��ال الدف��اع
ع��ن حق��وق االن�س��ان يف الأر���ض املحتل��ة ،ومنعه��م م��ن
ال�س��فر ب�ش��كل �أ�سا�س��ي ،ناهي��ك ع��ن حم�لات الت�ش��ويه
الت��ي تتعر���ض له��ا م�ؤ�س�س��ات بعينه��ا ،و��شركائهم ،كان
له��ا ال��دور الأب��رز يف العم��ل عل��ى مل��ف مالحق��ة جمرم��ي
احل��رب الإ��سرائيليني ،وخا�ص��ة بع��د الع��دوان الإ��سرائيلي
عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام .2014
�أم��ا فل�س��طيني ًا ،فق��د �ش��هد الرب��ع الأخ�ير م��ن الع��ام
 2017تط��ورات �إيجابي��ة يف طري��ق امل�صاحل��ة الوطني��ة
و�إنه��اء حال��ة االنق�س��ام امل�س��تمرة من��ذ  11عام�� ًا ،وذل��ك
برعاي��ة كامل��ة م��ن جمهوري��ة م��صر العربي��ة .فبتاري��خ
� 12أكتوب��ر ،ا�س��ت�ضافت القاه��رة مفاو�ض��ات مكثف��ة ب�ين
حركت��ي فت��ح وحما���س متخ�ض��ت ع��ن توقي��ع اتف��اق
م�صاحل��ة ،ن���ص عل��ى متك�ين حكوم��ة الوف��اق م��ن العم��ل
يف قط��اع غ��زة يف موع��د �أق�ص��اه  1دي�س��مرب  ،2017م��ع
العم��ل عل��ى انه��اء كاف��ة مظاه��ر االنق�س��ام .وبتاري��خ
 1نوفم�بر ،ت�س��لمت حكوم��ة الوف��اق املعاب��ر احلدودي��ة
لقط��اع غ��زة (مع�بر بي��ت حان��ون ومع�بر ك��رم �أب��و
�س��امل م��ع اجلان��ب الإ��سرائيلي ،ومع�بر رف��ح ال�بري م��ع
م��صر) .غ�ير �أن الأ�س��ابيع التالي��ة ق��د �ش��هدت تباط���ؤاً يف
مل��ف امل�صاحل��ة ،ومل يلم���س املواطن��ون يف غ��زة تغي�يراً
ملمو�س�� ًا يف ظروفه��م املعي�ش��ية ،وال وقف�� ًا للإج��راءات
العقابي��ة الت��ي اتخذه��ا الرئي���س حمم��ود عبا���س واحلكوم��ة
خ�لال الأ�ش��هر املا�ضي��ة ،مب��ا فيه��ا تقلي���ص كمي��ة
الكهرب��اء الت��ي يت��م ��شرا�ؤها م��ن �إ��سرائيل بن�س��بة %40
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وخ�ص��م �أك�ثر م��ن  %30م��ن روات��ب موظف��ي ال�س��لطة
و�إحال��ة الآالف منه��م للتقاع��د املبك��ر .وبتاري��خ 7
دي�س��مرب  ،2017وبع��د جه��ود ماراثوني��ة للوف��د االمن��ي
امل��صري ،زار رئي���س حكوم��ة الوف��اق د .رام��ي احلم��د اهلل
قط��اع غ��زة للم��رة الثاني��ة يف غ�ض��ون � 8أ�س��ابيع ،و�أعل��ن
يف حين��ه �أن احلكوم��ة ب��د�أت مبما�س��ة مهامه��ا يف غ��زة
ب�ش��كل �أويل .غ�ير �أن الأي��ام الالحق��ة ،حت��ى نهاي��ة الع��ام
مل ت�ش��هد حت�س��ن ًا ملحوظ�� ًا ،يف � ٍأي م��ن امللف��ات العالق��ة،
كملف��ي املوظف�ين ،والكهرب��اء ،وغريهم��ا.
وم��ع انط�لاق قط��ار امل�صاحل��ة الفل�س��طينية ،ب��د�أت
�أج��واء م��ن م�ش��اعر االرتي��اح ب�ين الفل�س��طينيني ،رغ��م
ال�س��جاالت والعقب��ات ب�ين الفرق��اء الفل�س��طينيني،
وعك�س��ت �أج��واء امل�صاحل��ة نف�س��ها ب�ش��كل ملمو���س
عل��ى حال��ة احل��ق يف التجم��ع ال�س��لمي ،يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة ،وم�ش��اهد التجمع��ات ال�س��لمية
الكب�يرة الت��ي كان��ت متن��ع يف ال�س��ابق .وت�ؤك��د مث��ل ه��ذه
امل�ش��اهد ،م��ا د�أب املرك��ز ومنظم��ات حق��وق االن�س��ان
عل��ى الت�أكي��د علي��ه ،ب���أن حال��ة االنق�س��ام م�س��ت ب�ش��كل
خط�ير احلري��ات العام��ة ،مب��ا فيه��ا احل��ق يف التجم��ع
ال�س��لمي ،و�أن اال�س��تمرار يف تطبي��ق اتف��اق امل�صاحل��ة
م��ن �ش���أنه من��ح املزي��د م��ن الأج��واء االيجابي��ة لإط�لاق
احلري��ات يف الأرا�ض��ي اخلا�ضع��ة لل�س��لطة الفل�س��طينية.
ولك��ن عل��ى م��دار الع��ام ،تده��ورت حال��ة حق��وق
االن�س��ان يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية ،فم��ن ناحي��ة،
ا�س��تمر الرتاج��ع يف حال��ة احلري��ات العام��ة ،مب��ا يف ذل��ك
حري��ة التعب�ير واحل��ق يف التجم��ع ال�س��لمي ،وا�س��تمرار
عملي��ات االعتق��ال ال�سيا�س��ي التع�س��في ،وجرائ��م
التعذي��ب .وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ،فاق��م االنق�س��ام م��ن
الأزم��ات املعي�ش��ية الت��ي يواجهه��ا الفل�س��طينيون ،خا�ص��ة
يف قط��اع غ��زة ،ب�ش��كل الف��ت .فق��د تفاقم��ت خ�لال
الع��ام �أزم��ة مع�بر رف��ح احل��دودي ب�ش��كل غ�ير م�س��بوق،
حي��ث مل يفت��ح �س��وى اي��ام مع��دودة يف �أعق��اب امل�صاحل��ة
الداخلي��ة ،الأم��ر ال��ذي فاق��م م��ن �أو�ض��اع ع��شرات
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الآالف م��ن املر�ض��ى والط�لاب و�أ�صح��اب االقام��ات
والت�أ�ش�يرات .كم��ا تفاقم��ت �أزم��ة الكهرب��اء امل�س��تمرة
من��ذ نح��و ع��شر �س��نوات ،وزادت ف�ترات انقط��اع التي��ار
الكهربائ��ي ب�ش��كل الف��ت .وا�س��تمرت الأزم��ة املالي��ة
اخلا�ص��ة بالروات��ب اخلا�ص��ة مبوظف��ي حكوم��ة غ��زة
ال�س��ابقة ،دون التو�ص��ل �إىل ح��ل له��ا ،رغ��م الوع��ود
م��ن �أح��د الأط��راف املانح��ة بتوف�ير الأم��وال الالزم��ة
لت�س��ويتها وانه��اء ملفه��ا كلي�� ًا .م��ن ناحي��ة �أخ��رى،
تفاقم��ت الأزم��ة بع��د اتخ��اذ حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي
ق��راراً يف �أبري��ل م��ن الع��ام  ،2017بخ�صوم��ات عل��ى
روات��ب موظفيه��ا املدني�ين والع�س��كريني ،تراوح��ت
م��ا ب�ين � %30إىل  %50م��ن �إجم��ايل رواتبه��م ،وق��د
�ش��ملت تل��ك اخل�صوم��ات املوظف�ين الذي��ن م��ا يزال��ون
عل��ى ر�أ���س �أعماله��م �أي�ض�� ًا .وتده��ورت الأو�ض��اع
ال�صحي��ة ب�ش��كل خط�ير ،وخا�ص��ة املر�ض��ى منه��م،
ب�س��بب ا�س��تمرار النق���ص ال�ش��ديد وامل�س��تمر يف الأدوي��ة
وامل�س��تلزمات الطبي��ة للمراف��ق ال�صحي��ة احلكومي��ة يف
قط��اع غ��زة ،وج��راء �إحال��ة �آالف موظف��ي قط��اع ال�صح��ة
احلكوم��ي �إىل التقاع��د وب�س��بب تقلي���ص خدم��ات الع�لاج
يف اخل��ارج ملر�ض��ى القط��اع.
لق��د �أدت ال�ضغوط��ات االقت�صادي��ة الت��ي فر�ضته��ا ال�س��لطة
من��ذ �ش��هر ابري��ل املا�ض��ي وال ت��زال ،اىل تده��ور يف
الو�ض��اع االقت�ص��ادي لل�س��كان يف قط��اع غ��زة ،ب�ش��كل
غ�ير م�س��بوق ،مب��ا يف ذل��ك جتفي��ف امل��وارد الأ�سا�س��ية
الت��ي يعتم��د علي��ه االقت�ص��اد يف غ��زة ب�ش��كل رئي�س��ي.
و�إذا م��ا �أ�ضيف��ت لتل��ك ال�ضغوط��ات الت��ي م�س��ت
ب�ش��كل رئي�س��ي ��شريحة �أ�سا�س��ية يف املجتم��ع الفل�س��طيني،
تقلي���ص الدع��م امل��ايل لوكال��ة الأون��روا م��ن قب��ل
الإدارة االمريكي��ة ،والعقب��ات الت��ي تواجهه��ا م�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع امل��دين �سيا�س��ي ًا ومتويلي�� ًا ،ف���إن ذل��ك �س��يو�ضح
ب�ص��ورة جلي��ة م��دى تده��ور الأو�ض��اع االقت�صادي��ة يف
قط��اع غ��زة ،لدرج��ة ت�ص��ل اىل حاف��ة االنهي��ار.
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أو ً
ال:
انتهاكات قوات االحتالل للقانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

1.1جرائم القتل العمد وغريها من انتهاكات احلق يف احلياة وال�سالمة ال�شخ�صية
وث��ق املرك��ز مقت��ل ( 1)55فل�س��طيني ًا عل��ى �أي��دي ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي
وم�س��توطنيه خ�لال الع��ام  ،2017بينه��م ( )42م��ن املدني�ين ،منه��م (� )10أطف��ال،
وام��ر�أة واح��دة .وم��ن ب�ين �إجم��ايل ال�ضحاي��ا املدني�ين ،وث��ق املرك��ز مقت��ل (2)28يف
ال�ضف��ة الغربي��ة ،بينه��م (� )8أطف��ال ،وام��ر�أة واح��دة ،ومقت��ل (� )14ش��خ�ص ًايف قط��اع
غ��زة ،بينه��م طف�لان .كم��ا �أ�صي��ب خ�لال ذات الف�ترة (� )1399ش��خ�ص ًا غالبيته��م
م��ن املدني�ين ،بينه��م ( )764يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،و( )635يف قط��اع غ��زة.
�ش��كلت جرائ��م «الإع��دام املي��داين» لفل�س��طينيني ،مب��ن فيه��م �أطف��ال ون�س��اء ،بادع��اء
قيامه��م� ،أو اال�ش��تباه مبحاوالته��م القي��ام بعملي��ات طع��ن� ،أو ده���س� ،أو �إط�لاق
ن��ار �ض��د عنا��صر �أم��ن �إ��سرائيليني يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة،
العن��وان الأب��رز جلرائ��م االحت�لال بح��ق املدني�ين عل��ى م��دى الع��ام  .2017و ُق ِت��ل
مدني��ون فل�س��طينيون ،مب��ن فيه��م �أطف��ال ،خ�لال املظاه��رات واالحتجاج��ات
الت��ي نظمه��ا الفل�س��طينيون �ض��د ق��وات االحت�لال وممار�س��اته .و�ش��هدت الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة ،موج��ة م��ن االحتجاج��ات ال�ش��عبية ،يف �أعق��اب ق��رار الرئي���س
االمريك��ي ،ترام��ب ،نق��ل ال�س��فارة الأمريكي��ة للقد���س املحتل��ة بتاري��خ  6دي�س��مرب،
�س��قط خالله��ا �ضحاي��ا مدني�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة .كم��ا وث��ق املرك��ز
مقت��ل فل�س��طينيني قتل��وا ب��دم ب��ارد ،بالق��رب م��ن امل�س��توطنات �أو عل��ى احلواج��ز
الع�س��كرية .و ُق ِت��ل فل�س��طينيون عل��ى �أي��دي م�س��توطنني ب��دم ب��ارد ،و�آخ��رون قتل��وا
خ�لال عملي��ات اع��دام خ��ارج اط��ار القان��ون «االغتي��االت» .وقت��ل مدني��ان
خ�لال عملي��ات ق�ص��ف ملواق��ع املقاوم��ة الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة ،فيم��ا قت��ل �أح��د
ال�صيادي��ن ج��راء اط�لاق الن��ار علي��ه م��ن قب��ل البحري��ة اال��سرائيلية يف بح��ر غ��زة.
وقت��ل �أح��د الأطف��ال وه��و راع��ي غن��م عندم��ا انفج��ر في��ه لغ��م م��ن خملف��ات
االحت�لال يف ال�ضف��ة الغربي��ة.

 .1قت��ل خ�لال الع��ام �أي�ض�� ًا ثالث��ة فل�س��طينيني م��ن
مدين��ة �أم الفح��م ،داخ��ل دول��ة االحت�لال ،بتاري��خ
 14يولي��و ،خ�لال تنفيذه��م عملي��ة م�س��لحة
داخ��ل ح��رم امل�س��جد الأق�ص��ى ،قت��ل خالله��ا
��شرطيان م��ن ق��وات االم��ن الإ��سرائيلية.
 .2ي�ض��اف اىل ذل��ك ،وف��اة املواط��ن حمم��د
جالد،بتاري��خ  10فرباي��ر مت�أث��راً بجراح��ه الت��ي
ا�صي��ب به��ا خ�لال الع��ام املا�ض��ي 6دي�س��مرب،
كم��ا ت��ويف الطف��ل حمم��د �أبوه��داف م��ن الق��رارة،
مت�أث��را بجراح��ه يف ق�ص��ف ا�س��تهدف منزله��م يف
ح��رب ع��ام .2014
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2.2ا�س��تمرار الإغ�لاق وانته��اك احل��ق يف حري��ة التنق��ل
و ا حلر ك��ة
وا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي خ�لال الع��ام
 2017فر���ض مزي��د م��ن �إج��راءات احل�ص��ار والقي��ود
عل��ى حري��ة احلرك��ة يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
فف��ي قط��اع غ��زة ا�س��تمر احل�ص��ار للع��ام احل��ادي
ع��شر عل��ى الت��وايل ،وا�س��تمرت القي��ود عل��ى حرك��ة
املعاب��ر التجاري��ة وتل��ك املتعلق��ة بحرك��ة الأف��راد .وجن��م
ع��ن ا�س��تمرار احل�ص��ار تده��ور الأو�ض��اع االجتماعي��ة
واالقت�صادي��ة ،وارتف��اع مع��دالت الفق��ر ون�س��بة البطال��ة.
كم��ا ال ي��زال �س��كان قط��اع غ��زة حمروم�ين م��ن حقه��م
يف التنق��ل والو�ص��ول �إىل خ��ارج القط��اع �أو الع��ودة �إلي��ه
بحري��ة ،م��ا ت�س��بب يف تده��ور الأو�ض��اع الإن�س��انية يف
القط��اع ب�ش��كل غ�ير م�س��بوق .ويف ال�ضف��ة الغربي��ة مب��ا
فيه��ا مدين��ة القد���س املحتل��ة ،ا�س��تمرت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي يف فر���ض قيوده��ا التع�س��فية عل��ى حرك��ة
ال�س��كان املدني�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة خ�لال الع��ام
 .2017ويف �أعق��اب تزاي��د �أعم��ال االحتج��اج الت��ي
�ش��هدتها الأرا�ض��ي املحتل��ة لرف���ض الإج��راءات الإ��سرائيلية
التع�س��فية يف امل�س��جد الأق�ص��ى يف �ش��هر يولي��و ،ورف���ض
ق��رار الرئي���س الأمريك��ي باالع�تراف مبدين��ة القد���س
عا�صم��ة لدول��ة االحت�لال ،ونق��ل �س��فارة ب�لاده �إليه��ا،
يف �ش��هر دي�س��مرب ،فر�ض��ت ق��وات االحت�لال قي��وداً
م�ش��ددة عل��ى حرك��ة املدني�ين الفل�س��طينيني ،وحرك��ة
ّ
تنق��ل الب�ضائ��ع ب�ين حمافظ��ات ال�ضف��ة.
فعل��ى �صعي��د حرك��ة الأف��راد� ،ش��هد ع��ام  2017ارتف��اع
ن�س��بة رف���ض الت�صاري��ح الت��ي متنحه��ا ال�س��لطات املحتل��ة
لفئ��ات حم��ددة ت�س��مح مبوجبه��ا له��م باجتي��از مع�بر بي��ت
حان��ون «ايري��ز» .و�أدى ذل��ك �إىل تراج��ع ع��دد املر�ض��ى
ومرافقيه��م امل�س��موح له��م باجتي��از املع�بر ،وزي��ارات
املعتقل�ين يف ال�س��جون الإ��سرائيلية ،و العامل�ين يف املنظم��ات
الدولي��ة ،وامل�س��افرين ع�بر مع�بر الكرام��ة «ج��سر اللنب��ي»
وزي��ارات الأماك��ن الديني��ة املقد�س��ة ،اال�س�لامية وامل�س��يحية.
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وا�س��تمر خ�لال ع��ام  2017االغ�لاق �ش��به الدائ��م
ملع�بر فت��ح مع�بر رف��ح احل��دودي ،حي��ث بل��غ ع��دد
�أي��ام الإغ�لاق  343يوم�� ًا بن�س��بة  %93.9م��ن جمم��ل �أي��ام
الع��ام ،ومل يت��م فتح��ه خ�لال الع��ام �س��وى  22يوم�� ًا،
بواق��ع  %6.1م��ن جمم��ل �أي��ام الع��ام ،وق��د �أدى ذل��ك �إىل
حرم��ان �س��كان القط��اع م��ن حقه��م يف حري��ة التنق��ل
وال�س��فر م��ن و�إىل القط��اع.
وعل��ى �صعي��د حرك��ة الب�ضائ��ع وال�س��لع التجاري��ة ،فق��د
وث��ق املرك��ز �إغ�لاق �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلية
املع�بر التج��اري الوحي��د لقط��اع غ��زة خ�لال ع��ام
 2017مل��دة ( )112يوم�� ًا �أي م��ا ن�س��بته ( )%30.6م��ن
جمم��ل �أي��ام الع��ام .ووا�صل��ت �س��لطات االحت�لال فر���ض
القي��ود امل�ش��ددة عل��ى توري��د � 188صنف�� ًا م��ن ال�س��لع
الت��ي ت�صنفه��ا عل��ى �أنه��ا «م��واد مزدوج��ة اال�س��تخدام».
وا�س��تمرت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي يف فر���ض قيوده��ا
التع�س��فية عل��ى حرك��ة ال�س��كان املدني�ين يف ال�ضف��ة
وكر�س��ت م��ن
الغربي��ة املحتل��ة خ�لال الع��ام ،2017
ّ
خالله��ا �سيا�س��ة العق��اب اجلماع��ي ،واملعامل��ة القا�س��ية
واحلاط��ة بالكرام��ة الإن�س��انية .وو�ص��ل ع��دد احلواج��ز
الثابت��ة �إىل ( )98حاج��زاً ،م��ن �ضمنه��ا ( )17حاج��زاً يف
منطق��ة  -يف مدين��ة اخللي��ل .وم��ن ب�ين جمم��وع تل��ك
احلواج��ز هن��اك ( )39حاج��زاً مقام�� ًا عل��ى امت��داد اخل��ط
الأخ��ضر (خ��ط الهدن��ة) ،وتعت�بر معاب��ر حدودي��ة ب�ين
ال�ضف��ة الغربي��ة و�إ��سرائيل .ه��ذا وتدي��ر ��شركات حرا�س��ة
خا�ص��ة �إ��سرائيلية ج��زءاً م��ن احلواج��ز حت��ت �إ��شراف �إدارة
املعاب��ر يف قي��ادة جي���ش االحت�لال الإ��سرائيلي .وخ�لال
ه��ذا الع��ام� ،ضاعف��ت ق��وات االحت�لال م��ن ن�ص��ب
احلواج��ز الفجائي��ة عل��ى مفرتق��ات الط��رق الرئي�س��ة
ب�ين امل��دن الفل�س��طينية ب�ش��كل ع�ش��وائي ،كم��ا وتق��وم
املخ�ص�ص��ة للم�س��توطنني،
ب�إغ�لاق العدي��د م��ن ال�ش��وارع
ّ
والت��ي ت�س��مح للفل�س��طينيني با�س��تخدامها يف بع���ض
الأوق��ات ،مم��ا زاد م��ن معاناته��م.
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ويف مدين��ة القد���س املحتل��ة ،فف� ً
ض�لا ع��ن ا�س��تمرار
فر���ض احل�ص��ار عليه��ا وعزله��ا متام�� ًا ع��ن حميطه��ا،
وحظ��ر دخ��ول املواطن�ين الفل�س��طينيني م��ن بقي��ة الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة م��ن ال�ضف��ة والقط��اع �إليه��ا �إال
�ضي��ق ،ا�س��تمرت ق��وات
ب��شروط حم��ددة ،وعل��ى نط��اق ّ
االحت�لال يف فر���ض ح�صاره��ا عل��ى الأحي��اء الفل�س��طينية
داخ��ل املدين��ة .فف��ي �أعق��اب وق��وع ا�ش��تباك م�س��لح يف
�س��احات امل�س��جد الأق�ص��ى بتاري��خ  ،2017/7/14ب�ين
ثالث��ة فل�س��طينيني م��ن �س��كان مدين��ة �أم الفح��م داخ��ل
�إ��سرائيل ،و��شرطة االحت�لال الإ��سرائيلي املتمرك��زة ب�ش��كل
دائ��م عل��ى �أب��واب امل�س��جد� ،أغلق��ت �س��لطات االحت�لال
امل�س��جد ،وفر�ض��ت قي��وداً
م�ش��ددة عل��ى حرك��ة املدني�ين
ّ
الفل�س��طينيني داخ��ل �أحي��اء املدين��ة و�ضواحيه��ا ،وبلداته��ا
لع��دة �أ�س��ابيع .وطال��ت تل��ك الإج��راءات �إقام��ة العدي��د
م��ن البواب��ات الإلكرتوني��ة ،واحلواج��ز ال��شرطية داخ��ل
�أحي��اء البل��دة القدمي��ة ،وعل��ى مداخله��ا .لق��د حرم��ت
تل��ك الإج��راءات املواطن�ين الفل�س��طينيني م��ن حقه��م يف
الدخ��ول �إىل املدين��ة املحتل��ة ،كم��ا وحرم��ت �س��كان املدين��ة
ّ
وتوظ��ف
الفل�س��طينيني م��ن التمت��ع بحياته��م الطبيعي��ة.
ق��وات االحت�لال العدي��د م��ن احلواج��ز الع�س��كرية
الداخلي��ة كمعاب��ر حدودي��ة لتع��زل م��ن خالله��ا مناط��ق
ُم َ�ص َّنفَ�� ًة مبناط��ق( )cب�أكمله��ا ع��ن باق��ي مناط��ق ال�ضف��ة،
كم��ا ه��ي احل��ال يف مدين��ة القد���س ال��شرقية املحتل��ة،
ومنطق��ة الأغ��وار عل��ى امت��داد احل��دود الفل�س��طينية م��ع
اململك��ة الأردني��ة الها�ش��مية ،والأرا�ض��ي الواقع��ة خل��ف
ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل) .وت�س��تخدم تل��ك الق��وات ه��ذه
احلواج��ز كم�صائ��د العتق��ال مواطن�ين فل�س��طينيني ،تدع��ي
�أنه��م مطلوب��ون له��ا.

3.3االعتق��ال وممار�س��ة التعذي��ب وغ�يره م��ن �صن��وف املعامل��ة
غ�ير الإن�س��انية واحلاط��ة بالكرام��ة
�ش��هد الع��ام  ،2017ت�صاع��داً ملحوظ�� ًا يف اعتق��ال
الفل�س��طينيني عل��ى اي��دي ق��وات االحت�لال .كم��ا �ش��هد
الع��ام ا�س��تمرار �س��ن قوان�ين وت��شريعات ا��سرائيلية م��ن
�ش���أنها حرم��ان املعتقل�ين م��ن �أدن��ى حقوقه��م االن�س��انية
الت��ي كفلته��ا القوان�ين الدولي��ة.
وث��ق املرك��ز اعتق��ال ( )4108فل�س��طينيني ،بينه��م ()778
طف��ل و( )88ام��ر�أة ،و( )11م��ن �أع�ض��اء املجل���س
الت��شريعي ،خ�لال الع��ام  ،2017م��ن بينه��م الع��شرات
م��ن االطف��ال الذي��ن �ص��درت بحقه��م �أحكام�� ًا قا�س��ية.
ووث��ق املرك��ز اعتق��ال الع��شرات م��ن الفل�س��طينيني عل��ى
الرغ��م م��ن تعر�ضه��م لال�صاب��ات بالر�صا���ص عل��ى �أي��دي
ق��وات االحت�لال� ،أو خ�لال حم��اوالت اعتقاله��م ،بينه��م
ثالث��ة ،منه��م طف�لان ،توف��وا مت�أثري��ن با�صاباته��م داخ��ل
امل�ست�ش��فيات ،وه��م ره��ن االعتق��ال.
ويف املجم��ل ،ال ت��زال ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي
تعتق��ل م��ا يزي��د ع��ن ( )6500فل�س��طيني يف ال�س��جون
ومراك��ز التوقي��ف التابع��ة له��ا ب�ص��ورة تع�س��فية،
يواجه��ون خالله��ا ظروف�� ًا قا�س��ية وغ�ير �إن�س��انية ،مب��ا
يف ذل��ك تعر�ضه��م ل�صن��وف التعذي��ب واملعامل��ة احلاط��ة
بالكرام��ة الت��ي ت�ش��مل:حرمانهم م��ن الزي��ارات العائلي��ة؛
�إج��راء التفتي�ش��ات العاري��ة الليلي��ة املتك��ررة ،واملداهم��ات
الليلي��ة؛ الع��زل االنف��رادي؛ االهم��ال الطب��ي وع��دم
توف�ير رعاي��ة طبي��ة كافي��ة ،خا�ص��ة لأ�صح��اب الأمرا���ض
املزمن��ة واخلط�يرة؛ وحرمانه��م م��ن ا�س��تكمال تعليمه��م
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اجلامع��ي ،وغريه��ا م��ن املعام�لات القا�س��ية .وم��ن ب�ين �إجم��ايل املعتقل�ين ()370
�لا ،و( )64ام��ر�أة ،و( )700معتق ً
�لا م��ن قط��اع غ��زة ،و( )400طف ً
معتق ً
�لا �إداري�� ًا
دون حماكم��ة .ويت��وزع ه���ؤالء املعتقل�ين عل��ى �أك�ثر م��ن (� )20س��جن ًا ومرك��ز
توقي��ف مقام��ة يف غالبيته��ا خ��ارج الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ع��ام  ،19673يف
خمالف��ة وا�ضح��ة التفاقي��ات جني��ف الرابع��ة ،خا�ص��ة امل��ادة ( )76الت��ي تل��زم الدول��ة
املحتل��ة باحتج��از املعتقل�ين م��ن ال�س��كان املحتل�ين يف الأقالي��م املحتل��ة حت��ى انته��اء
ف�ترة عقوبته��م.
كم��ا ا�س��تمر التنك��ر حلق��وق املعتقل�ين ،مب��ا يف ذل��ك ا�س��تمرار االعتق��ال االداري
ب��دون حماكم��ة  ،وا�س��تمرار حرم��ان املعتقل�ين م��ن حقوقه��م الأ�سا�س��ية ،وا�س��تمرار
تقلي���ص الزي��ارات ،والتعر���ض للتفتتي���ش الع��اري ،واحلرم��ان م��ن مكت�س��باتهم عل��ى
م��دى االع��وام املا�ضي��ة .دف��ع ذل��ك كل��ه خو���ض املعتقل�ين ا�رضاب��ا مفتوح�� ًا ع��ن
الطع��ام مل��دة  41يوم�� ًا ،انته��ى بتحقي��ق ج��زء م��ن مطالبه��م امل��شروعة.
وعل��ى م�س��توى القوان�ين والت��شريعات� ،ش��هد الع��ام تكثي��ف �س��لطات االحت�لال
ل�س��ن قوان�ين وت��شريعات حت��رم املعتقل�ين الفل�س��طينيني م��ن حقوقه��م الأ�سا�س��ية ،مب��ا
يف ذل��ك حقه��م يف احلي��اة .كان م��ن �أب��رز ه��ذه الت��شريعات ،م�صادق��ة الكني�س��ت
اال��سرائيلي بتاري��خ  11يوني��و ،بالق��راءة الأوىل ،عل��ى م��شروع قان��ون خ�ص��م
خم�ص�ص��ات اال��سرى وعوائ��د ال�ش��هداء واجلرح��ى م��ن ام��وال ال�رضائ��ب الت��ي
حتوله��ا ال�س��لطات اال��سرائيلية لل�س��لطة الفل�س��طينية .وبتاري��خ  18يوني��و ،ق��دم ع�ض��و
الكني�س��ت ع��ن ح��زب الليك��ود اليمين��ي� ،أرون ح��زان ،م��شروع قان��ون من��ع زي��ارات
ا��سرى منظم��ات فل�س��طينية حتتج��ز ا��سرائيليني ،ومن��ع زي��ارة املحام�ين ومندوب��ي
ال�صلي��ب الأحم��ر له��م .وبتاري��خ  3يناي��ر � ،2018ص��ادق الكني�س��ت بالق��راءة الأوىل
عل��ى تعدي��ل قان��ون العقوب��ات ،ال��ذي يبي��ح مبوجب��ه ا�س��تخدام عقوب��ة الإع��دام
�ض��د ال�ضالع�ين يف جرائ��م قت��ل �أثن��اء تنفي��ذ «عملي��ات �إرهابي��ة».

 .3با�ستثناء �سجن عوفر ،املقام غرب مدينة رام اهلل داخل
ال�ضفة الغربية.
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4.4االعتداء على ال�صحفيني والعاملني يف و�سائل الإعالم
�صع��دت ق��وات االحت�لال م��ن انتهاكاته��ا املمنهج��ة �ض��د ال�صحفي�ين وو�س��ائل
الإع�لام يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،خ�لال الع��ام  ،2017كان م��ن �أب��رز
�أ�ش��كالها ،احلمل��ة امل�س��تمرة �ض��د امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة و�إغ�لاق ( )7مكات��ب
اعالمي��ة ،كان م��ن بينه��ا مكت��ب قن��اة اجلزي��رة يف القد���س املحتل��ة .كم��ا ب��رز خ�لال
الع��ام تكثي��ف الرقاب��ة والقي��ود عل��ى احلري��ات الإعالمي��ة ،مب��ا فيه��ا الرقاب��ة عل��ى
حري��ة التعب�ير ،خا�ص��ة عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،حي��ث اعتقل��ت تل��ك
الق��وات الع��شرات م��ن املواطن�ين الفل�س��طينيني ،مب��ن فيه��م نا�ش��طني و�صحفي�ين
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و�إعالمي�ين بته��م التحري���ض عل��ى ق��وات االحت�لال ،و�أحالته��م ملحاكم��ات.
و�أ�س��فرت جرائ��م �إط�لاق الن��ار م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي وامل�س��توطنني
عل��ى ال�صحفي�ين والعامل�ين يف وكاالت الأنب��اء املحلي��ة والعاملي��ة ع��ن �إ�صاب��ة
(�4)15صحفي�� ًا بج��روح ،ج��راء الر�صا���ص احل��ي� ،أو الر�صا���ص املع��دين� ،أو بقناب��ل
الغ��از ب�ش��كل مبا��شر ،حي��ث يتعم��د جن��ود االحت�لال �إط�لاق قناب��ل الغ��از عل��ى
�أج�س��اد املواطن�ين ب�ش��كل مبا��شر ،لإحل��اق الأذى يف �صف��وف املدني�ين .كم��ا
تعر���ض (� )20صحفي�� ًا لل��ضرب وغ�يره م��ن و�س��ائل العن��ف �أو الإهان��ة واملعامل��ة
احلاط��ة بالكرام��ة الإن�س��انية .وتعر���ض (� )13صحافي�� ًا وعام ً
�لا يف و�س��ائل االع�لام
لالعتق��ال �أو االحتج��از ،رافقته��ا �أحيان�� ًا �أعم��ال اقتح��ام وتفتي���ش ملن��ازل ال�صحفي�ين
م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال .و�ص��در بح��ق �س��بعة منه��م �أحكام�� ًا فعلي��ة ،بته��م
متفاوت��ة ،بينه��ا التحري���ض عل��ى ق��وات االحت�لال� ،أف��رج ع��ن بع�ضه��م ،فيم��ا ال
ي��زال �آخ��رون معتقل��ون .كم��ا تعر�ض��ت ( )9م�ؤ�س�س��ات اعالمي��ة لأعم��ال مداهم��ة،
حي��ث قام��ت ق��وات االحت�لال بعملي��ات تفتي���ش دقي��ق وعب��ث مبحتوي��ات تل��ك
امل�ؤ�س�س��ات خ�لال اقتحامه��ا ،وم�ص��ادرة بع�ضه��ا .و�أغلق��ت تل��ك الق��وات ()8
م��ن ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات ،بته��م التحري���ض� .إىل ذل��ك ،ال ت��زال ق��وات االحت�لال متن��ع
طباع��ة �صحيفت��ي الر�س��الة وفل�س��طني اللت�ين ت�ص��دران يف غ��زة ،يف مطاب��ع ال�ضف��ة
الغربي��ة ،مبوج��ب ق��رار ع�س��كري �ص��ادر بتاري��خ  28ماي��و  ،2014بع��د اقتح��ام
مق��ر م�ؤ�س�س��ة «الأيام-لل�صحاف��ة والطباع��ة والن��شر ،والواق��ع يف بل��دة بيتوني��ا ،غرب��ي
مدين��ة رام اهلل ،و�س��ط ال�ضف��ة الغربي��ة .كم��ا �صع��دت ق��وات االحت�لال ب�ش��كل غ�ير
م�س��بوق م��ن مداهم��ة مطاب��ع فل�س��طينية يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س،
وم�ص��ادرة حمتوياته��ا ،بته��م ا�س��تخدامها يف طب��ع م��واد خمتلف��ة حتر���ض عل��ى �س��لطات
االحت�لال ،و�إغ�لاق بع�ضه��ا.
5.5هدم وتدمري املمتلكات والأعيان املدنية
وا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي انته��اج �سيا�س��ة ه��دم املن��ازل ال�س��كنية
والأعي��ان املدني��ة الأخ��رى يف املناط��ق امل�صنف��ة ب��ـ ( )cوف��ق ت�صنيف��ات اتف��اق �أو�س��لو
ب�ين منظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية وحكوم��ة �إ��سرائيل ع��ام  .1993و�إن طال��ت تل��ك
ال�سيا�س��ة املن��ازل ال�س��كنية يف العدي��د م��ن مناط��ق ال�ضف��ة الغربي��ة� ،إال �أنه��ا ترك��زت
يف مدين��ة القد���س ال��شرقية ب�ش��كل الف��ت ،وذل��ك يف �إط��ار �سيا�س��اتها املحموم��ة
لتهوي��د املدين��ة نهائي�� ًا .جت��ري �أعم��ال اله��دم يف ال�ضف��ة الغربي��ة بذريع��ة البن��اء دون
احل�ص��ول عل��ى ترخي���ص م��ن دائ��رة التنظي��م والبن��اء التابع��ة ل�ل�إدارة (املدني��ة)
الإ��سرائيلية يف م�س��توطنة بي��ت �إي��ل ،وه��ي �أح��د �أذرع ق��وات االحت�لال� ،أو م��ن
قب��ل بلدي��ة االحت�لال فيم��ا يتعل��ق مبن��ازل القد���س ال��شرقية املحتل��ة.

 . 4ال تت�ضم��ن ه��ذه الإح�صائي��ة� ،س��واء ال�صحفي�ين
الذي��ن تعر�ض��وا حلال��ة �إغم��اء وتع��ب �ش��ديدين
ج��راء ا�ستن�ش��اقهم الغ��از امل�س��يل للدم��وع ال��ذي
تطلق��ه ق��وات االحت�لال جت��اه املدني�ين �أ�س��بوعي ًا
يف امل�س�يرات ال�س��لمية� ،أو ال�صحفي�ين الآخري��ن
الذي��ن تعر�ض��وا لكدم��ات ور�ضو���ض وك�س��ور يف
�أنح��اء خمتلف��ة م��ن �أج�س��ادهم ،ج��راء االعت��داء
عليه��م بال��ضرب بالع�ص��ي و�أعق��اب البن��ادق م��ن
قب��ل جن��ود االحت�لال ،وخ�لال اله��رب م��ن
قناب��ل الغ��از و�إط�لاق الن��ار واملالحق��ة يف تل��ك
امل�س�يرات.
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و�ش��هد ه��ذا الع��ام ت�صعي��داً ملحوظ�� ًا يف �أعم��ال جتري��ف
املن��ازل ال�س��كنية ،والأعي��ان املدني��ة الأخ��رى الت��ي
ت�س��تخدم لأغرا���ض زراعي��ة �أو �صناعي��ة �أو جتاري��ة يف
ال�ضف��ة الغربي��ة .وخ�لال ه��ذا الع��ام ،بل��غ ع��دد امل�س��اكن
الت��ي ج��رى هدمه��ا عل��ى خلفي��ة البن��اء دون ترخي���ص
( )161موئ ً
�لا لل�س��كن ،منه��ا ( )120من��ز ًال يف مدين��ة
القد���س ال��شرقية و�ضواحيه��ا ،م��ن بينه��ا ( )14من��ز ًال
�أج�برت تل��ك الق��وات �س��اكنيها عل��ى هدمه��ا ب�أنف�س��هم،
و( )41من��ز ًال وم���أوى يف باق��ي مناط��ق ال�ضف��ة .وبذل��ك،
يرتف��ع ع��دد امل�س��اكن الت��ي تعر�ض��ت للتجري��ف
والتفج�ير عل��ى خلفيت��ي البن��اء غ�ير املرخ���ص والعق��اب
اجلماع��ي �إىل ( )172من��زال وم���أوى .وت�س��تخدم �س��لطات
االحت�لال يف مدين��ة القد���س ال��شرقية �سيا�س��ة �إجب��ار
املواطن�ين الفل�س��طينيني عل��ى ه��دم منازله��م ب�أيديه��م
(اله��دم الذات��ي) .وع��ادة م��ا ُي َ
بع�ضه��م لفع��ل
��ر
ُ
�ضط ُ
ذل��ك لك��ي ال يدفع��وا غرام��ات مالي��ة باهظ��ة تت�ضم��ن
غرام��ات خمالف��ات البن��اء ب��دون ترخي���ص ،و�أج��رة �آالت
اله��دم الإ��سرائيلية الت��ي تنف��ذ ق��رارات اله��دم.
وكان��ت عملي��ات اله��دم عل��ى خمتل��ف اخللفي��ات ح�س��ب
املحافظ��ات كالت��ايل :القد���س ( )123من��ز ًال (م��ن بينه��ا
 14من��ز ًال �أج�برت تل��ك الق��وات �س��اكنيها عل��ى هدمه��ا
ب�أنف�س��هم) ،نابل���س ( )15من��زال؛ اخللي��ل ( )7من��ازل؛ بي��ت
حل��م ( )6من��ازل؛ �أريح��ا ( )12من��ز ًال؛ رام اهلل والب�يرة ()6
من��ازل؛ والأغ��وار ال�ش��مالية منزل�ين ،وجن�ين من��زل واح��د.
كم��ا هدم��ت ( )125من�ش���أة ت�س��تخدم لأغرا���ض غ�ير
�س��كنية؛ م��ن برك�س��ات ،وحم��ال جتاري��ة ،و�أ�س��وار ،وخي��م،
وخم��ازن ،ومنا�ش�ير حج��ر وجتري��ف ط��رق ،و�ش��بكات
كهرب��اء ،وكان��ت تل��ك املن�ش���آت موزع��ة كالت��ايل:
القد���س ( )72من�ش���أة (م��ن بينه��ا  14من�ش���أة �أج�برت
تل��ك الق��وات �س��اكنيها عل��ى هدمه��ا ب�أنف�س��هم)؛ اخللي��ل
()5؛ طوبا���س والأغ��وار ال�ش��مالية ()6؛ بي��ت حل��م ()2؛
�أريح��ا ()12؛ نابل���س ()22؛ جن�ين ()4؛ و�س��لفيت (.)2
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6.6ا�ستمرار جرائم اال�ستيطان واعتداءات امل�ستوطنني
وا�صل��ت حكوم��ة االحت�لال احلرب��ي الإ��سرائيلي تكثي��ف
الن�ش��اطات اال�س��تيطانية يف املناط��ق امل�صنف��ة مبناط��ق
( )cب�ش��كل ع��ام ،ويف مدين��ة القد���س ال��شرقية ،ب�ش��كل
خا���ص .ورغ��م انتق��ادات املجتم��ع ال��دويل املتوا�صل��ة
للن�ش��اطات اال�س��تيطانية الإ��سرائيلية ،وو�ص��ف اال�س��تيطان
ب�أ ّن��ه غ�ير ��شرعي ،وخمال��ف للقان��ون ال��دويل ،ولق��رارات
جمل���س الأم��ن� ،إال �أن �س��لطات االحت�لال ا�س��تمرت يف
زي��ادة تل��ك الن�ش��اطات خ�لال ه��ذا الع��ام ،وب�ش��كل
غ�ير م�س��بوق .وميك��ن اعتب��ار ع��ام  2017ب�أ ّن��ه الأك�ثر
تغ��و ًال يف ه��ذا امل�ضم��ار من��ذ احت�لال �إ��سرائيل للأرا�ض��ي
الفل�س��طينية ،والعربي��ة الأخ��رى قب��ل خم�س�ين عام�� ًا.
ووا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي العم��ل ب�سيا�س��ة
م�ص��ادرة املزي��د م��ن ممتل��كات املدني�ين الفل�س��طينيني
خلدم��ة �أغرا�ضه��ا اال�س��تيطانية .وتعت�بر م�ص��ادرة املمتل��كات
املدني��ة و�إح��داث تغي�ير م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال يف
طبيع��ة الأر���ض املحتل��ة عم ً
�لا منافي�� ًا لأح��كام القان��ون
الإن�س��اين ال��دويل ال��ذي ي�ش�ترط �إح��داث ه��ذا التغي�ير
بال��ضرورة احلربي��ة .وه��ذا ��شرط ال يتوف��ر يف املخطط��ات
والأه��داف املعلن��ة لدول��ة االحت�لال الإ��سرائيلي.
وخ�لال ه��ذا الع��ام ،تعر�ض��ت املناط��ق امل�صنف��ة ()C
وف��ق اتف��اق �أو�س��لو املوق��ع ب�ين احلكوم��ة الإ��سرائيلية
ومنظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية ع��ام  1993لأو�س��ع عملي��ة
ا�س��تهداف م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي لتفريغه��ا
م��ن �س��كانها الفل�س��طينيني ل�صال��ح م�ش��اريع التو�س��ع
اال�س��تيطاين .فق��د �ش��هدت تل��ك املناط��ق ،وبخا�ص��ة
مناط��ق الأغ��وار� ،أعم��ال جتري��ف وا�س��عة النط��اق طال��ت
الع��شرات م��ن املوائ��ل ال�س��كنية ،واملن�ش���آت الزراعي��ة
ك�آب��ار املي��اه ،وب��رك جتمي��ع مي��اه الأمط��ار ،وحظائ��ر �إي��واء
وتربي��ة املوا�ش��ي .كم��ا و�أ�ص��درت تل��ك الق��وات مئ��ات
الإخط��ارات الت��ي تق�ض��ي به��دم تل��ك املن�ش���آت.
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ووا�ص��ل امل�س��توطنون اق�تراف اعتداءاته��م �ض��د املدني�ين
الفل�س��طينيني وممتلكاته��م يف ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة،
مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س ال��شرقية .وم��ن خ�لال ر�ص��د
املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان جلرائ��م امل�س��توطنني يف
�أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س
ال��شرقية ،ي�ؤك��د املرك��ز عل��ى �أن تل��ك االعت��داءات كان��ت
تت��م حت��ت �س��مع وب��صر ق��وات االحت�لال ،حي��ث تق��وم
تل��ك الق��وات بتوف�ير احلماي��ة للم�س��توطنني عل��ى م��دار
ال�س��اعة ،ومبرافقته��م خ�لال تنفيذه��م الع��شرات م��ن
اعتداءاته��م ،ف�ض�لا ع��ن قيامه��ا بت�أم�ين احلماي��ة له��م
خ�لال قيامه��م باعتداءاته��م �ض��د املدني�ين الفل�س��طينيني
وممتلكاته��م ،يف ح��ال حماول��ة املواطن�ين الفل�س��طينيني
الت�ص��دي له��م لإبعاده��م ع��ن �أرا�ضيه��م الزراعي��ة� ،أو
منازله��م ال�س��كنية الت��ي تتعر���ض لالعت��داءات.
7.7جدار ال�ضم (الفا�صل) يف عمق �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
خلق��ت دول��ة االحت�لال حقائ��ق �أحادي��ة اجلان��ب عل��ى
�أر���ض الواق��ع ،وجعل��ت م��ن ج��دار ال�ض��م ح��دوداً
للتفاو���ض عليه��ا م��ع الفل�س��طينيني الذي��ن ي�س��عون لإقام��ة
دولته��م يف ح��دود الراب��ع م��ن حزي��ران (يوني��و) .1967
ووف��ق تقدي��رات فل�س��طينية ،ف���إن م�س��احة الأرا�ض��ي
الفل�س��طينية املعزول��ة واملحا��صرة ب�ين اجل��دار وخ��ط
الهدن��ة (اخل��ط الأخ��ضر) بلغ��ت ح��وايل  680ك��م� ،2أي
نح��و  %12.0م��ن م�س��احة ال�ضف��ة ،منه��ا ح��وايل 454
وم��راع.
أرا���ض زراعي��ة
ك��مٍ � 2
ٍ
وعل��ى �صعي��د �أعم��ال البن��اء يف ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل)،
جت��ددت يف نهاي��ة �ش��هر �أبري��ل (ني�س��ان) م��ن ه��ذا الع��ام
�أعم��ال بن��اء اجل��دار ح��ول قري��ة الوجل��ة� ،ش��مال غ��رب
مدين��ة بي��ت حل��م ،بع��د توق��ف ا�س��تمر � 3س��نوات.
�س��يعزل اجل��دار القري��ة ع��ن معظ��م �أرا�ضيه��ا البالغ��ة
م�س��احتها ح��وايل (� )3آالف دومن ،وكذل��ك ع��ن حميطه��ا
اجلغ��رايف م��ع بق��اء طري��ق واح��دة تربطه��ا مبدين��ة بي��ت
ج��اال .وكان��ت �أعم��ال بن��اء اجل��دار ق��د توقف��ت قب��ل

ث�لاث �س��نوات بع��د �ضغ��ط قان��وين م��ن �أه��ايل القري��ة،
ومنظم��ات حقوقي��ة .وج��اء جت��دد �أعم��ال البن��اء يف
املقط��ع املذك��ور بع��د �أن �س��محت املحكم��ة العلي��ا
الإ��سرائيلية ببن��اء اجل��دار يف حمي��ط القري��ة.
تخط��ط �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلي ،وف��ق م��ا
ن��شرته �صحيف��ة (ه�آرت���س) العربي��ة بتاري��خ ،2017/5/1
لع��زل ح��وايل  3000دومن م��ن �أرا�ض��ي القري��ة خ��ارج
اجل��دار ،ليت��م �ضمه��ا الحق�� ًا �إىل م��ا ي�س��مى مبتن��زه
وطن��ي ملرتوبوليت��ان القد���س ،م��ع �س��د الطري��ق �أم��ام
�س��كان القري��ة ،ومنعه��م م��ن الو�ص��ول �إىل ع�ين امل��اء يف
تاريخي��ا ملحافظ��ة
املوق��ع .ي�ش��ار �إىل �أن قري��ة الوجل��ة تتب��ع
ًّ
القد���س ،ويعتم��د �س��كانها الذي��ن يحم��ل الكث�ير منه��م
بطاق��ة الهوي��ة «الزرق��اء» (الإ��سرائيلية) ،ويدفع��ون �رضيب��ة
«الأرنون��ا» ،ب�ش��كل �أ�سا�س��ي عل��ى الزراع��ة ،وه��ي
مق�س��مة �إىل مناط��ق م�صنف��ة ح�س��ب اتفاقي��ة �أو�س��لو
ب��ـ“ ،”A،B،Cوكان��ت م�س��احتها تبل��غ نح��و � 17ألفً��ا
و 500دومن؛ مل يتب��ق منه��ا �س��وى � 3آالف دومن ،وتخط��ط
�س��لطات االحت�لال البت�لاع �أل��ف دومن منه��ا لأه��داف
ا�س��تيطانية ،و�إقام��ة حدائ��ق «وطني��ة» ،وه��دم جمي��ع
املن��ازل املقام��ة فيه��ا.
8.8العدالة املنتظرة والعدالة الغائبة
ا�س��تمرت �س��لطات االحت�لال اال��سرائيلي يف حرم��ان
�ضحاياه��ا م��ن الفل�س��طينيني م��ن حقه��م يف االنت�ص��اف
�أم��ام الق�ض��اء اال��سرائيلي ،م��ن خ�لال و�ض��ع العقب��ات
�أم��ام امل�ش��تكني ،و�إهم��ال املطالب��ات وال�ش��كاوى املدني��ة
واجلنائي��ة املقدم��ة بخ�صو���ص جرائ��م وجت��اوزات جي���ش
االحت�لال اال��سرائيلي يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
وم��ن جه��ة �أخ��رى م��ا زال الفل�س��طينيون يتطلع��ون �إىل
��� مه��م ورمب��ا �أخ�ير
املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة كملج أ
بع��د عرقل��ة واحيان�� ًا �إغ�لاق املالج��ئ الأخ��رى للعدال��ة.
وم��ع ذل��ك ،ه��ا ه��و الع��ام  2017ينق�ض��ي ومل تفت��ح
املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة حتقيق�� ًا يف اجلرائ��م املرتكب��ة
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م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي وقادت��ه �ض��د
الفل�س��طينيني يف الع��دوان عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام
 ،2014وال��ذي راح �ضحيت��ه ( )1742مدني�� ًا ،منه��م
( )530طف�لا ،و( )302ام��ر�أة.
ورغ��م العقب��ات اجلم��ة الت��ي تواج��ه منظوم��ة العدال��ة
الدولي��ة ،والإن��كار املمنه��ج للعدال��ة �أم��ام الق�ض��اء
الإ��سرائيلي� ،إال �أن املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان
وا�ص��ل عمل��ه املتعل��ق مبالحق��ة جمرم��ي احل��رب
اال��سرائيليني �أم��ام و�س��ائل العدال��ة املختلف��ة ،مب��ا ي�ش��مل
املحاك��م اال��سرائيلية ،واملحاك��م الوطني��ة الت��ي تبا��شر
والي��ة ق�ضائي��ة دولي��ة عل��ى جرائ��م احل��رب ،وكذل��ك
املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة.
ق��دم املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ومرك��ز املي��زان
ومرك��ز احل��ق ومرك��ز ال�ضم�ير مذكرت�ين جديدت�ين
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،اعل��ن عنهم��ا بتاري��خ 20
�س��بتمرب 21،دي�س��مرب  .2017وتناول��ت املذك��رة الأوىل
«اال�س��تيطان الإ��سرائيلي يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة»،
�أم��ا املذك��رة الثاني��ة فق��د تناول��ت «عج��ز وامتن��اع
�إ��سرائيل ع��ن التحقي��ق الف ّع��ال وحما�س��بة م��ن ي�ش��تبه يف
ارتكابه��م جرائ��م ح��رب»  .وكان املرك��ز و��شركا�ؤه ق��د
�س��بق و�أن تقدم��وا بثالث��ة ملف��ات للمحكم��ة يف الع��ام
خ�لال العام�ين  .2016-2015تن��اول �أح��دى ه��ذه
امللف��ات احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة ،ومل��ف
�آخ��ر ح��ول الع��دوان عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام
 ،2014وثال��ث ح��ول حادث��ة «اجلمع��ة الأ�س��ود» يف
رف��ح والت��ي قت��ل وا�صي��ب فيه��ا ع��شرات م��ن املدني�ين
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يف ق�ص��ف مدفع��ي ع�ش��وائي ب�أوام��ر ا��سرائيلية حت��ت
غط��اء م��ا ي�س��مى بعملي��ة «هنيبع��ال» ،خ�لال ع��دوان
 .2014وكان��ت املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ق��د فتح��ت
حتقيق�� ًا اولي�� ًا بتاري��خ  16يناي��ر  ،2015ح��ول الأو�ض��اع
يف الأر���ض املحتل��ة ،م��ن تاري��خ  13يولي��و � ،2014إال �إن��ه
مل يح��دث �أي تق��دم ملمو���س يف م�س��اعي املحكم��ة .ويف
حين��ه مل متك��ن ال�س��لطات اال��سرائيلية املحقق�ين التابع�ين
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة م��ن دخ��ول قط��اع غ��زة
للوق��وف عل��ى احلقائ��ق ،يف حت��د �س��افر للعدال��ة الدولي��ة،
يك�ش��ف ع��ن ني��ة مبيت��ة لطم���س احلقائ��ق ،و�إن��كار �أي��ة
فر�ص��ة للعدال��ة.
يف ذات ال�س��ياق ،ا�س��تمر نظ��ام العدال��ة الإ��سرائيلي يف
جتاه��ل الإعدام��ات امليداني��ة الت��ي نفذه��ا جن��ود و��شرطة
االحت�لال �ض��د مواطن�ين فل�س��طينيني بادع��اء حماول��ة
تنفي��ذ عملي��ات طع��ن �أو ده���س �أو اط�لاق ن��ار �ض��د
جن��ود االحت�لال �أو عنا��صر الأم��ن الإ��سرائيلي ،للع��ام
الث��اين عل��ى الت��وايل .وي�ض��اف �إىل ذل��ك احلال��ة امل�س��تمرة
م��ن التجاه��ل واملماطل��ة يف مالحق��ة وحماكم��ة اجلن��ود
وامل�س��توطنني الإ��سرائيليني املتهم�ين باالعت��داء عل��ى
فل�س��طينيني .وتع��زز ه��ذه احلقائ��ق وا�س��تمرارها من��ذ
ب��دء االحت�لال نتيج��ة واقعي��ة مفاده��ا �أن نظ��ام العدال��ة
الإ��سرائيلي ال يرغ��ب يف تق��دمي العدال��ة للفل�س��طينيني،
وي��صر عل��ى اعط��اء ح�صان��ة للمعتدي��ن م��ن امل�س��توطنني
وجن��ود االحت�لال .وبالت��ايل ،ا�صب��ح اللج��وء للعدال��ة
الدولي��ة ه��و اخلي��ار املت��اح للفل�س��طينيني يف ظ��ل االن��كار
اال��سرائيلي الوا�ض��ح لأي��ة عدال��ة لل�ضحاي��ا الفل�س��طينيني.
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ثاني ًا:
االنتهاكات الفلسطينية لحقوق اإلنسان ومعوقات
التحول الديمقراطي

�ش��هد الرب��ع الأخ�ير م��ن الع��ام  2017تط��ورات �إيجابي��ة يف طري��ق امل�صاحل��ة
الوطني��ة و�إنه��اء حال��ة االنق�س��ام امل�س��تمرة من��ذ  11عام�� ًا ،وتوقي��ع اتف��اق امل�صاحل��ة
يف � 12أكتوب��ر .وغم��رت ال�ش��ارع الفل�س��طيني �أج��واء وم�ش��اعر ايجابي��ة ،م��ع
ب��دء تنفي��ذ �أوىل خط��وات امل�صاحل��ة عل��ى الأر���ض ،عك�س��ت نف�س��ها عل��ى حال��ة
احلري��ات العام��ة ن�س��بي ًا يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية ،عل��ى الرغ��م م��ن العقب��ات
الت��ي تواجهه��ا.
ي�أم��ل املرك��ز �أن ينه��ي اتف��اق امل�صاحل��ة ال��ذي وق��ع ب�ين حركت��ي فت��ح وحما���س يف
القاه��رة يف  12اكتوب��ر ،االنق�س��ام الداخل��ي امل�س��تمر من��ذ الع��ام  ،2007و�س��نوات
م��ن التده��ور يف حال��ة حق��وق االن�س��ان يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية .وعل��ى
م��دار الع��ام ،كان لالنق�س��ام �أث��ر �س��لبي وا�ض��ح عل��ى جمم��ل حق��وق االن�س��ان ،حي��ث
ي��رى املرك��ز ب���أن االنق�س��ام الداخل��ي كان املغ��ذي الرئي�س��ي لأغل��ب االنته��اكات،
وم�ص��ادرة احلري��ات العام��ة الت��ي وقع��ت يف الع��ام .2017
1.1انتهاك احلق يف احلياة واالعتداء على ال�سالمة ال�شخ�صية
توا�صل��ت جرائ��م انته��اك احل��ق يف احلي��اة واالعت��داء عل��ى ال�س�لامة ال�ش��خ�صية
خ�لال الع��ام  ،2017ج��راء ا�س��تمرار حال��ة �س��وء ا�س��تخدام ال�س�لاح واالعت��داء
عل��ى �س��يادة القان��ون يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .و�ش��هدت الأرا�ض��ي
الفل�س��طينية ا�س��تمراراً يف ح��وادث القت��ل خ�لال نزاع��ات عائلي��ة و�ش��خ�صية،
وح��وادث القت��ل ج��راء �س��وء ا�س��تخدام ال�س�لاح �أو العب��ث ب��ه خ��ارج �إط��ار
القان��ون ،وح��وادث قت��ل الن�س��اء عل��ى خلفي��ات خمتلف��ة ،م��ن بينه��ا جرمي��ة
قت��ل عل��ى خلفي��ة م��ا ي�س��مى ق�ضاي��ا ال��شرف.
ووفق�� ًا لتوثي��ق املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ،فق��د قت��ل خ�لال الع��ام
( )41فل�س��طيني ًا ،يف ح��وادث تتعل��ق ب�س��وء ا�س��تخدام ال�س�لاح واالعت��داء عل��ى
�س��يادة القان��ون ،بينه��م (� )3أطف��ال و ( )10ن�س��اء .وم��ن ب�ين اجم��ايل القتل��ى،
�س��قط (� )29ش��خ�ص ًا يف قط��اع غ��زة ،بينه��م (� )3أطف��ال ،و( )9ن�س��اء ،و()12
�آخري��ن يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،بينه��م ام��ر�أة واح��دة .كم��ا �أ�صي��ب خ�لال الع��ام
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(� )80آخري��ن ،بينه��م ( )56يف قط��اع غ��زة ،منه��م
(� )7أطف��ال ،و ( )4ن�س��اء ،و( )24يف ال�ضف��ة الغربي��ة،
منه��م (� )9أطف��ال،
وكان��ت �أب��رز جرائ��م انته��اك احل��ق يف احلي��اة
تن��درج �ضم��ن ال�س��ياقات التالي��ة :ا�س��تخدام ال�س�لاح
يف نزاع��ات �ش��خ�صية وعائلي��ة ()12؛ �س��وء ا�س��تخدام
ال�س�لاح �أو العب��ث ب��ه خ��ارج �إط��ار القان��ون ()20؛
مقت��ل ( )3مواطن�ين عل��ى �أي��دي �أف��راد الأجه��زة
الأمني��ة خ�لال مه��ام انف��اذ القان��ون ا�س��تخدمت
فيه��ا تل��ك الأجه��زة الق��وة املفرط��ة بح��ق املواطن�ين؛
وجرمي��ة قت��ل مواطن��ة عل��ى خلفي��ة م��ا ي�س��مى
بـ»ق�ضاي��ا ��شرف العائل��ة .فيم��ا قُت��ل (� )10أ�ش��خا�ص
يف ح��ادث ف��ردي يت�ص��ل ب�أعم��ال املقاوم��ة يف قط��اع
غ��زة.
2.2ت�صاعد ا�ستخدام عقوبة االعدام
�ش��هد الع��ام  2017ت�صعي��داً و�س��وابق خط�يرة يف
ا�س��تخدام عقوب��ة االع��دام ،وي�أم��ل املرك��ز �أن متث��ل
امل�صاحل��ة مدخ ً
�لا للح��د م��ن حال��ة اال��سراف يف
ا�س��تخدام ه��ذه العقوب��ة يف قط��اع غ��زة ،متهي��دا
لإلغائه��ا .ويع��د ت�ش��كيل «حمكم��ة املي��دان»
الع�س��كرية يف قط��اع غ��زة ،وعر���ض املتهم�ين بق�ضاي��ا
خم��درات عل��ى املحاك��م الع�س��كرية وا�ص��دار اح��كام
اع��دام بحقه��م ،التط��ورات الأخط��ر عل��ى م�س��توى
ا�س��تخدام عقوب��ة الإع��دام يف الع��ام  .2017كم��ا
وارتف��ع مع��دل ا�س��تخدام وتنفي��ذ عقوب��ة الإع��دام يف
الع��ام  ،2017حي��ث و�ص��ل ع��دد اح��كام االع��دام
( )31حكم�� ًا ،منه��ا ( )19حكم�� ًا جدي��دا ،ونف��ذت
( )6اح��كام بالإع��دام دون م�صادق��ة الرئي���س يف
خمالق��ة للقان��ون اال�سا�س��ي الفل�س��طينية ل�س��نة .2003
وق��د كان��ت جمي��ع اح��كام االع��دام ال�ص��ادرة ه��ذا
الع��ام يف قط��اع غ��زة ،مثلم��ا كان الأم��ر يف الع��ام
املا�ض��ي  ،2016حي��ث مل ي�ص��در �أو ينف��ذ �أي حك��م
يف ال�ضف��ة الغربي��ة خ�لال العام�ين املا�ضي�ين.
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ويعت�بر ت�ش��كيل حمكم��ة املي��دان الع�س��كرية يف
ماي��و  ،2017ملحاكم��ة املتهم�ين بقت��ل م��ازن
فقه��ا ال�س��ابقة الأخط��ر يف تاري��خ منظوم��ة العدال��ة
الفل�س��طينية مب��ا ت�ضمنت��ه م��ن ان��كار حل��ق املتهم�ين
يف الدف��اع وخمالف��ة للقان��ون .وق��د �ش��كلت املحكم��ة
ونف��ذت الأح��كام يف خمالف��ة للقان��ون ال��ذي يبي��ح
ت�ش��كيلها ،حي��ث مل يع��ط املتهم�ين ح��ق الدف��اع
كم��ا مل ي�ص��ادق الرئي���س الفل�س��طيني عل��ى احلك��م
قب��ل التنفي��ذ مثلم��ا ي�ش�ترط قان��ون االج��راءات
اجلزائي��ة الث��وري لع��ام  1979نف�س��ه وال��ذي
�ش��كلت املحكم��ة مبوجب��ه ،وكذل��ك مثلم��ا ت�ش�ترط
امل��ادة ( )109م��ن القان��ون اال�سا�س��ي الفل�س��طيني.
وبلغ��ة االرق��ام ،فق��د و�ص��ل ع��دد اح��كام االع��دام
�إىل ( )31حكم��ا �ص��درت من��ذ بداي��ة الع��ام ،2017
منه��ا ( )12ت�أيي��د لأح��كام �س��ابقة و( )19حكم�� ًا
جدي��دا .وق��دد نف��ذت ال�س��لطات يف غ��زة ( )6احكام�� ًا
بالإع��دام )3( ،منه��ا بتاري��خ  6ابري��ل  ،2017بته��م
تتعل��ق بالقت��ل ،وال��ـ(� )3أح��كام الأخ��رى نف��ذت
بن��اء عل��ى حك��م �ص��ادر ع��ن «حمكم��ة املي��دان»
الع�س��كرية� ،ض��د املدان�ين م��ن قب��ل املحكم��ة بقت��ل
م��ازن فقه��اء� ،أح��د الق��ادة يف حرك��ة حما���س ،ونف��ذ
احلك��م بتاري��خ  25ماي��و .2017
3.3االعتق��ال غ�ير القان��وين وممار�س��ة التعذي��ب وغ�يره م��ن
��ضروب املعامل��ة �أو العقوب��ة القا�س��ية �أو ال�لا �إن�س��انية �أو املهين��ة
ا�س��تمرت الأجه��زة الأمني��ة يف ال�ضف��ة وغ��زة
يف اعتق��ال مواطن�ين �أو ا�س��تدعائهم ،دون اتب��اع
االج��راءات القانوني��ة ،وتنته��ك حقوقه��م الت��ي
كفله��ا القان��ون الأ�سا�س��ي الفل�س��طيني واملعاي�ير
الدولي��ة ذات العالق��ة .وتت��م االعتق��االت يف كث�ير
م��ن الأحي��ان دون مذك��رة اعتق��ال قانوني��ة ،كم��ا
يتعر���ض املعتقل��ون �أو امل�س��تدعون خ�لال ذل��ك
لل��ضرب والإهان��ة واملعامل��ة احلاط��ة بالكرام��ة.
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وا�س��تمر ا�س��تخدام التعذي��ب واملعامل��ة القا�س��ية
م��ن قب��ل الأجه��زة الأمني��ة الفل�س��طينية املختلف��ة يف
ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،عل��ى نط��اق وا�س��ع
بح��ق املعتقل�ين واملحتجزي��ن يف ال�س��جون ومراك��ز
التوقي��ف التابع��ة له��ا� .إن �ش��يوع ظاه��رة التعذي��ب
يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية ،وا�س��تمرار ممار�س��تها
عل��ى نط��اق وا�س��ع م��ن قب��ل الأجه��زة الأمني��ة،
�إ�ضاف��ة لع��دم وج��ود دالئ��ل حقيقي��ة ت�ش�ير لقي��ام
اجله��ات املخت�ص��ة بالتحقي��ق يف ه��ذه اجلرائ��م
وحما�س��بة مقرتفيه��ا ،ي�ؤك��د عل��ى �أن ه��ذه اجلرمي��ة
تت��م بطريق��ة منهجي��ة ومنظم��ة ،ولي�س��ت ح��االت
فردي��ة كم��ا يك��رر امل�س���ؤولون االدع��اء بذل��ك.
وت��ويف خ�لال الع��ام �س��بعة مواطن�ين داخ��ل مراك��ز
التوقي��ف وال�س��جون التابع��ة للأجه��زة الأمني��ة
الفل�س��طينية يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،بينه��م
ثالث��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،منه��م اثن��ان توفي��ا نتيج��ة
تده��ور حالتهم��ا ال�صحي��ة يف مرك��زي توقي��ف بي��ت
حل��م ،و��شرطة ال�ضواح��ي ،بالقد���س ،والثال��ث ت��ويف
بع��د نقل��ه م��ن �س��جن �أريح��ا ،يف ظ��روف غ�ير
طبيعي��ة .كم��ا ت��ويف �أربع��ة موقوف�ين يف قط��اع غ��زة،
�أحده��م ت��ويف يف مرك��ز توقي��ف تاب��ع لل��شرطة
مبدين��ة دي��ر البل��ح ،يف ظ��روف غ�ير طبيعي��ة ،حي��ث
�أعلن��ت ال��شرطة ع��ن وفات��ه بينم��ا كان موقوف��ا ،بع��د
وج��ود �آث��ار حب��ل عل��ى عنق��ه ،فيم��ا ت��ويف خ�لال
�ش��هر �س��بتمرب ثالث��ة حمتجزي��ن ،بينه��م �س��جني يف
مدين��ة غ��زة� ،أعل��ن ع��ن وفات��ه نتيج��ة �س��كتة قلبي��ة،
بينم��ا ت��ويف موقوف��ان �آخ��ران انتح��ارا ،بينهم��ا طف��ل
يف ال�ساد�س��ة ع��شر م��ن عم��ره ،يف مرك��ز ��شرطة بي��ت
الهي��ا ،وفق��ا مل��ا �أعلنت��ه ال��شرطة ،و�آخ��ر �ألق��ى بنف�س��ه
م��ن مبن��ى النياب��ة اجلزئي��ة يف مدين��ة غ��زة ،وفق��ا مل��ا
�أعلنت��ه النياب��ة العام��ة.

4.4ا�ستمرار تعطيل املجل�س الت�رشيعي وفو�ضى الت�رشيع
ا�س��تمر تعطي��ل عم��ل املجل���س الت��شريعي خ�لال الع��امل
 ،2017وب��ات االنق�س��ام الت��شريعي �أك�ثر جت��ذراً،
حي��ث ا�س��تمر الرئي���س الفل�س��طيني يف ا�ص��دار ت��شريعات
با�س��تخدام �صالحيات��ه مبوج��ب امل��ادة ( )43م��ن القان��ون
الأ�سا�س��ي ،كم��ا وا�س��تمرت كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح
يف ا�ص��دار ت��شريعات با�س��م املجل���س الت��شريعي ،ب��ل
وا�س��تحداث �صالحي��ات جدي��دة ال متلكه��ا ال�س��لطة
الت��شريعية نف�س��ها .وم��ن جان��ب �آخ��ر ا�س��تمر االحت�لال
اال��سرائيلي يف اعتق��ال ن��واب م��ن املجل���س الت��شريعي،
كممار�س��ة متك��ررة ،بات��ت ك�سيا�س��ة ممنهج��ة ،يعم��ل
االحت�لال م��ن خالله��ا عل��ى عرقل��ة �أي��ة فر�ص��ة لبن��اء
دول��ة فل�س��طينية دميقراطي��ة .ويف ظ��ل ه��ذه االج��واء م��ا
زال املجتم��ع يتطل��ع �إىل امت��ام اتف��اق امل�صاحل��ة ،واع��ادة
تفعي��ل املجل���س الت��شريعي مب��ا ي�ضم��ن ا�س��تقرار و�س�لامة
النظ��ام القان��وين ،كخط��وة مهم��ة عل��ى طري��ق بن��اء
الدول��ة الفل�س��طينية الدميقراطي��ة.
يف غ��زة ،ا�س��تمرت كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح مبمار�س��ة
مه��ام تن��درج �ضم��ن االخت�صا���ص الأ�صي��ل للرئي���س
الفل�س��طيني وال�س��لطة التنفيذي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل م��ا تق��وم
ب��ه م��ن ا�ص��دار ت��شريعات با�س��م املجل���س الت��شريعي
من��ذ بداي��ة االنق�س��ام الفل�س��طيني يف  .2007وق��د نف��ذت
(� )6أح��كام اع��دام يف قط��اع غ��زة يف الع��ام  2017بع��د
الت�صدي��ق عليه��ا م��ن قب��ل كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح،
( )3منه��ا كان��ت ق��د �صدق��ت يف الع��ام  .2016ويعت�بر
ه��ذا الأم��ر جت��اوزاً ل�صالحي��ات الرئي���س ،ويتعار���ض
م��ع مب��د أ� الف�ص��ل ب�ين ال�س��لطات امل�ص��ون مبوج��ب
القان��وين اال�سا�س��ي الفل�س��طيني ل�س��نة  .2003كم��ا
وا�س��تمرت كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح يف ا�ص��دار قوان�ين
با�س��م املجل���س الت��شريعي يف غ��زة ،حي��ث ا�ص��درت
( )5قوان�ين خ�لال الع��ام  )4( ،2017منه��ا تعدي�لات
لقوان�ين �س��ابقة ،واخلام���س قان��ون جدي��د وه��و قان��ون
ال�صل��ح اجلزائ��ي رق��م ( )1ل�س��نة .2017
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ويف ال�ضف��ة الغربي��ة ،ا�س��تمر الرئي���س الفل�س��طيني
يف ا�ص��دار ت��شريعات دون االلت��زام بحال��ة ال��ضرورة
الق�ص��وى الت��ي ا�ش�ترطتها املم��ادة ( )43م��ن القان��ون
اال�سا�س��ي ،لإ�ص��دار ق��رارات بقان��ون .وق��د �أ�ص��در
الرئي���س الفل�س��طيني ع��شرات الت��شريعات من��ذ االنق�س��ام
يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،ج��ل ه��ذه الت��شريعات مل يلت��زم
فيه��ا ب��شرط ال��ضرورة .وكان الرئي���س الفل�س��طيني ق��د
ا�ص��در خ�لال الع��ام  )24 ( 2017ق��راراً بقان��ون ،لي�ص��ل
الع��دد الإجم��ايل له��ا من��ذ االنق�س��ام �إىل ( )173قان��ون.
ومبتابع��ة الت��شريعات الت��ي ي�صدره��ا الرئي���س عل��ى هيئ��ة
ق��رار بقان��ون ،وم��ا يعك�س��ه عدده��ا ،جن��د �أن الرئي���س
الفل�س��طيني ميار���س �س��لطة الت��شريع لي���س كا�س��تثناء يف
حال��ة ال��ضرورة الق�ص��وى كم��ا ت�ش�ترط امل��ادة ()43
�س��ابقة الذك��ر ،و�إمن��ا ميار���س �س��لطة ت��شريعية كامل��ة،
وك�أن��ه املخ��ول به��ا.
م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،امعن��ت ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي
يف تغيي��ب ن��واب املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني ،خ�لال
الع��ام  .2017فبالإ�ضاف��ة �إىل م��ا يق�ضي��ه النائب��ان �أحم��د
�س��عدات وم��روان الربغوث��ي م��ن �س��نوات طويل��ة يف
ال�س��جون الإ��سرائيلية بع��د �ص��دور �أح��كام �ضدهم��ا،
هن��اك ( )11نائب�� ًا مت اعتقاله��م او جتدي��د احلج��ز الإداري
له��م خ�لال الع��ام  ،2017مت االف��راج ع��ن ( )3منه��م
فق��ط قب��ل نهاي��ة الع��ام ،وم��ا ي��زال ( )9ن��واب ره��ن
االعتق��ال الإداري .نائب��ان م��ن املعتقل�ين احتج��زا من��ذ
الع��ام  ،2016والباق��ون احتج��زوا يف الع��ام ،2017
ولكنه��م تعر�ض��وا لالعتق��ال الإداري املتك��رر خ�لال
ال�س��نوات املا�ضي��ة ،حي��ث ت�س��تخدمه �س��لطات االحت�لال
ك�سيا�س��ة �ض��د املواطن�ين الفل�س��طينيني .وق��د خ�ض��ع
�أك�ثر م��ن ( )50نائب�� ًا م��ن ن��واب املجل���س الت��شريعي
الفل�س��طيني الث��اين لالعتق��ال الإداري ب�ش��كل متك��رر،
دون توجي��ه تهم��ة له��م �أو اخل�ض��وع ملحاكم��ة ،يف خ��رق
وا�ض��ح للمعاي�ير الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان.

28

5.5تدهور �أو�ضاع ال�سلطة الق�ضائية
ا�س��تمر تده��ور او�ض��اع ال�س��لطة الق�ضائي��ة يف الع��ام
 ،2017حي��ث انق�ض��ى الع��ام دون �أن يت��م انه��اء
االنق�س��ام يف ال�س��لطة الق�ضائي��ة� ،أو �إنه��اء ظاه��رة
تغ��ول ال�س��لطة التنفيذي��ة عل��ى ال�س��لطة الق�ضائي��ة،
بالرغ��م م��ن م��رور �أك�ثر م��ن �ش��هرين عل��ى الب��دء
يف تنفي��ذ اتف��اق امل�صاحل��ة .وق��د ب��رز ه��ذا التغ��ول
م��ن ع��دة نواح��ي ،منه��ا ا�س��تمرار جتاه��ل القان��ون
اال�سا�س��ي فيم��ا يتعل��ق بو�ض��ع الق�ض��اء يف قط��اع
غ��زة ،وجتاه��ل تنفي��ذ اح��كام ق�ضائي��ة ،تتعل��ق
بالإف��راج ع��ن معتقل�ين �أو بحق��وق مالي��ة �أو ب�إلغ��اء
�أو تنفي��ذ ق��رارات اداري��ة.
وخ�لال الع��ام ،ع�ين رئي���س ال�س��لطة الفل�س��طينية نائب�� ًا
لرئي���س املجل���س الأعل��ى للق�ض��اء بن��اء عل��ى تن�س��يب
جمل���س الق�ض��اء الأعل��ى وه��و ال�س��يد ه�ش��ام حت��و .وي�أت��ي
ذل��ك يف اعق��اب تعي�ين رئي�س�� ًا جدي��داً ملجل���س الق�ض��اء
الأعل��ى ،بتاري��خ  15دي�س��مرب  ،2016وه��و امل�ست�ش��ار
عم��اد �س��عد ،خلف�� ًا للم�ست�ش��ار �س��امي �رص�ص��ور .وكان
ق��د مت��ت الإطاح��ة بامل�ست�ش��ار �رص�ص��ور ،ب�إب��راز ا�س��تقالة
موقع��ة من��ه قب��ل تولي��ه ملن�ص��ب رئي���س املجل���س الأعل��ى
للق�ض��اء .وق��د �أك��د املرك��ز يف حين��ه عل��ى �إنه��ا ف�ضيح��ة
تك�ش��ف م��دى تغ��ول ال�س��لطة التنفيذي��ة عل��ى ال�س��لطة
الق�ضائي��ة ،وطال��ب بفت��ح حتقي��ق يف احل��ادث ولك��ن مل
يت��م فت��ح حتقي��ق ل�ل�أن ،رغ��م م�ض��ي �أك�ثر م��ن ع��ام
عل��ى الواقع��ة.
وق��د ر�ص��دت العدي��د م��ن ال�ش��كاوى املتعلق��ة بع��دم
تنفي��ذ اح��كام ق�ضائي��ة ،حي��ث ر�ص��د �أك�ثر م��ن 38
�ش��كوى تتعل��ق بت�أخ�ير �أو ع��دم تنفي��ذ �أح��كام ق�ضائي��ة
تتعل��ق بالإف��راج ع��ن موقوف�ين ل��دى الأجه��زة الأمني��ة،
وخا�ص��ة جه��از الأم��ن الوقائ��ي واملخاب��رات واملباح��ث
العام��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،وال��شرطة الع�س��كرية والأم��ن
الداخل��ي يف قط��اع غ��زة.
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6.6ا�ستمرار تعطيل االنتخابات العامة واملحلية
�ش��كل اتف��اق القاه��رة ال��ذي وق��ع برعاي��ة م�رصي��ة ب�ين الفرق��اء الفل�س��طينيني بتاري��خ
 12اكتوب��ر ،خط��وة هام��ة وج��ادة يف طري��ق انه��اء االنق�س��ام الداخل��ي امل�س��تمر من��ذ
 11عام�� ًا .وي�أم��ل املرك��ز �أن يك��ون ه��ذا االتف��اق اجلدي��د مقدم��ة خلل��ق مناخ��ات
ايجابي��ة ،متهي��داً لعق��د اج��راء االنتخاب��ات العام��ة واملحلي��ة ب�ش��كل توافق��ي يف الع��ام
اجلدي��د ،م��ن �أج��ل حتقي��ق الوح��دة الوطني��ة الفل�س��طينية ،واع��ادة االعتب��ار مل�ؤ�س�س��ات
ال�س��لطة الفل�س��طينية.
وم��ع انته��اء الع��ام  ،2017بقي��ت االنتخاب��ات العام��ة (الت��شريعية والرئا�س��ية) واملحلي��ة
معطل��ة ،رغ��م ق��دوم مواعي��د ا�س��تحقاقها من��ذ �أك�ثر م��ن �س��بع �س��نوات .فم��ن ناحي��ة،
مل جت��ر انتخاب��ات جمال���س الهيئ��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،من��ذ
الع��ام  ،2010با�س��تثناء اجراءه��ا ب�ش��كل جزئ��ي مرت�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،الأوىل
يف الع��ام  ،2012والثاني��ة خ�لال الع��ام احل��ايل .وي�ض��اف �إىل ذل��ك تعطي��ل عم��ل
املجل���س الت��شريعي ب�ش��كل كام��ل ،ووج��ود جمال���س غ�ير منتخب��ة يف قط��اع غ��زة
تدي��ر البلدي��ات.
وبتاري��خ  13ماي��و� ،أجري��ت االنتخاب��ات يف  145هيئ��ة حملي��ة ،فيم��ا ف��ازت بالتزكي��ة
 181هيئ��ة ،حي��ث مل ترت�ش��ح فيه��ا �س��وى قائم��ة واح��دة ،وبقي��ت  65هيئ��ة حملي��ة،
مل تتق��دم فيه��ا �أي��ة قائم��ة للرت�ش��ح .ونتيج��ة لذل��ك ،عق��دت انتخاب��ات تكميلي��ة
بتاري��خ  29يولي��و ،ل��ـ( )70هيئ��ة حملي��ة ،بينه��ا  65هيئ��ة مل تتق��دم فيه��ا قوائ��م
للرت�ش��ح ،و�أربع��ة �أخ��رى ،ج��رت فيه��ا االنتخاب��ات بتاري��خ  13ماي��و ،وا�س��تقالت
جمال�س��ها الحق�� ًا� ،إ�ضاف��ة لوج��ود هيئ��ة حملي��ة مل ي�ش��ارك الناخب��ون فيه��ا باالنتخاب��ات.
وبذل��ك تك��ون االنتخاب��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ق��د ا�س�� ُتكملت ،فيم��ا بقي��ت
 38هيئ��ة حملي��ة مل ترت�ش��ح فيه��ا �أي��ة قائم��ة ،وب��ات �أم��ر ت�ش��كيل جمال�س��ها بي��د
5
جمل���س ال��وزراء.
يف املقاب��ل ،بقي��ت جمال���س الهيئ��ات املحلي��ة يف قط��اع غ��زة ت��دار بالتعي�ين ،من��ذ
انته��اء ال��دورة االنتخابي��ة الت��ي �أجري��ت يف معظ��م بلدياته��ا يف عام��ي 2004
��ر �أي��ة انتخاب��ات لتجدي��د ��شرعية املجال���س املحلي��ة خ�لال �س��نوات
و .2005ومل ُت َ
االنق�س��ام.
7.7انتهاك احلق يف حرية الر�أي والتعبري
�ش��هدت الت�س��عة �أ�ش��هر الأوىل م��ن الع��ام  2017ت�صاع��دا يف انته��اكات حري��ة ال��ر�أي
والتعب�ير يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،نتيج��ة لت�صاع��د ازم��ات القط��اع ،وم��ا خلف��ه

�أ .راجي ال�صوراين خالل لقاء هاين عريف ،يف مكتبه بغزة
بتاريخ � 24سبتمرب 2017
 .٥يج��در التنوي��ه� ،أن ه��ذه االنتخاب��ات مل ت�ش��مل
خميم��ات الالجئ�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،حي��ث
مل ت�ش��ارك املخيم��ات بق��رار ذات��ي يتعل��ق بح��ق
الع��ودة ،كم��ا مل ت�ش��مل مدين��ة القد���س ،لكنه��ا
�ش��ملت الق��رى والبل��دات املتاخم��ة له��ا.

29

الـمركــز الـفلسطيني لـحقــوق اإلنســـان

ذل��ك م��ن ا�رضاب��ات ،وكذل��ك �س��ن قان��ون اجلرائ��م
الإلكرتوني��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،وا�س��تمرار املناكف��ات
ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ،حت��ى ب��زوغ ارها�ص��ات امل�صاحل��ة
الفل�س��طينية ،وتراج��ع االنته��اكات.
وق��د ر�ص��د املرك��ز ع��دة ح��االت ت�ضمن��ت اعتق��ال
�صحفي�ين ب�ش��كل تع�س��في �أو التنكي��ل به��م او توجي��ه ته��م
له��م ب�ش��كل تع�س��في .وي�ؤك��د املرك��ز يف ه��ذا ال�س��ياق� ،أن
احل��االت املر�ص��ودة تعك���س ج��زءاً م��ن الواق��ع ،وهن��اك
�أج��زاء �أخ��رى تت�ضم��ن :احج��ام بع���ض ال�صحفي�ين
والن�ش��طاء ع��ن ال�ش��كوى؛ وتقيي��د حري��ة الو�ص��ول
للمعلوم��ات وحجبه��ا؛ حال��ة االلت��زام الذات��ي الت��ي
بات��ت ت�س��يطر عل��ى عق��ول ال�صحفي�ين ور�ؤ�س��اء التحري��ر
ومدي��ري املواق��ع الإلكرتوني��ة .وه��ذه الأج��زاء ال ميك��ن
ر�صده��ا ب�إف��ادات ،ولك��ن ميك��ن ت�أكي��د وجوده��ا م��ن
خ�لال اللق��اءات واملقاب�لات الت��ي يجريه��ا املرك��ز م��ع
ال�صحفي�ين ون�ش��طاء الإع�لام ،وم��ا يالحظ��ه املرك��ز م��ن
خ�لال متابعت��ه للواق��ع االعالم��ي ع��ن كث��ب.
ويعت�بر قان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة كارث��ة حقيقي��ة عل��ى
حري��ة التعب�ير �أفرزته��ا ال�س��لطة الفل�س��طينية حلق��وق
الإن�س��ان ،م��ن خ�لال ق��رار بقان��ون �ص��ادر ع��ن الرئي���س
الفل�س��طيني .ويع�تري القان��ون الكث�ير م��ن امل�ش��اكل تب��د�أ
م��ن �إق��راره م��ن قب��ل الرئي���س الفل�س��طيني يف جت��اوز
حل��دود �صالحي��ات الرئي���س الفل�س��طيني وف��ق امل��ادة ()43
م��ن القان��ون الأ�سا�س��ي والت��ي جتي��ز ل��ه ا�ص��دار قوان�ين يف
حال��ة ال��ضرورة الق�ص��وى الت��ي ال تقب��ل الت�أجي��ل .كم��ا �أن
القان��ون ت�ضم��ن عب��ارات ف�ضفا�ض��ة وا�س��هاب يف التج��رمي،
وحت��ول م��ن قان��ون للجرائ��م الإلكرتوني��ة مهمت��ه
بالأ�سا���س حماي��ة املجتم��ع م��ن املنحرف�ين� ،إىل قان��ون
حلماي��ة ال�س��لطة م��ن املجتم��ع .ويظه��ر ذل��ك ب�ش��كل
جل��ي عن��د االط�لاع عل��ى نط��اق التج��رمي والعقوب��ات
املبال��غ فيهم��ا ،والت��ي ميك��ن �أن جتع��ل م��ن جت��اوزات
حري��ة التعب�ير جرمي��ة ت��وازي جرمي��ة القت��ل العم��د،
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ت�ص��ل عقوبته��ا �إىل الأ�ش��غال ال�ش��اقة امل�ؤب��دة.
8.8انتهاك احلق يف التجمع ال�سلمي
�ش��هد الرب��ع الأخ�ير م��ن الع��ام  ،2017م��ع انط�لاق
قط��ار امل�صاحل��ة الوطني��ة ،يف �أعق��اب تو�ص��ل الفل�س��طينيني
�إىل اتف��اق جدي��د برعاي��ة م�رصي��ة يف  12اكتوب��ر ،تراجع�� ًا
ن�س��بي ًا يف حج��م االنته��اكات للح��ق يف التجم��ع ال�س��لمي
يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية .و�س��ادت �أج��واء ايجابي��ة
يف ه��ذا النط��اق ،انعك�س��ت ب�ش��كل ملمو���س عل��ى حال��ة
احل��ق يف التجم��ع ال�س��لمي ،حي��ث �ش��هدت �أرا�ض��ي
ال�س��لطة جتمع��ات جماهريي��ة كان��ت حتظ��ر يف وق��ت
�س��ابق ،بينه��ا اقام��ة حرك��ة فت��ح احتف��ال مرك��زي بتاري��خ
 13نوفم�بر ،احي��ا ًء لذك��رى وف��اة الرئي���س الراح��ل يا��سر
عرف��ات ،ح��ضره ح�ش��د كب�ير ،م��ن بينه��م ممثل��و الق��وى
الوطني��ة واال�س�لامية.
وعل��ى م��دار الع��ام ،ا�س��تمرت االنته��اكات للح��ق يف
ح��د �س��واء
التجم��ع ال�س��لمي يف ال�ضف��ة وغ��زة عل��ى
ٍ
ب�ش��كل ممنه��ج ،مب��ا يف ذل��ك املن��ع واحلظ��ر للتجمع��ات
واللق��اءات ،وتفريقه��ا بالق��وة واالعت��داء بال��ضرب عل��ى
امل�ش��اركني فيه��ا ،و�إط�لاق الن��ار يف اله��واء ،ومطاردته��م،
واعتق��ال البع���ض منه��م ،واخ�ضاعه��م للتحقي��ق .ووث��ق
املرك��ز خ�لال الع��ام ،قي��ام االجه��زة االمني��ة با�س��تدعاء
الع��شرات م��ن امل�ش��اركني يف امل�س�يرات ال�س��لمية ،او مم��ن
دع��وا مل�س�يرات �س��لمية� ،س��واء قب��ل انعقاده��ا� ،أو بع��ده،
والتحقي��ق معه��م ،وابالغه��م بع��دم اقام��ة تل��ك الفعالي��ات،
واجباره��م عل��ى التوقي��ع عل��ى تعه��دات بع��دم القي��ام
بامل�ش��اركة يف �أي��ة م�س�يرات وجتمع��ات �س��لمية ،و�إال ف�س��وف
تت��م معاقبته��م� ،إم��ا باحلب���س �أو باالعت��داء .كم��ا وث��ق
املرك��ز ح��االت اعتق��ال ،م��ن املي��دان� ،أو م��ن خ�لال
ا�س��تدعاءات اث��ر م�ش��اركة البع���ض يف التجمع��ات ال�س��لمية،
�أو دعوته��م للم�ش��اركة يف جتمع��ات �س��لمية ،تعر�ض��وا
للتعذي��ب ،مب��ا يف ذل��ك ال��ضرب بالع�ص��ي واله��راوات،
�س��واء خ�لال التحقي��ق معه��م� ،أو خ�لال اعتقاله��م.
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9.9انتهاك احلق يف تكوين اجلمعيات
ا�س��تمرت �سيا�س��ة الت�ضيي��ق عل��ى املجتم��ع امل��دين م��ن قب��ل
ال�س��لطة الفل�س��طينية يف كل م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع
غ��زة يف الع��ام  .٢٠١٧وعمل��ت حكوم��ة التواف��ق عل��ى
تطبي��ق القي��ود اجلدي��دة عل��ى متوي��ل اجلمعي��ات والت��ي
فر�ضته��ا يف الع��ام املا�ض��ي .كم��ا وا�س��تمرت القي��ود
القانوني��ة وقي��ود �س��لطة الأم��ر الواق��ع الت��ي فر�ض��ت
عل��ى اجلمعي��ات يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة يف
ال�س��نوات ال�س��ابقة ،والت��ي حتج��م م��ن عم��ل ون�ش��اط
اجلمعي��ات ،وت�ض��ع منظم��ات املجتم��ع امل��دين يف حال��ة
ال ت�س��مح له��ا بتحقي��ق اهدافه��ا املجتمعي��ة بال�ش��كل
املنتظ��ر م��ن قب��ل اجلمه��ور.
وي�ؤث��ر غي��اب الآلي��ات الد�س��تورية م��ن جمل���س ت��شريعي
و�س��لطة ق�ضائي��ة موح��دة وم�س��تقلة عل��ى عم��ل اجلمعي��ات
ون�ش��اطها ،حي��ث �إن و�س��ائل ال�ضغ��ط واملنا��صرة واملالحق��ة
الق�ضائي��ة لتحقي��ق التغي�ير املجتمع��ي ال ميك��ن �أن تك��ون
فاعل��ة اال يف وج��ود ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات .كم��ا وي�س��اهم
احل�ص��ار والقي��ود عل��ى حري��ة احلرك��ة الت��ي تفر�ضه��ا
�س��لطات االحت�لال عل��ى عم��ل اجلمعي��ات يف ال�ضف��ة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة� ،س��يما الن�ش��اطات الت��ي حتت��اج
�إىل التنق��ل ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة �أو حت��ى الت��ي حتت��اج �إىل
احلرك��ة ب�ين امل��دن يف ال�ضف��ة الغربي��ة� ،أو تل��ك الت��ي
تتطل��ب ال�س��فر اخل��ارج ،وخا�ص��ة يف قط��اع غ��زة ،حي��ث
القي��ود امل�ش��ددة عل��ى حري��ة ال�س��فر نتيج��ة للح�ص��ار.
ي�أم��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان� ،أن تنعك���س
خط��وات تنفي��ذ اتف��اق امل�صاحل��ة الفل�س��طينية عل��ى
م�س��توى احلري��ات العام��ة� ،س��يما احل��ق يف تكوي��ن
اجلمعي��ات ،وكذل��ك عل��ى م�س��توى احل��ق يف حري��ة
التنق��ل للمواطن�ين� ،س��يما يف قط��اع غ��زة ،وذل��ك
به��دف متك�ين اجلمعي��ات م��ن ممار�س��ة دوره��ا رقاب��ي
ومكم��ل ل��دور احلكوم��ة .كم��ا ويعت�بر املرك��ز الغ��اء
كاف��ة الق��رارات الت��ي �ص��درت يف ح��ق اجلمعي��ات يف

ظ��ل االنق�س��ام ،مب��ا فيه��ا اللوائ��ح الت��ي ت�س��مح بتغ��ول
ال�س��لطة التنفيذي��ة وق��رارات االغ�لاق جلمعي��ات،
��ضرورة ملح��ة يج��ب �أن تك��ون عل��ى �أولوي��ات عم��ل
حكوم��ة التواف��ق .وجدي��ر بالذك��ر �أن واق��ع احلري��ات
العام��ة مب��ا فيه��ا احل��ق يف ت�ش��كيل اجلمعي��ات مل يح��دث
ب��ه �أي تط��ور �إيجاب��ي من��ذ ت�ش��كيل حكوم��ة التواف��ق،
ب��ل عل��ى العك���س متام�� ًا ،ا�ص��درت احلكوم��ة العدي��د
م��ن الق��رارات الت��ي هدف��ت �إىل ال�س��يطرة عل��ى برام��ج
ومتوي��ل م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين .وم��ع ذل��ك ف���إن
املرك��ز ي�أم��ل �أن ت�ش��كل جه��ود امل�صاحل��ة ه��ذه امل��رة
بداي��ة خمتلف��ة.
�1010أث��ر االنق�س��ام ال�سيا�س��ي عل��ى احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة.
ازداد تده��ور الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
ل�س��كان قط��اع غ��زة ،م��ع ا�س��تمرار االنق�س��ام ال�سيا�س��ي
الفل�س��طيني للع��ام احل��ادي ع��شر عل��ى الت��وايل ،وال��ذي
كان ق��د ب��د�أ م��ع �س��يطرة حرك��ة حما���س عل��ى قط��اع
غ��زة يف حزي��ران /يوني��و م��ن الع��ام  .2007وخ�لال
الع��ام  ،2017ارتفع��ت ح��دة تب��ادل االتهام��ات ب�ين
ط��ريف االنق�س��ام ،وذل��ك ع�بر قيامهم��ا بالعدي��د م��ن
التداب�ير والإج��راءات ،مب��ا يف ذل��ك ا�س��تمرار �إ�ص��دار
القوان�ين والق��رارات وال�سيا�س��ات ،مب��ا يف ذل��ك �إع�لان
حرك��ة حما���س ع��ن ت�ش��كيل اللجن��ة الإداري��ة يف غ��زة يف
�ش��هر مار���س ،والت��ي خلف��ت �آث��اراً مري��رة عل��ى حي��اة
املواطن�ين الفل�س��طينيني يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
فق��د بل��غ تفاق��م �أو�ض��اع �س��كان القط��اع وحقوقه��م
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة م�س��توى مل ت�صل��ه م��ن
قب��ل ،وبات��ت تو�ص��ف ب�أنه��ا الأ�س��و أ� من��ذ ب��دء االنق�س��ام
ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني .وق��د ا�س��تمر ال��صراع ال�سيا�س��ي
ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ال�سيا�س��ي ،وتوا�ص��ل مع��ه ال��صراع
عل��ى ال�صالحي��ات لإدارة قط��اع غ��زة ،ع�بر اتخ��اذ جمل��ة
م��ن الإج��راءات والق��رارات الت��ي بات��ت تعي��ق حتقي��ق
احل��د الأدن��ى م��ن �إع��ادة �إعم��ار القط��اع ،وال��ذي كان
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�ضحي��ة عملي��ة حربي��ة لق��وات االحت�لال وا�س��عة النط��اق
خ�لال الع��ام � ،2014أدت �إىل مقت��ل و�إ�صاب��ة الآالف م��ن
املدني�ين ،ف� ً
ض�لا ع��ن تدم�ير وا�س��ع النط��اق لع��شرات
�آالف امل�س��اكن واملمتل��كات والأعي��ان املدني��ة الأخ��رى.
وعل��ى الرغ��م م��ن الأج��واء الإيجابي��ة الت��ي ا�ستب��شر
به��ا �س��كان القط��اع يف �ش��هر �أكتوب��ر م��ن الع��ام ،ب�ش���أن
�إنعا���ش الآم��ال ب�إنه��اء االنق�س��ام ال�سيا�س��ي وع��ودة احل��وار
ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ال�سيا�س��ي ،برعاي��ة م�رصي��ة ،غ�ير
�أن الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ظل��ت يف حال��ة
م��ن التده��ور ال�ش��ديد ،ب��ل وزادت حدته��ا م��ع اتخ��اذ
ال�س��لطة الفل�س��طينية ع��دة ق��رارات� ،أبرزه��ا اال�س��تمرار
يف �إحال��ة موظف��ي قط��اع غ��زة العمومي�ين �إىل التقاع��د،
وتقلي���ص خم�ص�ص��ات اخلدم��ات ال�صحي��ة ،وزي��ادة ارتف��اع
الأ�س��عار وفر���ض املزي��د م��ن الر�س��وم وال�رضائ��ب عل��ى
املواطن�ين والتج��ار يف قط��اع غ��زة.
وف�ش��ل طرف��ا االنق�س��ام ال�سيا�س��ي يف التخفي��ف م��ن ح��دة
الأزم��ات املختلف��ة يف القط��اع ،وعل��ى ر�أ�س��ها ا�س��تمرار
�أزم��ة نق���ص الكهرب��اء ،وعان��ى �س��كان القط��اع املزي��د
م��ن الظ�لام واحلرم��ان م��ن الكهرب��اء ،و�س��ط �أج��واء
احل��ر ال�ش��ديد يف ال�صي��ف والأج��واء الب��اردة والقار�س��ة يف
ف�ص��ل ال�ش��تاء .وانته��ى الع��ام  2017و�س��كان القط��اع ال
يح�صل��ون �س��وى عل��ى � 4س��اعات م��ن الكهرب��اء بع��د
انقط��اع مل��دة � 16 - 12س��اعة يومي�� ًا.
وا�س��تمرت الأزم��ة املالي��ة اخلا�ص��ة بالروات��ب اخلا�ص��ة

ا�ستقبال القن�صل البلجيكي يف املركز.
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مبوظف��ي حكوم��ة غ��زة ال�س��ابقة ،خ�لال الع��ام ،2017
دون التو�ص��ل �إىل ح��ل له��ا ،رغ��م الوع��ود م��ن �أح��د
الأط��راف املانح��ة بتوف�ير الأم��وال الالزم��ة لت�س��ويتها
و�إنهائه��ا ملفه��ا كلي�� ًا .وعان��ى موظف��و اخلدم��ة املدني��ة
واخلدم��ة الع�س��كرية ،م��ن �أبن��اء قط��اع غ��زة ،م��ن
ا�س��تمرار حرمانه��م م��ن احل�ص��ول عل��ى حقوقه��م
يف الع�لاوات والرتقي��ات� ،أ�س��وة بنظرائه��م يف ال�ضف��ة
الغربي��ة ،ف� ً
ض�لا ع��ن خ�صوم��ات الت��ي طال��ت روات��ب
موظف��ي ال�س��لطة املدني�ين والع�س��كريني يف غ��زة،
تراوح��ت م��ا ب�ين � %30إىل  %50م��ن �إجم��ايل رواتبه��م.
وتده��ورت الأو�ض��اع ال�صحي��ة ل�س��كان القط��اع خ�لال
الع��ام  2017ب�ش��كل خط�ير ،وخا�ص��ة املر�ض��ى منه��م،
ب�س��بب ا�س��تمرار النق���ص ال�ش��ديد وامل�س��تمر يف الأدوي��ة
وامل�س��تلزمات الطبي��ة للمراف��ق ال�صحي��ة احلكومي��ة يف
قط��اع غ��زة ،وج��راء �إحال��ة �آالف موظف��ي قط��اع
ال�صح��ة احلكوم��ي �إىل التقاع��د وب�س��بب تقلي���ص خدم��ات
الع�لاج يف اخل��ارج ملر�ض��ى القط��اع .وتفاقم��ت �أزم��ة
نق���ص الأدوي��ة وامل�س��تلزمات الطبي��ة ،حي��ث عان��ت
م�س��تودعات ال��وزارة يف قط��اع غ��زة عج��زاً يف العدي��د
م��ن �أ�صن��اف ال��دواء واملهم��ات الطبي��ة ،وال��ذي ازدادت
حدت��ه م��ع بداي��ة الع��ام ،م��ا خل��ف �آث��اراً كارثي��ة عل��ى
حي��اة �آالف املر�ض��ى ،وخا�ص��ة �أولئ��ك الذي��ن يعان��ون
�أمرا�ض�� ًا خط�يرة ،كمر�ض��ى ال��سرطان والف�ش��ل الكل��وي،
و�أمرا���ض القل��ب.
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التوصيات

يف ظ��ل التنك��ر الأمريك��ي اال��سرائيلي حل��ق الفل�س��طينيني يف تقري��ر امل�ص�ير ،م��ن
خ�لال �إع�لان مدين��ة القد���س عا�صم��ة لدول��ة االحت�لال ،وم��ا ميثل��ه ذل��ك م��ن
��شرعنة لال�س��تيطان واعط��اء �ض��وء �أخ��ضر لالحت�لال اال��سرائيلي لت�صعي��د انته��اكات
حق��وق الإن�س��ان واال�س��تيطان يف الأر���ض املحتل��ة ،وا�س��تمرار احل�ص��ار عل��ى قط��اع
غ��زة للع��ام احل��ادي ع��شر عل��ى الت��وايل ،وا��صرار االحت�لال الإ��سرائيلي عل��ى
حت�ص�ين جمرم��ي احل��رب الإ��سرائيليني م��ن امل�س��اءلة ،وان��كار ح��ق الفل�س��طينيني يف
ج�بر ال��ضرر ،وا�س��تمرار تع�ثر عملي��ة �إع��ادة الإعم��ار ومعان��اة م��شردي احل��رب ،ويف
ظ��ل ترق��ب ق��رار املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة بفت��ح حتقي��ق يف اجلرائ��م اال��سرائيلية،
ويف ظ��ل الب��دء يف تنفي��ذ اتف��اق امل�صاحل��ة الوطني��ة ،وم��ا يبث��ه ذل��ك م��ن �أم��ل ل��دى
املواط��ن الفل�س��طيني يف حت�س�ين ظ��روف احلي��اة يف قط��اع غ��زة ورف��ع العقوب��ات
الت��ي فر�ضته��ا ال�س��لطة الفل�س��طينية عل��ى القط��اع حلم��ل حرك��ة حما���س عل��ى
ت�س��ليم ال�س��لطة يف غ��زة له��ا.
التو�صيات للمجتمع الدويل:
يح��ذر املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان تبع��ات االع�لان الأمريك��ي املتعل��ق
بادع��اء �أن مدين��ة القد���س عا�صم��ة لدول��ة االحت�لال ،والق��رار بنق��ل ال�س��فارة
االمريكي��ة �إليه��ا ،وم��ا ق��د ينج��م ع��ن ذل��ك م��ن ت�صعي��د يه��دد حي��اة االبري��اء
م��ن املدني�ين للخط��ر .وي�ؤك��د املرك��ز �أن ت�صاع��د البن��اء اال�س��تيطاين وحماول��ة ��شرعنة
الب���ؤر اال�س��تيطانية القائم��ة عل��ى ار���ض املواطن�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،وا�س��تمرار
االعدام��ات امليداني��ة �ض��د فل�س��طينيني بحج��ة ت�ش��كيلهم خط��راً �أمني�� ًا ،وانعكا�س��ات
ذل��ك عل��ى حي��اة املواطن�ين يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة جرائ��م ح��رب ترتق��ي
يف جمموعه��ا �إىل �سيا�س��ة ت�ش��كل جرائ��م �ض��د االن�س��انية .ويذك��ر املرك��ز املجتم��ع
ال��دويل ب���أن قط��اع غ��زة م��ا زال حت��ت احل�ص��ار للع��ام احل��ادي عل��ى الت��وايل ،وم��ا
زال هن��اك م��شردين م��ن دياره��م ب�س��بب الع��دوان اال��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة يف
الع��ام  2014يعي�ش��ون يف الكرفان��ات يف ظ��روف م�أ�س��اوية .وي�ش��دد املرك��ز عل��ى
الإق��رار ال��دويل بالو�ض��ع القان��وين للأر���ض املحتل��ة ع��ام  ،1967باعتباره��ا ارا�ض��ي
حمتل��ة تنطب��ق عليه��ا اتفاقي��ات جني��ف� ،س��يما اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل
اتفاقي��ات حق��وق الإن�س��ان بالتب��ادل �أحيان�� ًا وبالت��وازي �أحيان�� ًا �أخ��رى ،وف��ق م��ا
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يحق��ق حماي��ة �أف�ض��ل للمدني�ين و�إن�ص��اف ال�ضحاي��ا،
ول��ذا ف���إن املرك��ز يطال��ب:
.1
.2

.3

.4

.5
.6

.7
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1املجتم��ع ال��دويل وخا�ص��ة االحت��اد االوروب��ي ب�إدان��ة
االع�لان االمريك��ي املتعل��ق بادع��اء القد���س عا�صم��ة
لدول��ة االحت�لال.
2الأمم املتح��دة باالط�لاع مب�س���ؤوليتها يف متك�ين
الفل�س��طينيني م��ن ح��ق تقري��ر امل�ص�ير اعتب��ار �إنه��ا
امل�س���ؤول الأول ع��ن الق�ضي��ة الفل�س��طينية من��ذ اق��رار
اجلمعي��ة العام��ة فيه��ا لق��رار التق�س��يم رق��م ()181
واعرتافه��ا بدول��ة ا��سرائيل.
3املجتم��ع ال��دويل ب�إدان��ة ومقاطع��ة امل�س��توطنات
اال��سرائيلية املقاوم��ة عل��ى الأر���ض الفل�س��طينية
املحتل��ة ع��ام  ،1967واح�ترام ق��رارات جمل���س
الأم��ن� ،س��يما الق��رار رق��م ()2334ـ املتعل��ق ب�إدان��ة
اال�س��تيطان ،والعم��ل عل��ى �ضم��ان اح�ترام ا��سرائيل
له��ا .
4املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ب���أن يك��ون ع��ام 2018
ع��ام فت��ح التحقي��ق يف جرائ��م االحت�لال يف االر���ض
املحتل��ة� ،س��يما جرائ��م اال�س��تيطان والع��دوان عل��ى
قط��اع غ��زة ،و�أن ت�أخ��ذ باالعتب��ار اع�لان الرئي���س
الأمريك��ي مب��ا ميثل��ه م��ن ا�ش�تراك يف جرمي��ة
اال�س��تيطان.
5املجتم��ع ال��دويل بدع��م جه��ود امل�صاحل��ة الفل�س��طينية
مب��ا يحق��ق بن��اء دول��ة دميقراطي��ة فل�س��طينية وع��دم
تك��رار االقتت��ال.
6املجتم��ع ال��دويل باتخ��اذ مواق��ف حا�س��مة وحازم��ة
�ض��د ال�سيا�س��ات اال��سرائيلية الرامي��ة �إىل تغي�ير
االو�ض��اع يف الأر���ض املحتل��ة ،وخا�ص��ة �سيا�س��ة
ه��دم املن��ازل وتهج�ير الق��رى مب��ا متثل��ه م��ن
خروق��ات فا�ضح��ة للقان��ون ال��دويل ت�ص��ل لدرج��ة
جرائ��م ح��رب وجرائ��م �ض��د الإن�س��انية.
7املجتم��ع ال��دويل بتج��رمي الإعدام��ات امليداني��ة
الت��ي تنفذه��ا ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلية �ض��د

الفل�س��طينيني و العم��ل اجل��اد لوقفه��ا.
8 .8كاف��ة ال��دول الأع�ض��اء يف ميث��اق روم��ا املن�ش��يء
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ب�ضم��ان م�س��اءلة و
مالحق��ة جمرم��ي احل��رب الإ��سرائيليني.
9 .9الأط��راف ال�س��امية املتعاق��دة عل��ى اتفاقي��ات جني��ف
بالوق��وف عن��د التزاماته��ا مبوج��ب امل��ادة ()1
امل�ش�تركة ،والت��ي ت�س��تلزم اح�ترام االتفاقي��ات يف كاف��ة
الظ��روف ،وكذل��ك الوف��اء بالتزاماته��ا مبوج��ب
املادت�ين  146و  147م��ن اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة
لع��ام  ،1949واخلا�ص��ة بحماي��ة املدني�ين يف �أوق��ات
احل��رب ،واللت�ين ت�س��توجبان مالحق��ة وحماكم��ة
الأ�ش��خا�ص امل�س��ئولني ع��ن ارت��كاب خمالف��ات
ج�س��يمة لالتفاقي��ة .وذل��ك م��ن خ�لال تفعي��ل مب��د أ�
الوالي��ة الق�ضائي��ة الدولي��ة ،لتمك�ين الفل�س��طينيني م��ن
احل�ص��ول عل��ى حقوقه��م يف العدال��ة واالن�ص��اف،
وخا�ص��ة يف ظ��ل حال��ة االن��كار حل��ق الفل�س��طينيني
يف العدال��ة �أم��ام الق�ض��اء اال��سرائيلي.
 1010املجتم��ع ال��دويل بالعم��ل اجل��اد و الف��وري م��ن
�أج��ل �إكم��ال �إع��ادة �إعم��ار م��ا خلفت��ه احل��رب
الإ��سرائيلية خ�لال الع��دوان عل��ى قط��اع غ��زة.
1111املجتم��ع ال��دويل لتح��رك ال��سريع والف��وري
لإرغ��ام /لل�ضغ��ط عل��ى �س��لطات االحت�لال احلرب��ي
الإ��سرائيلي لإنه��اء احل�ص��ار ال�ش��امل املفرو���ض
عل��ى القط��اع ،وال��ذي يت�س��بب بحرم��ان الأف��راد
و حرك��ة الب�ضائ��ع م��ن حري��ة التنق��ل واحلرك��ة ،
و�إنق��اذ نح��و  1,9ملي��ون م��ن �س��كان القط��اع
املدني�ين الذي��ن يعي�ش��ون حال��ة غ�ير م�س��بوقة
م��ن الت�ضيي��ق االقت�ص��ادي ،االجتماع��ي ،ال�سيا�س��ي
والثق��ايف ،ب�س��بب �سيا�س��ة العق��اب اجلماع��ي وتداب�ير
االقت�صا���ص م��ن املدني�ين.
1212االحت��اد الأوروب��ي بالعم��ل عل��ى تطبي��ق املعاي�ير
املتعلق��ة بحق��وق االن�س��ان واملت�ضمن��ة يف اتفاقي��ة
ال��شراكة الأوروبي��ة اال��سرائيلية ،و�إلزامه��ا باالمتث��ال
له��ا  ،وكذل��ك باح�ترام تعهدات��ه مبوج��ب اتفاقي��ة
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حق��وق االن�س��ان االوروبي��ة يف تعامله��ا م��ع دول��ة
االحت�لال.
1313املجتم��ع ال��دويل ،وخا�ص��ة ال��دول الت��ي ت�س��تورد
الأ�س��لحة واخلدم��ات الع�س��كرية م��ن �إ��سرائيل،
بالوف��اء بالتزاماته��م االخالقي��ة والقانوني��ة و ع��دم
املوافق��ة لدول��ة االحت�لال بجع��ل الع��دوان عل��ى
قط��اع غ��زة و�س��يلة لرتوي��ج الأ�س��لحة اجلدي��دة
الت��ي مت��ت جتربته��ا يف القط��اع� ،أو لقب��ول خدم��ات
التدري��ب امل�س��تندة يف الرتوي��ج له��ا �إىل خ�برة املي��دان
يف الع��دوان عل��ى قط��اع غ��زة ،حت��ى ال يت��م حتوي��ل
املدني�ين يف قط��اع غ��زة �إىل حق��ل جت��ارب للأ�س��لحة
والتكتي��كات الع�س��كرية اال��سرائيلية.
1414ال��دول املوقع��ة عل��ى اتفاقي��ات حق��وق الإن�س��ان

وخا�ص��ة العهدي��ن الدولي�ين ،بال�ضغ��ط عل��ى �إ��سرائيل
لتنفي��ذ بن��ود االتفاقي��ات يف الأر���ض الفل�س��طينية
املحتل��ة ،و�إلزامه��ا بت�ضم�ين حال��ة حق��وق الإن�س��ان
يف الأر���ض املحتل��ة يف تقاريره��ا املرفوع��ة للج��ان
ا ملخت�ص��ة .
1515االحت��اد الأوروب��ي وهيئ��ات حق��وق الإن�س��ان
الدولي��ة بال�ضغ��ط عل��ى ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي
لوقفه��ا م��ن االعت��داء عل��ى لل�صيادي��ن واملزارع�ين،
وخا�ص��ة يف املناط��ق احلدودي��ة.
 1616املجتم��ع ال��دويل و خا�ص��ة ال��دول العربي��ة ،للتح��رك
اجل��اد حل��ل م�ش��كلة مع�بر رف��ح ال�بري مب��ا يكف��ل
حري��ة تنق��ل املواطن�ين ع�بره و يحق��ق الأم��ن
امل��صري يف منطق��ة �س��يناء.

التو�صيات ل�صناع القرار الفل�سطيني:
يف �ض��وء اجله��ود احلثيث��ة لإنه��اء االنق�س��ام الفل�س��طيني
وع�لاج تبعات��ه ،ترتف��ع طموح��ات ال�ش��عب الفل�س��طيني،
�س��يما يف قط��اع غ��زة ،يف ح��ل م�ش��اكل القط��اع ورف��ع
العقوب��ات و�إنه��اء احل�ص��ار اال��سرائيلي ،والعم��ل اجل��اد
عل��ى اط�لاق احلري��ات واحي��اء امل�ؤ�س�س��ات الد�س��تورية.
ولك��ن ،وم��ع انته��اء الع��ام  ،2017م��ا زال الو�ض��ع
الفل�س��طيني الداخل��ي ي��راوح مكان��ه� ،س��يما يف قط��اع
غ��زة ،و�ش��هد الع��ام  2017فر���ض عقوب��ات م��ن
قب��ل ال�س��لطة الفل�س��طينية حلم��ل حرك��ة حما���س عل��ى
ت�س��ليم احلك��م له��ا يف القط��اع مم��ا فاق��م معان��اة �أه��ل
القط��اع .وا�س��تمرت خ�لال الع��ام �سيا�س��ة تغ��ول ال�س��لطة
التنفيذي��ة عل��ى ال�س��لطتني الت��شريعية والق�ضائي��ة ،وحال��ة
تراج��ع احلق��وق واحلري��ات والغي��اب الكام��ل للمجل���س
الت��شريعي ،وانق�س��ام الق�ض��اء ،وا�س��تمرار ح��وادث الفلت��ان
الأمن��ي ،وتفاق��م الأزم��ات الإن�س��انية والنق���ص احل��اد
يف امل��واد الأ�سا�س��ية يف قط��اع غ��زة ،ول��ذا ف���إن املرك��ز
الفل�س��طيني يطال��ب:

.1

.2

.3

.4

1الف�صائ��ل الفل�س��طينية بالعم��ل عل��ى تذلي��ل العقب��ات
م��ن �أج��ل امت��ام امل�صاحل��ة الفل�س��طينية عل��ى قاع��دة
معاجل��ة �أث��ار املا�ض��ي والت�أ�سي���س ملرحل��ة انتقالي��ة
يت��م العم��ل فيه��ا عل��ى �إنه��اء الف�س��اد و�ضم��ان
حماي��ة واح�ترام حق��وق الإن�س��ان.
2الرئي���س الفل�س��طيني برف��ع كاف��ة االج��راءات العقابي��ة
ع��ن قط��اع غ��زة ،وخا�ص��ة اخل�صوم��ات م��ن
الروات��ب ،وتقلي���ص الكهرب��اء واخلدم��ات لقط��اع
غ��زة� ،س��يما اخلدم��ات ال�صحي��ة والتحوي�لات
الطبي��ة اخلارجي��ة.
3ط��ريف امل�صاحل��ة والرئي���س الفل�س��طيني امل�ض��ي قدم�� ًا
يف عملي��ة امل�صاحل��ة ،مب��ا يف ذل��ك اتخ��اذ اج��راءات
ت�س��اعد يف خل��ق �أج��واء لعق��د انتخاب��ات ح��رة
ونزيه��ة..
4رئي���س جمل���س ال��وزراء وال��ذي ي�ش��غل من�ص��ب
وزي��ر الداخلي��ة بوق��ف �سل�س��لة االج��راءات الرامي��ة
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�إىل ال�س��يطرة الكامل��ة عل��ى اجلمعي��ات م��ن خ�لال
ال�س��يطرة عل��ى م�ص��ادر متويله��ا وتقيي��د ن�ش��اطاتها،
و�إلغ��اء كاف��ة الق��رارات املتعلق��ة باجلمعي��ات والت��ي
�ص��درت يف ظ��ل االنق�س��ام يف ال�ضف��ة الغربي��ة
وقط��اع غ��زة ،حي��ث �إن جميعه��ا خمال��ف للمعاي�ير
الدولي��ة امللزم��ة لل�س��لطة الفل�س��طينية ك�أح��د
املن�ضم�ين للعهدي��ن الدولي�ين حلق��وق الإن�س��ان.
5 .5جمل���س الق�ض��اء االعل��ى بالعم��ل عل��ى اع��ادة
الوح��دة واالعتب��ار لل�س��لطة الق�ضائي��ة كخط��وة �أوىل
عل��ى طري��ق انه��اء كام��ل لالنق�س��ام ،حت��ى تتوف��ر
جه��ة حماي��دة له��ا الق��درة عل��ى الف�ص��ل يف �أي
ش��� خ�لال عملي��ة اع��ادة الوح��دة.
ن��زاع ق��د ين� أ
6 .6الرئي���س الفل�س��طيني باالمتث��ال ل��شروط امل��ادة ()43
ملمار�س��ة �صالحيات��ه يف �إ�ص��دار ق��رارات بقان��ون ،و
�أبرزه��ا ��شرط ال��ضرورة الق�ص��وى (الت��ي ال حتتم��ل
الت�أخ�ير).
7 .7كتل��ة التغي�ير و اال�ص�لاح بالتوق��ف ع��ن االنعق��اد
با�س��م املجل���س الت��شريعي ،وع��دم �إ�ص��دار �أي
قان��ون ،دون التئ��ام حقيق��ي للمجل���س وتواف��ر
الن�ص��اب القان��وين.
8 .8احلكوم��ة والأجه��زة الأمني��ة ب�إيق��اف كاف��ة
االنته��اكات اخلا�ص��ة بحري��ة ال��ر�أي و التجم��ع
ال�س��لمي ،و حما�س��بة امل�س��ئولني ع��ن ه��ذه االنته��اكات
قا نو ني�� ًا .
9 .9بالتدخ��ل الف��وري للنياب��ة لإيق��اف ظاه��رة ا�س��تدعاء
املواطن�ين ام��ام الأجه��زة الأمني��ة دون �إذن منه��ا،
والت�ش��ديد عل��ى �أن اجله��ات الق�ضائي��ة ه��ي الوحي��دة
امل�س���ؤولة ع��ن توجي��ه �أم��ر باحل�ض��ور �أو الإح�ض��ار.
1010اجله��ات التنفيذي��ة بالإف��راج ع��ن جمي��ع املحتجزي��ن
واملوقوف�ين بطريق��ة غ�ير قانوني��ة وب�ش��كل ف��وري
ودون �أي ت�أخ�ير .و ي�ش��دد املرك��ز عل��ى �أن مدي��ري
مراك��ز التوقي��ف و ال�س��جون م�س���ؤولني ع��ن ع��دم
وج��ود �أي حمتج��ز ب�ش��كل غ�ير قان��وين و �إال تعر�ض��وا
للم�س���ؤولية القانوني��ة و ملالحق��ة ق�ضائي��ة ال ت�س��قط
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بالتق��ادم.
1111اجله��ات التنفيذي��ة والق�ضائي��ة بالعم��ل عل��ى وق��ف
التعذي��ب يف ال�س��جون ومراك��ز االحتج��از ،ومطالب��ة
النياب��ة العام��ة بتق��دمي كل امل�ش��تبه به��م بارتكابه��ا
للمحا�س��بة ،كم��ا و ي�ؤك��د املرك��ز عل��ى ع��دم
�س��قوط ه��ذه اجلرائ��م مب��رور الزم��ن وف��ق م��ا �أك��ده
القان��ون الأ�سا�س��ي الفل�س��طيني.
1212اجله��ات التنفيذي��ة بالعم��ل عل��ى احلف��اظ عل��ى
امللكي��ة العام��ة ،وخا�ص��ة الأر���ض احلكومي��ة ،و ع��دم
الت��صرف فيه��ا �إال وفق�� ًا للقان��ون ،واالخ��ذ بع�ين
االعتب��ار مراع��اة م�صال��ح الأجي��ال القادم��ة .كم��ا
و يع��رب املرك��ز ع��ن رف�ض��ه لتخ�صي���ص الأرا�ض��ي
كبدي��ل ع��ن الروات��ب.
1313بالعم��ل امل�ش�ترك حل��ل م�ش��كلة الكهرب��اء والغ��از،
وعم��ل كل ال�لازم م��ن �أج��ل فت��ح املعاب��ر ام��ام
الأف��راد و الب�ضائ��ع ،وخا�ص��ة مع�بر رف��ح ال�بري.
1414اجله��ات الق�ضائي��ة والت��شريعية بالعم��ل عل��ى وق��ف
عقوب��ة الإع��دام ،والتوق��ف ع��ن تنفي��ذ الأح��كام
الت��ي �ص��درت� ،إىل ح�ين �إلغائه��ا م��ن الت��شريعات
ا لفل�س��طينية .
1515ال�س��لطات الث�لاث بالعم��ل عل��ى حتقي��ق ال�ش��فافية
يف م�ؤ�س�س��ات ال�س��لطة الفل�س��طينية ع�بر ت�س��هيل
الو�ص��ول للمعلوم��ات و توف�ير كاف��ة املعلوم��ات
اخلا�ص��ة بال�ش���أن الع��ام للجمه��ور ب�ش��كل ا�س��تباقي،
وخا�ص��ة ع��ن طري��ق املواق��ع الإلكرتوني��ة الر�س��مية.
1616جمل���س ال��وزراء بالعم��ل م��ن �أج��ل اح�ترام حق��وق
ذوي الإعاق��ة م��ن خ�لال تفعي��ل «قان��ون حق��وق
املعوق�ين الفل�س��طينيني» رق��م ( )4ل�س��نة ،1999
ال�س��يما م��ا يخ���ص حقه��م يف مراف��ق منا�س��بة و
حقه��م يف العم��ل.
1717ال�س��لطة التنفيذي��ة باح�ترام ح��ق التنق��ل للأف��راد،
وي�ش��دد املرك��ز يف ه��ذا ال�س��ياق ووف��ق ن�صو���ص
القان��ون الأ�سا�س��ي الفل�س��طيني عل��ى �أن تقيي��د حري��ة
التنق��ل و ال�س��فر ال تك��ون �إال ب�أم��ر ق�ضائ��ي.
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الجزء األول:
انتهاكــات قــــــــــــوات
االحتـالل اإلسرائيلي
لــحقوق اإلنـــــــــــــــسان
والـــــــقانون اإلنسانـي
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1 .1جرائم القتل العمد وغيرها من انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
وث��ق املرك��ز مقت��ل ( 6)55فل�س��طيني ًا عل��ى �أي��دي ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي
وم�س��توطنيه خ�لال الع��ام  ،2017بينه��م ( )42م��ن املدني�ين ،منه��م ( )11طف��ل،
وام��ر�أة واح��دة .وم��ن ب�ين �إجم��ايل ال�ضحاي��ا املدني�ين ،وث��ق املرك��ز مقت��ل (7)28يف
ال�ضف��ة الغربي��ة ،بينه��م ( ،)8وام��ر�أة واح��دة ،ومقت��ل (� )14ش��خ�ص ًايف قط��اع غ��زة،
بينه��م طفل�ين اثن�ين .كم��ا �أ�صي��ب خ�لال ذات الف�ترة (� )1399ش��خ�ص ًا غالبيته��م
م��ن املدني�ين ،بينه��م ( )764يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،و( )635يف قط��اع غ��زة.

 .6قت��ل خ�لال الع��ام �أي�ض�� ًا ثالث��ة فل�س��طينيني م��ن
مدين��ة �أم الفح��م ،داخ��ل دول��ة االحت�لال ،بتاري��خ
 14يولي��و ،خ�لال تنفيذه��م عملي��ة م�س��لحة
داخ��ل ح��رم امل�س��جد الأق�ص��ى ،قت��ل خالله��ا
��شرطيان م��ن ق��وات االم��ن الإ��سرائيلية.
 .7ي�ض��اف اىل ذل��ك ،وف��اة املواط��ن حمم��د
جالد،بتاري��خ  10فرباي��ر مت�أث��راً بجراح��ه الت��ي
ا�صي��ب به��ا خ�لال الع��ام املا�ض��ي 6دي�س��مرب،
كم��ا ت��ويف الطف��ل حمم��د �أبوه��داف م��ن الق��رارة،
مت�أث��را بجراح��ه يف ق�ص��ف ا�س��تهدف منزله��م يف
ح��رب ع��ام .2014
 .8بينه��م مواط��ن �أردين ،قت��ل يف مدين��ة القد���س
املحتل��ة بدع��وى حماولت��ه طع��ن �أح��د اجلنودبتاري��خ
 14ماي��و.
 .9بتاري��خ  22يولي��و ،قت��ل الطف��ل ع��دي عزي��ز
نواجع��ة 17 ،عام��اً ،م��ن �س��كان مدين��ة يط��ا،
جن��وب اخللي��ل ،ج��راء انفج��ار لغ��م �أر�ض��ي ب��ه
�أثن��اء رعي��ه االغن��ام يف منطق��ة بزي��ق� ،ش��مال
��شرق طوبا���س .وكان الطف��ل نواجع��ة يقي��م
وعائلت��ه يف خي��ام بتل��ك املنطق��ة النائي��ة ،الت��ي
تقي��م فيه��ا ق��وات االحت�لال تدريب��ات ع�س��كرية.
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وق��د �ش��كلت جرائ��م «الإع��دام املي��داين» لفل�س��طينيني ،مب��ن فيه��م �أطف��ال ون�س��اء ،بادع��اء
قيامه��م� ،أو اال�ش��تباه مبحاوالته��م القي��ام بعملي��ات طع��ن� ،أو ده���س� ،أو �إط�لاق ن��ار �ض��د
عنا��صر �أم��ن �إ��سرائيليني يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة ،العن��وان الأب��رز
جلرائ��م االحت�لال بح��ق املدني�ين عل��ى م��دى الع��ام  .2017ووث��ق املرك��ز به��ذا ال�ص��دد
مقت��ل (� )18ش��خ�ص ًا8بدعوى حماوالته��م تنفي��ذ عملي��ات �ض��د جن��ود االحت�لال ،بينه��م
(� )3أطف��ال ،وام��ر�أة واح��دة .كم��ا وث��ق املرك��ز مقت��ل ( )15فل�س��طيني ًا خ�لال املظاه��رات
واالحتجاج��ات الت��ي نظمه��ا الفل�س��طينيون �ض��د ق��وات االحت�لال وممار�س��ات ،عل��ى
م��دار الع��ام ،بينه��م (� )7أطف��ال .كان م��ن ب�ين القتل��ى ( )9يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،بينه��م ()5
�أطف��ال ،و( )6يف قط��اع غ��زة ،بينه��م طفل�ين .كم��ا وث��ق املرك��ز مقت��ل ( )6فل�س��طينيني
قتل��وا ب��دم ب��ارد ،بالق��رب م��ن امل�س��توطنات �أو عل��ى احلواج��ز الع�س��كرية ،بينه��م ()3
�أطف��ال .وقت��ل ( )5فل�س��طينيني عل��ى �أي��دي م�س��توطنني ب��دم ب��ارد ،و(� )٣آخ��رون قتل��وا
ب��دم ب��ارد ،خ�لال عملي��ات اع��دام خ��ارج اط��ار القان��ون «االغتي��االت» .وقق��ت
�ش��خ�ص خ�لال ا�ش��تباك م�س��لح م��ع ق��وات االحت�لال  .وقت��ل مدني��ان خ�لال عملي��ات
ق�ص��ف ملواق��ع املقاوم��ة الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة ،فيم��ا قت��ل �أح��د ال�صيادي��ن خ�لال
اط�لاق الن��ار علي��ه م��ن قب��ل البحري��ة اال��سرائيلية يف بح��ر غ��زة ،وقت��ل �أح��د الأطف��ال
9
وه��و راع��ي غن��م عندم��ا انفج��ر في��ه لغ��م م��ن خملف��ات االحت�لال يف ال�ضف��ة الغربي��ة.
ويف قط��اع غ��زة� ،صع��دت ق��وات االحت�لال م��ن ا�س��تخدام الق��وة املفرط��ة يف مواجه��ة �أعم��ال
االحتج��اج الت��ي �ش��هدتها املناط��ق احلدودي��ة ال��شرقية ب�ين قط��اع غ��زة و�إ��سرائيل .وقت��ل خ�لال
الع��ام ( )5فل�س��طينيني ،بينه��م طف�لان ،ومع��اق حركي�� ًا ،بالر�صا���ص خ�لال مواجه��ات م��ع
ق��وات االحت�لال ،ا�س��تخدمت خالله��ا احلج��ارة ،عل��ى املواق��ع الع�س��كرية احل�صين��ة املنت��شرة
عل��ى ط��ول احل��دود .كم��ا قت��ل فل�س��طيني �آخ��ر ،وه��و طف��ل ،ل��دى حماولت��ه واثن�ين �آخري��ن
الت�سل�س��ل ع�بر احل��دود ال��شرقية يف رف��ح .وقت��ل فل�س��طينيان خ�لال ق�ص��ف ق��وات االحت�لال
ملواق��ع ع�س��كرية تابع��ة للمقاوم��ة الفل�س��طينية ،مال�صق��ة ملن��ازل املواطن�ين ،كم��ا قت��ل ()12
م��ن املقاوم�ين خ�لال عملي��ات ق�ص��ف لأه��داف للمقاوم��ة و�أنف��اق داخ��ل قط��اع غ��زة.
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�أوالً) جرائم �إعدام ميدانية
وث��ق املرك��ز خ�لال الع��ام  ،2017مقت��ل ( )18فل�س��طيني ًا يف جرائ��م «�إع��دام
ميداني��ة» 10اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال وعنا��صر �أمنه��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا
القد���س املحتل��ة ،بادع��اء قيامه��م بتنفي��ذ� ،أو اال�ش��تباه مبحاول��ة تنفي��ذ عملي��ات طع��ن �أو
ده���س �ض��د جن��ود وعنا��صر �أم��ن و�إ��سرائيليني ،يف الأر���ض املحتل��ة وداخ��ل �إ��سرائيل،
م��ن بينه��م (� )٨أطف��ال و ام��ر�أة واح��دة .وكان��ت �أب��رز النم��اذج عل��ى ه��ذا الن��وع
م��ن اجلرائ��م ،عل��ى النح��و الت��ايل:
» »بتاري��خ  15دي�س��مرب� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال عل��ى حاج��ز ( )DCOيف مدين��ة
الب�يرة ،الن��ار جت��اه ال�ش��اب �أم�ير عق��ل الع��دم 19 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان بل��دة بي��ت
�أوال ،غ��رب حمافظ��ة اخللي��ل ،و�أ�صاب��وه ب�ش��كل مبا��شر ع��ن ق��رب .و�أظه��رت
كام�يرات ال�صحفي�ين الذي��ن كان��وا يغط��ون الأح��داث الت��ي ت��دور عل��ى احلاج��ز
ب�ين ال�ش��بان املتظاهري��ن وجن��ود االحت�لال ،قي��ام جن��ود االحت�لال باط�لاق
الن��ار عل��ى �ش��اب اق�ترب منه��م ومع��ه �س��كني بي��ده ،ف�أ�صاب��وه ووق��ع �أر�ض�� ًا،
وم��ن ث��م ا�س��تمر جن��ود االحت�لال باط�لاق الن��ار علي��ه وه��و ين��زف .وتق��دم
م�س��عفون فل�س��طينيون النق��اذ ال�ش��اب� ،إال �أن جن��ود االحت�لال منعوه��م م��ن
ذل��ك ،و�ص��ادروا مفاتي��ح �س��يارة اال�س��عاف ،فق��ام طاق��م الإ�س��عاف ،ومب�س��اعدة
ع��دد م��ن ال�ش��بان ب�س��حب امل�ص��اب بالق��وة واله��روب ب��ه رك�ض�� ًا م�س��افة
تق��در بح��وايل  50م�تراً قب��ل و�ضع��ه يف �س��يارة خا�ص��ة ،والتوج��ه ب��ه �إىل �إح��دى
امل�ست�ش��فيات داخ��ل مدين��ة رام اهلل .ويف �س��اعات امل�س��اء� ،أعل��ن ع��ن وفات��ه بع��د
�أن �أجري��ت ل��ه عملي��ات جراحي��ة عاجل��ه ل��ه.
» »بتاري��خ  28يولي��و� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال اال��سرائيلي الن��ار عل��ى املواط��ن عب��د
اهلل طقاطق��ة 24 ،عام��اً ،م��ن �س��كان م��راح معل��ى ،جن��وب مدين��ة بي��ت حل��م،
و�أردوه قتي ً
�لا .قت��ل املذك��ور عندم��ا �أطلق��ت تل��ك الق��وات الن��ار جتاه��ه �أثن��اء
�س�يره عل��ى الطري��ق الوا�صل��ة ب�ين بل��دة بي��ت فج��ار ومدين��ة بي��ت حل��م،
وامل�ؤدي��ة �إىل م�س��توطنة «غو���ش عت�صي��ون» جن��وب املدين��ة ،وادع��ت �أن��ه ح��اول
تنفي��ذ عملي��ة طع��ن �ض��د �أفراده��ا.
» »بتاري��خ  20يولي��و� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال الن��ار جت��اه املواط��ن حمم��د ح�س�ين
التن��ح 24 ،عام��اً ،م��ن �س��كان بل��دة تق��وع�� ،شرق مدين��ة بي��ت حل��م ،بينم��ا كان
بالق��رب م��ن مدخ��ل البل��دة ال�ش��مايل ،و�أردوه قتي ً
�لا .وادع��ت ق��وات االحت�لال
�أن التن��ح ح��اول تنفي��ذ عملي��ة طع��ن� ،إال �أن �ش��هود العي��ان الذي��ن تواج��دوا يف
امل��كان �أك��دوا �أنه��م مل ي�ش��اهدوا �أي��ة �آل��ة ح��ادة بجان��ب جثت��ه الت��ي كان��ت
ملق��اة عل��ى الأر���ض.
» »بتاري��خ  10يولي��و� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال الن��ار جت��اه املواط��ن حمم��د �إبراهي��م
جربي��ن 23 ،عام��اً ،م��ن بل��دة تق��وع�� ،شرق مدين��ة بي��ت حل��م ،بادع��اء �أن��ه

� .10أظه��رت حتقيق��ات املرك��ز وم�ؤ�س�س��ات حق��وق
الإن�س��ان ،مب��ا فيه��ا م�ؤ�س�س��ات حقوقي��ة �إ��سرائيلية
�أن��ه كان بالإم��كان جتن��ب ح��دوث كث�ير م��ن
ح��االت القت��ل الت��ي مت��ت ،ل��و ا�س��تخدمت ق��وة
�أق��ل ،خا�ص��ة و�أن الكث�ير م��ن احل��االت الت��ي
ادع��ت ق��وات االحت�لال �أنه��ا حم��اوالت طع��ن
�أو ده���س ،مل تك��ن ت�ش��كل خط��ورة مبا��شرة عل��ى
حي��اة عنا��صر الأم��ن الإ��سرائيليني .كم��ا �أظه��رت
التحقيق��ات �أن ق��وات االحت�لال وظف��ت الق��وة
املفرط��ة دون مراع��اة مب��د أ� التنا�س��ب يف جمي��ع
احل��االت ،فيم��ا ت��رك العدي��د م��ن ال�ضحاي��ا
ينزف��ون عل��ى الأر���ض حت��ى امل��وت دون �أن تق��دم
له��م الرعاي��ة الطبي��ة م��ن ق��وات االحت�لال،
ومل ي�س��مح لطواق��م الإ�س��عاف بعالجه��م .كم��ا
�أثبت��ت التحقيق��ات يف ع��دد م��ن احل��االت زي��ف
االدع��اءات الإ��سرائيلية بتعر���ض ق��وات �أمنه��ا
لعملي��ات طع��ن �أو ده���س ،وفربك��ة الوقائ��ع ،يف
حماول��ة لتربي��ر جرائمه��ا بح��ق املدني�ين ،و�أن م��ا
ج��رى فعلي�� ًا ه��و عملي��ات قت��ل مبا��شرة وب��دم
ب��ارد ملدني�ين ع��زل ،ج��رت ت�صفيته��م ب��دم ب��ارد،
ملج��رد اال�ش��تباه به��م �أو ب�س��بب حال��ة الف��زع
والتوت��ر الت��ي �أ�صاب��ت جن��ود االحت�لال عل��ى
احلواج��ز الع�س��كرية املنت��شرة يف ال�ضف��ة الغربي��ة� ،أو
يف حمي��ط امل�س��توطنات.
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ح��اول تنفي��ذ عملي��ة ده���س وطع��ن جن��ود �إ��سرائيليني
كان��وا متواجدي��ن عل��ى �ش��ارع ( )60بالق��رب م��ن
م�س��توطنة تق��وع ،جن��وب املدين��ة� .أ�س��فر ذل��ك ع��ن
�إ�صابت��ه بع��دة �أع�يرة ناري��ة ،م��ا �أدى �إىل م�رصع��ه يف
م��كان احل��ادث .ويف �أعق��اب ذل��ك� ،أعل��ن الناط��ق
بل�س��ان جي���ش االحت�لال الإ��سرائيلي يف بي��ان ل��ه�« :أن
ح��ادث ده���س وق��ع ق��رب بل��دة تق��وع الفل�س��طينية،
و�أن جندي��ا �إ��سرائيليا �أ�صي��ب بج��راح طفيف��ة ،و�أن
منف��ذ عملي��ة الده���س ترج��ل م��ن ال�س��يارة وح��اول
طع��ن جن��ود فت��م �إط�لاق الن��ار باجتاه��ه ،م��ا �أدى
�إىل قتل��ه» .ورف�ض��ت عائل��ة جربي��ن االدع��اءات
الإ��سرائيلية ح��ول قي��ام جنله��ا تنفي��ذ عملي��ة ده���س،
م�ش�يرة �إىل �أن م��ا ج��رى ه��و ح��ادث �س�ير ،لك��ن
اجلن��ود ت��سرعوا يف �إط�لاق الن��ار باجتاه��ه.
» »بتاري��خ  1يوني��و� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال الن��ار عل��ى
الطفل��ة ن��وف عق��اب انفيع��ات 16 ،عام��اً ،و�أ�صابوه��ا
بج��راح خط��رة ،بالق��رب م��ن م�س��توطنة «ميف��و
دوتان»بالق��رب م��ن بل��دة يعب��د ،ق�ض��اء جن�ين.
وادع��ت تل��ك الق��وات ان الطفل��ة �أ�صيب��ت �أثن��اء
حماولته��ا القي��ام بطع��ن �ض��د جنوده��ا الذي��ن يتول��ون
حرا�س��ة مدخ��ل امل�س��توطنة .نقل��ت الطفل��ة امل�صاب��ة
�إىل م�ست�ش��فى «هيل��ل» يف مدين��ة ياف��ا داخ��ل �إ��سرائيل،
ويف �صب��اح الي��وم الت��ايل� ،أعلن��ت امل�ص��ادر الطبي��ة
ع��ن وفاته��ا.
» »بتاري��خ  13ماي��و ،فتح��ت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي الن��ار باجت��اه املواط��ن الأردين حمم��د عب��د
اهلل الك�س��حي 57 ،عام�� ًا ،بادع��اء حماولت��ه تنفي��ذ عملي��ة
طع��ن لأح��د �ضب��اط االحت�لال الإ��سرائيلي بالق��رب
م��ن ب��اب ال�سل�س��لة� ،أح��د �أب��واب امل�س��جد الأق�ص��ى
يف البل��دة القدمي��ة م��ن مدين��ة القد���س ال��شرقية املحتل��ة.
�أ�س��فر ذل��ك ع��ن �إ�صابت��ه بع��شرات الأع�يرة الناري��ة،
م��ا �أدى �إىل م�رصع��ه عل��ى الف��ور .ووف��ق حتقيق��ات
املرك��ز ،كان ب�إم��كان تل��ك الق��وات اعتق��ال املذك��ور،
ّ
وبخا�ص��ة �أن��ه �أ�صي��ب ،وج��رى
�ش��ل حركت��ه� ،إال �أنّ
40

�أح��د حرا���س امل�س��توطنني ،ق��ام ه��و الآخ��ر ب�إط�لاق
ر�صا�ص��ة عل��ى ر�أ�س��ه مبا��شرة ،و�أجه��ز علي��ه.
» »بتاري��خ  7ماي��و� ،أطل��ق ��شرطي ا��سرائيلي الن��ار عل��ى
الطفل��ة فاطم��ة عفي��ف عب��د الرحم��ن حجيج��ي16 ،
عام��اً ،م��ن قري��ة ق��راوة بن��ي زي��د� ،ش��مال غرب��ي
مدين��ة رام اهلل ،بينم��ا كان��ت ت�س�ير عل��ى بع��د 10
�أمت��ار م��ن حاج��ز ��شرطي متواج��د ب�ش��كل �ش��به دائ��م
عل��ى املدخ��ل اجلنوب��ي ل�س��احة ب��اب العام��ود�� .صرخ
�أح��د جن��ود االحت�لال قائ ً
�لا�« :س��كني» ،وعل��ى
الف��ور �أطل��ق اجلن��ود الذي��ن كان��وا متواجدي��ن يف
املكان الن��ار باجت��اه الطفل��ة ب�ش��كل مبا��شر� .أ�س��فر
ذل��ك ع��ن �إ�صابته��ا ب�أك�ثر م��ن  30عي��اراً ناري�� ًا
يف كاف��ة �أنح��اء ج�س��دها ،اخ�ترق بع�ضه��ا �صدره��ا
وخا�رصته��ا م��ن اجله��ة اليمن��ى ،م��ا �أدى �إىل م�رصعه��ا
عل��ى الف��ور .و�أك��د �ش��هود عي��ان �أن��ه ،وبع��د
وق��وع الطفل��ة عل��ى الأر���ض ،توا�ص��ل �إط�لاق الن��ار
باجتاهه��ا ،ومل تت��م حماول��ة �إ�صابته��ا فق��ط� ،أو اعتقاله��ا.
» »بتاري��خ � 19أبري��ل ،قت��ل املواط��ن �صهي��ب م�ش��اهرة،
عام��ا ،م��ن �س��كان قري��ة ال�ش��يخ �س��عد ،جن��وب
21
ً
��شرقي مدين��ة القد���س املحتل��ة ،عندم��ا فت��ح جن��ود
االحت�لال املتواج��دون عل��ى مف�ترق م�س��توطنة «كف��ار
عت�صي��ون» ،جن��وب مدين��ة بي��ت حل��م ،الن��ار جت��اه
ال�س��يارة الت��ي كان يقوده��ا بع��د ا�صطدامه��ا بحافل��ة
نق��ل ركاب �إ��سرائيلية م��ن اخلل��ف .ادع��ت تل��ك
الق��وات �أن املذك��ور ح��اول تنفي��ذ عملي��ة ده���س
ً
ع��ددا م��ن امل�س��توطنني� ،إال � ّأن ال�ص��ور
ا�س��تهدف فيه��ا
الت��ي ن��شرت ح��ول احل��ادث ترج��ح �أن يك��ون
ح��ادث �س�ير عر�ض��ي.
» »بتاري��خ  29مار���س ،قتل��ت املواطن��ة �س��هام رات��ب من��ر،
عام��ا ،بع��د �إط�لاق الن��ار جتاه��ه م��ن قب��ل ق��وات
ً 49
االحت�لال ل��دى مروره��ا يف مدخ��ل ب��اب العم��ود
يف مدين��ة القد���س املحتل��ة .ادع��ت تل��ك الق��وات،
�أن املواطن��ة من��ر حاول��ت تنفي��ذ عملي��ة طع��ن �ض��د
�أفراده��ا� ،إال �أن حتقيق��ات املرك��ز تدح���ض تل��ك
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الرواي��ة .ي�ش��ار �إىل �أن القتيل��ة وال��دة ال�ش��اب م�صطف��ى
من��ر ال��ذي قت��ل بتاري��خ  ،2016/9/5عندم��ا فتح��ت
ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي الن��ار جت��اه مركب��ة
كان��ت ت�س�ير و�س��ط �ش��ارع عنات��ا يف خمي��م �ش��عفاط
لالجئ�ين� ،ش��مال ��شرقي مدين��ة القد���س املحتل��ة كان
ي�س��تقلها م��ع قري��ب ل��ه ،م��ا �أ�س��فر ع��ن مقتل��ه،
و�إ�صاب��ة قريب��ه.

»

ثانياً) جرائم قتل خالل املواجهات واالحتجاجات
ت�صاع��دت جرائ��م قت��ل املدني�ين� ،أثن��اء املواجه��ات
ب�ين املواطن�ين الفل�س��طينيني وق��وات االحت�لال ،خ�لال
ال�ش��هرين الأخريي��ن م��ن الع��ام  .2017وت�ش��هد الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة موج��ة م��ن االحتجاج��ات والتظاه��رات
�ض��د ق��وات االحت�لال ،احتجاج�� ًا عل��ى ق��رار الرئي���س
الأمريك��ي ،دونال��د ترام��ب ،بتاري��خ  6دي�س��مرب ،نق��ل
ال�س��فار االمريكي��ة اىل مدين��ة القد���س املحتل��ة .وق��د �س��قط
خ�لال ه��ذه الهب��ة ال�ش��عبية ع��داداً م��ن الفل�س��طينني.

»

وعل��ى م��دار الع��ام ،قت��ل ( )9فل�س��طينيني ،خ�لال
تظاه��رات واحتجاج��ات �أ�س��بوعية نظمه��ا الفل�س��طينيون
�ض��د اج��راءات االحت�لال القمعي��ة و�سيا�س��اته يف االر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة ،مب��ا يف ذل��ك اال�س��تيطان وم�ص��ادرة
االرا�ض��ي .كم��ا �س��قط املزي��د م��ن الفل�س��طينيني خ�لال
املظاه��رات واالحتجاج��ات اندلع��ت ل��دى اقتح��ام ق��وات
االحت�لال للم��دن والق��رى واملخيم��ات الفل�س��طينية يف
ال�ضف��ة الغربي��ة.

طف�لان .كم��ا �أ�صي��ب خ�لال تل��ك املواجه��ات ()١٢٨٩
مواط��ن ،بينه��م ( )٦٧٥يف ال�ضف��ة ،و( )٦١٤يف غ��زة.

»

وقت��ل ( )6فل�س��طينيني خ�لال تظاه��رات واحتجاج��ات
نظمه��ا فل�س��طينيون عل��ى احل��دود ال��شرقية لقط��اع غ��زة،
مبح��اذاة ال��شريط الفا�ص��ل م��ع دول��ة االحت�لال.
ويف املجم��ل قت��ل خ�لال الع��ام ( )15فل�س��طيني ًا ،يف
ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،بينه��م ( )9يف ال�ضف��ة،
بينه��م (� )5أطف��ال و ( )6يف قط��اع غ��زة ،بينه��م ()2

»

»بتاري��خ  23دي�س��مرب� ،أعلن��ت امل�ص��ادر الطبي��ة داخ��ل
امل�ست�ش��فى الإندوني�س��ي بجبالي��ا� ،ش��مال القط��اع،
وف��اة املواط��ن ��شريف العب��د حمم��د �شال���ش 28 ،عام��ا،
م��ن �س��كان خمي��م جبالي��ا �ش��مال قط��اع غ��زة ،ال��ذي
كان يرق��د داخ��ل ق�س��م العناي��ة املرك��زة من��ذ �إ�صابت��ه
بعي��ار ن��اري يف البط��ن م�س��اء ي��وم الأح��د املواف��ق
 17دي�س��مرب� ،أطلق��ه جتاه��ه جن��ود االحت�لال بينم��ا
كان ي�ش��ارك يف تظاه��رة احتجاجي��ة وقع��ت ��شرق
مق�برة ال�ش��هداء الإ�س�لامية ��شرق جبالي��ا.
»بتاري��خ  22دي�س��مرب ،قت��ل املواط��ن حمم��د نبي��ل
حمي�س��ن 30 ،عام�� ًا ،م��ن ح��ي ال�ش��جاعية ،عندم��ا
�أطل��ق علي��ه جن��ود االحت�لال الن��ار ق��رب مع�بر
ناح��ال ع��وز�� ،شرق مدين��ة غ��زة ،ق��رب ال��شريط
احل��دودي .وكان ع��شرات ال�ش��بان والفتي��ة ق��رب
ال��شريط احل��دودي م��ع �إ��سرائيل ،ق��د جتمع��وا
و�أ�ش��علوا �إط��ارات �س��يارات ،ور�ش��قوا ق��وات
االحت�لال املتمرك��زة خل��ف ال��شريط باحلج��ارة،
احتجاج��ا عل��ى �إع�لان الرئي���س الأمريك��ي القد���س
ً
عا�صم��ة لإ��سرائيل.
»ويف ظ��روف مماثل��ة ،وخ�لال الف�ترة نف�س��ها� ،أطل��ق
جن��ود االحت�لال قناب��ل م�س��يلة للدم��وع ،و�أع�يرة
ناري��ة باجت��اه املتظاهري��ن ،الذي��ن جتمع��وا عل��ى
بع��د ع��شرات الأمت��ار م��ن ال��شريط احل��دودي م��ع
�إ��سرائيل ،ق��رب مع�بر بي��ت حان��ون� ،ش��مال قط��اع
غ��زة ،م��ا �أدى �إىل مقت��ل املواط��ن زكري��ا �أده��م ح�س�ين
الكفارن��ة 20 ،عام��ا ،م��ن �س��كان ح��ي الأم��ل ببل��دة
بي��ت حان��ون ،بع��د �إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري يف ال�ص��در،
�أثن��اء تواج��ده ق��رب بواب��ة عب��ور املركب��ات «الطري��ق
الأ�س��فلتي» عل��ى املع�بر.
»بتاري��خ  15دي�س��مرب� :،أطلق جن��ود االحت�لال الن��ار
عل��ى املواط��ن �إبراهي��م �أب��و ثري��ا 29 ،عام�� ًا ،وه��و
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مع��اق حركي�� ًا ،ومبت��ور القدم�ين ،و�أ�صاب��وه بر�صا�ص��ة
يف ر�أ�س��ه� ،أثن��اء تواج��ده عل��ى بع��د  30م�تراً م��ن
ال��شريط احل��دودي�� ،شرق مدين��ة غ��زة ،و�أردوه قتي ً
�لا.
كم��ا قت��ل ال�ش��اب يا��سر ناج��ي �س��كر 23 ،عا ًم��ا،
�أي�ض�� ًا ج��راء �إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري يف مقدم��ة الر�أ���س.
وكان االثن��ان �ضم��ن جمموع��ة م��ن املتظاهري��ن،
ر�ش��قوا جن��ود االحت�لال املتمركزي��ن خل��ف ال��شريط
احل��دودي ،داخ��ل االب��راج الع�س��كرية احل�صين��ة،
باحلج��ارة ،ورفع��وا االع�لام الفل�س��طينية.
» »بتاري��خ  8دي�س��مرب� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال الن��ار
عل��ى املواط��ن حمم��ود امل��صري 29 ،عام��ا ،م��ن خ��ان
يون���س ،و�أردوه قتي ً
�لا .وكان امل��صري �ضم��ن ع��شرات
ال�ش��بان الذي��ن تظاه��روا عل��ى بع��د ع��شرات الأمت��ار
م��ن ال��شريط احل��دودي الفا�ص��ل ب�ين القط��اع
و�إ��سرائيل�� ،شرق مدين��ة خ��ان يون���س ،وقام��وا بر�ش��ق
اجلن��ود باحلج��ارة.
» »قتل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي بتاري��خ 28
يولي��و ،الطف��ل عب��د الرحم��ن �أب��و همي�س��ة16 ،
عام��ا ،وذل��ك عندم��ا فتح��ت تل��ك الق��وات ن�يران
�أ�س��لحتها جت��اه ع��شرات الأطف��ال والفتي��ة الذي��ن
تظاه��روا بالق��رب م��ن ال��شريط احل��دودي الفا�ص��ل
ب�ين القط��اع و�إ��سرائيل�� ،شرق خمي��م الربي��ج ،و�س��ط
قط��اع غ��زة ،رف�ض��ا وتندي��دا باالنته��اكات الإ��سرائيلية
يف امل�س��جد الأق�ص��ى.
» »بتاري��خ 27يولي��و� ،أعل��ن ع��ن وف��اة املواط��ن حمم��د
كنع��ان 26 ،عام��اً ،م��ن �س��كان بل��دة حزم��ا� ،ش��مال
��شرقي مدين��ة القد���س املحتل��ة ،مت�أث��را بجروح��ه الت��ي
�أ�صي��ب به��ا خ�لال مواجه��ات م��ع ق��وات االحت�لال
يف م�س��قط ر�أ�س��ه .وكان كنع��ان ق��د �أ�صي��ب بتاري��خ 24
يولي��و ،عندم��ا اقتحم��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي
بل��دة حزم��ا� ،ش��مال القد���س ،وفت��ح �أفراده��ا الن��ار
وال�ش��بان الفل�س��طينيني الذي��ن
جت��اه ع��شرات الأطف��ال
ّ
تظاه��روا �ضده��ا ،ف�أ�صاب��وه بج��راح ،نق��ل عل��ى
اثره��ا اىل جمم��ع فل�س��طني الطب��ي ب��رام اهلل.
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» »بتاري��خ  21يولي��و ،اندلع��ت مواجه��ات عنيف��ة يف
مدين��ة القد���س املحتل��ة ،عق��ب �ص�لاة اجلمع��ة ب�ين
جم��وع امل�صل�ين وجن��ود االحت�لال الإ��سرائيلي.
ا�س��تمرت تل��ك املواجه��ات حت��ى �س��اعات امل�س��اء،
و�أ�س��فرت ع��ن مقت��ل ( )3مدني�ين فل�س��طينيني،
بينه��م طف�لانُ ،ق ِت َ
��ل �أحدهم��ا بر�صا���ص م�س��توطن،
و�إ�صاب��ة ( )84مدني�� ًا .فف��ي ح��ي ر�أ���س العام��ود،
الح��ق م�س��توطن �أح��د الأطف��ال وه��و حمم��د داودد
��شرف 17 ،عام�� ًا ،و�أطل��ق الن��ار علي��ه م��ن م�س��افة
ق�ص�يرة ،وا�صاب��ه بر�صا�صت�ين يف رقبت��ه� ،أدت��ا اىل
مقتل��ه عل��ى الف��ور .ويف ح��ي الط��ور�� ،شرق املدين��ة،
�أ�صي��ب املواط��ن حمم��د ح�س��ن �أب��و غن��ام 20 ،عام��ا،
بر�صا�ص��ات يف �ص��دره ،ج��راء اط�لاق الن��ار علي��ه
م��ن قب��ل جن��ود االحت�لال .ويف بل��دة �أب��و دي���س،
قت��ل الطف��ل حمم��د حمم��ود اليف 17 ،عام��اً ،بع��دة �أع�يرة
ناري��ة يف �ص��دره �أ�صاب��ت واح��دة منه��ا قلب��ه .نق��ل
امل�ص��اب بوا�س��طة �س��يارة �إ�س��عاف تابع��ة جلمع��ة
اله�لال الأحم��ر الفل�س��طيني �إىل جمم��ع فل�س��طني
الطب��ي يف مدين��ة رام اهلل ،حي��ث �أعل��ن ع��ن وفات��ه.
» »بتاري��خ  9يوني��و� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال جت��اه
املتظاهري��ن بالق��رب م��ن ال��شريط احل��دودي الفا�ص��ل
ب�ين قط��اع غ��زة �إ��سرائيل�� ،شرق املق�برة�� ،شرقي
جبالي��ا� ،ش��مال قط��اع غ��زة ،حي��ث ا�ش��عل �ش��بان
اط��ارات ال�س��يارات ور�ش��قوا ق��وات االحت�لال
املتمرك��زة خل��ف ال��شريط املذك��ور باحلج��ارة� .أدى
�إط�لاق الن��ار اىل ا�صاب��ة عائ��د خمي���س حمم��ود جمع��ة،
 19عام��اً ،م��ن �س��كان جبالي��ا البل��د ،بعي��ار ن��اري
يف الر�أ���س ،وقت��ل عل��ى الف��ور ،كم��ا ا�صي��ب 18
�آخري��ن ،بينه��م طف�لان� ،أثن��اء تواجده��م جميع�� ًا
يف م�س��افات ت�تراوح ب�ين � 50إىل  150م�ترًا م��ن
ال��شريط احل��دودي.
» »بتاري��خ  6يوني��و ،اطل��ق جن��ود االحت�لال املتمركزي��ن
خل��ف ال��شريط احل��دودي�� ،شرق مدين��ة خ��ان يون���س
الن��ار عل��ى متظاهري��ن ا�ش��علوا اط��ارات ال�س��يارات،
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ور�ش��قوا ق��وات االحت�لال املتمرك��زة باحلج��ارة� .أ�أ�س��فر اط�لاق الن��ار ع��ن
مقت��ل ال�ش��اب ف��ادي ابراهي��م النج��ار 32 ،عام��اً ،م��ن �س��كان بل��دة بن��ي �س��هيال،
و�إ�صاب��ة مواطن�ين �آخري��ن.

الطفل امل�صاب �أحمد بربخ جراء �إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل.

ثالثاً) جرائم قتل مدنيني خالل ق�صف �أهداف للمقاومة يف غزة
قت��ل خ�لال الع��ام مدني��ان فل�س��طينيان 11،خ�لال هجم��ات نفذته��ا ق��وات االحت�لال
اال��سرائيلي ا�س��تهدفت مواق��ع للمقاوم��ة الفل�س��طينية بالق��رب م��ن التجمع��ات
ال�س��كانية ،يف �أنح��اء متفرق��ة م��ن قط��اع غ��زة .كم��ا �أ�صي��ب يف تل��ك الهجم��ات
( )٦مدني�ين ،بينه��م طف��ل.
11

» »بتاري��خ  8دي�س��مرب ،قت��ل املواط��ن ماه��ر عط��ا اهلل 54 ،عام��ا ،عندم��ا ق�صف��ت الطائ��رات
ً
تابع��ا لكتائ��ب الق�س��ام ،اجلن��اح الع�س��كري حلرك��ة
احلربي��ة الإ��سرائيلية
موقع��ا ً
حما���س ،جن��وب ��شرق بل��دة بي��ت الهي��ا� ،ش��مال القط��اع� .أ�صي��ب عط��ا اهلل،
ال��ذي يبع��د منزل��ه ع��ن املوق��ع امل�س��تهدف م�س��افة  100م�تر ،بر�ضو���ض يف
�أنح��اء متفرق��ة م��ن ج�س��ده وهب��وط ح��اد يف نب�ض��ات القل��ب ،حي��ث �أن��ه كان
ً
مواطن��ا ،بينه��م ()7
يع��اين م��ن مر���ض يف القل��ب .كم��ا �أ�صي��ب يف اجلرمي��ة ()21
�أطف��ال ،و(� )4س��يدات.

 .11متكن��ت طواق��م االنق��اذ م��ن انت�ش��ال جثم��اين
اثن�ين م��ن �أف��راد املقاوم��ة يف موق��ع �أب��و ج��راد،
جن��وب مدين��ة غ��زة ،ال��ذي تعر���ض لغ��ارة جوي��ة
نفذته��ا طائ��رات االحت�لال الإ��سرائيلي ال�س��اعة
فج��ر ال�س��بت املواف��ق  9دي�س��مرب ،والقتي�لان
هم��ا :حمم��ود حمم��د عب��د الق��ادر العط��ل26 ،
عام��اً ،وحمم��د حمم��د ج�بر ال�صف��دي 25 ،عام��اً.
 .12بتاري��خ  6دي�س��مري� ،أعلن��ت امل�ص��ادر الطبي��ة
يف م�ست�ش��فى غ��زة الأوروب��ي يف مدين��ة خ��ان
يون���س ،ع��ن وف��اة الطف��ل حمم��د �أب��و ه��داف،
� 9أع��وام ،م��ن �س��كان الق��رارة� ،ش��مال ��شرق
أث��را ب�إ�صابت��ه اخلط�يرة خ�لال
املدين��ة املذك��ورة ،مت� ً
ع��دوان  .2014و�أف��ادت عائلت��ه �أن��ه �أ�صي��ب
بج��روح خط�يرة بتاري��خ  ،2014/8/8عندم��ا
�أطلق��ت طائ��رة حربي��ة �إ��سرائيلية �صاروخ�� ًا جت��اه
جتم��ع للمواطن�ين يف ح��ي �أب��و ه��داف يف البل��دة
املذك��ورة ،م��ا �أدى يف حين��ه �إىل مقت��ل و�إ�صاب��ة ()9
مواطن�ين ،و�أ�صي��ب ه��و ب�ش��ظايا يف خمتل��ف �أنح��اء
ج�س��مه ،ويف نخاع��ة ال�ش��وكي ،م��ا �أدى �إىل �إ�صابت��ه
بال�ش��لل ،وبقي��ت حالت��ه ال�صحي��ة �س��يئة من��ذ
�إ�صابت��ه� ،إىل �أن وافت��ه املني��ة
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رابع��اً) جرائ��م قت��ل عل��ى احلواج��ز الع�س��كرية ،وبالق��رب م��ن
امل�س��توطنات
قتل��ت ق��وات االحت�لال ( )6فل�س��طينيني عل��ى احلواج��ز
الع�س��كرية املنت��شرة يف �أنح��اء ال�ضف��ة الغربي��ة ،ويف
حمي��ط امل�س��توطنات املنت��شرة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،بدع��وى
اال�ش��تباه يف نواياه��م تنفي��ذ عملي��ات �ض��د ق��وات
االحت�لال وم�س��توطنيه ،بينه��م (� )3أطف��ال .ويف كل
احل��االت قت��ل الفل�س��طينيون ب��دم ب��ارد ،ويف ظ��روف
ت�س��مح لتل��ك الق��وات بال�س��يطرة عليه��م ،دون ايق��اع
الأذى البلي��غ به��م ،مب��ا يف ذل��ك اعتقاله��م.
» »بتاري��خ  19نوفم�بر ،قتل��ت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي املتمرك��زة عل��ى حاج��ز زع�ترة ،جن��وب
مدين��ة نابل���س ،الطف��ل قتيب��ة زي��اد يو�س��ف زه��ران،
 17عام��اً ،م��ن �س��كان بل��دة ع�لار� ،ش��مال مدين��ة
طولك��رم .وذك��ر �ش��هود عي��ان �أن الطف��ل زه��ران كان
ي�س�ير بالق��رب م��ن حمط��ة لتوق��ف احلاف�لات ،عل��ى
م�س��افة تق��در بح��وايل مئت��ي م�تر جن��وب احلاج��ز
املذك��ور�� .صرخ ب��ه �أح��د اجلن��ود للتوق��ف� ،إال �أن
اجلن��دي املتمرك��ز داخ��ل ال�برج الع�س��كري املق��ام
و�س��ط احلاج��ز �أطل��ق الن��ار جتاه��ه ب�ش��كل مبا��شر،
م��ا �أ�س��فر ع��ن �إ�صابت��ه بج��راح بالغ��ة اخلط��ورة.
وبع��د ح��وايل �س��اعة م��ن �إ�صابت��ه �أعل��ن �أن��ه ف��ارق
احلي��اة .ادع��ت ق��وات االحت�لال �أن الطف��ل املذك��ور
ح��اول تنفي��ذ عملي��ة طع��ن �ض��د �أح��د �أف��راد ق��وات
(حر���س احل��دود) الت��ي ت��شرف عل��ى حاج��ز زع�ترة،
فت��م حتيي��ده.
» »بتاري��خ  12يولي��و� ،أطل��ق جن��ود االحت�لال الذي��ن
اقتحم��وا خمي��م جن�ين ،الن��ار جت��اه دراج��ة ناري��ة
يقوده��ا املواط��ن �س��عد نا��صر ح�س��ن عب��د الفت��اح
�ص�لاح 20 ،عام��اً ،م��ن �س��كان احل��ارة ال��شرقية يف
مدين��ة جن�ين ،ويجل���س خلف��ه الطف��ل �أو���س حمم��د
يو�س��ف �س�لامة 17 ،عام��اً ،م��ن �س��كان املخي��م ،م��ن
م�س��افة �أربع��ة �أمت��ار� .أ�س��فر ذل��ك ع��ن �إ�صاب��ة
�س��ائقها ،و�س��قوطه عل��ى الأر���ض ،و�إ�صاب��ة الطف��ل
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�س�لامة ،وترجل��ه عنه��ا و�س�يره م�س��افة تق��در بح��وايل
 50م�تراً قب��ل �س��قوطه عل��ى الأر���ض .نق��ل املذك��وران
�إىل م�ست�ش��فى ال�ش��هيد د .خلي��ل �س��ليمان احلكوم��ي يف
مدين��ة جن�ين ،و�أعل��ن ع��ن وفاتهم��ا يف وق��ت الح��ق.
» »بتاري��خ  22ماي��و ،قتل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي
املتمرك��زة عل��ى حاج��ز «الكونتي�نر» ،عل��ى طري��ق
واد الن��ار� ،ش��مال ��شرقي مدين��ة بي��ت حل��م ،الطف��ل
رائ��د �أحم��د عي�س��ى جرارح��ة (رداي��دة) 15 ،عام��اً ،م��ن
�س��كان قري��ة العبيدي��ة�� ،شرق مدين��ة بي��ت حل��م،
وذل��ك بزع��م حماولت��ه تنفي��ذ عملي��ة طع��ن عن��د
حاج��ز «الكونتي�نر»� .أ�س��فر ذل��ك ع��ن �إ�صابت��ه
بع��دة �أع�يرة ناري��ة ،وم�رصع��ه عل��ى الف��ور يف م��كان
احل��ادث.
» »بتاري��خ  23مار���س ،فت��ح جن��ود االحت�لال الإ��سرائيلي
املتمرك��زون داخ��ل �أح��د الأب��راج الع�س��كرية املقام��ة
عل��ى الأط��راف الغربي��ة مل�س��توطنة «بي��ت �إي��ل»،
�ش��مال مدين��ة رام اهلل ،واملحاذي��ة ملخي��م اجلل��زون
م��ن اجله��ة ال��شرقية ،الن��ار جت��اه �س��يارة مدني��ة كان
يف داخله��ا ( )5مواطن�ين فل�س��طينيني ،بينه��م ()3
�أطف��ال ،وه��م م��ن �س��كان املخي��م املذك��ور� .أ�س��فر
�إط�لاق الن��ار ع��ن �إ�صاب��ة الطف��ل حمم��د حمم��ود
�إبراهي��م حط��اب 17 ،عام��اً ،بعياري��ن ناري�ين يف ال�ص��در
والكت��ف ،وف��ارق احلي��اة بع��د وق��ت ق�ص�ير م��ن
�إ�صابت��ه .كم��ا و�أ�صاب��ت تل��ك الق��وات ( )4مواطن�ين
�آخري��ن ،بينه��م طفل�ين ،ت��ويف منهم��ا الطف��ل جا�س��م
نخل��ة ،مت�أث��راً بجراح��ه بتاري��خ � 10أبري��ل.
خام�ساً) جرائم االغتيال لنا�شطني فل�سطينيني
وث��ق املرك��ز اق�تراف ق��وات االحت�لال جرمي��ة اغتي��ال
واح��دة خ�لال الع��ام  ،2017وقع��ت يف ال�ضف��ة
الغربي��ة� ،أ�س��فرت ع��ن مقت��ل ( )٣فل�س��طينيني.
» »بتاري��خ  16يولي��و ،قتل��ت ق��وات االحت�لال
عام��ا،
الإ��سرائيلي املواط��ن عم��ار �أحم��د الط�يراويً 34 ،
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وه��و �أح��د الذي��ن تدع��ي �أن��ه مطل��وب لديه��ا ،وذل��ك
عندم��ا اقتحم��ت قري��ة كف��ر ع�ين� ،ش��مال غرب��ي
مدين��ة رام اهلل ،وحا��صرت م��زارع ت�س��تخدم لرتبي��ة
الدواج��ن عل��ى الأط��راف ال��شرقية للقري��ة املذك��ورة.
وحلظ��ة اقتحامه��ا ُ�س�� ِم َع �ص��وت �إط�لاق ن��ار كثي��ف
م�ص��دره تل��ك املنطق��ة ،وبع��د ان�س��حابها ،ه��رع
ع��دد م��ن الأه��ايل �إىل املنطق��ة املذك��ورة ،و�ش��اهدوا
برك��ة م��ن الدم��اء يف املن��زل الزراع��ي ،و�آث��ار دم��اء
عل��ى ال�ش��ارع الع��ام ،ومل يع�ثروا عل��ى جث��ة �أي
مواط��ن .ه��ذا واعتقل��ت تل��ك الق��وات اب��ن ع��م
القتي��ل ،وال��ذي كان يتواج��د يف مزرع��ة وال��ده،
واقتادت��ه معه��ا ،فيم��ا احتج��زت جث��ة القتي��ل.
» »بتاري��خ  10يناي��ر ،قت��ل جن��ود االحت�لال ال�ش��اب
حمم��د �صبح��ي ال�صاحل��ي 33 ،عام��اً ،م��ن خمي��م الفارع��ة،
جن��وب مدين��ة طوبا���س ،ل��دى حماولته��ا اعتقال��ه
م��ن منزل��ه .ووفق��ا مل��ا اف��ادت ب��ه والدت��ه ،فق��د
حا��صر جن��ود االحت�لال املن��زل به��دف اعتق��ال
ابنه��ا ،واقتحم��وا املن��زل ،ف�س��مع حمم��د ووالدت��ه
جلب��ة يف املم��ر ،وخرج��ا م��ن غرف��ة الن��وم .عندم��ا
�ش��اهدت والدت��ه اجلن��ود ،وقف��ت حاج��زاً بين��ه
وبينه��م ،فطل��ب منه��ا �أح��د اجلن��ود اجللو���س عل��ى
كر�س��ي بال�س��تيك كان موج��وداً يف امل��كان ،وعندم��ا
رف�ض��ت �أجل�س��ها بالق��وة .تك��رر وقوفه��ا حاج��زاً
بينه��ا وب�ين ابنه��ا مرت�ين �أخري�ين ،ويف امل��رة الثالث��ة
دفعه��ا اجلن��دي بق��وة ،و�أجل�س��ها عل��ى الكر�س��ي،
ث��م �س��حب م�سد�س�� ًا كامت��ا لل�ص��وت م��ن عل��ى جانب��ه،
و�أطل��ق خم�س��ة �أع�يرة ناري��ة جتاه��ه مبا��شرة ،وم��ن
م�س��افة �صف��ر ،فاخرتق��ت رقبت��ه و�ص��دره وي��ده والإب��ط
واحلو���ض والفخ��ذ م��ن اجله��ة الي��سرى للج�س��م ،و�أرداه
قتي ً
�لا �أم��ام �أع�ين والدت��ه امل�س��نة.
» »بتاري��خ � 9أغ�سط���س ،اغتال��ت ق��وات االحت�لال ال�ش��اب
رائ��د �س��عد ال�صاحل��ي 22 ،عام�� ًا ،داخ��ل منزل��ه يف خمي��م
الدهي�ش��ة جن��وب بي��ت حل��م ،حي��ث �أ�صابت��ه بج��راح
خط�يرة واعتقلت��ه وم��ن ث��م ت��ويف مت�أث��را بجراح��ه.

�ساد�ساً) جرائم قتل على �أيدي م�ستوطنني
وث��ق املرك��ز مقت��ل ( )5مواطن�ين ،بينه��م طف��ل ،عل��ى
�أي��دي م�س��توطنني يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،جميعه��م قتل��وا
ب��دم ب��ارد .وكان��ت اجلرائ��م عل��ى النح��و الت��ايل:
» »بتاري��خ  30نوفم�بر ،اقتحم��ت جمموع��ة م��ن
امل�س��توطنني منطق��ة ر�أ���س النخي��ل�� ،شرق قري��ة
ق��صرة ،جن��وب ��شرق مدين��ة نابل���س ،وكان بع�ضه��م
م�س��لح ًا� .أطل��ق �أحده��م الن��ار جت��اه املواط��ن حمم��ود
�أحم��د زع��ل ع��ودة 48 ،عام��اً ،ال��ذي كان يعم��ل يف
�أر�ض��ه ،و�أ�صاب��ه بعي��ار ن��اري يف �ص��دره واخ�ترق
القل��ب .وعل��ى الف��ور ه��رع ع��دد م��ن �أه��ايل
القري��ة �إىل م��كان اجلرمي��ة ،وحاول��وا �إنق��اذ حي��اة
امل�ص��اب ،لكن��ه لف��ظ �أنفا�س��ه الأخ�يرة ب�ين �أياديه��م.
عل��ى �أث��ر ذل��ك وقع��ت مواجه��ات ب�ين امل�س��توطنني
و�أه��ايل القري��ة الغا�ضب�ين ،فهرع��ت ق��وة م��ن جي���ش
االحت�لال الإ��سرائيلي حلماي��ة امل�س��توطنني ،و�أطل��ق
�أفراده��ا الن��ار جت��اه الأه��ايل ،م��ا �أ�س��فر ع��ن �إ�صاب��ة
املواط��ن فاي��ز فتح��ي دروي���ش 47 ،عام��اً ،ب�ش��ظايا
�أع�يرة ناري��ة يف الركب��ة اليمن��ى ،ومت نقل��ه �إىل م�ست�ش��فى
رفيدي��ا اجلراح��ي يف مدين��ة نابل���س لتلق��ي الع�لاج.
» »بتاري��خ  31اكتوب��رُ ،ق ِت َ
��ل املواط��ن حمم��د عب��د اهلل عل��ي
مو�س��ى 26 ،عام��اً ،م��ن �س��كان قري��ة دي��ر بل��وط،
غ��رب مدين��ة �س��لفيت ،و�أ�صيب��ت �ش��قيقته لطيف��ة33 ،
عام�� ًا ،بج��راح ،ج��راء �إط�لاق �أح��د امل�س��توطنني الن��ار
جتاههم��ا بينم��ا كان��ا يق��ودان �س��يارة حتم��ل لوح��ة
ت�س��جيل �إ��سرائيلية ،عل��ى مدخ��ل م�س��توطنة «حلمي���ش»،
املقام��ة عل��ى �أرا�ض��ي قري��ة النب��ي �صال��ح� ،ش��مال
غ��رب مدين��ة رام اهلل .ووفق��ا ل�ش��هود عي��ان ،و�ص��ل
ال�ش��قيقان اىل البواب��ة احلديدي��ة املقام��ة عل��ى مدخ��ل
قري��ة النب��ي �صال��ح ،فطل��ب منهم��ا جن��ود االحت�لال
املتمرك��زون هن��اك التوق��ف لال�ش��تباه يف ال�س��يارة عل��ى
م��ا يب��دو ،ف�أ��سرع ال�س��ائق يف قي��ادة �س��يارته باجت��اه
دوار مدخ��ل م�س��توطنة «حلمي���ش» ال��ذي يبع��د ح��وايل
( )200م�تر ع��ن املدخ��ل املذك��ور .وف��ور خ��روج
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ال�س��يارة م��ن ال��دوار املق��ام عل��ى مدخ��ل امل�س��توطنة
املذك��ورة� ،أطل��ق م�س��توطن ثالث��ة �أع�يرة ناري��ة جتاهه��ا،
اخرتق��ت الزج��اج الأمام��ي لل�س��يارة،
» »بتاري��خ  21يولي��و ،ق��ام �أح��د امل�س��توطنني مبالحق��ة
ال�ش��بان الذي��ن ر�ش��قوا ق��وات االحت�لال باحلج��ارة
بالق��رب م��ن مدخ��ل م�س��توطنة «معلي��ه زيتي��م» املقام��ة
و�س��ط ح��ي ر�أ���س العام��ود�� ،شرق مدين��ة القد���س
املحتل��ة .اعتل��ى امل�س��توطن ج��دار امل�س��توطنة ،و�ص��وب
�س�لاحه و�أطل��ق الن��ار جت��اه الطف��ل حمم��د حمم��ود داود
��شرف 17 ،عام��اً ،و�أ�صاب��ه بر�صا�صت�ين يف رقبت��ه .ح��اول
ال�ش��بان �إ�س��عافه� ،إال ان��ه لف��ظ �أنفا�س��ه الأخ�يرة قب��ل �أن
ي�ص��ل �إىل �أح��د املراك��ز ال�صحي��ة القريب��ة م��ن احل��ي.
» »بتاري��خ  18ماي��وُ ،ق ِت َ
��ل املواط��ن معت��ز ح�س�ين بن��ي
�شم�س��ة 22 ،عام�� ًا ،م��ن بل��دة بيت��ا ،جن��وب نابل���س،
ج��راء �إط�لاق الن��ار علي��ه م��ن قب��ل �أح��د امل�س��توطنني،
و�س��ط مدين��ة نابل���س .وكان��ت حاف�لات فل�س��طينية ق��د
توقف��ت �أم��ام مبن��ى مديري��ة تربي��ة جن��وب نابل���س،
عل��ى �ش��ارع رام اهلل  -نابل���س الرئي���س ،و��شرع ع��دد م��ن
املواطن�ين باغ�لاق ال�ش��ارع يف االجتاه�ين وقط��ع الطري��ق
يف �إط��ار خط��وات دع��م مطال��ب الأ��سرى الفل�س��طينيني
يف �س��جون االحت�لال الإ��سرائيلي .ويف ح��وايل ال�س��اعة
 12:10ظه��راً ،و�صل��ت �س��يارة بي�ض��اء الل��ون ،حتم��ل
لوح��ة ت�س��جيل �إ��سرائيلية ،ويقوده��ا م�س��توطن ي�ض��ع
قبع��ة املتدين�ين اليه��ود عل��ى ر�أ�س��ه ،قادم��ة م��ن مف�ترق
زع�ترة جت��اه مدين��ة نابل���س .ح��اول �س��ائقها ،بع��د اجتي��ازه
املحتج�ين.
ال�س��يارات ب��سرعة فائق��ة ،ده���س ع��دد م��ن
ّ
وعندم��ا �ش��اهده �س��ائق �س��يارة �إ�س��عاف فل�س��طينية قط��ع
الطري��ق علي��ه ،ف�أخ��رج امل�س��توطن م�سد�س�� ًا ،و�أطل��ق
الن��ار عليه��م� .أ�س��فر ذل��ك ع��ن �إ�صاب��ة املواط��ن بن��ي
�شم�س��ة بعي��ار ن��اري يف الر�أ���س ،ولف��ظ �أنفا�س��ه الأخ�يرة
عل��ى الف��ور .كم��ا و�أ�صي��ب امل�ص��ور ال�صحف��ي جم��دي
حمم��د �س��ليمان ا�ش��تية 35 ،عام��اً ،ويعم��ل يف وكال��ة
(ا�شوتيدبر���س) بعي��ار ن��اري يف الي��د اليمن��ى.
» »بتاري��خ  1مار���سُ ،ق ِت َ
��ل املواط��ن �س��عدي حمم��ود عل��ي
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قي�س��ية 25 ،عام��اً ،م��ن �س��كان ح��ي الدي��ر ،و�س��ط
بل��دة الظاهري��ة ،جن��وب مدين��ة اخللي��ل ،بع��د �إط�لاق
الن��ار علي��ه م��ن قب��ل �أح��د امل�س��توطنني القاطن�ين
يف الب���ؤرة اال�س��تيطانية «حف��ات م��ور» القريب��ة م��ن
م�س��توطنة «تين��ا» واملقامت�ين عل��ى �أرا�ض��ي املواطن�ين
امل�ص��ادرة غ��رب البل��دة املذك��ورة .ادع��ى الإع�لام
الع�بري �أن املواط��ن الفل�س��طيني ح��اول تنفي��ذ عملي��ة
طع��ن �ض��د �أح��د امل�س��توطنني .ومل يتوف��ر �ش��اهد
عي��ان حمل��ي لت�أكي��د �أو نف��ي الرواي��ة الإ��سرائيلية ك��ون
اجلرمي��ة وقع��ت داخ��ل ح��دود الب���ؤرة اال�س��تيطانية
املذك��ورة .ه��ذا وقام��ت ق��وات االحت�لال بنق��ل
جثت��ه �إىل جه��ة غ�ير معلوم��ة ،واحتجازه��ا لديه��ا.
�سابعاً) جرائم قتل و�إ�صابة ال�صيادين
وث��ق املرك��ز مقت��ل �صي��اد فل�س��طيني يف غ��زة ،خ�لال
ممار�س��ته عمل��ه مبهن��ة ال�صي��د يف بح��ر غ��زة ،بعدم��ا
اطلق��ت علي��ه البحري��ة اال��سرائيلية الن��ار وه��و عل��ى م�تن
قارب��ه ،ع��ن بع��د م�س��افة ثالث��ة �أمت��ار .كم��ا وث��ق �إ�صاب��ة
(� )11صي��اد بينه��م طف��ل خ�لال الع��ام� ،أثن��اء ممار�س��تهم
ال�صي��د يف املناط��ق امل�س��موح به��ا يف عر���ض البح��ر.
» »بتاري��خ  16ماي��و ،ت��ويف ال�صي��اد حمم��د ماج��د ف�ض��ل
بك��ر 25 ،عام��اً ،مت�أث��راً بجراح��ه الت��ي �أ�صي��ب به��ا،
بع��د �أن فت��ح �أف��راد جن��ود ق��وات البحري��ة الإ��سرائيلية
املحتل��ة الن�يران جت��اه الق��ارب ال��ذي كان عل��ى متن��ه
برفق��ة �إخوان��ه واب��ن عم��ه يف بح��ر �ش��مال غ��زة ،يف
الي��وم ال�س��ابق .وكان زورق ا��سرائيلي ق��د ط��ارد ق��ارب
ال�صي��د الفل�س��طيني وعل��ى متن��ه �أربع��ة �صيادي��ن ،وه��م:
عم��ران ماج��د بك��ر 33 ،عام�� ًا و�ش��قيقيه ،ف��ادي32 ،
عام�� ًا وحمم��د ماج��د بك��ر 25 ،عام�� ًا ،واب��ن عمه��م
ال�صي��اد حمم��د زي��اد ح�س��ن بك��ر 32 ،عام�� ًا ،وجميعه��م
م��ن �س��كان مدين��ة غ��زة ،وذل��ك عل��ى عم��ق نح��و
� 3أمي��ال بحري��ة م��ن ال�ش��اطئ ،قبال��ة الواح��ة �ش��مال
غ��رب مدين��ة غ��زة .وق��د ف��ر ال�صي��ادون بقاربه��م
جت��اه اجلن��وب ،غ�ير �أن ال��زورق املطاط��ي ،وال��ذي كان

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

عل��ى متن��ه  8جن��ود م�س��لحني ببن��ادق �آلي��ة ،تابع��وا
مط��اردة الق��ارب ،ومتكن��وا م��ن �إ�صابت��ه مبا��شرة يف
حمرك��ه ،م��ا �أدى �إىل توقف��ه ،قبال��ة مق��ر املخاب��رات
غ��رب مدين��ة غ��زة ،و�إ�صاب��ة ال�صي��اد عم��ران بعياري��ن
معدني�ين يف ال�س��اق والبط��ن .وق��ام �أح��د جن��ود
الق��وات البحري��ة ب�إط�لاق الن�يران ،وم��ن م�س��افة 3
�أمت��ار جت��اه ال�صيادي��ن ،م��ا �أدى لإ�صاب��ة ال�صي��اد حمم��د
بك��ر بعي��ار ن��اري يف �أعل��ى البط��ن ،و�س��قوطه عل��ى
�أر�ضي��ة الق��ارب وخ��روج ج��زء م��ن �أمعائ��ه .وق��د
�أج�بر جن��ود البحري��ة الإ��سرائيلية ال�صيادي��ن عل��ى
نق��ل امل�ص��اب �إىل الق��ارب املطاط��ي يف عر���ض البح��ر،
وانطلق��وا ب��ه جت��اه مدين��ة املج��دل .وق��د �أعل��ن ع��ن
وف��اة ال�صي��اد حمم��د بك��ر يف ح��وايل ال�س��اعة الرابع��ة

والن�ص��ف م��ن ظه��ر ي��وم �أم���س مت�أث��راً بجراح��ه يف
م�ست�ش��فى بارزي�لاي ،داخ��ل دول��ة االحت�لال ومت نق��ل
جثمان��ه �إىل م�ست�ش��فى ال�ش��فاء بغ��زة .
ثامناً) جرائم قتل �أطفال
قتل��ت ق��وات االحت�لال ( )11طف ً
�لا فل�س��طيني ًا ،يف
�س��ياقات خمتلف��ة ،بينه��م (� )٤أطف��ال خ�لال مواجه��ات
واحتجاج��ات م��ع ق��وات االحت�لال يف ال�ضف��ة الغربي��ة
وقط��اع غ��زة ،و(� )٨أطف��ال خ�لال ح��االت ادع��ت
ق��وات االحت�لال �أنه��م حاول��وا طع��ن جن��ود االحت�لال
�أو مواطن�ين �إ��سرائيليني ،بع�ضه��م تق��ل �أعماره��م ع��ن ال
( )14عام�� ًا؛ وطف��ل قت��ل عل��ى �أي��دي م�س��توطنني .وق��د
��سرد التقري��ر تفا�صي��ل مقتله��م يف البن��ود �أع�لاه.

2 .2استمرار الحصار والقيود على حرية الحركة في األرض الفلسطينية المحتلة
وا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي خ�لال الع��ام  2017فر���ض مزي��د م��ن
�إج��راءات احل�ص��ار والقي��ود عل��ى حري��ة احلرك��ة يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
فف��ي قط��اع غ��زة توا�ص��ل احل�ص��ار للع��ام احل��ادي ع��شر عل��ى الت��وايل ،وا�س��تمرت
القي��ود عل��ى حرك��ة املعاب��ر التجاري��ة وتل��ك املتعلق��ة بحرك��ة الأف��راد .وجن��م ع��ن
ا�س��تمرار احل�ص��ار تده��ور الأو�ض��اع االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة ،وارتف��اع مع��دالت
الفق��ر ون�س��بة البطال��ة .كم��ا ال ي��زال �س��كان قط��اع غ��زة حمروم�ين م��ن حقه��م يف
التنق��ل والو�ص��ول �إىل خ��ارج القط��اع �أو الع��ودة �إلي��ه بحري��ة ،م��ا ت�س��بب يف تده��ور
الأو�ض��اع الإن�س��انية يف القط��اع ب�ش��كل غ�ير م�س��بوق.
ويف ال�ضف��ة الغربي��ة مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س املحتل��ة ،ا�س��تمرت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي يف فر���ض قيوده��ا التع�س��فية عل��ى حرك��ة ال�س��كان املدني�ين يف ال�ضف��ة
الغربي��ة املحتل��ة خ�لال الع��ام  .2017ويف �أعق��اب تزاي��د �أعم��ال االحتج��اج الت��ي
�ش��هدتها الأرا�ض��ي املحتل��ة لرف���ض الإج��راءات الإ��سرائيلية التع�س��فية يف امل�س��جد
الأق�ص��ى يف �ش��هر يولي��و ،ورف���ض ق��رار الرئي���س الأمريك��ي باالع�تراف مبدين��ة القد���س
عا�صم��ة لدول��ة االحت�لال ،ونق��ل �س��فارة ب�لاده �إليه��ا ،يف �ش��هر دي�س��مرب ،فر�ض��ت
ق��وات االحت�لال قي��وداً
م�ش��ددة عل��ى حرك��ة املدني�ين الفل�س��طينيني ،وحرك��ة تنق��ل
ّ
الب�ضائ��ع ب�ين حمافظ��ات ال�ضف��ة.
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�أوالً /ا�س��تمرار ح�ص��ار قط��اع غ��زة للع��ام احل��ادي ع��شر عل��ى
الت��وايل
وا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي خ�لال ع��ام
 2017ح�ص��ار قط��اع غ��زة للع��ام احل��ادي ع��شر عل��ى
الت��وايل ،وفر�ض��ت مزي��د م��ن القي��ود امل�ش��ددة عل��ى
حرك��ة املعاب��ر التجاري��ة وتل��ك املتعلق��ة بحرك��ة الأف��راد.

يف ال�س��جون الإ��سرائيلية ،العامل��ون يف املنظم��ات
الدولي��ة ،امل�س��افرون ع�بر مع�بر الكرام��ة «ج��سر اللنب��ي»
و�أ�صح��اب احلاج��ات �ش��خ�صية ،املواطن�ين (كب��ار ال�س��ن)
امل�س��موح له��م بال�ص�لاة يف امل�س��جد الأق�ص��ى ،املواطن�ين
امل�س��يحيني امل�س��موح له��م بح�ض��ور احتف��االت الأعي��اد
مبدين��ة بي��ت حل��م بال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة.

فعل��ى �صعي��د حرك��ة الأف��راد� ،ش��هد ع��ام 2017
ارتف��اع ن�س��بة رف���ض الت�صاري��ح الت��ي متنحه��ا ال�س��لطات
املحتل��ة للفئ��ات حم��ددة ت�س��مح مبوجبه��ا له��م باجتي��از
مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» .و�أدى ذل��ك �إىل تراج��ع
ع��دد املر�ض��ى امل�س��موح له��م باجتي��از املع�بر ،كم��ا
تراج��ع ع��دد مرافق��ي املر�ض��ى ،التج��ار ،ذوي املعتقل�ين

ويف �س��ياق مت�ص��ل وا�صل��ت �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلية
خ�لال الع��ام  2017ا�س��تخدام مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز»
كم�صي��دة ل�س��كان قط��اع غ��زة وو�س��يلة البتزازه��م �أو
اعتقاله��م ،مب��ن فيه��م ح��االت اعتق��ال بح��ق جت��ار،
مر�ض��ى �أو مرافق��ي املر�ض��ى �أثن��اء مروره��م ع�بر املع�بر.
�صورة رقم ()2

معاناة املواطنني يف التنقل عرب معرب ايرز للعالج.

وا�س��تمر خ�لال ع��ام  2017االغ�لاق �ش��به الدائ��م
ملع�بر فت��ح مع�بر رف��ح احل��دودي ،حي��ث بل��غ ع��دد
�أي��ام الإغ�لاق  343يوم�� ًا بن�س��بة  %93.9م��ن جمم��ل �أي��ام
الع��ام ،ومل يت��م فتح��ه خ�لال الع��ام �س��وى  22يوم�� ًا،
بواق��ع  %6.1م��ن جمم��ل �أي��ام الع��ام ،وق��د �أدى ذل��ك �إىل
حرم��ان �س��كان القط��اع م��ن حقه��م يف حري��ة التنق��ل
وال�س��فر م��ن و�إىل القط��اع .وم��ا زال ع��دد املواطن�ين مم��ن
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ه��م بحاج��ة ما�س��ة لل�س��فر وم�س��جلني لل�س��فر ،بح�س��ب
وزارة الداخلي��ة يف غ��زة� ،أك�ثر م��ن � 30,000ش��خ�ص ًا،
غالبيته��م م��ن املر�ض��ى الذي��ن ال يتوف��ر له��م ع�لاج يف
م�ست�ش��فيات القط��اع ،طلب��ة اجلامع��ات يف اخل��ارج،
والذي��ن لديه��م ت�صاري��ح �إقام��ة �أو ت�أ�ش�يرات �س��فر ل��دول
الع��امل ،وذل��ك ع��دا ع��ن الآف املواطن�ين الراغب�ين يف
ال�س��فر ،وغ�ير م�س��جلني يف ك�ش��وفات ال�س��فر ،ب�س��بب
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�إغ�لاق ب��اب الت�س��جيل .ووفق�� ًا لنف���س امل�ص��در ف���إن
�أع��داد امل�س��افرين الذي��ن غ��ادروا قط��اع غ��زة ع�بر املع�بر
خ�لال ه��ذا الع��ام و�ص��ل �إىل  6,988م�س��افر ،فيم��ا بل��غ
ع��دد القادم�ين للقط��اع  6,968م�س��افر� ،أم��ا املرجع�ين
م��ن اجلان��ب امل��صري فو�ص��ل عدده��م �إىل � 550ش��خ�ص ًا .
وعل��ى �صعي��د حرك��ة الب�ضائ��ع وال�س��لع التجاري��ة ،فق��د
وث��ق املرك��ز �إغ�لاق �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلية املع�بر
التج��اري الوحي��د لقط��اع غ��زة خ�لال ع��ام  2017مل��دة
( )112يوم�� ًا �أي م��ا ن�س��بته ( )%30.6م��ن جمم��ل �أي��ام
الع��ام.
كم��ا وا�صل��ت �س��لطات االحت�لال فر���ض القي��ود
امل�ش��ددة عل��ى توري��د ال�س��لع الت��ي ت�صنفه��ا عل��ى
�أنه��ا «م��واد مزدوج��ة اال�س��تخدام» .وت�ض��ع ال�س��لطات
اال��سرائيلية ر�س��مي ًا عل��ى قائم��ة امل��واد مزدوج��ة
اال�س��تخدام � 118صنف�� ًا ،غ�ير �أن ه��ذه اال�صن��اف حتت��وى
مئ��ات ال�س��لع وامل��واد الأ�سا�س��ية ،ف�صن��ف «مع��دات
االت�ص��ال» ي�ش��مل وح��ده ع��شرات ال�س��لع .وتعت�بر
امل��واد املدرج��ة عل��ى قائم��ة امل��واد مزدوج��ة اال�س��تخدام
�أ�سا�س��ية حلي��اة ال�س��كان ،وي�س��اهم فر���ض القي��ود عل��ى
توريده��ا يف تده��ور �أو�ض��اع البني��ة التحتي��ة ،وتده��ور
الأو�ض��اع االقت�صادي��ة ،وال�صحي��ة ،والتعليمي��ة .وم��ن
ه��ذه امل��واد :مع��دات االت�ص��ال ،امل�ضخ��ات ،مول��دات
الكهرب��اء الكب�يرة ،الق�ضب��ان احلديدي��ة� ،أنابي��ب احلدي��د
بجمي��ع �أقطاره��ا� ،أجه��زة حل��ام املع��ادن ،ق�ضب��ان ال�صه��ر
امل�س��تخدمة يف اللح��ام� ،أن��واع متع��ددة م��ن الأخ�ش��اب،
�أجه��زة  UPSالت��ي حتم��ي الأجه��زة الكهربائي��ة م��ن
ال��ضرر عن��د انقط��اع يف التي��ار الكهربائ��ي ب�ش��كل
مفاج��ئ� ،أجه��زة الت�صوي��ر بالأ�ش��عة ال�س��ينية ،الرافع��ات
واملع��دات الثقيل��ة ،و�أن��واع م��ن البطاري��ات ،والعدي��د
م��ن �أ�صن��اف الأ�س��مدة.
وتت�س��م عملي��ة تق��دمي الطلب��ات اخلا�ص��ة ب�س��كان قط��اع

غ��زة للح�ص��ول عل��ى ال�س��لع الت��ي ت�صنفه��ا �س��لطات
االحت�لال عل��ى �أنه��ا «م��واد مزدوج��ة اال�س��تخدام»
بالتعقي��د والغمو���ض .فعل��ى ال�ش��خ�ص م��ن �س��كان
غ��زة �أن يق��دم طلب�� ًا �إىل جلن��ة تن�س��يق دخ��ول الب�ضائ��ع
الفل�س��طينية الت��ي تق��وم بدوره��ا بتمري��ر الطل��ب �إىل
مديري��ة التن�س��يق واالرتب��اط الإ��سرائيلية يف مع�بر �إيري��ز،
ويت��م ت�صنيفه��ا و�إر�س��الها �إىل ال�ضاب��ط الإ��سرائيلي املنا�س��ب
للرقاب��ة عل��ى ال�س��لعة .وعل��ى التاج��ر الفل�س��طيني �إمت��ام
ال�صفق��ة التجاري��ة م��ع البائ��ع �أو الو�س��يط الإ��سرائيلي،
وعلي��ه ت�س��ديد ثمنه��ا م��ن �أج��ل تق��دمي الطل��ب .ويف
�س��مح حينه��ا بتن�س��يق تفا�صي��ل
ح��ال كان ال��رد �إيجابي�� ًا ُي َ
دخ��ول الب�ضاع��ة ع�بر مع�بر ك��رم �أب��و �س��امل ،وق��د �أك��د
ع��دد م��ن التج��ار واملقاول�ين للمرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
االن�س��ان تعقي��د ه��ذه العملي��ة ،حي��ث تعم��د �س��لطات
االحت�لال �إىل ت�أخ�ير ال��ردود عل��ى الطلب��ات لأ�ش��هر ،ويف
ح��االت كث�يرة تق��وم �س��لطات االحت�لال املتمرك��ز يف
مع�بر ك��رم �أب��و �س��امل ب�إرج��اع الب�ضائ��ع الت��ي مت املوافق��ة
عل��ى دخوله��ا .ويت�س��بب ذل��ك يف خ�س��ائر فادح��ة
للتج��ار الذي��ن يتكلف��ون بت�س��ديد مبال��غ كب�يرة لأر�ضي��ة
املين��اء واملخ��ازن ،وللمقاول�ين املتعهدي��ن عل��ى ت�س��ليم
م��شروعاتهم يف مواعي��د حم��ددة.
وق��د ا�س��تمرت �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلي يف حظ��ر
ت�صدي��ر كاف��ة منتج��ات قط��اع غ��زة �إىل �أ�س��واق ال�ضف��ة
الغربي��ة� ،إ��سرائيل والع��امل للع��ام احل��ادي ع��شر عل��ى
الت��وايل ،ويف ا�س��تثناء حم��دود �س��محت بت�صدي��ر كمي��ات
حم��دودة ج��داً م��ن املنتج��ات الغزي��ة (معظمه��ا �س��لع
زراعي��ة) ،حي��ث بل��غ ع��دد ال�ش��احنات الت��ي �س��مح
بت�صديره��ا ط��ول الع��ام � 554ش��احنة .وت�ش��كل كمي��ة
ال�ص��ادرات ال�ش��هرية الت��ي ُ�س��مح بت�صديره��ا خ�لال
ع��ام  ،2017بح�س��ب توثي��ق املرك��ز ،نح��و  %1م��ن
�ص��ادرات القط��اع قب��ل فر���ض احل�ص��ار يف يوني��و ،2007
والت��ي كان��ت ت�ص��ل �إىل نح��و � 4500ش��احنة �ش��هري ًا.
وق��د �أدى حظ��ر ت�صدي��ر منتج��ات القط��اع �إىل تده��ور
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الأو�ض��اع االقت�صادي��ة و�إغ�لاق مئ��ات امل�صان��ع ،م��ن
�ضمنه��ا ع��شرات م�صان��ع احلياك��ة واملالب���س وع��شرات
م�صان��ع الأث��اث املن��زيل واملكتب��ي الت��ي ت�ش��تهر بجودته��ا
العالي��ة ،وت��سريح �آالف العم��ال ،وان�ضمامه��م �إىل �صف��وف
العاطل�ين ع��ن العم��ل ،م��ا رف��ع ن�س��بة الفق��ر �إىل مع��دالت
غ�ير م�س��بوقة.
وق��د جن��م ع��ن �سيا�س��ة احل�ص��ار امل�س��تمر واخلن��ق
االقت�ص��ادي واالجتماع��ي ب��روز م�ؤ��شرات خط�يرة عل��ى
م�س��توى الأو�ض��اع الإن�س��انية الت��ي يعي�ش��ها ال�س��كان،
وتده��ورت احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة لل�س��كان
الغزي�ين بفع��ل الت�أث�يرات اخلط�يرة ،وطويل��ة الأج��ل،
ل�سيا�س��ات ال�س��لطات املحتل��ة الإ��سرائيلية الت��ي جنح��ت يف
تقوي���ض �أي��ة فر���ص حقيقي��ة لإنعا���ش اقت�ص��اد القط��اع،
و�إع��ادة ت�ش��غيل القطاع��ات االقت�صادي��ة في��ه.
كم��ا �أدى احل�ص��ار �إىل انته��اك حق��وق ال�س��كان االقت�صادي��ة،
فق��د ت�س��بب فر���ض قي��ود عل��ى دخ��ول امل��واد اخل��ام
الالزم��ة للإنت��اج ،وحظ��ر ت�صدي��ر املنتج��ات الغزي��ة،
�إ�ضاف�� ًة �إىل تدم�ير نح��و  %70م��ن املن�ش���آت االقت�صادي��ة
العامل��ة خ�لال العملي��ات الع�س��كرية الإ��سرائيلية �ض��د
قط��اع غ��زة ،يف �ش��لل �أ�ص��اب القطاع��ات االقت�صادي��ة
املختلف��ة ،وج��راء ذل��ك بل��غ ع��دد العاطل�ين ع��ن العم��ل
يف قط��اع غ��زة  207,000ف��رد ،مبع��دل ،%41.7
وذل��ك بح�س��ب �إح�صائي��ات اجله��از املرك��ز للإح�ص��اء
الفل�س��طيني لع��ام  .2017وبل��غ مع��دل الفق��ر يف قط��اع
غ��زة  ،%38.8وي�صن��ف �أك�ثر م��ن  %47م��ن �س��كان
القط��اع غ�ير �آمن�ين غذائي�� ًا وف��ق معه��د �أبح��اث
الدرا�س��ات االقت�صادي��ة الفل�س��طينية (ما���س).
كم��ا انعك���س ا�س��تمرار احل�ص��ار �س��لب ًا عل��ى ح��ق
�س��كان قط��اع غ��زة يف التعلي��م .فم��ا ي��زال الآالف م��ن
طالب��ات وط�لاب قط��اع غ��زة حمروم�ين م��ن فر�ص��ة
التعلي��م يف جامع��ات ال�ضف��ة الغربي��ة ،يف التخ�ص�ص��ات
الت��ي يف�ضلونه��ا ،والت��ي تعت�بر حيوي��ة و�رضوري��ة ل�س��كان
القط��اع .وج��راء ذل��ك �أ�صبح��ت جامع��ات ال�ضف��ة
الغربي��ة تخل��و م��ن الطلب��ة الغزي�ين ،بع��د �أن كان��ت
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الرب��ع ( )%26يف الع��ام .1994
ن�س��بتهم تزي��د ع��ن ُ
عل��ى �صعي��د الأو�ض��اع ال�صحي��ة ،ت�س��بب احل�ص��ار يف
انته��اك ح��ق �س��كان القط��اع يف التمت��ع ب�أعل��ى م�س��توى
م��ن ال�صح��ة ممك��ن بلوغ��ه .فق��د وا�صل��ت ال�س��لطات
الإ��سرائيلية خ�لال ع��ام  2017حرم��ان املر�ض��ى م��ن
الع�لاج يف اخل��ارج ،وبح�س��ب وزارة ال�صح��ة ف���إن
�س��لطات االحت�لال عرقل��ت �س��فر  11,993م��ن مر�ض��ى
القط��اع املحول�ين للع�لاج �إىل امل�ست�ش��فيات الإ��سرائيلية
�أو يف م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة .وتتب��ع �س��لطات
االحت�لال اال��سرائيلية جمموع��ة م��ن املعيق��ات الت��ي تعم��د
م��ن خالله��ا �إىل حرم��ان مر�ض��ى القط��اع م��ن الع�لاج
يف اخل��ارج ،و�أهمه��ا :من��ع �س��فر املر�ض��ى م��ن دون �إب��داء
�أ�س��باب ،حرم��ان املر�ض��ى م��ن ال�س��فر لأ�س��باب عائلي��ة،
اعتق��ال املر�ض��ى عل��ى مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز»،
ابت��زاز املر�ض��ى وم�س��اومتهم عل��ى التع��اون م��ع �س��لطات
االحت�لال ،التحقي��ق م��ع املر�ض��ى ،الت�أخ�ير يف ال��رد
عل��ى املر�ض��ى ،ع��دم االهتم��ام واالك�تراث مبواعي��د
ع�لاج املر�ض��ى ،اعتق��ال مرافق��ي املر�ض��ى ،فر���ض قي��ود
م�ش��ددة عل��ى مرافق��ي املر�ض��ى ،وم�س��اندة الق�ض��اء
الإ��سرائيلي ملمار�س��ات ال�س��لطات املحتل��ة اخلا�ص��ة مبن��ع
ع�لاج املر�ض��ى.
كم��ا �ش��هد قط��اع غ��زة خ�لال ع��ام  2017نق�ص�� ًا
خط�يراً يف الأجه��زة والأدوي��ة وامل�س��تلزمات واملهم��ات
الطبي��ة الالزم��ة ل�س��كان القط��اع .فوفق�� ًا مل�ص��ادر وزارة
ال�صح��ة يف غ��زة ،بل��غ ع��دد الأجه��زة واملع��دات الطبي��ة
املتعطل��ة يف م�ست�ش��فيات ال��وزارة  300جه��ازاً م��ن �أ�ص��ل
 6100جه��از ،كم��ا بل��غ ع��دد الأ�صن��اف ال�صفري��ة
م��ن الأدوي��ة يف �ش��هر �أبري��ل  ،2017م��ا يع��ادل 145
م��ن �أ�ص��ل � 520صنف�� ًا دوائي�� ًا مدرج��ة عل��ى القائم��ة
الأ�سا�س��ية لأدوي��ة وزارة ال�صح��ة� ،أي �أن ن�س��بة العج��ز يف
الأدوي��ة الأ�سا�س��ية بلغ��ت  ،%27.8يف ح�ين بل��غ ع��دد
الأ�صن��اف الت��ي يكف��ي ر�صيده��ا لأق��ل م��ن � 3ش��هور
� 80صن��ف دوائ��ي� ،أي م��ا ن�س��بته  .%15.3ووفق�� ًا
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لنف���س امل�ص��در ،فق��د بلغ��ت ن�س��بة العج��ز يف املهم��ات
الطبي��ة ال�صفري��ة يف �ش��هر �أبري��ل � 280 ،2017صنف�� ًا،
�أي م��ا يع��ادل  %30.9م��ن �أ�ص��ل � 904أ�صن��اف مدرج��ة
عل��ى القائم��ة الأ�سا�س��ية ملهم��ات وزارة ال�صح��ة ،فيم��ا
بل��غ ع��دد اال�صن��اف الت��ي يكف��ي ر�صيده��ا لأق��ل
م��ن ثالث��ة �ش��هور � 80صن��ف� ،أي م��ا ن�س��بته .%8.8
وت�ش��مل قائم��ة الأدوي��ة ال�صفري��ة �أ�صناف�� ًا �رضوري��ة تخ���ص
�أق�س��ام احل�ضان��ة ،العملي��ات اجلراحي��ة ،جراح��ة املناظ�ير،
العناي��ة املرك��زة ،جراح��ة العظ��ام ،ورق تخطي��ط القل��ب
وال��والدة ،جمي��ع �أ�صن��اف الق�س��طرة البولي��ة ،جراح��ة
العي��ون� ،أف�لام الأ�ش��عة املقطعي��ة ،و�أ�صن��اف �أخ��رى
ت�س��تخدم يف عملي��ات التخدي��ر والتنف���س ال�صناع��ي،
�إ�ضاف��ة �إىل البال�س�تر واحلق��ن مبختل��ف املقا�س��ات.
ثانياً :القيود على احلركة يف ال�ضفة الغربية
ا�س��تمرت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي يف فر���ض قيوده��ا
التع�س��فية عل��ى حرك��ة ال�س��كان املدني�ين يف ال�ضف��ة
وكر�س��ت م��ن
الغربي��ة املحتل��ة خ�لال الع��ام ،2017
ّ
خالله��ا �سيا�س��ة العق��اب اجلماع��ي ،واملعامل��ة القا�س��ية
واحلاط��ة بالكرام��ة الإن�س��انية .فف��ي �أعق��اب تزاي��د
�أعم��ال االحتج��اج الت��ي �ش��هدتها الأرا�ض��ي املحتل��ة
لرف���ض الإج��راءات الإ��سرائيلية التع�س��فية يف امل�س��جد
الأق�ص��ى يف �ش��هر يولي��و ،ورف���ض ق��رار الرئي���س
الأمريك��ي باالع�تراف مبدين��ة القد���س عا�صم��ة لدول��ة
االحت�لال ،ونق��ل �س��فارة ب�لاده �إليه��ا ،بتاري��خ � 6ش��هر
دي�س��مرب  ،2017فر�ض��ت ق��وات االحت�لال قي��وداً
م�ش��ددة عل��ى حرك��ة املدني�ين الفل�س��طينيني ،وحرك��ة
ّ
تنق��ل الب�ضائ��ع ب�ين حمافظ��ات ال�ضف��ة .ي�ؤك��د املرك��ز �أن
�س��لطات االحت�لال تنته��ك يف تل��ك الإج��راءات احل��ق يف
حري��ة احلرك��ة والتنق��ل للمدني�ين الفل�س��طينيني عل��ى نط��اق
وا�س��ع ،وت�س��تخدمه يف �إط��ار �سيا�س��ة العق��اب اجلماع��ي
�ضده��م� ،إذ �أن وت�يرة ه��ذه القي��ود تت�صاع��د وتنخف���ض
تبع�� ًا للأو�ض��اع امليداني��ة عل��ى الأر���ض.

وخ�لال ع��ام  2017بل��غ ع��دد احلواج��ز الثابت��ة ()98
داخلي��ا من�صو ًب��ا يف
حاج��زاً ،م��ن بينه��ا ( )59حاج�� ًزا
ً
عم��ق ال�ضف��ة الغربي��ة ،و( )18حاج��زاً يف منطق��ة H2
يف مدين��ة اخللي��ل الت��ي يوج��د فيه��ا نق��اط ا�س��تيطان
�إ��سرائيلية .وم��ن ب�ين جمم��وع تل��ك احلواج��ز هن��اك
( )39حاج��زاً مقام�� ًا عل��ى امت��داد اخل��ط الأخ��ضر (خ��ط
الهدن��ة) ،وتعت�بر معاب��ر حدودي��ة ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة
و�إ��سرائيل .ه��ذا ف� ً
ض�لا ع��ن �إقام��ة مئ��ات احلواج��ز
الفجائي��ة ،وغريه��ا م��ن املعيق��ات املادي��ة كالبواب��ات
احلديدي��ة ،وال�س��واتر الرتابي��ة وال�صخ��ور .ه��ذا وتدي��ر
��شركات حرا�س��ة خا�ص��ة �إ��سرائيلية ج��زءاً م��ن احلواج��ز
حت��ت �إ��شراف �إدارة املعاب��ر يف قي��ادة جي���ش االحت�لال
الإ��سرائيلي .وخ�لال ه��ذا الع��ام� ،ضاعف��ت ق��وات
االحت�لال م��ن ن�ص��ب احلواج��ز الفجائي��ة عل��ى مفرتق��ات
الط��رق الرئي�س��ة ب�ين امل��دن الفل�س��طينية ب�ش��كل ع�ش��وائي،
املخ�ص�ص��ة
كم��ا وتق��وم ب�إغ�لاق العدي��د م��ن ال�ش��وارع
ّ
للم�س��توطنني �أم��ام حرك��ة املدني�ين الفل�س��طينيني ،والت��ي
ت�س��مح له��م با�س��تخدامها يف بع���ض الأوق��ات ،مم��ا زاد
م��ن معاناته��م.
ويف مدين��ة القد���س املحتل��ة ،فف� ً
ض�لا ع��ن ا�س��تمرار
فر���ض احل�ص��ار عليه��ا وعزله��ا متام�� ًا ع��ن حميطه��ا،
وحظ��ر دخ��ول املواطن�ين الفل�س��طينيني م��ن بقي��ة الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة م��ن ال�ضف��ة والقط��اع �إليه��ا �إال
�ضي��ق ،ا�س��تمرت ق��وات
ب��شروط حم��ددة ،وعل��ى نط��اق ّ
االحت�لال يف فر���ض ح�صاره��ا عل��ى الأحي��اء الفل�س��طينية
داخ��ل املدين��ة .فف��ي �أعق��اب وق��وع ا�ش��تباك م�س��لح يف
�س��احات امل�س��جد الأق�ص��ى بتاري��خ  ،2017/7/14ب�ين
ثالث��ة فل�س��طينيني م��ن �س��كان مدين��ة �أم الفح��م داخ��ل
�إ��سرائيل ،و��شرطة االحت�لال الإ��سرائيلي املتمرك��زة ب�ش��كل
دائ��م عل��ى �أب��واب امل�س��جد� ،أغلق��ت �س��لطات االحت�لال
امل�س��جد ،وفر�ض��ت قي��وداً
م�ش��ددة عل��ى حرك��ة املدني�ين
ّ
الفل�س��طينيني داخ��ل �أحي��اء املدين��ة و�ضواحيه��ا ،وبلداته��ا
لع��دة �أ�س��ابيع .وطال��ت تل��ك الإج��راءات �إقام��ة العدي��د
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م��ن البواب��ات الإلكرتوني��ة ،واحلواج��ز ال��شرطية داخ��ل
�أحي��اء البل��دة القدمي��ة ،وعل��ى مداخله��ا .لق��د حرم��ت
تل��ك الإج��راءات املواطن�ين الفل�س��طينيني م��ن حقه��م
يف الدخ��ول �إىل املدين��ة املحتل��ة ،كم��ا وحرم��ت �س��كان
املدين��ة الفل�س��طينيني م��ن التمت��ع بحياته��م الطبيعي��ة.
ّ
توظ��ف ق��وات االحت�لال العدي��د م��ن احلواج��ز
الع�س��كرية الداخلي��ة كمعاب��ر حدودي��ة لتع��زل م��ن
خالله��ا مناط��ق ُم َ�ص َّنفَ�� ًة مبناط��ق( )cب�أكمله��ا ع��ن باق��ي
مناط��ق ال�ضف��ة ،كم��ا ه��ي احل��ال يف مدين��ة القد���س
ال��شرقية املحتل��ة ،ومنطق��ة الأغ��وار عل��ى امت��داد احل��دود
الفل�س��طينية م��ع اململك��ة الأردني��ة الها�ش��مية ،والأرا�ض��ي
الواقع��ة خل��ف ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل)� .إن حكوم��ة
االحت�لال ،الت��ي �أعلن��ت من��ذ ع��دة عق��ود ع��ن �ض��م
مدين��ة القد���س ال��شرقية املحتل��ة له��ا خالف�� ًا للقان��ون
ال��دويل ،وق��رارات هيئ��ة الأمم املتح��دة ،ال تنف��ي مطامعه��ا
�ض��م مناط��ق الأغ��وار ،والأرا�ض��ي الواقع��ة خل��ف
يف
ّ
اجل��دار �إليه��ا �أي�ض�� ًا.
وت�س��تخدم ق��وات االحت�لال احلواج��ز الع�س��كرية واملعاب��ر
احلدودي��ة كم�صائ��د العتق��ال مواطن�ين فل�س��طينيني،
تدع��ي �أنه��م مطلوب��ون له��ا .وع��ادة م��ا يق��وم �أفراده��ا
املتمرك��زون عل��ى تل��ك احلواج��ز مبمار�س��ة �سيا�س��ة
التنكي��ل واالعت��داء عل��ى املدني�ين الفل�س��طينيني .وخ�لال
ه��ذا الع��ام ،ووفق�� ًا مل��ا ا�س��تطاع املرك��ز توثيق��ه ،اعتقل��ت
تل��ك الق��وات م��ا ال يق��ل ع��ن ( )280مدني��ا فل�س��طينيا،
كان م��ن بينه��م ( )58طف ً
�لا ،و( )6ن�س��اء عل��ى تل��ك
احلواج��ز.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ،متع��ن �س��لطات االحت�لال العامل��ة عل��ى
ج��سر الكرام��ة (�أللنب��ي) احل��دودي م��ع اململك��ة الأردني��ة
الها�ش��مية يف �إذالل ال�س��كان املدني�ين الفل�س��طينيني م��ن
مواطن��ي ال�ضف��ة خ�لال حماولته��م اجتي��از مع�بر الكرام��ة
احل��دودي الواق��ع حت��ت �س��يطرتها ،ويف االجتاه�ين .كم��ا
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وحت��رم تل��ك ال�س��لطات �آالف املواطن�ين م��ن حقه��م
يف ال�س��فر ،وع��ادة م��ا ترتاف��ق ح��االت احلرم��ان م��ع
�إخ�ض��اع ال�س��لطات الإ��سرائيلية املواطن�ين الفل�س��طينيني
املحروم�ين م��ن ال�س��فر ملمار�س��ات حت��ط م��ن كرامته��م
الإن�س��انية ،تتمث��ل يف التفتي���ش الدقي��ق ،والتحقي��ق عل��ى
�أي��دي �ضب��اط م��ن املخاب��رات� ،إىل جان��ب �إجباره��م
عل��ى االنتظ��ار �س��اعات طويل��ة .كم��ا و�أن تل��ك الق��وات
تق��وم ب�ين ح�ين و�آخ��ر ب�إغ�لاق ه��ذا املع�بر ل�س��اعات
طويل��ة دون �إب��داء الأ�س��باب م��ا ي�ضط��ر مئ��ات امل�س��افرين
للمك��وث داخ��ل حاف�لات نق��ل ال��ركاب ،مب��ا فيه��م
الن�س��اء وال�ش��يوخ والأطف��ال واملر�ض��ى ،ل�س��اعات طويل��ة،
وبخا�ص��ة يف ف�ص��ل ال�صي��ف قائ��ظ احل��رارة ،وال��ذي
ي�ش��هد حرك��ة �س��فر ن�ش��طة.
و�ضاع��ف بن��اء ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل) يف �أرا�ض��ي
ال�ضف��ة الغربي��ة م��ن معان��اة املدني�ين الفل�س��طينيني،
�س��واء �أولئ��ك الذي��ن ُع ِز َل��ت مناطقُه��م ال�س��كنية خل��ف
اجل��دار ،و�/أو ُع ِز َل��ت �أرا�ضيه��م الزراعي��ة خلف��ه� ،أو
الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعمل��ون داخ��ل تل��ك املناط��ق م��ن
مدر�س�ين و�أطب��اء وعامل�ين �صحي�ين وغريه��م .وع��ادة
م��ا تتجل��ى الآث��ار ال�س��لبية لبن��اء اجل��دار عل��ى املزارع�ين
الفل�س��طينيني يف مو�س��م قط��ف ثم��ار الزيت��ون ال��ذي
ّ
ي�ش��كل الدخ��ل الوحي��د ملئ��ات العائ�لات الفل�س��طينية يف
ظ��ل الأو�ض��اع االقت�صادي��ة ال�صعب��ة الت��ي يعان��ون منه��ا.
متن��ع ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي املزارع�ين الفل�س��طينيني
م��ن الو�ص��ول �إىل �أرا�ضيه��م املعزول��ة خل��ف اجل��دار
لقط��ف الثم��ار� ،أو حتدي��د �س��اعات عبوره��م وخروجه��م
م��ن البواب��ات املقام��ة يف هيكل��ه ،والت��ي يبل��غ عدده��ا
( )104بواب��ات .وته��دف تل��ك القي��ود والإج��راءات �إىل
حرمانه��م م��ن م�ص��در دخله��م الوحي��د ،وكذل��ك م��ن
�أج��ل �إجباره��م عل��ى ت��رك �أرا�ضيه��م و�إهماله��ا متهي��دا
مل�صادرته��ا.
وال تتوق��ف �آث��ار القي��ود عل��ى احلرك��ة عل��ى القط��اع
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الزراع��ي فق��ط ،ب��ل �إن��ه ي�ش��مل كاف��ة �أوج��ه الأن�ش��طة
احلياتي��ة لل�س��كان .تكب��ل القي��ود عل��ى حري��ة احلرك��ة
والتنق��ل حري��ة و�ص��ول ال�س��كان �إىل امل�ست�ش��فيات
املوج��ودة يف امل��دن املج��اورة .كم��ا ويت��ضرر جه��از
التعلي��م وذل��ك لأن الكث�ير م��ن املدار���س ،وبخا�ص��ة
يف الق��رى ،تعتم��د عل��ى املعلم�ين الذي��ن ي�أت��ون م��ن
خارجه��ا ،ف� ً
ض�لا ع��ن امل�سا���س بالعالق��ات الأ��سرية
واالجتماعي��ة ،حي��ث يحت��اج ال�س��كان ،وعل��ى ط��ريف
اجل��دار عل��ى ح��د �س��واء ،للح�ص��ول عل��ى ت�صاري��ح
خا�ص��ة للتنق��ل ،كم��ا �أن البواب��ات املقام��ة يف هي��كل
��ق �ضم��ن نظ��ام �أمن��ي �ص��ارم ،ويف
��ح و ُت ْغ َل ُ
اجل��دار ُت ْف َت ُ
�س��اعات حم��ددة .وع��ادة م��ا يفاج��ئ ال�س��كان ب�إغ�لاق
ه��ذه البواب��ات دون �إب��داء الأ�س��باب.
وتفر���ض ق��وات االحت�لال �سيا�س��ة متيي��ز عن��صري �ض��د
ال�س��كان املدني�ين الفل�س��طينيني يف ا�س��تخدام الط��رق
العام��ة ،حي��ث حترمه��م م��ن ا�س��تخدام العدي��د م��ن
الط��رق ،وتق��صر ا�س��تخدامها عل��ى امل�س��توطنني فق��ط ،م��ا
يت�س��بب يف معان��اة �إ�ضافي��ة للفل�س��طينيني ،حي��ث ي�ضط��رون
ال�س��تخدام ط��رق طويل��ة ،وغ�ير م�ؤهل��ة ب�ش��كل جي��د
لل�س�ير عليه��ا .خ�ص�ص��ت �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلي
ح��وايل ( )60كيلوم�ترًا م��ن �ش��وارع ال�ضف��ة ال�س��تعمال
امل�س��توطنني يف ال�ضف��ة الغربي��ة؛ وحتظ��ر تل��ك ال�س��لطات
عل��ى الفل�س��طينيني حت��ى قط��ع ق�س��م منه��ا باملركب��ات
بطريق��ة تُقي��د و�صوله��م �إىل ال�ش��وارع املج��اورة الت��ي
ال ي��سري عليه��ا احلظ��ر .وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك هنال��ك
ح��وايل ( )7كيلوم�ترات م��ن ال�ش��وارع الداخلي��ة يف
��ع الفل�س��طينيون م��ن ا�س��تخدامها
و�س��ط مدين��ة اخللي��ل ُيْ َن ُ
لل�س��فر؛ ويف ق�س��م منه��ا مين��ع �س�يرهم عل��ى الأق��دام
ي�ض��ا .
أ� ً
وت�ش��كل احلواج��ز الع�س��كرية عائق�� ًا �أم��ام حري��ة حرك��ة

نق��ل الب�ضائ��ع ،م��ا يزي��د م��ن تكلف��ة النق��ل الت��ي
تنعك���س عل��ى �أ�س��عار ال�س��لع م��ا يزي��د م��ن الأعب��اء
املالي��ة عل��ى امل�س��تهلكني .لق��د خلف��ت �سيا�س��ة احل�ص��ار
وفر���ض القي��ود عل��ى حرك��ة املواطن�ين الفل�س��طينيني �آث��اراً
��ع الفل�س��طينيني بحقوقه��م االقت�صادي��ة
خط�يرة عل��ى تَ َ ُّت ِ
واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،ف� ً
ض�لا ع��ن �آثاره��ا عل��ى
حرمانه��م م��ن التمت��ع بحقوقه��م املدني��ة وال�سيا�س��ية.
و�أ�صب��ح الفل�س��طينيون يعي�ش��ون �أزم��ة اقت�صادي��ة خانق��ة
�ش��ملت خمتل��ف القطاع��ات االقت�صادي��ة ،مب��ا يف ذل��ك
التج��ارة ،ال�صناع��ة ،الزراع��ة ،العم��ل ،ال�س��ياحة ،النق��ل
واملوا�ص�لات ،اال�س��تثمار ،والتنمي��ة.
مت ّث��ل �سيا�س��ة احل�ص��ار �ش��ك ً
ال م��ن �أ�ش��كال العق��اب
اجلماع��ي الت��ي يحظره��ا القان��ون الإن�س��اين ال��دويل،
وبخا�ص��ة �أح��كام اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة حلماي��ة
املدني�ين وق��ت احل��رب للع��ام  ،1949والقان��ون ال��دويل
حلق��وق الإن�س��ان .فامل��ادة  33م��ن االتفاقي��ة امل�ش��ار �إليه��ا
حتظ��ر عل��ى ق��وات االحت�لال احلرب��ي القي��ام مبعاقب��ة
الأ�ش��خا�ص عل��ى جرائ��م مل يرتكبوه��ا ،كم��ا حتظ��ر عل��ى
تل��ك الق��وات اتخ��اذ تداب�ير اقت�صا���ص م��ن الأ�ش��خا�ص
املحمي�ين وممتلكاته��م .وتكر���س ق��وات االحت�لال
ا�س��تخدام �سيا�س��ة الإغ�لاق واحل�ص��ار ال�ش��امل ك�إج��راء
م��ن �إج��راءات االقت�صا���ص �أو الث���أر واملعاقب��ة لل�س��كان
املدني�ين ،وذل��ك ع�بر فر���ض �سيا�س��ة الع��زل و�إغ�لاق
الط��رق ،م��ا ي���ؤدي �إىل توق��ف حرك��ة الأف��راد وال��واردات
وال�ص��ادرات م��ن الب�ضائ��ع .وتتجل��ى تل��ك ال�سيا�س��ة
يف �أعق��اب �أي عملي��ة طع��ن� ،أو ده���س� ،أو �إط�لاق
ن��ار يتعر���ض له��ا جن��ود االحت�لال �أو امل�س��توطنون،
تتعم��د ق��وات االحت�لال �إع��ادة �إغ�لاق مداخ��ل
حي��ث ّ
امل��دن واملخيم��ات والبل��دات بالعوائ��ق املادي��ة كالبواب��ات
احلديدي��ة ،واملكعب��ات الإ�س��منتية وال�صخ��ور والأترب��ة �أم��ام
حرك��ة املدني�ين الفل�س��طينيني.
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3 .3االعتقال و ممارسة التعذيب و غيره من صنوف المعاملة القاسية و الال إنسانية
�ش��هد الع��ام  ،2017ت�صاع��داً ملحوظ�� ًا يف حج��م اعتق��االت الفل�س��طينيني عل��ى اي��دي
ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .وعل��ى م��دى الع��ام
ا�س��تمرت تل��ك الق��وات ب�ش��ن حم�لات اعتق��ال متالحق��ة بح��ق �آالف الفل�س��طينيني،
مب��ن فيه��م �أطف��ال ون�س��اء ،م��ن منازله��م� ،أو عل��ى احلواج��ز الع�س��كرية املنت��شرة،
وزجه��م يف �س��جونها داخ��ل �أرا�ض��ي دول��ة االحت�لال .ووث��ق املرك��ز اعتق��ال
( )4108فل�س��طيني ًا يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،بينه��م ( )778طف ً
�لا ،و()88
ام��ر�أة ،و( )11م��ن �أع�ض��اء املجل���س الت��شريعي .ب�ين �إجم��ايل املعتقل�ين كان هن��اك
( )4056اعتقل��وا يف ال�ضف��ة الغربي��ة عل��ى م��دار الع��ام ،غالبيته��م ( )3599ج��رى
اعتقاله��م خ�لال اقتح��ام ق��وات االحت�لال للم��دن الفل�س��طينية ،و( )280اعتقل��وا
عل��ى احلواج��ز الع�س��كرية ،و( )177اعتقل��وا خ�لال امل�س�يرات االحتجاجي��ة 12.كم��ا
ج��رى اعتق��ال نح��و ( )52فل�س��طيني ًا م��ن قط��اع غ��زة عل��ى م��دار الع��ام )5( ،منه��م
اعتقل��وا خ�لال حماوالته��م الت�س��لل للعم��ل داخ��ل �إ��سرائيل ع�بر ال��شريط احل��دودي،
فيم��ا اعتقل��ت تل��ك الق��وات ( )10فل�س��طينيني عل��ى مع�بر �إي��رز «بي��ت حان��ون»،
ل��دى مروره��م �إىل ال�ضف��ة الغربي��ة للعم��ل �أو الع�لاج� ،أو التعلي��م .كم��ا اعتقل��ت
تل��ك الق��وات (� )37صي��اداً خ�لال قيامه��م بعملي��ة ال�صي��د يف املناط��ق امل�س��موح
به��ا ال�صي��د يف بح��ر غ��زة ،عل��ى م�س��افة قريب��ة م��ن ال�ش��اطيء.

 .12وثق��ت هيئ��ة �ش���ؤون الأ��سرى  30حال��ة
اعتق��ال لفل�س��طينيني بع��د �إ�صاباته��م بج��روح،
ج��راء اط�لاق ق��وات االحت�لال الن��ار عليه��م،
خ�لال الع��ام .2017
 .13با�س��تثناء �س��جن عوف��ر ،املق��ام غ��رب مدين��ة
رام اهلل داخ��ل ال�ضف��ة الغربي��ة.
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ويف املجم��ل ،ال ت��زال ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي تعتق��ل م��ا يزي��د ع��ن ()6500
فل�س��طيني يف ال�س��جون ومراك��ز التوقي��ف التابع��ة له��ا ب�ص��ورة تع�س��فية ،يواجه��ون
خالله��ا ظروف�� ًا قا�س��ية وغ�ير �إن�س��انية ،مب��ا يف ذل��ك تعر�ضه��م ل�صن��وف التعذي��ب
واملعامل��ة احلاط��ة بالكرام��ة الت��ي ت�ش��مل:حرمانهم م��ن الزي��ارات العائلي��ة؛ �إج��راء
التفتي�ش��ات العاري��ة الليلي��ة املتك��ررة ،واملداهم��ات الليلي��ة؛ الع��زل االنف��رادي؛
االهم��ال الطب��ي وع��دم توف�ير رعاي��ة طبي��ة كافي��ة ،خا�ص��ة لأ�صح��اب الأمرا���ض
املزمن��ة واخلط�يرة؛ وحرمانه��م م��ن ا�س��تكمال تعليمه��م اجلامع��ي ،وغريه��ا م��ن
املعام�لات القا�س��ية .وم��ن ب�ين �إجم��ايل املعتقل�ين ( )370معتق ً
�لا م��ن قط��اع غ��زة،
�لا ،و( )64ام��ر�أة ،و( )700معتق ً
و( )400طف ً
�لا �إداري�� ًا دون حماكم��ة .ويت��وزع
ه���ؤالء املعتقل�ين عل��ى �أك�ثر م��ن (� )20س��جن ًا ومرك��ز توقي��ف مقام��ة يف غالبيته��ا
خ��ارج الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ع��ام  ،196713يف خمالف��ة وا�ضح��ة التفاقي��ات
جني��ف الرابع��ة ،خا�ص��ة امل��ادة ( )76الت��ي تل��زم الدول��ة املحتل��ة باحتج��از املعتقل�ين
م��ن ال�س��كان املحتل�ين يف الأقالي��م املحتل��ة حت��ى انته��اء ف�ترة عقوبته��م.
وخا���ض املعتقل��ون الفل�س��طينيون يف �س��جون االحت�لال ا�رضاب�� ًا مفتوح�� ًا ع��ن
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الطع��ام ا�س��تمر م��دة  41يوم�� ًا ،احتجاج�� ًا عل��ى تده��ور
�أو�ضاعه��م املعي�ش��ية ،و�س��لب �أب�س��ط حقوقه��م االن�س��انية،
وحت�س��ين ًا لظ��روف حياته��م داخ��ل املعتق�لات .وب��د�أ �أك�ثر
م��ن  1500معتق��ل ا�رضابه��م املفت��وح ع��ن الطع��ام يف 17
�أبري��ل ،بالتزام��ن م��ع ي��وم الأ�س�ير الفل�س��طيني ،لتح�س�ين
ظروفه��م احلياتي��ة ،وا�س��تعادة م��ا مت��ت م�صادرت��ه منه��م
م��ن قب��ل �إدارة م�صلح��ة ال�س��جون عل��ى م��دى الأع��وام
املا�ضي��ة .وم��ن ب�ين تل��ك املطال��ب ،ال�س��ماح للأق��ارب
م��ن الدرجت�ين الأوىل والثاني��ة م��ن زيارته��م؛ انه��اء
�سيا�س��ة الإهم��ال الطب��ي و�إج��راء الفحو�ص��ات ب�ش��كل
دوري؛ �إج��راء العملي��ات ب�ش��كل عاج��ل ،وادخ��ال �أطب��اء
خمت�ص�ين م��ن اخل��ارج؛ انه��اء �سيا�س��ة الع��زل االنف��رادي،
و�سيا�س��ة االعتق��ال االداري؛ ال�س��ماح بتق��دمي امتحان��ات
التوجيه��ي و�إع��ادة االلتح��اق باجلامع��ات؛ ووق��ف
الإج��راءات التع�س��فية بح��ق الأ�س�يرات .وق��د ان�ض��م
للم�رضب�ين املئ��ات م��ن املعتقل�ين عل��ى ف�ترات متالحق��ة.
يف املقاب��ل ،فر�ض��ت �إدارة م�صلح��ة ال�س��جون الإ��سرائيلية
عقوب��ات جماعي��ة عل��ى امل�رضب�ين ع��ن الطع��ام ،به��دف
ثنيه��م ع��ن حقه��م يف ممار�س��ة الإ��ضراب كو�س��يلة
لل�ضغ��ط عل��ى �س��لطات االحت�لال لتح�س�ين ظروفه��م
احلياتي��ة   .فق��د ��شرعت �إدارة م�صلح��ة ال�س��جون
الإ��سرائيلية يف حمل��ة تنق�لات ب�ين �صف��وف املعتقل�ين
امل�رضب�ين ع��ن الطع��ام ،من��ذ الي��وم الث��اين للإ��ضراب ،يف
حماول��ة لت�ش��تيت جهوده��م والني��ل م��ن عزائمه��م ،وقام��ت
بع��زل ق��ادة الإ��ضراب ،م��ن بينه��م النائ��ب م��روان
الربغوث��ي ،ال��ذي تده��ورت حالت��ه ال�صحي��ة ،وك��رمي
يون���س ،املعتق��ل من��ذ �أك�ثر م��ن  35عام�� ًا .كم��ا منع��ت
�إدارة م�صلح��ة ال�س��جون الإ��سرائيلية املعتقل�ين م��ن الزي��ارة
العائلي��ة ،وحرمته��م م��ن الف��ورة والكانتين��ا ،وم��ن �أداء
�ص�لاة اجلمع��ة ،وم��ن غ�س��ل مالب�س��هم ال�ش��خ�صية.
كم��ا �ص��ادرت امل��اء واملل��ح م��ن الغ��رف والأق�س��ام ،مم��ا
ا�ضط��ر املعتقل��ون اىل ا�س��تخدام م��اء احلنفي��ة .وبتاري��خ
 27ماي��و� ،أعلن��ت هيئ��ة �ش���ؤون اال��سرى ع��ن تعلي��ق

اال��ضراب ،وحتقي��ق مطال��ب امل�رضب�ين ،بع��د مفاو�ض��ات
ب�ين قي��ادة اال��ضراب وم�صلح��ة ال�س��جون.
م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،خا���ض نح��و  30معتق ً
�لا ا�رضاب��ات
فردي��ة خ�لال الع��ام ،كان �آخره��م ،املعتق��ل االداري رزق
الرج��وب 62 ،عام�� ًا ،ال��ذي ب��د�أ �إ�رضاب�� ًا مفتوح�� ًا ع��ن
الطع��ام بتاري��خ  25دي�س��مرب  ،2017وه��و داخ��ل زنزانت��ه
االنفرادي��ة يف �س��جن عوف��ر الع�س��كري ،احتجاج�� ًا عل��ى
ا�س��تمرار اعتقال��ه اداري�� ًا .وق��د �أعل��ن بتاري��خ  15يناي��ر
 ،2018تعلي��ق ا�رضاب��ه بع��د تق��دمي وع��ود م��ن ادارة
ال�س��جون ب�إنه��اء االعتق��ال االداري بحق��ه.
ت�رشيعات جمحفة
و�ش��هد الع��ام تكثي��ف �س��لطات االحت�لال ل�س��ن قوان�ين
وت��شريعات حت��رم املعتقل�ين الفل�س��طينيني م��ن حقوقه��م
الأ�سا�س��ية ،مب��ا يف ذل��ك حقه��م يف احلي��اة .كان م��ن
�أب��رز ه��ذه الت��شريعات ،م�صادق��ة الكني�س��ت اال��سرائيلي
بتاري��خ  11يوني��و ،بالق��راءة الأوىل ،عل��ى م��شروع قان��ون
خ�ص��م خم�ص�ص��ات اال��سرى وعوائ��د ال�ش��هداء واجلرح��ى
م��ن ام��وال ال�رضائ��ب الت��ي حتوله��ا ال�س��لطات اال��سرائيلية
لل�س��لطة الفل�س��طينية.
وبتاري��خ  18يوني��و ،ق��دم ع�ض��و الكني�س��ت ع��ن ح��زب
الليك��ود اليمين��ي� ،أرون ح��زان ،م��شروع قان��ون من��ع
زي��ارات ا��سرى منظم��ات فل�س��طينية حتتج��ز ا��سرائيليني،
ومن��ع زي��ارة املحام�ين ومندوب��ي ال�صلي��ب الأحم��ر له��م.
وبتاري��خ  25دي�س��مرب ،ق��ام ح��زان نف�س��ه ،وجمموع��ة م��ن
املتطرف�ين باقتح��ام حافل��ة ذوي املعتقل�ين الفل�س��طينيني يف
�س��جون االحت�لال م��ن قط��اع غ��زة� ،أثن��اء توجهه��م لزي��ارة
�أبنائه��م يف �س��جن رام��ون ال�صح��راوي  .و�أظه��رت مقاط��ع
فيدي��و ،ن��شرت عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،تهج��م
املتط��رف ح��زان عل��ى وال��دة �أح��د املعتقل�ين ،وتوجي��ه
�ش��تائم البنه��ا قائ ً
�لا له��ا« :ابن��ك ح��شرة وكل��ب ول��ن
ت�س��تطيعي زيارت��ه ثاني��ة �إال م��ن حت��ت الأر���ض».
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م��ع بداي��ة الع��ام  ،2018ب��رز اىل ال�س��طح م��شروع قان��ون االع��دام للأ��سرى،
بع��د خما���ض طوي��ل داخ��ل دول��ة االحت�لال ،حي��ث �ص��وت الربمل��ان الإ��سرائيلي
«الكني�س��ت» بتاري��خ  3يناي��ر ،عل��ى عدي��ل قان��ون العقوب��ات ،ال��ذي يبي��ح مبوجب��ه
ا�س��تخدام عقوب��ة الإع��دام �ض��د ال�ضالع�ين يف جرائ��م قت��ل �أثن��اء تنفي��ذ «عملي��ات
�إرهابي��ة» .وق��د ق��دم امل��شروع للكني�س��ت م��ن ثالث��ة ن��واب متطرف�ين ا��سرائيليني
وه��م :روب�يرت �إيلت��وف؛ عودي��د ف��ورر؛ ويولي��ة ملينوب�س��كي ،بتاري��خ  30اكتوب��ر
 .2017وين���ص امل��شروع عل��ى «�أن ي�أم��ر وزي��ر الدف��اع قائ��د ق��وات جي���ش الدف��اع
الإ��سرائيلي يف املنطق��ة ب���أن ي�ص��در �أوام��ره )1 :ب���أن �صالحي��ة هيئ��ة املحكم��ة
الع�س��كرية يف املنطق��ة ب���أن حتك��م بالإع��دام ،دون ا�ش�تراط �إجم��اع الهيئ��ة ،ب��ل
تكف��ي الأغلبي��ة العادي��ة )2 .لي���س لأي حمكم��ة تخفي��ف عقوب��ة م��ن �ص��در علي��ه
حك��م �إع��دام نهائ��ي م��ن املحكم��ة الع�س��كرية يف املنطق��ة».
14

وب��رز خ�لال الع��ام اعتق��ال ق��صر ب�ش��كل تع�س��في ،و�إ�س��اءة معاملته��م ،واخ�ضاعه��م
للتحقي��ق ،يتخلل��ه تعذي��ب ،وم��ن ث��م تقدميه��م ملحاكم��ات ع�س��كرية ،و�إ�ص��دار
�أح��كام قا�س��ية بحقه��م .ووث��ق املرك��ز ع��شرات احل��االت الت��ي تعر���ض فيه��ا �أطف��ال
لالعتق��ال عل��ى اي��دي ق��وات االحت�لال ،ومعاملته��م ب�ش��كل مه�ين ،مب��ا يف ذل��ك
ال��ضرب واالهان��ة .وت�برز للأذه��ان حال��ة الطف��ل ف��وزي حمم��د اجلني��دي 16 ،عام��ا،
م��ن مدين��ة اخللي��ل ،ال��ذي اعتقل��ه جن��ود االحت�لال بتاري��خ  7دي�س��مرب ،حي��ث بث��ت
و�س��ائل االع�لام �ص��وره وه��و حم��اط بنح��و  23جندي�� ًا م��ن ق��وات االحت�لال ،وه��و
مع�ص��وب العين�ين ،وعلي��ه �آث��ار ال��ضرب ،والدم��اء ت�س��يل م��ن وجه��ه .وق��د �أودع
الطف��ل اجلني��دي ال�س��جن ،رغ��م تعر�ض��ه لل��ضرب ال�ش��ديد عل��ى انح��اء ج�س��مه ،مم��ا
�أ�س��فر ع��ن خل��ع يف كتف��ه وك�س��ور يف ي��ده .كم��ا ت�برز �أي�ض�� ًا ،حال��ة اعتق��ال ق��وات
االحت�لال للطفل��ة عه��د با�س��م التميم��ي 16 ،عام��اً ،م��ن قري��ة النب��ي �صال��ح ،غ��رب
رام اهلل ،بتاري��خ  19دي�س��مرب ،بتهم��ة االعت��داء عل��ى جن��دي م��ن ق��وات االحت�لال،
خ�لال اقتح��ام منزله��ا والعب��ث ب��ه .كم��ا اعتق��ل يف ذات الوق��ت والدته��ا نارمي��ان
التميم��ي 47 ،عام�� ًا .وق��د �أخ�ضع��ت التميم��ي ووالدته��ا لع��دة جل�س��ات يف حمكم��ة
ع�س��كرية ،وج��رى توجي��ه عدي��د الته��م لهم��ا ،ومت التمدي��د لهم��ا �أك�ثر م��ن م��رة.
 .14كان م��شروع م�ش��ابه ق��د رف���ض م��ن قب��ل
الكني�س��ت الإ��سرائيلي يف الع��ام  ،2015وحينه��ا،
عل��ق رئي���س ال��وزراء  ،بنيام�ين نتنياه��و ،ال��ذي
او�ص��ى ن��واب حزب��ه بع��دم الت�صوي��ت للم��شروع
وال��ذي مل ين��ل �إال �س��ت ا�ص��وات ،ب���أن امل��شروع
يحت��اج �إىل تعدي��ل ونقا�ش��ات طويل��ة ،مم��ا ي�ؤك��د
�أن امل��شروع مقب��ول م��ن حي��ث املب��د أ� م��ن قبل��ه
وحزب��ه املتط��رف (الليك��ود) ،واخل�لاف فق��ط
عل��ى التفا�صي��ل.
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ويف الكث�ير م��ن احل��االت ،ت�ص��در ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي �أحكام�� ًا قا�س��ية
بح��ق معتقل�ين ق��صر ،وتفر���ض غرام��ات مالي��ة باهظ��ة ،مبوج��ب قان��ون تع�س��في
�صادق��ت علي��ه احلكوم��ة اال��سرائيلية يف الع��ام  ،2015يف خمالف��ة لقواع��د القان��ون
ال��دويل الإن�س��اين ،والقان��ون ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان ،وخا�ص��ة االتفاقي��ات اخلا�ص��ة
بحق��وق الطف��ل ،وا�س��تمراراً للنه��ج ال��ذي تتبع��ه �س��لطات االحت�لال ،حي��ث �س��بق
و�أن �أ�ص��درت املئ��ات م��ن الأح��كام املماثل��ة عل��ى �أطف��ال ق��صر.
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كم��ا ب��رز �أي�ض��ا خ�لال الع��ام اعتق��ال ق��وات االحت�لال
ملواطن�ين عل��ى خلفي��ة تعبريه��م ع��ن �آرائه��م عل��ى
�صفح��ات التوا�ص��ل االجتماع��ي ،وحماكماته��م عل��ى
خلفي��ة اتهامه��م بالتحري���ض عل��ى دول��ة االحت�لال،
خا�ص��ة يف مدين��ة القد���س املحتل��ة .وتفر���ض �س��لطات
االحت�لال عقوب��ة ت�تراوح ب�ين م��ا ب�ين ثالث��ة �ش��هور
و � 22ش��هرا ،بالإ�ضاف��ة اىل غرام��ات مالي��ة متفاوت��ة
ح�س��ب التهم��ة املوجه��ة للمعتق��ل .وم��ن ب�ين املعتقل�ين،
كان هن��اك �أطف��ال وجه��ت له��م ته��م التحري���ض عل��ى
الفي�س��بوك ،بينه��م الطف��ل ن��ور كاي��د عي�س��ى 16 ،عام��اً،
م��ن .
وال ت��زال ق��وات االحت�لال تعتق��ل ( )11م��ن �أع�ض��اء
املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني يف �س��جونها ،بينه��م
النائ��ب ع��ن حرك��ة فت��ح ،م��روان الربغوث��ي املعتق��ل
من��ذ الع��ام  ،2002وحمك��وم بامل�ؤب��د ،والنائ��ب ع��ن
اجلبه��ة ال�ش��عبية� ،أحم��د �س��عدات ،الأم�ين الع��ام للجبه��ة،
ومعتق��ل من��ذ الع��ام  ،2006ويق�ض��ي حكم��ا بال�س��جن
مل��دة  30ع��ام ،فيم��ا ال ت��زال حتتج��ز اداري�� ًا ( )9ن��واب
�آخري��ن .وخ�لال الع��ام  ،2017ج��رى اعتق��ال ()11
نائب�� ًا ،ج��رى االف��راج ع��ن ( )3منه��م قب��ل نهاي��ة الع��ام.
فق��د قام��ت ق��وات االحت�لال باعتق��ال النائ��ب �أحم��د
مب��ارك ،م��ن رام اهلل ،بتاري��خ  16يناي��ر ،وال ي��زال معتق ً
�لا.
وبتاري��خ  17يناي��ر ،اعتقل��ت تل��ك الق��وات النائ��ب
ح�س��ن يو�س��ف ،اداري�� ًا ،و�أفرج��ت عن��ه بتاري��خ 31
�أغ�سط���س ،قب��ل �أن تعي��د اعتقال��ه بتاري��خ  13دي�س��مرب.
وبتاري��خ  9مار���س ،اعتقل��ت النائ��ب� ،س��مرية احلاليق��ة،
و�أف��رج عنه��ا بتاري��خ  9ماي��و .وبتاري��خ  21مار���س،
اعتق��ل النائ��ب حمم��د الط��ل ،و�أف��رج عن��ه بتاري��خ 14
�أكتوب��ر .وبتاري��خ � 19أبري��ل ،اعتق��ل النائ��ب �أحم��د
عط��ون ،وال زال معتق ً
�لا .وبتاري��خ  30ماي��و� ،أفرج��ت
ق��وات االحت�لال ع��ن النائ��ب حمم��د اب��و ط�ير ،وم��ن
ث��م �أع��ادت اعتقال��ه بتاري��خ  4اغ�سط���س .وبتاري��خ 23
يوني��و ،اعتق��ل النائ��ب عم��ر عب��د ال��رازق ،و�أف��رج عن��ه

بتاري��خ  23نوفم�بر .وبتاري��خ  28يوني��و ،اعتق��ل النائ��ب
حمم��د ب��در ،وال زال معتق ً
�لا .وبتاري��خ  2يولي��و ،اعتقل��ت
النائ��ب خال��دة ج��رار ،وم��ا زال��ت معتقل��ة ،حي��ث ج��رى
متدي��د االعتق��ال االداري له��ا �س��تة �ش��هور �أخ��رى بتاري��خ
 13دي�س��مرب .فيم��ا ال ي��زال نائب��ان �آخ��ران معتق�لان من��ذ
الع��ام املا�ض��ي وهم��ا ،النائ��ب حمم��د النت�ش��ة ،ال��ذي
اعتق��ل بتاري��خ � 29س��بتمرب  ،2016والنائ��ب ع��زام
�س��لهب املعتق��ل من��ذ  28فرباي��ر .2016
االعتقال الإداري:
يخ�ض��ع مئ��ات الفل�س��طينيني يف �س��جون االحت�لال لالعتق��ال
حت��ت م�س��مى «االعتق��ال الإداري» ،وه��و �إج��راء ي�س��مح
بتوقي��ف فل�س��طينيني لف�ترة غ�ير حم��ددة ،دون توجي��ه تهم��ة
معين��ة ،ب��ل ا�س��تناداً اىل معلوم��ات ��سرية ،بن��ا ًء عل��ى
�أم��ر �ص��ادر م��ن القائ��د الع�س��كري الإ��سرائيلي مبوج��ب
�صالحيات��ه املخول��ة ل��ه وفق��ا للأم��ر الع�س��كري رق��م
( .)1651وق��د مار�س��ت حكوم��ة االحت�لال الإ��سرائيلي
من��ذ احتالله��ا لل�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة يف الع��ام
 1967ه��ذا الن��وع م��ن االعتق��ال كو�س��يلة م��ن و�س��ائل
العق��اب اجلماع��ي املحرم��ة دولي�� ًا مبوج��ب اتفاقي��ات
جني��ف الرابع��ة للع��ام  ،1949ويف حتاي��ل وا�ض��ح عل��ى
القان��ون ،لإخ�ض��اع �آالف املعتقل�ين مم��ن مل توج��ه له��م
ته��م معين��ة� ،أو تق��دمي �أدل��ة �ضده��م ،لأط��ول ف�ترة
اعتق��ال ممكن��ة.
وخ�لال الع��ام ،كان م��ن الالف��ت ،ويف �ض��وء ا�س��تمرار
مظاه��ر االحتج��اج �ض��د ق��وات االحت�لال ،خا�ص��ة
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س ،ا�ص��دار
الع��شرات م��ن اح��كام االعتق��ال االداري لفل�س��طينيني،
بته��م التحري���ض عل��ى ق��وات االحت�لال عل��ى �صفح��ات
التوا�ص��ل االجتماع��ي .ويف املجم��ل حتتج��ز �س��لطات
االحت�لال الإ��سرائيلي نح��و ( )700معتق ً
�لا �إداري�� ًا يف
�س��جون ومراك��ز االعتق��ال التابع��ة لق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي ،بينه��م ( )9م��ن �أع�ض��اء يف املجل���س الت��شريعي،
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يف انته��اك �ص��ارخ حلقه��م يف املحاكم��ة العادل��ة ،مب��ا
ي�ش��مله ذل��ك م��ن حق��ه يف تلق��ي الدف��اع املالئ��م ومعرف��ة
الته��م املوجه��ة �إلي��ه .وي�أت��ي انته��اك االعتق��ال الإداري
حل��ق املته��م يف املحاكم��ة العادل��ة م��ن طبيع��ة االعتق��ال
الإداري نف�س��ه ،ال��ذي ينف��ذ وف��ق �أم��ر �إداري فق��ط دون
�أي ق��رار ق�ضائ��ي ،وبطريق��ة مت���س الإج��راءات الق�ضائي��ة
النزيه��ة ،مب��ا يف ذل��ك �إج��راءات املحاكم��ة العادل��ة.
التعذيب و�سوء املعاملة
يخ�ض��ع املعتقل��ون الفل�س��طينيون يف �س��جون االحت�لال
�إىل �سل�س��لة م��ن حلق��ات التعذي��ب واملعامل��ة احلاط��ة
بالكرام��ة الإن�س��انية من��ذ اللحظ��ات الأوىل لالعتق��ال
عل��ى �أي��دي ق��وات االحت�لال .تب��د�أ تل��ك الرحل��ة الطويل��ة
م��ن الع��ذاب واملعان��اة ،بال��ضرب امل�برح عل��ى �أي��دي
جن��ود االحت�لال بالأي��دي واله��راوات ،وتوجي��ه ال�س��باب
وال�ش��تائم �إىل ح�ين الو�ص��ول �إىل مراك��ز التوقي��ف والتحقي��ق
حي��ث تب��د أ� رحل��ة �أخ��رى م��ن املعان��اة يتواله��ا رج��ال
املخاب��رات الإ��سرائيلية «ال�ش��اباك» ،يخ�ض��ع فيه��ا املعتق��ل
�إىل ج��والت م��ن التعذي��ب عل��ى م��دى ف�ترة طويل��ة .وال
تتوق��ف معان��اة املعتقل�ين يف �س��جون االحت�لال الإ��سرائيلي
بانته��اء ف�ترة التحقي��ق ،ب��ل متت��د طيل��ة ف�ترة �أ��سره .ويف
�أغل��ب الأوق��ات ،يخ�ض��ع املعتقل��ون لإج��راءات قا�س��ية
بحقه��م م��ن قب��ل �إدارة ال�س��جون واملعتق�لات الإ��سرائيلية،
ت�ش��مل :التعذي��ب واملعامل��ة احلاط��ة بالكرام��ة ،احلرم��ان
م��ن الن��وم وتلق��ي الرعاي��ة ال�صحي��ة املالئم��ة ،احلرم��ان
م��ن احل��ق يف تلق��ي الزي��ارات العائلي��ة ،ع�لاوة عل��ى
العراقي��ل الت��ي ت�ضعه��ا ق��وات االحت�لال عل��ى حري��ة
املعتقل�ين يف ممار�س��تهم حقه��م يف التمت��ع مبقابل��ة ممثل��ي
الدف��اع عنه��م ،وتلق��ي اال�ست�ش��ارات القانوني��ة.
الإهمال الطبي يف ال�سجون
وفق�� ًا مل�ؤ�س�س��ات حق��وق االن�س��ان املحلي��ة ،والإ��سرائيلية،
ف���إن �أع��داد احل��االت املر�ضي��ة ،مب��ا فيه��ا املزمن��ة
واخلط�يرة ،الت��ي يع��اين �أ�صحابه��ا م��ن �أمرا���ض ،كال��سرطان
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والقل��ب والإعاق��ة وال�ش��لل ،داخ��ل �س��جون ومعتق�لات
االحت�لال يف تزاي��د م�س��تمر ،ج��راء �سيا�س��ة الإهم��ال
الطب��ي املتعم��د ،وع��دم توف�ير ظ��روف بيئي��ة و�صحي��ة
منا�س��بة له��م .وت�ش�ير االح�صائي��ات �إىل وج��ود نح��و
( )1000حال��ة مر�ضي��ة داخ��ل تل��ك ال�س��جون بحاج��ة
اىل ع�لاج ،بينه��ا الع��شرات بحاج��ة اىل تدخ��ل عاج��ل
النق��اذ حياته��م .يحتج��ز الأ�ش��خا�ص املحمي��ون املتهم��ون
يف البل��د املحت��ل ،ويق�ض��ون في��ه عقوبته��م �إذا �أدين��وا.
ويف�صل��ون �إذا �أمك��ن ع��ن بقي��ة املحتجزي��ن ،ويخ�ضع��ون
لنظ��ام غذائ��ي و�صح��ي يكف��ل املحافظ��ة عل��ى �صحته��م
ويناظ��ر عل��ى الأق��ل النظ��ام املتب��ع يف �س��جون البل��د
ا ملحت��ل .
وفيات خالل االحتجاز واالعتقال
ت��ويف خ�لال الع��ام  ،2017ثالث��ة حمتجزي��ن فل�س��طينيني،
بينه��م طفل��ة ،مت�أثري��ن بجراحه��م الت��ي ا�صيب��وا به��ا
خ�لال عملي��ات اعتقاله��م م��ن ق��وات االحت�لال ،بينه��م
حمتج��ز ا�صي��ب خ�لال الع��ام املا�ض��ي ،بدع��وى حماولت��ه
طع��ن جن��ود ا��سرائيليون .وقت��ل الآخ��ران وبينهم��ا
طفل��ة ،خ�لال الع��ام� ،أحدهم��ا �أ�صي��ب بج��راح بالغ��ة
ل��دى حماول��ة اعتقال��ه م��ن منزل��ه ،فيم��ا �أ�صيب��ت الطفل��ة
بج��راح بالغ��ة ومكث��ت يف امل�ست�ش��فى ،بدع��وى حماولته��ا
ده���س جن��ود ا��سرائيليون.
» »بتاري��خ  10فرباي��ر ،ت��ويف املحتج��ز حمم��د عام��ر اجل�لاد،
 24عام��اً ،م��ن طولك��رم ،يف م�ست�ش��فى بلن�س��ون
اال��سرائيلي ،مت�أث��راً ب�إ�صابت��ه بج��راح �أ�صي��ب به��ا
بتاري��خ  9نوفم�بر  .2016وكان اجل�لاد حمتج��زاً يف
امل�ست�ش��فى رغ��م ا�صابت��ه البالغ��ة بالر�صا���ص ،حينم��ا
اطل��ق جن��ود االحت�لال الن��ار علي��ه بدع��وى حماولت��ه
طع��ن جن��ود .ورغ��م �س��وء حالت��ه ال�صحي��ة ،ومعانات��ه
م��ن ��سرطان الغ��دد الليمفاوي��ة ،مل تطل��ق ق��وات
االحت�لال ��سراحه ،وبق��ي حت��ى �أعل��ن ع��ن مقتل��ه.
» »بتاري��خ  20ماي��و� ،أعل��ن ع��ن وف��اة الطفل��ة فاطم��ة
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طقاطق��ة 16 ،ع��ا ًم م��ن بي��ت فج��ار يف بي��ت حل��م،
مت�أث��رة بج��راح �أ�صيب��ت به��ا يف الر�أ���س بع��د �أن
�أطل��ق جن��ود االحت�لال الإ��سرائيلي الن��ار عليه��ا عن��د
مف�ترق ع�صي��ون بزع��م تنفيذه��ا عملي��ة ده���س ،قب��ل
نح��و �ش��هرين .وكان��ت طقاطق��ة ق��د ا�صيب��ت بتاري��خ
 15مار���س  ،2017يف الر�أ���س ومكث��ت يف م�ست�ش��فى
�ش��عاري ت�صي��دق اال��سرائيلي وه��ي يف حال��ة غيبوب��ة
ح��وايل �ش��هرين حت��ى �أعل��ن ع��ن وفاته��ا.

» »بتاري��خ � 3س��بتمرب ،ت��ويف املحتج��ز رائ��د ال�صاحل��ي،
 21عام�� ًا ،م��ن خمي��م الدهي�ش��ة ،بي��ت حل��م ،مت�أث��راً
بجراح��ه الت��ي ا�صي��ب به��ا ل��دى اقتح��ام ق��وات
االحت�لال منزل��ه ،يف � 9أغ�سط���س  ،2017يف حماول��ة
العتقال��ه .و�أ�صي��ب ال�صاحل��ي يف الكب��د والفخ��ذ
ونق��ل مل�ست�ش��فى هدا�س��ا ع�ين كارم بالقد���س املحتل��ة،
بو�ض��ع �صح��ي خط��ر حت��ى اعل��ن ع��ن وفات��ه.

4 .4اعتداءات قوات االحتالل بحق الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم
�صع��دت ق��وات االحت�لال م��ن انتهاكاته��ا املمنهج��ة �ض��د ال�صحفي�ين وو�س��ائل
الإع�لام يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،خ�لال الع��ام  ،2017كان م��ن �أب��رز
�أ�ش��كالها ،احلمل��ة امل�س��تمرة �ض��د امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة و�إغ�لاق ( )8مكات��ب
اعالمي��ة ،كان م��ن بينه��ا مكت��ب قن��اة اجلزي��رة يف القد���س املحتل��ة .كم��ا ب��رز خ�لال
الع��ام تكثي��ف الرقاب��ة والقي��ود عل��ى احلري��ات الإعالمي��ة ،مب��ا فيه��ا الرقاب��ة عل��ى
حري��ة التعب�ير ،خا�ص��ة عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،حي��ث اعتقل��ت تل��ك
الق��وات الع��شرات م��ن املواطن�ين الفل�س��طينيني ،مب��ن فيه��م نا�ش��طني و�صحفي�ين
و�إعالمي�ين بته��م التحري���ض عل��ى ق��وات االحت�لال ،و�أحالته��م ملحاكم��ات.
وعل��ى م��دار الع��ام ،اقرتف��ت ق��وات االحت�لال املزي��د م��ن االعت��داءات بح��ق
ال�صحافي�ين والعامل�ين يف وكاالت الأنب��اء املحلي��ة والعاملي��ة العامل��ة يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة .وته��دف ه��ذه االعت��داءات املنظم��ة �إىل من��ع و�س��ائل الإع�لام
م��ن تغطي��ة ون��شر م��ا تقرتف��ه ق��وات االحت�لال احلرب��ي الإ��سرائيلي م��ن جرائ��م
بح��ق املدني�ين يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .وق��د وقع��ت تل��ك االعت��داءات يف
�س��ياق عم��ل ال�صحفي�ين املهن��ي بتغطي��ة م��ا ي��دور م��ن �أح��داث عل��ى �أر���ض الواق��ع
ونقله��ا للع��امل ،مب��ا يف ذل��ك تغطيته��م للم�س�يرات ال�س��لمية الت��ي ي�ش��ارك فيه��ا
املدني��ون الفل�س��طينيون واملت�ضامن��ون الدولي��ون م��ن املدافع�ين ع��ن حق��وق الإن�س��ان
احتجاج�� ًا عل��ى م�ص��ادرة �أرا�ض��ي املواطن�ين الفل�س��طينيني يف ق��رى وم��دن ال�ضف��ة
الغربي��ة املحتل��ة ل�صال��ح �إقام��ة ج��دار ال�ض��م �أو تو�س��يع امل�س��توطنات� ،أو م��ا ي��دور م��ن
�أح��داث �أخ��رى يف خمتل��ف املناط��ق ،كح��وادث اط�لاق الن��ار ،واغ�لاق الطرق��ات،
والق�ص��ف اال��سرائيلي ،وه��دم امل�س��اكن وغ�ير ذل��ك م��ن انته��اكات يومي��ة .و�ش��ملت
تل��ك االعت��داءات جرائ��م االعت��داء عل��ى ال�س�لامة ال�ش��خ�صية لل�صحفي�ين؛ تعر���ض
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�صحفي�ين لل��ضرب وغ�يره م��ن و�س��ائل العن��ف �أو الإهان��ة واملعامل��ة احلاط��ة بالكرام��ة
الإن�س��انية؛ اعتق��ال واحتج��از �صحفي�ين؛ من��ع �صحفي�ين م��ن الت�صوي��ر وتغطي��ة
الأح��داث؛ مداهم��ة مق��ار وحمط��ات �إذاعي��ة وتلفزيوني��ة؛ �إغ�لاق حمط��ات �إذاعي��ة،
ومداهم��ة من��ازل �صحفي�ين.
ويف املجم��ل ،ال جت��ري ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي �أي��ة حتقيق��ات جدي��ة يف اجلرائ��م
الت��ي ترتكبه��ا �ض��د ال�صحفي�ين العامل�ين يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة� ،ش���أنها يف
ذل��ك �ش���أن بقي��ة اجلرائ��م الت��ي تقرتفه��ا ق��وات االحت�لال �ض��د املدني�ين يف الأر���ض
الفل�س��طينية.

 .١٥ال تت�ضم��ن ه��ذه الإح�صائي��ة� ،س��واء
ال�صحفي�ين الذي��ن تعر�ض��وا حلال��ة �إغم��اء وتع��ب
�ش��ديدين ج��راء ا�ستن�ش��اقهم الغ��از امل�س��يل للدم��وع
ال��ذي تطلق��ه ق��وات االحت�لال بح��ق املدني�ين
كل �أ�س��بوع جتاهه��م يف امل�س�يرات ال�س��لمية� ،أو
ال�صحفي�ين الآخري��ن الذي��ن تعر�ض��وا لكدم��ات
ور�ضو���ض وك�س��ور يف �أنح��اء خمتلف��ة م��ن
�أج�س��ادهم ،ج��راء االعت��داء عليه��م بال��ضرب
بالع�ص��ي و�أعق��اب البن��ادق م��ن قب��ل جن��ود
االحت�لال ،وخ�لال اله��رب م��ن قناب��ل الغ��از
و�إط�لاق الن��ار واملالحق��ة يف تل��ك امل�س�يرات.
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ووث��ق املرك��ز خ�لال الع��ام  ،2017وق��د �أ�س��فرت جرائ��م �إط�لاق الن��ار م��ن قب��ل
ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي وامل�س��توطنني عل��ى ال�صحفي�ين والعامل�ين يف وكاالت
الأنب��اء املحلي��ة والعاملي��ة ع��ن �إ�صاب��ة (�15)15صحفي�� ًا بج��روح ،ج��راء الر�صا���ص
احل��ي� ،أو الر�صا���ص املع��دين� ،أو بقناب��ل الغ��از ب�ش��كل مبا��شر ،حي��ث يتعم��د
جن��ود االحت�لال �إط�لاق قناب��ل الغ��از عل��ى �أج�س��اد املواطن�ين ب�ش��كل مبا��شر،
لإحل��اق الأذى يف �صف��وف املدني�ين   .فبتاري��خ  14ماي��و� ،أ�صي��ب م�ص��ور وكال��ة
االنب��اء االمريكي��ة  ،APجم��دي حمم��د ا�ش��تية 34 ،عام�� ًا ،بعي��ار ن��اري ح��ي يف ي��ده
اطلق��ه م�س��توطن ا��سرائيلي،وذلك اثن��اء تغطيت��ه تظاه��رة ت�ضامني��ة م��ع اال��سرى يف
بل��دة ح��وارة .كم��ا تعر���ض (� )13صحفي��ا لل��ضرب وغ�يره م��ن و�س��ائل العن��ف �أو
الإهان��ة واملعامل��ة احلاط��ة بالكرام��ة الإن�س��انية .بتاري��خ � 29أبري��ل ،اعت��دت ق��وات
االحت�لال بال��ضرب باعق��اب البن��ادق والدف��ع عل��ى جمموع��ة م��ن ال�صحفي�ين �أثن��اء
تغطيته��م الأح��داث الت��ي �ش��هدتها �س��احة امل�س��جد الأق�ص��ى بالقد���س املحتل��ة،
مم��ا ت�س��بب با�صاب��ة ع��دد منه��م بر�ضو���ض ،م��ن بينه��م امل�ص��ور ،عم��ار عو���ض؛
امل�ص��ور� ،أحم��د غرابل��ة؛ مرا�س��لة ف�ضائي��ة الكوفي��ة ،ن��وال حج��ازي؛ ال�صحفي��ة،
دي��اال جويح��ان؛ ال�صحفية،مي�س��اء �أب��و غزال��ة؛ امل�صوري��ن ال�صحفي�ين حمم��ود علي��ان،
�س��نان �أب��و مي��زر ،فاي��ز �أب��و ارميل��ة ،عل��ي يا�س�ين ،م�صطف��ي اخل��اروف ،روز
ال��زرو ،رام��ي اخلطي��ب ،رجائ��ي اخلطي��ب ،و�إي��اد الطوي��ل .وتعر���ض (� )20صحافي�� ًا
وعام ً
�لا يف و�س��ائل االع�لام لالعتق��ال �أو االحتج��از ،رافقته��ا �أحيان�� ًا �أعم��ال اقتح��ام
وتفتي���ش ملن��ازل ال�صحفي�ين م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال .و�ص��در بح��ق �س��بعة منه��م
�أحكام�� ًا فعلي��ة ،بته��م متفاوت��ة ،بينه��ا التحري���ض عل��ى ق��وات االحت�لال� ،أف��رج
ع��ن بع�ضه��م ،فيم��ا ال ي��زال �آخ��رون معتقل��ون.كان م��ن ب�ين املعتقل�ين ،ال�صحفي��ة
مل��ى ه��اين غو�ش��ة ،م��ن م�ؤ�س�س��ة ايلي��ا لالع�لام ال�ش��بابي ،يف القد���س ،الت��ي اعتقل��ت
وه��ي حت��ضر حماكم��ة زوجه��ا يف حمكم��ة ع�س��كرية بالقد���س املحتل��ة ،رغ��م انه��ا
حام��ل ،وج��رى التحقي��ق معه��ا ح��ول عمله��ا ال�صحف��ي لع��دة �س��اعات ،قب��ل �أن
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يف��رج عنه��ا ،وفر���ض اقام��ة جربي��ة عليه��ا مل��دة خم�س��ة
�أي��ام ،وغرام��ة مالي��ة قدره��ا � 5آالف �ش��يكل.
كم��ا تعر�ض��ت ( )9م�ؤ�س�س��ات اعالمي��ة لأعم��ال مداهم��ة،
حي��ث قام��ت ق��وات االحت�لال بعملي��ات تفتي���ش دقي��ق
وعب��ث مبحتوي��ات تل��ك امل�ؤ�س�س��ات خ�لال اقتحامه��ا،
وم�ص��ادرة بع�ضه��ا .و�أغلق��ت تل��ك الق��وات ( )8م��ن
ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات ،بته��م التحري���ض .كان��ت �أب��رز تل��ك
احل��االت قي��ام تل��ك الق��وات بتاري��خ � 18أكتوب��ر،
ب�إغ�لاق ثم��ان مق��رات فرعي��ة لث�لاث ��شركات �إعالمي��ة
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،تق��دم خدم��ات اعالمي��ة يف نابل���س
واخللي��ل ورام اهلل وبي��ت حل��م وه��ي :ب��ال ميدي��ا ورام
�س��ات وتران���س ميدي��ا ،علم�� ًا �أنها م�ؤج��رة لقن��وات
القد���س والأق�ص��ى وفل�س��طني الي��وم ،وم�ص��ادرة �أجه��زة
ومع��دات الب��ث منه��ا ،و�إغالقه��ا م��دة � 6أ�ش��هر ،دون
حتدي��د اال�س��باب ،واعتق��ال �صحفي�ين اثن�ين م��ن اخللي��ل.
�صورة رقم ()3

�إىل ذل��ك ،ال ت��زال ق��وات االحت�لال متن��ع طباع��ة
�صحيفت��ي الر�س��الة وفل�س��طني اللت�ين ت�ص��دران يف غ��زة،
يف مطاب��ع ال�ضف��ة الغربي��ة ،مبوج��ب ق��رار ع�س��كري
�ص��ادر بتاري��خ  28ماي��و  ،2014بع��د اقتح��ام مق��ر
م�ؤ�س�س��ة «الأي��ام» لل�صحاف��ة والطباع��ة والن��شر ،والواق��ع
يف بل��دة بيتوني��ا ،غرب��ي مدين��ة رام اهلل ،و�س��ط ال�ضف��ة
الغربي��ة .كم��ا �صع��دت ق��وات االحت�لال ب�ش��كل غ�ير
م�س��بوق م��ن مداهم��ة مطاب��ع فل�س��طينية يف ال�ضف��ة
الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س ،وم�ص��ادرة حمتوياته��ا ،بته��م
ا�س��تخدامها يف طب��ع م��واد خمتلف��ة حتر���ض عل��ى �س��لطات
االحت�لال ،و�إغ�لاق بع�ضه��ا .بتاري��خ  25ماي��و ،اقتحم��ت
ات االحت�لال مطبع��ة الن��ور يف رام اهلل ،و�ص��ادرت العدي��د
م��ن حمتوياته��ا واغلقته��ا ،علم��ا انه��ا كان��ت اقتحمته��ا
قب��ل نح��و اربع��ة �ش��هور وحطم��ت و�ص��ادرت معظ��م
حمتوياته��ا ،و�أ�ص��درت �أم��راً ب�إغالقه��ا حت��ى تاري��خ 22
يولي��و  .2017ويف ذات الي��وم ،اقتحم��ت تل��ك الق��وات
مطبع��ة ني��و برن��ت (الن��ور �س��ابق ًا) ،يف رام اهلل ،و�أج��رت
�أعم��ال تفتي���ش وعبث��ت مبحتوياته��ا ،وقب��ل ان�س��حابها،
قام��ت تل��ك الق��وات مب�ص��ادرة جمي��ع معداته��ا.

حتطيم حمتويات احدى املطابع يف رام اهلل بتاريخ  31يناير .2017
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5 .5هدم وتدمير الممتلكات واألعيان المدنية

�آث��ار الدم��ار يف من��زل عائل��ة النج��ار
ج��راء الق�ص��ف اال��سرائيلي للمنطق��ة.

�آث��ار الدم��ار ج��راء الق�ص��ف الإ��سرائيلي عل��ى
من��زل م��ن عائل��ة النج��ار بخ��ان يون���س.
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وا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي انته��اج �سيا�س��ة ه��دم املن��ازل ال�س��كنية
والأعي��ان املدني��ة الأخ��رى يف املناط��ق امل�صنف��ة ب��ـ ( )Cوف��ق ت�صنيف��ات اتف��اق
�أو�س��لو ب�ين منظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية وحكوم��ة �إ��سرائيل ع��ام  .1993و�إن
طال��ت تل��ك ال�سيا�س��ة املن��ازل ال�س��كنية يف العدي��د م��ن مناط��ق ال�ضف��ة الغربي��ة� ،إال
�أن تركي��ز ه��ذه ال�سيا�س��ة ج��رى خ�لال يف مدين��ة القد���س ال��شرقية ب�ش��كل الف��ت،
وذل��ك يف �إط��ار �سيا�س��اتها املحموم��ة لتهوي��د املدين��ة نهائي�� ًا .جت��ري �أعم��ال اله��دم
يف ال�ضف��ة الغربي��ة بذريع��ة البن��اء دون احل�ص��ول عل��ى ترخي���ص م��ن دائ��رة التنظي��م
والبن��اء التابع��ة ل�ل�إدارة (املدني��ة) الإ��سرائيلية يف م�س��توطنة بي��ت �إي��ل ،وه��ي �أح��د
�أذرع ق��وات االحت�لال� ،أو م��ن قب��ل بلدي��ة االحت�لال فيم��ا يتعل��ق مبن��ازل القد���س
ال��شرقية املحتل��ة.
�صورة رقم ()4
وخ�لال ه��ذا الع��ام ،ا�س��تمرت ق��وات االحت�لال يف تفعي��ل �سيا�س��ة ه��دم املن��ازل
ال�س��كنية ك�سيا�س��ة عق��اب جماع��ي .وكان رئي���س احلكوم��ة الإ��سرائيلية ،بنيام�ين
نتانياه��و ،ق��د ق��رر يف نهاي��ة الع��ام  2015تفعي��ل ه��ذه ال�سيا�س��ة �ض��د عائ�لات
الفل�س��طينيني الذي��ن ُينفِّ��ذون عملي��ات ده���س ،و�/أو طع��ن ي�س��تهدفون فيه��ا جن��ود
االحت�لال وامل�س��توطنني يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،وذل��ك به��دم �أو تفج�ير� ،أو
�إغ�لاق منازله��ا .وخ�لال ه��ذا الع��ام ،نفّ��ذت ق��وات االحت�لال عملي��ات ه��دم و�/أو
تفج�ير و�/أو �إغ�لاق عل��ى تل��ك اخللفي��ة طال��ت ( )11من��ز ًال ،وكان��ت تل��ك املن��ازل
موزع��ة عل��ى النح��و الت��ايل :مدين��ة القد���س ال��شرقية املحتل��ة و�ضواحيه��ا ( )3من��ازل؛
حمافظ��ة رام اهلل والب�يرة ( )6من��ازل ،حمافظ��ة جن�ين (من��زل واح��د) ،وحمافظ��ة اخللي��ل
(من��زل واح��د) �أي�ض�� ًا .املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان و�إ ْذ يدي��ن ه��ذه ال�سيا�س��ة،
ف�إن��ه ي�ؤك��د عل��ى �أنه��ا تن��درج يف �إط��ار �سيا�س��ة العق��اب اجلماع��ي الت��ي تنتهجه��ا
ق��وات االحت�لال �ض��د الأبري��اء الفل�س��طينيني ،وذل��ك خالف�� ًا للم��ادة الثالث��ة والثالث�ين
م��ن اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة ب�ش���أن حماي��ة املدني�ين يف وق��ت احل��رب ،والت��ي حتظ��ر
العق��اب اجلماع��ي ،وتداب�ير االقت�صا���ص م��ن الأ�ش��خا�ص املحمي�ين وممتلكاته��م.
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يف الوق��ت ال��ذي تعم��ل في��ه �س��لطات االحت�لال
الإ��سرائيلي عل��ى ت�س��هيل �أعم��ال البن��اء اال�س��تيطاين يف
مدين��ة القد���س ال��شرقية وامل�س��توطنات ،بادع��اء احلاج��ة
ال�رضوري��ة للتنا�س��ب م��ع التزاي��د ال�س��كاين للم�س��توطنني،
��ق تل��ك ال�س��لطات اخلن��اق عل��ى الفل�س��طينيني ،وت�ض��ع
ت َُ�ض ِّي ُ
العراقي��ل �أم��ام �إج��راءات احل�ص��ول عل��ى الرتاخي���ص.
و�أم��ام ه��ذه ال�سيا�س��ة ،وحت��ت �ضغ��ط احلاج��ة لل�س��كن،
ف���إن �آالف املواطن�ين الفل�س��طينيني ي�ضط��رون لبن��اء من��ازل
�س��كنية جدي��دة له��م� ،أو �إ�ضاف��ة �أبني��ة للأبني��ة القائم��ة،
رغ��م معرفته��م امل�س��بقة بالنتائ��ج .ورغ��م ت�أكي��د املرك��ز
القاط��ع عل��ى ع��دم ��شرعية البن��اء اال�س��تيطاين يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة ،واعتب��ار اال�س��تيطان برمت��ه جرمي��ة
ح��رب� ،إال �أن �س��لطات االحت�لال تكر���س نظ��ام متيي��ز
عن��صري يف تعامله��ا م��ع البن��اء غ�ير املرخ���ص يف الق��رى
الفل�س��طينية ومثيل��ه يف امل�س��توطنات� ،س��واء يف �إج��راءات
البن��اء� ،أو يف �إج��راءات التعام��ل م��ع البن��اء غ�ير املرخ���ص.
و�ش��هد ه��ذا الع��ام ت�صعي��داً ملحوظ�� ًا يف �أعم��ال جتري��ف
املن��ازل ال�س��كنية ،والأعي��ان املدني��ة الأخ��رى الت��ي
ت�س��تخدم لأغرا���ض زراعي��ة �أو �صناعي��ة �أو جتاري��ة يف
ال�ضف��ة الغربي��ة .وخ�لال ه��ذا الع��ام ،بل��غ ع��دد امل�س��اكن
الت��ي ج��رى هدمه��ا عل��ى خلفي��ة البن��اء دون ترخي���ص
( )161موئ ً
�لا لل�س��كن ،منه��ا ( )120من��ز ًال يف مدين��ة
القد���س ال��شرقية و�ضواحيه��ا ،م��ن بينه��ا ( )14من��ز ًال
�أج�برت تل��ك الق��وات �س��اكنيها عل��ى هدمه��ا ب�أنف�س��هم،
و( )41من��ز ًال وم���أوى يف باق��ي مناط��ق ال�ضف��ة .وبذل��ك،

يرتف��ع ع��دد امل�س��اكن الت��ي تعر�ض��ت للتجري��ف
والتفج�ير عل��ى خلفيت��ي البن��اء غ�ير املرخ���ص والعق��اب
اجلماع��ي �إىل ( )172من��زال وم���أوى .وت�س��تخدم �س��لطات
االحت�لال يف مدين��ة القد���س ال��شرقية �سيا�س��ة �إجب��ار
املواطن�ين الفل�س��طينيني عل��ى ه��دم منازله��م ب�أيده��م
(اله��دم الذات��ي) .وع��ادة م��ا ُي َ
بع�ضه��م لفع��ل
��ر
ُ
�ضط ُ
ذل��ك لك��ي ال يدفع��وا غرام��ات مالي��ة باهظ��ة تت�ضم��ن
غرام��ات خمالف��ات البن��اء ب��دون ترخي���ص ،و�أج��رة �آالت
اله��دم الإ��سرائيلية الت��ي تنف��ذ ق��رارات اله��دم.
وكان��ت عملي��ات اله��دم عل��ى خمتل��ف اخللفي��ات ح�س��ب
املحافظ��ات كالت��ايل :القد���س ( )123من��ز ًال (م��ن بينه��ا
 14من��ز ًال �أج�برت تل��ك الق��وات �س��اكنيها عل��ى هدمه��ا
ب�أنف�س��هم) ،نابل���س ( )15من��زال؛ اخللي��ل ( )7من��ازل؛
بي��ت حل��م ( )6من��ازل؛ �أريح��ا ( )12من��ز ًال؛ رام اهلل
والب�يرة ( )6من��ازل؛ والأغ��وار ال�ش��مالية منزل�ين ،وجن�ين
من��زل واح��د.
كم��ا هدم��ت ( )125من�ش���أة ت�س��تخدم لأغرا���ض غ�ير
�س��كنية؛ م��ن برك�س��ات ،وحم��ال جتاري��ة ،و�أ�س��وار ،وخي��م،
وخم��ازن ،ومنا�ش�ير حج��ر وجتري��ف ط��رق ،و�ش��بكات
كهرب��اء ،وكان��ت تل��ك املن�ش���آت موزع��ة كالت��ايل:
القد���س ( )72من�ش���أة (م��ن بينه��ا  14من�ش���أة �أج�برت
تل��ك الق��وات �س��اكنيها عل��ى هدمه��ا ب�أنف�س��هم)؛ اخللي��ل
()5؛ طوبا���س والأغ��وار ال�ش��مالية ()6؛ بي��ت حل��م ()2؛
�أريح��ا ()12؛ نابل���س ()22؛ جن�ين ()4؛ و�س��لفيت (.)2
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 6 .6استمرار جرائم االستيطان واعتداءات المستوطنين:
وا�صل��ت احلكوم��ة الإ��سرائيلية وق��وات احتالله��ا احلرب��ي وامل�س��توطنون القاطن��ون
يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة خالف�� ًا للقان��ون ال��دويل اق�تراف املزي��د م��ن
جرائ��م التو�س��ع اال�س��تيطاين يف �أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة .فيم��ا وا�ص��ل امل�س��توطنون
واملحمي��ون م��ن ق��وات االحت�لال اق�تراف املزي��د م��ن جرائمه��م
امل�س��لحون
ُّ
واعتداءاته��م املنظم��ة �ض��د املدني�ين الفل�س��طينيني وممتلكاته��م .وخ�لال الع��ام قت��ل
امل�س��توطنون ( )3مواطن�ين فل�س��طينيني با�س��تخدام ال�س�لاح الن��اري ،و�أ�صاب��وا ع��دداً
�آخ��ر بج��راح� ،أحده��م �صحف��ي.
م�شاريع التو�سع اال�ستيطاين
وا�صل��ت حكوم��ة االحت�لال احلرب��ي الإ��سرائيلي تكثي��ف الن�ش��اطات اال�س��تيطانية
يف املناط��ق امل�صنف��ة مبناط��ق ( )cب�ش��كل ع��ام ،ويف مدين��ة القد���س ال��شرقية ،ب�ش��كل
خا���ص .ورغ��م انتق��ادات املجتم��ع ال��دويل املتوا�صل��ة للن�ش��اطات اال�س��تيطانية
الإ��سرائيلية ،وو�ص��ف اال�س��تيطان ب�أ ّن��ه غ�ير ��شرعي ،وخمال��ف للقان��ون ال��دويل،
ولق��رارات جمل���س الأم��ن� ،إال �أن �س��لطات االحت�لال ا�س��تمرت يف زي��ادة تل��ك
الن�ش��اطات خ�لال ه��ذا الع��ام ،وب�ش��كل غ�ير م�س��بوق .وميك��ن اعتب��ار ع��ام 2017
ب�أ ّن��ه الأك�ثر تغ��و ًال يف ه��ذا امل�ضم��ار من��ذ احت�لال �إ��سرائيل للأرا�ض��ي الفل�س��طينية،
والعربي��ة الأخ��رى قب��ل خم�س�ين عام�� ًا.
فف��ي بداي��ة الع��ام ،وبع��د �أي��ام قليل��ة عل��ى �ص��دور ق��رار جمل���س الأم��ن ال��دويل
رق��م ( )2334بتاري��خ  ،2016/12/23مبوافق��ة ( )14ع�ض��واً ،وامتن��اع الوالي��ات
املتح��دة ع��ن الت�صوي��ت ،وال��ذي �أك��د عل��ى ع��دم ��شرعية امل�س��توطنات الت��ي �أقيم��ت
عل��ى الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س ال��شرقية ،مبوج��ب
القان��ون ال��دويل� ،أعلن��ت حكوم��ة االحت�لال الإ��سرائيلي ،وعل��ى ل�س��ان رئي�س��ها،
بنيام�ين نتنياه��و ،رف�ضه��ا للق��رار .ك��رر جمل���س الأم��ن يف ق��راره املذك��ور مطالبت��ه
�إ��سرائيل ،ال�س��لطة القائم��ة باالحت�لال ،ب���أن توق��ف عل��ى الف��ور ،وب�ش��كل كام��ل،
جمي��ع الأن�ش��طة اال�س��تيطانية يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتل��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س
ال��شرقية ،و�أن حت�ترم ب�ش��كل ت��ام جمي��ع التزاماته��ا القانوني��ة يف ه��ذا املج��ال� ،إال �أن
تل��ك احلكوم��ة �ضاعف��ت م��ن ن�ش��اطاتها اال�س��تيطانية ب�ش��كل غ�ير م�س��بوق .ورغ��م
تل��ك االنتق��ادات ،والق��رار امل�ش��ار �إلي��ه� ،إال �أنّ املجتم��ع ال��دويل مل يتخ��ذ �إج��راءات
رادع��ة تل��زم ق��وات االحت�لال باح�ترام القان��ون الإن�س��اين ال��دويل ،الأم��ر ال��ذي
ي�ش��جعها عل��ى اال�س��تمرار يف ه��ذه ال�سيا�س��ة.
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حت��د �س��افر للقان��ون الإن�س��اين ال��دويل ،وبع��د
ويف
ٍّ
�أ�س��ابيع قليل��ة م��ن �ص��دور ق��رار جمل���س الأم��ن املذك��ور،
�صادق��ت الكني�س��ت الإ��سرائيلي بالقراءت�ين الثاني��ة
والثالث��ة عل��ى «قان��ون الت�س��وية» .وج��اء ط��رح ه��ذا
القان��ون يف الكني�س��ت ،وال��ذي ّ�ص��وت ل�صاحل��ه ()60
ع�ض��واً ،وعار�ض��ه ( )52ع�ض��واً ،بع��د ق��رار املحكم��ة
العلي��ا الإ��سرائيلية القا�ض��ي ب�إخ�لاء م�س��توطنة «عمون��ا»
خا�ص��ة مملوك��ة ملواطن�ين
لكونه��ا مقام��ة عل��ى �أرا���ض
ّ
فل�س��طينيني م��ن بل��دة �س��لواد� ،ش��مال ��شرقي مدين��ة
رام اهلل .ويه��دف ه��ذا القان��ون �إىل حتوي��ل ( )120ب���ؤرة
ا�س��تيطانية ،مق��ام عليه��ا م��ا يزي��د ع��ن (� )4آالف وح��دة،
�إىل م�س��توطنات جدي��دة ،وفت��ح الطري��ق �أم��ام اال�س��تيالء
عل��ى مناط��ق « »Cوالت��ي ت�ص��ل م�س��احتها م��ا ن�س��بته
 %62م��ن �أرا�ض��ي ال�ضف��ة ،ف� ً
ض�لا ع��ن ت��شريع اال�س��تيالء
عل��ى الأرا�ض��ي الفل�س��طينية اخلا�ص��ة ،وم�صادرته��ا ل�صال��ح
امل�ش��اريع اال�س��تيطانية.
ج��اءت امل�صادق��ة عل��ى «قان��ون الت�س��وية» بع��د �أ�ش��هر
م��ن انتخ��اب من��دوب �إ��سرائيل يف الأمم املتح��دة ،داين
دان��ون ،لرئا�س��ة اللجن��ة القانوني��ة يف اجلمعي��ة العام��ة
ل�ل�أمم املتح��دة �أوا�س��ط �ش��هر حزي��ران (يوني��و) م��ن الع��ام
 ،2016وبدع��م �أ�ص��وات ( )109دول �أع�ض��اء م��ن �أ�ص��ل
( )193دول��ة .ور�أى املرك��ز �آن��ذاك �أن رئا�س��ة �إ��سرائيل
له��ذه اللجن��ة م��ن �ش���أنه ت�ش��جيع دول��ة االحت�لال عل��ى
امل�ض��ي قدم��ا يف انتهاكاته��ا اجل�س��يمة لقواع��د القان��ون
ال��دويل ،واالتفاقي��ات الت��ي و�ضعته��ا اللجن��ة الت��ي
ترت�أ�س��ها .كم��ا �أنّ ت�أيي��د ه��ذا الع��دد م��ن دول الع��امل
النتخاب��ه يف ه��ذا املن�ص��ب ي�ض��ع م�صداقيته��ا يف احلف��اظ
عل��ى القان��ون ال��دويل ،وتنفي��ذ ق��رارات ال��شرعية الدولي��ة
فيم��ا يتعل��ق باحت�لال �إ��سرائيل يف دائ��رة ال�شّ ��ك.
حت��د �س��افر للمجتم��ع ال��دويل� ،صادق��ت حكوم��ة
يف
ٍّ
االحت�لال الإ��سرائيلي بتاري��خ � ،2017/1/31أي بع��د
خم�س��ة �أ�س��ابيع فق��ط عل��ى �ص��دور ق��رار جمل���س الأم��ن

رق��م ( ،)2334عل��ى بن��اء �أك�ثر م��ن ( )3000وح��دة
ا�س��تيطانية جدي��دة ،وذل��ك عل��ى خلفي��ة �إخ�لاء الب���ؤرة
اال�س��تيطانية «عامون��ا» .ج��اء ذل��ك يف بي��ان عمم��ه
مكت��ب وزي��ر جي���ش االحت�لال� ،أفيغ��دور ليربم��ان،
م�ؤك��دا �أن امل�صادق��ة عل��ى الوح��دات اال�س��تيطانية اجلدي��دة
ج��اءت بالتن�س��يق م��ع رئي���س حكومت��ه ،بنيام�ين نتنياه��و.
�أف��اد تقري��ر ن��شره الإحت��اد الأوروب��ي �أن هن��اك ث�لاث
موج��ات م��ن ت�صاري��ح البن��اء كان��ت يف الن�ص��ف الأول
م��ن الع��ام« :املوج��ة الأوىل ،مت دفعه��ا م��ن قب��ل الإدارة
املدني��ة يف نهاي��ة يناي��ر (كان��ون الث��اين) وبداي��ة فرباي��ر
(�ش��باط) ،حي��ث مت دف��ع بن��اء  2800وح��دة �س��كنية،
مب��ا يف ذل��ك  1000وح��دة مت طرحه��ا يف مناق�ص��ات.
وج��اءت املوج��ة الثاني��ة يف مار���س (�آذار) ،ح�ين ق��ررت
احلكوم��ة �إن�ش��اء م�س��توطنة عميح��اي ،ودفع��ت بن��اء
ح��وايل  2000وح��دة �س��كنية يف امل�س��توطنات� ،إىل
جان��ب الإع�لان ع��ن «�أرا�ض��ي حكومي��ة» جدي��دة يف
ال�ضف��ة الغربي��ة … ومت��ت املوج��ة الثالث��ة يف �أوائ��ل يوني��و
(حزي��ران) ،حي��ث مت دف��ع بن��اء  3000وح��دة �س��كنية».
املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ي�ؤك��د �أن الأر���ض
الفل�س��طينية ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س ال��شرقية ،ه��ي
�أر���ض حمتل��ة وف��ق القان��ون الإن�س��اين ال��دويل ،وق��رارات
ال��شرعية الدولي��ة ،وعلي��ه فق��د د�أب من��ذ �س��نوات عل��ى
مطالب��ة املجتم��ع ال��دويل بالتح��رك الف��وري والعاج��ل
م��ن �أج��ل �إجب��ار حكوم��ة �إ��سرائيل عل��ى وق��ف جمي��ع
ن�ش��اطاتها اال�س��تيطانية يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة،
وبخا�ص��ة يف مدين��ة القد���س ال��شرقية املحتل��ة ،و�إزال��ة
امل�س��توطنات الإ��سرائيلية ،والت��ي ت�ش��كل جرمي��ة ح��رب
وف��ق قواع��د القان��ون الإن�س��اين ال��دويل ،م��ن تل��ك
الأر���ض .كم��ا ويج��دد املرك��ز ال��ذي رح��ب بق��رار
جمل���س الأم��ن ال��دويل رق��م ( )2334ب�ش���أن اال�س��تيطان
الإ��سرائيلي يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،ور�أى �أن��ه
عالم��ة فارق��ة ط��ال انتظاره��ا م��ن الهيئ��ة الأممي��ة

65

الـمركــز الـفلسطيني لـحقــوق اإلنســـان

الأهم ،يج��دد مطالبت��ه بتح��رك دويل ف��وري وفاع��ل
لإع��ادة االعتب��ار ل�س��يادة القان��ون ،وو�ض��ع ح��د للتح��دي
والتنك��ر املزمن�ين م��ن قب��ل دول��ة االحت�لال ملب��ادئ
القان��ون ال��دويل ،وللح�صان��ة املت�أ�صل��ة الت��ي حتظ��ى به��ا
�إ��سرائيل عل��ى م��دى عق��ود.
م�صادرة املزيد من ممتلكات املدنيني الفل�سطينيني
وا�صل��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي العم��ل ب�سيا�س��ة
م�ص��ادرة املزي��د م��ن ممتل��كات املدني�ين الفل�س��طينيني
خلدم��ة �أغرا�ضه��ا اال�س��تيطانية .وتعت�بر م�ص��ادرة
املمتل��كات املدني��ة و�إح��داث تغي�ير م��ن قب��ل ق��وات
االحت�لال يف طبيع��ة الأر���ض املحتل��ة عم ً
�لا منافي�� ًا
لأح��كام القان��ون الإن�س��اين ال��دويل ال��ذي ي�ش�ترط
�إح��داث ه��ذا التغي�ير بال��ضرورة احلربي��ة .وه��ذا ��شرط ال
يتوف��ر يف املخطط��ات والأه��داف املعلن��ة لدول��ة االحت�لال
ا لإ��سرائيلي.
وخ�لال ه��ذا الع��ام ،تعر�ض��ت املناط��ق امل�صنف��ة ()C
وف��ق اتف��اق �أو�س��لو املوق��ع ب�ين احلكوم��ة الإ��سرائيلية
ومنظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية ع��ام  1993لأو�س��ع عملي��ة
ا�س��تهداف م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي لتفريغه��ا
م��ن �س��كانها الفل�س��طينيني ل�صال��ح م�ش��اريع التو�س��ع
اال�س��تيطاين .فق��د �ش��هدت تل��ك املناط��ق ،وبخا�ص��ة
مناط��ق الأغ��وار� ،أعم��ال جتري��ف وا�س��عة النط��اق طال��ت
الع��شرات م��ن املوائ��ل ال�س��كنية ،واملن�ش���آت الزراعي��ة
ك�آب��ار املي��اه ،وب��رك جتمي��ع مي��اه الأمط��ار ،وحظائ��ر �إي��واء
وتربي��ة املوا�ش��ي .كم��ا و�أ�ص��درت تل��ك الق��وات مئ��ات
الإخط��ارات الت��ي تق�ض��ي به��دم تل��ك املن�ش���آت.
وعل��ى الت��وازي م��ع انته��اكات امل�س��توطنني ،و�إج��راءات
�س��لطات االحت�لال ،فق��د كان للم�س��توطنات «غ�ير
ال��شرعية»! ن�صيبه��ا الواف��ر م��ن الدع��م املطل��ق م��ن
احلكوم��ة الإ��سرائيلية ،الت��ي طرح��ت ممثل��ة بوزارته��ا
وهيئاته��ا املختلق��ة العدي��د م��ن العط��اءات واملخطط��ات
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للبن��اء يف امل�س��توطنات الإ��سرائيلية يف ال�ضف��ة الغربي��ة.
ووف��ق تقري��ر ن��شره مرك��ز عب��د احل��وراين للدرا�س��ات
والتوثي��ق فق��د مت��ت امل�صادق��ة عل��ى خمطط��ات لبن��اء
( )16800وح��دة ا�س��تيطانية جدي��دة ،ثلثه��ا يف مدين��ة
القد���س املحتل��ة ،فيم��ا با��شرت �أذرع االحت�لال املختلف��ة
ببن��اء وتنفي��ذ نح��و ( )4000وح��دة ا�س��تيطانية جدي��دة
يف م�س��توطنات القد���س وال�ضف��ة الغربي��ة .و�ص��ادرت
ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي ح��وايل ( )2100دومن
خ�لال الع��ام  2017حت��ت �إدع��اءات خمتلف��ة كاال�س��تخدام
لأغرا���ض �أمني��ة ،ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل)� ،أرا�ض��ي دول��ة،
مناط��ق ع�س��كرية مغلق��ة ،وغريه��ا م��ن تل��ك الإدع��اءات،
ف� ً
ض�لا ع��ن جتدي��د �أوام��ر ا�س��تيالء �س��ابقة حل��وايل ()852
دومن�� ًا م��ن �أرا�ض��ي املواطن�ين الفل�س��طينيني اخلا�ص��ة.
ويف ذات ال�س��ياق قام��ت �س��لطات االحت�لال اال��سرائيلي
وامل�س��توطنون بتجري��ف ( )640دومن�� ًا م��ن �أرا�ض��ي
املواطن�ين الزراعي��ة ،وذل��ك لأغرا���ض التو�س��ع اال�س��تيطاين
وا�س��تكمال بن��اء ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل) و�ش��ق الط��رق
اال�س��تيطانية،
وبالرتاف��ق م��ع الأعم��ال اال�س��تيطانية ،ج��رى االعت��داء
عل��ى �آالف الأ�ش��جار يف �أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة
م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي وامل�س��توطنني عل��ى
ح��د �س��واء .متثل��ت تل��ك االعت��داءات يف اقت�لاع وح��رق
وتك�س�ير الأ�ش��جار و�إغراقه��ا باملي��اه العادم��ة وت�س��ميمها
بامل��واد الكيماوي��ة ،وذل��ك ل�صال��ح تو�س��يع امل�س��توطنات.
وخ�لال ه��ذا الع��ام بل��غ ع��دد الأ�ش��جار املعت��دى عليه��ا
قلع�� ًا وحرق�� ًا وتك�س�يراً و�إغراق�� ًا باملي��اه العادم��ة ،ح��وايل
(� )10000ش��جرة زيت��ون ،وحم�ضي��ات ولوزي��ات وعن��ب،
وغريه��ا م��ن الأ�ش��جار املثم��رة واحلرجي��ة.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ،ت�س��تخدم �س��لطات االحت�لال
الإ��سرائيلي �أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة ملعاجل��ة
نفاي��ات �إ��سرائيلية .ك�ش��ف تقري��ر ن��شره مرك��ز املعلوم��ات
الإ��سرائيلي حلق��وق لإن�س��ان يف الأرا�ض��ي املحتل��ة (بت�س��يلم)

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

كب�يرا م��ن جه��از معاجل��ة
بتاري��خ � ،2017/12/5أنّ ج��ز ًءا
ً
النفاي��ات املن َتج��ة داخ��ل �إ��سرائيل ،موج��ود خ��ارج
حدوده��ا ال�س��ياد ّية .ولأنّ �إ��سرائيل و�ضع��ت تعليم��ات
للحف��اظ عل��ى البيئ��ة � ّ
ت�ش��د ًدا يف املناط��ق ال�صناعي��ة
أق��ل
ّ
التابع��ة للم�س��توطنات ،ب��ل وعر�ض��ت حمفّ��زات اقت�صاد ّي��ة،
ال�رضيبي��ة والدع��م احلكوم��ي� ،أ�صبح��ت
كاالمتي��ازات
ّ
�إقام��ة معام��ل معاجل��ة النفاي��ات يف الأرا�ض��ي املحت ّل��ة
�أك�ثر منفع��ة م��ن �إقامته��ا يف �إ��سرائيل؛ كم��ا �أنّ التعليم��ات
البيئي��ة املو�ضوع��ة وف��ق معاي�ير خمفّف��ة ومتهاون��ة ،تزي��د
ّ
و�صحي��ة ت�ؤ ّث��ر عل��ى
��ة
بيئي
خماط��ر
وق��وع
احتم��االت
م��ن
ّ
ّ
ّ
�س��كان ال�ضف��ة الغربي��ة.

يف املناط��ق امل�صنف��ة ( )Cيف ال�ضف��ة الغربي��ة .ولع��ل �أ�ش��دها
ق�س��وة تدم�ير حي��اة ال�س��كان املدني�ين الفل�س��طينيني
هن��اك ،م��ن خ�لال جتري��ف م�س��اكنهم ،وحظائ��ر �إي��واء
موا�ش��يهم بادع��اء بنائه��ا دون احل�ص��ول عل��ى تراخي���ص
م��ن (الإدارة املدين��ة) ،وترحيله��م اجلماع��ي م��ن منطق��ة
�إىل �أخ��رى بادع��اء �إج��راء تدريب��ات ع�س��كرية� ،أو الإع�لان
ع��ن مناط��ق �شا�س��عة م��ن الأرا�ض��ي الزراعي��ة واملناط��ق
الرعوي��ة مناط��ق ع�س��كرية مغلق��ة ،وترحي��ل املواطن�ين
غ�ير املثبت��ة عناوينه��م ال�س��كنية يف املنطق��ة عنه��ا ،وذل��ك
به��دف تدم�ير مقوم��ات حياته��م اليومي��ة ،وزي��ادة
معاناته��م.

يب�ين فح���ص �أجرت��ه (بت�س��يلم) أ� ّن��ه يوج��د يف ال�ضف��ة
ّ
الغربي��ة ال � ّ
أق��ل م��ن  15من�ش���أة ملعاجل��ة النفاي��ات الت��ي
�أن ِت��ج معظمه��ا يف �إ��سرائيل؛ �س�� ّتة منه��ا تعال��ج نفاي��ات
حم��ددة،
خا�ص��ة وتعليم��ات
خط��رة تقت�ض��ي معاجل��ة
ّ
ّ
ب�س��بب م��ا تنط��وي علي��ه م��ن خماطر .يك�ش��ف
امللوث��ة يف �إ��سرائيل تخ�ض��ع لت��شريعات
التقري��ر� أنّ امل�صان��ع ِّ
اجل��و ،يف ح�ين �أنّ امل�صان��ع
متقدم��ة يف جم��ال من��ع تلوي��ث
ّ
ّ
يف املناط��ق ال�صناعي��ة التابع��ة للم�س��توطنات ت��كاد تعم��ل
دون قي��ود ،وال ُيطل��ب منه��ا تق��دمي تقاري��ر ع��ن كمي��ات
النفاي��ات املعاجل��ة فيه��ا ،وال الأخط��ار الناجم��ة ع��ن
عمله��ا ،وال ط��رق تف��ادي ه��ذه الأخط��ار � -أو عل��ى
الأق��ل تقلي�صه��ا.

وخ�لال ه��ذا الع��ام ،ا�س��تمرت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي ،وعل��ى نط��اق وا�س��ع ،يف ا�س��تهداف
التجمع��ات البدوي��ة الفل�س��طينية به��دف اقتالعهم��ا
م��ن مناط��ق �س��كناها ،وبخا�ص��ة عل��ى ال�س��فوح
ال��شرقية ملدين��ة القد���س املحتل��ة والأغ��وار .فف��ي تاري��خ
 ،2017/11/16اقتحم��ت ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي،
يرافقه��ا موظف��ون م��ن اللجن��ة اللوائي��ة للتنظي��م والبن��اء
جتم��ع جب��ل الباب��ا الب��دوي ق��رب
يف (الإدارة املدني��ة)ّ ،
بل��دة العيزري��ة�� ،شرق مدين��ة القد���س املحتل��ة ،والقري��ب
م��ن م�س��توطنة «معالي��ه �أدومي��م» ،وع ّلق��ت �أوام��ر
ب�إخ�لاء بيوته��م ،ومغ��ادرة املنطق��ة ،كمقدم��ة لتهجريه��ا
منه��ا .و�أف��اد رئي���س جلن��ة خدم��ات جتم��ع جب��ل الباب��ا،
عط��ا اهلل مزارع��ة� ،أن �أه��ايل التجم��ع ،واملك��ون م��ن ()57
عائل��ة والبال��غ ع��دد �أفراده��ا ( )320ف��رداً ،ن�صفه��م م��ن
الأطف��ال ،تفاجئ��وا مبداهم��ة موظف��ي (الإدارة املدني��ة)
يف ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة ،حت��ت حرا�س��ة م�ش��ددة م��ن
ق��وات االحت�لال ،املنطق��ة ،وقام��وا بتثبي��ت ق�ضب��ان
حدي��د يف الأر���ض ،وتعلي��ق �أوام��ر ع�س��كرية م��ع خرائ��ط
عليه��ا .وذك��ر �أن جب��ل الباب��ا م�س��تهدف م��ن قب��ل
ق��وات االحت�لال ،ك��ون �س��كانه يقطن��ون �ضم��ن خمط��ط
( )E1اال�س��تيطاين .ويقط��ن تل��ك املنطق��ة فل�س��طينيون م��ن
ع��رب اجلهال�ين ،بع��د �أن و�صل��وا �إليه��ا �إث��ر تهجريه��م

�سيا�سة تطهري عرقي
يف �أعق��اب التوقي��ع عل��ى اتف��اق �أو�س��لو ب�ين حكوم��ة
�إ��سرائيل ومنظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية يف �أيل��ول (�س��بتمرب)
 ،1993وت�صني��ف الأرا�ض��ي املحتل��ة �إىل مناط��ق ( )Aو()B
و( ،)Cو�إحال��ة امل�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن املناط��ق امل�صنف��ة
(� )Cإىل ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي� ،أطلق��ت تل��ك
الق��وات يده��ا يف مناط��ق ( )Cل�صال��ح م�ش��اريع التو�س��ع
اال�س��تيطاين .ت�س��تخدم ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي
جمموع��ة م��ن الذرائ��ع لتنفي��ذ �سيا�س��ات التطه�ير العرق��ي
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م��ن النق��ب ع��ام  .1948ي�ش��ار �إىل �أن الأم��ر املوق��ع م��ن
قب��ل القائ��د الع�س��كري ملنطق��ة املرك��ز يع��ود تاريخ��ه �إىل
 ،2017/11/1وين���ص عل��ى �أن��ه «بع��د ثماني��ة �أي��ام م��ن
موع��د ن��شر ه��ذا الإع�لان ،ف���إن �أ�صح��اب �أي ممتل��كات
تق��ع يف املنطق��ة الت��ي ي�ش��ملها الإع�لان يج��ب �أن يقوم��وا
ب�إخراجه��ا م��ن امل��كان مبوج��ب ه��ذا الأم��ر» .كم��ا مين��ع
الأم��ر القي��ام ب�أي��ة �أعم��ال بن��اء يف املنطق��ة املعل��ن عنه��ا،
ومين��ع دخ��ول �أ�ش��خا�ص� ،أو �إدخ��ال ممتل��كات �إليه��ا
به��دف القي��ام ب�أعم��ال بن��اء.
وج��اء توزي��ع تل��ك الأوام��ر بع��د �س��اعات قليل��ة م��ن
�ص��دور ق��رار ع��ن رئي���س حكوم��ة االحت�لال الإ��سرائيلي،
بنيام�ين نتنياه��و ،يق�ض��ي ب�إخ�لاء البي��وت الت��ي يعي���ش
فيه��ا فل�س��طينيون م��ن الب��دو يف جتمع��ات يف حمي��ط
مدين��ة القد���س املحتل��ة ،بالق��رب م��ن �ش��ارع رق��م ()1
باجت��اه البح��ر املي��ت .وذك��رت و�س��ائل �إع�لام �إ��سرائيلية
�أن الق��رار ج��اء يف خت��ام جل�س��ة عقده��ا نتنياه��و م��ع
ممثل��ي م��ا ُي�س��مى «منت��دى غ�لاف القد���س» واملمث��ل
لتي��ار امل�س��توطنني ،بالإ�ضاف��ة �إىل ممثل�ين ع��ن املجل���س
الإقليم��ي مل�س��توطني «ماطي��ه بنيام�ين» .و�أو�ضح��ت �أن
احلدي��ث ي��دور ع��ن خي��ام ومب��ان متنقل��ة للفل�س��طينيني
الب��دو يف مناط��ق فل�س��طينية مطل��ة عل��ى القد���س ،م��ا
ب�ين م�س��توطنة «معالي��ه �أدومي��م» وم�س��توطنة «مت�س��بيه
يريح��و» ،ت�صفه��ا �س��لطات االحت�لال ب�أنه��ا «ب���ؤر
�س��كانية �أقيم��ت ب�ش��كل غ�ير قان��وين».
ويف �إط��ار موا�صل��ة ا�س��تهدافها ملنطق��ة الأغ��وار ،عل��ى
امت��داد احل��دود ال��شرقية لل�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة� ،أعلن��ت
حكوم��ة االحت�لال الإ��سرائيلي بتاري��خ ،2017/12/20
ع��ن خمط��ط لبن��اء ث�لاث م�س��توطنات جدي��دة يف الأغ��وار،
وه��ي «جفع��ات �س��اليت»؛ «عط��روت»؛ و«جفع��ات
ع��دن» .ج��اء ه��ذا الق��رار بعدم��ا عق��دت حكوم��ة
االحت�لال جل�س��ة ملندوب��ي وزارت��ي الإ�س��كان والزراع��ة،
و»�صن��دوق �أرا�ض��ي �إ��سرائيل»؛ و�أعل��ن ر�س��ميا ع��ن
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خط��ة لبن��اء ه��ذه امل�س��توطنات ،بانتظ��ار امل�صادق��ة عليه��ا
وتخ�صي���ص موازن��ات .ي�ش��ار �إىل �أن ق��وات االحت�لال
�س��بق و�أخط��رت �س��كان منطقت��ي ع�ين احلل��وة و�أم
اجلم��ال يف الأغ��وار ال�ش��مالية مب�ص��ادرة مئ��ات الدومن��ات.
وته��دف حكوم��ة االحت�لال مل�ضاعف��ة ع��دد امل�س��توطنني
الذي��ن ي�س��توطنون يف  20م�س��توطنة يف الأغ��وار ،وعدده��م
( )4500م�س��توطن �إىل  3م��رات� ،إ�ضاف��ة �إىل بن��اء ()14
حي�� ًا جدي��داً داخ��ل امل�س��توطنات القائم��ة حالي�� ًا.
املزيد من �إجراءات تهويد مدينة القد�س ال�رشقية املحتلة
كان��ت ق�ضي��ة و�ض��ع القد���س املحتل��ة ،خ�لال ه��ذا
الع��ام ،العن��وان الأب��رز عل��ى امل�س��توى املحل��ي ،الإقليم��ي
�س��افر للقان��ون ال��دويل وق��رارات
وال��دويل .فف��ي حت��دٍ
ٍ
ال��شرعية الدولي��ة� ،أعلن��ت الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة،
بتاري��خ  6دي�س��مرب  ،2017عل��ى ل�س��ان رئي�س��ها ،دونال��د
ترام��ب ،اعرتافه��ا ر�س��مي ًا بالقد���س كعا�صم��ة لدول��ة
االحت�لال الإ��سرائيلي ،ووق��ع مر�س��وم ًا يق�ض��ي بنق��ل
�س��فارة ب�لاده �إليه��ا .املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان
تع��د خمالف��ة
�أك��د عل��ى �أن �إج��راءات الرئي���س الأمريك��ي
ّ
وا�ضح��ة للقان��ون ال��دويل ،ولق��رارات جمل���س الأم��ن
واتفاقي��ات جني��ف ،ومتث��ل جرميت�ين ،وهم��ا :جرمي��ة
دع��م
ع��دوان عل��ى الدول��ة الفل�س��طينية ،باعتب��ار �أن��ه
ٌ
أيي��د ل�ض��م �أرا�ض��ي الغ�ير با�س��تخدام الق��وة؛ كم��ا �إن��ه
وت� ٌ
ميث��ل جرمي��ة ح��رب باعتب��اره مبثاب��ة ا�ش�تراك يف جرمي��ة
اال�س��تيطان الت��ي متار�س��ها دول��ة االحت�لال يف ال�ضف��ة
الغربي��ة مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س .يخ�ش��ى املرك��ز� ،أن
يفت��ح ه��ذا الق��رار ال��ذي قوب��ل برف���ض مطل��ق م��ن
قب��ل معظ��م دول الع��امل� ،ش��هية االحت�لال عل��ى تهدي��د
م�س��تقبل املدين��ة بطريق��ة �أك�ثر تغ��و ًال مم��ا �ش��هدته عل��ى
م��دار خم�س��ة عق��ود م��ن احتالله��ا.
رف���ض عل��ى امل�س��تويني
مبوج��ة
جوبِ�� َه ه��ذا الإع�لان
ِ
ٍ
الر�س��مي وال�ش��عبي ال��دويل .فف��ي تاري��خ ،2017/12/18
عق��د جمل���س الأم��ن جل�س��ة ملناق�ش��ة و�إق��رار م��شروع

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

تق��دم ب��ه من��دوب جمهوري��ة م��صر العربي��ة يرف���ض
ّ
الإع�لان ،و�صوت��ت ( )14دول��ة ل�صال��ح امل��شروع� ،إال
�أنّ الوالي��ات املتح��دة ا�س��تخدمت ح��ق الفيت��و �ض��ده.
ويف تاري��خ  ،2017/12/21عق��دت اجلمعي��ة العام��ة
تق��دم ب��ه
ل�ل�أمم املتح��دة جل�س��ة ملناق�ش��ة م��شروع ق��رار
ّ
مندوب��ا اليم��ن وتركي��ا ورغ��م وتهدي��د وا�ش��نطن مبعاقب��ة
ال��دول الت��ي ت�ص��وت �إىل جان��ب م��شروع الق��رار ال��ذي
يدي��ن ق��رار ترام��ب� ،إال �أن ( )128دول��ة �أي��دت الق��رار،
مقاب��ل رف���ض ( )9دول ل��ه ،وامتن��اع ( )35دول��ة ع��ن
الت�صوي��ت.
وعل��ى �صعي��د الت��شريع الإ��سرائيلي� ،صادق��ت اللجن��ة
الوزاري��ة للت��شريع بتاري��خ  ،2017/7/16عل��ى م��شروع
قان��ون �أ�سا���س «القد���س املوح��دة» ،وال��ذي ين���ص عل��ى
�أن �أي مفاو�ض��ات ح��ول تق�س��يم القد���س منوط��ة مب�صادق��ة
غالبي��ة ت�ص��ل �إىل  80ع�ض��و كني�س��ت .وي�ش�ترط م��شروع
القان��ون موافق��ة  80ع�ض��و كني�س��ت عل��ى �أي ق��رار
لالن�س��حاب م��ن ال�ش��طر ال��شرقي للقد���س املحتل��ة� .إال �أنّ
الع��ام انته��ى قب��ل مناق�ش��ة ه��ذا امل��شروع يف الكني�س��ت.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ،وا�صل��ت حكوم��ة �إ��سرائيل و�س��لطات
احتالله��ا احلرب��ي تنفي��ذ خططه��ا الرامي��ة �إىل تهوي��د
مدين��ة القد���س ال��شرقية املحتل��ة نهائي�� ًا .فف� ً
ض�لا ع��ن
تعزي��ز �إج��راءات ع��زل املدين��ة ع��ن حميطه��ا الفل�س��طيني
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،وا�س��تكمال بن��اء ج��دار ال�ض��م
(الفا�ص��ل) حوله��ا ،وموا�صل��ة البن��اء يف امل�س��توطنات
القائم��ة يف قلبه��ا واملحيط��ة به��ا ،ا�س��تمرت تل��ك
الق��وات يف الت�ضيي��ق عل��ى جمم��ل مناح��ي حي��اة ال�س��كان
الفل�س��طينيني يف املدين��ة .ووا�صل��ت بلدي��ة االحت�لال
�سيا�س��ة جتري��ف من��ازل املدني�ين الفل�س��طينية ال�س��كنية
بادع��اء ع��دم احل�ص��ول عل��ى تراخي���ص خا�ص��ة بذل��ك و/
�أو �إجباره��م عل��ى هدمه��ا ب�أيديه��م .و�ش��هد ع��ام 2016
زي��ادة ملحوظ��ة يف �أع��داد املن��ازل الت��ي تعر�ض��ت لله��دم،
هدف من��ازل
ويف �إ�ص��دار �إخط��ارات اله��دم الت��ي ت�س�� َت ِ

املواطن�ين الفل�س��طينيني وممتلكاته��م املدني��ة الأخ��رى يف
املدين��ة و�ضواحيه��ا .ويع��رب املرك��ز ع��ن قلق��ه البال��غ
م��ن ا�س��تهداف من��ازل املواطن�ين الفل�س��طينيني عل��ى
نط��اق وا�س��ع يف الع��ام املقب��ل بع��د الأوام��ر الت��ي
�أ�صدره��ا رئي���س حكوم��ة االحت�لال الإ��سرائيلي ،بنيام�ين
نتانياه��و ،للت��سريع يف عملي��ات ه��دم من��ازل الفل�س��طينيني
يف مدين��ة القد���س ال��شرقية املحتل��ة ،بحج��ة ع��دم
ا لرت خي���ص .
وخ�لال الع��ام ،ا�س��تمرت �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلي،
وم��ن خ�لال البلدي��ة ،يف اق�تراف املزي��د م��ن جرائ��م
جتري��ف املن��ازل ال�س��كنية الفل�س��طينية يف خمتل��ف �أنح��اء
املدين��ة و�ضواحيه��ا بادع��اء بنائه��ا دون احل�ص��ول
عل��ى الرتاخي���ص الالزم��ة .ويف ه��ذا ال�ص��دد ال ت��زال
�س��لطات البلدي��ة ت�ض��ع �سل�س��لة م��ن الإج��راءات الطويل��ة
واملعق��دة الت��ي ت�س��بق �إ�ص��دار تراخي���ص بن��اء للمواطن�ين
الفل�س��طينيني ،مم��ا ي�ضطره��م ،وحت��ت �ضغ��ط احلاج��ة لتلبي��ة
��ضرورات الزي��ادة ال�س��كانية الطبيعي��ة ،للج��وء �إىل بن��اء
من��ازل له��م دون احل�ص��ول عل��ى الرتاخي���ص الالزم��ة� ،أو
�إ�ضاف��ة غ��رف �إىل منازله��م القائم��ة ،رغ��م معرفته��م امل�س��بقة
بالنتائ��ج .ويف املقاب��ل� ،أق��رت �س��لطات االحت�لال ب�أذرعه��ا
املختلف��ة (بلدي��ة القد���س ،وزارة الإ�س��كان ،وزارة الداخلي��ة،
واجلمعي��ات اال�س��تيطانية) بن��اء مئ��ات الوح��دات ال�س��كنية
اال�س��تيطانية داخ��ل املدين��ة املحتل��ة وحوله��ا خ�لال ه��ذا
الع��ام� .ش��هد ع��ام  2017ارتفاع��ا ملحوظ��ا يف ع��دد
املخطط��ات اال�س��تيطانية يف مدين��ة القد���س املحتل��ة.
ن��شر موق��ع (القن��اة ال�س��ابعة) الإلك�تروين بتاري��خ
� ،2017/2/21أن حكوم��ة االحت�لال الإ��سرائيلي ق��ررت
�ض��م ( )250دومن��ا م��ن �أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة
ع��ام � 1967إىل ح��دود بلدي��ة االحت�لال يف مدين��ة القد���س
املحتل��ة .وذك��ر املوق��ع �أن البلدي��ة تلق��ت ر�س��الة ر�س��مية
م��ن وزي��ر الداخلي��ة الإ��سرائيلي تت�ضم��ن املوافق��ة عل��ى
�ض��م تل��ك الأرا�ض��ي �إىل �س��يادتها .وت�س��تعد البلدي��ة،
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بالتع��اون م��ن وزارة الإ�س��كان لل��شروع ببن��اء ح��ي
ا�س��تيطاين جدي��د يدع��ى «م��وردوت �أرنون��ا» ،وي�ض��م
�أك�ثر م��ن ( )2000وح��دة ا�س��تيطانية جدي��دة .وا�س��تناداً
مل��ا ن��شره املوق��ع املذك��ور ،فق��د ب��د أ� ط��رح ه��ذا
املو�ض��وع ع��ام  ،2009ح�ين اجتمع��ت «جلن��ة احل��دود»
التابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة الإ��سرائيلية لأول م��رة لبح��ث
�إمكاني��ة �ض��م ( )250دومن��ا تق��ع ق��رب م�س��توطنة
«�أرنون��ا» الت��ي كان��ت حت��ى حزي��ران (يوني��و) 1967
�ضم��ن م��ا كان ي�س��مى باملنطق��ة احل��رام ق��رب بل��دة
�ص��ور باه��ر ،جن��وب ��شرق مدين��ة القد���س املحتل��ة،
وبحث��ت نق��ل تل��ك الأرا�ض��ي م��ن �س��يطرة م�س��توطنة
«رم��ات راحي��ل» الت��ي كان��ت ه��ي الأخ��رى «منطق��ة
ح��رام» و�ضمه��ا مل��ا ي�س��مى مبنطق��ة «�س��يادة» بلدي��ة
القد���س .وح�ص��ل املخط��ط اال�س��تيطاين اجلدي��د عل��ى
م�صادق��ة اللجن��ة اللوائي��ة ،واحل��ي اال�س��تيطاين حالي��ا
يف مرحل��ة الت�س��ويق الت��ي ق��د ت�س��تمر مل��دة ع��ام قب��ل
�ص��دور رخ���ص البن��اء.
تعم��ل بلدي��ة القد���س ،ال��ذراع الرئي���س ل�س��لطات
االحت�لال الإ��سرائيلي يف املدين��ة املحتل��ة ،عل��ى ط��رح،
وتنفي��ذ امل�ش��اريع اال�س��تيطانية الرامي��ة لتهوي��د املدين��ة.
فف��ي تاري��خ  ،2017/12/14عق��دت البلدي��ة جل�س��ة
خا�ص��ة ناق�ش��ت خالله��ا م��شروع القط��ار الهوائ��ي
والأر�ض��ي اله��ادف لرب��ط ��شرق املدين��ة بغربه��ا .وق��دم
رئي���س البلدي��ة ،ن�ير ب��ركات ،ق��دم عر�ض�� ًا مف� ً
ص�لا
ح��ول م��شروع القط��ار الهوائ��ي والأر�ض��ي ،ل�ش��خ�صيات
�إ��سرائيلية وملمثل�ين ع��ن ع��دة وزارات وهيئ��ات خمتلف��ة
وجمعي��ات ا�س��تيطانية وحاخام��ات ،وعر���ض خ�لال
اجلل�س��ة خرائ��ط للمخط��ط اال�س��تيطاين .وح�س��ب
خمط��ط امل��شروع� ،س��يتم تنفي��ذه عل��ى ع��دة مراح��ل،
الأوىل �س��تكون ع��دة م�س��ارات لقط��ار هوائ��ي جميعه��ا
تلتق��ي يف �س��احة ب��اب املغارب��ة يف بل��دة �س��لوان ،وه��ذا
املوق��ع املخط��ط لإقام��ة م��شروع «كي��دم اال�س��تيطاين».
وذك��ر «مرك��ز معلوم��ات وادي حل��وة» �أن ن املخط��ط
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يب��د أ� م��ن ح��ي» البقع��ة» غ��رب املدين��ة ،بالق��رب م��ن
حمط��ة القط��ار القدمي��ة ،م��رورا ف��وق ح��ي وادي حل��وة
وجب��ل «�صهي��ون» ببل��دة �س��لوان ،و�ص��وال �إىل �س��احة
ب��اب املغارب��ة يف البل��دة� .أم��ا امل�س��ار الث��اين ،ف�س��يكون
م��ن ع�ين �س��لوان يف ح��ي وادي حل��وة حت��ى �س��احة
ب��اب املغارب��ة ،وامل�س��ار الثال��ث م��ن ح��ي ر�أ���س العام��ود
م��رورا ف��وق املقاب��ر
بالق��رب م��ن م�س��جد «الف��احت»
ً
اليهودي��ة حت��ى �س��احة ب��اب املغارب��ة .ويف ال�س��ياق،
حت��دث رئي���س بلدي��ة االحت�لال ع��ن خمط��ط لقط��ار
�أر�ض��ي م��ن �س��احة ال�براق ،ال�س��ور الغرب��ي للم�س��جد
ً
و�ص��ول �إىل �أحي��اء غ��رب القد���س .و�أو�ضح��ت
الأق�ص��ى،
البلدي��ة �أن خمط��ط «القط��ار الهوائ��ي» �س��يتم عر�ض��ه عل��ى
احلكوم��ة الإ��سرائيلية للم�صادق��ة علي��ه ،وم��ن املتوق��ع �أن
يت��م الب��دء في��ه منت�ص��ف ع��ام .2019
ويف �إط��ار اال�س��تيالء عل��ى العق��ارات الفل�س��طينية ل�صال��ح
اجلمعي��ات اال�س��تيطانية ،ا�س��تولت اجلمعي��ات اال�س��تيطانية،
وبق��رارات م��ن حماك��م االحت�لال ،عل��ى ع��دة عق��ارات يف
املدين��ة املحتل��ة .فف��ي تاري��خ  ،2017/1/8اقتح��م ع��دد
م��ن امل�س��توطنني مبن��ى �س��كني ًا يف ح��ي «وادي الرباب��ة» يف
بل��دة �س��لوان ،جن��وب البل��دة القدمي��ة م��ن مدين��ة القد���س
املحتل��ة .يع��ود املبن��ى للمواط��ن عل��ي حمم��د احم��د
��سرحان ،وه��و مك��ون م��ن طابق�ين ،وتبل��غ م�س��احته
الإجمالي��ة 140م .2و�أف��اد اجل�يران �أن ( )12م�س��توطنا
اقتحم��وا املبن��ى ال��ذي كان خالي��ا م��ن �س��كانه .وذك��روا
�أن امل�س��توطنني ينتم��ون �إىل جمعي��ة «الع��اد» اال�س��تيطانية
الت��ي تن�ش��ط يف بل��دة �س��لوان به��دف اال�س��تيالء عل��ى
املزي��د م��ن العق��ارات هن��اك.
ويف تاري��خ  2017/1/24ا�س��توىل م�س��توطنون عل��ى خم��زن
يف من��زل يف ح��ي عقب��ة اخلالدي��ة يف البل��دة القدمي��ة م��ن
املدين��ة يع��ود لعائل��ة ن��ورا غي��ث .وذك��رت املواطن��ة غي��ث
�أن��ه �ص��در بحقه��ا ق��رار م��ن املحكم��ة العلي��ا الإ��سرائيلية
قب��ل �ش��هر ،حي��ث ورد يف حيثي��ات الق��رار �أن��ه يح��ق له��ا
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ولزوجه��ا م�صطف��ى �ص��ب ل�بن الإقام��ة يف املن��زل املتن��ازع
علي��ه مل��دة ع��شر �س��نوات فق��ط ،بينم��ا ت���ؤول ملكي��ة
املخ��زن التاب��ع للمن��زل للم�س��توطنني .وعلي��ه فق��د ق��ام
امل�س��توطنون باقتح��ام املخ��زن وتغي�ير �أقفال��ه.
ويف تاري��خ  ،2017/2/10ا�س��توىل م�س��توطنون عل��ى
عق��ار غ�ير م�أه��ول يف ح��ي وادي حل��وة ،يف بل��دة
�س��لوان ،جن��وب البل��دة القدمي��ة م��ن مدين��ة القد���س
املحتل��ة ،وه��و عب��ارة ع��ن غرف��ة �س��كنية ومنافعه��ا
وخم��زن و�س��احة .و�أف��اد �ش��هود عي��ان �أن جمموع��ة
م��ن امل�س��توطنني ،اقتحم��ت برفق��ة ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي ،حو���ش قراع�ين يف ح��ي وادي حل��وة،
وا�س��تولت عل��ى غرف��ة �س��كينة و�س��احة وخم��ازن
كان��ت ت�س��تخدم لرتبي��ة املوا�ش��ي .وعل��ى الف��ور�� ،شرع
امل�س��توطنون بتغي�ير �أب��واب و�أقف��ال العق��ار ال��ذي
ا�س��تولوا علي��ه ،و�أحاط��وه ب�س��ياج مع��دين .تبل��غ م�س��احة
الغرف��ة ال�س��كنية 30م ،2و�س��احتها اخلارجي��ة ح��وايل
50م ،2وه��ي مبثاب��ة مم��ر للغرف��ة وملن��زل تقطن��ه عائل��ة
املواط��ن ع��زات �ص�لاح 76 ،عام�� ًا ،فيم��ا تبل��غ م�س��احة
املخ��ازن ح��وايل 200م.2
ويف تاري��خ � ،2017/9/5أخل��ت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي عائل��ة �شما�س��نة م��ن منزله��ا يف ح��ي ال�ش��يخ
ج��راح� ،ش��مال مدين��ة القد���س املحتل��ة ،ل�صال��ح
امل�س��توطنني ،و��شردت �أفراده��ا الثماني��ة م��ن منزله��ا
ال��ذي عا�ش��ت في��ه العائل��ة ( )53عام��ا .و�أف��ادت عائل��ة
�شما�س��نة ،ب���أن ق��وات مع��ززة م��ن ��شرطة االحت�لال
قام��ت ب�إخ��راج �صاح��ب املن��زل ،امل�س��ن �أي��وب
�شما�س��نة 85 ،عام�� ًا ،حمم�لا عل��ى كر�س��ي ،وزوجت��ه
احلاج��ة فهمي��ة 76 ،عام�� ًا ،وجنلهم��ا حمم��د وعائلت��ه
املكون��ة م��ن � 5أف��راد ،ث��م ��شرعت بتفري��غ حمتوي��ات
املن��زل ب�ش��احنة خا�ص��ة .و�أو�ضح��ت العائل��ة �أن ق��وات
االحت�لال �أخلته��ا م��ن منزله��ا ال��ذي تقطن��ه من��ذ الع��ام
 ،1964وذل��ك بزع��م �أن ملكيت��ه تع��ود لعائل��ة يهودي��ة

كانت متلكه قبل النكبة.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ،افتت��ح وزراء و�أع�ض��اء كني�س��ت
وحاخام��ات كني�س�� ًا يهودي�� ًا يف ح��ي بط��ن اله��وى يف
بل��دة �س��لوان ،جن��وب مدين��ة القد���س املحتل��ة بتاري��خ
� .2017/8/24ش��ارك يف افتت��اح الكني���س وزي��ر الزراع��ة
الإ��سرائيلي ،اوري �آريئي��ل ،و�أع�ض��اء كني�س��ت وحاخام��ات،
برفق��ة ح��وايل  300م�س��توطن ،حي��ث �أدخل��وا كتاب�ين
م��ن الت��وراة يف «عق��ار �أب��و ن��اب» ال��ذي مت��ت ال�س��يطرة
علي��ه ع��ام  .2015ي�ش��ار �إىل �أن امل�س��توطنني كان��وا ق��د
�س��يطروا عل��ى العق��ار ع��ام  ،2015وه��و عب��ارة ع��ن 5
�ش��قق �س��كنية ،ويعت�بر ه��ذا البن��اء ذا طاب��ع ممي��ز بقباب��ه
وتدع��ي اجلمعي��ات اال�س��تيطانية �أن العق��ار كان يف �أواخ��ر
الق��رن التا�س��ع ع��شر عب��ارة ع��ن كني���س ليه��ود اليم��ن،
وب��د�أت املطالب��ة ب�إخالئ��ه من��ذ ع��ام  ،2004علم��ا
�أن��ه يق��ع �ضم��ن خمط��ط جلمعي��ة «عط�يرت كوهني��م»
اال�س��تيطانية ،لل�س��يطرة عل��ى  5دومن��ات و200م 2م��ن
ح��ي «بط��ن اله��وى» ،بحج��ة ملكيته��ا ليه��ود م��ن اليم��ن
من��ذ ع��ام .1881
وبالرتاف��ق م��ع تل��ك ال�سيا�س��ات والإج��راءات املنافي��ة
للقان��ون ال��دويل ،ا�س��تمرت وزارة داخلي��ة االحت�لال يف
تنفي��ذ �سيا�س��ات �س��حب بطاق��ات هوي��ة �س��كان املدين��ة
الفل�س��طينيني ،وحرمانه��م م��ن حقه��م يف ال�س��كن
وممار�س��ة حياته��م الطبيعي��ة فيه��ا .وت�س��تخدم �س��لطات
االحت�لال ع��دة و�س��ائل ل�س��حب تل��ك البطاق��ات� ،س��واء
م��ن خ�لال �س��حبها املبا��شر بذريع��ة عم��ل و�س��كن
املواطن�ين املقد�س��يني خ��ارج احل��دود البلدي��ة للمدين��ة
وف��ق التق�س��يم الإداري الإ��سرائيلي له��ا� ،أو رف���ض �ش��مل
الأزواج والأبن��اء� ،أو لأ�س��باب �سيا�س��ية ،و�إج��راءات
عقا بي��ة .
ذك��ر تقري��ر ملنظم��ة (هيوم��ن رايت���س ووت���ش) �أن��ه
من��ذ بداي��ة احت�لال �إ��سرائيل للقد���س ال��شرقية ع��ام
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 1967وحت��ى نهاي��ة ع��ام � ،2016ألغ��ت �إ��سرائيل
�إقام��ة ( )14,595فل�س��طينيا م��ن القد���س ال��شرقية عل��ى
الأق��ل ،بح�س��ب وزارة الداخلي��ة .ب��ررت ال�س��لطات
معظ��م عملي��ات الإلغ��اء عل��ى �أ�سا���س ع��دم �إثباته��م �أن
القد���س «مرك��ز حياته��م» ،لكنه��ا �ألغ��ت م�ؤخ��را �أي�ض��ا
�إقام��ة فل�س��طينيني متهم�ين مبهاجم��ة �إ��سرائيليني كعقوب��ة
له��م ،وكعقوب��ة جماعي��ة �ض��د �أق��ارب املتهم�ين امل�ش��تبه
به��م .و�أك��د التقري��ر �أن النظ��ام التميي��زي يدف��ع العدي��د
م��ن الفل�س��طينيني �إىل مغ��ادرة مدينته��م فيم��ا ي�ص��ل �إىل
عملي��ات ترحي��ل ق��سري ،كانته��اك خط�ير للقان��ون
ال��دويل.
307601/08/08/https://www.hrw.org/ar/news/2017

ويف �س��ابقة خط�يرة ،ا�س��تلمت عائل��ة املواط��ن ف��ادي
القن�بر بتاري��خ � ،2017/1/10أوام��ر �إلغ��اء ح��ق الإقام��ة
(�س��حب الهوي��ة الزرق��اء) لع��دد م��ن �أف��راد العائل��ة
املمت��دة� ،إ�ضاف��ة �إىل �إلغ��اء معامل��ة «مل ال�ش��مل» لع��دد
�آخ��ر م��ن �أف��راد العائل��ة ،وذل��ك عل��ى خلفي��ة قي��ام
املذك��ور بتنفي��ذ عملي��ة ده���س لع��دد م��ن اجلن��ود يف
م�س��توطنة «ارم��ون هنت�س��يف» .و�أف��ادت العائل��ة لباحث��ة
املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان �أن ق��وات االحت�لال
اقتحم��ت من��ازل عائل��ة القن�بر ،وقام��ت بت�س��ليم � 12أم��راً
�ص��ادراً ع��ن وزي��ر الداخلي��ة الإ��سرائيلي تن���ص عل��ى �إلغ��اء
«ح��ق الإقام��ة» و»معامل��ة مل ال�ش��مل» ل��كل مواط��ن م��ن
عائل��ة القن�بر مل يح�ص��ل عل��ى بطاق��ة الهوي��ة م��ن خ�لال
«ال��والدة» ،حي��ث �أن والدت��ه كان��ت ق��د ح�صل��ت عل��ى
بطاق��ة الهوي��ة ومنحته��ا لأوالده��ا ع��ن طري��ق معامل��ة «مل
ال�ش��مل» ولي���س ع��ن طري��ق «ال��والدة» ،وكذل��ك الأم��ر
لأبن��اء عم��ه .واملت��ضررون ه��م :من��وة القن�بر ،وال��دة
ف��ادي ،و�ش��قيقته �س��هى ،وزوجه��ا م��راد عوي�س��ات،
وولداهم��ا ودي��ع 17 ،عام�� ًا ،ونغ��م 11 ،عام�� ًا؛ �ضي��اء
عوي�س��ات 21 ،عام�� ًا ،وه��و جن��ل �ش��قيقته هن��د ،ومن��ال
القن�بر ،زوج��ة �ش��قيقه �س��امي ،و�أبن��اء عم��ه �أحم��د،
حمم��د� ،ص�لاح ،زكري��ا ،ويون���س ح�س�ين القن�بر.
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ووا�صل��ت �س��لطات االحت�لال �سيا�س��ة الت�ضيي��ق عل��ى
ن�ش��اط امل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة الفل�س��طينية العامل��ة يف
املدين��ة بادع��اء تبعيته��ا ملنظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية،
و�/أو لل�س��لطة الوطني��ة الفل�س��طينية ،عل��ى الرغ��م م��ن
و�ض��وح هوي��ة تل��ك امل�ؤ�س�س��ات .و�ش��ملت الإج��راءات
الإ��سرائيلية مداهم��ة تل��ك امل�ؤ�س�س��ات ،من��ع عق��د
اجتماع��ات لهيئاته��ا العام��ة والإداري��ة ،من��ع �إقام��ة �أي��ة
احتف��ال �أو اجتماع��ات داخ��ل تل��ك امل�ؤ�س�س��ات ،حت��ى
و�إن كان الن�ش��اط املن��وي �إقامت��ه ن�ش��اط ًا اجتماعي�� ًا بادع��اء
�أن��ه ن�ش��اط يخ���ص املنظم��ة �أو ال�س��لطة.
» » فف��ي تاري��خ  ،2017/3/8منع��ت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي �إقام��ة احتفال�ين مل�ؤ�س�س��ات ن�س��وية يف
مدين��ة القد���س املحتل��ة مبنا�س��بة ي��وم امل��ر�أة العامل��ي.
و�أف��ادت مدي��رة جمعي��ة «ن�س��اء م��ن �أج��ل احلي��اة
والدميقراطي��ة» زه��ور �أب��و ميال��ة �أةطر��شلا ر��صانع ن
منع��ت ع��شرات ال�س��يدات الفل�س��طينيات من
الو�ص��ول �إىل مق��ر الفعالي��ة يف قاع��ة فن��دق «�س��ان
ج��ورج» بالقد���س ،الت��ي تنظمه��ا اجلمعي��ة مبنا�س��بة
«ي��وم امل��ر�أة العامل��ي» .و ن�أ ت��ركذ�س��لطات لا�لتحالا
منع��ت تنظي��م الفعالي��ة مبوج��ب ق��رار �ص��ادر ع��ن
وزي��ر الأم��ن الداخل��ي ،جلع��اد �أردان.
» » ويف التاري��خ نف�س��ه ،منع��ت تل��ك الق��وات م�ؤ�س�س��ة
«املرتق��ى» لل�س��يدات م��ن تنظي��م حف��ل خا���ص بي��وم
امل��ر�أة يف قاع��ة ق��صر احلم��راء يف �ش��ارع �ص�لاح
الدي��ن .و�أف��ادت �ش�يرين عوي�ض��ة ،ع�ض��و الهيئ��ة
الإداري��ة للم�ؤ�س�س��ة� ،أن �س��لطات االحت�لال منع��ت
�إقام��ة فعالي��ة خا�ص��ة الختي��ار «امل��ر�أة املقد�س��ية
املتمي��زة لع��ام  .»2017و�أك��دت �أن الفعالي��ة تنظ��م
بدع��م ذات��ي وغ�ير ممول��ة م��ن �أي جه��ة ،وال يوج��د
له��ا عالق��ة بالأم��ور ال�سيا�س��ية.
» »ويف تاري��خ  ،2017/3/14اقتحم��ت ق��وات كب�يرة
اخلا�ص��ة ،مكت��ب
م��ن ��شرطة االحت�لال الإ��سرائيلي
ّ
«اخلرائ��ط يف جمعي��ة الدرا�س��ات العربي��ة» التاب��ع
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لبي��ت ال��شرق يف ح��ي بي��ت حنين��ا� ،ش��مال مدين��ة
القد���س املحتل��ة .ق��ام �أفراده��ا باعتق��ال مدي��ر
املكت��ب ،واخلب�ير يف �ش���ؤون اخلرائ��ط واال�س��تيطان،
خلي��ل التفكج��ي ،وذل��ك بع��د م�ص��ادرة هاتف��ه
النق��ال ،وبع���ض حمتوي��ات املكت��ب ،واقت��ادوه
للتحقي��ق مع��ه .كم��ا و�أغلق��ت ��شرطة االحت�لال
املكت��ب مل��دة (� )6أ�ش��هر ،ب�أم��ر م��ن وزي��ر «الأم��ن
الداخل��ي» الإ��سرائيلي ،جلع��اد �أردان.
» »ويف تاري��خ  ،2017/8/28اقتحم��ت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي مق��ر مرك��ز يبو���س الثق��ايف يف �ش��ارع
الزه��راء ،ومنع��ت عق��د ن��دوة بحثي��ة ،وعلق��ت ق��رار
املن��ع املوق��ع م��ن قائ��د ��شرطة االحت�لال يف القد���س،
حي��ث ا�س��تند �أم��ر املن��ع �إىل «قان��ون مكافح��ة
الإره��اب ع��ام  ،2016بحج��ة تنظي��م الن��دوة م��ن
قب��ل حرك��ة حما���س»!!.
» »ويف تاري��خ  ،2017/10/25اقتحم��ت ق��وات
وخماب��رات االحت�لال الإ��سرائيلي «فن��دق �س��انت
ج��ورج» يف �ش��ارع �ص�لاح الدي��ن ،و�س��ط مدين��ة
القد���س املحتل��ة ،ومنع��ت عق��د ن��دوة بعن��وان
«الأوق��اف الإ�س�لامية وامل�س��يحية يف مدين��ة القد���س»،
بحج��ة رعايته��ا م��ن قب��ل ال�س��لطة الفل�س��طينية.
» »ويف تاري��خ  ،2017/12/16اقتحم��ت ق��وات
االحت�لال الإ��سرائيلي مرك��ز (�أب��و جه��اد) ل�ش���ؤون
احلرك��ة الأ�س�يرة يف بل��دة �أب��و دي���س�� ،شرق مدين��ة
القد���س املحتل��ة ،وعبث��ت مبحتويات��ه م��ن الوثائ��ق
وامل��واد امل�ص��ورة الت��ي توث��ق ممار�س��ات االحت�لال..
كم��ا وا�س��تمرت ق��وات االحت�لال يف انته��اك احلق��وق
الديني��ة للفل�س��طينيني م��ن خ�لال ا�س��تمرارها يف �إغ�لاق
مدين��ة القد���س ال��شرقية �أم��ام امل�س��لمني وامل�س��يحيني وع��دم
متكينه��م م��ن الدخ��ول ال�سل���س للمدين��ة لأداء �ش��عائرهم
الديني��ة يف م�س��اجدها وكنائ�س��ها .تراف��ق ذل��ك م��ع
ا�س��تمرار �أعم��ال احلفري��ات يف حمي��ط امل�س��جد الأق�ص��ى
ب�ش��كل �أ�ضح��ت تل��ك الأعم��ال ته��دد �س�لامة بنيان��ه،

وتعر�ض��ه خلط��ر االنهي��ار ،ف� ً
ض�لا ع��ن اقتحامات��ه
املتك��ررة م��ن قب��ل امل�س��توطنني و�أذرع االحت�لال الأمني��ة،
والدع��وات �إىل تق�س��يمه ب�ين امل�س��لمني واليه��ود عل��ى
غ��رار م��ا ح��دث يف احل��رم الإبراهيم��ي يف مدين��ة
اخللي��ل .و�أف��اد مرك��ز معلوم��ات وادي حل��وة �أن��ه ر�ص��د
اقتح��ام ( 25630م�س��توطنا)� ،إ�ضاف��ة �إىل �أك�ثر م��ن ()3
�آالف م��ن الط�لاب اليه��ود ،للم�س��جد خ�لال الع��ام،
وذل��ك ع�بر بواب��ة املغارب��ة ال��ذي ت�س��يطر �س��لطات
االحت�لال عل��ى مفاتيح��ه من��ذ احت�لال املدين��ة ع��ام
 .1967وق��ال املرك��ز �أن �أك�ثر الأ�ش��هر الت��ي �ش��هدت
اقتحام��ات م��ن قب��ل امل�س��توطنني والط�لاب اليه��ود:
كان �ش��هر �أكتوب��ر ( )3983م�س��توطنا لتزامن��ه م��ع عي��د
«العر���ش « ال�س��وكوت» ،ث��م �ش��هر �أغ�سط���س ()3617
م�س��توطنا ،ف�ش��هر يولي��و ( )3213م�س��توطنا يف ذك��رى
خ��راب الهي��كل املزع��وم ،و�ش��هر ماي��و «ذك��رى احت�لال
القد���س» ( )3054م�س��توطنا ،و�ش��هر �أبري��ل()2758
م�س��توطنا مبنا�س��بة «عي��د الف�ص��ح» ،و�ش��هر دي�س��مرب
( )2294م�س��توطنا لتزامن��ه م��ع عي��د الأن��وار اليه��ودي.
يف �أعق��اب وق��وع ا�ش��تباك م�س��لح ب�ين ثالث��ة فل�س��طينيني
م��ن �س��كان مدين��ة �أم الفح��م داخ��ل �إ��سرائيل ،و��شرطة
االحت�لال داخ��ل �س��احات امل�س��جد الأق�ص��ى بتاري��خ
 ،2017/7/14اقتح��م الع��شرات م��ن جن��ود و��شرطة
وخماب��رات االحت�لال امل�س��جد ،وحا��صروه ب�ش��كل كام��ل،
ومنع��وا املواطن�ين الفل�س��طينيني م��ن الو�ص��ول �إلي��ه،
واحتج��زوا كاف��ة موظف��ي دائ��رة الأوق��اف الإ�س�لامية
يف الغ��رف ،و�ص��ادروا هواتفه��م ال�ش��خ�صية ،ث��م اقت��ادوا
ع��دداً منه��م للتحقي��ق معه��م .كم��ا وقام��ت ق��وات
االحت�لال ب�إغ�لاق مداخ��ل البل��دة القدمي��ة بال�س��واتر
احلديدي��ة ،ومنع��ت �س��كان املدين��ة م��ن الدخ��ول �إليه��ا،
با�س��تثناء �س��كانها .ويف خط��وة غ�ير م�س��بوقة ،منع��ت
�س��لطات االحت�لال رف��ع الأذان و�إقام��ة ال�ص�لاة داخ��ل
امل�س��جد حت��ى �س��اعات ظه�يرة ي��وم الأح��د املواف��ق
 ،2017/7/16حي��ث �أعلن��ت �أنه��ا �س��تعيد فت��ح امل�س��جد
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تدريجي�� ًا بع��د تركي��ب ( )9بواب��ات �إلكرتوني��ة يف �س��احة
ب��اب الأ�س��باط ،وب��اب املجل���س ،وب��اب ال�سل�س��لة ،فيم��ا
�أبق��ت عل��ى �إغ�لاق الأب��واب الأخ��رى .ومن��ذ ذل��ك
التاري��خ رف���ض امل�صل��ون امل�س��لمون الدخ��ول �إىل امل�س��جد
ع�بر تل��ك البواب��ات مل��ا ي�ش��كله ذل��ك م��ن �إج��راءات
تغي�ير يف امل�س��جد .ويف �أعق��اب ذل��ك الإج��راء ،رف���ض
امل�صل��ون امل�س��لمون دخ��ول امل�س��جد قب��ل �إزال��ة الأب��واب
الإلكرتوني��ة الت��ي �أزيل��ت بتاري��خ  ،2017/7/27يف
�أعق��اب �أعم��ال احتج��اج �ش��هدتها املدين��ة ،وباق��ي
الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتل��ة.
وخ�لال الع��ام ،ج��رى ا�س��تهداف مدار���س املدين��ة
ب�ش��كل الف��ت ،وجت�س��د ذل��ك باقتح��ام املدار���س،
واعتق��ال معلميه��ا وطلبته��ا �أثن��اء توجهه��م �إليه��ا� ،أو
عودته��م منه��ا ،و�إط�لاق قناب��ل الغ��از والقناب��ل ال�صوتي��ة
داخ��ل �أ�س��وارها ،واعتق��ال ط�لاب م��ن داخ��ل �صفوفه��م
املدر�س��ية .كان��ت ق��وات االحت�لال تدع��ي �أن طلب��ة تل��ك
املدار���س ي�ش��اركون يف �أعم��ال ر�ش��ق احلج��ارة �ض��د
�أفراده��ا وم�س��توطنيها.
فف��ي تاري��خ  ،2017/8/24منع��ت ��شرطة االحت�لال
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الإ��سرائيلي دخ��ول طلب��ة مدر�س��ة الأق�ص��ى ال��شرعية
للذك��ور �إىل مدر�س��تهم داخ��ل امل�س��جد ،بحج��ة ا�س��تالمهم
كت��ب املنه��اج الفل�س��طيني املطب��وع عليه��ا العل��م
الفل�س��طيني و�ش��عار املنه��اج ،وقام��ت باعتق��ال مدي��ر
التعلي��م ال��شرعي يف الأوق��اف ،ال�ش��يخ ناج��ح بك�يرات،
و�س��كرتري مدر�س��ة الأق�ص��ى ،روب�ين حم�س��ن ،وح��ررت
هوي��ة مدي��ر املدر�س��ة الأ�س��تاذ ن��ادر الأفغ��اين ،وا�س��تدعته
للتحقي��ق يف مرك��ز ��شرطة «الق�ش��لة» بالقد���س القدمي��ة.
ويدر���س يف مدر�س��ة الأق�ص��ى ال��شرعية للبن��ات ح��وايل
مئ��ة طالب��ة ،ويف مدر�س��ة الأق�ص��ى ال��شرعية للذك��ور 150
طالب��ا ،م��ن ال�ص��ف ال�س��ابع حت��ى الث��اين ع��شر.
ويف تاري��خ  ،2017/11/6اقتحم��ت ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي مدر�س��ة ورو�ض��ة «زه��وة القد���س» يف ح��ي
بي��ت حنين��ا� ،ش��مال املدين��ة�� .شرع �أفراده��ا مبداهم��ة
الغ��رف ال�صفي��ة وتفتي�ش��ها ،واحتج��از هوي��ات املعلم�ين
وت�صويره��ا بع��د �أن حقق��وا معه��م .وقب��ل ان�س��حابهم،
اعتق��ل جن��ود االحت�لال مدي��رة املدر�س��ة و( )3م��ن
معلماته��ا .ويف �أعق��اب ذل��ك اقتحم��ت تل��ك الق��وات
من��زل مدي��رة اجلمعي��ة التابع��ة للمدر�س��ة ،من��ى الك��راوي،
وقام��وا باعتقاله��ا م��ع زوجه��ا.
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7 .7جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم
وا�ص��ل امل�س��توطنون اق�تراف اعتداءاته��م �ض��د املدني�ين الفل�س��طينيني وممتلكاته��م
يف ال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س ال��شرقية .وم��ن خ�لال ر�ص��د
املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان جلرائ��م امل�س��توطنني يف �أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة
املحتل��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س ال��شرقية ،ي�ؤك��د املرك��ز عل��ى �أن تل��ك االعت��داءات
كان��ت تت��م حت��ت �س��مع وب��صر ق��وات االحت�لال ،حي��ث تق��وم تل��ك الق��وات
بتوف�ير احلماي��ة للم�س��توطنني عل��ى م��دار ال�س��اعة ،ومبرافقته��م خ�لال تنفيذه��م
الع��شرات م��ن اعتداءاته��م ،ف�ض�لا ع��ن قيامه��ا بت�أم�ين احلماي��ة له��م خ�لال قيامه��م
باعتداءاته��م �ض��د املدني�ين الفل�س��طينيني وممتلكاته��م ،يف ح��ال حماول��ة املواطن�ين
الفل�س��طينيني الت�ص��دي له��م لإبعاده��م ع��ن �أرا�ضيه��م الزراعي��ة� ،أو منازله��م ال�س��كنية
الت��ي تتعر���ض لالعت��داءات .وال تتدخ��ل تل��ك الق��وات لوق��ف ه��ذه االعت��داءات،
كم��ا ال تق��وم بتوقي��ف اجلن��اة م��ن امل�س��توطنني لتقدميه��م للمحاكم��ة .وي�ش��كل ه��ذا
ال�س��لوك عام��ل ت�ش��جيع للم�س��توطنني لال�س��تمرار يف اق�تراف جرائمه��م واعتداءاته��م،
كم��ا وي�ش��كل عام��ل �إحب��اط ل��دى ال�ضحاي��ا الفل�س��طينيني الذي��ن ميتنع��ون ع��ن
تق��دمي ال�ش��كاوى لل�س��لطات الإ��سرائيلية لع��دم قناعته��م بجديته��ا يف التحقي��ق يف
ال�ش��كاوى ،و�إن�صافه��م .وخ�لال ه��ذا الع��امُ ،ق ِت َ
��ل ( )5مدني�ين فل�س��طينيني عل��ى
�أي��دي امل�س��توطنني يف ال�ضف��ة الغربي��ة.
» »يف تاري��خ  ،2017/5/18قت��ل م�س��توطن املواط��ن معت��ز بن��ي �شم�س��ة 22 ،عام��اً،
م��ن بل��دة بيت��ا ،جن��وب مدين��ة نابل���س ،بع��د �أن فت��ح الن��ار جت��اه جمموع��ة
م��ن املعلم�ين الفل�س��طينيني الذي��ن تظاه��روا �أم��ام مبن��ى مديري��ة تربي��ة جن��وب
نابل���س ،يف بل��دة ح��وارة ،ملطالب��ة ال�س��لطة الفل�س��طينية باال�س��تجابة ملطالبه��م.
�أ�ص��اب امل�س��توطن املواط��ن املذك��ور بعي��ار ن��اري يف الر�أ���س ،ولف��ظ �أنفا�س��ه
الأخ�يرة يف امل��كان ،فيم��ا �أ�ص��اب امل�ص��ور ال�صحف��ي جم��دي ا�ش��تية 35 ،عام��اً،
ويعم��ل يف وكال��ة (ا�شوتيدبر���س) ،بعي��ار ن��اري يف الي��د اليمن��ى.
» » ويف تاري��خ ُ ،2017/10/31ق ِت َ
��ل املواط��ن حمم��د مو�س��ى 26 ،عام��اً ،م��ن �س��كان
قري��ة دي��ر بل��وط ،غ��رب مدين��ة �س��لفيت ،و�أ�صيب��ت �ش��قيقته بج��راح ،وذل��ك
بع��د �أن �أطل��ق م�س��توطنون كان��وا متواجدي��ن عل��ى مدخ��ل م�س��توطنة «حلمي���ش»،
املقام��ة عل��ى �أرا�ض��ي قري��ة النب��ي �صال��ح� ،ش��مال غ��رب مدين��ة رام اهلل ،الن��ار
جت��اه ال�س��يارة الت��ي كان��ا ي�س��تقالنها .ادع��ت ق��وات االحت�لال �أن ال�س��يارة الت��ي
كان يقوده��ا الفل�س��طيني «تقدم��ت ب��سرعة نح��و اجلن��ود املتواجدي��ن عن��د مدخ��ل
امل�س��توطنة ،فظن��وا �أن �س��ائقها ين��وي تنفي��ذ عملي��ة ده���س ،ف��شرعوا ب�إط�لاق
��ن بداخله��ا» .و�أك��د �ش��اهد عي��ان لباحث��ة
الن��ار باجتاهه��ا ،م��ا �أدى �إىل �إ�صاب��ة َم ْ
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املرك��ز �أن م�س��توطنني �أطلق��وا الن��ار جت��اه ال�س��يارة،
و�أن �س��يارة جي��ب ع�س��كرية واح��دة تابع��ة لق��وات
االحت�لال و�صل��ت �إىل امل��كان بع��د تنفي��ذ ه��ذه
اجلرمي��ة.
» »ويف تاري��خ ُ ،2017/11/30ق ِت َ
��ل املواط��ن حمم��ود
ع��ودة 48 ،عام��اً ،م��ن �س��كان قري��ة ق��صرة ،جن��وب
��شرق مدين��ة نابل���س ،وذل��ك عندم��ا اقتحم��ت
جمموع��ة م��ن امل�س��توطنني منطق��ة ر�أ���س النخي��ل،
��شرق القري��ة املذك��ورة ،و�أطل��ق �أحده��م الن��ار
جتاه��ه ،و�أ�صاب��ه بعي��ار ن��اري ،ولف��ظ �أنفا�س��ه الأخ�يرة
يف امل��كان.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ،ن ّف��ذ امل�س��توطنون ع��شرات االعت��داءات
عل��ى ممتل��كات املدني�ين الفل�س��طينيني ،وبخا�ص��ة الزراعي��ة منه��ا.
جدار ال�ضم (الفا�صل) يف عمق �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
رغ��م م��رور م��ا يزي��د ع��ن ثالث��ة ع��شر عام�� ًا عل��ى
�ص��دور ال��ر�أي اال�ست�ش��اري ال��ذي �أ�صدرت��ه حمكم��ة
الع��دل الدولي��ة يف اله��اي بتاري��خ  ،2004/7/9بن��اء عل��ى
طل��ب تقدم��ت ب��ه اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة بتاري��خ
 ،2003/12/3وال��ذي ق�ض��ى بع��دم قانوني��ة �إقام��ة ج��دار
ال�ض��م (الفا�ص��ل) يف �أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة� ،إال �أن دول��ة
االحت�لال الإ��سرائيلي مل تغ�ير م��ن واق��ع ه��ذا اجل��دار
�ش��يئ ًا .وكان��ت تل��ك املحكم��ة ق��د ق�ض��ت ب���أن �إقام��ة
اجل��دار غ�ير قان��وين .وج��اء يف اال�س��تنتاجات اخلا�ص��ة
بال��ر�أي اال�ست�ش��اري �أن��ه يتوج��ب عل��ى �إ��سرائيل التوق��ف
ع��ن �إقام��ة اجل��دار ،وتفكي��ك الأج��زاء الت��ي مت��ت �إقامته��ا
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،و�إلغ��اء الأوام��ر الت��ي مت �إ�صداره��ا
بخ�صو���ص �إقامت��ه وتعوي���ض الفل�س��طينيني الذي��ن ت��ضرروا
ج��راء ذل��ك .كذل��ك نا�ش��دت حمكم��ة الع��دل الدولي��ة
املجتم��ع ال��دويل باالمتن��اع ع��ن امل�س��اعدة يف ا�س��تمرار
ش��� يف �أعق��اب �إقام��ة
الو�ض��ع غ�ير القان��وين ال��ذي ن� أ
ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل) ،واتخ��اذ الو�س��ائل القانوني��ة
م��ن �أج��ل �إيق��اف اخلروق��ات الإ��سرائيلية و�ضم��ان
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تطبي��ق اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة� .إال �أن �س��لطات االحت�لال
الإ��سرائيلي ،وجهازه��ا الق�ضائ��ي ا�س��تمر يف ��ضرب ر�أي
حمكم��ة الع��دل الدولي��ة بعر���ض احلائ��ط ،وا�س��تمرت
حكوم��ة �إ��سرائيل بالت��صرف كدول��ة ف��وق القان��ون ،كم��ا
�أنّ املجتم��ع ال��دويل مل يتخ��ذ � ّأي �إج��راءات م��ن �ش���أنها
�أن ت��ردع ق��وات االحت�لال� ،أو حتا�س��بها عل��ى جرائمه��ا
املختلف��ة ،وانتهاكاته��ا اجل�س��يمة للقان��ون ال��دويل الإن�س��اين
يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
ت�ش�ير الدالئ��ل الواقعي��ة �إىل �أن �إ��سرائيل ،الت��ي تت�ش��بث
بادع��اءات �أمني��ة لبن��اء ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل) �أنه��ا
خلق��ت حقائ��ق �أحادي��ة اجلان��ب عل��ى �أر���ض الواق��ع،
وجعل��ت م��ن اجل��دار ح��دوداً للتفاو���ض عليه��ا م��ع
الفل�س��طينيني الذي��ن ي�س��عون لإقام��ة دولته��م يف ح��دود
الراب��ع م��ن حزي��ران (يوني��و)  .1967ووف��ق تقدي��رات
فل�س��طينية ،ف���إن م�س��احة الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املعزول��ة
واملحا��صرة ب�ين اجل��دار وخ��ط الهدن��ة (اخل��ط الأخ��ضر)
بلغ��ت ح��وايل  680ك��م� ،2أي نح��و  %12.0م��ن م�س��احة
وم��راع.
أرا���ض زراعي��ة
ال�ضف��ة ،منه��ا ح��وايل  454ك��مٍ � 2
ٍ
وعل��ى �صعي��د �أعم��ال البن��اء يف ج��دار ال�ض��م (الفا�ص��ل)،
جت��ددت يف نهاي��ة �ش��هر �أبري��ل (ني�س��ان) م��ن ه��ذا الع��ام
�أعم��ال بن��اء اجل��دار ح��ول قري��ة الوجل��ة� ،ش��مال غ��رب
مدين��ة بي��ت حل��م ،بع��د توق��ف ا�س��تمر � 3س��نوات.
�س��يعزل اجل��دار القري��ة ع��ن معظ��م �أرا�ضيه��ا البالغ��ة
م�س��احتها ح��وايل (� )3آالف دومن ،وكذل��ك ع��ن حميطه��ا
اجلغ��رايف م��ع بق��اء طري��ق واح��دة تربطه��ا مبدين��ة بي��ت
ج��اال .وكان��ت �أعم��ال بن��اء اجل��دار ق��د توقف��ت قب��ل
ث�لاث �س��نوات بع��د �ضغ��ط قان��وين م��ن �أه��ايل القري��ة،
ومنظم��ات حقوقي��ة .وج��اء جت��دد �أعم��ال البن��اء يف
املقط��ع املذك��ور بع��د �أن �س��محت املحكم��ة العلي��ا
الإ��سرائيلية ببن��اء اجل��دار يف حمي��ط القري��ة.
تخط��ط �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلي ،وف��ق م��ا ن��شرته
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�صحيف��ة (ه�آرت���س) العربي��ة بتاري��خ  ،2017/5/1لع��زل
ح��وايل  3000دومن م��ن �أرا�ض��ي القري��ة خ��ارج اجل��دار،
ليت��م �ضمه��ا الحق�� ًا �إىل م��ا ي�س��مى مبتن��زه وطن��ي
ملرتوبول�ين القد���س ،م��ع �س��د الطري��ق �أم��ام �س��كان
القري��ة ،ومنعه��م م��ن الو�ص��ول �إىل ع�ين امل��اء يف املوق��ع.
تاريخي��ا ملحافظ��ة القد���س،
ي�ش��ار �إىل �أن قري��ة الوجل��ة تتب��ع
ًّ
ويعتم��د �س��كانها الذي��ن يحم��ل الكث�ير منه��م بطاق��ة الهوي��ة

«الزرق��اء» (الإ��سرائيلية) ،ويدفع��ون �رضيب��ة «الأرنون��ا»،
ب�ش��كل �أ�سا�س��ي عل��ى الزراع��ة ،وه��ي مق�س��مة �إىل مناط��ق
م�صنف��ة ح�س��ب اتفاقي��ة �أو�س��لو ب��ـ “ ،”A،B،Cوكان��ت
م�س��احتها تبل��غ نح��و � 17ألفً��ا و 500دومن؛ مل يتب��ق منه��ا
�س��وى � 3آالف دومن ،وتخط��ط �س��لطات االحت�لال البت�لاع
�أل��ف دومن منه��ا لأه��داف ا�س��تيطانية ،و�إقام��ة حدائ��ق
«وطني��ة» ،وه��دم جمي��ع املن��ازل املقام��ة فيه��ا.

8 .8العدالة المنتظرة والعدالة الغائبة
ا�س��تمرت �س��لطات االحت�لال اال��سرائيلي يف حرم��ان �ضحاي��اه م��ن الفل�س��طينيني م��ن
حقه��م يف االنت�ص��اف �أم��ا الق�ض��اء اال��سرائيلي ،م��ن خ�لال و�ض��ع العقب��ات �أم��ام
امل�ش��تكني ،و�إهم��ال املطالب��ات وال�ش��كاوى املدني��ة واجلنائي��ة املقدم��ة بخ�صو���ص
جرائ��م وجت��اوزات جي���ش االحت�لال اال��سرائيلي يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
وم��ن جه��ة �أخ��رى م��ا زال الفل�س��طينيون يتطلع��ون �إىل املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة
كملج���أ مه��م ورمب��ا �أخ�ير بع��د عرقل��ة واحيان�� ًا �إغ�لاق املالج��ئ الأخ��رى للعدال��ة.
وم��ع ذل��ك ،ه��ا ه��و الع��ام  2017ينق�ض��ي ومل تفت��ح املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة
حتقيق�� ًا يف اجلرائ��م املرتكب��ة م��ن قب��ل جي���ش االحت�لال اال��سرائيلي وقادت��ه �ض��د
الفل�س��طينيني يف الع��دوان عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام  ،2014وال��ذي راح �ضحيت��ه
( )1742مدني�� ًا ،منه��م ( )530طف�لا ،و( )302ام��ر�أة .كم��ا وتوا�ص��ل ا��سرائيل
�سيا�س��ة االعدام��ات امليداني��ة بادع��اء حماول��ة طع��ن ،والت��ي بات��ت �سيا�س��ة معلن��ة
ل�س��لطات االحت�لال اال��سرائيل ،حي��ث يت��م اط�لاق الن��ار به��دف القت��ل م��ن قب��ل
�س��لطات االحت�لال ملج��رد اال�ش��تباه.
ورغ��م العقب��ات اجلم��ة الت��ي تواج��ه منظوم��ة العدال��ة الدولي��ة ،والإن��كار املمنه��ج
للعدال��ة �أم��ام الق�ض��اء الإ��سرائيلي� ،إال �أن املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان وا�ص��ل
عمل��ه املتعل��ق مبالحق��ة جمرم��ي احل��رب اال��سرائيليني �أم��ام و�س��ائل العدال��ة املختلف��ة،
مب��ا ي�ش��مل املحاك��م اال��سرائيلية ،واملحاك��م الوطني��ة الت��ي تبا��شر والي��ة ق�ضائي��ة
دولي��ة عل��ى جرائ��م احل��رب ،وكذل��ك املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة.
املحكمة اجلنائية ما زالت تراوح مكانها
ق��دم املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ومرك��ز املي��زان ومرك��ز احل��ق ومرك��ز
ال�ضم�ير مذكرت�ين جديدت�ين للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،اعل��ن عنهم��ا بتاري��خ
� 20س��بتمرب 21،دي�س��مرب  .2017وتناول��ت املذك��رة الأوىل «اال�س��تيطان الإ��سرائيلي
يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة»� ،أم��ا املذك��رة الثاني��ة فق��د تناول��ت «عج��ز
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وامتن��اع �إ��سرائيل ع��ن التحقي��ق الف ّع��ال وحما�س��بة م��ن ي�ش��تبه يف ارتكابه��م جرائ��م
ح��رب»  .وكان املرك��ز و��شركا�ؤه ق��د �س��بق و�أن تقدم��وا بثالث��ة ملف��ات للمحكم��ة
يف الع��ام خ�لال العام�ين  .2016-2015تن��اول �أح��دى ه��ذه امللف��ات احل�ص��ار
املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة ،ومل��ف �آخ��ر ح��ول الع��دوان عل��ى قط��اع غ��زة
يف الع��ام  ،2014وثال��ث ح��ول حادث��ة «اجلمع��ة الأ�س��ود» يف رف��ح والت��ي قت��ل
وا�صي��ب فيه��ا ع��شرات م��ن املدني�ين يف ق�ص��ف مدفع��ي ع�ش��وائي ب�أوام��ر ا��سرائيلية
حت��ت غط��اء م��ا ي�س��مى بعملي��ة «هنيبع��ال» ،خ�لال ع��دوان  .2014وكان��ت
املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ق��د فتح��ت حتقيق�� ًا اولي�� ًا بتاري��خ  16يناي��ر  ،2015ح��ول
الأو�ض��اع يف الأر���ض املحتل��ة ،م��ن تاري��خ  13يولي��و � ،2014إال �إن��ه مل يح��دث �أي
تق��دم ملمو���س يف م�س��اعي املحكم��ة .ويف حين��ه مل متك��ن ال�س��لطات اال��سرائيلية
املحقق�ين التابع�ين للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة م��ن دخ��ول قط��اع غ��زة للوق��وف
عل��ى احلقائ��ق ،يف حت��د �س��افر للعدال��ة الدولي��ة ،يك�ش��ف ع��ن ني��ة مبيت��ه لطم���س
احلقائ��ق ،و�إن��كار �أي��ة فر�ص��ة للعدال��ة.
ا�رصار ا�رسائيلي على �إنكار العدالة للفل�سطينيني
ا�س��تمر نظ��ام العدال��ة الإ��سرائيلي يف جتاه��ل الإعدام��ات امليداني��ة الت��ي نفذه��ا جن��ود
و��شرطة االحت�لال �ض��د مواطن�ين فل�س��طينيني بادع��اء حماول��ة تنفي��ذ عملي��ات طع��ن
�أو ده���س �أو اط�لاق ن��ار �ض��د جن��ود االحت�لال �أو عنا��صر الأم��ن الإ��سرائيلي ،للع��ام
الث��اين عل��ى الت��وايل .وي�ض��اف �إىل ذل��ك احلال��ة امل�س��تمرة م��ن التجاه��ل واملماطل��ة
يف مالحق��ة وحماكم��ة اجلن��ود وامل�س��توطنني الإ��سرائيليني املتهم�ين باالعت��داء عل��ى
فل�س��طينيني .وتع��زز ه��ذه احلقائ��ق وا�س��تمرارها من��ذ ب��دء االحت�لال نتيج��ة واقعي��ة
مفاده��ا �أن نظ��ام العدال��ة الإ��سرائيلي ال يرغ��ب يف تق��دمي العدال��ة للفل�س��طينيني ،وي��صر
عل��ى اعط��اء ح�صان��ة للمعتدي��ن م��ن امل�س��توطنني وجن��ود االحت�لال .وبالت��ايل،
ا�صب��ح اللج��وء للعدال��ة الدولي��ة ه��و اخلي��ار املت��اح للفل�س��طينيني يف ظ��ل االن��كار
اال��سرائيلي الوا�ض��ح لأي��ة عدال��ة لل�ضحاي��ا الفل�س��طينيني.
 .16ق��ام �أح��د اجلن��ود اال��سرائيليني بتاري��خ 24
مار���س  2016بالإجه��از عل��ى �أح��د املواطن�ين
الفل�س��طينيني ،ويدع��ي عب��د الفت��اح ال��شريف،
بينم��ا كان م�صاب�� ًا وملق��ى عل��ى الأر���ض ،بع��د �أن
�أطل��ق اجلن��ود الن��ار علي��ه بدع��وى حماول��ة تنفي��ذ
عملي��ة طع��ن ،حي��ث �أطل��ق اجلن��دي ر�صا�ص��ة
مبا��شرة عل��ى ر�أ���س املواط��ن «ال��شريف» .وق��د
وجه��ت النياب��ة الع�س��كرية الإ��سرائيلية يف حين��ه
تهم��ة القت��ل غ�ير العم��د للقات��ل ،بالرغ��م م��ن
�أن اجلرمي��ة مت��ت ع��ن عم��د ،ا�س��تطاعت �أح��دى
الكام�يرات التق��اط امل�ش��هد ،وال��ذي يطل��ق
في��ه اجلن��دي الن��ار مبا��شرة عل��ى ر�أي ال�ضحي��ة،
يف الوق��ت ال��ذي كان��ت في��ه اال�س��عافات ق��د
و�صل��ت لنقل��ه بع��د ا�صابت��ه.
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وم��ن الدالئ��ل اجلدي��دة عل��ى �صوري��ة العدال��ة الت��ي يقدمه��ا الق�ض��اء اال��سرائيلي
للفل�س��طينيني �ص��دور حك��م ب��ـ � 18ش��هراً فق��ط عل��ى قات��ل اجلري��ح الفل�س��طيني،
عب��د الفت��اح ال��شريف ،بتاري��خ  24مار���س  ،2016حي��ث �أظه��ر فيدي��و م�ص��ور
بال�صدف��ة جن��دي ا��سرائيلي وه��و يطل��ق الن��ار مبا��شرة عل��ى ر�أ���س املواط��ن عب��د
الفت��اح ال��شريف وه��و جري��ح وملق��ى عل��ى الأر���ض 16.وجدي��ر بالذك��ر �أن القان��ون
والق�ض��اء اال��سرائيلي يعط��ي عقوب��ة ت�ص��ل �إىل �س��ت �س��نوات ملج��رد �إلق��اء حج��ر
عل��ى جي���ش االحت�لال ،وه��و م��ا يعك���س العقلي��ة العن�رصي��ة التمييزي��ة الت��ي يتعام��ل
به��ا الق�ض��اء اال��سرائيلي .ورغ��م كل ذل��ك ،ف���إن وزي��ر احل��رب اال��سرائيلي ،ليربم��ان،
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رف��ع مذك��رة للرئي���س اال��سرائيلي لإ�ص��دار عف��و ع��ن
اجلن��دي املج��رم .كم��ا و��صرح رئي���س ال��وزراء نتنياه��و
ب�أن��ه ي�س��اند اجلن��دي وعائلت��ه ،حي��ث عل��ق عل��ى احلك��م
بقول��ه «�إن��ه يعت�بر ي��وم احلك��م يوم�� ًا م�ؤمل�� ًا للجمي��ع
وخا�ص��ة «�أزاري��ا» (اجلن��دي القات��ل) وعائلت��ه ..ومب��ن
فيه��م �أن��ا »،و�أك��د يف ت�رصي��خ �آخ��ر �إن��ه ي�ؤي��د العف��و
ع��ن اجلن��دي القات��ل.
وكان املرك��ز ق��د ق��دم � 247ش��كوى جنائي��ة من��ذ
الع��ام  2014ور�س��ائل يطل��ب فيه��ا م��ن املدع��ي الع��ام
الع�س��كري الإ��سرائيلي فت��ح حتقي��ق جنائ��ي .تناول��ت
ه��ذه ال�ش��كاوى اجلنائي��ة ع��دداً كب�يراً م��ن احل��وادث
الت��ي وقع��ت �أثن��اء عملي��ة «اجل��رف ال�صام��د »،وقدم��ت
كل �ش��كوى بالنياب��ة ع��ن �ضحي��ة مدني��ة واح��دة �أو �أك�ثر،
متث��ل م��ا جمموع��ه � 1080ضحي��ة .و مل ي��رد للمرك��ز حت��ى
الآن �أي��ة ردود مو�ضوعي��ة فيم��ا يتعل��ق ب � 209ش��كوى
جنائي��ة عل��ى الرغ��م م��ن ت�أكي��د النياب��ة الع�س��كرية
ل�ش���ؤون العملي��ات ا�س��تالمها جمي��ع ال�ش��كاوى .كم��ا
وتلق��ى املرك��ز  20رداً �س��لبي ًا ت�ش�ير �إىل اتخ��اذ املدع��ي
الع��ام الع�س��كري ق��راراً بع��دم فت��ح حتقيق��ات يف 16
ق�ضي��ة ،وثالث��ة ردود ب�إغ�لاق املل��ف لع��دم العث��ور عل��ى
احل��ادث ،بالإ�ضاف��ة �إىل رد ي�ش�ير �إىل �أن التحقي��ق ق��د �أغل��ق
يف الق�ضي��ة املعروف��ة مبقت��ل �أربع��ة �أطف��ال م��ن عائل��ة
بك��ر قبال��ة �ش��اطئ بح��ر مدين��ة غ��زة .ويف ه��ذه الق�ضي��ة،
�أغل��ق املدع��ي الع�س��كري التحقي��ق ب�س��بب غي��اب �ش��بهة
ارت��كاب جن��ود االحت�لال الإ��سرائيلي جرمي��ة جنائي��ة،
ال �س��يما و�أن اجلن��ود  -كم��ا يدع��ي -مل يتمكن��وا م��ن
حتدي��د ال�ضحاي��ا عل��ى �أنه��م �أطف��ال.
ورداً عل��ى ردود املدع��ي الع��ام الع�س��كري ال�س��لبية،
ق��دم املرك��ز  19اعرتا�ض�� ًا �أم��ام امل�ست�ش��ار الق�ضائ��ي
للحكوم��ة الإ��سرائيلية و�أرفقه��ا بقائم��ة وا�ضح��ة م��ن
وا�ض��ح
ب�ش��كل
احلج��ج وامل��واد والأدل��ة الت��ي تثب��ت
ٍ
ٍ
�أن االحت�لال الإ��سرائيلي م�س���ؤول ع��ن ارت��كاب جرائ��م

ح��رب ،وبالت��ايل يطل��ب م��ن املدع��ي الع��ام الإ��سرائيلي
�أن يلغ��ي ق��رارات املدع��ي الع��ام الع�س��كري .وق��د
حول��ت ه��ذه االعرتا�ض��ات �إىل مكت��ب م�س��اعد املدع��ي
الع��ام اال��سرائيلي للمهم��ات اخلا�ص��ة ال��ذي ب��دوره
طل��ب م��ن املعرت�ض�ين التوج��ه م��رة �أخ��رى �إىل النياب��ة
الع�س��كرية اال��سرائيلية .وعل��ى الرغ��م م��ن ارف��اق كاف��ة
امل�س��تندات واالوراق الت��ي تثب��ت االدع��اء� ،إال �أن قي��ام
امل�ست�ش��ار الق�ضائ��ي ب�إع��ادة االعرتا�ض��ات م��رة �أخ��رى
للنياب��ة الع�س��كرية ه��و �أم��ر م�س��تغرب ويث�ير ع��دة
ت�س��ا�ؤالت ح��ول جدي��ة التعام��ل م��ع ه��ذه االعرتا�ض��ات
الت��ي ت�أخ��ذ وق��ت طوي��ل ملعاجلته��ا.
وم��ازال �ضحاي��ا الع��دوان الإ��سرائيلي الأخ�ير عل��ى
قط��اع غ��زة يف يوليو�-أغ�سط���س ( 2014ع��دوان
اجل��رف ال�صام��د) ينتظ��رون العدال��ة والإن�ص��اف ،بع��د
�أن ان�ضم��وا لقائم��ة طويل��ة ج��داً م��ن �ضحاي��ا الع��دوان
الإ��سرائيلي املتك��رر عل��ى قط��اع غ��زة يف ( 2012ع��دوان
عام��ود ال�س��حاب) ،ويف الع��ام ( 2009-2008ع��دوان
الر�صا���ص امل�صب��وب) .ويعت�بر ه��ذا الو�ض��ع حت��دٍ خط�ير
ملنظوم��ة العدال��ة الدولي��ة ،والت��ي يج��ب �أن تت�ص��دى
لتنك��ر االحت�لال الإ��سرائيلي ل��كل التزامات��ه الدولي��ة.
جدي��ر بالذك��ر �أن �س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلي ق��د
و�ضع��ت �سل�س��لة م��ن العقب��ات املادي��ة والقانوني��ة لعرقل��ة
و�ص��ول الفل�س��طينيني حلقه��م يف ج�بر ال��ضرر ،كان �آخره��ا
م�صادق��ة املحكم��ة العلي��ا اال��سرائيلية بتاري��خ  16دي�س��مرب
 2014عل��ى الأنظم��ة الت��ي متن��ع امل�ش��تكني �ض��د اجلي���ش
الإ��سرائيلي م��ن �س��كان قط��اع غ��زة م��ن دخ��ول الب�لاد
لإمت��ام الإج��راءات الق�ضائي��ة .وي�ض��اف �إىل ذل��ك الر�س��وم
التعجيزي��ة الت��ي فر�ضته��ا �س��لطات االحت�لال لرف��ع
دع��اوى التعوي���ض ،مم��ا اوج��د ا�س��تحالة مو�ضوعي��ة
لرف��ع دع��اوى تعوي���ض جلمي��ع املت�رضري��ن ،والذي��ن يق��در
عدده��م ب��الآالف  .وق��د كان التعدي��ل رق��م ( )8ل�س��نة
 2012لقان��ون الأ��ضرار املدني��ة (م�س���ؤولية الدول��ة)
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ال�ص��ادر �س��نة  ،1952مبثاب��ة �إن��كار كام��ل لأي فر���ص
لالنت�ص��اف ،فق��د مت مبوجب��ه �إعف��اء اجلي���ش الإ��سرائيلي م��ن
�أي��ة م�س���ؤولية مدني��ة بخ�صو���ص الأ��ضرار النا�ش��ئة ع��ن
العملي��ات الع�س��كرية الت��ي يجريه��ا اجلي���ش يف «دول��ة
الع��دو» .وق��د طب��ق ه��ذا التعدي��ل ب�أث��ر رجع��ي م��ن
الع��ام  ،2005مم��ا يعن��ي �أن��ه �أعف��ى اجلي���ش الإ��سرائيلي
لي���س فق��ط م��ن تعوي���ض �ضحاي��ا الع��دوان الإ��سرائيلي
الأخ�ير عل��ى غ��زة ،ب��ل �أي�ض�� ًا و�ضحاي��ا كل م��ن
الع��دوان اال��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام -2008
( 2009ع��دوان الر�صا���ص امل�صب��وب) ،ع��دوان الع��ام
( 2012ع��دوان عام��ود ال�س��حاب) ،وذل��ك بالإ�ضاف��ة
�إىل �أي ا�س��تهداف �آخ��ر ملدني�ين فل�س��طينيني من��ذ الع��ام
 .2005وق��د قام��ت املحاك��م الإ��سرائيلية يف اعق��اب
ه��ذا القان��ون ب��رد العدي��د م��ن الدع��اوى الت��ي �س��بق
�أن رفعه��ا املرك��ز للمطالب��ة بح��ق �ضحاي��ا الع��دوان
الإ��سرائيلي يف التعوي���ض.
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ويث�ير تعام��ل منظوم��ة العدال��ة اال��سرائيلية م��ع ال�ش��كاوى
الت��ي تق��دم م��ن فل�س��طينيني �ض��د اعت��داءات امل�س��توطنني
واجلي���ش اال��سرائيلي يف ال�ضف��ة الغربي��ة حقيق��ة مهم��ة،
�أن منظوم��ة العدال��ة اال��سرائيلية غ�ير راغب��ة يف توف�ير
عدال��ة للفل�س��طينيني .ووف��ق م��ا ذك��رت منظم��ة ي�ش��ن
دي��ن الإ��سرائيلية ا�س��تناداً �إىل معلوم��ات م��ن اجلي���ش
الإ��سرائيلي نف�س��ه ،ف���إن النياب��ة الع�س��كرية الإ��سرائيلية
�أغلق��ت التحقي��ق يف �أك�ثر م��ن  940ق�ضي��ة من��ذ الع��ام
� 2005ض��د م�س��توطنني ا��سرائيليني اتهم��وا باالعت��داء عل��ى
فل�س��طينيني ،م��ن �أ�ص��ل  1104ق�ضي��ة فتح��ت حتقيق��ات
فيه��ا� ،أي م��ا يع��ادل  %85م��ن الق�ضاي��ا مت �إغ�لاق
التحقيق��ات فيه��ا .وت�ضي��ف الإح�صائي��ات �أن  %95,6م��ن
الق�ضاي��ا املتعلق��ة ب�أ��ضرار مادي��ة ملمتل��كات ومزروع��ات
الفالح�ين الفل�س��طينيني ق��د �أغلق��ت لتق�ص�ير جه��ات
التحقي��ق اال��سرائيلية .وتق��ول املنظم��ة �أن احتمالي��ة
الو�ص��ول للعدال��ة للفل�س��طينيني يف ال�ضف��ة الغربي��ة �أم��ام
منظوم��ة العدال��ة اال��سرائيلية تبل��غ  %1,9فق��ط.
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الجزء الثاني
االنــــتهاكــــــــــــــــــــــــــات
الفلسطينية لحقوق
اإلنــسان ومعوقـــــــات
عـملـية الــــــــــــــــــتــحول
الــــــــديــــمقراطـــــــــــــي

الـمركــز الـفلسطيني لـحقــوق اإلنســـان

1 .1انتهاك الحق في الحياة واالعتداء على السالمة الشخصية
توا�صل��ت جرائ��م انته��اك احل��ق يف احلي��اة واالعت��داء عل��ى ال�س�لامة ال�ش��خ�صية خ�لال
الع��ام  ،2017ج��راء ا�س��تمرار حال��ة �س��وء ا�س��تخدام ال�س�لاح واالعت��داء عل��ى �س��يادة
القان��ون يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .و�ش��هدت الأرا�ض��ي الفل�س��طينية مزي��داً يف
ح��وادث القت��ل خ�لال نزاع��ات عائلي��ة و�ش��خ�صية ،وح��وادث القت��ل ج��راء �س��وء
ا�س��تخدام ال�س�لاح �أو العب��ث ب��ه خ��ارج �إط��ار القان��ون ،وح��وادث قت��ل الن�س��اء
عل��ى خلفي��ات خمتلف��ة ،م��ن بينه��ا جرمي��ة قت��ل عل��ى خلفي��ة م��ا ي�س��مى ق�ضاي��ا
ال��شرف.
ووفق�� ًا لتوثي��ق املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ،فق��د قت��ل خ�لال الع��ام ()٤٠
فل�س��طيني ًا ،يف ح��وادث تتعل��ق ب�س��وء ا�س��تخدام ال�س�لاح واالعت��داء عل��ى �س��يادة
القان��ون ،بينه��م (� )3أطف��ال و ( )10ن�س��اء .وم��ن ب�ين اجم��ايل القتل��ى� ،س��قط ()29
�ش��خ�ص ًا يف قط��اع غ��زة ،بينه��م (� )3أطف��ال ،و( )9ن�س��اء ،و(� )12آخري��ن يف ال�ضف��ة
الغربي��ة ،بينه��م ام��ر�أة واح��دة .كم��ا �أ�صي��ب خ�لال الع��ام (� )80آخري��ن ،بينه��م
( )56يف قط��اع غ��زة ،منه��م (� )7أطف��ال ،و ( )4ن�س��اء ،و( )24يف ال�ضف��ة الغربي��ة،
منه��م (� )9أطف��ال.
وكان��ت �أب��رز جرائ��م انته��اك احل��ق يف احلي��اة تن��درج �ضم��ن ال�س��ياقات التالي��ة:
ا�س��تخدام ال�س�لاح يف نزاع��ات �ش��خ�صية وعائلي��ة ()12؛ �س��وء ا�س��تخدام ال�س�لاح
�أو العب��ث ب��ه خ��ارج �إط��ار القان��ون ()٢٢؛ مقت��ل ( )٤مواطن�ين عل��ى �أي��دي �أف��راد
الأجه��زة الأمني��ة خ�لال مه��ام انف��اذ القان��ون ا�س��تخدمت فيه��ا تل��ك الأجه��زة
الق��وة املفرط��ة بح��ق املواطن�ين؛ وجرمي��ة قت��ل مواطن��ة عل��ى خلفي��ة م��ا ي�س��مى ب��ـ
ق�ضاي��ا ��شرف العائل��ة .فيم��ا قُت��ل (� )٥أ�ش��خا�ص يف ح��وادث فردي��ة يت�ص��ل ب�أعم��ال
املقاوم��ة يف قط��اع غ��زة.
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ا�ستخدام ال�سالح يف نزاعات �شخ�صية وعائلية
�ش��هد الع��ام  ،2017مقت��ل (� )12ش��خ�ص ًا ج��راء
ا�س��تخدام ال�س�لاح يف النزاع��ات ال�ش��خ�صية والعائلي��ة،
م��ن بينه��م طفل�ين ،و( )٣ن�س��اء  .وقت��ل يف قط��اع غ��زة
(� )7أ�ش��خا�ص ،و(� )5آخري��ن �س��قطوا يف ال�ضف��ة الغربي��ة.
 .وكان��ت �أب��رز احل��االت عل��ى النح��و الت��ايل:
1 .1بتاري��خ  5دي�س��مرب ،قت��ل املواط��ن يا��سر �س��هيل
حم��دان ب��دوي 23 ،عام�� ًا ،مت�أث��راً بجراح��ه ج��راء
�إط�لاق الن��ار علي��ه م��ن قب��ل �أح��د الأ�ش��خا�ص ،يف
مدين��ة رف��ح ،يف الي��وم ال�س��ابق ،عل��ى خلفي��ة ن��زاع
�ش��خ�صي .
2 .2بتاري��خ  11نوفم�بر ،قت��ل املواط��ن عم��ار ح�س�ين �أب��و
خاط��ر 34 ،عام�� ًا ،ج��راء �إ�صابت��ه ب�أع�يرة ناري��ة يف
�أنح��اء ج�س��مه ،و�أ�صي��ب �ش��قيقه حمم��د 36 ،عام�� ًا،
بعي��ار ن��اري يف الكت��ف خ�لال �ش��جار عائل��ي يف
خمي��م الن�ص�يرات ،و�س��ط قط��اع غ��زة.
3 .3بتاري��خ  3نوفم�بر ،قت��ل املواط��ن (م.م.ك) 28 ،عام�� ًا،
ج��راء �إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري يف ظه��ره ،فيم��ا �أ�صي��ب
�ش��قيقه بعي��ار ن��اري يف قدم��ه ،خ�لال �ش��جار عائل��ي
ا�س��تخدمت في��ه الأ�س��لحة الناري��ة يف بل��دة ال��رام،
�ش��مال مدين��ة القد���س املحتل��ة .ا�س��م ال�ضحي��ة
4 .4بتاري��خ � 30أكتوب��ر ،ت��ويف املواط��ن �إ�س��ماعيل حمم��د
الغ�ص�ين 28 ،عام�� ًا ،م��ن خمي��م الن�ص�يرات ،و�س��ط
قط��اع غ��زة ،مت�أث��راً ب�إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري يف

الر�أ���س� ،أطل��ق علي��ه خ�لال �ش��جار عائل��ي وق��ع يف
املخي��م بتاري��خ � 28أكتوب��ر .وق��د �أ�صي��ب خ�لال
ال�ش��جار �أي�ض�� ًا  3مواطن�ين �آخري��ن بالأع�يرة الناري��ة.
5 .5بتاري��خ � 21أغ�سط���س ،قت��ل املواطن رات��ب ح�س�ين
رات��ب اب��و ع�ص��ب 26 ،عا ًم��ا ،م��ن �س��كان مدين��ة
اخللي��ل ،بع��د ا�صابت��ه بعي��ار ن��اري يف الظه��ر واخ��ر
يف الكت��ف ،ج��راء �إط�لاق م�س��لحني الن��ار علي��ه
وه��و داخ��ل حم��ل لبي��ع الألع��اب يف منطق��ة احلر���س
مبدين��ة اخللي��ل.
6 .6بتاري��خ  27يولي��و ،قتل��ت الطفل��ة �ضح��ي ح�س��ام �س��امل
ال�س��حباين 11 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان ح��ي ال�ص�برة،
مبدين��ة غ��زة ،ج��راء �إ�صابته��ا بعي��ار ن��اري يف
الظه��ر وخ��رج م��ن الرقب��ة ،خ�لال �ش��جار عائل��ي
ا�س��تخدمت خالل��ه اال�س��لحة الناري��ة.
7 .7بتاري��خ  11ماي��و ،قتل��ت املواطن��ة كف��اح عب��د املطل��ب
�س��امل م�س��لم (م�صل��ح) 23 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان خمي��م
ال�ش��ابورة يف مدين��ة رف��ح ،وه��ي �أم لطفل�ين وحام��ل
لتو�أم�ين يف ال�ش��هر الراب��ع ،ج��راء �إ�صابته��ا بعي��ار
ن��اري يف اجله��ة اليمن��ى م��ن ال�ص��در.
8 .8بتاري��خ  13فرباي��ر ،قتل��ت املواطن��ة �ألف��ت حمم��د
�ش��اهني 45،عام�� ًا ،ج��راء �إ�صابته��ا بعي��ار ن��اري
يف ال�ص��در ،و�أ�صي��ب اثن��ان �آخ��ران ب�أع�يرة ناري��ة
خ�لال �ش��جار عائل��ي يف قري��ة وادي غ��زة (جح��ر
الدي��ك) ،جن��وب ��شرق مدين��ة غ��زة.

املركز ي�ستقبل وفد م�ؤ�س�سة ميزيرور الأملانية بتاريخ � 16سبتمرب .2017
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 .١٧فيم��ا بع��د ،اعتق��ل مواطن��ون اعرتف��وا ب�أنه��م
��� حي��ث كان��وا يطلق��وا
�أ�صاب��وا حمام��ي باخلط أ
الن��ار ع�ش��وائياً.

�سوء ا�ستخدام ال�سالح �أو العبث به خارج �إطار القانون
قت��ل خ�لال الع��ام ( )٢٢مواطن�� ًا ،يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،ج��راء �س��وء
ا�س��تخدام ال�س�لاح �أو العب��ث ب��ه ،م��ن بينه��م ( )3طف��ل ،وام��ر�أة واح��دة .وم��ن ب�ين
اجم��ايل القتل��ى� ،س��قط ( )4يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،و ( )16يف قط��اع غ��زة .وكان��ت
�أب��رز تل��ك احل��االت عل��ى النح��و الت��ايل:
1 .1بتاري��خ � 13أكتوب��ر ،قتل��ت املواطن��ة �صابري��ن رم��زي �س��عدي اب��و �ش��عبان27،
عام�� ًا ،م��ن �س��كان ح��ي ال�ش��يخ ر�ض��وان ،ج��راء �إ�صابته��ا يف الر�أ���س بعي��ار
ن��اري �س��اقط جمه��ول امل�ص��در ،اثن��اء تواجده��ا م��ع زوجه��ا يف �ش��ارع النف��ق،
و�س��ط مدين��ة غ��زة.
2 .2بتاري��خ � 27س��بتمرب ،قت��ل ال�ش��اب ط��ارق فواز خ�ض��ورة 19،عام�� ًا ،م��ن خمي��م
املغ��ازي ،و�س��ط قط��اع غ��زة ،ج��راء �إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري يف البط��ن ،بينم��ا كان
يق��وم بتنظي��ف �س�لاح م��ن ن��وع كال�ش��ينكوف داخ��ل منزل��ه.
3 .3بتاري��خ � 24س��بتمرب ،قت��ل املواط��ن ب�ش��ار حاف��ظ حمام��ي44 ،عام�� ًا ،ج��راء
�إط�لاق جمهول�ين الن��ار علي��ه ،و�إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري يف ال�ص��در ،بينم��ا كان
يحر���س عم��ارة قي��د الإن�ش��اء يف �ش��ارع  16بالق��رب م��ن احل��رم الق��دمي جلامع��ة
17
النج��اح الوطني��ة ،و�س��ط مدين��ة نابل���س.

4 .4بتاري��خ � 18س��بتمرب ،قتل��ت املواطن��ة رن��اد عم��ار
قدي��ح 21 ،عام�� ًا ،ج��راء �إ�صابته��ا بعي��ار ن��اري يف
الرقب��ة ،انطل��ق م��ن م�سد���س باخلط���أ داخ��ل منزله��ا
ببل��دة عب�س��ان الكب�ير�� ،شرق خ��ان يون���س.
5 .5بتاري��خ �14س��بتمرب ،قت��ل الطف��ل حمم��د �ص�لاح حام��د
نا��صر 16 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان مدين��ة دي��ر البل��ح،
و�س��ط القط��اع ،ج��راء �إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري اخ�ترق
الف��م وخ��رج م��ن الر�أ���س م��ن اخلل��ف ،وذل��ك
ج��راء عبث��ه ب�س�لاح قري��ب ل��ه يف منزل��ه يف �ش��ارع
حم��د ،ببل��دة بي��ت حان��ون.
6 .6بتاري��خ  12يوني��و ،قتل��ت املواطن��ة (ر���.س.ع)27 ،
عام�� ًا ،م��ن �س��كان ح��ي ال�ش��عف�� ،شرق مدين��ة غ��زة،
ج��راء �إ�صابته��ا بعي��ار ن��اري ناف��ذ يف العن��ق .وق��د
ق��ام زوجه��ا ،بت�س��ليم نف�س��ه لل��شرطة ،ف��ور مقتله��ا،
وادع��ى ب���أن ر�صا�ص��ة انطلق��ت م��ن م�سد�س��ه اخلا���ص
باخلط���أ ،داخ��ل منزل��ه� ،أدت اىل مقتله��ا عل��ى الف��ور.
7 .7بتاري��خ  11يولي��و ،قت��ل املواط��ن حمم��د ح�س��ن حمم��د
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�أب��و زاه��ر 27 ،عام�� ًا ،م��ن خمي��م جبالي��ا ،يف حمافظ��ة
�ش��مال غ��زة ،ج��راء �إ�صابت��ه بعي��ار ن��اري طائ���ش
اخ�ترق ظه��ره وا�س��تقر يف ال�ص��در.
8 .8بتاري��خ  5ماي��و ،قت��ل الطف��ل ج��ود خلي��ل ح�س��ام
�أب��و رجيل��ة� 3 ،أع��وام ،م��ن �س��كان خزاع��ة�� ،شرق
أث��را ب�إ�صابت��ه اخلط�يرة قب��ل �أ�س��بوع
خ��ان يون���س ،مت� ً
ب�ش��ظايا عي��ار ن��اري يف الر�أ���س ،انطل��ق م��ن �س�لاح
�أح��د �أقارب��ه خ�لال تواج��ده يف من��زل ج��ده بعب�س��ان
الكب�يرة.
قتله خالل مهمات انفاذ القانون
قت��ل خ�لال الع��ام ( )٤مواطن�ين خ�لال مهم��ات انف��اذ
القان��ون عل��ى �أي��دي �أف��راد الأجه��زة الأمني��ة يف ح��وادث
ا�س��تخدمت يف بع�ضه��ا الق��وة املفرط��ة بح��ق املواطن�ين.
فق��د قت��ل مواط��ن خ�لال مه��ام انف��اذ القان��ون غ��زة ،فيم��ا
قت��ل مواط��ن خ�لال ا�ش��تباكات م�س��لحة ب�ين االجه��زة
االمني��ة وم�س��لحني فل�س��طينيني يف ال�ضف��ة الغربي��ة .كم��ا
قت��ل عن��صر �أم��ن خ�لال ا�ش��تباك م��ع ممجموع��ة م��ن
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امل�س��لحني .فيم��ا ق��ام اح��د اال�ش��خا�ص باط�لاق الن��ار
عل��ى نف�س��ه ل��دى حماول��ه اجه��زه االم��ن اعتقال��ه.
1 .1بتاري��خ  19نوفم�بر ُ ،قت��ل املواط��ن عو���ض �س��ليم
ال�ش��اعر 32 ،عام�� ًا ،م��ن مدين��ة رف��ح ،جن��وب قط��اع
غ��زة ،وال��ذي كان حمتج��زا ل��دى جه��از �أم��ن احل��دود،
بع��د �أن �أطل��ق �أف��راد الأم��ن الن��ار علي��ه ،بادع��اء �أن��ه
ح��اول اله��رب� ،أثن��اء �إج��راء تفتي���ش يف مزرعت��ه.
2 .2بتاري��خ  19مار���س ،قت��ل �أح��د �أف��راد الأم��ن الوطن��ي
الفل�س��طيني ويدع��ى ح�س��ن �أب��و احل��اج21 ،عام��اً ،م��ن
�س��كان بل��دة كوب��ر يف حمافظ��ة رام اهلل ،ج��راء ا�صابت��ه بعي��ار
ن��اري يف الر�أ���س ،و�أ�صي��ب زميل��ه .كم��ا �أ�صي��ب م�س��لح
مطل��وب للعدال��ة ،ويدع��ى �أحم��د ناج��ي �أب��و حم��ادة،
امللق��ب «بالزعبور»27،عام�� ًا ،م��ن خمي��م بالط��ة ،بعياري��ن
ناري�ين يف الظه��ر والرقب��ة ،خ�لال ا�ش��تباك ب�ين الطرف�ين،
وق��ع حينم��ا ح��اول اف��راد االم��ن اعتق��ال املطل��وب.
3 .3بتاري��خ  15يوني��و� ،أطل��ق املواط��ن ع�لاء حم��اد
علي��وة 39 ،عام��اً ،الن��ار عل��ى نف�س��ه اثن��اء حماول��ة
اعتقال��ه م��ن قب��ل عنا��صر االم��ن م��ن منزل��ه يف
خ��ان يون���س.
4 .4بتاري��خ � 13س��بتمرب ،قت��ل ال�ش��اب عب��د اجللي��ل
الهرو���ش 34 ،عام��اً ،مطلوب�� ًا للعدال��ة ،بع��د اط�لاق
الن��ار علي��ه م��ن قب��ل ق��وات االم��ن الفل�س��طيني يف
مدين��ة يط��ا ،جن��وب اخللي��ل-.
مقت��ل �أح��د املواطن�ين عل��ى اي��دي �أف��راد املقاوم��ة بالق��رب م��ن
موق��ع تدري��ب
وث��ق املرك��ز خ�لال الع��ام مقت��ل �أح��د املواطن�ين عل��ى
اي��دي �أف��راد املقاوم��ة يف منطق��ة املغراق��ة ،و�س��ط قط��اع
غ��زة ،بدع��وى ا�ش��تباههم بتحركات��ه بالق��رب م��ن موق��ع
التدري��ب الع�س��كري.
بتاري��خ  7ماي��و ،قت��ل املواط��ن �أ��شرف �س��مري �أحم��د
عوي�ض��ة 39،عام�� ًا ،م��ن �س��كان م��شروع بي��ت الهي��ا
�ش��مال قط��اع غ��زة ،ج��راء �إ�صابت��ه بالر�صا���ص �أطلق��ه
علي��ه �أف��راد املقاوم��ة يف منطق��ة املغراق��ة ،و�س��ط القط��اع.

وذك��ر املتح��دث الإعالم��ي با�س��م ال��شرطة ،املق��دم �أمي��ن
البطنيج��ي ،ب���أن �أف��راد م��ن املقاوم��ة ق��د �أطلق��وا الن��ار عل��ى
املواط��ن عوي�ض��ة ،ل��دى ا�ش��تباههم بتح��ركات �أ�ش��خا�ص
يف منطق��ة املغراق��ة ،بع��د �أن طلب��وا منه��م التوق��ف� ،إال
�أنه��م رف�ض��وا والذوا بالف��رار .ولف��ت البطنيج��ي �إىل
�أن��ه �أطلق��ت الن��ار جت��اه امل�ش��تبه به��م ،مم��ا �أدى لإ�صاب��ة
�أحده��م واعتق��ال �آخ��ر ،و�أن امل�ص��اب نق��ل اىل م�ست�ش��فى
�ش��هداء الأق�ص��ى ،وت��ويف بع��د ذل��ك .و�أ�ش��ار البطنيج��ي
�أن التحقيق��ات يف احلادث��ة م��ن قب��ل املباح��ث العام��ة
�أظه��رت �أن امل�ش��تبه به��م قام��وا ب��سرقة كاب�لات كهرب��اء
م��ن املنطق��ة ،م�ضيف�� ًا �أن الق�ضي��ة م��ا زال��ت قي��د التحقي��ق.
اعتداءات على املمتلكات العامة
وث��ق املرك��ز خ�لال الع��ام  ،2017اعت��داءات عل��ى
ممتل��كات عام��ة م��ن قب��ل مواطن�ين ،ذات عالق��ة
باالعت��داء عل��ى �س��يادة القان��ون ،ا�س��تخدم يف بع�ضه��ا
املعت��دون الأ�س��لحة الناري��ة كو�س��يلة تهدي��د ،م��ن �أبرزه��ا
االعت��داء عل��ى م�ست�ش��فيات وتخري��ب بع���ض م��ن
ممتلكاته��ا .وكان��ت �أب��رز احل��االت عل��ى النح��و الت��ايل:
1 .1يف �أعق��اب مقت��ل املواط��ن عو���ض ال�ش��اعر 32 ،عام��اً،
عل��ى �أي��دي �أف��راد ال��شرطة يف مدين��ة رف��ح ،بتاري��خ
 19نوفم�بر ،ق��ام �أف��راد غا�ضب�ين م��ن عائل��ة القتي��ل
ب�إح��راق �س��يارة جه��از �أم��ن احل��دود �أم��ام م�ست�ش��فى
�أب��و يو�س��ف النج��ار ،وحطم��وا حمتوي��ات ق�س��م
احل��وادث والط��وارئ يف امل�ست�ش��فى ،مم��ا �أدى �إىل
توق��ف اخلدم��ة العالجي��ة يف الق�س��م.
2 .2بتاري��خ � 29أغ�سط���س ،اعت��دى مرافق��و �إح��دى
املري�ض��ات بال��ضرب عل��ى ثالث��ة ممر�ض�ين ،وقام��وا
بتحطي��م ب��اب غرف��ة العناي��ة املرك��زة يف م�ست�ش��فى
غ��زة الأوروب��ي�� ،شرق مدين��ة خ��ان يون���س ،قب��ل �أن
تتدخ��ل ال��شرطة وتعتق��ل ثالث��ة منه��م .وكان مرافق��و
املري�ض��ة وعدده��م نح��و � 50ش��خ�ص ًا حاول��وا
الدخ��ول معه��ا لغرف��ة العناي��ة املرك��زة ،غ�ير �أن
الطاق��م الطب��ي ح��اول منعه��م م��ن ذل��ك .وحدث��ت
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م�ش��ادات ب�ين الطاق��م الطب��ي واملرافق�ين ،تط��ورت لالعت��داء عل��ى املمر�ض�ين
و�إ�صاب��ة ثالث��ة منه��م ،وه��م )1 :حمم��ود اخلطي��ب 25،عام�� ًا ،و�أ�صي��ب بك��سر
يف عظم��ة الأن��ف؛ � )2ص�بري �ش��يخ العي��د 32 ،عام�� ًا ،و�أ�صي��ب بر�ضو���ض يف
الأط��راف؛ و� )3إكرام��ي حمم��د �أب��و ج��ودة 34 ،عام�� ًا ،و�أ�صي��ب بر�ضو���ض يف
الوج��ه واليدي��ن.
3 .3بتاري��خ  31يولي��و ،ق��ام م�س��لحون باالعت��داء عل��ى �س��يارة ا�س��عاف تابع��ة جلمعي��ة
اله�لال الأحم��ر الفل�س��طيني ،داخ��ل م�ست�ش��فى ال��رازي بجن�ين ،نقل��ت ��شرطي ًا
م�صاب�� ًا ج��راء ح��ادث �س�ير ،بينم��ا كان عل��ى ر�أ���س عمل��ه ،يف مط��اردة �س��يارة غ�ير
قانوني��ة ،يف بل��دة برق�ين ،غرب��ي جن�ين ،واعت��دوا عل��ى طاق��م اال�س��عاف ،وم��ن ث��م
توج��ه ع��دد منه��م اىل مكت��ب مدي��ر ع��ام امل�ست�ش��فى ،ف��واز عب��د الرحم��ن حم��اد،
وقام��وا بتهدي��ده بالقت��ل ان مل يق��م بتحوي��ل ال��شرطي امل�ص��اب اىل �إح��دى م�ست�ش��فيات
ا��سرائيل للع�لاج عل��ى الف��ور .كم��ا ق��ام امل�س��لحون باقتح��ام ق�س��م الط��وارئ يف
امل�ست�ش��فى ،و�أطلق��وا الن��ار بجان��ب موظ��ف ق�س��م اال�س��تقبال ،وقام��وا بتحطي��م
حمتوي��ات املكت��ب .وق��ام امل�س��لحون باالعت��داء عل��ى الطاق��م الطب��ي املك��ون م��ن
الدكت��ور حمم��د ع�صعو���ص ،والدكت��ور �صال��ح حمم��ود ،واملمر���ض ج�لال تركم��ان،
وفن��ي الأ�ش��عة �أجم��د �س��باعنة ،واملمر�ض��ة �س��حر الطوبا�س��ي ،وب��د�أوا ب�رضبه��م
وتك�س�ير حمتوي��ات ق�س��م الط��وارئ م��ن �أث��اث وكمبيوت��ر ،وو�ض��ع �أحده��م
امل�سد���س يف ر�أ���س الطبي��ب �صال��ح وق��ال ل��ه�« :إن مل تغ��ادر امل�ست�ش��فى �س��تموت».
جرائم قتل ن�ساء
وث��ق املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان خ�لال الع��ام  ،2017مقت��ل ( )10م��ن
الن�س��اء �ضم��ن ح��وادث �س��وء ا�س��تخدام ال�س�لاح والعب��ث ب��ه ،بينه��ا ( )1يف ال�ضف��ة
الغربي��ة و ( )9يف قط��اع غ��زة .18كم��ا وث��ق املرك��ز جرمي��ة قت��ل واح��دة� ،صنف��ت
�ضم��ن م��ا ي�س��مى بـ«ق�ضاي��ا ��شرف العائل��ة» .فبتاري��خ  8مت��وز ،و�صل��ت جث��ة املواطن��ة
(�س���.ش) 36 ،عام�� ًا ،اىل م�ست�ش��فى نا��صر مبدين��ة خ��ان يون���س وعليه��ا �آث��ار خن��ق عل��ى
الرقب��ة ،وج��رى اب�لاغ ال��شرطة بالأم��ر .ووفق�� ًا مل�ص��ادر يف ال��شرطة ،فق��د ج��رى فت��ح
حتقي��ق يف احلادث��ة ،وحتوي��ل جثم��ان املتوف��اة للط��ب ال��شرعي ،حي��ث �أ�ش��ارت املعطي��ات
الأولي��ة �إىل �أن اجلرمي��ة وقع��ت عل��ى خلفي��ة م��ا ي�س��مى ��شرف العائل��ة ،وج��رى اعتق��ال
�ش��قيقي القتيل��ة للتحقي��ق معهم��ا ح��ول مالب�س��ات اجلرمي��ة ودوافعه��ا.

 .18انظر تفا�صيل هذه اجلرائم �أعاله...
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و�إذ ينظ��ر املرك��ز بخط��ورة بالغ��ة الرت��كاب جرائ��م عل��ى خلفي��ة م��ا ي�س��مى «ق�ضاي��ا
��شرف العائل��ة» ،ف�إن��ه ي�أم��ل م��ن ال�س��لطات اتخ��اذ �إج��راءات جدي��ة ملواجهته��ا ،مب��ا
يف ذل��ك تطبي��ق الق��رار بقان��ون ال��ذي �أ�ص��دره الرئي���س الفل�س��طيني بتاري��خ 15
ماي��و  ،2011باعتب��ار مث��ل ه��ذه اجلرائ��م ت��سري عليه��ا عقوب��ة القت��ل ،وال يح��وز
مرتكبوه��ا �أحكام�� ًا خمفف��ة.
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2 .2تصعيد وسوابق خطيرة في استخدام عقوبة االعدام
�ش��هد الع��ام  2017ت�صعي��داً و�س��وابق خط�يرة يف ا�س��تخدام عقوب��ة االع��دام ،وي�أم��ل
املرك��ز �أن متث��ل امل�صاحل��ة مدخ ً
�لا للح��د م��ن حال��ة اال��سراف يف ا�س��تخدام ه��ذه
العقوب��ة يف قط��اع غ��زة ،متهي��دا لإلغائه��ا .ويع��د ت�ش��كيل «حمكم��ة املي��دان» الع�س��كرية
يف قط��اع غ��زة ،وعر���ض املتهم�ين بق�ضاي��ا خم��درات عل��ى املحاك��م الع�س��كرية
وا�ص��دار اح��كام اع��دام بحقه��م ،التط��ورات الأخط��ر عل��ى م�س��توى ا�س��تخدام
عقوب��ة الإع��دام يف الع��ام  .2017كم��ا وارتف��ع مع��دل ا�س��تخدام وتنفي��ذ عقوب��ة
الإع��دام يف الع��ام  ،2017حي��ث و�ص��ل ع��دد اح��كام االع��دام ( )31حكم�� ًا ،منه��ا
( )19حكم�� ًا جدي��دا ،ونف��ذ ( )6اح��كام بالإع��دام دون م�صادق��ة الرئي���س يف خمالق��ة
للقان��ون اال�سا�س��ي الفل�س��طينية ل�س��نة  .2003وق��د كان��ت جمي��ع اح��كام االع��دام
ال�ص��ادرة ه��ذا الع��ام يف قط��اع غ��زة ،مثلم��ا كان الأم��ر يف الع��ام املا�ض��ي ،2016
حي��ث مل ي�ص��در �أو ينف��ذ �أي حك��م يف ال�ضف��ة الغربي��ة خ�لال العام�ين املا�ضي�ين.
ويعت�بر ت�ش��كيل حمكم��ة املي��دان الع�س��كرية يف ماي��و  ،2017ملحاكم��ة املتهم�ين بقت��ل
فقه��اء ال�س��ابقة الأخط��ر يف تاري��خ منظوم��ة العدال��ة الفل�س��طينية مب��ا ت�ضمنت��ه م��ن
ان��كار حل��ق املتهم�ين يف الدف��اع وخمالف��ة للقان��ون .وق��د �ش��كلت املحكم��ة ونف��ذت
الأح��كام يف خمالف��ة للقان��ون ال��ذي يبي��ح ت�ش��كيلها ،حي��ث مل يع��ط املتهم�ين ح��ق
الدف��اع كم��ا مل ي�ص��ادق الرئي���س الفل�س��طيني عل��ى احلك��م قب��ل التنفي��ذ مثلم��ا
ي�ش�ترط قان��ون االج��راءات اجلزائي��ة الث��وري لع��ام  1979نف�س��ه وال��ذي �ش��كلت
املحكم��ة مبوجب��ه ،وكذل��ك مثلم��ا ت�ش�ترط امل��ادة ( )109م��ن القان��ون اال�سا�س��ي
ا لفل�س��طيني .
وجدي��ر بالذك��ر �أن املحكم��ة �ش��كلت ب��دون ق��رار م��ن الرئي���س الفل�س��طيني ويف
غ�ير حال��ة ا�ش��تباك �أو ��صراع م�س��لح  ،كم��ا ت�ش�ترط املادت��ان ( )130 ،129م��ن
القان��ون ا�ص��ول املحاكم��ات الث��وري وال��ذي �ش��كلت مبوجب��ه ه��ذه املحكم��ة غ�ير
الد�س��تورية .وي�ض��اف �إىل ذل��ك �أن املحكم��ة عر���ض عليه��ا مدني��ون يف خمالف��ة وا�ضح��ة
للقان��ون الأ�سا�س��ي الفل�س��طيني ،وال��ذي ي�ؤك��د عل��ى ح��ق املته��م يف التقا�ض��ي �أم��ام
قا�ضي��ه الطبيع��ي يف امل��ادة ( )30من��ه .وجدي��ر بالذك��ر �أن حمكم��ة املي��دان ت�ص��در
ق��رارات غ�ير قابل��ة لال�س��تئناف وقابل��ة للتنفي��ذ ب�ش��كل ف��وري ،وه��و �أم��ر ال ميك��ن
قبول��ه ب���أي ح��ال ،لأن��ه ينتق���ص م��ن ح��ق الدف��اع وه��و ح��ق ا�سا�س��ي م��ن حق��وق
الإن�س��ان املل��زم لل�س��لطة الفل�س��طينية ،وال جت��وز علي��ه اال�س��تثناءات .وي�ؤك��د املرك��ز
�أن قان��ون العقوب��ات الث��وري وقان��ون ا�ص��ول املحاكم��ات الث��وري قانون��ان غ�ير
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د�س��توريان ،حي��ث مل يعر�ض��ا عل��ى املجل���س الت��شريعي.
وم��ع ذل��ك ف���إن ت�ش��كيل حمكم��ة املي��دان يف ماي��و 2017
وم��ا مت تنفي��ذه م��ن اح��كام كان خمالف�� ًا حت��ى له��ذا
القان��ون غ�ير الد�س��توري والظ��امل ،حي��ث ال ين�س��جمان
م��ع احل��د الأدن��ى م��ن معاي�ير العدال��ة املتع��ارف عليه��ا
وامللزم��ة لل�س��لطة الفل�س��طينية مبوج��ب اتفاقي��ات حق��وق
الإن�س��ان� ،س��يما العه��د ال��دويل للحق��وق املدني��ة
وال�سيا�س��ية ،وال��ذي �صادق��ت علي��ه دول��ة فل�س��طني يف
الع��ام .2014
وق��د �ش��هد الع��ام � 2017س��ابقة خط�يرة �أخ��رى ،وه��ي
عر���ض املتهم�ين بق�ضاي��ا االجت��ار باملخ��درات عل��ى
املحاك��م الع�س��كرية ،وا�ص��دار اح��كام اع��دام بحقه��م،
وه��و م��ا يعت�بر خمالف��ة للقان��ون الفل�س��طيني وخ��روج
فا�ض��ح عل��ى القان��ون .وق��د ر�ص��د املرك��ز ( )5اح��كام
بالإع��دام �ص��درت م��ن حماك��م ع�س��كرية عل��ى متهم�ين
يف ق�ضاي��ا خم��درات� ،أحده��ا ا�س��تنفذ طري��ق الطع��ن
باال�س��تئناف ،ولك��ن مل ينف��ذ �أي منه��ا ل�ل�آن .وي�ش��كل
عر���ض ق�ضاي��ا املخ��درات عل��ى الق�ض��اء الع�س��كري
م�س��توى جدي��د م��ن تغ��ول ال�س��لطة التنفيذي��ة عل��ى
ال�س��لطة الق�ضائي��ة ،حي��ث د�أب��ت املحاك��م الع�س��كرية
عل��ى حماكم��ة مدني�ين يف قط��اع غ��زة بق�ضاي��ا عمال��ة،
�إال �أن ه��ذا الع��ام ه��و االول ال��ذي ي�ش��هد عر���ض مدني�ين
يف ق�ضاي��ا خم��درات .وق��د ح��ذر املرك��ز الفل�س��طيني يف
حين��ه ،م��ن االجن��رار �إىل ع�س��كرة قط��اع غ��زة ،خلط��ورة
ذل��ك عل��ى كاف��ة مناح��ي احلي��اة وخا�ص��ة الأم��ان.
وبلغ��ة االرق��ام ،فق��د و�ص��ل ع��دد اح��كام االع��دام �إىل
( )31حكم��ا �ص��درت من��ذ بداي��ة الع��ام  ،2017منه��ا
( )12ت�أيي��د لأح��كام �س��ابقة و( )19حكم�� ًا جدي��دا.
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وبه��ذا يرتف��ع ع��دد �أح��كام الإع��دام يف مناط��ق ال�س��لطة
الفل�س��طينية من��ذ الع��ام � 1994إىل ( )203حكم�� ًا ،منه��ا
( )173حكم�� ًا يف قط��اع غ��زة ،و( )30حكم�� ًا يف ال�ضف��ة
الغربي��ة .وم��ن ب�ين الأح��كام ال�ص��ادرة يف قط��اع غ��زة،
�ص��در ( )115حكم�� ًا منه��ا من��ذ الع��ام .2007
وق��دد نف��ذت ال�س��لطات يف غ��زة ( )6احكام�� ًا بالإع��دام،
( )3منه��ا بتاري��خ  6ابري��ل  ،2017بته��م تتعل��ق بالقت��ل،
وال��ـ(� )3أح��كام الأخ��رى نف��ذت بن��اء عل��ى حك��م
�ص��ادر ع��ن «حمكم��ة املي��دان» الع�س��كرية� ،ض��د املدان�ين
م��ن قب��ل املحكم��ة بقت��ل م��ازن فقه��اء� ،أح��د الق��ادة يف
حرك��ة حما���س ،ونف��ذ احلك��م بتاري��خ  25ماي��و .2017
ويعت�بر ه��ذا الع��دد م��ن �أح��كام املنف��ذة ه��و الع��دد
الأك�بر خ�لال ع��ام واح��د ،من��ذ �س��يطرة حرك��ة حما���س
عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام  .2007وجدي��ر ذك��ره �أن ()9
اح��كام بالإع��دام ق��دد نف��ذت من��ذ ت�ش��كيل حكوم��ة
الوح��دة الوطني��ة يف الع��ام  .2014وق��د نف��ذت ه��ذه
الأح��كام دون م�صادق��ة الرئي���س الفل�س��طيني يف خمالف��ة
�رصيح��ة للقان��ون الفل�س��طيني� ،س��يما امل��ادة ( )109م��ن
القان��ون الأ�سا�س��ي الفل�س��طيني والت��ي تن���ص عل��ى:
«ال ينف��ذ حك��م الإع��دام ال�ص��ادر م��ن �أي��ة حمكم��ة
�إال بع��د الت�صدي��ق علي��ه م��ن رئي���س ال�س��لطة الوطني��ة
ا لفل�س��طينية » .
وجدي��ر بالذك��ر ان ال�س��لطة الفل�س��طينية ق��د نف��ذت من��ذ
ت�أ�سي�س��ها )41( ،حكم�� ًا بالإع��دام ،منه��ا ( )39حكم�� ًا
يف قط��اع غ��زة ،و حكم��ان اثن��ان يف ال�ضف��ة الغربي��ة.
وم��ن ب�ين الأح��كام املنف��ذة يف قط��اع غ��زة)28( ،
حكم�� ًا نف��ذت من��ذ الع��ام  2007دون م�صادق��ة الرئي���س
الفل�س��طيني خالف�� ًا للقان��ون.
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احكام االعدام الجديدة الصادرة خالل الثالث اعوام الماضية
وتبيان عدد االحكام الصادرة من محاكم عسكري

2016

2015
محكمة عسكرية
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2017
محكمة مدنية

احكام االعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثالث سنوات السابقة

2015

2017

2016
الضفة الغرب�ية

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

غزة

�أحكام االعدام التي �صدرت يف ال�سلطة الفل�سطينية خالل العام 2017
الرقم

تاريخ احلكم

اال�سم

حمل ال�سكن

نوع املحكمة

حمل االتهام

1

2017-1-11

ن.و.ج

غزة

بداية

قتل

2

2017-1-11

م.ع.ج

غزة

بداية

قتل

3

2017-1-24

خ.ج�.أ

غزة

بداية

قتل

4

2017-1-24

غ�.ش�.أ

و�سطى

بداية

قتل

5

2017-2-20

�أ�.أ�.أ

خان يون�س

بداية

تخابر
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�أحكام االعدام التي �صدرت يف ال�سلطة الفل�سطينية خالل العام 2017

90

الرقم

تاريخ احلكم

اال�سم

حمل ال�سكن

نوع املحكمة

حمل االتهام

7

2017-2-20

غ�.ش�.أ

ال�شمال

بداية

تخابر

8

2017-2-20

�أ�.أ�.أ

غزة

ا�ستئناف

تخابر

9

2017-2-20

خ.م�.س

الو�سطى

ا�ستئناف

تخابر

10

2017-2-20

ع.ع.هـ

خان يون�س

عليا

تخابر

11

2017-2-20

ر.ح.ع

خان يون�س

عليا

تخابر

12

2017-3-2

�أ.ع�.أ

الو�سطى

بداية

قتل

13

2017-3-19

ر.ح.م

رفح

بداية

خمدرات

14

2017-3-19

ز�.أ.ت

رفح

بداية

خمدرات

15

2017-3-29

ح.م�.ش

ال�شمال

ا�ستئناف

قتل

16

2017-5-4

م.م.خ

ال�شمال

ا�ستئناف

قتل

17

2017-5-4

ع.ن.ن

رفح

ا�ستئناف

قتل

18

2017-5-4

م.م�.أ

رفح

ا�ستئناف

قتل

19

2017-5-11

ع.و.ق

رفح

حمكمة ع�سكرية (بداية)

االجتار باملخدرات

20

2017-5-11

م�.أ.ج

غزة

حمكمة ع�سكرية (بداية)

االجتار باملخدرات

21

2017-5-11

ر.ح.م

رفح

حمكمة ع�سكرية (درجة ثانية)

االجتار باملخدرات

22

2017-5-21

�أ.م.ل

الو�سطى

حمكمة امليدان الع�سكرية

تخابر وقتل

23

2017-5-21

هـ.م.ع

غزة

حمكمة امليدان الع�سكرية

تخابر وقتل

24

2017-5-21

ع�.أ.ن

غزة

حمكمة امليدان الع�سكرية

تخابر وقتل

25

2017-6-1

م�.أ.م

ال�شمال

حمكمة النق�ض

قتل

26

2017-7-12

ن.غ.ع

خان يون�س

نق�ض

قتل

27

2017-7-12

�أ.ع.ز

الو�سطى

ا�ستئناف

قتل

28

2017-9-26

�ص�.أ.ج

خان يون�س

بداية

قتل

29

2017-9-26

ي.ح�.أ

خان يون�س

بداية

قتل

30

2017-9-26

�أ.ع.ب

خان يون�س

بداية

قتل

31

2017-12-28

م.م.خ

خان يون�س

بداية

قتل
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3 .3االعتقــال غيــر القانونــي وممارســة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة
ا�س��تمرت الأجه��زة الأمني��ة يف ال�ضف��ة وغ��زة يف اعتق��ال مواطن�ين �أو ا�س��تدعائهم،
دون اتب��اع االج��راءات القانوني��ة ،وتنته��ك حقوقه��م الت��ي كفله��ا القان��ون الأ�سا�س��ي
الفل�س��طيني واملعاي�ير الدولي��ة ذات العالق��ة .وتت��م االعتق��االت يف كث�ير م��ن الأحي��ان
دون مذك��رة اعتق��ال قانوني��ة ،كم��ا يتعر���ض املعتقل��ون �أو امل�س��تدعون خ�لال ذل��ك
لل��ضرب والإهان��ة واملعامل��ة احلاط��ة بالكرام��ة.
وتلق��ى املرك��ز العدي��د م��ن ال�ش��كاوى ،تفي��د بوق��وع ممار�س��ات تعذي��ب يف �صف��وف
ه���ؤالء املعتقل�ين� ،إم��ا داخ��ل مراك��ز التوقي��ف وال�س��جون التابع��ة للأجه��زة االمني��ة
يف ال�ضف��ة الغربي��ة وغ��زة ،خ�لال ف�ترات االعتق��ال واالحتج��از� ،أو خ�لال اقتياده��م
لل�س��جون �أو مق��رات االحتج��از والتوقي��ف .وت�ؤك��د ع��شرات االف��ادات والت�صاري��ح
امل�ش��فوعة بالق�س��م الت��ي يقدمه��ا املدع��ون� ،أو ذووه��م ،ب���أن الأجه��زة الأمني��ة
ا�س��تخدمت و�س��ائل حتقي��ق خمتلف��ة تعت�بر �ش��ك ً
ال م��ن ا�ش��كال التعذي��ب واملعامل��ة
القا�س��ية وال�لا �إن�س��انية واحلاط��ة بالكرام��ة بح��ق ه���ؤالء املعتقل�ين�/أو املحتجزي��ن.
ممار�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة:
ا�س��تمر ا�س��تخدام التعذي��ب واملعامل��ة القا�س��ية م��ن قب��ل الأجه��زة الأمني��ة الفل�س��طينية
املختلف��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،عل��ى نط��اق وا�س��ع بح��ق املعتقل�ين
واملحتجزي��ن يف ال�س��جون ومراك��ز التوقي��ف التابع��ة له��ا.
�إن �ش��يوع ظاه��رة التعذي��ب يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية ،وا�س��تمرار ممار�س��تها
عل��ى نط��اق وا�س��ع م��ن قب��ل الأجه��زة الأمني��ة� ،إ�ضاف��ة لع��دم وج��ود دالئ��ل حقيقي��ة
ت�ش�ير لقي��ام اجله��ات املخت�ص��ة بالتحقي��ق يف ه��ذه اجلرائ��م وحما�س��بة مقرتفيه��ا ،ي�ؤك��د
عل��ى �أن ه��ذه اجلرمي��ة تت��م بطريق��ة منهجي��ة ومنظم��ة ،ولي�س��ت ح��االت فردي��ة كم��ا
يك��رر امل�س���ؤولون االدع��اء بذل��ك.
ور�ص��د املرك��ز خ�لال الع��ام� ،أ�ش��كال ع��دة م��ن جرائ��م التعذي��ب �ض��د م��ن
ي�ش��تبه ب�أنه��م ق��د ارتكب��وا جرائ��م جنائي��ة ،و�ض��د م��ن حتي��ط به��م �ش��بهات �أمني��ة،
واخل�ص��وم ال�سيا�س��يني و�س��واهم .وت�تراوح ه��ذه الأ�س��اليب ب�ين �إجب��ار الأ�ش��خا�ص
عل��ى البق��اء يف �أو�ض��اع م�ؤمل��ة واحلرم��ان م��ن الن��وم لف�ترات طويل��ة ،وب�ين ال�ش��بح
لف�ترات طويل��ة ،م��روراً بال��ضرب بالفلك��ة ،والتهدي��دات بالقت��ل ،وو�ض��ع املحتجزي��ن
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يف ظ��روف مهين��ة يف زنازي��ن �أو غ��رف �ضيق��ة تفتق��ر للتهوي��ة وال تتمت��ع بظ��روف
�صحي��ة مالئم��ة .وكان��ت �أك�ثر �أ�ش��كال التعذي��ب تك��راراً ه��ي �إجب��ار املحتجزي��ن
عل��ى الوق��وف يف �أو�ض��اع �صعب��ة و�ش��اقة لف�ترات طويل��ة ،ومتك��ررة ،مب��ا ب��ات
يع��رف بعملي��ة «ال�ش��بح» ،مم��ا ي�س��بب �آالم�� ًا رهيب��ة يف جمي��ع �أنح��اء اجل�س��م خا�ص��ة
ال�س��اقني واليدي��ن ،ويت��م ب�أ�ش��كال خمتلف��ة.
فف��ي قط��اع غ��زة وث��ق املرك��ز العدي��د م��ن احل��االت الت��ي ادع��ى خالله��ا امل�ش��تكون
تعر�ضه��م للتعذي��ب �أثن��اء عملي��ات التحقي��ق واال�س��تجواب داخ��ل مق��رات الأجه��زة
الأمني��ة ،خا�ص��ة ال��شرطة اجلنائي��ة 19.ور�ص��د املرك��ز ع��ددا م��ن احل��االت �ش��كلت من��اذج
�صارخ��ة للتعذي��ب ،حي��ث تعر���ض معتقل��ون لأذى بلي��غ .وذك��ر(م.غ)  19عام�� ًا ،م��ن
مدين��ة غ��زة ،ب�أن��ه تعر���ض للتعذي��ب عل��ى �أي��دي �أف��راد ال��شرطة ،مب��ا يف ذل��ك ال��ضرب
امل�برح بالع�ص��ي عل��ى �أنح��اء ج�س��ده ،و�أ�ض��اف« :ق��ام ��شرطي بتثبي��ت ر�أ�س��ي و�آخ��ر ثب��ت
ي��دي اليمن��ى وو�ضع��وا قي��د حدي��دي يف ي��دي الي��سرى وربطوه��ا بال��سرير ،وق��ام احده��م
ب�رضب��ي عليه��ا ب�س�لاحه ،مم��ا �أدى اىل ك��سرها» .و�أف��اد مواط��ن �آخ��ر( ،م.ق) 45 ،عام�� ًا ،يف
بل��دة عب�س��ان الكب�يرة�� ،شرق خ��ان يون���س ،ب�أن��ه تعر���ض لل�ش��بح ،وال��ضرب بالفلك��ة،
واحلرم��ان م��ن الن��وم ،وقل��ع الأظاف��ر ،واحلق��ن مب��ادة غ�ير معروف��ة ،ل��دى جه��ازي الأم��ن
الداخل��ي ،واملخاب��رات .و�أ�ض��اف مواط��ن ثال��ث( ،م���.ش.ف) 30 ،عام�� ًا ،م��ن خ��ان
يون���س ،ب�أن��ه تعر���ض للتعذي��ب يف مق��ر االم��ن الداخل��ي مبدين��ة غ��زة ،بو�س��ائل خمتلف��ة،
منه��ا :ال�ش��بح ،والوق��وف ب�أ�س��لوب «البا���ص» ،وال��ضرب بالفلك��ة ،واحلرم��ان م��ن الن��وم،
�إ�ضاف��ة اىل املعامل��ة ال�س��يئة واحلاط��ة بالكرام��ة ،مب��ا يف ذل��ك الو�ض��ع يف زنزان��ة مت�س��خة،
وع��دم تلق��ي زي��ارات م��ن الأه��ل ،وع��دم توف��ر الرعاي��ة ال�صحي��ة الالزم��ة ،واحلرم��ان
م��ن الطع��ام ال��كايف واملالئ��م .و�أ�ض��اف امل�ش��تكي»:كان الطبي��ب يعط��ي املوافق��ة ل�ضاب��ط
التحقي��ق بامكاني��ة اال�س��تمرار يف التعذي��ب ،مب��ا يف ذل��ك ال�ش��بح».

 .١٩للمزي��د م��ن التفا�صي��ل ،راج��ع تقري��ر املرك��ز
ح��ول التعذي��ب يف ال�س��جون ومراك��ز التوقي��ف
الفل�س��طينية خ�لال الف�ترة ب�ين اكتوب��ر ٢٠١٦
حت��ى �س��بتمرب ٢٠١٧
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ويف ال�ضف��ة الغربي��ة ،تلق��ى املرك��ز مزي��داً م��ن االف��ادات وال�ش��كاوى م��ن مواطن�ين
ادع��وا خالله��ا تعر�ضه��م للتعذي��ب عل��ى �أي��دي الأجه��زة الأمني��ة يف مراك��ز
االعتق��ال و التوقي��ف ،خا�ص��ة جه��ازي املخاب��رات العام��ة والأم��ن الوقائ��ي .ومل
تقت��صر ح��االت التعذي��ب يف ال�ضف��ة عل��ى ن�ش��طاء �سيا�س��يني ب��ل نف��ذت بح��ق
معتقل�ين عل��ى خلفي��ات جنائي��ة �أي�ض�� ًا .وذك��ر �أحده��م ،وه��و طال��ب جامع��ي،
(ب.ن.ع) ،م��ن �س��كان كف��ر قلي��ل ،ق�ض��اء نابل���س ،ب�أن��ه ج��رى تعذيب��ه ل��دى جه��از
ي��دي م��ن
املخاب��رات العام��ة ،عل��ى خلفي��ة ن�ش��اطه الطالب��ي ،و�أ�ض��اف« :مت رب��ط
ّ
اخلل��ف بحب��ل ب�أعل��ى �س��قف الك��ردور ومت �س��حبه اىل الأعل��ى حت��ى �أ�صبح��ت �أق��ف
عل��ى ر�ؤو���س �أ�صابع��ي وب��د�أت اللكم��ات وال�صفع��ات تنه��ال عل��ى وجه��ي وجمي��ع
�أنح��اء ج�س��دي مل��دة خم�س��ة دقائ��ق .و�أف��اد �آخ��ر ،وه��و املواط��ن (ق.ز.ف)22 ،
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عام�� ًا ،م��ن مدين��ة اخللي��ل ،بتعر�ض��ه للتعذي��ب يف مق��ر
املخاب��رات مبدبن��ة اخللي��ل ،مب��ا يف ذل��ك ال��ضرب وال��ركل
وال�ش��بح ،و�أ�ض��اف...« :وق��ام احلار���س برفع��ي وتعليق��ي
للأعل��ى م��ن ي��داي ،حت��ى الم�س��ت �أ�صاب��ع قدم��اي
الأر���ض «ال�ش��بح» ،وا�س��تمر ذل��ك نح��و � 3س��اعات».
و�أ�ض��اف معتق��ل ثال��ث ،وه��و (م.ع.ع) 27 ،عام�� ًا،
م��ن بي��ت كاح��ل باخللي��ل ،ح��ول تعر�ض��ه للتعذي��ب
يف مق��ر املخاب��رات يف املدين��ة« :قام��وا برب��ط قدم��اي
ا�س��فل الكر�س��ي بحب��ل ،و�ش��دوهما للخل��ف وربطوهم��ا
بي��داي ،واح��ضر �أحده��م ع�ص��ا وق��ام ب�رضب��ي عل��ى
باط��ن قدم��اي وعل��ى ي��داي ،وكن��ت �أع��اين م��ن ربط��ي
عل��ى �ش��كل و�ضعي��ة «امل��وزة.
وفيات يف ال�سجون ومراكز االعتقال
ت��ويف خ�لال الع��ام �س��بعة مواطن�ين داخ��ل مراك��ز التوقي��ف
وال�س��جون التابع��ة للأجه��زة الأمني��ة الفل�س��طينية،ثالثة منه��م
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،والأربع��ة الآخ��رون يف قط��اع غ��زة.
1 .1بتاري��خ  5مار���س � ،2017أعل��ن املجم��ع الطب��ي يف رام
اهلل ،ع��ن وف��اة املوق��وف )غ.د( م��ن جن�ين ،يف �س��جن
�أريح��ا ،يف ظ��روف مل يت��م االف�ص��اح عنه��ا وكان )غ.د(
ق��د مت حتويل��ه م��ن �س��جن اريح��ا للم�ست�ش��فى يف رام اهلل
بتاري��خ  26فرباي��ر  ، 2017حت��ى �أعل��ن ع��ن وفات��ه.
ي�ش��ار اىل �أن )غ.د( ق��د مت توقيف��ه م��ن الق�ض��اء بتاري��خ 1
مار���س  ،2017بتهم��ة القت��ل العم��د لثالث��ة مواطن�ين.
2 .2تاري��خ � 25أبري��ل  ،2017ت��ويف املوق��وف (م.ب)،
 43عام�� ًا ،م��ن �س��كان خ��ان يون���س ،يف مرك��ز
توقي��ف دي��ر البل��ح .وذك��رت وزارة الداخلي��ة بغ��زة� ،أن
املوق��وف ُوج��د داخ��ل غرفت��ه جث��ة هام��دة حينم��ا
ح��اول الن��زالء يف نف���س الغرف��ة �إيقاظ��ه يف ال�صب��اح،
وبين��ت �أن��ه كان موقوف�� ًا موق��وف عل��ى ذم��ة ق�ضي��ة
جنائي��ة من��ذ تاري��خ  15فرباي��ر .2016
3 .3بتاري��خ � 8أغ�سط���س  ،2017ت��ويف املواط��ن )ع .د(،
 23عام��ا ،م��ن بل��دة بي��ت فج��ار ،بي��ت حل��م� ،أثن��اء
وج��وده يف مرك��ز �إ�ص�لاح وت�أهي��ل بي��ت حل��م .وكان

)ع.د( موقوف��ا من��ذ  18يوم��ا مبذك��رات ق�ضائي��ة
لع��دم دف��ع الدي��ن .وق��د نق��ل جثمان��ه للط��ب
ال��شرعي ،وب�ين �أن �س��بب الوف��اة كان��ت نوب��ة قلبي��ة.
 4 .4بتاري��خ � 6س��بتمرب  ،2017ت��ويف املواط��ن )ر.
ج( 22 ،عام��ا ،م��ن بل��دة راف��ات مبحافظ��ة رام اهلل
والب�يرة� ،أثن��اء وج��وده يف نظ��ارة ��شرطة �ضواح��ي
القد���س .وكان )ر.ج( ق��د ا�س��تدعي يف نف���س الي��وم
م��ن قب��ل ��شرطة ال�ضواح��ي للتحقي��ق مع��ه ب�ش���أن
�ش��كاوى �ض��ده .وا�ش��تكى )ر.ج( �أثن��اء التحقي��ق
مع��ه م��ن �آالم ح��ادة يف �ص��دره ،نق��ل عل��ى اثره��ا
اىل جمم��ع فل�س��طني الطب��ي بوا�س��طة �س��يارة ا�س��عاف،
غ�ير �أن��ه ف��ارق احلي��اة ف��ور دخول��ه .وق��د فتح��ت
النياب��ة العام��ة حتقيق��ا يف ظ��روف الوف��اة.
5 .5تاري��خ � 19س��بتمرب� ،أعلن��ت النياب��ة العام��ة ع��ن وف��اة
موق��وف لديه��ا حي��ث ادع��ت �أن��ه ق��ام بالقف��ز م��ن
ناف��ذة غرف��ة التحقي��ق يف الطاب��ق الراب��ع م��ن مبن��ى
النياب��ة اجلزئي��ة مبدين��ة غ��زة ،وا�ضاف��ت النياب��ة �أن
املوق��وف (خ.ح) �أ�صي��ب بج��روح خط�يرة نق��ل عل��ى
�إثره��ا اىل امل�ست�ش��فى وم��ن ث��م وفات��ه .وبتاري��خ 8
�أكتوب��ر � ،2017أ�ص��درت النياب��ة العام��ة يف غ��زة بيان�� ًا
�أعلن��ت في��ه نتائ��ج التحقي��ق يف وف��اة (خ.ح) ،حي��ث
�أك��دت �أن وفات��ه كان��ت نتيج��ة رم��ي نف�س��ه م��ن
�ش��باك مبن��ى النياب��ة ،و�أن��ه مل يثب��ت تعر�ض��ه للتعذي��ب
خ�لال توقيف��ه« ،و� ّإن��ا كان م�صاب�� ًا بكدم��ات ب�س��يطة
فق��ط نتيج��ة �رضب��ه م��ن قب��ل املواطن�ين املتجمهري��ن
ف��ور القب���ض علي��ه( ،خ�لال اعتقال��ه عل��ى خلفي��ة
��سرقة) وذل��ك ثاب��ت م��ن خ�لال التقاري��ر الطبي��ة
الأولي��ة وتقري��ر الط��ب ال��شرعي.
6 .6بتاري��خ � 22س��بتمرب� ،أعلن��ت امل�ص��ادر الطبي��ة يف
م�ست�ش��فى القد���س ،مبدين��ة غ��زة ،ع��ن وف��اة الطف��ل
فاي��ق عب��د رب��ه �س��لمان 16 ،عام�� ًا ،م��ن بي��ت الهي��ا،
بع��د مكوث��ه يف �أك�ثر م��ن م�ست�ش��فى وه��و يف حال��ة
م��وت ��سريري من��ذ تاري��خ � 2س��بتمرب  .2017وكان
�س��لمان موقوف��ا داخ��ل نظ��ارة مرك��ز ��شرطة بي��ت
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الهي��ا ،وه��و مرك��ز توقي��ف للبالغ�ين ،من��ذ تاري��خ 2
يولي��و  ،2017عل��ى خلفي��ة �ش��جار �ش��خ�صي .وبتاري��خ
� 2س��بتمرب� ،أعلن��ت ال��شرطة �أن الطف��ل �س��لمان ح��اول
االنتح��ار ب�ش��نق نف�س��ه داخ��ل حم��ام النظ��ارة بوا�س��طة
«�ش��باح» ،حي��ث نق��ل اىل امل�ست�ش��فى االندوني�س��ي يف
ّ
جبالي��ا ،وه��و يف حال��ة م��وت ��سريري ،وم��ن ث��م
نق��ل اىل ق�س��م العناي��ة املركزي��ة يف م�ست�ش��فى ال�ش��فاء
مبدين��ة غ��زة ،قب��ل �أن يح��ول م�ؤخ��راً �إىل م�ست�ش��فى
القد���س ،حت��ى �أعل��ن ع��ن وفات��ه .ووفق�� ًا لإف��ادة ذوي
ال�ضحي��ة ،ف�إن��ه ق��د ذك��ر له��م تعر�ض��ه ل�س��وء معامل��ة
داخ��ل النظ��ارة ،ل��دى زيارته��م ل��ه �صب��اح ذات الي��وم
ال��ذي �أعل��ن في��ه ع��ن انتح��اره.
7 .7بتاري��خ � 24س��بتمرب � ،2017أعل��ن ع��ن وف��اة ال�س��جني
(�أ���.س.ف) 29 ،عام�� ًا ،يف م�ست�ش��فى ال�ش��فاء مبدين��ة
غ��زة ،بع��د �أن نق��ل �إلي��ه م��ن مرك��ز ��شرطة ال�ش��جاعية،
حي��ث كان يق�ض��ي م��دة حكم��ه البالغ��ة عام�� ًا واح��داً
عل��ى خلفي��ة ��سرقة .ووفق��ا لإف��ادة �ش��قيق ال�ضحي��ة
ال��ذي كان يرافق��ه يف ال�س��جن مبرك��ز ال�ش��جاعية ،وكان
حمتج��زاً عل��ى خلفي��ة ��سرقة �أخ��رى ،يف ح��وايل ال�س��اعة
 7:30م��ن �صب��اح ي��وم االح��د � 24س��بتمرب ،بينم��ا كان
�ش��قيقه �أحم��د متوجه�� ًا اىل احلم��ام ،وقب��ل �أن يدخ��ل،
�س��قط عل��ى الأر���ض مغ�ش��ي ًا علي��ه ،وكان ج�س��ده
يرتع���ش ،وتغ�ير لون��ه اىل الل��ون الأحم��ر .و�أ�ض��اف:
نادين��ا عل��ى ال��شرطة ،وا�س��تجابوا ونقل��وه بع��د نح��و
 10دقائ��ق اىل عي��ادة ال�ص��وراين ،الت��ي رف�ض��ت
ا�س��تقباله ،حي��ث �أعي��د اىل مرك��ز ��شرطة ال�ش��جاعية،
و�أح��ضروا طبيب�� ًا موقوف�� ًا عل��ى ذم��ة مالي��ة ،ملعاينت��ه،
حي��ث �أك��د خط��ورة حالت��ه ،وم��ن ث��م ج��رى حتويل��ه
مل�ست�ش��فى ال�ش��فاء ،حي��ث �أعل��ن ع��ن وفات��ه .و�أعل��ن
الط��ب ال��شرعي �أن وف��اة (�أ���.س.ف) ج��اءت نتيج��ة
ت�ضخ��م يف ع�ض�لات القل��ب.
االعتقاالت واال�ستدعاءات على خلفية �سيا�سية
وث��ق املرك��ز خ�لال الع��ام  ،2017ا�س��تمرار االجه��زة
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الأمني��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،اعتق��ال
وا�س��تدعاء الع��شرات م��ن املواطن�ين والنا�ش��طني ،كال يف
مناط��ق نف��وذه ،عل��ى خلفي��ات �سيا�س��ية .ويق�ترن ذل��ك
بانته��اكات حلقوقه��م الأ�سا�س��ية الت��ي كفله��ا القان��ون
الفل�س��طيني ،واملعاي�ير الدولي��ة ذات العالق��ة .وتت��م
االعتق��االت يف �أغل��ب الأحي��ان دون مذك��رة اعتق��ال
قانوني��ة ،كم��ا يتعر���ض املعتقل��ون خ�لال ذل��ك لل��ضرب
والإهان��ة واملعامل��ة احلاط��ة بالكرام��ة.
فف��ي قط��اع غ��زة ،تعر���ض الع��شرات م��ن ن�ش��طاء حرك��ة
(فت��ح) والعامل�ين ال�س��ابقني يف الأجه��زة الأمني��ة التابع��ة
لل�س��لطة يف رام اهلل ،لالعتق��ال عل��ى ف�ترات متباع��دة خ�لال
الع��ام ،وواجه��وا يف كث�ير م��ن الأحي��ان ته��م التخاب��ر م��ع
رام اهلل ،والقي��ام ب�أعم��ال خمل��ة بالأم��ن الع��ام .وتعر���ض
العدي��د م��ن ه���ؤالء الن�ش��طاء واملوظف�ين ملعامل��ة مهين��ة.
كم��ا وث��ق املرك��ز تعر���ض العدي��د م��ن ن�ش��طاء التي��ار
ال�س��لفي لالعتق��ال غ�ير القان��وين ،وا�ش��تكى ع��دد منه��م
م��ن تعر�ض��ه ل�س��وء معامل��ة يف مراك��ز التوقي��ف والتحقي��ق.
ويف ال�ضف��ة الغربي��ة تعر���ض الع��شرات م��ن املواطن�ين
املح�س��وبني عل��ى حركت��ي حما���س واجله��اد الإ�س�لامي،
وح��زب التحري��ر لالعتق��ال واال�س��تدعاء عل��ى �أي��دي
الأجه��زة الأمني��ة ،خا�ص��ة جه��از املخاب��رات العام��ة،
جه��از الأم��ن الوقائ��ي ،وجه��از اال�س��تخبارات الع�س��كرية.
وناهي��ك ع��ن اعتق��ال ه���ؤالء املواطن�ين عل��ى خلفي��ة
�سيا�س��ية وب�ش��كل تع�س��في يف كث�ير م��ن الأحي��ان ،يتعر���ض
ه���ؤالء املعتقل��ون النته��اكات وا�ضح��ة حلقوقه��م ،حي��ث
يت��م توقي��ف بع�ضه��م عل��ى ذم��ة املحاف��ظ ،فيم��ا يعر���ض
البع���ض عل��ى الق�ض��اء الع�س��كري رغ��م �أنه��م مدني��ون .كم��ا
وث��ق املرك��ز اعتق��ال ع��شرات املواطن�ين ب�ش��كل غ�ير قان��وين
عل��ى خلفي��ات ن�ش��اطاتهم النقابي��ة ،والطالبي��ة .ووث��ق املرك��ز
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ع��ددا م��ن احل��االت رف�ض��ت فيه��ا
الأجه��زة الأمني��ة تنفي��ذ ق��رارات املحاك��م والإف��راج ع��ن
املعتقل�ين� ،أو ت�أخ�ير الإف��راج عنه��م بخ�لاف ق��رار املحاك��م.
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4 .4استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي
ا�س��تمر تعطي��ل عم��ل املجل���س الت��شريعي خ�لال الع��امل  ،2017وب��ات االنق�س��ام
الت��شريعي �أك�ثر جت��ذراً ،حي��ث ا�س��تمر الرئي���س الفل�س��طيني يف ا�ص��دار ت��شريعات
با�س��تخدام �صالحيات��ه مبوج��ب امل��ادة ( )43م��ن القان��ون الأ�سا�س��ي ،كم��ا وا�س��تمرت
كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح يف ا�ص��دار ت��شريعات با�س��م املجل���س الت��شريعي ،ب��ل
وا�س��تحداث �صالحي��ات جدي��دة ال متلكه��ا ال�س��لطة الت��شريعية نف�س��ها .وم��ن جان��ب
�آخ��ر ا�س��تمر االحت�لال اال��سرائيلي يف اعتق��ال ن��واب م��ن املجل���س الت��شريعي،
كممار�س��ة متك��ررة ،بات��ت ك�سيا�س��ة ممنهج��ة ،يعم��ل االحت�لال م��ن خالله��ا عل��ى
عرقل��ة �أي��ة فر�ص��ة لبن��اء دول��ة فل�س��طينية دميقراطي��ة .ويف ظ��ل ه��ذه االج��واء م��ا
زال املجتم��ع يتطل��ع �إىل امت��ام اتف��اق امل�صاحل��ة ،واع��ادة تفعي��ل املجل���س الت��شريعي
مب��ا ي�ضم��ن ا�س��تقرار و�س�لامة النظ��ام القان��وين ،كخط��وة مهم��ة عل��ى طري��ق بن��اء
الدول��ة الفل�س��طينية الدميقراطي��ة.
وبانق�ض��اء الع��ام  ،2017مت��ر �س��بعة اع��وام تقريب�� ًا عل��ى اال�س��تحقاق الد�س��توري
بعق��د االنتخاب��ات الت��شريعية والرئا�س��ية ،والت��ي كان��ت م�س��تحقة من��ذ الع��ام .2010
وبالرغ��م م��ن وج��ود ا�س��انيد وم�بررات قانوني��ة ال�س��تمرار الرئي���س الفل�س��طيني
واملجل���س الت��شريعي يف ممار�س��ة مهامه��م رغ��م انته��اء واليته��م� ،إال �أن ه��ذا الو�ض��ع
يعك���س تعدي�� ًا خط�يراً عل��ى ح��ق املواطن�ين يف �س��لطات متث��ل توجهاته��م احلقيقي��ة،
وخا�ص��ة �إذا و�ضعن��ا يف احل�س��بان تغ�ير الكتل��ة االنتخابي��ة ب�ش��كل حا�س��م يف الع��شر
�س��نوات الت��ي تل��ت �آخ��ر انتخاب��ات .وه��ذا الو�ض��ع يخال��ف التزام��ات ال�س��لطة
الفل�س��طينية مبوج��ب امل��ادة ( )25م��ن العه��د ال��دويل للحق��وق املدني��ة ال�سيا�س��ية املل��زم
له��ا بع��د �أن ان�ضم��ت ل��ه يف الع��ام  ،2014والت��ي �أك��دت عل��ى ح��ق املواطن�ين يف
اختي��ار م��ن ميثله��م يف انتخاب��ات ح��رة ،نزيه��ة ،ودوري��ة.
عمل��ت �س��لطات االحت�لال اال��سرائيلي عل��ى فر���ض �إج��راءات تع�س��فية �ض��د ن��واب
املجل���س كد�أبه��ا من��ذ انتخ��اب املجل���س احل��ايل يف الع��ام  ،2006حي��ث متار���س
االعتق��ال التع�س��في بحقه��م مل��دد متفاوت��ة ق��د ت�س��تمر لأع��وام ،وغالب�� ًا دون توجي��ه
تهم��ة �أو حماكم��ة ،حت��ت �س��تار االعتق��ال الإداري .وتعك���س االرق��ام واالج��راءات
التع�س��فية ،مث��ل حظ��ر كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح يف القد���س ،واعتق��ال �أك�ثر م��ن 50
نائب�� ًا خ�لال ال�س��نوات الع��شر املا�ضي��ة لف�ترات متفاوت��ة ،حقيق��ة ال�سيا�س��ة اال��سرائيلية
الرامي��ة �إىل تعطي��ل احلي��اة الد�س��تورية يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،لت�برر ادعاءاته��ا ب���أن
الفل�س��طينيني غ�ير جاهزي��ن حلك��م انف�س��هم.
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وكان املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني احل��ايل ،املنتخ��ب يف
الع��ام  ،2006ق��د مت تعطي��ل عمل��ه وقدرت��ه عل��ى اتخ��اذ
الق��رارات ،بع��د �أ�ش��هر م��ن انتخاب��ه ،نتيج��ة للمناكف��ات
ال�سيا�س��ية ب�ين �أك�بر كتلت�ين يف املجل���س ،كتل��ة فت��ح
الربملاني��ة وكتل��ة التغي�ير والإ�ص�لاح املمثل��ة حلرك��ة
حما���س ،والت��ي انته��ت ب��صراع دم��وي �أدى �إىل انق�س��ام
ال�س��لطة الفل�س��طينية �إىل �س��لطتني ،واح��دة يف ال�ضف��ة
الغربي��ة والأخ��رى يف قط��اع غ��زة .ورغ��م تعط��ل املجل���س
الت��شريعي� ،إال �أن كتل��ة التغي�ير والإ�ص�لاح تنعق��د يف غ��زة،
وت�ص��در قوان�ين وق��رارات با�س��م املجل���س الت��شريعي
الفل�س��طيني .كم��ا عم��ل الرئي���س الفل�س��طيني خ�لال
�س��نوات االنق�س��ام عل��ى �إ�ص��دار ق��رارات بقان��ون ا�س��تناداً

�إىل امل��ادة ( )43م��ن القان��ون الأ�سا�س��ي بحج��ة غي��اب
املجل���س الت��شريعي .وق��د �أعل��ن املرك��ز الفل�س��طيني ع��ن
موق��ف وا�ض��ح يف حينه��ا ي�ؤك��د حتفظ��ه عل��ى كاف��ة
الت��شريعات الت��ي ت�ص��در يف ظ��ل االنق�س��ام ،وطال��ب كتل��ة
التغي�ير والإ�ص�لاح بالتوق��ف ع��ن �إ�ص��دار قوان�ين با�س��م
املجل���س الت��شريعي ،كم��ا طال��ب الرئي���س الفل�س��طيني
بااللت��زام ال�ص��ارم مبب��د أ� ال��ضرورة .وق��د �س��اهمت ه��ذه
احلال��ة م��ن فو�ض��ى الت��شريع يف زي��ادة ت��شرذم القان��ون
الفل�س��طيني ،وتعقي��د واق��ع �س��يادة القان��ون يف ال�س��لطة
الفل�س��طينية .وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن اتف��اق امل�صاحل��ة مل
يت�ضم��ن �أي��ة �إ�ش��ارة �إىل كيفي��ة التعام��ل م��ع ه��ذه القوان�ين
وم��ا ترت��ب عليه��ا خ�لال ف�ترة االنق�س��ام.

ممار�سات االحتالل التع�سفية �ضد نواب املجل�س الت�رشيعي
امعن��ت ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي يف تغيي��ب ن��واب
املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني ،خ�لال الع��ام .2017
فبالإ�ضاف��ة �إىل م��ا يق�ضي��ه النائب�ين �أحم��د �س��عدات وم��روان
الربغوث��ي م��ن �س��نوات طويل��ة يف ال�س��جون الإ��سرائيلية
بع��د �ص��دور �أح��كام �ضدهم��ا ،هن��اك ( )11نائب�� ًا مت
اعتقاله��م او جتدي��د احلج��ز الإداري له��م خ�لال الع��ام
 ،2017مت االف��راج ع��ن ( )3منه��م فق��ط قب��ل نهاي��ة
الع��ام ،وم��ا ي��زال ( )9ن��واب ره��ن االعتق��ال الإداري.
نائب��ان م��ن املعتقل�ين احتج��زا من��ذ الع��ام ،2016
والباق�ين احتج��زوا يف الع��ام  ،2017ولكنه��م تعر�ض��وا
لالعتق��ال الإداري املتك��رر خ�لال ال�س��نوات املا�ضي��ة،
حي��ث ت�س��تخدمه �س��لطات االحت�لال ك�سيا�س��ة �ض��د
املواطن�ين الفل�س��طينيني .وق��د خ�ض��ع �أك�ثر م��ن ()50
نائب�� ًا م��ن ن��واب املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني الث��اين

لالعتق��ال الإداري ب�ش��كل متك��رر ،دون توجي��ه تهم��ة
له��م �أو اخل�ض��وع ملحاكم��ة ،يف خ��رق وا�ض��ح للمعاي�ير
الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن ق��وات االحت�لال ق��د �أ�ص��درت
ق��راراً ب���إدراج كتل��ة التغي�ير والإ�ص�لاح عل��ى قائم��ة
الإره��اب من��ذ تاري��خ  2دي�س��مرب  .2012كم��ا �أ�ص��در
قائ��د ق��وات جي���ش االحت�لال يف يولي��و  2012ق��راراً
باعتب��ار كتل��ة الن��واب الإ�س�لاميني «احت��اد حمظ��ور» ،ا�س��تناداً
للم��ادة ( )1( 84ب) لأنظم��ة الط��وارئ ال�ص��ادرة ع��ام
 .1945وت�أت��ي ه��ذه الق��رارات ل��شرعنة حال��ة قائم��ة م��ن
القم��ع لن��واب املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني ،من��ذ رف���ض
�س��لطات االحت�لال التعام��ل م��ع نتائ��ج انتخاب��ات املجل���س
الت��شريعي الفل�س��طيني يف الع��ام  ،2006والت��ي حقق��ت
فيه��ا كتل��ة التغي�ير والإ�ص�لاح �أغلبي��ة برملاني��ة كب�يرة.
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جدول بالنواب املعتقلني �أو الذين افرج عنهم يف العام 2017
تاريخ الإفراج

ا�سم النائب

تاريخ �آخر اعتقال

1

مروان الربغوثي

 15ابريل2002

2

�أحمد �سعدات

 14ابريل 2006

ما زال معتق ً
ال (حمكوم � 30سنة)

3

ح�سن يو�سف

اعتقل يف  17يناير 2017

افرج عنه يف  31اغ�سط�س 2017

4

حممد النت�شة

� 29سبتمرب 2016

5

حممد ابو طري

 4اغ�سط�س 2017

6

عزام �سلهب

 28فرباير 2016

7

احمد املبارك

 16يناير 2017

ما زال معتقال (مت جتديد احلب�س االداري)
اعيد اعتقاله وما زال معتقال ،بعد �أن افرج عنه
بتاريخ  30مايو .2017
ما زال معتقال (مت التجديد له خالل العام
)2017
ما زال معتقال

8

حممد بدر

 28يونيو 2017

ما زال معتق ً
ال (حمكوم 26م�ؤبد)

9

خالدة جرار

 2يوليو 2017

10

احمد عطوان

 19ابريل 2017

ما زال معتقال
ما زالت معتقلة (مت التجديد لها يف نهاية العام
)2017
ما زال معتقال

11

�سمرية احلاليقة

 9مار�س 2017

 9مايو 2017

12

عمر عبد الرزاق

 23يويو 2017

افرج عنه بتاريخ  23نوفمرب 2017

13

حممد الطل

 21مار�س 2017

افرج عنه بتاريخ  14اكتوبر 2017
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ابرز التطورات يف قطاع غزة خالل العام 2017
ا�س��تمرت كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح مبمار�س��ة مه��ام
تن��درج �ضم��ن االخت�صا���ص الأ�صي��ل للرئي���س الفل�س��طيني
وال�س��لطة التنفيذي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل م��ا تق��وم ب��ه م��ن
ا�ص��دار ت��شريعات با�س��م املجل���س الت��شريعي من��ذ بداي��ة
االنق�س��ام الفل�س��طيني يف  .2007وق��د نف��ذت ()6
�أح��كام اع��دام يف قط��اع غ��زة يف الع��ام  2017بع��د
الت�صدي��ق عليه��ا م��ن قب��ل كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح،
( )3منه��ا كان��ت ق��د �صدق��ت يف الع��ام  .2016ويعت�بر
ه��ذا الأم��ر جت��اوزاً ل�صالحي��ات الرئي���س ،ويتعار���ض
م��ع مب��د أ� الف�ص��ل ب�ين ال�س��لطات امل�ص��ون مبوج��ب
القان��وين اال�سا�س��ي الفل�س��طيني ل�س��نة  .2003كم��ا
وا�س��تمرت كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح يف ا�ص��دار قوان�ين
با�س��م املجل���س الت��شريعي يف غ��زة ،حي��ث ا�ص��درت
( )5قوان�ين خ�لال الع��ام  )4( ،2017منه��ا تعدي�لات
لقوان�ين �س��ابقة ،واخلام���س قان��ون جدي��د وه��و قان��ون
ال�صل��ح اجلزائ��ي رق��م ( )1ل�س��نة .2017
ابرز التطورات يف ال�ضفة الغربية خالل العام 2017
ا�س��تمر الرئي���س الفل�س��طيني يف ا�ص��دار ت��شريعات دون
االلت��زام بحال��ة ال��ضرورة الق�ص��وى الت��ي ا�ش�ترطتها
املم��ادة ( )43م��ن القان��ون اال�سا�س��ي ،لإ�ص��دار ق��رارات
بقان��ون .وق��د �أ�ص��در الرئي���س الفل�س��طيني ع��شرات
الت��شريعات من��ذ االنق�س��ام يف ال�س��لطة الفل�س��طينية،
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ج��ل ه��ذه الت��شريعات مل يلت��زم في��ه ب��شرط ال��ضرورة.
وكان الرئي���س الفل�س��طيني ق��د ا�ص��در خ�لال الع��ام
 )24( 2017ق��راراً بقان��ون ،وه��و يعت�بر �أك�بر ع��دد
م��ن الق��رارات بقان��ون الت��ي �ص��درت يف ع��ام واح��د
من��ذ ب��دء االنق�س��ام يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،لي�ص��ل
الع��دد الإجم��ايل له��ا من��ذ االنق�س��ام �إىل ( )173قان��ون.
ومبتابع��ة الت��شريعات الت��ي ي�صدره��ا الرئي���س عل��ى هيئ��ة
ق��رار بقان��ون ،وم��ا يعك�س��ه عدده��ا ،جن��د �أن الرئي���س
الفل�س��طيني ميار���س �س��لطة الت��شريع لي���س كا�س��تثناء يف
حال��ة ال��ضرورة الق�ص��وى كم��ا ت�ش�ترط امل��ادة ()43
�س��ابقة الذك��ر ،و�إمن��ا ميار���س �س��لطة ت��شريعية كامل��ة،
وك�أن��ه املخ��ول به��ا.
وكان اب��رز الت��شريعات الت��ي �ص��درت يف الع��ام 2017
ه��و قان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة وال��ذي ا�ص��دره الرئي���س
الفل�س��طيني يف �ص��ورة ق��رار بقان��ون ،وكذل��ك قان��ون
رق��م ( )24ل�س��نة  2017ب�ش���أن حمكم��ة اجلناي��ات الك�برى.
وق��د اع�ترى القان��ون الكث�ير م��ن ال�ضع��ف يف ال�صياغ��ات
وت�ضم��ن الكث�ير م��ن العب��ارات الف�ضفا�ض��ة والت��ي ت�س��مح
بالتج��رمي عل��ى نط��اق وا�س��ع ،بالإ�ضاف��ة �إىل الق�س��وة
املبال��غ فيه��ا يف العقوب��ات ،مب��ا يقو���ض حري��ة التعب�ير
ب�ش��كل كام��ل .ويعك���س ه��ذا الو�ض��ع القان��وين الأث��ر
املرتت��ب عل��ى غي��اب املجل���س الت��شريعي وتف��رد ال�س��لطة
التنفيذي��ة بالت��شريع عل��ى احلق��وق واحلري��ات.
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5 .5استقالل السلطة القضائية
م�ض��ى الع��ام  ،2017وم��ا زال املجتم��ع الفل�س��طيني يتطل��ع �إىل توحي��د ال�س��لطة
الق�ضائي��ة كج��زء م��ن ا�س��تحقاقات اتف��اق امل�صاحل��ة الفل�س��طيني ،مب��ا ي�ضم��ن
ا�س��تقالل ه��ذه ال�س��لطة ،وابعاده��ا ع��ن التجاذب��ات ال�سيا�س��ية ،حت��ى تك��ون امللج���أ
الآم��ن ل��كل الأط��راف حل�س��م ال�رصاع��ات القانوني��ة� ،س��يما تل��ك الت��ي حتم��ل طابع�� ًا
�سيا�س��ي ًا .وي�أم��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان �أن يك��ون الع��ام  2018ه��و
ع��ام توحي��د اجله��از الق�ضائ��ي ،مب��ا ي�ؤم��ن ا�س��تمرار التح��ول الدميقراط��ي يف ال�س��لطة
ا لفل�س��طينية .
وا�س��تمر تده��ور او�ض��اع ال�س��لطة الق�ضائ��ي يف الع��ام  ،2017حي��ث انق�ض��ى الع��ام
دون �أن يت��م انه��اء االنق�س��ام يف ال�س��لطة الق�ضائي��ة� ،أو �إنه��اء ظاه��رة تغ��ول ال�س��لطة
التنفيذي��ة عل��ى ال�س��لطة الق�ضائ��ي ،بالرغ��م م��ن م��رور �أك�ثر م��ن �ش��هرين عل��ى
الب��دء يف تنفي��ذ اتف��اق امل�صاحل��ة .وق��د ب��رز ه��ذا التغ��ول م��ن ع��دة نواح��ي ،منه��ا
ا�س��تمرار جتاه��ل القان��ون اال�سا�س��ي فيم��ا يتعل��ق بو�ض��ع الق�ض��اء يف قط��اع غ��زة،
وجتاه��ل تنفي��ذ اح��كام ق�ضائي��ة ،تتعل��ق بالإف��راج ع��ن معتقل�ين �أو بحق��وق مالي��ة �أو
ب�إلغ��اء �أو تنفي��ذ ق��رارات اداري��ة.
وكان اب��رز التط��ورات ال�س��لبية يف اجله��از الق�ضائ��ي يف الع��ام  ،2017ا�ص��دار الرئي���س
الفل�س��طيني ق��راراً بقان��ون بت�ش��كيل حمكم��ة اجلناي��ات الك�برى ،وذل��ك بتاري��خ 30
دي�س��مرب  .2017ويعي��د ه��ذا القان��ون انت��اج حمكم��ة ت�ش��به حمكم��ة �أم��ن الدول��ة
�س��يئة ال�س��يط الت��ي �ش��كلتها ال�س��لطة الفل�س��طينية يف الع��ام  ،1995وا�س��تخدمت ب�ش��كل
ممنه��ج يف قم��ع املعار�ض��ة ،قب��ل �إلغائه��ا يف الع��ام  .2003ويو�س��ع القان��ون م��ن
�صالحي��ات النياب��ة العام��ة ،ويعت��دي عل��ى اخت�صا���ص املحاك��م الأخ��رى .وي�ؤك��د
املرك��ز رف�ض��ه ملث��ل ه��ذه الت��شريعات يف ظ��ل االنق�س��ام ،وخا�ص��ة �إنه��ا ال ت�ص��در ع��ن
املجل���س الت��شريعي ،وال يج��وز ب���أي ح��ال �أن ت�ش��كل حماك��م بقان��ون ا�س��تثنائي.
وخ�لال الع��ام ،ع�ين رئي���س ال�س��لطة الفل�س��طينية نائ��ب لرئي���س املجل���س الأعل��ى
للق�ض��اء بن��اء عل��ى تن�س��يب جمل���س املجل���س ،وه��و ال�س��يد ه�ش��ام حت��و .وي�أت��ي
ذل��ك يف اعق��اب تعي�ين رئي�س�� ًا جدي��داً ملجل���س الق�ض��اء الأعل��ى ،بتاري��خ 15
دي�س��مرب  ،2016وه��و امل�ست�ش��ار عم��اد �س��عد ،خلف�� ًا للم�ست�ش��ار �س��امي �رص�ص��ور.
وكان ق��د مت��ت الإطاح��ة بامل�ست�ش��ار �رص�ص��ور ،ب�إب��راز ا�س��تقالة موقع��ة من��ه قب��ل
تولي��ه ملن�ص��ب رئي���س املجل���س الأعل��ى للق�ض��اء .وق��د �أك��د املرك��ز يف حين��ه عل��ى
�إنه��ا ف�ضيح��ة تك�ش��ف م��دى تغ��ول ال�س��لطة التنفيذي��ة عل��ى ال�س��لطة الق�ضائي��ة،
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وطال��ب بفت��ح حتقي��ق يف احل��ادث ولك��ن مل يت��م فت��ح حتقي��ق ل�ل�أن ،رغ��م م�ض��ي
�أك�ثر م��ن ع��ام عل��ى الواقع��ة.
وق��د ر�ص��دت العدي��د م��ن ال�ش��كاوى املتعلق��ة بع��دم تنفي��ذ اح��كام ق�ضائي��ة ،حي��ث
ر�ص��د �أك�ثر م��ن � 38ش��كوى تتعل��ق بت�أخ�ير �أو ع��دم تنفي��ذ �أح��كام ق�ضائي��ة تتعل��ق
بالإف��راج ع��ن موقوف�ين ل��دى الأجه��زة الأمني��ة ،وخا�ص��ة جه��از الأم��ن الوقائ��ي
واملخاب��رات واملباح��ث العام��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،وال��شرطة الع�س��كرية والأم��ن
الداخل��ي يف قط��اع غ��زة .وال يقت��صر الأم��ر عل��ى الأجه��زة الأمني��ة ،حي��ث �أن��ه
�ص��ارخ لق��رارات الق�ض��اء� ،ص��در ع��ن مكت��ب الرئا�س��ة تعليم��ات ل�س��لطة
ويف حت��دٍ
ٍ
الأرا�ض��ي بتاري��خ  9يناي��ر  2017بت�س��جيل قطع��ة �أر���ض ل�صال��ح البعث��ة الرو�س��ية،
وذل��ك بالرغ��م م��ن وج��ود ق��رار ق�ضائ��ي بوق��ف التنفي��ذ ح�صل��ت علي��ه كني�س��ة
امل�س��كوبية يف اخللي��ل والت��ي تدع��ي تبعي��ة قطع��ة الأر���ض له��ا .كم��ا ومتاط��ل ال�س��لطة
يف تنفي��ذ ق��رار حمكم��ة لأح��د املوظف�ين القا�ض��ي ب�إع��ادة راتب��ه ع��ن ال�ش��هور الت��ي
ف�ص��ل فيه��ا ب�ش��كل تع�س��في .وي�ض��اف �إىل ذل��ك كل��ه ،وج��ود  13ق��راراً ق�ضائي�� ًا
معط ً
�لا تتعل��ق بق�ضاي��ا مالي��ة وق�ضاي��ا ف�ص��ل تع�س��في م��ن الوظيف��ة العام��ة ،م��ا
20
زالت ال�سلطة التنفيذية ت�رص على عدم تنفيذها.
ومتار���س الأجه��زة الأمني��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ه��ذا الأم��ر ب�ش��كل م�س��تمر
من��ذ �س��نوات ،دون رادع ،بالرغ��م م��ن وج��ود ن���ص وا�ض��ح يف القان��ون الأ�سا�س��ي
يق��رر عقوب��ة رادع��ة لتعطي��ل �أو ع��دم تنف��ذ اح��كام ق�ضائي��ة ،حي��ث تن���ص امل��ادة
( )106م��ن القان��ون اال�سا�س��ي ل�س��نة  2003عل��ى:
«الأح��كام الق�ضائي��ة واجب��ة التنفي��ذ واالمتن��اع ع��ن تنفيذه��ا �أو تعطي��ل تنفيذه��ا عل��ى �أي نح��و جرمي��ة يعاقب
مكلفا بخدمة عامة ،وللمحكوم له احلق يف
عاما �أو ً
موظفا ً
عليها باحلب�س ،والعزل من الوظيفة �إذا كان املتهم ً
تعوي�ضا ً
كامال له».
رف��ع الدعوى مبا��شرة �إىل املحكمة املخت�صة ،وت�ضمن ال�س��لطة الوطني��ة
ً

 .٢٠الهيئ��ة امل�س��تقلة حلق��وق الإن�س��ان ،التقاري��ر
ال�ش��هرية ال�ص��ادرة ع��ن الهيئ��ة خ�لال الع��ام
2017
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وي�ض��اف �إىل ع��دم اح�ترام الأح��كام الق�ضائي��ة ،تدخ��ل الأجه��زة الأمني��ة يف اعم��ال
الق�ض��اء م��ن خ�لال التدخ��ل يف ح��ل بع���ض النزاع��ات املالي��ة .وت�برز ال��شرطة
الع�س��كرية يف غ��زة ك�أح��د �أك�ثر الأجه��زة الأمني��ة الت��ي تتدخ��ل يف النزاع��ات
املالي��ة للمواطن�ين .وت�س��تخدم يف ذل��ك االعتق��ال التع�س��في واحلج��ز غ�ير القان��وين،
وتفر���ض حل��و ًال عل��ى االط��راف يف بع���ض الأحي��ان بعي��داً ع��ن الق�ض��اء �أو رقابت��ه،
وي�ص��ل الأم��ر يف �أغل��ب الأحي��ان �إىل ا�س��تخدام التعذي��ب واملعامل��ة الال�إن�س��انية
واحلاط��ة بالكرام��ة لإجب��ار االط��راف عل��ى تنفي��ذ ق��رارات ال��شرطة .ويع��د ه��ذا
االم��ر تدخ ً
�لا فا�ضح�� ًا يف عم��ل ال�س��لطة الق�ضائي��ة واعت��دا ًء �س��افراً عل��ى القان��ون.

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

وم��ن اجلدي��ر ذك��ره� ،أن اجله��از الق�ضائ��ي الفل�س��طيني يع��اين انق�س��ام من��ذ حادث��ة االنق�س��ام
يف الع��ام  ،2007حي��ث عل��ق الق�ض��اء عمل��ه يف قط��اع غ��زة يف اعق��اب تدخ��ل حكوم��ة
غ��زة (حكوم��ة الأم��ر الواق��ع الت��ي حك��ت غ��زة يف اعق��اب �س��يطرة حرك��ة حما���س عل��ى
احلك��م) يف عمل��ه .ويف �أعق��اب ذل��ك ،قام��ت حكوم��ة غ��زة ال�س��ابقة بتعي�ين ق�ض��اة
ج��دد بطريق��ة غ�ير د�س��تورية ،وع��ادت املحاك��م �إىل مبا��شرة عمله��ا ولك��ن ب��كادر
جدي��د مع�ين بطريق��ة غ�ير قانوني��ة .وبذل��ك� ،أ�صب��ح يف مناط��ق ال�س��لطة الفل�س��طينية
جه��ازان ق�ضائي��ان منف�ص�لان متام�� ًا� ،أحدهم��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة يخ�ض��ع ل��ه �س��كان
ال�ضف��ة الغربي��ة فق��ط ،والآخ��ر يف قط��اع غ��زة ،ويخ�ض��ع ل��ه �س��كان قط��اع غ��زة
فق��ط .وق��د علق��ت م�ؤ�س�س��ات حق��وق الإن�س��ان يف حين��ه عمله��ا �أم��ام الق�ض��اء
امل�ش��كل يف غ��زة باعتب��اره ق�ض��اء غ�ير د�س��توري� ،إال �إنه��ا ع��ادت للتعام��ل م��ع
الق�ض��اء يف الع��ام  2011حت��ت �ضغ��ط احلاج��ة حلماي��ة احلق��وق واحلري��ات م��ن
تغ��ول ال�س��لطة التنفيذي��ة ،باعتب��ار �أن��ه ق�ض��اء �أم��ر واق��ع .ويتطل��ع املرك��ز �إىل �أن ميث��ل
اتف��اق امل�صاحل��ة مدخ ً
�لا حقيقي�� ًا لبن��اء ق�ض��اء نزي��ة وم�س��تقل يحظ��ى بثق��ة املجتم��ع
وبعي��د ع��ن التجاذب��ات ال�سيا�س��ية.
6 .6تعطيل االنتخابات العامة والمحلية
�ش��كل اتف��اق القاه��رة ال��ذي وق��ع برعاي��ة م�رصي��ة ب�ين الفرق��اء الفل�س��طينيني بتاري��خ
 12اكتوب��ر ،خط��وة هام��ة وج��ادة يف طري��ق انه��اء االنق�س��ام الداخل��ي امل�س��تمر من��ذ
 11عام�� ًا .وي�أم��ل املرك��ز �أن يك��ون ه��ذا االتف��اق اجلدي��د مقدم��ة خلل��ق مناخ��ات
ايجابي��ة ،متهي��داً لعق��د اج��راء االنتخاب��ات العام��ة واملحلي��ة ب�ش��كل توافق��ي يف الع��ام
اجلدي��د ،م��ن �أج��ل حتقي��ق الوح��دة الوطني��ة الفل�س��طينية ،واع��ادة االعتب��ار مل�ؤ�س�س��ات
ال�س��لطة الفل�س��طينية.
وم��ع انته��اء الع��ام  ،2017بقي��ت االنتخاب��ات العام��ة (الت��شريعية والرئا�س��ية) معطل��ة،
فيم��ا �ش��هدت ال�ضف��ة الغربي��ة اج��راء انتخاب��ات حملي��ة جدي��دة خ�لال ه��ذا الع��ام،
فيم��ا ف�ش��لت كل اجله��ود لعق��د انتخاب��ات موح��دة و�ش��املة يف جمال���س الهيئ��ات
املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
اجراء انتخابات حملية يف ال�ضفة الغربية (دون غزة)
بتاري��خ  13ماي��و � ،2017أجري��ت االنتخاب��ات البلدي��ة يف ( )358هيئ��ة حملي��ة يف
ال�ضف��ة الغربي��ة للم��رة الثاني��ة خ�لال �س��نوات االنق�س��ام ،حي��ث �س��بق و�أن �أجري��ت
انتخاب��ات مماثل��ة يف ( )340هيئ��ة حملي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،خ�لال الف�ترة ب�ين
�أكتوب��ر  ،2012ويوني��و  21.2013ويف كلت��ا احلالت�ين �أجري��ت االنتخاب��ات يف ظ��ل

 .٢١ن���ص ق��رار الدع��وة لالنتخاب��ات ب�إجرائه��ا
يف جمي��ع الهيئ��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة،
بتاري��خ � 20أكتوب��ر  ،2012غ�ير �أن��ه مل ترت�ش��ح
�أي��ة قائم��ة يف  82هيئ��ة حملي��ة م��ن �أ�ص��ل 354
هيئ��ة حملي��ة .وبالت��ايل ،دع��ي اىل اج��راء انتخاب��ات
تكميلي��ة بتاري��خ  22دي�س��مرب  ،2012لإج��راء
االنتخاب��ات يف تل��ك الهيئ��ات ،غ�ير �أن��ه مل تتق��دم
�أي��ة قائم��ة للرت�ش��ح يف ع��دد م��ن الهيئ��ات م��رة
�أخ��رى .ومت��ت الدع��وة م��رة ثالث��ة النتخاب��ات
تكميلي��ة ل��ـ ( )36هيئ��ة حملي��ة بتاري��خ  1حزي��ران
 ،2013غ�ير �أن��ه مل تتق��دم �أي��ة قائم��ة يف  14هيئ��ة
حملي��ة .
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�أج��واء االنق�س��ام وتباي��ن ح��اد يف مواق��ف ط��ريف ال�صل��راع الداخل��ي ،وه��و م��ا
ح��ال دون �إج��راء االنتخاب��ات يف قط��اع غ��زة ،ودون م�ش��اركة حرك��ة حما���س يف
انتخاب��ات ال�ضف��ة الغربي��ة.

 .٢٢كان��ت ه��ذه الق�ضي��ة ه��ي اح��دى العقب��ات
اال�سا�س��ية �أم��ام ا�س��تكمال اج��راء االنتخاب��ات
املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ب�ش��كل
متزام��ن ،الت��ي كان م��ن املزم��ع اجرا�ؤه��ا يف 8
اكتوب��ر  ،2016وعل��ى اثره��ا� ،أ�ص��در جمل���س
ال��وزراء يف  4اكتوب��ر  ،2016ق��راراً بت�أجي��ل
االنتخاب��ات مل��دة �أربع��ة �أ�ش��هر .وكان��ت املحكم��ة
العلي��ا يف رام اهلل ،ق��د �أ�ص��درت بتاري��خ  3اكتوب��ر،
حكم�� ًا يق�ض��ي با�س��تكمال تنفي��ذ ق��رار جمل���س
ال��وزراء ب�إج��راء االنتخاب��ات يف كاف��ة �أرج��اء
الوط��ن ،م��ع ا�س��تثناء قط��اع غ��زة «ب�س��بب
الو�ض��ع الق�ضائ��ي القائ��م حالي�� ًا فيه��ا» ،يف �إ�ش��ارة
�إىل ع��دم ��شرعية املحاك��م املوج��ودة يف قط��اع غ��زة
لت�ش��كيلها خالف�� ًا للقان��ون .وق��د اعق��ب ذل��ك
تو�صي��ة م��ن جلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة بت�أجي��ل
االنتخاب��ات مل��دة  6ا�ش��هر لـ»يت��م خالله��ا ترتي��ب
البي��ت الداخل��ي الفل�س��طيني ،ومعاجل��ة الأنظم��ة
والقوان�ين ذات ال�صل��ة مب��ا يخ��دم امل�صلح��ة العلي��ا
لل�ش��عب الفل�س��طيني» .وبتاري��خ � 4أكتوب��ر ،ق��رر
جمل���س ال��وزراء ت�أجي��ل االنتخاب��ات ل��ـ � 4أ�ش��هر،
فيم��ا يب��دو �أن��ه ا�س��تجابة للتو�صي��ة.
 .٢٣عق��د املرك��ز بتاري��خ 19فرباي��ر ،مبق��ره مبدين��ة
غ��زة ،لق��ا ًء حواري�� ًا يف �أعق��اب ق��رار حرك��ة
حما���س رف���ض امل�ش��اركة يف االنتخاب��ات� ،ش��ارك
في��ه ممثل��ون ع��ن الق��وى الوطني��ة والإ�س�لامية،
وممثل��ون ع��ن منظم��ات املجتم��ع امل��دين ،وجلن��ة
االنتخاب��ات املركزي��ة ،لل�ضغ��ط نح��و �إج��راء
انتخاب��ات حملي��ة ي�ش��ارك به��ا اجلمي��ع .وطال��ب
امل�ش��اركون حرك��ة حما���س ب�إع��ادة النظ��ر يف
موقفه��ا ،و�أن ال يك��ون موقفه��ا مبدئ��ي يف رف���ض
االنتخاب��ات ،وان ت�س��عى لعقده��ا وت�أم�ين م�ش��اركة
قط��اع غ��زة فيه��ا ،مب�س��اندة املجتم��ع امل��دين.
كم��ا وطالب��وا حرك��ة فت��ح واحلكوم��ة والرئي���س
الفل�س��طيني وال�س��لطات يف غ��زة بالعم��ل م��ن
�أج��ل توف�ير البيئ��ة املالئم��ة لعق��د انتخاب��ات ح��رة
و نز يه��ة .
 .٢٤يج��در التنوي��ه� ،أن ه��ذه االنتخاب��ات مل ت�ش��مل
خميم��ات الالجئ�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،حي��ث
مل ت�ش��ارك املخيم��ات بق��رار ذات��ي يتعل��ق بح��ق
الع��ودة ،كم��ا مل ت�ش��مل مدين��ة القد���س ،لكنه��ا
�ش��ملت الق��رى والبل��دات املتاخم��ة له��ا.
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وكان جمل���س ال��وزراء �أ�ص��در بتاري��خ  31يناي��ر  ،2017ق��راراً دع��ا في��ه �إىل �إج��راء
انتخاب��ات حملي��ة يف ي��وم واح��د يف جمي��ع الهيئ��ات املحلي��ة بال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع
غ��زة .ومت حتدي��د تاري��خ  13ماي��و  ،2017موع��داً لالنتخاب��ات ،عل��ى �أن تك��ون
املحاك��م املخت�ص��ة باالنتخاب��ات وفق��ا مل��ا ورد يف املر�س��وم الرئا�س��ي ال��ذي �ص��در يف
التا�س��ع م��ن نف���س ال�ش��هر ،ال��ذي يق�ض��ي بتعدي��ل قان��ون انتخ��اب جمال���س الهيئ��ات
املحلي��ة ،ومت��ت مبوجب��ه ت�ش��كيل حمكم��ة ق�ضاي��ا انتخ��اب الهيئ��ات املحلي��ة م��ن
ق�ض��اة م��ن ال�ضف��ة وقط��اع غ��زة ،و�أ�صبح��ت ه��ي املخت�ص��ة بالف�ص��ل يف الطع��ون
االنتخابي��ة ب��د ًال م��ن حماك��م البداي��ة.22
بدوره��ا� ،أعلن��ت حرك��ة حما���س رف�ضه��ا اج��راء االنتخاب��ات املحلي��ة يف قط��اع
غ��زة 23،وع��زت ذل��ك اىل رف�ضه��ا التعدي��ل يف قان��ون االنتخاب��ات ،ع��دم ا�ست�ش��ارة
احلرك��ة يف ه��ذا التعدي��ل .وبن��اء عل��ى ذل��ك� ،أ�ص��در جمل���س ال��وزراء ق��راراً يف �ش��هر
�ش��باط  2017يق�ض��ي بت�أجي��ل االنتخاب��ات يف قط��اع غ��زة وا�س��تكمالها يف 391
هيئ��ة حملي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة.
وبتاري��خ  13ماي��و� ،أجري��ت االنتخاب��ات يف  145هيئ��ة حملي��ة ،فيم��ا ف��ازت بالتزكي��ة
 181هيئ��ة ،حي��ث مل ترت�ش��ح فيه��ا �س��وى قائم��ة واح��دة ،وبقي��ت  65هيئ��ة حملي��ة،
مل تتق��دم فيه��ا �أي��ة قائم��ة للرت�ش��ح .ونتيج��ة لذل��ك ،عق��دت انتخاب��ات تكميلي��ة
بتاري��خ  29يولي��و ،ل��ـ 70هيئ��ة حملي��ة ،بينه��ا  65هيئ��ة مل تتق��دم فيه��ا قوائ��م
للرت�ش��ح ،و�أربع��ة �أخ��رى ،ج��رت فيه��ا االنتخاب��ات بتاري��خ  13ماي��و ،وا�س��تقالت
جمال�س��ها الحق�� ًا� ،إ�ضاف��ة لوج��ود هيئ��ة حملي��ة مل ي�ش��ارك الناخب��ون فيه��ا باالنتخاب��ات.
وبذل��ك تك��ون االنتخاب��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ق��د ا�س�� ُتكملت ،فيم��ا بقي��ت
 38هيئ��ة حملي��ة مل ترت�ش��ح فيه��ا �أي��ة قائم��ة ،وب��ات �أم��ر ت�ش��كيل جمال�س��ها بي��د
24
جمل���س ال��وزراء.
يف املقاب��ل ،بقي��ت جمال���س الهيئ��ات املحلي��ة يف قط��اع غ��زة ت��دار بالتعي�ين ،من��ذ
انته��اء ال��دورة االنتخابي��ة الت��ي �أجري��ت يف معظ��م بلدياته��ا يف عام��ي 2004
��ر �أي��ة انتخاب��ات لتجدي��د ��شرعية املجال���س املحلي��ة خ�لال �س��نوات
و .2005ومل ُت َ
االنق�س��ام.
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7 .7انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير
�ش��هد ثلث��ا الع��ام  2017ت�صاع��دا يف انته��اكات حري��ة ال��ر�أي والتعب�ير يف ال�ضف��ة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،نتيج��ة لت�صاع��د ازم��ات القط��اع ،وم��ا خلف��ه ذل��ك م��ن
ا�رضاب��ات ،وكذل��ك �س��ن قان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،وا�س��تمرار
املناكف��ات ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ،حت��ى ب��زوغ ارها�ص��ات امل�صاحل��ة الفل�س��طينية،
وتراج��ع االنته��اكات يف الرب��ع االخ�ير م��ن الع��ام .وي�أم��ل املرك��ز �أن تنعك���س
امل�صاحل��ة الفل�س��طينية ب�ش��كل ايجاب��ي عل��ى حال��ة احلق��وق واحلري��ات ب�صف��ة عام��ة،
وحري��ة التعب�ير ب�صف��ة خا�ص��ة ،حي��ث �أن االعالمي�ين ون�ش��طاء الأع�لام اجلدي��د كان��وا
م��ن اب��رز �ضحاي��ا االنق�س��ام .وق��د �أك��د االعالمي��ون يف �أك�ثر م��ن لق��اء نظم��ه املرك��ز
الفل�س��طيني عل��ى ��ضرورة �أن يك��ون اط�لاق احلري��ات االعالمي��ة و�ضمانه��ا �أح��د
�أولوي��ات العم��ل حلكوم��ة التواف��ق.
وق��د ر�ص��د املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ع��دة ح��االت ت�ضمن��ت اعتق��ال
�صحفي�ين ب�ش��كل تع�س��في �أو التنكي��ل به��م او توجي��ه ته��م له��م ب�ش��كل تع�س��في.
وي�ؤك��د املرك��ز يف ه��ذا ال�س��ياق� ،أن احل��االت املر�ص��ودة تعك���س ج��زءاً م��ن الواق��ع،
وهن��اك �أج��زاء �أخ��رى تت�ضم��ن :احج��ام بع���ض ال�صحفي�ين والن�ش��طاء ع��ن ال�ش��كوى؛
وتقيي��د حري��ة الو�ص��ول للمعلوم��ات وحجبه��ا؛ حال��ة االلت��زام الذات��ي الت��ي بات��ت
ت�س��يطر عل��ى عق��ول ال�صحفي�ين ور�ؤ�س��اء التحري��ر ومدي��ري املواق��ع الإلكرتوني��ة.
وه��ذه الأج��زاء ال ميك��ن ر�صده��ا ب�إف��ادات ،ولك��ن ميك��ن ت�أكي��د وجوده��ا م��ن
خ�لال اللق��اءات واملقاب�لات الت��ي يجريه��ا املرك��ز م��ع ال�صحفي�ين ون�ش��طاء الإع�لام،
وم��ا يالحظ��ه املرك��ز م��ن خ�لال متابعت��ه للواق��ع االعالم��ي ع��ن كث��ب.
ويعت�بر قان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة كارث��ة حقيقي��ة عل��ى حري��ة التعب�ير �أفرزته��ا
ال�س��لطة الفل�س��طينية حلق��وق الإن�س��ان ،م��ن خ�لال ق��رار بقان��ون �ص��ادر ع��ن
الرئي���س الفل�س��طيني .ويع�تري القان��ون الكث�ير م��ن امل�ش��اكل تب��د أ� م��ن �إق��راره
م��ن قب��ل الرئي���س الفل�س��طيني يف جت��اوز حل��دود �صالحي��ات الرئي���س الفل�س��طيني
وف��ق امل��ادة ( )43م��ن القان��ون الأ�سا�س��ي والت��ي جتي��ز ل��ه ا�ص��دار قوان�ين يف حال��ة
ال��ضرورة الق�ص��وى الت��ي ال تقب��ل الت�أجي��ل .كم��ا �أن القان��ون ت�ضم��ن عب��ارات
ف�ضفا�ض��ة وا�س��هاب يف التج��رمي ،وحت��ول م��ن قان��ون للجرائ��م الإلكرتوني��ة مهمت��ه
بالأ�سا���س حماي��ة املجتم��ع م��ن املنحرف�ين� ،إىل قان��ون حلماي��ة ال�س��لطة م��ن املجتم��ع.
ويظه��ر ذل��ك ب�ش��كل جل��ي عن��د االط�لاع عل��ى نط��اق التج��رمي والعقوب��ات املبال��غ
فيهم��ا ،والت��ي ميك��ن �أن جتع��ل م��ن جت��اوزات حري��ة التعب�ير جرمي��ة ت��وازي جرمي��ة
القت��ل العم��د ،ت�ص��ل عقوبته��ا �إىل الأ�ش��غال ال�ش��اقة امل�ؤب��دة.
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وجدي��ر بالذك��ر �أن ال�س��لطة الفل�س��طينية مل ت�س��ن ل�ل�آن
�أي قان��ون ي�ضم��ن حري��ة الو�ص��ول للمعلوم��ات بالرغ��م
م��ن �أن هن��اك م��شروع قان��ون ق��د مت �إع��داده .وق��د
مار�س��ت احلكومت�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة
خ�لال الع��ام  2017نف���س ال�سيا�س��ة يف تق��دمي معلوم��ات
مبت��ورة �أو حج��ب املعلوم��ات ع��ن اجلمه��ور وع��ن
ال�صحفي�ين .و�أك��د العدي��د م��ن ال�صحفي�ين خ�لال
اللق��اءات واملقاب�لات الت��ي يجريه��ا املرك��ز �أن �أخط��ر
م��ا يواجه��وه ه��و حج��ب املعلوم��ات ،واالنتقائي��ة يف
تق��دمي املعلوم��ات ،واخل�ض��وع ل�ش��به حتقي��ق يف كل م��رة
نطل��ب فيه��ا معلوم��ات ع��ن عم��ل ال��وزارات �أو الأم��ور
ال�سيا�س��ية �أو اجلرائ��م.
وق��د ر�ص��د ع��دد م��ن ح��االت االعت��داء عل��ى �صحفي�ين
وا�صح��اب ر�أي ،وكان ن�ش��طاء االع�لام االجتماع��ي ه��م
�أب��رز ال�ضحاي��ا يف الع��ام  ،2017حي��ث تعر�ض��وا للعدي��د
م��ن اال�س��تدعاءات وواجه��وا معامل��ة غ�ير ان�س��انية
وحاط��ه بالكرام��ة خ�لال ذل��ك ،فيم��ا يل��ي اب��رز
احل��االت الت��ي ر�صده��ا املرك��ز:
»»�أف��اد املواط��ن ثائ��ر زي��اد فاخ��وري ،موظ��ف مونت��اج
مكت��ب ف�ضائي��ة القد���س� ،أن��ه بتاري��خ � 10أغ�سط���س
 ،2017تعر���ض لالعتق��ال اثن��اء تواج��ده يف حمكم��ة
�صل��ح م��ن قب��ل جه��از املخاب��رات يف حمافظ��ة
اخللي��ل ،و�إخ�ضاع��ه للحج��ز والتحقي��ق بادع��اء
ت�س��جيل وقائ��ع اجلل�س��ة ،ليف��رج عن��ه بعده��ا دون
اتخ��اذ �أي اج��راءات اخ��رى .
»»�أف��اد املواط��ن قتيب��ة �صال��ح قا�س��م ،ويعم��ل �صحفي��ا،
�أن��ه وبتاري��خ  8اغ�سط���س  ،2017ا�س��تدعي م��ن قب��ل
جه��از املخاب��رات يف مدين��ة بي��ت حل��م ،ووجه��ت
ل��ه ته��م ا�س��تناداً �إىل قان��ون اجلرائ��م االلكرتوني��ة
والعم��ل يف قن��اة االق�ص��ى (باعتباره��ا حمظ��ورة العم��ل
م��ن قب��ل ال�س��لطة) ،واحتج��ز خلم�س��ة اي��ام ،اخ�ض��ع
للتحقي��ق خالله��ا قب��ل �أن يت��م اط�لاق ��سراحه
بكفا ل��ة .
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»»�أف��اد املواط��ن مم��دوح حمم��ود حمام��رة ،ويعم��ل �صحفي��ا
يف ف�ضائي��ة القد���س� ،أن��ه وبتاري��خ  8اغ�سط���س
 ،2017اعتق��ل م��ن قب��ل جه��از املخاب��رات يف
مدين��ة بي��ت حل��م ،ووجه��ت ل��ه ته��م ا�س��تناداً
�إىل قان��ون اجلرائ��م االلكرتوني��ة ،واحتج��ز خلم�س��ة
اي��ام ،اخ�ض��ع للتحقي��ق خالله��ا قب��ل �أن يت��م اط�لاق
��سراحه بكفال��ة.
»»اف��اد املواط��ن ن��صر ف���ؤاد اب��و ف��ول ،رئي���س ال�ش��بكة
الفل�س��طينية لل�صحاف��ة والإع�لام� ،إن��ه وبتاري��خ 15
يولي��و  ،2017تلق��ى ا�س��تدعاء م��ن قب��ل املباح��ث
العام��ة يف غ��زة للح�ض��ور ،حي��ث اخ�ض��ع للتحقي��ق
و�أج�بر عل��ى التوقي��ع عل��ى تعه��د ،ب�س��بب ممار�س��ته
حلري��ة التعب�ير عل��ى موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي
(الفي�س��بوك).
»»اف��اد املواط��ن عب��د املح�س��ن تي�س�ير �ش�لايلة ،ويعم��ل
م�ص��ور �صحف��ي لوكال��ة وط��ن للأنب��اء� ،إن��ه وبتاري��خ
 15يولي��و  ،2017اعتقل��ه جه��از املخاب��رات العام��ة
يف بي��ت حل��م ،اثن��اء ممار�س��ة عمل��ه ال�صحف��ي،
وخ�ض��ع للتحقي��ق واالحتج��از مل��دة � 12س��اعة قب��ل
�أن يت��م االف��راج عن��ه.
»»�أف��اد املواط��ن �إ�س��ماعيل فاي��ز الب��زم ،ر�س��ام كاريكات�ير،
�أن��ه و بتاري��خ  14يولي��و  ،2017مت ا�س��تدعا�ؤه م��ن
قب��ل جه��از االم��ن الداخل��ي يف غ��زة ،والتحقي��ق
مع��ه عل��ى خلفي��ة ممار�س��ته حلري��ة التعب�ير عل��ى
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،حي��ث تعر���ض ملعامل��ة
حاط��ة بالكرام��ة.
»»�أف��اد املواط��ن ح�س��ن ج�بر� ،صحف��ي ل��دى �صحيف��ة
الأي��ام� ،أن��ه وبتاري��خ  18يوني��و  ،2017مت احتج��ازه
م��ن قب��ل جه��از الأم��ن الداخل��ي يف دي��ر البل��ح
و�س��ط قط��اع غ��زة ،عل��ى خلفي��ة قيام��ه بن��شر خ�بر
�صحف��ي يتعل��ق ب�أح��د �أف��راد اجلماع��ات ال�س��لفية يف
�صحيف��ة الأي��ام.
»»�أف��اد املواط��ن حمم��د التل��ويل ،خري��ج جامع��ي ونا�ش��ط
�ش��بابي ،ان��ه وبتاري��خ  11يوني��و  2017مت �إ�س��تدعاءه

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

م��ن قب��ل املباح��ث العام��ة بجبالي��ا ،عل��ى خلفي��ة
ن��شره لفيدي��و ر�أي ،ومت حتويل��ة للنياب��ة الت��ي وجه��ت
ل��ه تهم��ة ا�س��اءة ا�س��تخدام و�س��ائل التكنولوجي��ا ،ومت
حج��زه مل��دة � 5أي��ام ،قب��ل الإف��راج عن��ه بكفال��ة.
»»اف��اد املواط��ن عم��اد ع��وين اب��و �شم�س��ية ،نا�ش��ط يف
جتم��ع املدافع�ين ع��ن حق��وق االن�س��ان� ،إن��ه وبتاري��خ
 22ماي��و  2017تعر���ض لال�س��تدعاء م��ن قب��ل الأم��ن
الوقائ��ي يف مدين��ة اخللي��ل عل��ى خلفي��ة طرح��ه
لفك��رة ت�صمي��م جم�س��م للرئي���س االمريك��ي ترام��ب
حلرقه��ا خ�لال زيارت��ه للمنطق��ة.
»»اف��ادت املواطن��ة اله��ام �س��ليمان �أب��و ظاه��ر� ،ش��اعرة
وكاتب��ة �سيا�س��ية� ،إنه��ا وبتاري��خ  4ماي��و ،2017
تعر�ض��ت للده���س العم��د بدراج��ة ناري��ة ،وذل��ك
بع��د �أن تلقي��ت ع��دة تهدي��دات للتوق��ف ع��ن اث��ارة
بع���ض املو�ضوع��ات عل��ى �صفحته��ا ال�ش��خ�صية عل��ى
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي الفي�س��بوك.
»»�أف��اد املواط��ن حمم��د ب�س��ام فاي��ق �ضاه��ر ،و يعم��ل
ك�صحف��ي يف وكال��ة االنب��اء املاليزي��ة� ،أن��ه و بتاري��خ
 28ابري��ل  2017مت ا�س��تدعاءه م��ن قب��ل ال��شرطة يف
غ��زة ،عل��ى خلفي��ة قيام��ه بن��شر معلوم��ات عل��ى
�صفحت��ه عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،تتعل��ق
مبالب�س��ات م��وت �أح��د املواطن�ين.
»»اف��اد املواط��ن حمم��د ب�س��ام �ضاه��ر ،ويعم��ل ك�صحف��ي
ح��ر� ،إن��ه وبتاري��خ  28ابري��ل  ،2017ا�س��تدعي
م��ن قب��ل املباح��ث العام��ة يف قط��اع غ��زة ،واخ�ض��ع
للتحقي��ق واالحتج��از لأك�ثر م��ن � 24س��اعة ،ليف��رج
بعده��ا عن��ه بع��د التوقي��ع عل��ى تعه��د بع��دم ن��شر
ا�ش��اعات.
»»اف��اد املواط��ن ن��صر ف���ؤاد اب��و الف��ول� ،صحف��ي
ورئي���س ال�ش��بكة الفل�س��طينية لل�صحاف��ة واالع�لام،
�أن��ه وبتاري��خ  27ابري��ل  ،2017ا�س��تدعي م��ن قب��ل
املباح��ث العام��ة ،واحتج��ز مل��دة ي��وم ،ووجه��ت ل��ه
تهم��ة ن��شر اخب��ار كاذب��ة ،وم��ن ث��م اطل��ق ��سراحه
بع��د توقيع��ه عل��ى تعه��د.

»»اف��اد املواط��ن عب��د اهلل اب��و ��شرخ ،مدر���س وكات��ب،
�إن��ه وبتاري��خ  26ابري��ل  ،2017تلق��ا ا�س��تدعا ًء
م��ن جه��از الأم��ن الداخل��ي بجبالي��ا ،ومت احتج��ازه
حل��وايل � 30س��اعة والتحقي��ق مع��ه ح��ول ارائ��ه
ال�سيا�س��ية عل��ى �صفحت��ه عل��ى موق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي الفي�س��بوك.
»»اف��اد املواط��ن ح��ازم عل��ي ما�ض��ي ،ويعم��ل ك�صحف��ي
ح��ر� ،إن��ه وبتاري��خ  25ابري��ل  ،2017مت ا�س��تدعاءه
م��ن قب��ل املباح��ث العام��ة ،وتوجي��ه تهم��ة ن��شر
اال�ش��اعات ل��ه وحج��زه ليوم�ين قب��ل االف��راج عن��ه
بع��د توقي��ع تعه��د بع��دم ن��شر ا�ش��اعات.
»»اف��اد املواط��ن حمم��د عب��د الرحم��ن الربع��ي ،م�ص��ور يف
تلفزي��ون فل�س��طني� ،إن��ه وبتاري��خ  25ابري��ل ،2017
تلق��ى ا�س��تدعاء للح�ض��ور م��ن مباح��ث املنطق��ة
الو�س��طى بقط��اع غ��زة ،واخ�ض��ع للتحقي��ق ووجه��ت
ل��ه تهم��ة ن��شر ال�ش��ائعات ،ليت��م بعده��ا االف��راج
عن��ه بع��د توقي��ع تعه��د بع��دم ن��شر اي اخب��ار اال
بع��د الت�أك��د منه��ا.
»»اف��اد املواط��ن ،حمم��ود �س��ليمان ال��زق� ،أم�ين ��سر هيئ��ة
العم��ل الوطن��ي� ،إن��ه وبتاري��خ  19ابري��ل ،2017
تعر���ض لالختط��اف م��ن قب��ل جمهول�ين واخ�ض��ع
للتعذي��ب والتهدي��د ،عل��ى خلفي��ة ارائ��ه ال�سيا�س��ية.
»»اف��اد املواط��ن اي��اد عب��د الرحم��ن الرفاع��ي ،مدي��ر
حتري��ر �ش��بكة القد���س االخباري��ة� ،أن��ه وبتاري��خ 11
ابري��ل  ،2017ا�س��تدعي م��ن قب��ل جه��از الأم��ن
الوقائ��ي مبدين��ة رام اهلل ،وخ�ض��ع للتحقي��ق مل��دة 3
�س��اعات قب��ل االف��راج عن��ه.
»»اف��اد املواط��ن ع��ارف عب��د احللي��م اب��و عرف��ة ،مرا�س��ل
�صحف��ي لوكال��ة �ش��هاب� ،أن��ه وبتاري��خ  21مار���س
 ،2017تعر���ض لالعتق��ال اثن��اء تواج��ده يف منزل��ه
م��ن قب��ل ق��وة م��ن االم��ن الوقائ��ي يف مدين��ة
اخللي��ل ،واخ�ضاع��ه للحج��ز والتحقي��ق ح��ول عمل��ه
ال�صحف��ي دون توجي��ه تهم��ة حم��دده ل��ه ،ليف��رج
عن��ه بعده��ا دون اتخ��اذ اي اج��راءات اخ��رى.
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»»اف��اد املواط��ن يا��سر عثم��ان �ش��عث ،طال��ب قان��ون
ونا�ش��ط عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي� ،أن��ه
وبتاري��خ  25ابري��ل  ،2017تعر���ض لالعتق��ال
والتحقي��ق م��ن قب��ل جه��از املباح��ث العام��ة يف
خ��ان يون���س ،عل��ى خلفي��ة من�ش��وراته عل��ى موق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ي.
»»اف��اد املواط��ن احم��د فتح��ي قدي��ح ،ويعم��ل حم��رراً يف
قن��اة االق�ص��ى الف�ضائي��ة� ،أن��ه وبتاري��خ  25ابري��ل
 ،2017ا�س��تدعي م��ن قب��ل ال��شرطة واحتج��ز مل��دة
ي��وم ،خ�ض��ع خالل��ه للتحقي��ق بتهم��ة ن��شر اخب��ار
غ�ير �صحيح��ة عل��ى �صفحت��ه عل��ى موق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي الفي�س��بوك.
»»اف��اد �أح��د املواطن�ين (���ص.م)  ،ويعم��ل �صحفي��ا
وموظف�� ًا يف املكت��ب االعالم��ي التاب��ع ل��وزارة
الداخلي��ة رام اهلل� ،أن��ه مت ا�س��تدعا�ؤه م��ن قب��ل الأم��ن
الداخل��ي يف غ��زة ،بتاري��خ  14يناي��ر  ،2017وخ�ض��ع
للحج��ز والرتهي��ب عل��ى خلفي��ة تعب�يره ع��ن ر�أي��ه
ح��ول �أزم��ة الكهرب��اء يف غ��زة.
»»اف��اد املواط��ن حمم��د عب��د ال��رازق الباب��ا ،ويعم��ل
م�ص��وراً �صحفي��ا يف وكال��ة االنب��اء الفرن�س��ية� ،أن��ه
وبتاري��خ  12يناي��ر  ،2017تعر���ض لالعت��داء بال��ضرب
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وم�ص��ادرة الهات��ف اخلا���ص ب��ه وبطاقت��ه ال�صحفي��ة
م��ن قب��ل ال��شرطة يف غ��زة ،وذل��ك خ�لال تغطيت��ه
لتظاه��رة احتجاج�� ًا عل��ى �أزم��ة الكهرب��اء يف غ��زة.
»»اف��اد املواط��ن حمم��د �ص��وايل ،نائ��ب م�س���ؤول املب��ادرة
الوطني��ة يف خ��ان يون���س� ،أن��ه وبتاري��خ  14يناي��ر
 ،2017تلق��ى تهدي��داً ع�بر الهات��ف م��ن قب��ل الأم��ن
الداخل��ي ،بع��د لوم��ه عل��ى التحري���ض بالتظاه��ر
اعرتا�ض�� ًا عل��ى �أزم��ة الكهرب��اء ،وبعده��ا مت ا�س��تدعا�ؤه
م��ن املباح��ث ،وحقق��وا مع��ه واج�بروه عل��ى التوقي��ع
عل��ى تعه��د بع��دم التحري���ض.
»»اف��اد املواط��ن عم��اد حمم��ود �أب��و ع��واد ،مع��د برام��ج
يف قن��اة القد���س الف�ضائي��ة � ،أن��ه وبتاري��خ  11يناي��ر
 ،2017مت ا�س��تدعا�ؤه وحج��زه م��ن قب��ل املخاب��رات
العام��ة يف مدين��ة الب�يرة ،وتوجي��ه اتهام��ات ل��ه ،ق��ال
�إنه��ا دون ا�سا���س ،وج��اءت انتقام��ا م��ن مواقف��ه
ال�سيا�س��ية.
»»اف��اد املواط��ن �أحم��د خال��د اب��و جالل��ة ،ويعم��ل
�صحفي�� ًا متطوع�� ًا يف ال�ش��بكة الفل�س��طينية لل�صحاف��ة
واالع�لام� ،أن��ه وبتاري��خ  6يناي��ر  ،2017تعر���ض
لالعتق��ال وم�ص��ادرة معدات��ه ال�صحفي��ة م��ن قب��ل
املباح��ث العام��ة عل��ى خلفي��ة تغطيت��ه اعت�صام�� ًا،
احتجاج�� ًا عل��ى �أزم��ة الكهرب��اء يف مدين��ة رف��ح.
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8 .8انتهاك الحق في التجمع السلمي
عل��ى الرغ��م م��ن توقي��ع فل�س��طني عل��ى ع��ددٍ م��ن االتفاق��ات يف الع��ام  ،2014مب��ا
فيه��ا العه��د ال��دويل للحق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية لع��ام  ،1966وال��ذي يعط��ي احل��ق
للمواطن�ين يف التجم��ع ال�س��لمي� ،إال �أن الإج��راءات والقي��ود عل��ى احل��ق يف التجم��ع
ال�س��لمي يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية ،توا�صل��ت خ�لال الع��ام  ،2017ب�ش��كل
خمال��ف للمعاي�ير واملواثي��ق الدولي��ة واملحلي��ة الت��ي كفل��ت جميعه��ا للمواطن�ين ه��ذا
احل��ق م��ا دام مل يخ��رج ع��ن �إط��اره ال�س��لمي.
و�ش��هد الرب��ع الأخ�ير م��ن الع��ام  ،2017م��ع انط�لاق قط��ار امل�صاحل��ة الوطني��ة،
يف �أعق��اب تو�ص��ل الفل�س��طينيني �إىل اتف��اق جدي��د برعاي��ة م�رصي��ة يف  12اكتوب��ر،
تراجع�� ًا ن�س��بي ًا يف حج��م االنته��اكات للح��ق يف التجم��ع ال�س��لمي يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة
الفل�س��طينية .و�س��ادت �أج��واء ايجابي��ة يف ه��ذا النط��اق ،انعك�س��ت ب�ش��كل ملمو���س
عل��ى حال��ة احل��ق يف التجم��ع ال�س��لمي ،حي��ث �ش��هدت �أرا�ض��ي ال�س��لطة جتمع��ات
جماهريي��ة كان��ت حتظ��ر يف وق��ت �س��ابق ،بينه��ا اقام��ة حرك��ة فت��ح احتف��ال مرك��زي
بتاري��خ  13نوفم�بر ،احي��ا ًء لذك��رى وف��اة الرئي���س الراح��ل يا��سر عرف��ات ،ح��ضره
ح�ش��د كب�ير ،م��ن بينه��م ممثل��و الق��وى الوطني��ة واال�س�لامية.
وعل��ى م��دار الع��ام ،ا�س��تمرت االنته��اكات للح��ق يف التجم��ع ال�س��لمي يف ال�ضف��ة
ح��د �س��واء ب�ش��كل ممنه��ج ،مب��ا يف ذل��ك املن��ع واحلظ��ر للتجمع��ات
وغ��زة عل��ى
ٍ
واللق��اءات ،وتفريقه��ا بالق��وة واالعت��داء بال��ضرب عل��ى امل�ش��اركني فيه��ا ،و�إط�لاق
الن��ار يف اله��واء ،ومطاردته��م ،واعتق��ال البع���ض منه��م ،واخ�ضاعه��م للتحقي��ق .ووث��ق
املرك��ز خ�لال الع��ام ،قي��ام االجه��زة االمني��ة با�س��تدعاء الع��شرات م��ن امل�ش��اركني يف
امل�س�يرات ال�س��لمية ،او مم��ن دع��وا مل�س�يرات �س��لمية� ،س��واء قب��ل انعقاده��ا� ،أو بع��ده،
والتحقي��ق معه��م ،وابالغه��م بع��دم اقام��ة تل��ك الفعالي��ات ،واجباره��م عل��ى التوقي��ع
عل��ى تعه��دات بع��دم القي��ام بامل�ش��اركة يف �أي��ة م�س�يرات وجتمع��ات �س��لمية ،و�إال ف�س��وف
تت��م معاقبته��م� ،إم��ا باحلب���س �أو باالعت��داء .كم��ا وث��ق املرك��ز ح��االت اعتق��ال ،م��ن
املي��دان� ،أو م��ن خ�لال ا�س��تدعاءات اث��ر م�ش��اركة البع���ض يف التجمع��ات ال�س��لمية� ،أو
دعوته��م للم�ش��اركة يف جتمع��ات �س��لمية ،تعر�ض��وا للتعذي��ب ،مب��ا يف ذل��ك ال��ضرب
بالع�ص��ي واله��راوات� ،س��واء خ�لال التحقي��ق معه��م� ،أو خ�لال اعتقاله��م.
فف��ي قط��اع غ��زة ،وث��ق املرك��ز ع��دد م��ن االنته��اكات به��ذا ال�ص��دد ،كان �أبرزه��ا،
االج��راءات الت��ي اتخذته��ا الأجه��زة الأمني��ة يف غ��زة ،يف �أعق��اب االحتجاج��ات
ال�س��لمية الت��ي �ش��هدتها �أنح��اء ع��دة م��ن القط��اع ،عل��ى خلفي��ة تفاق��م �أزم��ة
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الكهرب��اء خ�لال �ش��هر يناي��ر  .2017فق��د �أقدم��ت الأجه��زة الأمني��ة عل��ى ف���ض
جتمع��ات �س��لمية بالق��وة خرج��ت يف مناط��ق متفرق��ة ،واعت��دت بال��ضرب عل��ى
ع��دد م��ن امل�ش��اركني ،واعتقل��ت �آخري��ن ،وداهم��ت من��ازل العدي��د م��ن املواطن�ين،
ومنع��ت �صحفي�ين م��ن تغطي��ة �أح��داث امل�س�يرات ،وا�س��تدعت �آخري��ن عل��ى خلفي��ة
التعب�ير ع��ن �آرائه��م بخ�صو���ص �أزم��ة الكهرب��اء.
ويف ال�ضف��ة الغربي��ة ،وث��ق املرك��ز �أي�ض�� ًا انته��اكات مماثل��ة ،كان �أبرزه��ا تفري��ق
االجه��زة االمني��ة مل�س�يرة �س��لمية نظمه��ا حمتج��ون بتاري��خ  12مار���س � ،2017أم��ام
جمم��وع املحاك��م يف رام اهلل ،احتجاج�� ًا عل��ى انعق��اد جل�س��ة ملحاكم��ة ال�ش��هيد با�س��ل
االع��رج 25.وفرق��ت تل��ك االجه��زة امل�س�يرة بالق��وة ،واعت��دت عل��ى امل�ش��اركني فيه��ا،
مب��ن فيه��م �صحفي�ين ،بال��ضرب بالع�ص��ي و�إط�لاق الغ��از امل�س��يل للدم��وع بكثاف��ة،
وكذل��ك اط�لاق الر�صا���ص احل��ي يف اله��واء ،واعتق��ال ع��دد م��ن امل�ش��اركني.
وع��رف م��ن ب�ين ال�صحفي�ين ،حمم��د �أب��و �شو�ش��ة ،م�ص��ور تلفزي��ون ر�ؤي��ا الأردين،
و�أي�ض��ا تك�س�ير �أجه��زة و�آالت ت�صوي��ر تابع��ة لبع���ض القن��وات الف�ضائي��ة ،م��ن بينه��ا
�آل��ة ت�صوي��ر مرا�س��ل ف�ضائي��ة فل�س��طني الي��وم ،جه��اد ب��ركات .كم��ا ج��رى اعتق��ال 6
�أ�ش��خا�ص يف مق��ر املباح��ث -البال��وع ،مل��دة �س��اعة ،قب��ل �أن يطل��ق ��سراحهم الحق�� ًا،
بع��د �أخ��ذ بياناته��م ال�ش��خ�صية .ويف املجم��ل ق��در ع��دد امل�صاب�ين عل��ى �أي��دي �أف��راد
الأم��ن ب��ـ � 16ش��خ�ص ًا ،بينه��م � 5أ�ش��خا�ص فق��ط و�صل��وا جمم��ع فل�س��طني الطب��ي.
وكان م��ن الالف��ت ،ب��روز املعاي�ير املزدوج��ة الت��ي تطبقه��ا ال�س��لطات العمومي��ة جت��اه
التجمع��ات ال�س��لمية يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة .وفيم��ا كان هن��اك حظ��ر
للتجمع��ات ال�س��لمية الت��ي تخال��ف توجهاته��ا وم�صاحله��ا ،بغ���ض النظ��ر كونه��ا
جماع��ات �سيا�س��ية �أو جماع��ات م�صال��ح ذات �صبغ��ة غ�ير �سيا�س��ية ،كان هن��اك
ق��در كب�ير م��ن الت�س��امح م��ع التجمع��ات ال�س��لمية الت��ي تنظمه��ا جماع��ات موالي��ة
لل�س��لطة �أو غريه��ا ،م��ا دام��ت تخ��دم �أهدافه��ا وم�صاحله��ا يف �آن .و�أك�ثر من��ذ ذل��ك،
فق��د وف��رت �أجه��زة الأم��ن احلماي��ة والدع��م لكاف��ة �أ�ش��كال التجم��ع ال�س��لمي الت��ي
تخ��دم �أهدافه��ا وم�صاحله��ا ،بينم��ا واجه��ت التجمع��ات ال�س��لمية الأخ��رى غلظ��ة يف
التعام��ل ،كان �أقله��ا احلظ��ر واملن��ع والت�ش��كيك يف النواي��ا والأه��داف.

 .٢٥قت��ل االع��رج عل��ى اي��دي ق��وات خا�ص��ة،
عندم��ا حا��صرت منزل��ه يف رام اهلل بتاري��خ
.٢٠١٧ /٣ /١٢
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ويف املجم��ل ،فق��د �أدت تل��ك القي��ود واملعيق��ات �إىل الرتاج��ع يف ا�س��تخدام احل��ق يف
التجم��ع ال�س��لمي ،ب�أ�ش��كاله املختلف��ة ،يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية ك�أداة م��ن �أدوات
التعب�ير �أو االحتج��اج ال�س��لمي �أو ال�س��عي للت�أث�ير يف ال�سيا�س��ات العام��ة .وط��ال الرتاج��ع
�أي�ض�� ًا االحتجاج��ات واالعت�صام��ات وغريه��ا ،الت��ي تنظمه��ا جماع��ات ال حتم��ل طابع�� ًا
�سيا�س��ي ًا ،وتع�بر ع��ن م�صال��ح جماع��ات اقت�صادي��ة ،ريا�ضي��ة ،تعليمي��ة�... ،إل��خ.
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9 .9انتهاك الحق في تكوين الجمعيات
ا�س��تمرت �سيا�س��ة الت�ضيي��ق عل��ى املجتم��ع امل��دين م��ن قب��ل ال�س��لطة الفل�س��طينية يف كل
م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة يف الع��ام  .2017وعمل��ت حكوم��ة التواف��ق عل��ى
تطبي��ق القي��ود اجلدي��دة عل��ى متوي��ل اجلمعي��ات والت��ي فر�ضته��ا يف الع��ام املا�ض��ي.
كم��ا وا�س��تمرت القي��ود القانوني��ة وقي��ود �س��لطة الأم��ر الواق��ع الت��ي فر�ض��ت عل��ى
اجلمعي��ات يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة يف ال�س��نوات ال�س��ابقة ،والت��ي حتج��م م��ن
عم��ل ون�ش��اط اجلمعي��ات ،وت�ض��ع املجتم��ع امل��دين يف حال��ة ال ت�س��مح له��ا بتحقي��ق
اهدافه��ا املجتمعي��ة بال�ش��كل املنتظ��ر م��ن قب��ل اجلمه��ور.
وي�ؤث��ر غي��اب الآلي��ات الد�س��تورية م��ن جمل���س ت��شريعي و�س��لطة ق�ضائي��ة موح��دة
وم�س��تقلة عل��ى عم��ل اجلمعي��ات ون�ش��اطها ،حي��ث �إن و�س��ائل ال�ضغ��ط واملنا��صرة
واملالحق��ة الق�ضائي��ة لتحقي��ق التغي�ير املجتمع��ي ال ميك��ن �أن تك��ون فاعل��ة اال يف وج��ود
ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات .كم��ا وي�س��اهم احل�ص��ار والقي��ود عل��ى حري��ة احلرك��ة الت��ي تفر�ضه��ا
�س��لطات االحت�لال عل��ى عم��ل اجلمعي��ات يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة� ،س��يما
الن�ش��اطات الت��ي حتت��اج �إىل التنق��ل ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة �أو حت��ى الت��ي حتت��اج �إىل احلرك��ة
ب�ين امل��دن يف ال�ضف��ة الغربي��ة� ،أو تل��ك الت��ي تتطل��ب ال�س��فر اخل��ارج ،وخا�ص��ة يف
قط��اع غ��زة ،حي��ث القي��ود امل�ش��ددة عل��ى حري��ة ال�س��فر نتيج��ة للح�ص��ار.
وي�أم��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان� ،أن تنعك���س خط��وات تنفي��ذ اتف��اق
امل�صاحل��ة الفل�س��طينية عل��ى م�س��توى احلري��ات العام��ة� ،س��يما احل��ق يف تكوي��ن
اجلمعي��ات ،وكذل��ك عل��ى م�س��توى احل��ق يف حري��ة التنق��ل للمواطن�ين� ،س��يما يف
قط��اع غ��زة ،وذل��ك به��دف متك�ين اجلمعي��ات م��ن ممار�س��ة دوره��ا رقاب��ي ومكم��ل
ل��دور احلكوم��ة .كم��ا ويعت�بر املرك��ز الغ��اء كاف��ة الق��رارات الت��ي �ص��درت يف
ح��ق اجلمعي��ات يف ظ��ل االنق�س��ام ،مب��ا فيه��ا اللوائ��ح الت��ي ت�س��مح بتغ��ول ال�س��لطة
التنفيذي��ة وق��رارات االغ�لاق جلمعي��ات�� ،ضرورة ملح��ة يج��ب �أن تك��ون عل��ى
�أولوي��ات عم��ل حكوم��ة التواف��ق .وجدي��ر بالذك��ر �أن واق��ع احلري��ات العام��ة مب��ا فيه��ا
احل��ق يف ت�ش��كيل اجلمعي��ات مل يح��دث ب��ه �أي تط��ور �إيجاب��ي من��ذ ت�ش��كيل حكوم��ة
التواف��ق ،ب��ل عل��ى العك���س متام�� ًا ،ا�ص��درت احلكوم��ة العدي��د م��ن الق��رارات الت��ي
هدف��ت �إىل ال�س��يطرة عل��ى برام��ج ومتوي��ل م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين .وم��ع ذل��ك
ف���إن املرك��ز ي�أم��ل �أن ت�ش��كل جه��ود امل�صاحل��ة ه��ذه امل��رة بداي��ة خمتلف��ة.
وق��د عمل��ت احلكوم��ة يف الع��ام  2017عل��ى تطبي��ق �آلي��ة �أقره��ا جمل���س وزراء
حكوم��ة التواف��ق ته��دف �إىل ال�س��يطرة عل��ى متوي��ل ال��شركات غ�ير الربحي��ة (ك�أح��د
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ا�ش��كال اجلمعي��ات) وجع��ل كل املن��ح مت��ر م��ن خ�لال
احلكوم��ة وحت��ت رقاب��ة الأجه��زة الأمني��ة .ومبوج��ب
الآلي��ة اجلدي��دة تلت��زم كل ��شركة ربحي��ة بتق��دمي طل��ب
ملجل���س ال��وزراء لل�س��ماح ملبال��غ التموي��ل اخلارج��ي
للو�ص��ول حل�س��ابها .ويح��ول الطل��ب للم�صادق��ة علي��ه
م��ن جه��ازي املخاب��رات والأم��ن الوقائ��ي بع��د الفح���ص
الأمن��ي ،وم��ن ث��م تعط��ى توجيه��ات ل�س��لطة النق��د
بال�س��ماح بت�س��ليم احل��واالت املالي��ة للجمعي��ات ،والت��ي
بدوره��ا تعط��ي التوجيه��ات للبن��وك .وه��ذه الآلي��ة
ت�س��مح لل�س��لطة الفل�س��طينية بقط��ع التموي��ل ع��ن م��ن
ت�ش��اء م��ن ال��شركات غ�ير الربحي��ة ،ب��ل وتتي��ح له��ا
ابت��زاز ه��ذه ال��شركات والت�أث�ير عل��ى مواقفه��ا.
وه��و م��ا يتعار���ض م��ع ح��ق اجلمعي��ات ،مب��ا فيه��ا
ال��شركات غ�ير الربحي��ة ،يف اال�س��تقالل .ويعت�بر التدخ��ل
يف عم��ل اجلمعي��ات خمالف��ة للمعاي�ير الدولي��ة ذات العالق��ة،
والت��ي ن�ص��ت عل��ى ��ضرورة اح�ترام ح��ق اجلمعي��ات
يف اخل�صو�صي��ة وحقه��ا يف ممار�س��ة ن�ش��اطها واحل�ص��ول
عل��ى التموي��ل .كم��ا متث��ل �إج��راءات الرقاب��ة التع�س��فية
املفرو�ض��ة خمالف��ة للقوان�ين الداخلي��ة ذات العالق��ة� ،س��يما
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الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون اجلمعي��ات والت��ي ن�ص��ت يف
الفق��رة ( )3م��ن امل��ادة ( )46منه��ا «ال يح��ق لأي��ة جه��ة
ر�س��مية التدخ��ل يف عملي��ة ت�س��يري اجتماع��ات اجلمعي��ات
�أو انتخاباته��ا �أو ن�ش��اطاتها �أو الت�أث�ير عليه��ا ».وال �ش��ك
�أن فر���ض رقاب��ة عل��ى التموي��ل واوج��ه ال��صرف يعت�بر
م��ن �أب��رز الو�س��ائل لل�س��يطرة عل��ى اجلمعي��ات وتقوي���ض
ا�س��تقاللها.
وي�س��ود يف قط��اع غ��زة وال�ضف��ة الغربي��ة اج��واء ت�س��لطية
عل��ى عم��ل اجلمعي��ات ،اوج��دت حال��ة م��ن االلت��زام
الذات��ي لديه��ا عل��ى م��ر ال�س��نوات .وم��ن اب��رز �ص��ور
التدخ��ل يف عم��ل اجلمعي��ات ه��و التدخ��ل يف ن�ش��اطاتها،
وكان �آخره��ا يف الع��ام م��ا ق��ام ب��ه الأم��ن يف قط��اع غ��زة
م��ن من��ع عق��د لق��اء للهيئ��ة امل�س��تقلة يتن��اول بالنق��د دور
ال��شرطة الع�س��كرية يف قط��اع غ��زة ،بن��اء عل��ى تقري��ر �ص��در
ع��ن الهيئ��ة ت�ضم��ن ر�ص��د جت��اوزات وتع��دي عل��ى �س��يادة
القان��ون وتدخ��ل يف اخت�صا�ص��ات الق�ض��اء .وق��د �ص��در
ق��رار املن��ع بتاري��خ  12دي�س��مرب  ،2017م��ن قب��ل مراق��ب
ع��ام الداخلي��ة يف قط��اع غ��زة ،وعل��ى اث��ره اج��رت الهيئ��ة
ات�صاالته��ا م��ع امل�س���ؤولني ومت ت�أجي��ل اللق��اء.
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1010أثر االنقسام السياسي على الحقوق االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة
ازداد تده��ور الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ل�س��كان قط��اع غ��زة ،م��ع ا�س��تمرار
االنق�س��ام ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني للع��ام احل��ادي ع��شر عل��ى الت��وايل ،وال��ذي كان ق��د
ب��د أ� م��ع �س��يطرة حرك��ة حما���س عل��ى قط��اع غ��زة يف حزي��ران /يوني��ة م��ن الع��ام
.2007
وخ�لال الع��ام  ،2017ارتفع��ت ح��دة تب��ادل االتهام��ات ب�ين ط��ريف االنق�س��ام،
خ�صو�ص�� ًا يف �أعق��اب �إع�لان حرك��ة حما���س ع��ن ت�ش��كيل اللجن��ة الإداري��ة يف غ��زة
يف �ش��هر مار���س .وق��د بل��غ تفاق��م �أو�ض��اع �س��كان القط��اع وحقوقه��م االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة م�س��توى مل ت�صل��ه م��ن قب��ل ،وبات��ت تو�ص��ف ب�أنه��ا الأ�س��و�أ
من��ذ ب��دء االنق�س��ام ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني .وعل��ى الرغ��م م��ن الأج��واء الإيجابي��ة
الت��ي ا�ستب��شر به��ا �س��كان القط��اع يف �ش��هر �أكتوب��ر م��ن الع��ام ،ب�ش���أن �إنعا���ش
الآم��ال ب�إنه��اء االنق�س��ام ال�سيا�س��ي وع��ودة احل��وار ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ال�سيا�س��ي،
برعاي��ة م�رصي��ة ،غ�ير �أن الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ظل��ت يف حال��ة م��ن
التده��ور ال�ش��ديد ،ب��ل وزادت حدته��ا م��ع اتخ��اذ ال�س��لطة الفل�س��طينية ع��دة
ق��رارات� ،أبرزه��ا اال�س��تمرار يف �إحال��ة موظف��ي قط��اع غ��زة العمومي�ين �إىل التقاع��د،
وتقلي���ص خم�ص�ص��ات اخلدم��ات ال�صحي��ة ،وتقلي���ص كمي��ات الكهرب��اء ،وزي��ادة
ارتف��اع الأ�س��عار وفر���ض املزي��د م��ن الر�س��وم وال�رضائ��ب عل��ى املواطن�ين والتج��ار
يف قط��اع غ��زة.
وكان��ت الإج��راءات املختلف��ة الت��ي ب��ادر �إىل اتخاذه��ا كل م��ن ط��ريف االنق�س��ام
ال�سيا�س��ي ق��د �أث��رت ب�ش��كل خط�ير عل��ى الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
ل�س��كان القط��اع ،والت��ي تع��اين م��ن انهي��ار �ش��به �ش��امل .و�أدت تل��ك الإج��راءات
وال�سيا�س��ات الإداري��ة واملالي��ة �إىل زي��ادة ت��ردي الأو�ض��اع املعي�ش��ية لل�س��كان ،و�أدت
�إىل تفاق��م بع���ض الظواه��ر ال�س��لبية يف �ش��وارع القط��اع� ،أبرزه��ا زي��ادة وانت�ش��ار
ظاه��رة الت�س��ول ،وخا�ص��ة ب�ين �صف��وف الأطف��ال والن�س��اء ،وانت�ش��ار عمال��ة
الأطف��ال ،خا�ص��ة يف ال�ش��وارع وعل��ى امت��داد �ش��واطئ قط��اع غ��زة يف مو�س��م
ال�صي��ف .وب��ات �س��كان القط��اع يعان��ون م��ن حال��ة غ�ير م�س��بوقة م��ن الإفق��ار
ب�س��بب االرتف��اع امله��ول يف تكالي��ف الأو�ض��اع احلياتي��ة واملعي�ش��ية ،ذل��ك تكالي��ف
اخلدم��ات الأ�سا�س��ية كال�صح��ة والتعلي��م وتكالي��ف الإنف��اق عل��ى احلي��اة املعي�ش��ية
للو�ص��ول �إىل م��وارد املي��اه ،مب��ا فيه��ا مي��اه ال��شرب النظيف��ة وامل�أمون��ة ،الغ��ذاء
وال��دواء .وق��د تزام��ن ه��ذا االنهي��ار والتده��ور يف الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واملعي�ش��ية
ل�س��كان القط��اع م��ع ا�س��تمرار حال��ة احل�ص��ار ال�ش��امل غ�ير القان��وين ال��ذي تفر�ض��ه
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ال�س��لطات احلربي��ة الإ��سرائيلية املحتل��ة عل��ى القط��اع
من��ذ �أك�ثر  11عام�� ًا ،وه��و م��ا �أدى �إىل حال��ة م��ن اخلن��ق
االقت�ص��ادي واالجتماع��ي ال�ش��امل� ،أع��اق كل املح��اوالت
الهادف��ة �إىل حت�س�ين �أو�ض��اع ال�س��كان املعي�ش��ية واح�ترام
كرامته��م الإن�س��انية .وظ��ل غي��اب حكوم��ة التواف��ق ع��ن
امل�ش��هد ال�س��مة الغالب��ة خ�لال الع��ام .و�أ�س��دل الع��ام
� 2017آخ��ر ف�صول��ه لي�ضف��ي املزي��د م��ن حال��ة الإحب��اط
والي�أ���س ب�ين �س��كان القط��اع ،خا�ص��ة م��ع ا�س��تمرار
الرتا�ش��ق الإعالم��ي ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ال�سيا�س��ي.
ومث��ل م�ش��هد ع��شرات الآالف م��ن ال�ش��بان وال�ش��ابات،
وخا�ص��ة خريج��ي اجلامع��ات واملعاه��د ،الباحث�ين ع��ن
فر���ص عم��ل �أو ت�ش��غيل التح��دي احلقيق��ي للمجتم��ع
الغ��زي ،وال��ذي �أ�صي��ب بخيب��ة �أم��ل كب�يرة ب�س��بب
التلك���ؤ واملماطل��ة يف تنفي��ذ تفاهم��ات امل�صاحل��ة الوطني��ة،
مب��ا يف ذل��ك تهمي�ش��هم وتغييبه��م ع��ن امل�ش��اركة الفعال��ة
يف �إدارة ال�ش���ؤون العام��ة وحرمانه��م م��ن فر���ص العم��ل
والت�ش��غيل ،وه��و م��ا فاق��م م��ن حال��ة فق��دان الأم��ل،
ودف��ع العدي��د منه��م �إىل التفك�ير جدي�� ًا يف الهج��رة
والبح��ث ع��ن امل�س��تقبل خ��ارج القط��اع.
وا�س��تمرت حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي يف اته��ام حرك��ة
حما���س بع��دم متكينه��ا م��ن �أداء مهامه��ا وا�س��تحواذها
عل��ى �إي��رادات القط��اع م��ن الر�س��وم وال�رضائ��ب م��ن
ناحي��ة ،فيم��ا وا�صل��ت حرك��ة حما���س اته��ام احلكوم��ة
بتهمي���ش قط��اع غ��زة وحرمان��ه م��ن كاف��ة النفق��ات
الأ�سا�س��ية يف ميادي��ن خدم��ات ال�صح��ة والتعلي��م
وال�ضم��ان االجتماع��ي وغ�يره م��ن اخلدم��ات الأخ��رى.
وف�ش��ل طرف��ا االنق�س��ام ال�سيا�س��ي يف التخفي��ف م��ن ح��دة
الأزم��ات املختلف��ة يف القط��اع ،وعل��ى ر�أ�س��ها ا�س��تمرار
�أزم��ة نق���ص الكهرب��اء ،وعان��ى �س��كان القط��اع املزي��د
م��ن الظ�لام واحلرم��ان م��ن الكهرب��اء ،و�س��ط �أج��واء
احل��ر ال�ش��ديد يف ال�صي��ف والأج��واء الب��اردة والقار�س��ة يف
ف�ص��ل ال�ش��تاء .وانته��ى الع��ام  2017و�س��كان القط��اع ال
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يح�صل��ون �س��وى عل��ى � 4س��اعات م��ن الكهرب��اء بع��د
انقط��اع مل��دة � 16 - 12س��اعة يومي�� ًا.
�أزمة الرواتب
وا�س��تمرت الأزم��ة املالي��ة اخلا�ص��ة بالروات��ب اخلا�ص��ة
مبوظف��ي حكوم��ة غ��زة ال�س��ابقة ،خ�لال الع��ام ،2017
دون التو�ص��ل �إىل ح��ل له��ا ،رغ��م الوع��ود م��ن �أح��د
الأط��راف املانح��ة بتوف�ير الأم��وال الالزم��ة لت�س��ويتها
و�إنهائه��ا ملفه��ا كلي�� ًا .وتول��ت حرك��ة حما���س ��صرف
�س��لف نقدي��ة �ش��هرية ملوظفيه��ا .ويف املقاب��ل قام��ت
حرك��ة حما���س بت�س��ليم العدي��د م��ن موظفيه��ا قط��ع
�أرا�ض��ي حكومي��ة يف �إط��ار م��ا �س��مي بت�س��وية حقوقه��م
املالي��ة ،وذل��ك تعوي�ض�� ًا ع��ن م�س��تحقاتهم املالي��ة املت�أخ��رة،
يف خمالف��ة وا�ضح��ة لأح��كام القان��ون الفل�س��طيني ب�ش���أن
تخ�صي���ص الأرا�ض��ي احلكومي��ة ،وه��و م��ا م��ن �ش���أنه �أن
يفاق��م �أزم��ة ه���ؤالء املوظف�ين يف ظ��ل تراك��م م�س��تحقاتهم
املالي��ة ب�ش��كل دوري .وعان��ى موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة
واخلدم��ة الع�س��كرية ،م��ن �أبن��اء قط��اع غ��زة ،م��ن
ا�س��تمرار حرمانه��م م��ن احل�ص��ول عل��ى حقوقه��م
يف الع�لاوات والرتقي��ات� ،أ�س��وة بنظرائه��م يف ال�ضف��ة
الغربي��ة .وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ،اتخ��ذت حكوم��ة الوف��اق
الوطن��ي ق��راراً يف �أبري��ل م��ن الع��ام  ،2017بخ�صوم��ات
عل��ى روات��ب موظفيه��ا املدني�ين والع�س��كريني ،تراوح��ت
م��ا ب�ين � %30إىل  %50م��ن �إجم��ايل رواتبه��م ،وق��د
�ش��ملت تل��ك اخل�صوم��ات املوظف�ين الذي��ن م��ا يزال��ون
عل��ى ر�أ���س �أعماله��م �أي�ض�� ًا .وق��د خل��ف ذل��ك الق��رار
حال��ة م��ن الغ�ض��ب وال�س��خط يف �أو�س��اط املوظف�ين و�أف��راد
�أ��سرهم ،وع�بر املئ��ات منه��م ع��ن خ�ش��يتهم م��ن تده��ور
كارث��ي يف �أو�ضاعه��م املعي�ش��ية واحلياتي��ة ،يف وق��ت ي�س��دد
غالبيته��م نح��و ن�ص��ف رواتبه��م للبن��وك ع��ن قرو���ض
كان��وا ق��د ا�ضط��روا للح�ص��ول عليه��ا م��ن تل��ك البن��وك.
وق��د ب��رر املتح��دث الر�س��مي با�س��م حكوم��ة الوف��اق
الوطن��ي يو�س��ف املحم��ود� ،سيا�س��ة حكومت��ه ،ب���أن
اخل�صوم��ات عل��ى روات��ب املوظف�ين طال��ت الع�لاوات
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فق��ط دون امل�سا���س بالرات��ب الأ�سا�س��ي ،و�أرج��ع ذل��ك
لأ�س��باب تتعل��ق باحل�ص��ار امل��ايل عل��ى دول��ة فل�س��طني
املحتل��ة وتقلي���ص م�س��توى الدع��م اخلارج��ي ،احل�ص��ار
واالحت�لال الإ��سرائيلي وا�س��تمرار االنق�س��ام ،مب��ا يف
ذل��ك الإج��راءات الأخ�يرة يف قط��اع غ��زة كتفعي��ل
اللجن��ة الإداري��ة الت��ي ب��د�أت تعم��ل كحكوم��ة موازي��ة
عل��ى ح��د و�صف��ه .ويف خط��وة خط�يرة ب��ادر كل م��ن
الرئي���س وحكوم��ة التواف��ق الوطن��ي �إىل اتخ��اذ ع��دة
ق��رارات ب�إحال��ة �آالف املوظف�ين العمومي�ين يف قط��اع
غ��زة ،وم��ن بينه��م املوظف�ين يف مكت��ب الرئي���س� ،إىل
التقاع��د ،دون اال�س��تناد �إىل �أي��ة م�س��وغات قانوني��ة ،وه��و
م��ا م���س كاف��ة �س��كان قط��اع غ��زة ،و�ش��كل انته��اك ًا
حلقوقه��م الأ�سا�س��ية ب�ش��كل ج��دي ،حي��ث �ش��ملت
تل��ك الق��رارات �آالف العامل�ين م��ن املوظف�ين العمومي�ين
يف كل م��ن وزارت��ي ال�صح��ة والتعلي��م ،وخل��ف تده��وراً
كارثي�� ًا فيهم��ا.
وق��د ج��اء ه��ذا الق��رار يف �إط��ار �سل�س��لة م��ن االج��راءات
الت��ي قام��ت به��ا ال�س��لطة الفل�س��طينية بح��ق �س��كان
القط��اع ،ب��د�أت با�س��تقطاع ثل��ث روات��ب املوظف�ين
احلكومي�ين بذريع��ة �سيا�س��ة التق�ش��ف الت��ي تتبعه��ا
ال�س��لطة الفل�س��طينية ،وتقلي���ص ع��دد التحوي�لات الطبي��ة
ملر�ض��ى قط��اع غ��زة ،وتقلي���ص توري��د �إر�س��االت
الأدوي��ة واملهم��ات الطبي��ة ،وقط��ع خم�ص�ص��ات 277
م��ن الأ��سرى املحرري��ن .ووفق�� ًا لت�رصيح��ات م�س��ئولني
يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،ف���إن ه��ذه االج��راءات مرتبط��ة
بتخل��ي حرك��ة حما���س ع��ن االنق�س��ام ،ووق��ف كاف��ة
خطواته��ا يف ه��ذا الإط��ار والت��ي تق��ود �إىل االنف�ص��ال،
وح��ل اللجن��ة الإداري��ة الت��ي �ش��كلتها ،ومتك�ين حكوم��ة
الوف��اق الوطن��ي م��ن حتم��ل م�س���ؤولياتها كامل��ة يف قط��اع
غ��زة .وق��د �أعل��ن الرئي���س الفل�س��طيني يف خط��اب ل��ه
بتاري��خ � ،2017/8/5أن��ه �سي�س��تمر يف تقلي���ص الأم��وال
الت��ي ت��صرف عل��ى غ��زة يف ح��ال ا�س��تمرار عم��ل
اللجن��ة االداري��ة الت��ي �ش��كلتها حما���س لإدارة غ��زة.

تدهور الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية لل�سكان
�س��اهم االنق�س��ام ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني يف تعمي��ق التده��ور
اخلط�ير ال��ذي �س��جل خ�لال الع��ام  2017عل��ى كاف��ة
امل�س��تويات االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة .ونتيج��ة لذل��ك،
ازداد حرم��ان وتهمي���ش املواطن�ين يف قط��اع غ��زة،
ب�س��بب حال��ة القطاع��ات االقت�صادي��ة املختلف��ة يف القط��اع
�ش��به امل�ش��لولة .فق��د ح��رم االنق�س��ام ال�سيا�س��ي �س��كان
القط��اع م��ن التمت��ع بحقه��م يف �إدارة ال�ش���ؤون العام��ة
يف الب�لاد ،وبالت��ايل حرم��وا م��ن الوظائ��ف احلكومي��ة
الت��ي ع��ادة م��ا تعل��ن عنه��ا يف كل ع��ام مل��لء ال�ش��واغر
الت��ي يخليه��ا املوظف�ين املتقاعدي��ن� ،أو لال�س��تجابة لتط��ور
االحتياج��ات يف مي��دان الوظيف��ة العمومي��ة والع�س��كرية
عل��ى ال�س��واء .وخل��ت اخلط��ة الوطني��ة للتنمي��ة
الفل�س��طينية  2017-2015م��ن �أي��ة �آف��اق حقيقي��ة
للتخفي��ف م��ن ح��دة الفق��ر والبطال��ة يف قط��اع غ��زة.
واقت��صر دور حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي عل��ى ط��رح
برنام��ج ت�ش��غيل لفر���ص عم��ل للعاطل�ين ع��ن العم��ل،
ومل��دة حم��دودة ال تتج��اوز �س��تة �أ�ش��هر ،وبرات��ب �ش��هري
دون احل��د الأدن��ى للأج��ور� ،أو حت��ى خل��ط الفق��ر،
وه��و م��ا يعم��ق امته��ان احل��ق يف احلي��اة الكرمي��ة .وق��د
ا�س��تمرت حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي بجباي��ة ال�رضائ��ب
والر�س��وم ،مب��ا فيه��ا ال�رضائ��ب عل��ى امل�ش�تريات م��ن
كاف��ة الب�ضائ��ع ،كم��واد البن��اء ،املحروق��ات ،ال�س��يارات،
امل��واد الغذائي��ة والتب��غ وغريه��ا م��ن ال�س��لع والب�ضائ��ع.
وقام��ت ال��وزارات وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ،الت��ي ت�س��يطر
عليه��ا حرك��ة حما���س يف القط��اع بتح�صي��ل الر�س��وم
وال�رضائ��ب م��ن قب��ل املكلف�ين يف قط��اع غ��زة .غ�ير �أن
املواط��ن الفل�س��طيني مل يلم���س �أي حت�س��ن ،ول��و طفي��ف،
عل��ى م�س��توى اخلدم��ات املقدم��ة يف ميادي��ن ال�صح��ة،
التعلي��م وخدم��ات ال�ضم��ان االجتماع��ي ،ب��ل عل��ى
العك���س �ش��هدت تل��ك اخلدم��ات تده��وراً كب�يراً وتراجع�� ًا
خط�يراً ،و�ص��ل ح��د ا�ضط��رار املواطن�ين �إىل حتم��ل �أعب��اء
وتكلف��ة مادي��ة �إ�ضافي��ة للح�ص��ول عل��ى تل��ك اخلدم��ات.
وق��د �ش��هد �أ�س��واق القط��اع ارتفاع�� ًا خط�يراً يف �أ�س��عار
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ال�س��لع ،كاللح��وم والدواج��ن ،وب�ش��كل مل يع��د غالبي��ة
ال�س��كان في��ه قادري��ن عل��ى ��شراء تل��ك ال�س��لع الرتف��اع
�أ�س��عارها بن�س��ب خيالي��ة.
وتفاقم��ت امل�ؤ��شرات االقت�صادي��ة املختلف��ة يف قط��اع
غ��زة �س��وءاً ،حي��ث ا�س��تمرت االنهي��ار االقت�ص��ادي،
وال��ذي القطاع��ات االقت�صادي��ة الرئي�س��ية ،مب��ا فيه��ا
قط��اع ال�صناع��ة ،الزراع��ة ،ال�س��ياحة وقط��اع اخلدم��ات.
كم��ا تفاق��م تده��ور قط��اع العمال��ة ،وبلغ��ت م�س��توى
�صن��ف عل��ى �أن��ه الأعل��ى عل��ى امل�س��توى العامل��ي ،وفق�� ًا
لتقدي��رات البن��ك ال��دويل ،و�أ�ش��ارت تقدي��رات امل�ؤ�س�س��ات
الدولي��ة �إىل ارتف��اع مع��دل البطال��ة يف قط��اع غ��زة �إىل
�أك�ثر م��ن  %47عل��ى م�س��توى الق��وى الب��شرية العامل��ة،
ولتتفاق��م وت�ص��ل �إىل نح��و  %65ب�ين فئ��ات ال�ش��باب،
ونح��و  %70ب�ين ال�ش��ابات .وارتف��ع يف املقاب��ل م�ؤ��شر
الفق��ر ب�ين �س��كان القط��اع ،وو�ص��ل مع��دالت خط�يرة،
و�أ�ش��ارت التقدي��رات املختلف��ة للمنظم��ات الدولي��ة العامل��ة
يف القط��اع �إىل �أن �أك�ثر م��ن  %75م��ن �س��كان القط��اع
يعتم��دون عل��ى امل�س��اعدات ،فيم��ا ارتف��ع م�س��توى انع��دام
الأم��ن الغذائ��ي ب�ين �س��كان القط��اع ،وب��ات نح��و %50
منه��م يعان��ون م��ن انع��دام �أم��ن غذائ��ي متو�س��ط �أو ح��اد.
وكان��ت الإج��راءات املختلف��ة الت��ي ب��ادر �إىل اتخاذه��ا
كل م��ن ط��ريف االنق�س��ام ال�سيا�س��ي ق��د �أث��رت ب�ش��كل
خط�ير عل��ى الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ل�س��كان
القط��اع ،والت��ي تع��اين م��ن انهي��ار �ش��به �ش��امل .و�أدت
تل��ك الإج��راءات وال�سيا�س��ات الإداري��ة واملالي��ة �إىل زي��ادة
ت��ردي الأو�ض��اع املعي�ش��ية لل�س��كان ،و�أدت �إىل تفاق��م
بع���ض الظواه��ر ال�س��لبية يف �ش��وارع القط��اع� ،أبرزه��ا
زي��ادة وانت�ش��ار ظاه��رة الت�س��ول ،وخا�ص��ة ب�ين �صف��وف

114

الأطف��ال والن�س��اء ،وانت�ش��ار عمال��ة الأطف��ال ،خا�ص��ة
يف ال�ش��وارع وعل��ى امت��داد �ش��واطئ قط��اع غ��زة يف
مو�س��م ال�صي��ف .وب��ات �س��كان القط��اع يعان��ون م��ن
حال��ة غ�ير م�س��بوقة م��ن الإفق��ار ب�س��بب االرتف��اع
امله��ول يف تكالي��ف الأو�ض��اع احلياتي��ة واملعي�ش��ية،
ذل��ك تكالي��ف اخلدم��ات الأ�سا�س��ية كال�صح��ة والتعلي��م
وتكالي��ف الإنف��اق عل��ى احلي��اة املعي�ش��ية للو�ص��ول �إىل
م��وارد املي��اه ،مب��ا فيه��ا مي��اه ال��شرب النظيف��ة وامل�أمون��ة،
الغ��ذاء وال��دواء .وق��د تزام��ن ه��ذا االنهي��ار والتده��ور
يف الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واملعي�ش��ية ل�س��كان القط��اع م��ع
ا�س��تمرار حال��ة احل�ص��ار ال�ش��امل غ�ير القان��وين ال��ذي
تفر�ض��ه ال�س��لطات احلربي��ة الإ��سرائيلية املحتل��ة عل��ى
القط��اع من��ذ �أك�ثر  11عام�� ًا ،وه��و م��ا �أدى �إىل حال��ة
م��ن اخلن��ق االقت�ص��ادي واالجتماع��ي ال�ش��امل� ،أع��اق كل
املح��اوالت الهادف��ة �إىل حت�س�ين �أو�ض��اع ال�س��كان املعي�ش��ية
واح�ترام كرامته��م الإن�س��انية .وظ��ل غي��اب حكوم��ة
التواف��ق ع��ن امل�ش��هد ال�س��مة الغالب��ة خ�لال الع��ام.
و�أ�س��دل الع��ام � 2017آخ��ر ف�صول��ه لي�ضف��ي املزي��د م��ن
حال��ة الإحب��اط والي�أ���س ب�ين �س��كان القط��اع ،خا�ص��ة
م��ع ا�س��تمرار الرتا�ش��ق الإعالم��ي ب�ين ط��ريف االنق�س��ام
ال�سيا�س��ي .ومث��ل م�ش��هد ع��شرات الآالف م��ن ال�ش��بان
وال�ش��ابات ،وخا�ص��ة خريج��ي اجلامع��ات واملعاه��د،
الباحث�ين ع��ن فر���ص عم��ل �أو ت�ش��غيل التح��دي احلقيق��ي
للمجتم��ع الغ��زي ،وال��ذي �أ�صي��ب بخيب��ة �أم��ل كب�يرة
ب�س��بب التلك���ؤ واملماطل��ة يف تنفي��ذ تفاهم��ات امل�صاحل��ة
الوطني��ة ،مب��ا يف ذل��ك تهمي�ش��هم وتغييبه��م ع��ن امل�ش��اركة
الفعال��ة يف �إدارة ال�ش���ؤون العام��ة وحرمانه��م م��ن فر���ص
العم��ل والت�ش��غيل ،وه��و م��ا فاق��م م��ن حال��ة فق��دان
الأم��ل ،ودف��ع العدي��د منه��م �إىل التفك�ير جدي�� ًا يف
الهج��رة والبح��ث ع��ن امل�س��تقبل خ��ارج القط��اع.
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�أزمة الكهرباء وتدهور الأو�ضاع الإن�سانية يف قطاع غزة
�أ�س��دل الع��ام  2017عل��ى نهايت��ه لرتتف��ع مع��ه االتهام��ات
املتبادل��ة ح��ول امل�س���ؤولية ع��ن �أزم��ة انقط��اع الكهرب��اء
يف قط��اع غ��زة ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ال�سيا�س��ي
الفل�س��طيني ،ورغ��م عج��ز تل��ك الأط��راف ع��ن حت�س�ين
تل��ك الإم��دادات والتخفي��ف م��ن ح��دة الأزم��ة.
وكالع��ام ال��ذي �س��بقه ،تزام��ن ذل��ك م��ع �أج��واء م��ن
ال�برد ال�ش��ديد والقار���س الت��ي �رضب��ت القط��اع ،وعل��ى
م��دار �ش��هرين .وتده��ورت �أو�ض��اع ال�س��كان احلياتي��ة،
وت�أث��رت كاف��ة اخلدم��ات اليومي��ة احليوي��ة ،مب��ا فيه��ا
عم��ل املراف��ق ال�صحي��ة ،وخدم��ات �صح��ة البيئ��ة،
مب��ا فيه��ا مراف��ق �إم��دادات املي��اه وخدم��ات ال��صرف
ال�صح��ي .و�أ�صب��ح اله��م ال�ش��اغل ملواطن��ي القط��اع
البح��ث ع��ن و�س��ائل طاق��ة بديل��ة .وم��ع نهاي��ة الع��ام،
ازداد تفاق��م �أزم��ة الكهرب��اء يف قط��اع غ��زة دون �أدن��ى
اك�تراث مبعان��اة املواطن�ين الناجم��ة ع��ن العج��ز اخلط�ير
يف الطاق��ة الكهربائي��ة ،ودون �أدن��ى �أم��ل بتحقي��ق حت�س��ن
يف �إمداداته��ا .ويف املقاب��ل ،ا�س��تمر تب��ادل االتهام��ات
والرتا�ش��ق الإعالم��ي ب�ين ط��ريف االنق�س��ام ال�سيا�س��ي
وحتمي��ل امل�س���ؤولية ع��ن التده��ور احلا�ص��ل فيه��ا .ووفق�� ًا
ملتابع��ات املرك��ز ،عان��ى املواطن��ون يف كاف��ة �أنح��اء القط��اع
م��ن خف���ض �س��اعات و�ص��ل الكهرب��اء �إىل � 4-3س��اعات
يومي�� ًا فق��ط ،فيم��ا ا�ش��تكى العدي��د م��ن �س��كان املناط��ق
والأحي��اء يف قط��اع غ��زة بع��دم و�ص��ول التي��ار الكهربائ��ي
�إىل منازله��م وم�صاحله��م االقت�صادي��ة �أك�ثر م��ن � 4س��اعات
عل��ى م��دار � 48س��اعة .وب��ات ه��م املواطن�ين البح��ث
ع��ن و�س��ائل طاق��ة بديل��ة ،م��ا �أدى �إىل وق��وع �ضحاي��ا
ج��راء ا�س��تخدام املول��دات الكهربائي��ة� ،أو ال�ش��موع لتعوي���ض
النق���ص الدائ��م يف �إم��دادات الكهرب��اء .وق��د ت��ضرر ج��راء
تفاق��م �أزم��ة الكهرب��اء �أك�ثر م��ن ن�ص��ف ملي��ون طال��ب/ة
يف كاف��ة املراح��ل التعليمي��ة يف القط��اع ،والذي��ن ازدادت
معاناته��م م��ع ب��دء االمتحان��ات نهاي��ة الف�ص��ل الدرا�س��ي
للع��ام  ،2018-2017فيم��ا عان��ى �س��كان البناي��ات
متع��ددة الطبق��ات تقيي��د حركته��م ،ونق���ص تو�صي��ل املي��اه

ملنازله��م .و�أ�صب��ح املر�ض��ى وكب��ار ال�س��ن والأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة غ�ير قادري��ن عل��ى احلرك��ة والو�ص��ول �إىل
خدماته��م ال�صحي��ة يف الوق��ت املنا�س��ب.
وحم��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان ط��ريف
االنق�س��ام ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني امل�س���ؤولية ع��ن الإخف��اق
يف ح��ل �أزم��ة الكهرب��اء� ،أو التخفي��ف م��ن حدته��ا يف �أ�س��و�أ
الأح��وال .و�أك��د املرك��ز عل��ى �أن �أزم��ة الكهرب��اء امل�س��تدامة
ه��ي �أزم��ة �سيا�س��ية بامتي��از ،ودع��ا الأط��راف امل�س��ئولة ع��ن
�إدارة مل��ف الكهرب��اء �إىل و�ض��ع احلل��ول اال�س�تراتيجية للأزم��ة،
وعل��ى قاع��دة ح��ق كل مواط��ن فل�س��طيني يف احل�ص��ول عل��ى
اخلدم��ات الأ�سا�س��ية ال�رضوري��ة ،مب��ا يف ذل��ك خدم��ات
تو�صي��ل الكهرب��اء .ودع��ا املرك��ز ،م��راراً وتك��راراً ،الأط��راف
امل�س��ئولة ع��ن �إدارة مل��ف الكهرب��اء ع��دم زج املواطن�ين يف
�أت��ون ال��صراع ال�سيا�س��ي ،وحم��ل املرك��ز ك ً
ال م��ن حكوم��ة
التواف��ق الوطن��ي و�س��لطة الطاق��ة بغ��زة امل�س��ئولية الكامل��ة
ع��ن تفاق��م ه��ذه الأزمة .واعت�بر املرك��ز �أن �إخف��اق تل��ك
الأط��راف ال ينبغ��ي �أن يتحم��ل نتائج��ه املواطن�ين امللتزم�ين
ب�س��داد فواتريه��م ال�ش��هرية .ودع��ا املرك��ز �س��لطة الطاق��ة
بغ��زة �إىل ت�س��ليم كاف��ة �صالحياته��ا يف �إدارة قط��اع الكهرب��اء
�إىل حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي ،ومب��ا ي�س��اهم يف ت�س��هيل �إدارة
ه��ذا القط��اع عل��ى حتقي��ق امل�صال��ح الف�ضل��ى للمواطن�ين.
كم��ا دع��ا املرك��ز حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي الفل�س��طيني
�إىل ت��ويل امل�س���ؤولية الرئي�س��ية ع��ن �إدارة قط��اع الكهرب��اء يف
غ��زة ،مب��ا يف ذل��ك اتخ��اذ كاف��ة اخلط��وات الإداري��ة واملالي��ة
وغريه��ا ،الت��ي تكف��ل �إدارة نزيه��ة و�ش��فافة له��ذا القط��اع،
وتعم��ل عل��ى حت�س�ين �إم��دادات الكهرب��اء لل�س��كان يف ظ��ل
ه��ذه الظ��روف بالغ��ة الق�س��وة.
وم��ع ب��وادر امل�صاحل��ة الوطني��ة يف �أواخ��ر الع��ام ،ب��د�أت
�س��لطة الطاق��ة يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ت��ويل �إدارة قط��اع
الكهرب��اء يف غ��زة ،وب��د�أت تل��وح يف الأف��ق ب��وادر
لتح�س�ين �إم��دادات الكهرب��اء ل�س��كان القط��اع ،وذل��ك
ع�بر تزوي��د حمط��ة كهرب��اء غ��زة بالوق��ود ال�لازم لت�ش��غيلها
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م��ن جمهوري��ة م��صر العربي��ة .غ�ير �أن �إم��دادات املحط��ة
بالوق��ود ال�لازم ارتب��ط بحج��م اجلباي��ة املالي��ة الت��ي
تورده��ا ��شركة توزي��ع الكهرب��اء يف قط��اع غ��زة ل�س��لطة
الطاق��ة ،وال��ذي كان متدني�� ًا .وا�س��تمرت النق���ص ال�ش��ديد
يف �إم��دادات الكهرب��اء حت��ى نهاي��ة الع��ام �ضم��ن برنام��ج
� 4س��اعات و�ص��ل مقاب��ل � 12س��اعة قط��ع ،م��ا فاق��م م��ن
معان��اة �س��كان القط��اع ،والذي��ن كان��وا ق��د ع�بروا ع��ن
تفا�ؤله��م بالتخفي��ف م��ن ح��دة الأزم��ة.
الأو�ضاع ال�صحية يف قطاع غزة
تده��ورت الأو�ض��اع ال�صحي��ة ل�س��كان القط��اع خ�لال
الع��ام  2017ب�ش��كل خط�ير ،وخا�ص��ة املر�ض��ى منه��م،
ب�س��بب ا�س��تمرار النق���ص ال�ش��ديد وامل�س��تمر يف الأدوي��ة
وامل�س��تلزمات الطبي��ة للمراف��ق ال�صحي��ة احلكومي��ة يف
قط��اع غ��زة ،وج��راء �إحال��ة �آالف موظف��ي قط��اع ال�صح��ة
احلكوم��ي �إىل التقاع��د وب�س��بب تقلي���ص خدم��ات الع�لاج
يف اخل��ارج ملر�ض��ى القط��اع .وخل��ف ذل��ك �أزم��ة عميق��ة
وم�س��تدامة عل��ى م�س��توى النق���ص الكب�ير يف الأدوي��ة
والعالج��ات وامل�س��تلزمات الطبي��ة عل��ى م��دار الع��ام.
وتزام��ن ذل��ك م��ع الأزم��ة املالي��ة يف موازن��ة ال�س��لطة
الفل�س��طينية ،م��ا فاق��م م��ن �أو�ض��اع املر�ض��ى ال�صحي��ة،
مب��ن فيه��م �أولئ��ك الذي��ن يعان��ون �أمرا�ض�� ًا مزمن��ة،
والذي��ن عان��وا نف�س��ي ًا ومادي�� ًا ،كونه��م يف معظمه��م
غ�ير قادري��ن عل��ى حتم��ل تكلف��ة احل�ص��ول عل��ى مث��ل
ه��ذه العالج��ات والأدوي��ة .وق��د ر�ص��د املرك��ز ا�ضط��رار
املئ��ات م��ن املر�ض��ى �إىل االنتظ��ار لع��دة �أ�ش��هر للح�ص��ول
عل��ى مواعي��د لإج��راء العملي��ات اجلراحي��ة املق��ررة له��م
م��ن قب��ل الأطب��اء يف تل��ك امل�ست�ش��فيات .و�أعلن��ت وزارة
ال�صح��ة يف غ��زة ع��ن تقلي���ص العدي��د م��ن اخلدم��ات
ال�صحي��ة العام��ة ،مب��ا يف ذل��ك العملي��ات اجلراحي��ة يف
امل�ست�ش��فيات الرئي�س��ية ،ف� ً
ض�لا ع��ن تقلي���ص خدم��ات
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ال�صح��ة الأ�سا�س��ية ،ومنه��ا عي��ادات الأ�س��نان ،العي��ادات
العام��ة والعي��ادات اخلارجي��ة.
وم��ع �ش��هر �أبري��ل م��ن الع��ام  ،2017تفاقم��ت �أزم��ة
نق���ص الأدوي��ة وامل�س��تلزمات الطبي��ة ،حي��ث عان��ت
م�س��تودعات ال��وزارة يف قط��اع غ��زة عج��زاً يف العدي��د
م��ن �أ�صن��اف ال��دواء واملهم��ات الطبي��ة ،وال��ذي ازدادت
حدت��ه م��ع بداي��ة الع��ام ،م��ا خل��ف �آث��اراً كارثي��ة عل��ى
حي��اة �آالف املر�ض��ى ،وخا�ص��ة �أولئ��ك الذي��ن يعان��ون
�أمرا�ض�� ًا خط�يرة ،كمر�ض��ى ال��سرطان والف�ش��ل الكل��وي،
و�أمرا���ض القل��ب .وق��ال مدي��ر ع��ام ال�صيدل��ة يف ال��وزارة
بغ��زة �أن تقلي���ص �إر�س��اليات الأدوي��ة وامل�س��تلزمات الطبي��ة
من��ذ بداي��ة الع��ام ،وب�ش��كل ح��اد وغ�ير م�برر� ،أدى �إىل
نف��اذ نح��و � 170صنف�� ًا م��ن �أ�صن��اف ال��دواء ونح��و
� 267صنف�� ًا م��ن �أ�صن��اف املهم��ات الطبي��ة ،وه��و م��ا
مث��ل خط��راً كب�يراً عل��ى �صح��ة املر�ض��ى يف قط��اع غ��زة.
وقل�ص��ت وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية حتوي�لات مر�ض��ى
قط��اع غ��زة للع�لاج خ��ارج م�ش��ايف القط��اع ،م��ن ذوي
احل��االت احلرج��ة واخلط�يرة للع�لاج يف اخل��ارج ،والذي��ن
ال تتوف��ر �إمكاني��ة لعالجه��م يف م�ش��ايف القط��اع ،وذل��ك
م��ن دون �إب��داء �أي �أ�س��باب .و�أعرب املرك��ز الفل�س��طيني
حلق��وق الإن�س��ان ع��ن قلق��ه م��ن االنعكا�س��ات الكارثي��ة
الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى مئ��ات املر�ض��ى مم��ن ه��م بحاج��ة
للع�لاج ب�ش��كل عاج��ل� ،أو ال�س��تكمال عالجه��م ،ال��ذي
كان��وا ق��د ب��د�أوه يف ف�ترات �س��ابقة ،يف م�ست�ش��فيات
ا��سرائيل وال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا م�ش��ايف مدين��ة
القد���س املحتل��ة .وكان��ت وزارة ال�صح��ة ق��د قل�ص��ت من��ذ
�أبري��ل املا�ض��ي حتوي��ل �أو جتدي��د حتوي��ل مئ��ات املر�ض��ى
مم��ن يعان��ون �أمرا�ض�� ًا خط�يرة وم�س��تع�صية للع�لاج يف
اخل��ارج ،وذل��ك م��ن دون �إب��داء �أي��ة �أ�س��باب.
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تزاحم املواطنني لتقدمي لتقدمي طلبات العالج باخلارج يف �ضوء تقلي�صات وزارة ال�صحة

وق��د كان املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان ،ويف �ض��وء
تل��ك التط��ورات ،ق��د وج��ه ر�س��الة �إىل مع��ايل الدكت��ور
ج��واد ع��واد ،وزي��ر ال�صح��ة يف حكوم��ة التواف��ق
الوطن��ي بتاري��خ � ،2017/6/21أع��رب فيه��ا ع��ن قلق��ه
م��ن ت�أخ�ير و�ص��ول حتوي�لات املر�ض��ى يف قط��اع غ��زة،
ونا�ش��د الوزي��ر �إر�س��ال جمي��ع التغطي��ات املالي��ة اخلا�ص��ة
باملر�ض��ى ،وب�ش��كل خا���ص مر�ض��ى ال��سرطان والقل��ب
والأطف��ال دون ا�س��تثناء .غ�ير �أن املرك��ز تلق��ى رداً م��ن
د� .أم�يرة الهن��دي ،مدي��ر ع��ام (دائ��رة ��شراء اخلدم��ة)،
ع�بر مكت��ب الوزي��ر ،وذل��ك بتاري��خ  ،2017/7/3حي��ث
نف��ت خالل��ه توق��ف ال��وزارة ع��ن �إ�ص��دار حتوي�لات
املر�ض��ى يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة (قط��اع غ��زة) ،معت�بر ًة
�أن م��ا يث��ار ح��ول ذل��ك م��ن ج��دل ه��و ادع��اءات غ�ير
حقيقي��ة .غ�ير �أن البيان��ات الت��ي ح�ص��ل عليه��ا املرك��ز
�أ�ش��ارت �إىل انخفا���ض تدريج��ي ح��اد لع��دد حتوي�لات
الع�لاج يف اخل��ارج ال�ص��ادرة ملر�ض��ى القط��اع ،حي��ث بل��غ

عدده��ا يف �ش��هر مار���س املا�ض��ي  2,190حتويل��ة طبي��ة،
وانخفا���ض عدده��ا خ�لال �ش��هر �أبري��ل املا�ض��ي �إىل 1756
حتويل��ة طبي��ة ،وبن�س��بة انخفا���ض بلغ��ت ( )%19.8ع��ن
ال�ش��هر ال��ذي �س��بقه ،فيم��ا انخف���ض ع��دد التحوي�لات
الطبي��ة خ�لال �ش��هر ماي��و لي�ص��ل �إىل  1,484حتويل��ة
طبي��ة ،وبن�س��بة انخفا���ض بلغ��ت ( .)%32.2ومل يتج��اوز
ع��دد التحوي�لات خ�لال �ش��هر يوني��و م��ن الع��ام ال��ـ 500
حتويل��ة طبي��ة� ،أي تقلي���ص عدده��ا بن�س��بة تتج��اوز (.)%75
واعتم��دت دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج �آلي��ة خا�ص��ة يف
التعام��ل م��ع احل��االت احلرج��ة ،يت��م مبوجبه��ا حتوي��ل
املر�ض��ى بع��د توقي��ع مدي��ر الدائ��رة ،عل��ى �أن يت��م
«تغطي��ة الع�لاج الحق�� ًا وبع��د �إج��راء التن�س��يق ال�لازم»  .
وق��د توق��ف العم��ل به��ذه الآلي��ة من��ذ ي��وم اخلمي���س
 ،2017/6/15بن��ا ًء عل��ى تعليم��ات وزارة ال�صح��ة يف رام
اهلل ،وق��د بل��غ ع��دد التحوي�لات الطبي��ة الت��ي وافق��ت
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عليه��ا اللجن��ة الطبي��ة العلي��ا يف قط��اع غ��زة من��ذ
بداي��ة �ش��هر يوني��و املا�ض��ي وحت��ى ت�ش��هر يوني��و م��ن
الع��ام �أك�ثر م��ن  2500حتويل��ة طبي��ة ملر�ض��ى يعان��ون
�أمرا�ض�� ًا خط�يرة ،وال يتوف��ر له��م ع�لاج يف م�ست�ش��فيات
القط��اع ،وكان��وا م��ا يزال��ون يف انتظ��ار املوافق��ة عل��ى
التغطي��ة املالي��ة لتحويله��م للع�لاج يف اخل��ارج ،فيم��ا
مل ت�ص��در دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج يف رام اهلل �س��وى
نح��و  400حتويل��ة طبي��ة فق��ط يف حين��ه ،وه��و م��ا �أث��ار
الت�س��ا�ؤل ح��ول �أ�س��باب الت�أخ�ير الت��ي بات��ت ت�ص��ل
لنح��و �ش��هر و�أك�ثر ،ب��ل وتقلي���ص ع��دد التحوي�لات
الطبي��ة ال�ص��ادرة رغ��م موافق��ة اللجن��ة الطبي��ة العلي��ا يف
قط��اع غ��زة .وق��د حرم��ت تل��ك االج��راءات حتوي��ل
ع��شرات احل��االت املر�ضي��ة الطارئ��ة ،والت��ي تتطل��ب
اال�س��تجابة الفوري��ة له��ا ،م��ن فر�ص��ة تلق��ي الع�لاج يف
م�ست�ش��فيات خ��ارج قط��اع غ��زة .ويت�س��بب تقلي���ص
حتوي��ل املر�ض��ى للع�لاج يف اخل��ارج يف تده��ور خط�ير،
ويعر���ض حي��اة مئ��ات املر�ض��ى للخط��ر ،وق��د ح��ول
العدي��د م��ن ه���ؤالء املر�ض��ى �إىل �أق�س��ام العناي��ة الفائق��ة يف
م�ست�ش��فيات القط��اع بع��د تده��ور �أو�ضاعه��م ال�صحي��ة.
وب��ات مئ��ات املر�ض��ى يواجه��ون حكم�� ًا بامل��وت يف
م�ست�ش��فيات القط��اع يف ظ��ل انع��دام �أي��ة �إمكاني��ات
لعالجه��م يف م�ست�ش��فيات قط��اع غ��زة.
كم��ا جل���أت بع���ض م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة العربي��ة اجلدي��د
برف���ض حج��ز مواعي��د ملر�ض��ى القط��اع احلا�صل�ين عل��ى
حتوي�لات طبي��ة م��ن دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج ،رغ��م
�أن تل��ك امل�ش��ايف كان��ت تكتف��ي يف ال�س��ابق بعب��ارة «
التغطي��ة الحق�� ًا» للقي��ام بحج��ز ��سرير ملري���ض حم��ول م��ن
دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج ،وه��و م��ا يعرق��ل و�ص��ول
مر�ض��ى القط��اع �إىل تل��ك امل�ش��ايف ،ويفاق��م م��ن تده��ور
�أو�ضاعه��م ال�صحي��ة.
وبتاري��خ  4يولي��و م��ن الع��ام � ،2017أ�ص��درت حكوم��ة
الوف��اق الوطن��ي ق��راراً ب�إحال��ة  6145م��ن موظف��ي
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قط��اع غ��زة �إىل التقاع��د املبك��ر ،م��ن بينه��م �آالف
العامل�ين يف قطاع��ي ال�صح��ة والتعلي��م .وح�س��ب وزارة
ال�صح��ة يف غ��زة �ش��مل ه��ذا الق��رار  3,679موظف�� ًا م��ن
العامل�ين يف ال��وزارة يف غ��زة ،والذي��ن يتلق��ون رواتبه��م
م��ن حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي يف رام اهلل ،وم��ن بينه��م
 942طبيب�� ًا م��ن اال�ست�ش��اريني واالخ�صائي�ين (،)%26
و 876ممر�ض�� ًا ( 221 ،)%24م��ن موظف��ي �أق�س��ام
ال�صيدل��ة 96 ،موظف�� ًا يعمل��ون يف ق�س��م الأ�ش��عة55 ،
م��ن موظف��ي �أق�س��ام الع�لاج الطبيع��ي 99 ،م��ن العامل�ين
يف احل��رف الهند�س��ية وال�صيان��ة 67 ،م��ن العامل�ين يف
املواق��ع اال��شرافية ،و 22مهند�س�� ًا يف املج��االت املختلف��ة،
وه��و م��ا ميث��ل انهي��اراً خط�يراً يف كاف��ة اخلدم��ات
الطبي��ة يف قط��اع غ��زة ،وبخا�ص��ة الأطب��اء اال�ست�ش��اريني
واالخ�صائي�ين العامل�ين يف امل�ست�ش��فيات الت��ي تخت���ص
يف معاجل��ة االمرا���ض اخلط�يرة ،كع�لاج الأورام ،القل��ب،
الكل��ى ،الن�س��اء وال��والدة ،وح�ضان��ات الأطف��ال ،وه��و
م��ا يعن��ي انهي��ار خط�ير يف اخلدم��ات الطبي��ة يف قط��اع
غ��زة .وم��ن �ش���أن ه��ذا الق��رار ع��دا ع��ن كون��ه غ�ير
�إن�س��اين وغ�ير قان��وين ويتعار���ض م��ع العه��د ال��دويل
اخلا���ص باحلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة� ،أن يفاق��م
الأو�ض��اع االن�س��انية املرتدي��ة يف قط��اع غ��زة ،ويه��دد
بتوق��ف تق��دمي اخلدم��ات ال�صحي��ة لنح��و  2ملي��ون
مواط��ن يف قط��اع غ��زة.
ويف �ش��هر �أكتوب��ر م��ن الع��ام ،فوج��ئ مر�ض��ى قط��اع غ��زة
املحول�ين للع�لاج يف م�ست�ش��فى املطل��ع يف مدين��ة القد���س
املحتل��ة بات�ص��االت م��ن �إدارة امل�ست�ش��فى ،تطالبه��م بع��دم
الق��دوم يف املواعي��د املح��ددة لعالجه��م ،والت��ي ُحج��زت
ب�ش��كل م�س��بق .وق��د ع��زت �إدارة امل�ست�ش��فى ذل��ك
لرتاك��م الدي��ون امل�س��تحقة عل��ى وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية،
و�أن ذل��ك يح��ول دون تق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة للمر�ض��ى.
وق��د �أك��دت م�ص��ادر دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج يف غ��زة
�أن مر�ض��ى ال��سرطان احلا�صل�ين عل��ى حتوي�لات طبي��ة
ومواعي��د يف م�ست�ش��فى املطل��ع ،ق��د تلق��وا ات�ص��االت
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م��ن �إدارة امل�ست�ش��فى تطالبه��م بع��دم الق��دوم للم�ست�ش��فى
وفق�� ًا لتل��ك املواعي��د �إىل ح�ين ح��ل امل�ش��كلة املالي��ة م��ع
وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية .و�أ�ضاف��ت تل��ك امل�ص��ادر �أن
ه���ؤالء املر�ض��ى بحاج��ة لع�لاج �إ�ش��عاعي وكيم��اوي ،و�أن
ملفاته��م جاه��زة يف امل�ست�ش��فى ،و�أن حتويله��م وعالجه��م
يف م�ست�ش��فيات �أُخ��رى �صع��ب ج��داً لتده��ور �أو�ضاعه��م
ال�صحي��ة وق��د التق��ى حمام��ي م��ن املرك��ز م��ع مدي��ر ع��ام
امل�ست�ش��فى ،وال��ذي ح��ذر م��ن انهي��ار كام��ل يف اخلدم��ات
الت��ي يقدمه��ا امل�ست�ش��فى ملر�ض��ى الكل��ى وال��سرطان م��ن
قط��اع غ��زة وال�ضف��ة الغربي��ة ،ب�س��بب تفاق��م تداعي��ات
الأزم��ة املالي��ة الناجت��ة ع��ن تراك��م الدي��ون امل�س��تحقة
عل��ى ال�س��لطة الفل�س��طينية ،والبالغ��ة  122ملي��ون �ش��يكل،
وال��ذي يف��وق ق��درة امل�ست�ش��فى يف حتم��ل احتياجات��ه
املالي��ة الأخ��رى كتغي�ير و�صيان��ة الأجه��زة .و�أك��د �أن
مر�ض��ى قط��اع غ��زة له��م خ�صو�صي��ة ل��دى م�ست�ش��فى
املطل��ع مل��ا يعان��وه م��ن �صعوب��ات واج��راءات احل�ص��ول
عل��ى الت�صاري��ح للو�ص��ول اىل امل�ست�ش��فى يف القد���س.
وبح�س��ب د .من��ورُ ،يعت�بر م�ست�ش��فى املطل��ع امل�ست�ش��فى
الفل�س��طيني الوحي��د ال��ذي يق��دم خدم��ات الإ�ش��عاع
ملر�ض��ى ال��سرطان ،وخدم��ات �أخ��رى متقدم��ة ،وغ�س��يل
الكل��ى للأطف��ال ،وتبل��غ قيم��ة اخلدم��ات الت��ي يقدمه��ا
م�ست�ش��فى املطل��ع ملر�ض��ى غ��زة وال�ضف��ة ح��وايل 15
ملي��ون �ش��يكل �ش��هري ًا ،منه��ا  7ملي��ون �ش��يكل ثمن�� ًا
للأدوي��ة وعالج��ات ملر�ض��ى ال��سرطان .ووفق�� ًا لبيان��ات
وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية ،ف���إن م�ست�ش��فى املطل��ع ي�أت��ي
يف املرتب��ة الأوىل م��ن حي��ث ع��دد املر�ض��ى املحول�ين
للع�لاج خ��ارج مراكزه��ا الطبي��ة ،حي��ث يبل��غ ع��دد
املر�ض��ى املح��ول له��ا نح��و  1000مري���ض �ش��هري ًا300 ،
م��ن غ��زة و 700م��ن ال�ضف��ة.
وق��د دع��ا املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان وزارة
ال�صح��ة الفل�س��طينية �إىل ��سرعة ت�س��ديد امل�س��تحقات املالي��ة
املرتاكم��ة عليه��ا مل�ست�ش��فى املطل��ع ،وحماي��ة ح��ق كل

�ش��خ�ص يف الو�ص��ول �إىل �أف�ض��ل م�س��توى م��ن الرعاي��ة
ال�صحي��ة اجل�س��دية والعقلي��ة ال��ذي ميك��ن بلوغ��ه.
وح��ث املرك��ز �إدارة م�ست�ش��فى املطل��ع عل��ى الرتاج��ع
ع��ن قراره��ا وق��ف ا�س��تقبال املر�ض��ى املحول�ين له��ا م��ن
وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية ،وخا�ص��ة مر�ض��ى قط��اع غ��زة،
الذي��ن ي�ضط��رون لإتب��اع �إج��راءات معق��دة وطويل��ة م��ن
�أج��ل احل�ص��ول عل��ى حتويل��ة طبي��ة جدي��دة ،واالنتظ��ار
للح�ص��ول عل��ى ت�صاري��ح دخ��ول م��ن ال�س��لطات
الإ��سرائيلية املحتل��ة للو�ص��ول �إىل م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة
الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا م�ست�ش��فيات مدين��ة القد���س املحتل��ة و/
�أو امل�ست�ش��فيات يف �إ��سرائيل.
وم��ع نهاي��ة الع��ام � ،2017أعل��ن الأطب��اء والعامل�ين
يف م�ش��ايف القط��اع تعلي��ق عمله��م ،وذل��ك عل��ى
خلفي��ة �إ��ضراب موظف��ي ��شركات النظاف��ة ع��ن العم��ل
يف امل�ست�ش��فيات واملراف��ق ال�صحي��ة احلكومي��ة ،وذل��ك
ب�س��بب ع��دم تلق��ي تل��ك ال��شركات مل�س��تحقاتها املالي��ة،
وه��و م��ا ه��دد بكارث��ة �صحي��ة يخ�ش��ى م��ن تداعياته��ا
عل��ى حي��اة و�س�لامة املر�ض��ى ،والطواق��م الطبي��ة العامل��ة
يف تل��ك املراف��ق ،ف� ً
ض�لا ع��ن �س�لامة رواد امل�ش��ايف
ومرافق��ي املر�ض��ى .فبتاري��خ � ،2017/12/26أ��ضرب
نح��و ( )832عام��ل م��ن العامل�ين يف ��شركات النظاف��ة
يف م�ست�ش��فيات قط��اع غ��زة توقفه��م ع��ن العم��ل ب�س��بب
ع��دم تلق��ي ال��شركات مل�س��تحقاتها املالي��ة ،وج��راء ذل��ك
علق��ت كاف��ة م�ش��ايف القط��اع ،مب��ا فيه��ا جمم��ع ال�ش��فاء
الطب��ي يف مدين��ة غ��زة ،العملي��ات اجلراحي��ة با�س��تثناء
الطارئ��ة منه��ا .و�أف��اد الناط��ق با�س��م وزارة ال�صح��ة
يف غ��زة �أن توق��ف عم��ل ��شركات النظاف��ة يف املراف��ق
ال�صحي��ة احلكومي��ة ل��ه تداعي��ات خط�يرة عل��ى حي��اة
�أك�ثر م��ن ( )1300مري���ض ،مب��ن فيه��م ،املر�ض��ى يف
غ��رف العناي��ة املرك��زة ،والعملي��ات اجلراحي��ة ،و�أق�س��ام
ال��والدة وح�ضان��ات الأطف��ال ،ومر�ض��ى الف�ش��ل
الكل��وي ،و�أق�س��ام اجلراح��ة والباطن��ة والقل��ب والأورام.
�إ�ضاف��ة �إىل اخلدم��ات ال�صحي��ة يف ( )11بن��ك لل��دم،
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و( )50خمت�بر طب��ي ُيج��ري �آالف التحالي��ل الطبي��ة ونق��ل
ال��دم وم�ش��تقاته للمر�ض��ى يومي��اً.
وق��د �أ�ص��در د .ج��واد ع��واد ،وزي��ر ال�صح��ة الفل�س��طينية،
ق��راراً ب��صرف مبل��غ  1.8ملي��ون �ش��يكل ل��كل م��ن
��شركات النظاف��ة والأغذي��ة العامل��ة يف م�ش��ايف القط��اع
كمقدم��ة لت�س��وية م�ش��كلة امل�س��تحقات املالي��ة املرتاكم��ة
له��ذه ال��شركات.
وعان��ت املراف��ق ال�صحي��ة ،ومن��ذ بداي��ة الع��ام ،2017
م��ن نق���ص �ش��ديد يف الوق��ود ال�لازم لتعوي���ض االنقط��اع
امل�س��تمر للتي��ار الكهربائ��ي .وتاب��ع املرك��ز بقل��ق بال��غ
معان��اة امل�ست�ش��فيات ،العي��ادات ال�صحي��ة ومراك��ز
الرعاي��ة الأولي��ة� ،أزم��ة حقيقي��ة ب�س��بب نف��اذ خم��زون
املحروق��ات ال�لازم لت�ش��غيل املول��دات الكهربائي��ة،
وخا�ص��ة م�ش��ايف القط��اع الرئي�س��ية ،وا�س��تمرار انقط��اع
لتي��ار الكهربائ��ي ل�س��اعات طويل��ة عن��ه .وكان��ت املراف��ق
ال�صحي��ة يف القط��اع ق��د ب��د�أت تع��اين �أزم��ة حقيقي��ة
ج��راء ا�س��تمرار �أزم��ة انقط��اع الكهرب��اء ول�س��اعات
طويل��ة يومي��اً ،و�أف��ادت م�ص��ادر ال��وزارة يف غ��زة،
يف حين��ه� ،أن �أزم��ة الكهرب��اء ته��دد جمم��ل اخلدم��ات
ال�صحي��ة املقدم��ة ،خا�ص��ة م��ع نق���ص التموي��ل املق��دم
لل��وزارة ل��شراء الوق��ود ال�لازم للم�ش��ايف واملراف��ق
ال�صحي��ة يف قط��اع غ��زة.
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وم��ع بداي��ة �ش��هر دي�س��مرب م��ن الع��ام ،نف��ذ نح��و
( )750عام��ل نظاف��ة ،يتبع��ون ��شركات نظاف��ة خا�ص��ة
متعاق��دة م��ع ال��وزارة من��ذ ع��دة �س��نوات ،ويعمل��ون
يف امل�ست�ش��فيات واملراف��ق ال�صحي��ة يف القط��اع �إ�رضاب�� ًا
توق��ف خالل��ه عماله��ا وموظفيه��ا ع��ن تق��دمي
خدماته��ا ،وذل��ك بحج��ة ع��دم تلقيه��ا مل�س��تحقاتها
املالي��ة من��ذ � 6أ�ش��هر .وق��د ق��ررت ال��وزارة �إغ�لاق
العي��ادات اخلارجي��ة ،وت�أجي��ل ( )180عملي��ة جراحي��ة
غ�ير طارئ��ة ب�س��بب تراك��م النفاي��ات .وق��د تراكم��ت،
ولع��دة �أي��ام ،كمي��ات كب�يرة م��ن النفاي��ات يف داخ��ل
مب��اين و�أق�س��ام كاف��ة امل�ست�ش��فيات احلكومي��ة ،م��ا
خل��ف واقع�� ًا �صحي�� ًا خط�يراً ومزري�� ًا ،حي��ث انت��شرت
الروائ��ح الكريه��ة واملخلف��ات الطبي��ة ،وه��ددت �صح��ة
املر�ض��ى والطواق��م الطبي��ة عل��ى ال�س��واء .وج��راء ذل��ك
�أعلن��ت وزارة ال�صح��ة ع��ن تقلي���ص العم��ل يف العدي��د
م��ن العي��ادات والأق�س��ام الأخ��رى يف م�ش��ايف القط��اع،
مب��ا يف ذل��ك العملي��ات اجلراحي��ة يف �أق�س��ام العملي��ات
اجلراحي��ة ،وق��ف العملي��ات املق��ررة م�س��بق ًا ،كعملي��ات
جراح��ة الأطف��ال ،العي��ون ،ق�س��طرة القل��ب ،وق��ف
ج��زء كب�ير م��ن خدم��ات الفحو���ص املخربي��ة والت�صوي��ر
الطب��ي وعملي��ات جراح��ة املناظ�ير وامل�س��الك والعظ��ام
والأع�ص��اب .و�أعلن��ت ال��وزارة �أنه��ا قل�ص��ت اخلدم��ات
ال�صحي��ة يف بع���ض �أق�س��ام الرعاي��ة ال�صحي��ة الأولي��ة
وامل�ست�ش��فيات ،مب��ا يف ذل��ك خدم��ات مراقب��ة الأغذي��ة
واملي��اه� ،صح��ة الطف��ل ،امل��ر�أة ،البيئ��ة وال�صح��ة املهني��ة.
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وقفة احتجاجية لعمال النظافة يف م�ست�شفى ال�شفاء على تاخر رواتبهم.

وقفة احتجاجية لعمال النظافة يف م�ست�شفى ال�شفاء على تاخر رواتبهم.
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مقدمة
ا�س��تمر عم��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة يف ظ��ل تده��ور م�س��تمر يف حال��ة
حق��وق الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل الإن�س��اين .وق��د تن��اول اجل��زء االول م��ن ه��ذا التقري��ر ،وب�ش��كل مقت�ض��ب ،حال��ة
حق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،وي�س��تناول ه��ذا اجل��زء م��ن التقري��ر تدخ�لات وجه��ود املرك��ز يف
مواجه��ة ه��ذه احلال��ة .ويعم��ل املرك��ز عل��ى �أجندت�ين ا�سا�س��يتني وهم��ا :مل��ف االنته��اكات اال��سرائيلية ومالحق��ة
جمرم��ي احل��رب الإ��سرائيليني؛ ومل��ف التح��ول الدميمقراط��ي يف ال�س��لطة الفل�س��طينية وتعزي��ز اح�ترام حق��وق الإن�س��ان.
وكان املرك��ز ق��د و�ض��ع خط��ة ا�س�تراتيجية مل��دة خم�س��ة �أع��وام ،2019 -2015 ،بن��اء عل��ى م�ش��اورات معمق��ة م��ع
��شركاء املرك��ز عل��ى امل�س��توى املحل��ي وال��دويل ،وا�صح��اب امل�صال��ح م��ن املجتم��ع امل��دين ،والق��وى ال�سيا�س��ية والفئ��ات
امل�س��تهدفة .وترتك��ز اخلط��ة عل��ى حموري��ن ا�سا�س��يني هم��ا احلماي��ة القانوني��ة؛ واملنا��صرة .ويعم��ل املرك��ز عل��ى ث�لاث
�أولوي��ات ،اثنت��ان منه��ا تتعلق��ان بربام��ج العم��ل ،والثالث��ة تتعل��ق بتعزي��ز كف��اءة املرك��ز وفعاليت��ه.
االولويات اال�سرتاتيجية لعمل املركز:
1 .1حت��دي من��اخ احل�صان��ة والإف�لات م��ن العق��اب ملرتكب��ي انته��اكات حق��وق الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل الإ��سرائيليني،
وحت�س�ين فر���ص و�ص��ول ال�ضحاي��ا الفل�س��طينيني للإن�ص��اف القان��وين.
2 .2دعم التحول الدميقراطي� ،سيادة القانون وحماية حقوق الإن�سان يف ال�سلطة الفل�سطينية.
3 .3تقوية قدرات املركز ليكون منرباً قوي ًا وم�ستدام ًا مبقدروه �أن يدعم العمل بفاعلية وكفاءة لتحقيق قيمه.
ويواج��ة املرك��ز الكث�ير م��ن التحدي��ات يف عمل��ه ترتب��ط ب�ش��كل مبا��شر بطبيع��ة االحت�لال اال��سرائيلي طوي��ل الأم��د
مب��ا يتلق��اه م��ن دع��م مطل��ق م��ن الإدارات االمريكي��ة املتعاقب��ة ،جعل��ت من��ه احت�لا ًال حم�صنن��ا �أم��ام الآلي��ات ال��دويل.
وي�ض��اف �إىل ذل��ك الو�ض��ع الداخل��ي الفل�س��طيني ،وال��ذي يخ�ض��ع ل�س��لطة ال متتل��ك �س��يادة حقيقي��ة عل��ى الأر���ض،
وعان��ت م��ن انف�س��ام لأك�ثر م��ن  11عام�� ًا ،و�أزم��ات متالحق��ة� ،س��اهمت ب�ش��كل مبا��شر يف تقوي���ض العم��ل م��ن �أج��ل
التح��رر وبن��اء الدول��ة الدميقراطي��ة .ويف ظ��ل ه��ذه
التحدي��ات اجل�س��ام ،ا�س��تمر عم��ل املرك��ز عل��ى تعزي��ز
حق��وق الإن�س��ان ومالحق��ة جمرم��ي احل��رب �إميان�� ًا من��ه
بعدال��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية وح��ق ال�ش��عب الفل�س��طيني
يف تقري��ر امل�ص�ير ويف دول��ة ت�س��ودها الدميقراطي��ة،
وحت�ترم فيه��ا حق��وق الإن�س��ان .وق��د �س��خر املرك��ز
يف ذل��ك جمي��ع �أدوات��ه املتاح��ة ،ومب��ا يتمت��ع ب��ه م��ن
خ�برة وعالق��ات وا�س��عة عل��ى امل�س��توى الإقليم��ي
وال��دويل.
�إجتماع جمل�س ادارة املركز بتاريخ  12مار�س .2017
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النتائج (:)Outcomes

ح��دد املرك��ز ث�لاث نتائ��ج ي�س��عى �إىل الو�ص��ول له��ا م��ع نهاي��ة خطت��ه اال�س�تراتيجية
اجلدي��دة  ،2019-2015تت�ص��ل كل منه��ا بواح��دة م��ن الأولوي��ات اال�س�تراتيجية
الث�لاث للمرك��ز .وه��ذه النتائ��ج ه��ي:
1.1مت حت��دي من��اخ احل�صان��ة والإف�لات م��ن العق��اب ملرتكب��ي انته��اكات حق��وق الإن�س��ان
والقان��ون ال��دويل الإ��سرائيليني ،وحت�س��نت فر���ص و�ص��ول ال�ضحاي��ا الفل�س��طينيني
للإن�ص��اف القان��وين.
2.2مت دع��م عملي��ة التح��ول الدميقراط��ي� ،س��يادة القان��ون وحماي��ة حق��وق الإن�س��ان يف
ال�س��لطة الفل�س��طينية.
3.3مت حت�سني القدرات التنظيمية للمركز وقدرات طاقمه.
يق��دم التقري��ر الت��ايل عر�ض�� ًا مف�ص�ل ً
ا ل��كل م��ا ق��ام ب��ه املرك��ز م��ن جه��ود خ�لال
الع��ام  2017عل��ى امل�س��تويني املحل��ي وال��دويل .ويب�ين التقري��ر كي��ف وظ��ف املرك��ز
�أدوات القان��ون واملنا��صرة يف خدم��ة �أولويات��ه اال�س�تراتيجية ،والنتائ��ج املحقق��ة يف
كل منه��ا ،م��ع عر���ض مف�ص��ل للم�ؤ��شرات الدال��ة ،وفق�� ًا للإط��ار املنطق��ي (logical
 )frameworkوخط��ة العم��ل املق��رة للع��ام .2017

اجتماع جمل�س االدارة بتاريخ  3يوليو.
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النتيجة ()1

حت��دى املرك��ز من��اخ احل�صان��ة والإف�لات م��ن العق��اب ملرتكب��ي انته��اكات حق��وق الإن�س��ان
والقان��ون ال��دويل الإ��سرائيليني ،وا�س��تطاع حت�س�ين فر���ص و�ص��ول ال�ضحاي��ا الفل�س��طينيني
للإن�ص��اف القان��وين.
بالتع��اون م��ع ��شركائه الوطني�ين والدولي�ين ،ا�س��تطاع املرك��ز ،خ�لال الع��ام ،2017
حتقي��ق خط��وات مهم��ة عل��ى طري��ق حت��دي من��اخ احل�صان��ة والإف�لات م��ن العق��اب
الت��ي طامل��ا متتع��ت به��ا دول��ة الإحت�لال الإ��سرائيلي عن��د ارتكابه��ا جلرائ��م ،فيم��ا
يتعل��ق بجرائم��ه �ض��د املواطني�ين الفل�س��طينيني يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
وق��د ق��دم املرك��ز لل�ضحاي��ا الفل�س��طينيني كل الدع��م ال�لازم للو�ص��ول �إىل حقه��م يف
الإن�ص��اف القان��وين .و�ش��ملت تدخ�لات املرك��ز :تق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة ل�ضحاي��ا
انته��اكات حق��وق الإن�س��ان ،م��ن خ�لال تقدمي��م اال�ست�ش��ارات وا�س��تخدام و�س��ائل
العدال��ة الإ��سرائيلية؛ م�س��اعدة ال�ضحاي��ا الفل�س��طينيني للول��وج �إىل �آلي��ات التقا�ض��ي
الدولي��ة؛ ا�س��تخدام �آلي��ات ال�ضغ��ط واملنا��صرة للت�أث�ير يف ال�سيا�س��يات ،لت�أم�ين دع��م
دويل و�إقليم��ي لل�ضحاي��ا الفل�س��طينيني ومالحق��ة جمرم��ي احل��رب.
مؤشرات

�ساهم املركز و�رشكا�ؤه يف الو�صول �إىل النتائج التالية:
» »ا�س��تمرار التحقيق��ات االولي��ة الت��ي بد�أه��ا املدع��ي الع��ام للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة
يف اجلرائ��م الت��ي اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي يف االر���ض الفل�س��طينية
من��ذ يوني��و  ،2014من��ذ تاري��خ  16يناي��ر  .2015وخ�لال الع��ام  ،2017ق��دم
املرك��ز و��شركا�ؤه مذكرت�ين جديدت�ين ملكت��ب املدع��ي الع��ام ،الأوىل تعلق��ت بجرمي��ة
اال�س��تيطان والثاني��ة �س��لطت ال�ض��وء عل��ى عم��ل املنظم��ات �أم��ام الق�ض��اء الإ��سرائيلي
ال��ذي ف�ش��ل يف �إن�ص��اف ال�ضحاي��ا وحتقي��ق العدال��ة .ويرتف��ع ع��دد املذك��رات الت��ي
قدمه��ا املرك��ز و��شركا�ؤه ملكت��ب املدع��ي الع��ام �إىل خم���س مذك��رات ،حي��ث �س��بق
وان قدم��ت املنظم��ات ال��شريكة ث�لاث مذك��رات خ�لال الع��ام  ،2016تناول��ت
اجلرائ��م الت��ي ارتكبته��ا ق��وات االحت�لال يف الع��دوان اال��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة
يف الع��ام  ،2014ومل��ف خا���ص ملذبح��ة ي��وم اجلمع��ة اال�س��ود يف رف��ح ،ومل��ف
جرمي��ة احل�ص��ار عل��ى قط��اع غ��زة باعتب��اره جرمي��ة ا�ضطه��اد ،وامل�صنف��ة ك�أح��د
اجلرائ��م �ض��د االن�س��انية مبوج��ب ميث��اق روم��ا.
» » ( )8ق��رارات �ص��ادرة ع��ن اجلمع��ة العام��ة ت�ؤك��د عل��ى حق��وق ال�ش��عب
الفل�س��طيني وتدي��ن االنته��اكات اال��سرائيلية.
» »ق��رار �ص��ادر ع��ن منظم��ة الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة (اليوني�س��كو)
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»
»

»

»

يدي��ن املح��اوالت اال��سرائيلية لتهوي��د مدين��ة القد���س والإنته��اكات �ض��د قط��اع
غ��زة مب��ا فيه��ا مهاجم��ة م�ؤ�س�س��ات تعليمي��ة.
»تقرير اللجنة االقت�صادية واالجتماعية جلنوب غرب �آ�سيا (�إ�سكوا)
»( )3ق��رارات جدي��دة ع��ن جمل���س حق��وق االن�س��ان �أدان��ت االنته��اكات
اال��سرائيلية يف الأر���ض املحتل��ة �س��يما احل�ص��ار والعقوب��ات اجلماعي��ة وجرمي��ة
ا ال �س��تيطا ن .
»�س��اهم عم��ل املرك��ز يف كب��ح جم��اح االنته��اكات اال��سرائيلية م��ن خ�لال
ف�ضحه��ا ،وم��ن خ�لا ل تق��دمي �ص��ورة وافي��ة ومو�ضوعي��ة ع��ن واق��ع ه��ذه
االنته��اكات للم�ؤ�س�س��ات الدولي��ة وو�س��ائل الإع�لام ح��ول الع��امل.
»درج��ة عالي��ة م��ن التن�س��يق والت�ش��بيك م��ع م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين عل��ى
امل�س��توى الإقليم��ي وال��دويل ،مب��ا فيه��ا و�س��ائل االع�لام الدولي��ة املختلف��ة والت��ي
تعت�بر املرك��ز م�ص��در ا�سا�س��ي ملعلوماته��ا ح��ول االر���ض الفل�س��طينية ور�ص��د
املرك��ز ع��شرات املواق��ع االخباري��ة الت��ي ا�س��تندت �إىل تقاري��ر وا�ص��دارات
املرك��ز.

المخرجات ()outputs
-١تــم تحــدي منــاخ الحصانــة واإلفــات مــن العقــاب لمرتكبــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون
الدولــي اإلســرائيليين ،وتحســنت فــرص وصــول الضحايــا الفلســطينيين لإلنصــاف القانونــي.

1 1.1تــم تقديــم المســاعدة القانونيــة للفلســطينيين ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون
اإلنســاني الدولــي اإلســرائيلية مــن خــال التدخــل مــع القضــاء اإلســرائيلي

قام��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة يف املرك��ز بتق��دمي امل�س��اعدة ل�ضحاي��ا االنته��اكات
الإ��سرائيلية حلق��وق الإن�س��ان والقان��ون الإن�س��اين ال��دويل م��ن خ�لال تدخ�لات قانوني��ة
م��ع نظ��ام الق�ض��اء وال�س��لطات الإ��سرائيلية املخت�ص��ة .و�ش��مل ذل��ك :تق��دمي امل�س��اعدة
القانوني��ة ل��ـ� :ضحاي��ا جرائ��م القت��ل وتدم�ير و�س��لب املمتل��كات؛ املعتقل�ين الفل�س��طينيني
يف ال�س��جون الإ��سرائيلية؛ �ضحاي��ا االنته��اكات الإ��سرائيلية يف املناط��ق مقي��دة الو�ص��ول
يف قط��اع غ��زة (ال�صيادي��ن واملزارع�ين)؛ مواطن�ين حمروم�ين م��ن حقه��م يف حري��ة
احلرك��ة؛ مواطن�ين حمروم�ين م��ن حقه��م يف ال�صح��ة والو�ص��ول �إىل املراف��ق الطبي��ة
خ��ارج قط��اع غ��زة؛ ومواطن�ين حتتج��ز �س��لطات االحت�لال جثام�ين ذويه��م.
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م�ؤ�رشات
•قُدمت امل�ساعدة القانونية لـ�3352شخ�ص ًا يف قطاع غزة.
•بلغ عدد الردود الإيجابية على تدخالت املركز القانونية  464رداً.
1 1.1.1مت تق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة ل�ضحاي��ا جرائ��م القت��ل والإ�صاب��ة ،وتدم�ير و�س��لب
ا ملمتل��كا ت
�ش��ملت ن�ش��اطات وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة بن��اء ملف��ات قانوني��ة ،تق��دمي ال�ش��كاوى
واالعرتا�ض��ات ورف��ع الق�ضاي��ا �أم��ام املحاك��م الإ��سرائيلية .ويتطل��ب بن��اء املل��ف
القان��وين جه��داً خا�ص�� ًا م��ن طاق��م املحام�ين ي�ش��مل .1 :احل�ص��ول عل��ى توكي��ل م��ن
ال�ضحاي��ا لتق��دمي ال�ش��كوى نياب��ة عنه��م ،والطل��ب بفت��ح حتقي��ق جنائ��ي يف احل��ادث؛
 .2زي��ارة م��سرح اجلرمي��ة للتع��رف عل��ى الظ��روف واملالب�س��ات واحل�ص��ول عل��ى
اك�بر ق��در م��ن الأدل��ة ،وذل��ك ع�بر �إج��راء الك�ش��ف واملعاين��ة عل��ى م��كان اجلرمي��ة
امل�ش��تبه به��ا؛  .3احل�ص��ول عل��ى ت�صاري��ح م�ش��فوعة بالق�س��م م��ن �ش��هود العي��ان؛
 .4التق��اط ال�ص��ور وعم��ل ر�س��م كروك��ي مل��كان وق��وع اجلرمي��ة ،وحتدي��د املوق��ع
ع�بر ال�ص��ور اجلوي��ة – جوج��ل �إي��رث؛ � .5أخ��ذ �ش��ظايا م��ن م��كان اجلرمي��ة امل�ش��تبه
به��ا لتحدي��د ال�س�لاح امل�س��تخدم فيه��ا ،وذل��ك ع�بر و�ضعه��ا يف حم��رزات مادي��ة
«مظ��روف» و�إعطائه��ا رقم�� ًا ت�سل�س��لي ًا خا�ص�� ًا به��ا ،وم��ن ث��م نقله��ا م��ن م��سرح
اجلرمي��ة مبعرف��ة حمام��ي الوح��دة القانوني��ة ،وحفظه��ا حل�ين ت�س��ليمها لإدارة هند�س��ة
املتفج��رات يف ال��شرطة؛  .6احل�ص��ول عل��ى تقاري��ر فني��ة م��ن هند�س��ة املتفج��رات
مو�ض��ح به��ا ال�س�لاح امل�س��تخدم؛  .7احل�ص��ول عل��ى امل�س��تندات والأوراق الثبوتي��ة
الت��ي تتعل��ق مباهي��ة اجلرمي��ة امل�ش��تبه به��ا (التقاري��ر الطبي��ة و�ش��هادات الوف��اة حل��صر
ع��دد القتل��ى واجلرح��ى)؛ و .8احل�ص��ول عل��ى �أي م�س��تند �أو ت�رصيح��ات �ص��ادرة م��ن
قب��ل جه��ات �إ��سرائيلية وغريه��ا ع��ن اجلرمي��ة امل�ش��تبه به��ا.

خالل ا�ستقبال عدد من املراجعني يف الدائرة القانونية باملركز.
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وبع��د بن��اء امللف��ات القانوني��ة ،عمل��ت الوح��دة يف اجتاه�ين :الأول ،توجي��ه �ش��كاوى
للمطالب��ة ب�إج��راء حتقيق��ات جنائي��ة م��ن قب��ل املدع��ي الع��ام الع�س��كري؛ والث��اين،
تق��دمي بالغ��ات خطي��ة �إىل مكت��ب التعوي�ض��ات يف وزارة الدف��اع الإ��سرائيلية .ومت��ت
متابع��ة ه��ذه ال�ش��كاوى واملرا�س�لات م��ن خ�لال �إر�س��ال كت��ب تذك�ير للجه��ات
املخت�ص��ة .كم��ا مت تق��دمي اعرتا�ض��ات �أم��ام النياب��ة العام��ة الإ��سرائيلية وامل�ست�ش��ار
الق�ضائ��ي للحكوم��ة الإ��سرائيلية عل��ى ردود النياب��ة الع�س��كرية ال�س��لبية يف ع��دد
م��ن ال�ش��كاوى ،ومت��ت املطالب��ة بفت��ح حتقيق��ات جنائي��ة وبي��ان الأ�س��باب لإغ�لاق
ملف��ات التحقي��ق م��ن قب��ل النياب��ة الع�س��كرية .وق��دم حمام��و الوح��دة ع��دداً م��ن
االلتما�س��ات �إىل املحكم��ة العلي��ا يف �إ��سرائيل نتيج��ة ردود �س��لبية م��ن جان��ب النياب��ة
العام��ة.
كم��ا تابع��ت الوح��دة ع��دداً م��ن امللف��ات الت��ي ج��رى التحقي��ق فيه��ا م��ن قب��ل
ال��شرطة الع�س��كرية الإ��سرائيلية ،وجميعه��ا تتعل��ق بالع��دوان الأخ�ير عل��ى القط��اع
�صي��ف الع��ام  .2014وقدم��ت الوح��دة املزي��د م��ن املعلوم��ات ،بن��اء عل��ى
مداخ�لات م��ع ال��شرطة الع�س��كرية ،ومت التن�س��يق لع��دد م��ن �ش��هود العي��ان ملقابل��ة
حمقق��ي ال��شرطة الع�س��كرية برفق��ة حمام��ي املرك��ز.
وتابع��ت الوح��دة ع��دد م��ن امللف��ات املت�صل��ة بالع��دوان عل��ى القط��اع �أم��ام جلن��ة
التحقي��ق الإ��سرائيلية ،مب��ا يف ذل��ك االجتم��اع م��ع نائ��ب املدع��ي الع�س��كري الع��ام
وجلن��ة اخل�براء ملناق�ش��ة ق�ضاي��ا عر�ضته��ا اللجن��ة بن��ا ًء عل��ى �ش��كاوى املرك��ز.
وقدمت الوحدة ا�ست�شارات قانونية لل�ضحايا وذويهم.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد الأ�شخا�ص الذين قدمت لهم امل�ساعدة القانونية � 540شخ�ص ًا.

�أ .راجي ال�صوراين ي�ستقبل ممثلني عن االحتاد االوروبي0.
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1 1.1.1.1بناء ملفات قانونية
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد امللف��ات القانوني��ة الت��ي مت �إعداده��ا خ�لال
ف�ترة التقري��ر44 ،ملف�� ًا ،تتعل��ق بـ��ـ � 48ضحي��ة ( 43
ا�صاب��ه 5،قت��ل).
•بل��غ ع��دد امللف��ات القانوني��ة الت��ي تتابعه��ا الوح��دة
ب�ش���أن الع��دوان الأخ�ير (عام��ود ال�س��حاب) �إىل 247
ملف�� ًا ،تتعل��ق � 1080ضحي��ة.

خ�لال مرافق��ة حمامي��ي الوح��دة اال�س��تاذ متي��م يون���س واال�س��تاذ حمم��د ب�سي�س��و
لل�ش��هود يف حمكم��ة بئ��ر ال�س��بع.

1 1.1.1.2توجيه �ش��كاوى للمطالب��ة بتحقيقات جنائي��ة ومتابعتها �أمام
اجلهات املخت�صة
م�ؤ�رشات
•مت توجيه � 44شكوى �إىل املدعي العام الع�سكري.
•بل��غ ع��دد ال��ردود الت��ي تلقته��ا الوح��دة م��ن
املدع��ي الع��ام الع�س��كري  15رد 7 ،ردود �س��لبية8 ،
قي��د املتابع��ة.
•بل��غ �إجم��ايل ال�ش��كاوى املقدم��ة �إىل املدع��ي الع��ام
الع�س��كري ب�ش���أن الع��دوان الأخ�ير عل��ى القط��اع

� 247ش��كوى.
•بل��غ ع��دد ال��ردود الت��ي تلقته��ا الوح��دة بخ�صو���ص
الع��دوان الأخ�ير عل��ى القط��اع  40رداً ،ردان ()2
عام��ان يفي��دان با�س��تالم ال�ش��كاوى البال��غ عدده��ا
� 247ش��كوى وحتويله��ا للجه��ات املخت�ص��ة16 ،
ردود تفي��د ع��دم فت��ح حتقي��ق يف احل��ادث 1 ،رد
يفي��د اغ�لاق التحقي��ق 3 ،ردود اغ�لاق املل��ف لع��دم
العث��ور عل��ى احل��ادث 10 ،ردود تفي��د بطل��ب مزي��د
م��ن البين��ات امل�ؤي��دة ل�ش��كاوى املرك��ز وحتويله��ا
لل��شرطة الع�س��كرية  8 ،فت��ح حتقي��ق باحل��ادث.
•م��ا ت��زال الوح��دة تتاب��ع  61ملف��ات �أم��ام ال��شرطة
الع�س��كرية الإ��سرائيلية.
•بل��غ ع��دد امللف��ات الت��ي مت��ت مناق�ش��تها م��ع جلن��ة
تق�ص��ي احلقائ��ق التابع��ة لهيئ��ة الأركان الإ��سرائيلية
«جلن��ة اخل�براء»  112مل��ف ،تت�ضم��ن  125اج��راء،
تت�ص��ل جميعه��ا بالع��دوان الأخ�ير عل��ى القط��اع
�صي��ف الع��ام .2014
•بل��غ ع��دد امللف��ات الت��ي مت متابعته��ا ام��ام ال��شرطة
الع�س��كرية  2مل��ف خ��ارج ملف��ات اجل��رف ال�صام��د.
1 1.1.1.3تقدمي بالغات خطية �إىل مكتب التعوي�ضات بوزارة الدفاع
م�ؤ�رشات
•مت تق��دمي  48بالغ�� ًا خطي�� ًا ع��ن كل م��ن ال�ضحاي��ا �إىل
مكت��ب التعوي�ض��ات ب��وزارة الدف��اع الإ��سرائيلية(.
 43ا�صاب��ه 5 -قت��ل)
•ارتف��ع �إجم��ايل البالغ��ات الت��ي قدمته��ا الوح��دة
ب�ش���أن الع��دوان الأخ�ير عل��ى القط��اع �إىل 1080
بالغ�� ًا ع��ن كل م��ن ال�ضحاي��ا ( 497بالغ�� ًا ب�ش���أن
قت��ل؛  442بالغ�� ًا ب�ش���أن �إ�صاب��ة؛ و 141بالغ�� ًا
ب�ش���أن �أ��ضرار يف املمتل��كات).
•تلق��ت الوح��دة  2رد م��ن امل�ست�ش��ار القان��وين جله��از
الأم��ن  -ق�س��م الدع��اوى والتعوي�ض��ات ب��وزارة
الدف��اع ،تفي��د با�س��تالم الب�لاغ اخلط��ي.
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1 1.1.1.4رفع ق�ضايا تعوي�ض �أمام املحاكم
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد ق�ضاي��ا التعوي���ض الت��ي تتابعه��ا الوح��دة
 19ق�ضي��ة ،مت رفعه��ا �أم��ام املحاك��م الإ��سرائيلية نياب��ة
ع��ن ال�ضحاي��ا ،منه��ا  3ق�ضاي��ا ل�ضحاي��ا اجل��رف
ال�صام��د ،وم��ا ت��زال قي��د النظ��ر.
•بلغ عدد امللفات التي �شطبت  1ق�ضايا.
•ع��دم ا�س��تالم لوائ��ح جوابي��ة م��ن قب��ل النياب��ة
اال��سرائيلية يف ق�ضاي��ا تعوي���ض الثالث��ة الت��ي تتعل��ق
ب�ضحاي��ا اجل��رف ال�صام��د ،وذل��ك بانتظ��ار تنفي��ذ
ق��رار املحكم��ة املركزي��ة يف بئ��ر ال�س��بع ال�ص��ادر
بتاري��خ  2017/6/15يف اح��د الق�ضاي��ا مرفوع��ة
�ض��د دول��ة االحت�لال للمطالب��ة بالتعوي���ض الح��د
�ضحاي��ا اجل��رف ال�صام��د ،والقا�ض��ي با�س��تدعاء
امل�ست�ش��ار القان��وين للكني�س��ت اال��سرائيلية للح�ض��ور
للمحكم��ة واب��داء راي��ه فيم��ا يتعل��ق بحرم��ان
املتقا�ض�ين يف اال�س��تمرار ب�إج��راءات التقا�ض��ي وفق�� ًا
للتعدي��ل رق��م  8ل�س��نة  2012م��ن قان��ون اال��ضرار
املدني��ة  -م�س��ئولية الدول��ة -وحت��ى اع��داد التقري��ر مل
ت�ص��در املحكم��ة قراره��ا النهائ��ي.
•بل��ع ع��دد الق�ضاي��ا الت��ي توج��ه فيه��ا ال�ش��هود اىل
حمكم��ة بئ��ر ال�س��بع  2ق�ضي��ة حي��ث مت �س��ماع �ش��هادة
� 5ش��هود.
1 1.1.1.5قدمي اعرتا�ضات وا�ستئنافات على �إغالق حتقيقات جنائية
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد االعرتا�ض��ات املقدم��ة للم�ست�ش��ار الق�ضائ��ي
ب�ش���أن �إغ�لاق ملف��ات  12اعرتا���ض ،وذل��ك تتعل��ق
بعملي��ة عام��ود ال�س��حاب.
•بل��غ ع��دد االعرتا�ض��ات املقدم��ة للم�ست�ش��ار الق�ضائ��ي
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ب�ش���أن �إغ�لاق ملف��ات تتعل��ق بعملي��ة اجل��رف
ال�صام��د  19اعرتا�ض��ات.
1 1.1.1.6تقدمي اال�ست�شارات القانونية لل�ضحايا وذويهم
م�ؤ�رشات
•بل��غ جمم��وع اال�ست�ش��ارات الت��ي قدمته��ا وح��دة
امل�س��اعدة القانوني��ة لل�ضحاي��ا وذويه��م  231ا�ست�ش��ارة.
ق�ص�ص جناح
متك��ن حمام��و الوح��دة م��ن ا�س�ترداد م��ا مت م�صادرت��ه م��ن
قب��ل ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي م��ن مواطنت�ين ع�بر
مع�بر بي��ت حان��ون -حاج��ز اي��رز .
خ�لال �ش��هر مار���س  2017واثن��اء ع��ودة �س��يدتني ع�بر
مع�بر بي��ت حان��ون اىل قط��اع غ��زة ،قام��ت اجلم��ارك
اال��سرائيلية مب�ص��ادرة م��ا يق��ارب  1000دوالر و3
ج��واالت م��ن �س��يدتني ،وان ملفهم��ا ح��ول اىل حمكم��ة
ا لل��د .
عل��ى �أث��ر ذل��ك ح��ضرت كل م��ن ال�س��يدتني اىل املرك��ز
م��ن اج��ل طل��ب امل�س��اعدة يف ا�س�ترداد م��ا مت م�صادرت��ه
م��ن قب��ل ق��وت االحت�لال اال��سرائيلي.
بع��د �إج��راء مداخ�لات قانوني��ة م��ع جه��ات االخت�صا���ص
يف حاج��ز اي��رز تكلل��ت جه��ود املحام�ين بالنج��اح
وذل��ك يف �ش��هر ماي��و  ، 2017حي��ث مت با�س�ترداد 7400
دوالر �أمريك��ي للمواطن��ة (�أ.ج) ،و 2700دوال �أمريك��ي،
و �180ش��يكل ،وج��وال ايف��ون  7وج��وال ه��واوي
وج��وال �سام�س��وجن للمواطن��ة (ف.ط).
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1 1.1.2مت تقدمي امل�ساعدة القانونية للمعتقلني يف ال�سجون الإ�رسائيلية
قدم��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة خدم��ات متنوع��ة للمعتقل�ين الفل�س��طينيني م��ن
قط��اع غ��زة يف ال�س��جون الإ��سرائيلية .و�ش��مل ذل��ك ا�س��تقبال �ش��كاوى ذوي املعتقل�ين
واحل�ص��ول عل��ى متثي��ل قان��وين للدف��اع عنه��م ،حتدي��د الو�ض��ع القان��وين للمعتقل�ين
و�أماك��ن اعتقاله��م و�إب�لاغ ذويه��م بذل��ك ،القي��ام بزي��ارات للمعتقل�ين والوق��وف
عل��ى ظ��روف اعتقاله��م ،مب��ا يف ذل��ك التحق��ق م��ن م��دى تعر�ضه��م للتعذي��ب
و�س��وء املعامل��ة ،متابع��ة �أو�ض��اع املعتقل�ين املر�ض��ى والتن�س��يق م��ع م�ؤ�س�س��ات
�إ��سرائيلية لتوف�ير �أطب��اء لزيارته��م ،والتدخ��ل القان��وين م��ع اجله��ات خمت�ص��ة (م�صلح��ة
ال�س��جون ،امل�ست�ش��ار الق�ضائ��ي للحكوم��ة ،النياب��ة العام��ة) م��ن �أج��ل الإف��راج عنه��م
�أو نقله��م �إىل �أماك��ن مالئم��ة لتلق��ي الع�لاج ال�لازم ،التدخ��ل القان��وين للإف��راج ع��ن
معتقل�ين ،وتق��دمي اال�ست�ش��ارات القانوني��ة ل��ذوي املعتقل�ين.
م�ؤ�رشات
1 .1مت تق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة ل��ـ  221للمعتقل�ين وذويه��م م��ن قط��اع غ��زة يف
ال�س��جون الإ��سرائيلية.
1 1.1.2.1متابع��ة ملف��ات معتقل�ين ج��دد ومتثيله��م �أم��ام اجله��ات
الإ��سرائيلية املخت�ص��ة والتدخ��ل القان��وين م��ن �أج��ل الإف��راج
عنه��م
م�ؤ�رشات
•قدم��ت الوح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة ل��ـ  31معتق�ل ً
ا
فل�س��طيني ًا داخ��ل �س��جون االحت�لال الإ��سرائيلي،
وذل��ك ع�بر انت��داب حمام��ي املرك��ز م��ن �أج��ل
حتدي��د �أماك��ن اعتقاله��م ،وحتدي��د و�ضعه��م القان��وين
م��ن خ�لال متثيله��م �أم��ام املحاك��م الإ��سرائيلية.
•بل��غ ع��دد املعتقل�ين الذي��ن مت االف��راج عنه��م بع��د
تدخ��ل الوح��دة 7معتقل�ين.
 1.1.2.2زيارة ال�سجون والوقوف على ظروف االعتقال
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد الزي��ارات الت��ي ق��ام به��ا حمام��ي املرك��ز
املنت��دب  3زي��ارة للمعتقل�ين للوق��وف عل��ى ظ��روف

اعتقاله��م وو�ضعه��م ال�صح��ي والقان��وين والتحق��ق
م��ن م��دى تعر�ضه��م للتعذي��ب �أو املعامل��ة ال�س��يئة.
1 1.1.2.2تقدمي �ش��كاوى للجه��ات املخت�صة تتعلق بظ��روف االعتقال
واملعتقلني املر�ضى
م�ؤ�رشات
•متابع��ة الوح��دة � 28ش��كاوى للجه��ات املخت�ص��ة
تتعل��ق بظ��روف اعتق��ال معتقل�ين مري�ض�� ًا داخ��ل
�س��جون االحت�لال الإ��سرائيلي ،م��ن االع��وام
ا ل�س��ا بقة .
1 1.1.2.3تقدمي ا�ست�شارات قانونية لذوي املعتقلني
م�ؤ�رشات
•قدم��ت الوح��دة  162ا�ست�ش��ارة قانوني��ة ل��ذوي
ا ملعتقل�ين .
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 1.1.3مت تقدمي امل�ساعدة القانونية ل�ضحايا االنتهاكات الإ�رسائيلية يف املناطق مقيدة الو�صول
قدم��ت الوح��دة القانوني��ة م�س��اعدة قانوني��ة للفل�س��طينيني �ضحاي��ا االنته��اكات الت��ي
اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي يف املناط��ق مقي��دة الو�ص��ول .وت�ش��مل ه��ذه
املناط��ق كل م��ن الأرا�ض��ي املحاذي��ة لل��شريط احل��دودي ب�ين قط��اع غ��زة و�إ��سرائيل،
ومناط��ق ال�صي��د البح��ري عل��ى امت��داد �س��احل قط��اع غ��زة .وق��د �ش��ملت امل�س��اعدة
املقدم��ة خ�لال ه��ذا الع��ام توجي��ه ومتابع��ة �ش��كاوى �إىل امل�ست�ش��ار القان��وين ل�س�لاح
البحري��ة الإ��سرائيلي ب�ش���أن اعت��داءات م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال البحري��ة عل��ى
ال�صيادي��ن الفل�س��طينيني يف �س��واحل قط��اع غ��زة ،مب��ا يف ذل��ك �إط�لاق الن��ار
باجتاهه��م وم�ص��ادرة قواربه��م ومعداته��م واعتق��ال ع��دد منه��م.
م�ؤ�رشات
1 .1بلغ عدد الأ�شخا�ص الذين قدمت لهم امل�ساعدة القانونية � 59شخ�ص ًا.
 1.1.3.1تقدمي �شكاوى
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد ال�ش��كاوى املتابع��ة بخ�صو���ص االعت��داءات عل��ى ال�صيادي��ن11
�ش��كاوي (  5م�ص��ادرة و تدم�ير) ه��ذا بالإ�ضاف��ة ملتابع��ة � 19ش��كوى �س��ابقة
تتعل��ق (�ش��كويان بخ�صو���ص �إ�صاب��ة �صيادي��ن؛ � 16ش��كوى بخ�صو���ص م�ص��ادرة
ق��وارب �صي��د� ،ش��كوى واح��دة بخ�صو���ص تدم�ير ق��ارب �صي��د).
•بل��غ ع��دد ال�ش��كاوى املتابع��ة نياب��ة ع��ن ال�ضحاي��ا م��ن املزارع�ين � 4ش��كاوى
�س��ا بقة .
•ما تزال � 34شكوى قيد املتابعة.
•بل��غ ع��دد ال��ردود م��ن �ضاب��ط رك��ن التعوي�ض��ات  3ردود تتعل��ق با�س��تالم �إ�ش��عار
بخ�صو���ص م�ص��ادرة ق��وارب �صي��د.
 1.1.3.٢تقدمي ا�ست�شارات قانونية ل�ضحايا املناطق املقيدة الو�صول
م�ؤ�رشات
• قدمت الوحدة  25ا�ست�شارة قانونية لل�ضحايا.
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1 1.1.4مت تقدمي امل�ساعدة القانونية لتمكني مواطنني من حقهم يف حرية احلركة
قام��ت الوح��دة القانوني��ة بالتدخ��ل القان��وين م��ن اج��ل متك�ين مواطن�ين م��ن ال�س��فر
ع�بر الأرا�ض��ي الإ��سرائيلية ،وذل��ك بع��د ا�س��تنفاذهم الآلي��ات املتبع��ة للتن�س��يق ب�ين
�إ��سرائيل وال�س��لطة الفل�س��طينية .وق��ام حمام��و الوح��دة بتق��دمي �ش��كاوى وغريه��ا م��ن
املداخ�لات واملتابع��ات ملرك��ز احل��االت الإن�س��اين الإ��سرائيلي يف مع�بر بي��ت حان��ون
(�إي��رز) ،وذل��ك يف ح��االت �إن�س��انية خ�صو�ص�� ًا للمر�ض��ى الذي��ن يق�ص��دون الع�لاج
يف اخل��ارج �أو يف ال�ضف��ة الغربي��ة �أو �إ��سرائيل� ،أو الطلب��ة اجلامعي�ين يف اخل��ارج� ،أو
جلم��ع ال�ش��مل ،وغ�ير ذل��ك م��ن الأغرا���ض.

خالل زيارة مدير جوازات غزة بوزارة الداخلية برام اهلل لبحث �سبل التعاون امل�شرتك مع املركز.

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد املواطن�ين الذي��ن قدم��ت له��م امل�س��اعدة القانوني��ة  1119مواطن�� ًا،
متك��ن  346منه��م م��ن ال�س��فر.
 1.1.4.1تقدمي �شكاوى
م�ؤ�رشات
•قدم��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة � 1119ش��كوى �إىل مرك��ز احل��االت الإن�س��اين
الإ��سرائيلي يف مع�بر بي��ت حان��ون (�إي��رز) ،ع�لاوة عل��ى �إر�س��ال ع��شرات ر�س��ائل
التذك�ير ،ومتابع��ة ال�ش��كاوي ال�س��ابقة.
•مت ال��رد �إيجابي�� ًا عل��ى � 346ش��كوى ومتك��ن �أ�صحابه��ا م��ن ال�س��فر ،فيم��ا
رف�ض��ت� 109ش��كوى .م��ا ت��زال �664ش��كوى قي��د املتابع��ة.
•ع��دد االعرتا�ض��ات املقدم��ة للنياب��ة اال��سرائيلية 22 ،اعرتا�ض��ات 14 ،ايجاب��ي5 ،
�س��لبي 3 ،قي��د املتابع��ة.
•عدد االلتما�سان املقدمة للمحكمة العليا  1التما�س�1 ،سلبي.
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جدول يو�ضح تفا�صيل �شكاوى حرية احلركة
مو�ضوع ال�شكوى

�إيجابي

�سلبي

قيد املتابعة

حرمان مر�ضى من دخول �إ�رسائيل للعالج

383

143

41

199

حرمان مر�ضى من دخول ال�ضفة الغربية للعالج

290

68

45

177

حرمان مر�ضى من دخول القد�س للعالج

258

57

9

192

حرمان مر�ضى من ال�سفر للعالج باخلارج

34

17

2

15

منع مرافقني من ال�سفر ملرافقة املر�ضى لتلقي العالج بال�ضفة و�إ�رسائيل

16

8

1

7

منع جتار من ال�سفر لإ�رسائيل وال�ضفة لأغرا�ض التجارة

15

3

1

11

منع مواطنني من دخول ال�ضفة الغربية و�إ�رسائيل لزيارة �أو االلتحاق ب�أ�رسهم

18

2

2

14

منع مواطنني حمله الهوية املقد�سية من دخول غزة و متديد �إقامة �أو تن�سيق
عودة لغزة

15

9

1

5

منع مواطنني من ال�سفر لل�ضفة حل�ضور اجتماعات ولإجراء مقابلة يف
ال�سفارات
منع مواطنني من ال�سفر لل�ضفة الغربية والقد�س لأداء �شعائرهم الدينية

30

6

4

20

3

2

-

1

منع من ال�سفر للخارج للدرا�سة و�أ�سباب �أخري

57

31

3

23

1119

346

109

664

املجموع

 1.1.4.2تقدمي اال�ست�شارات القانونية
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اال�ست�ش��ارات القانوني��ة الت��ي قدمته��ا
وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة للمواطن�ين فيم��ا يت�ص��ل
بحري��ة احلرك��ة  1038ا�ست�ش��ارة.
 1.1.4.3ق�ص�ص جناح
م�ؤ�رشات
�1.1شكراً لكم من اعماق قلبي
�أح��ب النا���س �إىل اهلل �أنفعه��م به��ذه الكلم��ات ب��د�أ االب
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عدد ال�شكاوى

نتيجة املتابعة

حديث��ه ملحام��ي املرك��ز بع��د ان �أبلغ��ه �أب��ه يوج��د موافق��ة
ل�س��فر طفل��ة ال�صغ�ير وجدت��ه املرافق��ة ل��ه برحل��ة عالج��ه،
�إىل م�ست�ش��في فلن�س��يون .الطف��ل (ي.ح) م��ن �س��كان
جبالي��ا البل��د ،يبل��غ م��ن العم��ر � 10س��نوات ،لدي��ة
م�ش��كلة �صحي��ة بالقل��ب ومت �إج��راء عمليت�ين جراحيت�ين
ل��ه ،واملفرو���ض �إج��راء العملي��ة الثالث��ة والنهائي��ة ل��ه.
من��ذ ع��ام  2015تق��دم ذوي الطف��ل املري���ض حت��ى
�ش��هر فرباي��ر  9 ،2017طلب��ات م��ن اج��ل �س��فر الطف��ل
املري���ض ومرافق��ة وفق�� ًا للأ�ص��ول املتبع��ة ل��دي مكت��ب
التن�س��يق واالرتب��اط ،وكان االه��ل يتلق��ون رداً �س��لبي ًا مبن��ع
الطف��ل ومرافق��ة م��ن ال�س��فر ،وكان��ت املفاجئ��ة ب���أن
�س��لطات االحت�لال الإ��سرائيلية ترف���ض ا�ص��دار ت�رصي��ح
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لطف��ل مدعي��ه بان��ه مرفو���ض �أمن��ي  .يق��ول الأب بان��ه
وبع��د ان �ض��اق ال�س��بيل امام��ي� ،أبلغن��ي �أح��د اجل�يران
ب��ان �أتوج��ه اىل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان،
فق��د يك��ون هن��اك م�س��اعدة حل��ل امل�ش��كلة لديه��م .عل��ى
الف��ور توجه��ت للمرك��ز ،حي��ث التقي��ت باملحام��ي هن��اك،
وعر�ض��ت علي��ه م�ش��كلتي ،فاطل��ع عل��ى جمي��ع م��ا ل��دي
م��ن تقاري��ر طبي��ة و�أوراق وح�ص��ل عل��ى ن�س��خة منه��ا
و��شرع ف��وراً مبتابع��ة املو�ض��وع  .ومبتابعته��ا تب�ين لن��ا ب���أن
�س��بب الرف���ض �أن ال�صغ�ير م�س��جل يف بيان��ات الكمبيوت��ر
�بر حاج��ز اي��رز باجت��اه ا��سرائيل ومل
اال��سرائيلي ب�أن��ه َع َ َ
ي�س��جل ع��ودة ،وبالت��ايل فه��و موج��ود ر�س��مي ًا خ��ارج
القط��اع ،وبن��اءاً علي��ه مت ادراج ا�س��مه �ضم��ن قائم��ة
املر�ض��ي املتخلف�ين م��ن الع��ودة لقط��اع غ��زة ،وم��ن
خ�لال متابع��ة املو�ض��وع م��ع �إدارة مع�بر اي��رز الت��ي
بدوره��ا تفهم��ت ومت تعدي��ل البيان��ات وبع��د ذل��ك مت
مراجع��ة مديري��ة التن�س��يق واالرتب��اط ملتابع��ة الطل��ب
ب�ش��كل ج��دي بع��د تعدي��ل البيان��ات لي�صب��ح ا�ص��دار
الت�رصي��ح للطف��ل وفق�� ًا للمعاي�ير املح��ددة للمر�ض��ي.
ب��ذات الي��وم وبتاري��خ 21فرباي��ر  ،2017ح�ص��ل املري���ض
عل��ى رد م��ن ال�ش���ؤون املدني��ة �أن طلب��ه م��ا زال قي��د
الفح���ص االمن��ي ،مم��ا ا�س��تدعي تدخ��ل حمام��ي املرك��ز يف
�صب��اح الي��وم والتوا�ص��ل م��ع مدي��ر التن�س��يق واالرتب��اط
و��شرح املو�ض��وع .تكلل��ت جه��ود املرك��ز بالنج��اح
وذل��ك بتاري��خ  22فرباي��ر  2017حي��ث مت احل�ص��ول عل��ى
موافق��ة ل�س��فر الطف��ل ومرافقت��ه اىل امل�ست�ش��فى للع�لاج.
2.2م�ساعدة مري�ض �رسطان من ال�سفر للعالج بالقد�س
بتاري��خ 18اكتوب��ر  2017ح��ضر اىل مكتبن��ا باملرك��ز
بغ��زة �ش��قيق املري���ض (م.غ) م��ن الربي��ج ،يف حال��ة
حزين��ة وفاق��د للأم��ل ح��ول انق��اذ �ش��قيقة املري���ض
وال��ذي يع��اين م��ن ورم خبي��ث باحلب��ل ال�ش��وكي ،ب��دا
حديث��ة ب��ان اح��د املواطن�ين �أبلغ��ه ب��ان هن��اك مرك��ز
حقوق��ي يق��دم م�س��اعدة للمر�ض��ي ،وان��ه خائ��ف م��ن ان
يت�أم��ل يف �س��فر �ش��قيقه للع�لاج ،مت ا�س��تقبال احلال��ة ومت

احل�ص��ول عل��ى امل�س��تندات الطبي��ة الت��ي ت�ؤك��د احلال��ة،
وعل��ى الف��ور مت خماطب��ة اجله��ات املخت�ص��ة باي��رز م��ن
اج��ل �س��فر املري���ض ،مت��ت املتابع��ة احلثيث��ة ولك��ن يف
كل م��رة يت��م اب�لاغ املحام�ين ب��ان طل��ب املري���ض يف
الفح���ص االمن��ي ،خلط��ورة احلال��ة مت تق��دمي اعرتا���ض
للنياب��ة اال��سرائيلية م��ن اج��ل ال�س��ماح للمري���ض بال�س��فر،
ولك��ن تفاج��ئ املحام�ين ب��ان املخاب��رات اال��سرائيلية
ترغ��ب يف مقابل��ة املري���ض ومرافق��ه ،مت اب�لاغ �ش��قيق
املري���ض ب��كل التفا�صي��ل ،حي��ث واف��ق الأه��ل بتوج��ه
املري���ض وال��ذي ال ي�س��تطيع التح��رك عل��ى اج��راء املقابل��ة
يف حاج��ز اي��رز.
بع��د اج��راء املقابل��ة بق��ي املحام�ين متابع�ين م��ع النياب��ة
اال��سرائيلية �س��يما و�أن حال��ة املري���ض حرج��ة ج��داً،
وبتاري��خ 26نوفم�بر  2017تكلل��ت جه��ود املحام�ين
بالنج��اح حي��ث تلقين��ا رد ايجاب��ي بال�س��ماح للمري���ض
ومرافق��ة بال�س��فر بتاري��خ 30نوفم�بر ،2017اىل م�ست�ش��في
املطل��ع للع�لاج.
3.3م�ساعدة �أم يف مرافقة طفلها املري�ض
بكلم��ات حزين��ة ب��د�أت وال��دة الطف��ل (ع.ج) حديثه��ا
ملحام��ي املرك��ز ،ابن��ي طف��ل ر�ضي��ع يبل��غ م��ن العم��ر
� 3ش��هور ويع��اين م��ن ف�ش��ل كل��وي ،وخلط��ورة حالت��ه
ال�صحي��ة �س��افر للع�لاج مل�ست�ش��فى رام ب��ام وذل��ك يف 22
اكتوب��ر ،2017برفق��ه جدت��ه امل�س��نة .وخلط��ورة احلال��ة
ال�صحي��ة لطفل��ي �أر�س��لت امل�ست�ش��فى دع��وة يل ل��ضرورة
احل�ض��ور ملرافق��ه طفل��ي لإر�ضاع��ه والتعل��م عل��ى جه��از
غ�س��يل الكل��ي اخلا���ص ب��ه ،وتقدم��ت بطل��ب وفق�� ًا
للأ�ص��ول لل�ش���ؤون املدني��ة بغ��زة� ،إال انن��ي تلقي��ت رد
بانن��ي قي��د الفح���ص ،ابن��ي بحال��ة حرج��ة ج��دا ارج��و
م�س��اعدتي يف ال�س��فر ملرافقت��ه.
عل��ى الف��ور مت فح���ص امل�س��تندات وعل��ى الف��ور مت
التدخ��ل م��ع اجله��ات املخت�ص��ة باي��رز ل�س��ماح ل�لام

135

الـمركــز الـفلسطيني لـحقــوق اإلنســـان

بال�س��فر البنه��ا الر�ضي��ع ،وبع��د مداخ�لات وحم��اوالت
بائ��ت بالنج��اح متكن��ا م��ن احل�ص��ول عل��ى موافق��ة ل�س��فر
االم البنه��ا الر�ضي��ع املقي��م يف م�ست�ش��في رام ب��ام ب�إ��سرائيل.
4.4م�ساعدة مري�ض �رسطان من ال�سفر للعالج رغم املنع
الو�ض��ع ال�صح��ي ح��رج ج��داً ورم ��سرطاين يف البنكريا���س
وم��ن املق��رر �س��فره ي��وم  25اكتوب��ر  2017ولك��ن
ال�ش���ؤون املدني��ة بغ��زة ابلغتن��ا ب���أن طلب��ه يف الفح���ص
الأمن��ي ،به��ذه الكلم��ات ب��د�أت زوج��ة املري���ض(�أ.ز)
ملحام��ي املرك��ز حديثه��ا حي��ث �أن االطب��اء بغ��زة ق��رروا

ب��ان �أي ت�أخ�ير ي���ؤدي اىل ازدي��ا الكتل��ة ال��سرطانية.
عل��ى الف��ور ب��دا حمام��ي املرك��ز بالعم��ل ف��وراً حي��ث
ق��ام فح���ص جمي��ع امل�س��تندات الت��ي ت�ؤك��د الو�ض��ع
ال�صح��ي ،حي��ث مت ار�س��ال ر�س��الة عاجل��ة ج��داً
اىل اجله��ات املخت�ص��ة باي��رز ل�س��ماح ل��ه وملرافقت��ه
بال�س��فر ،وم��ع املتابع��ة مت ابالغن��ا ب��ان املري���ض ال ي��زال
بالفح���ص االمن��ي ،خلط��ورة احلال��ة مت تق��دمي اعرتا���ض
للنياب��ة اال��سرائيلية ،وذل��ك خلط��ورة احلال��ة .وبتاري��خ 6
نوفم�بر 2017تكلل��ت اجله��ود بالنج��اح و�س��افر املري���ض
م��ع مرافقت��ه مل�ست�ش��فى املطل��ع للع�لاج.

 1.1.5مت تق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة حلماي��ة احل��ق يف ال�صح��ة م��ن خ�لال متك�ين مواطن�ين
م��ن الو�ص��ول �إىل املراف��ق الطبي��ة
قدم��ت الوح��دة القانوني��ة امل�س��اعدة حلماي��ة احل��ق يف ال�صح��ة م��ن خ�لال متك�ين
مواطن�ين م��ن الو�ص��ول �إىل مراف��ق طبي��ة خ��ارج قط��اع غ��زة (يف ال�ضف��ة الغربي��ة
و�إ��سرائيل) .ويف �س��بيل ذل��ك ،ا�س��تثمرت الوح��دة عالقاته��ا املهني��ة م��ع كل م��ن
دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج يف وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية وم��ع م�ؤ�س�س��ات حق��وق
�إن�س��ان �إ��سرائيلية (رابط��ة �أطب��اء حلق��وق الإن�س��ان يف �إ��سرائيل) وم�ؤ�س�س��ات �إن�س��انية
(اللجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب الأحم��ر -ق�س��م احلماي��ة وال�صح��ة) ،وم�ست�ش��فيات
�إ��سرائيلية .و�س��اهم تدخ��ل الوح��دة يف �ضم��ان تغطي��ة مالي��ة م��ن قب��ل ال�س��لطة
الفل�س��طينية للع�لاج يف ال�ضف��ة الغربي��ة �أو يف �إ��سرائيل ،ويف حتدي��د مواعي��د م��ع
�أطب��اء اخت�صا�صي�ين يف م�ست�ش��فيات �إ��سرائيلية .ه��ذا بالإ�ضاف��ة �إىل عم��ل الوح��دة –
كم��ا �س��بق ذك��ره  -املت�ص��ل بحري��ة احلرك��ة وامل�س��اعدة يف �ضم��ان �س��فر املر�ض��ى
ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون (�إي��رز) .علم�� ًا ب���أن متابع��ة كل حال��ة م��ن احل��االت مت��ر
بالعدي��د م��ن الإج��راءات والآلي��ات املعق��دة حت��ى يت��م التو�ص��ل لنهاي��ة �إيجابي��ة
ل�ضم��ان احل��ق يف ال�صح��ة .كم��ا قدم��ت الوح��دة ا�ست�ش��ارات قانوني��ة ملواطن�ين
تت�ص��ل باحل��ق يف ال�صح��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد املر�ض��ى الذي��ن مت��ت م�س��اعدتهم م��ن قب��ل الوح��دة  375مري�ض�� ًا،
وذل��ك م��ن اج��ل متكينه��م م��ن ال�س��فر لتلق��ي الع�لاج.
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 1.1.5.1توجي��ه ر�س��ائل لدائ��رة الع�لاج باخل��ارج والتن�س��يق م��ع
م�ؤ�س�س��ات تعن��ى باحل��ق يف ال�صح��ة
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد الر�س��ائل املوجه��ة ل��كل م��ن دائ��رة
الع�لاج باخل��ارج يف وزارة ال�صح��ة ورابط��ة
�أطب��اء حلق��وق الإن�س��ان وم�ست�ش��فيات يف �إ��سرائيل
150ر�س��الة ،مت ال��رد �إيجاب�� ًا عل��ى  110ر�س��الة منه��ا
وتلق��ى �أ�صحابه��ا اخلدم��ات الطبي��ة املطلوب��ة.
 1.1.5.2تقدمي اال�ست�شارات القانونية حول احلق يف ال�صحة
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اال�ست�ش��ارات القانوني��ة املقدم��ة 225
ا �ست�ش��ا ر ة .

خ�لال زي��ارة مدي��ر الدائ��رة القانوني��ة واملحام�ين ملدي��ر دائ��رة الع�لاج باخل��ارج
يف رام اهلل لتعزي��ز �س��بل التع��اون.

 1.1.6مت تقدمي امل�ساعدة القانونية لإعادة جثامني حمتجزة لدى �إ�رسائيل
قام��ت الوح��دة القانوني��ة بتق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة ل��ذوي القتل��ى الت��ي حتتج��ز
ق��وات االحت�لال جثامينه��م ،حي��ث تابع��ت ع��دداً م��ن ال�ش��كاوى ح��ول رف���ض
ق��وات االحت�لال ت�س��ليم اجلثام�ين �إىل ذويه��ا ،يف انته��اك �ص��ارخ للأع��راف والتقالي��د
الإن�س��انية .ويف �ض��وء تعن��ت ال�س��لطات الإ��سرائيلية ومماطلته��ا يف ال��رد عل��ى �ش��كاوى
�س��بق و�أن وجهته��ا الوح��دة ،مت تق��دمي اعرتا���ض �إىل دائ��رة االلتما�س��ات التابع��ة للنياب��ة
الع�س��كرية الإ��سرائيلية.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد املواطنني الذين قدمت لهم امل�ساعدة � 16شخ�ص ًا.
 1.1.6.1تقدمي �شكاوى
م�ؤ�رشات
•مت تق��دمي اعرتا���ض واح��د لدائ��رة االلتما�س��ات التابع��ة للنياب��ة الع�س��كرية
الإ��سرائيلية اعرتا�ض�� ًا واح��داً ي�ش��مل احتج��از  16جثمان�� ًا.
•مت عقد لقاء واحد للمتابعة.
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 1 1.2تمــت مســاعدة الضحايــا الفلســطينيين للوصــول إلــى آليــات التقاضــي الدوليــة مــن خــال العمــل
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والواليــة القضائيــة الدوليــة.

عل��ى م��دى الع��ام  ،٢٠١٦وا�ص��ل املرك��ز عمل��ه الري��ادي يف ا�س��تخدام �أدوات
القان��ون ملكافح��ة احل�صان��ة والإف�لات م��ن العق��اب ومالحق��ة مق�تريف اجلرائ��م
الدولي��ة وتقدميه��م للعدال��ة ،وم�س��اعدة ال�ضحاي��ا الفل�س��طينيني للو�ص��ول �إىل �آلي��ات
التقا�ض��ي الدولي��ة .ويعم��ل املرك��ز يف خط�ين متكامل�ين :الأول ،م��ن خ�لال
املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة؛ والث��اين م��ن خ�لال مب��د�أ الوالي��ة الق�ضائي��ة الدولي��ة.
وي�س��بق ذل��ك ا�س��تنفاذ �س��بل التقا�ض��ي املحلي��ة ،واملتمثل��ة يف النظ��ام الق�ضائ��ي لدول��ة
�إ��سرائيل ،الق��وة املحتل��ة امللزم��ة مبوج��ب القان��ون ال��دويل بالتحقي��ق يف �ش��بهات
انته��اكات حق��وق الإن�س��ان والقان��ون الإن�س��اين ال��دويل وتق��دمي مقرتفيه��ا للعدال��ة
و�إن�ص��اف ال�ضحاي��ا ب�ش��كل مالئ��م .ويق��ود ه��ذا العم��ل اال�س�تراتيجي من��ذ نح��و
 15عام�� ًا مدي��ر املرك��ز م��ع مدي��ر وطاق��م وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة الت��ي تق��وم
ببن��اء امللف��ات القانوني��ة وا�س��تنفاذ �س��بل التقا�ض��ي املحلي��ة ع�بر ا�س��تخدام جمي��ع
�أدوات القان��ون املتاح��ة يف النظ��ام الق�ضائ��ي الإ��سرائيلي ،وم��ن ث��م حتدي��د وبن��اء
�أه��م امللف��ات لال�س��تخدام عل��ى م�س��توى الق�ض��اء ال��دويل ،بالتع��اون م��ع ��شركاء
ا�س�تراتيجيني.
وق��د �ش��كل ان�ضم��ام فل�س��طني يف دي�س��مرب � 2014إىل ميث��اق روم��ا ،امل�ؤ�س���س
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،نقط��ة حت��ول مف�صلي��ة يف الن�ض��ال القان��وين ملالحق��ة
جمرم��ي احل��رب الإ��سرائيليني �أم��ام الق�ض��اء ال��دويل وملكافح��ة ثقاف��ة احل�صان��ة
والإف�لات م��ن العق��اب الت��ي تتمت��ع به��ا دول��ة االحت�لال بغط��اء �سيا�س��ي م��ن
م�س��اع للو�ص��ول �إىل املحكم��ة
حليفته��ا الوالي��ات املتح��دة الت��ي �أجه�ض��ت �أي��ة
ٍ
م��ن خ�لال جمل���س الأم��ن كم��ا ه��و احل��ال يف جرائ��م دولي��ة عدي��دة نظ��رت به��ا
املحكم��ة .و�س��بق ذل��ك �س��عي حثي��ث م��ن قب��ل املرك��ز و��شركائه عل��ى م��دى
ال�س��نوات املا�ضي��ة م��ن �أج��ل ح��ث املدع��ي الع��ام للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة عل��ى
ال��شروع بالتحقي��ق يف الو�ض��ع يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .و�أم��ام ه��ذه الفر�ص��ة
الهام��ة� ،س��خر املرك��ز كل �إمكانات��ه القانوني��ة و�ش��بكة عالقات��ه الدولي��ة ولع��ب دوراً
ريادي�� ًا يف العم��ل م��ع املحكم��ة ،وذل��ك بال��شراكة م��ع منظم��ات حق��وق الإن�س��ان
ا لفل�س��طينية .
وخ�لال الع��ام � 2017ش��ملت تدخ�لات املرك��ز :بن��اء ملف��ات قانوني��ة للق�ض��اء
الدولي��ة؛ عق��د اجتماع��ات خ�براء والتن�س��يق م��ع ال��شركاء لتحدي��د ق�ضاي��ا لال�س��تخدام
�أم��ام الق�ض��اء ال��دويل؛ �إج��راء االت�ص��االت م��ع مكت��ب املدع��ي الع��ام للمحكم��ة
138

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

اجلنائي��ة الدولي��ة؛ تق��دمي املعلوم��ات واملذك��رات القانوني��ة لآلي��ات التقا�ض��ي الدولي��ة؛
متك�ين ال�ضحاي��ا و�ش��هود العي��ان م��ن املث��ول �أم��ام �آلي��ات تقا�ض��ي دولي��ة؛ ومتابع��ة
ق�ضاي��ا �أم��ام حماك��م وطني��ة وفق�� ًا لالخت�صا���ص العامل��ي.
م�ؤ�رشات
•متابع��ة خم���س مذك��رات قانوني��ة للمدع��ي الع��ام للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة
م��ن قب��ل املنظم��ات الأرب��ع ال��شريكة (املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان،
م�ؤ�س�س��ة احل��ق ،مرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان ،وم�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير حلق��وق
ا لإن�س��ان).
•متابع��ة مالحق��ة وزي��ر الدف��اع الإ��سرائيلي ال�س��ابق �ش��ا�ؤول موف��از �أم��ام الق�ض��اء
الربيط��اين بتاري��خ .2015/6/22
•تلق��ي املرك��ز و��شركائه ت�أكي��دات �صارم��ة م��ن املدع��ي الع��ام للمحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة ب�أنه��ا م�صمم��ة عل��ى العم��ل مبهني��ة وا�س��تقالل وال�س�ير خط��وات حثيث��ة
باجت��اه التحقي��ق يف جرائ��م احل��رب الإ��سرائيلية �ض��د املدني�ين الفل�س��طينيني.
 1.2.1بناء ملفات قانونية للق�ضاء الدويل
قام��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة بتحدي��د ملف��ات قانوني��ة للعم��ل �أم��ام الق�ض��اء
ال��دويل .فبع��د ا�س��تنفاذ �س��بل التقا�ض��ي املحلي��ة م��ن خ�لال نظ��ام العدال��ة الإ��سرائيلي
و�إغ�لاق التحقيق��ات وع��دم تق��دمي اجلن��اة امل�ش��تبه به��م للعدال��ة وع��دم توف�ير
الإن�ص��اف القان��وين لل�ضحاي��ا ،قام��ت الوح��دة باختي��ار ع��دد م��ن امللف��ات املتعلق��ة
بجرائ��م ح��رب اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال �ض��د مدني�ين فل�س��طينيني .ومت بن��اء تل��ك
امللف��ات وفق�� ًا ملعاي�ير التقا�ض��ي الدولي��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد امللف��ات الت��ي مت بنا�ؤه��ا  40ملف�� ًا ،تتعل��ق جميعه��ا بالع��دوان الأخ�ير
عل��ى القط��اع.
 1.2.2عق��د اجتماع��ات خ�براء والتن�س��يق م��ع ��شركاء لتحدي��د ق�ضاي��ا لال�س��تخدام �أم��ام
الق�ض��اء ال��دويل
وا�ص��ل املرك��ز ات�صاالت��ه م��ع خ�براء دولي�ين ،بالتن�س��يق الكام��ل م��ع ال��شركاء
الدولي�ين واملحلي�ين ،م��ن اج��ل حتدي��د واالتف��اق عل��ى امللف��ات القانوني��ة للتوج��ه
به��ا �أم��ام املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،ولفح���ص فر���ص وحتدي��د ق�ضاي��ا لرفعه��ا �أم��ام
حماك��م وطني��ة� ،أو متابع��ة ق�ضاي��ا مرفوع��ة وفق�� ًا لالخت�صا���ص العامل��ي .ومل يتمك��ن
مدي��ر وطاق��م املرك��ز م��ن مغ��دارة قط��اع غ��زة ب�س��بب احل�ص��ار ،وه��و م��ا ح��ال
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دون عق��د م�ؤمت��ر خ�براء ا�س��تكما ًال ل�سل�س��لة م��ن م�ؤمت��رات �س��ابقة عقده��ا املرك��ز يف
مدين��ة ملق��ا ب�أ�س��بانيا.
� 1.2.3إج��راء ات�ص��االت م��ع مكت��ب املدع��ي الع��ام للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة و�آلي��ات
التقا�ض��ي ال��دويل الأخ��رى
باال�ش�تراك م��ع م�ؤ�س�س��ة احل��ق حلق��وق الإن�س��ان ،ومرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان،
وم�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير حلق��وق الإن�س��ان ،مت تق��دمي مذك��رة رابع��ة للمحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة تناول��ت جرمي��ة اال�س��تيطان يف الأر���ض املحت��ل ،وذل��ك بتاري��خ � 20س��بتمرب
 .2017باال�ش�تراك م��ع م�ؤ�س�س��ة احل��ق حلق��وق الإن�س��ان ،ومرك��ز املي��زان حلق��وق
الإن�س��ان ،وم�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير حلق��وق الإن�س��ان ،مت تق��دمي مذك��رة للمحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة تناول��ت بالتحلي��ل نظ��ام العدال��ة اال��سرائيلي ،وتبي��ان �أوج��ه الق�ص��ور
والتميي��ز املتعم��د في��ه ،والت��ي جهلت��ه نظ��ام خ��ايل م��ن �أي عدال��ة ،وذل��ك بتاري��خ
 12دي�س��مرب.
م�ؤ�رشات
•ع��دد اللق��اءات الت��ي عقده��ا املرك��ز و��شركا�ؤه م��ع مكت��ب املدع��ي الع��ام2 :
اجتم��اع.
•ع��دد املذك��رات الت��ي مت اعداده��ا وت�س��ليمها �إىل مكت��ب املدع��ي الع��ام للمحكم��ة
اجلنائي��ة الدولي��ة 2 :مذك��رة.
 1.2.4تق��دمي معلوم��ات ومذك��رات قانوني��ة لآلي��ات التقا�ض��ي الدولي��ة (املحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة ،جل��ان التحقي��ق الأممي��ة ،الأج�س��ام التعاقدي��ة)
ترك��زت جه��ود املرك��ز خ�لال ه��ذا الع��ام عل��ى العم��ل م��ع املحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة وجلن��ة الأمم املتح��دة للتحقي��ق يف جمي��ع انته��اكات القان��ون ال��دويل الإن�س��اين
والقان��ون ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية ،مب��ا فيه��ا القد���س
ال��شرقية من��ذ  13حزي��ران 2014
تقدمي مذكرة قانونية للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
1 .1بتاري��خ  2017/12/21قدم��ت املذك��رة م��ن قب��ل املنظم��ات الأرب��ع ال��شريكة
تدع��ي فيه��ا بعج��ز وامتن��اع ا��سرائيل ع��ن التحقي��ق الفع��ال وحما�س��بة م��ن ي�ش��تبه
يف ارتكابه��م جرائ��م ح��رب.
2 .2بتاري��خ  2017/9/20قدم��ت املذك��رة م��ن قب��ل املنظم��ات الأرب��ع ال��شريكة
تدع��ي فيه��ا ب��ان م�س���ؤولني مدني�ين وع�س��كريني �إ��سرائيليني رفيع��ي امل�س��توي
ق��د اقدم��وا عل��ى ارت��كاب جرائ��م ح��رب وجرائ��م �ض��د االن�س��انية يف ال�ضف��ة
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الغربي��ة مب��ا فيه��ا القد���س ال��شرقية.
3 .3متابع��ة املذك��رة الت��ي قدم��ت تاري��خ 2016/11/22
م��ن اج��ل فح���ص احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع
غ��زة وال��ذي يح��رم اك�ثر م��ن  2ملي��ون فل�س��طيني
م��ن حقوقه��م اال�سا�س��ية.
4 .4متابع��ة املذك��رة القانوني��ة الت��ي قدم��ت بتاري��خ
� ،2015/11/23إىل املدع��ي الع��ام للمحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة فات��و بن�س��ودا ،بالنياب��ة ع��ن املنظم��ات
وع��ن �ضحاي��ا الع��دوان الإ��سرائيلي عل��ى القط��اع يف
�صي��ف .2014
5 .5متابع��ة املذك��رة القانوني��ة الت��ي قدم��ت للمدع��ي
العام��ة للمحكم��ة اجلنائي��ة وتتعل��ق بتعليم��ات
هانيبع��ل الت��ى نف��ذت يف مدين��ة رف��ح يف الع��دوان
الإ��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة �صي��ف .2014
6 .6وق��د �س��اهم املرك��ز بفعالي��ة يف �إع��داد املذك��رة وق��اد
مناق�ش��ات م��ع ال��شركاء بخ�صو�صه��ا.
�صورة رقم ()13

م�ؤمت��ر �صحف��ي ملنظم��ات حق��وق االن�س��ان الفل�س��طينية ح��ول تق��دمي
مذك��رة قانوني��ة رابع��ة للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة.

 1.2.5رفع ق�ضايا �أمام حماكم وطنية وفقاً لالخت�صا�ص العاملي
متابع��ة املرك��ز للمنا�ش��دة الت��ي تق��دم به��ا بتاري��خ  ،2015/6/22ل��كل م��ن �ألي�س��ون
�س��وندرز ،مدي��ر النياب��ة العام��ة ،وجريم��ي راي��ت «كي��و �س��ي» ،النائ��ب الع��ام
الربيط��اين ،م��ن اج��ل التن�س��يق ب�ش��كل عاج��ل ل�ضم��ان اتخ��اذ ق��رارات فوري��ة
ب�ش���أن اعتق��ال �ش��ا�ؤول موف��از �أم��ام املحكم��ة يف اجنل�ترا وويل��ز عل��ى خلفي��ة
ارتكاب��ه جرائ��م ح��رب خالف�� ًا لقان��ون اتفاقي��ة جني��ف للع��ام  ،1957وذل��ك قب��ل
�أن يغ��ادر موف��از اململك��ة املتح��دة .وكان موف��از ،ال��ذي غ��ادر احلي��اة ال�سيا�س��ية
الإ��سرائيلية يف وق��ت �س��ابق ،متواج��داً يف اململك��ة املتح��دة يف زي��ارة خا�ص��ة ،ومل
مينح��ه وزي��ر اخلارجي��ة الربيط��اين �أي �ش��كل م��ن �أ�ش��كال احل�صان��ة م��ن التطبي��ق
الع��ادل للقان��ون اجلنائ��ي الإجنلي��زي .وبع��د املعرف��ة بزيارت��ه �إىل لن��دن يف  21يوني��و،
ونياب��ة ع��ن �ضحاي��ا جرائ��م احل��رب يف قط��اع غ��زة ،بع��ث املرك��ز ب�أدل��ة وملف��ات
كامل��ة لل��شرطة الربيطاني��ة وهيئ��ة النياب��ة العام��ة الربيطاني��ة تخ���ص موف��از لتمك��ن
ال��شرطة م��ن اعتقال��ه بن��ا ًء عل��ى اال�ش��تباه بارتكاب��ه جرمي��ة خالف�� ًا التفاقي��ة جني��ف
الرابع��ة .وطال��ب املرك��ز ال�س��لطات الربيطاني��ة بتوجي��ه �رضب��ة �إىل �سيا�س��ة الإف�لات
م��ن العق��اب فيم��ا يتعل��ق بجرائ��م احل��رب الإ��سرائيلية امل�ش��تبه بارتكابه��ا ،وا�س��تعادة
ثق��ة اجلمه��ور يف فعالي��ة القان��ون اجلنائ��ي ال��دويل بغ���ض النظ��ر ع��ن جن�س��ية املته��م،
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و�ألق��اء القب���ض عل��ى موف��از ف��وراً حت��ى ال يفل��ت م��ن
التطبي��ق الع��ادل للقان��ون عل��ى �س��لوكه الإجرام��ي يف
غ��زة �ض��د املدني�ين.
�إىل ذل��ك ،وا�ص��ل املرك��ز متابعت��ه لق�ضاي��ا مرفوع��ة �ض��د
جمرم��ي ح��رب �إ��سرائيليني �أم��ام املحاك��م الدولي��ة يف
كل م��ن هولن��دا و�أ�س��بانيا وبلجي��كا .وم��ا ي��زال �أم��ر
التوقي��ف ال��ذي �ص��در بتاري��خ � 10س��بتمرب  2005م��ن
رئي���س حمكم��ة �صل��ح لن��دن تيموث��ي ووركم��ان بح��ق
الل��واء املتقاع��د دورون �أمل��وج �س��اري املفع��ول.
م�ؤ�رشات
•مل تفل��ح ه��ذه اجله��ود يف �إلق��اء القب���ض عل��ى �أي
م��ن امل�ش��تبه به��م بارت��كاب جرائ��م ح��رب لأ�س��باب
�سيا �س��ية .
•ا�س��تمرار فر���ض قي��ود م��ن قب��ل ال�س��لطات الإ��سرائيلية

عل��ى حرك��ة وتنق��ل امل�س���ؤولني الإ��سرائيليني امل�ش��تبه
بارتكابه��م جرائ��م ح��رب خ��ارج الب�لاد ،خوف�� ًا
م��ن املالحق��ة الق�ضائي��ة.
•بتاري��خ � 2017/1/23ألغ��ت ت�س��يبي ليفن��ي،
وزي��رة اخلارجي��ة اال��سرائيلية ال�س��ابقة �أب��ان الع��دوان
الإ��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام -2008
 2009زي��ارة كان��ت مق��ررة له��ا ملدين��ة بروك�س��يل يف
بلجي��كا يف اعق��اب اع�لان النائ��ب الع��ام هن��اك �أن��ه
�س��يتم توقيفه��ا للتحقي��ق يف جرائ��م ح��رب ارتكب��ت
يف قط��اع غ��زة خ�لال الع��دوان املذك��ور .وكان��ت
جمعي��ة ال�صداق��ة البلجيكي��ة الفل�س��طينية ق��د حرك��ت
دع��وى �أم��ام الق�ض��اء البلجيك��ي �ض��د الوزي��رة
ال�س��ابقة مل�س���ؤوليتها ع��ن جرائ��م ح��رب ارتكب��ت
خ�لال الع��دوان ،ال��ذي تطل��ق علي��ه ا��سرائيل عملي��ة
الر�صا���ص امل�صب��وب.

 1 1.3اســتطاع المركــز التأثيــر علــى أصحــاب المصلحــة الدولييــن والوطنييــن مــن أجــل العمــل فــي
مواجهــة انتهــاكات إســرائيل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي

ب��ذل املرك��ز جه��وداً كب�يرة خ�لال الع��ام  2017يف مي��دان ال�ضغ��ط واملنا��صرة،
وب�ش��كل مت��وازي ومتكام��ل م��ع عمل��ه يف مي��دان احلماي��ة القانوني��ة ،للت�أث�ير يف
�أ�صح��اب امل�صلح��ة عل��ى امل�س��تويني ال��دويل والوطن��ي م��ن �أج��ل حثه��ا عل��ى
اتخ��اذ اج��راءات فعال��ة وج��ادة يف مواجه��ة حت��دي �إ��سرائيل ال�س��افر للقان��ون ال��دويل
وا�س��تمرارها باق�تراف انته��اكات حق��وق الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل الإن�س��اين يف
الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة� .ش��ملت جه��ود املرك��ز ر�ص��د وتوثي��ق االنته��اكات
الإ��سرائيلية وف�ضحه��ا عل��ى نط��اق وا�س��ع؛ تعزي��ز الت�ش��بيك عل��ى امل�س��تويني الوطن��ي
وال��دويل لتطوي��ر ا�س�تراتيجيات وعم��ل منا��صرة م�ش�تركة؛ رف��ع الوع��ي وبن��اء
الق��درات الوطني��ة يف جم��االت القان��ون الإن�س��اين والقان��ون اجلنائ��ي ال��دويل؛
وممار�س��ة ال�ضغ��ط عل��ى �أ�صح��اب امل�صلح��ة الدولي�ين والوطني�ين م��ن �أج��ل القي��ام
ب�أعم��ال يف مواجه��ة احل�صان��ة الت��ي حتظ��ى به��ا �إ��سرائيل .وق��د �س��اهمت جه��ود
املرك��ز وال��شركاء الوطني�ين والدولي�ين يف حتقي��ق اخرتاق��ات ملمو�س��ة للح�صان��ة الت��ي
حتظ��ى به��ا �إ��سرائيل.
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م�ؤ�رشات
•�ص��دور ( )8ق��رارات م��ن اجلمعي��ة العام��ة تدي��ن االنته��اكات اال��سرائيلية وت�ؤك��د
ح��ق الفل�س��طينيني و�س��يادتهم عل��ى االر���ض املحتل��ة ع��ام  1967مب��ا فيه��ا
القد���س ال��شرقية.
•�ص��دور ( )3ق��رارات ع��ن جمل���س حق��وق الإن�س��ان ،تي��دن االنته��اكات اال��سرائيلية
والعقوب��ات اجلماعي��ة واحل�ص��ار ،وت�ؤك��د عل��ى �إدان��ة جرمي��ة اال�س��تيطان وعل��ى
��ضرورة الت��زام ال��دول وال��شركات بع��دم الت��ورط يف االنته��اكات وجرائ��م
احل��رب الت��ي ترتكبه��ا ق��وات االحت�لال يف اال���ض الفل�س��طينية.
•ت�صوي��ت ( )14دول��ة عل��ى ق��رار جمل���س االم��ن ي�ؤك��د �س��يادة وح��ق فل�س��طني
يف االر���ض املحتل��ة ع��ام  1967مب��ا فيه��ا القد���س ،وعرقل��ة �ص��دور الق��رار
الفيت��و الأمريك��ي.
 1.3.1ق��ام املرك��ز بر�ص��د وتوثي��ق انته��اكات ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي حلق��وق الإن�س��ان
والقان��ون الإن�س��اين ال��دويل يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
عمل��ت وح��دة البح��ث املي��داين يف املرك��ز عل��ى ر�ص��د وتوثي��ق االنته��اكات الت��ي
اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي يف كاف��ة �أنح��اء الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة،
م��ن خ�لال فري��ق ذي خ�برة م��ن الباحث�ين امليداني�ين املنت��شرين جغرافي�� ًا يف قط��اع
غ��زة وال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة .وي�ش��مل عم��ل الباحث�ين
امليداني�ين :القي��ام بالزي��ارات امليداني��ة وامل�ش��اهدات العيني��ة وت�س��جيلها؛ �أج��راء
املقاب�لات ال�ش��خ�صية م��ع ال�ضحاي��ا و�/أو �أف��راد عائالته��م ،وم��ع �ش��هود العي��ان؛
جم��ع �إف��ادات؛ تعبئ��ة ا�س��تمارات خا�ص��ة باالنته��اكات؛ الت�صوي��ر؛ جم��ع وثائ��ق
وم�س��تندات تتعل��ق باالنته��اك؛ وكتاب��ة التقاري��ر امليداني��ة .وقام��ت وح��دة البح��ث
املي��داين بتغذي��ة قاع��دة بيان��ات املرك��ز بكاف��ة املعلوم��ات الت��ي مت توثيقه��ا .و�ش��مل
ذل��ك حتوي��ل جمي��ع امل��واد املوثق��ة ع��ن طري��ق �آلي��ة املا�س��ح ال�ضوئ��ي �إىل قاع��دة
البيان��ات و�أر�ش��فتها �إلكرتوني�� ًا لت�س��تفيد منه��ا باق��ي الوح��دات يف املرك��ز ،و�إدخ��ال
بيان��ات اال�س��تمارات اخلا�ص��ة ب�أعم��ال القت��ل ب�أعم��ال القت��ل والإ�صاب��ة واالعتق��ال
وه��دم وتدم�ير املمتل��كات.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد االنتهاكات التي مت توثيقها  7215انتهاك ًا.
•نف��ذ الباحث��ون امليداني��ون  1453زي��ارة ميداني��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع
غ��ز ة .
•�أجرى الباحثون امليدانيون  1366مقابلة �شخ�صية.
•بلغ عدد الإفادات التي جمعها الباحثون � 341إفادة.
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•بل��غ ع��دد اال�س��تمارات الت��ي مت��ت تعبئته��ا م��ن قب��ل الباحث�ين امليداني�ين 1132
ا�س��تمارة.
•مت التقاط � 346صورة فوتوغرافية.
•مت جمع  95وثيقة.
•مت اعداد  1702تقريراً ميداني ًا.
•بلغ عدد املدخالت على قاعدة البيانات  1132مدخ ً
ال.
•بلغ عدد الوثائق التي متت �أر�شفتها الكرتوني ًا  2138وثيقة.
 1.3.2قام املركز بن�رش انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي
عم��ل املرك��ز عل��ى ا�س��تخدام و�س��ائل ن��شر خمتلف��ة للتعري��ف بواق��ع االنته��اكات يف
الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،وذل��ك لإع�لام �أ�صح��اب امل�صلح��ة الدولي�ين به��ا .ويف
�س��بيل ذل��ك ،ق��ام املرك��ز بن��شر �إ�ص��دارات متنوع��ة� ،ش��ملت :البيان��ات ال�صحفي��ة،
التقاري��ر الأ�س��بوعية ،التقاري��ر املوا�ضيعي��ة ،التقري��ر ال�س��نوي ،و�أوراق احلقائ��ق.
وق��ام املرك��ز بتعمي��م ه��ذه الإ�ص��ادارت عل��ى نط��اق وا�س��ع م��ن خ�لال توزي��ع
ن�س��خ ورقي��ة و�إلكرتوني��ة ،ون��شرها عل��ى موقع��ه الإلك�تروين عل��ى الإنرتن��ت .كم��ا
وا�س��تخدم املرك��ز و�س��ائل االع�لام االجتماع��ي يف تنظي��م حم�لات ون��شر املعلوم��ات،
وعل��م عل��ى تعزي��ز توا�صل��ه م��ع الإع�لام ،مب��ا يف ذل��ك عق��د م�ؤمت��رات �صحفي��ة
و�إج��راء مقاب�لات م��ع و�س��ائل �إع�لام متنوع��ة.
� 1.3.2.1إ�صدار البيانات ال�صحفية
�أ�ص��در املرك��ز بيان��ات �صحفي��ة تتن��اول االنته��اكات
اجل�س��يمة الت��ي قام��ت به��ا �س��لطات االحت�لال اال��سرائيلي
�ض��د الفل�س��طينيني يف الأر���ض املحتل��ة ،والت��ي تتعار���ض
م��ع التزاماته��ا الدولي��ة ،وخا�ص��ة مبوج��ب القان��ون
ال��دويل الإن�س��اين والقان��ون ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان.
ويه��دف املرك��ز م��ن ذل��ك �إىل ف�ض��ح ه��ذه الإنته��اكات
واجلرائ��م �أم��ام ال��ر�أي الع��ام ال��دويل واملحل��ي عل��ى �أم��ل
ردعه��ا م��ن خ�لال حتدي��د امل�س���ؤولني والواجب��ات امللق��اة
عل��ى عات��ق ا�صح��اب امل�صال��ح .ووخ�لال الع��ام ،2017
ا�ص��در املرك��ز العدي��د م��ن البيان��ات الت��ي تناول��ت ه��ذه
االنته��اكات ،والت��ي �ش��ملت انته��اكات ،كان ابرزه��ا:
جرائ��م القت��ل العم��د ،انته��اكات ق��وات االحت�لال
بح��ق املعتقل�ين الفل�س��طيني يف ال�س��جون اال��سرائيلية،
االعت��داءات عل��ى �س��كان مدين��ة القد���س وامل�س��جد
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االق�ص��ى ،اعت��داءات �س��لطات االحت�لال عل��ى امل�ؤ�س�س��ات
الفل�س��طينية ،اعتق��ال الن��واب الفل�س��طينيني ،ا�س��تهداف
ال�صيادي��ن واملواطن�ين يف املناط��ق احلدودي��ة ،االعتق�لات
الع�ش��وائية واالحتج��از الإداري ،واحل�ص��ار والعقوب��ات
اجلماعي��ة ،الن�ش��اطات اال�س��تيطانية يف االر���ض املحتل��ة،
التع��دي عل��ى التجمع��ات ال�س��لمية.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد البيان��ات الت��ي �أ�صدره��ا املرك��ز ع��ن
االنته��اكات الإ��سرائيلية ( )40بيان�� ًا.
� 1.3.2.2إ�صدار التقارير الأ�سبوعية
قام��ت وح��دة البح��ث املي��داين ب�إ�ص��دار تقاري��ر �أ�س��بوعية
توث��ق انته��اكات ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة .ويع��د التقري��ر الوثيق��ة الرئي�س��ية
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والأك�ثر �ش��مو ًال الت��ي ت�ص��در �أ�س��بوعي ًا ح��ول انته��اكات
ق��وات االحت�لال ب�ش��كل منتظ��م وم�س��تمر ،وه��ي
م�ص��در �أ�سا�س��ي للمعلوم��ات ح��ول تل��ك االنته��اكات.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد التقاري��ر الأ�س��بوعية الت��ي �أ�صدره��ا املرك��ز
 51تقري��راً.
� 1.3.2.3إ�ص��دار تقري��ر �س��نوي ح��ول حال��ة حق��وق الإن�س��ان -
االنته��اكات الإ��سرائيلية
التقري��ر ال�س��نوي للمرك��ز ه��و الوثيق��ة الأه��م والرئي�س��ة
الت��ي ت�ص��در ح��ول حال��ة حق��وق الإن�س��ان والقان��ون
الإن�س��اين ال��دويل يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،وق��د
د�أب املرك��ز عل��ى �إ�ص��داره من��ذ الع��ام  .1997ويت�ضم��ن
التقري��ر توثيق�� ًا �ش��ام ً
ال بانته��اكات حق��وق الإن�س��ان
والقان��ون الإن�س��اين ال��دويل عل��ى م��دار الع��ام ،ويف��رد
ق�س��م ًا رئي�س�� ًا النته��اكات ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي،
ويت�ضم��ن تو�صي��ات لأ�صح��اب امل�صلح��ة الدولي�ين.
وت��شرف عل��ى �إع��داد التقري��ر وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة
بالتع��اون م��ع كاف��ة الوح��دات يف املرك��ز .وق��د �ص��در
ع��ن املرك��ز خ�لال ه��ذا الع��ام التقري��ر ال�س��نوي احل��ادي
والع��شرون ،ويغط��ي الف�ترة م��ن .2016/12/31-1/1
م�ؤ�رشات
•�ص��در التقري��ر بتاري��خ  ،2017/04/10وق��د مت
توزيع��ه عل��ى نط��اق وا�س��ع حملي�� ًا ودولي�� ًا.
•مت �إط�لاق التقري��ر يف فعالي��ة خا�ص��ة ومب�ش��اركة
ن�ش��طاء عل��ى و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي.
�صورة رقم ()14

� 1.3.2.4إ�ص��دار تقاري��ر ح��ول �أث��ر االنته��اكات الإ��سرائيلية عل��ى
احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة
ا�ص��درت وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والثقافي��ة تقاري��ر ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى �أث��ر االنته��اكات
الإ��سرائيلية عل��ى احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والثقافي��ة للفل�س��طيني يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
وق��د �ص��در ح�لال ه��ذا الع��ام التقاري��ر التالي��ة:
» »بتاري��خ � ،2017/05/31أ�ص��در املرك��ز تقري��راً
�أعدت��ه وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والثقافي��ة بعن��وان «املن�ش ��آت االقت�صادي��ة يف قط��اع غ��زة :تدم�ير
ممنه��ج وح�ص��ار م�س��تمر ».ي�س��لط التقري��ر ال�ض��وء عل��ى �أث��ر
ت�أخ�ير عملي��ة �إع��ادة �إعم��ار املن�ش���آت االقت�صادي��ة
الت��ي تعر�ض��ت للتدم�ير عل��ى �أي��دي ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي ،و�أث��ر احل�ص��ار عل��ى �أداء القطاع��ات
االقت�صادي��ة يف قط��اع غ��زة.

http://pchrgaza.org/ar/wp-content/
uploads/2017/05/PCHR-BOOK-31-5.pdf

» »بتاري��خ � ،2017/12/11أ�ص��در املرك��ز تقري��راً �أعدت��ه
وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة
بعن��وان بعن��وان« :امل�س��اومة عل��ى الأمل :تقري��ر ح��ول
القي��ود اال��سرائيلية عل��ى �س��فر مر�ض��ى قط��اع غ��زة
وحرمانه��م م��ن الع�لاج».
http://pchrgaza.org/ar/?p=14664

حفل اطالق التقرير ال�سنوي .2016
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» »بتاري��خ � ،2017/12/13أ�ص��در املرك��ز تقري��راً �أعدت��ه
وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة
ح��ول االعت��داءات الإ��سرائيلية يف املنطق��ة العازل��ة
«الربي��ة والبحري��ة» يف قط��اع غ��زة ،يغط��ي الف�ترة
م��ن  1نوفم�بر  2016وحت��ى  1نوفم�بر .2017
http://pchrgaza.org/ar/?p=14684

م�ؤ�رشات
• بلغ عدد التقارير ال�صادرة  3تقارير.
� 1.3.2.5إ�صدار ن�رشة �شهرية حول حالة املعابر احلدودية
ا�س��تمرت وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة يف �إ�ص��دار ن��شرة
�ش��هرية ح��ول حال��ة املعاب��ر يف قط��اع غ��زة .توث��ق
الن��شرة حري��ة احلرك��ة عل��ى املعاب��ر احلدودي��ة ،وتت�ضم��ن
معلوم��ات حمدث��ة ح��ول حرك��ة الأف��راد واملعام�لات
التجاري��ة م��ن و�إىل قط��اع غ��زة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد الن��شرات الت��ي �ص��درت ع��ن املرك��ز 12
ن��شرة.
� 1.3.2.6إ�صدار تقرير حول االنتهاكات الإ�رسائيلية �ضد و�سائل الإعالم
بتاري��خ  2ماي��و� ،أ�ص��در املرك��ز تقري��راً جدي��داً �أعدت��ه
وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة ح��ول اعت��داءات ق��وات
االحت�لال الإ��سرائيلي �ض��د و�س��ائل الإع�لام يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة .يغط��ي التقري��ر ،وه��و التا�س��ع ع��شر
يف �سل�س��لة تقاري��ر بعن��وان «�إخرا���س ال�صحاف��ة »،الف�ترة م��ن
� 1أبري��ل  2016وحت��ى  31مار���س .2017
http://pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/201705//
Silencing_the_Press52017-_ar-1.pdf

م�ؤ�رشات
•مت �إ�ص��دار تقري��ر واح��د وتوزيع��ه عل��ى نط��اق وا�س��ع
حملي�� ًا ودولي�� ًا.
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� 1.3.2.7إ�ص��دار �أوراق حقائ��ق ح��ول االعت��داءات الإ��سرائيلية يف
املناط��ق مقي��دة الو�صول
ت�ص��در ه��ذه الأوراق ع��ن املرك��ز ب�ش��كل دوري
وتت�ضم��ن حتديث��ات ومعلوم��ات مرك��زة ع��ن اعت��داءات
ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي �ض��د املدني�ين الفل�س��طينيني
واملمتل��كات املدني��ة يف املناط��ق مقي��دة الو�ص��ول� ،س��واء
املناط��ق املمت��دة مبح��اذاة ال��شريط احل��دودي ب�ين �إ��سرائيل
وقط��اع غ��زة (املنطق��ة العازل��ة الربي��ة وحميطه��ا)� ،أو
�س��احل قط��اع غ��زة .وق��د �ص��در ع��ن املرك��ز نوع�ين
م��ن ه��ذه الأوراق:
» »�أوراق حقائ��ق �أعدته��ا وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى
االعت��داءات الإ��سرائيلية �ض��د ال�صيادي��ن يف قط��اع
غ��زة ،مب��ا يف ذل��ك جرائ��م القت��ل �أو الإ�صاب��ة ج��راء
�إط�لاق ق��وات البحري��ة الإ��سرائلية الن��ار عل��ى
ال�صيادي��ن �أثن��اء �إبحاره��م يف �س��واحل قط��اع غ��زة،
اعتق��ال �صيادي��ن ،م�ص��ادرة ق��وارب �صي��د وتدم�ير
و�إت�لاف مع��دات �صي��د.
» »�أوراق حقائ��ق ح��ول اعت��داءات ق��وات االحت�لال
يف املناط��ق مقي��دة الو�ص��ول ب�ش��كل ع��ام ،تت�ضم��ن
اح�صائي��ات ح��ول تل��ك االعت��داءات ونتائجه��ا،
تق��وم ب�إعداده��ا وح��دة البح��ث املي��داين.
م�ؤ�رشات
•�إ�ص��دار ورق��ة حقائ��ق واح��دة ح��ول االعت��داءات
الإ��سرائيلية عل��ى ال�صيادي��ن.
•�إ�ص��دار  12ورق��ة حقائ��ق ح��ول االعت��داءات
الإ��سرائيلية يف املناط��ق مقي��دة الو�ص��ول.
� 1.3.2.8إتاح��ة املعلوم��ات لأ�صح��اب امل�صلحة من خ�لال موقع املركز
الإلكرتوين
يعم��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان عل��ى ن��شر كل
ا�صدارات��ه واب��رز ن�ش��اطاته م��ن خ�لال و�س��ائل تكنولوجي��ا
املعلوم��ات مل��ا له��ذه الطريق��ة م��ن ق��درة �أ��سرع وا�س��هل
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عل��ى الو�ص��ول ل��شرائح خمتلف��ة م��ن املجتمع��ات املحلي��ة
والدولي��ة .ومن��ذ �إن�ش��اء موقع��ه االلك�تروين عل��ى �ش��بكة
االنرتن��ت ( ،)www.pchrgaza.orgيوف��ر املرك��ز عل��ى
موقع��ه معلوم��ات حمدث��ة يومي��ا ح��ول �أو�ض��اع حق��وق
الإن�س��ان باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة .ويعتم��د املرك��ز عل��ى
�ش��بكة االنرتن��ت الدولي��ة يف �إر�س��ال �إ�صدارات��ه ع�بر الربي��د
االلك�تروين (قائم��ة بريدي��ة) ،حي��ث و�ص��ل ع��دد الذي��ن
ير�س��ل �إليه��م املرك��ز �إ�صدارات��ه ع�بر الربي��د االلك�تروين
�إىل  8600م�س��تقبل .بالإ�ضاف��ة لذل��ك ،يق��وم املرك��ز بن��شر

�إ�صدارات��ه عل��ى �صفحت��ه عل��ى .Facebook -Twitter
م�ؤ�رشات
•ع��دد متابع��ي �صفح��ة املرك��ز عل��ى الفي�س��بوك
 37,857متاب��ع.
•ع��دد املتابع�ين عل��ى �صفح��ة املرك��ز عل��ى توي�تر
 11،320متاب��ع.
•ع��دد م��ن ه��م يف قائم��ة املرك��ز للربي��د الإلك�تروين
 8600ع�ض��و.

الزيارات

جمموع الزيارات ال�شهرية

132545
130254
129582
125212
118582
122588
102544
108521
102548
95448
98523
102458
1368805

يناير
فرباير
مار�س
ابريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
اكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املجموع

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
يناير

فرباير

مار�س

ابريل

مايو

يونيو

يوليو �أغ�سط�س

اكتوبر �سبتمرب

نوفمرب

دي�سمرب

.
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 1.3.2.9توزيع الإ�صدارات
وزع املرك��ز كاف��ة �إ�صدارات��ه باللغت�ين العربي��ة واالجنليزي��ة
م��ن خ�لال م��واد مطبوع��ة �أو �إلكرتوني��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد ن�س��خ ا�ص��دارات املرك��ز الت��ي ق��ام
بطباعته��ا وتوزيعه��ا  3540ن�س��خة (تقاري��ر �س��نوية،
تقاري��ر �أ�س��بوعية ،تقاري��ر موا�ضيعي��ة ،كتيب��ات
توعي��ة ،وبو�س�ترات).
•مت توزي��ع ن�س��خ �إلكرتوني��ة ع��ن �إ�ص��دارات املرك��ز
بوا�س��طة الربي��د الإلك�تروين عل��ى نح��و 1000
�ش��خ�ص وم�ؤ�س�س��ة دولي�� ًا وحملي�� ًا ب�ش��كل مبا��شر،
كم��ا �إنه��ا متاح��ة للجمي��ع عل��ى �صفح��ة املوق��ع.
 1.3.2.10انتاج مواد مرئية وم�سموعة لف�ضح االنتهاكات
تعت�بر امل��واد املرئي��ة وامل�س��موعة م��ن الو�س��ائل الت��ي حتظ��ى
باهتم��ام متزاي��د للو�ص��ول �إىل اجلمه��ور .وق��د ع��زز املرك��ز
ا�س��تخدام ه��ذه الو�س��ائل به��دف امل�س��اهمة يف ف�ض��ح
انته��اكات حق��وق الإن�س��ان وت�أثريه��ا عل��ى حي��اة املدني�ين
الفل�س��طينيني .وخ�لال ه��ذا الع��ام� ،أع��د املرك��ز ع��دداً م��ن
مقاط��ع الفيدي��و (ت�تراوح مدته��ا ب�ين  7-5دقائ��ق) ح��ول
تل��ك االنته��اكات ،وق��ام بن��شرها ع�بر قنات��ه اخلا�ص��ة عل��ى
موق��ع يوتي��وب .وحظي��ت تل��ك امل��واد باهتم��ام وا�س��ع،
وكان ذل��ك مالحظ�� ًا م��ن ع��دد امل�ش��اركات وامل�ش��اهدات
م��ن قب��ل اجلمه��ور حملي�� ًا ودولي�� ًا .وه��ذه املقاط��ع ه��ي:
» » 1يوني��و  :2017ابت��زاز غ�ير ان�س��اين لطف��ل م��ن
قط��اع غ��زة
https://www.youtube.com watch?v=d4TJMOJb5Y8

» » 14اغ�سط���س  :2017ت�أث�ير انقط��اع الكهرب��اء عل��ى
احلي��اة يف قط��اع غ��زة
https://www.youtube.com/watch?v=e_4DXbUInTk

» » 06دي�س��مرب  :2017التداعي��ات االقت�صادي��ة لأزم��ة
الكهرب��اء عل��ى قط��اع غ��زة
http://www.pchrgaza.org/ar/?p=14639
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م�ؤ�رشات
• مت ا�صدار � 3أفالم ق�صرية.
 1.3.2.11تنظي��م حمالت/ا�س��تخدام و�س��ائل اع�لام االجتماع��ي
( )facebook&twitter
ع��زز املرك��ز ا�س��تخدامه لو�س��ائل التوا�ص��ل االجتم��اع
خ�لال الع��ام  ،2017وذل��ك به��دف الو�ص��ول �إىل �أك�بر
��شريحة ممكن��ة م��ن اجلمه��ور عل��ى امل�س��تويني املحل��ي
وال��دويل.
ا�س��تخدام و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي يف حف��ل �إط�لاق
التقري��ر ال�س��نوي
بتاري��خ � ،2017/04/10أطل��ق املرك��ز تقري��ره ال�س��نوي
للع��ام  2017يف فعالي��ة خا�ص��ة نقل��ت وقائعه��ا عل��ى
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ب�ش��كل مبا��شر بال�ص��ور
والفيديوه��ات .وق��د �ش��ارك يف التغطي��ة االعالمي��ة ع��دد
كب�ير م��ن املدون�ين واملغردي��ن عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي ،وخا�ص��ة موق��ع توي�تر ،وذل��ك بالتع��اون م��ع
جمموع��ة �ش��بابية م��ن املغردي��ن واملدون�ين تن�ش��ط حت��ت ا�س��مم
جي���ش ال�سو�ش��يال ميدي��ا .-وعم��ل املغ��ردون عل��ى نق��لوقائ��ع الفعالي��ة ومعلوم��ات م��ن التقري��ر للجمه��ور ح��ول
الع��امل ،حت��ت و�س��مني -حرية_عدال��ة ،و PCHRAR21#
حملة «ال لإخرا�س ال�صحافة»
بتاري��خ  2ماي��و  ،2017نظ��م املرك��ز فعالي��ة �إعالمي��ة �أطل��ق
خالله��ا حمل��ة �إخرا���س ال�صحاف��ة يف فل�س��طني ،وذل��ك
مبنا�س��بة الي��وم العامل��ي حلري��ة ال�صحاف��ة ،وال��ذي ي�ص��ادف
الثال��ث م��ن ماي��و م��ن كل ع��ام   .وق��د ح��ضر اللق��اء
ال��ذي عق��د يف قاع��ة « الالي��ت هاو���س» مبدين��ة غ��زة،
جم��ع كب�ير م��ن الإعالمي�ين وال�صحفي�ين وامل�ؤ�س�س��ات
ال�صحفي��ة وممثل��ي منظم��ات حق��وق الإن�س��ان وم�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع امل��دين و�سيا�س��يني ومكت��ب الإع�لام احلكوم��ي.
وق��د افتت��ح الفعالي��ة ممثل��ون ع��ن م�ؤ�س�س��ات �إعالمي��ة
وه��م كل م��ن :ب�لال ج��اد اهلل ،مدي��ر بي��ت ال�صحاف��ة؛
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عندلي��ب ع��دوان ،مدي��رة مرك��ز االع�لام املجتمع��ي؛
وع��ادل الزعن��ون ،مدي��ر مرك��ز الدوح��ة للإع�لام.
كم��ا حت��دث يف اجلل�س��ة االفتتاحي��ة راج��ي ال�ص��وراين،
مدي��ر املرك��ز ،فيم��ا ق��دم حمم��د �أب��و ها�ش��م ،الباح��ث
القان��وين يف املرك��ز عر�ض�� ًا مرك��زاً لتقريري��ن دوري�ين
ح��ول حري��ة التعب�ير� ،أ�صدرهم��ا املرك��ز ،وهم��ا :تقري��ر
اخرا���س ال�صحافة ،وير�ص��د انته��اكات �س��لطات االحت�لال
اال��سرائيلي �ض��د ال�صحفي�ين العامل�ين يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة ،ويغط��ي الف�ترة م��ن � 1أبري��ل 2016
وحت��ى  31مار���س 2017؛ و تقري��ر حال��ة احل��ق يف حري��ة
ال��ر�أي والتعب�ير يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،وير�صد انته��اكات
حري��ة ال��ر�أي والتعب�ير يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
وكال التقريري��ن يغطي��ان الف�ترة الزمني��ة م��ا ب�ين � 1أبري��ل
 31- 2016مار���س .2017
وكان��ت الفعالي��ة الرئي�س��ية يف احلمل��ة ه��ي التدوي��ن عل��ى
الو�س��م ال��ذي �أطلق��ه املرك��ز باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة:
#اخرا���س_ال�صحافة و . SilencePress#وق��د �ش��ارك يف
التدوي��ن م��ن قاع��ة اط�لاق التقريري��ن �أك�ثر م��ن ()80
متطوع�� ًا م��ن كال اجلن�س�ين ،يتبع��ون جمموعت�ين م��ن الن�ش��طاء
عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،املجموع��ة الأوىل تن�ش��ط
حت��ت ا�س��م“ :جي���ش ال�سو�ش��يال ميدي��ا” ،واملجموع��ة الثاني��ة
تن�ش��ط حت��ت ا�س��م “اعالمي��ات اجلن��وب” ،و�ش��اركهما يف
التغري��د الع��شرات م��ن الن�ش��طاء كل م��ن موقع��ه .وكان��ت
املجموعت��ان ق��د عملت��ا خ�لال اال�س��بوعني املا�ضي�ين عل��ى
اع��داد م��واد اعالمي��ة باللغت�ين العربي��ة واالجنليزي��ة م��ن
حمت��وى التقريري��ن اللذي��ن �أطلقهم��ا املرك��ز� ،ش��ملت ت�صمي��م
بطاق��ات باملحت��وى وفيديوه��ات م��ع �صحفي�ين وبطاق��ات
�إنفوجراف��ك تعر���ض اح�ص��اءات ح��ول االنته��اكات.
وا�س��تمر املدون��ون يف التدوي��ن عل��ى الو�س��مني م��ن ال�س��اعة
 11:00قب��ل الظه�يرة وحت��ى ال�س��اعة  2:00بع��د الظه��ر.
م�ؤ�رشات
• حق��ق و�س��م #حرية_عدال��ة ن�س��ب متابع��ة عالي��ة يف

ختام حملة اخرا�س ال�صحافة التي اطلقها املركز.

وق��ت قيا�س��ي ،حي��ث تابع��ه �أك�ثر م��ن  2ملي��ون
�ش��خ�ص ح��ول الع��امل ،خ�لال �أق��ل م��ن �س��اعة.
•حق��ق و�س��م #اخرا���س_ال�صحافة تفاع�ل ً
ا كب�يراً عل��ى
موق��ع توي�تر حي��ث بل��غ الو�ص��ول للها�ش��تاق ()15
ملي��ون ،تابع��وا �أك�ثر م��ن ( )4000تغري��دة ،وا�ش�ترك
يف التدوي��ن �أك�ثر م��ن ( )350م��دون   .وت�س��تمر
حمل��ة التدوي��ن عل��ى الو�س��مني حت��ى �س��اعات
امل�س��اء م��ن ي��وم االربع��اء املواف��ق  3ماي��و .2017
 1.3.2.12عقد م�ؤمترات �صحفية
» » :2017/05/22عق��د م�ؤمت��ر �صحف��ي م�ش�ترك
للمرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان وجلن��ة �أه��ايل
املعتقل�ين الفل�س��طينيني يف �س��جون االحت�لال الإ��سرائيلي
وجلن��ة الأ��سرى للق��وى الوطني��ة والإ�س�لامية .عق��د
امل�ؤمت��ر يف خيم��ة االعت�ص��ام الت�ضامن��ي م��ع املعتقل�ين
امل�رضب�ين ع��ن الطع��ام ،وحت��دث في��ه املحام��ي راج��ي
ال�ص��وراين مدي��ر املرك��ز ،ومت الإع�لان ع��ن مذك��رة
قانوني��ة م�ش�تركة �أعده��ا املرك��ز ب�ش���أن مطال��ب
ا ملعتقل�ين .
» »بتاري��خ  ،2017/09/20عق��دت منظم��ات حق��وق
الإن�س��ان الفل�س��طينية ال��شريكة (املرك��ز الفل�س��طيني
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حلق��وق الإن�س��ان ،م�ؤ�س�س��ة احل��ق ،مرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان ،م�ؤ�س�س��ة
ال�ضم�ير حلق��وق االن�س��ان) بع��د ظه��ر الأربع��اء املواف��ق � 20س��بتمرب  ،2017م�ؤمت��راً
�صحفي�� ًا للإع�لان ع��ن ت�س��ليم املذك��رة القانوني��ة الرابع��ة للمحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة ،وه��ي بعن��وان« :اال�س��تيطان الإ��سرائيلي يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة  ».
عقد امل�ؤمت��ر مبق��ر املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان مبدين��ة غ��زة ،وح��ضره
ع��دد كب�ير م��ن الإعالمي�ين ،وحت��دث في��ه كل م��ن مدي��ر املرك��ز الفل�س��طيني
حلق��وق االن�س��ان ،املحام��ي راج��ي ال�ص��وراين ،ومدي��ر مرك��ز املي��زان حلق��وق
الإن�س��ان� ،أ .ع�ص��ام يون���س ،ومدي��رة م�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير حلق��وق الإن�س��ان ،هال��ة
القي�ش��اوي .وبالتزام��ن م��ع ذل��ك ،تق��دم �أ� .ش��عوان جباري��ن ،مدي��ر م�ؤ�س�س��ة
احل��ق ،نياب��ة ع��ن امل�ؤ�س�س��ات الأربع��ة ال��شريكة مبذك��رة للمحكم��ة اجلنائي��ة
الدولي��ة يف اله��اي ،علم�� ًا ب���أن ه��ذه املذك��رة ه��ي الرابع��ة م��ن نوعه��ا الت��ي
تقدمه��ا منظم��ات حق��وق الإن�س��ان الفل�س��طينية للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة.

م�ؤمت��ر �صحف��ي ملنظم��ات حق��وق االن�س��ان
الفل�س��طينية ح��ول تق��دمي مذك��رة قانوني��ة
رابع��ة للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة.

» » :2017/10/01عق��د م�ؤمت��ر �صحف��ي ملنظم��ات املجتم��ع امل��دين ،مب�ش��اركة املرك��ز،
يف مق��ر �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة يف غ��زة للرتحي��ب بامل�صاحل��ة الفل�س��طينية والدع��وة
لتوحي��د اجله��ود يف مواجه��ة �سيا�س��ات �إ��سرائيل يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد امل�ؤمترات ال�صحفية التي عقدها املركز و�رشكا�ؤه  3م�ؤمترات �صحفية.
� 1.3.2.13إجراء مقابالت مع و�سائل الإعالم
ي�ش��كل االع�لام �أداة �أ�سا�س��ية للو�ص��ول �إىل اجلمه��ور املحل��ي وال��دويل ،ون��شر الوع��ي
بحق��وق الإن�س��ان ولعم��ل املنا��صرة وال�ضغ��ط م��ن �أج��ل التغي�ير .وق��د �ش��هد الع��ام
 2017ن�ش��اط ًا مكثف�� ًا ملرك��ز م��ع الإع�لام م��ن خ�لال �إج��راء مقاب�لات م��ع و�س��ائل
�أع�لام مق��روءة وم�س��موعة ومرئي��ة .وق��د تنوع��ت تل��ك املقاب�لات ب�ين مداخ�لات
يف برام��ج �إخباري��ة وغريه��ا تعقيب�� ًا عل��ى �أح��داث وتط��ورات حم��ددة� ،أو لق��اءات
1
موا�ضيعي��ة مطول��ة ،مت فيه��ا ا�س��ت�ضافة �أع�ض��اء املرك��ز.

 .٢٦ملح��ق رق��م  1يت�ضم��ن قائم��ة باملقاب�لات
الإعالمي��ة الت��ي �أجراه��ا طاق��م املرك��ز خ�لال
الع��ام .2017
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م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اللق��اءات الإعالمي��ة الت��ي نفذه��ا املرك��ز م��ع و�س��ائل �إع�لام وطني��ة
ودولي��ة  140لق��ا ًء.
•�ش��ملت اللق��اءات (� 10صحيف��ة وجمل��ة� 36 ،إذاع��ة 94 ،حمط��ة تلفزيوني��ة و3
مواق��ع �إلكرتوني��ة) ،علم�� ًا ب���أن �أك�ثر م��ن مقابل��ة �إعالمي��ة مت��ت م��ع بع���ض
و�س��ائل االع�لام.

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

 1.3.٣ق��ام املرك��ز بالت�ش��بيك عل��ى امل�س��تويني الوطن��ي وال��دويل لتطوي��ر ا�س�تراتيجيات
ولعم��ل منا��صرة م�ش�تركة
خ�لال الع��ام  ،2017ا�س��تمر املرك��ز يف تنظي��م اجتماع��ات تن�س��يقية م��ع ��شركاء
وطني�ين ودولي�ين ،وامل�ش��اركة يف اجتماع��ات �أخ��رى نظمه��ا ال��شركاء؛ وا�ص��در
املرك��ز عرائ���ض م�ش�تركة وق��دم مداخ�لات م�ش�تركة �أم��ام �أج�س��ام الأمم املتح��دة.
كم��ا وق��ام املرك��ز بتنظي��م فعالي��ات م�ش�تركة واال�ش�تراك يف غريه��ا؛ وامل�ش��اركة يف
حتالف��ات حق��وق �إن�س��ان دولي��ة ووطني��ة.
تنظيم/امل�شاركة يف اجتماعات تن�سيقية مع ال�رشكاء الوطنيني والدوليني
خ�لال الع��ام  ،2017عم��ل املرك��ز عل��ى تنظي��م اجتماع��ات تن�س��يقية عدي��دة م��ع
��شركاء وطني�ين ودولي�ين .وق��د �أجري��ت كل االجتماع��ات م��ع ال��شركاء الدولي�ين
م��ن خ�لال تقني��ة «الفيدي��و كونفران���س» ،نظ��را للح�ص��ار اخلان��ق املفرو���ض عل��ى
قط��اع غ��زة ،وفر���ض �س��لطات االحت�لال قي��ود م�ش��ددة عل��ى حري��ة احلرك��ة،
والت��ي طال��ت ب�ش��كل مبا��شر ممدي��ر املرك��ز و�أغل��ب اع�ض��اء الطاق��م الأ�سا�س��ي.
وعق��دت اجتماع��ات وات�ص��االت �أخ��رى يف فل�س��طني� ،س��واء يف قط��اع غ��زة �أو
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،يف �إط��ار املنظم��ات ال��شريكة (املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
الإن�س��ان ،م�ؤ�س�س��ة احل��ق ،مرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان وم�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير
حلق��وق الإن�س��ان) ،جمل���س منظم��ات حق��وق الإن�س��ان� ،ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة،
والع��شرات م��ن املنظم��ات والأط��ر واملب��ادرات الوطني��ة مب�س��تويات خمتلف��ة.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد االجتماعات التي �شارك فيها املركز  110اجتماع ًا.
  1.3.٣.١ن�رش �إ�صدارات/عرائ�ض م�شرتكة
�أ�ص��در املرك��ز و�ش��ارك يف ا�ص��دار العدي��د م��ن
الإ�صدارات/العرائ���ض امل�ش�تركة الت��ي �س��لطت ال�ض��وء
عل��ى انته��اكات ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي� ،س��واء
مبب��ادرة م��ن املرك��ز �أو ال��شركاء الوطني�ين والدولي�ين.
وق��د مت��ت العدي��د م��ن تل��ك الن�ش��اطات يف �إط��ار جمل���س
منظم��ات حق��وق الإن�س��ان الفل�س��طينية� ،أو يف �إط��ار عم��ل
م�ش�ترك لع��دد م��ن تل��ك املنظم��ات .و�ش��ارك املرك��ز
يف العدي��د م��ن البيان��ات الت��ي ب��ادرت به��ا منظم��ات
دولي��ة مث��ل الفيدرالي��ة الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان .فيم��ا
يل��ي الإ�ص��دارات الت��ي امل�ش�تركة مبي��اردة م��ن املرك��ز:

» » 22مار���س  :2017ورق��ة موق��ف �أعده��ا املرك��ز
و�ص��درت ع��ن جمل���س منظم��ات حق��وق الإن�س��ان
الفل�س��طينية� :س��حب تقري��ر الإ�س��كوا ت�س�تر عل��ى
جرمي��ة :رمي��ا خل��ف ،ريت�ش��ارد فول��ك ،وفريجيني��ا
ت��ايل �أ�س�س��وا ملرحل��ة ومنه��ج جدي��د لإنه��اء نظ��ام
ال�س��يطرة الإ��سرائيلي.
» » 23ماي��و  :2017مذك��رة قانوني��ة م�ش�تركة بعن��وان
«التزام��ات واجب��ة ولي�س��ت مطال��ب للتفاو���ض:
التكيي��ف القان��وين ملطال��ب املعتقل�ين الفل�س��طينيني
امل�رضب�ين ع��ن الطع��ام يف �س��جون االحت�لال
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اال��سرائيلي ».ق��ام املرك��ز ب�إع��داد املذك��رة و�ص��درت
بال��شراكة م��ع جلن��ة �أه��ايل املعتقل�ين الفل�س��طينيني يف
�س��جون االحت�لال الإ��سرائيلي وجلن��ة الأ��سرى للق��وى
الوطني��ة والإ�س�لامية
» » 14دي�س��مرب  :2017بي��ان م�ش�ترك بعن��وان « ال
لتك��رار وع��د بلف��ور م��رة �أخرى ..م�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع امل��دين العربي��ة وائتالفاته��ا ت�ؤك��د �أن
احل��ق الفل�س��طيني يف القد���س قان��ون دويل ال تزيل��ه
الت�رصيح��ات والإج��راءات ال�سيا�س��ية ».ب��ادر املرك��ز
به��ذا البي��ان و�ص��در ب�ش��كل م�ش�ترك ع��ن جمل���س
منظم��ات حق��وق الإن�س��ان الفل�س��طينية وع��شرات
املنظم��ات واالئتالف��ات العربي��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد الإ�صدارات/العرائ���ض امل�ش�تركة ح��ول
انته��اكات ا��سرائيلية � 12إ�ص��داراً.
  1.3.٣.2تقدمي مداخالت م�شرتكة �أمام �أج�سام الأمم املتحدة
مل تقدم مداخالت م�شرتكة خالل العام .2016
  1.3.٣.3تنظيم/امل�ش��اركة يف فعالي��ات م�ش�تركة (لق��اءات ،ن��دوات
وم�ؤمترات)
�ش��ارك مدي��ر وطاق��م املرك��ز يف العدي��د م��ن الفعالي��ات،
م��ن م�ؤمت��رات ون��دوات وحما��ضرات وغريه��ا م��ن
اللق��اءات ،عل��ى امل�س��تويني ال��دويل والفل�س��طيني،
تناول��ت مناق�ش��ات تت�ص��ل بانته��اكات �إ��سرائيل حلق��وق
الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل الإن�س��اين .ونظ��م املرك��ز
ع��دداً م��ن اللق��اءات وور���ش العم��ل �س��لطت ال�ض��وء
عل��ى تل��ك االنته��اكات .وتع��د الفعالي��ات ج��زءاً �أ�سا�س��ي ًا
يف جه��ود الت�ش��بيك الت��ي انخ��رط به��ا املرك��ز عل��ى
م��دار الع��ام م��ع منظم��ات حق��وق الإن�س��ان واملجتم��ع
امل��دين وغريه��م م��ن �أ�صح��اب امل�صلح��ة ،به��دف بل��ورة
ا�س�تراتيجيات منا��صرة موح��دة جت��اه انته��اكات ق��وات
االحت�لال الإ��سرائيلي.
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م�ؤ�رشات
•بلغ عدد اللقاءات التي عقدها املركز  16لقا ًء.
•بل��غ ع��دد م�ش��اركات املرك��ز يف فعالي��ات نظمه��ا
��شركاء  20فعالي��ة.
  1.3.٣.4امل�شاركة يف حتالفات حقوق �إن�سان دولية وحملية
يعم��ل املرك��ز عل��ى ن�س��ج التحالف��ات وال��شراكات الدولي��ة
لإميان��ه ب�أنه��ا عن��صراً �أ�سا�س��ي ًا يف ن�ش��اطات املنا��صرة
وح�ش��د الت�أيي��د الت��ي يوظفه��ا املرك��ز عل��ى امل�س��تويني
ال��دويل واملحل��ي يف مواجه��ة احل�صان��ة الإ��سرائيلية.
واملرك��ز ع�ض��و فاع��ل يف العدي��د م��ن التحالف��ات الدولي��ة
املعني��ة بحق��وق الإن�س��ان ،وه��ي كل م��ن :جلن��ة احلقوقي�ين
الدولي��ة؛ الفيدرالي��ة الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان؛ ال�ش��بكة
الأورومتو�س��طية حلق��وق الإن�س��ان؛ جمموع��ة امل�س��اعدة
القانوني��ة الدولي��ة؛ التحال��ف ال��دويل ملناه�ض��ة عقوب��ة
الإع��دام؛ املنظم��ة العربي��ة حلق��وق الإن�س��ان؛ جمل���س
منظم��ات حق��وق الإن�س��ان الفل�س��طينية؛ حتال��ف �أم��ل.
وخ�لال الع��ام  ،2017مل يتمك��ن مدي��ر وطاق��م املرك��ز
م��ن امل�ش��اركة يف معظ��م اجتماع��ات وفعالي��ات تل��ك
التحالف��ات ،فيم��ا مت��ت م�ش��اركات حم��دودة بوا�س��طة
تكنولوجي��ا االت�ص��ال الإلك�تروين م��ع غ��زة.
» »بتاري��خ � ،2017/10/01ش��ارك راج��ي ال�ص��وراين،
مدي��ر املرك��ز ،يف اجتم��اع اللجن��ة التنفيذي��ة ملجموع��ة
امل�س��اعدة القانوني��ة الدولي��ة وذل��ك بوا�س��طة الرب��ط
الإلك�تروين ،علم�� ًا ب�أن��ه ع�ض��و منتخ��ب يف اللجن��ة
التنفيذي��ة و�أن املرك��ز ع�ض��و منتخ��ب يف جمل���س الإدارة
املجموع��ة.
» »ق��دم حم��دي �ش��قورة ،نائ��ب مدي��ر املرك��ز ل�ش���ؤون
الربام��ج ،عر�ض�� ًا بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين ح��ول
�أو�ض��اع حق��وق الإن�س��ان و�أث��ر �سيا�س��ة احل�ص��ار
عل��ى قط��اع غ��زة ،وذل��ك يف اجتماع��ات جمموع��ة
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عم��ل «فل�س��طني ،ا��سرائيل والفل�س��طينيون» يف ال�ش��بكة
االورومتو�س��طية حلق��وق الإن�س��ان الت��ي عق��دت يف
العا�صم��ة البلجيكي��ة بروك�س��يل خ�لا الف�ترة م��ن -21
� 22أبري��ل .2017
» »جمل���س منظم��ات حق��وق الإن�س��ان الفل�س��طينية :وه��و
ج�س��م تن�س��يقي ي�ض��م  12منظم��ة فل�س��طينية حلق��وق
الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .وق��د
�ش��ارك املرك��ز عل��ى م��دار الع��ام يف االجتماع��ات
التن�س��يقية الت��ي عقده��ا املجل���س ،والت��ي �س��اهمت
يف توحي��د ال��ر�ؤى والعم��ل امل�ش�ترك ومتخ���ض عنه��ا
مب��ادرات م�ش�تركة عدي��دة ،مب��ا يف ذل��ك عق��د
لق��اءات م�ش�تركة م��ع �أ�صح��اب م�صلح��ة دولي�ين
ووطني�ين ،وتوجي��ه ر�س��ائل له��م و�إ�ص��دار �أوراق

موق��ف وبيان��ات �صحفي��ة م�ش�تركة ح��ول انته��اكات
حق��وق الإن�س��ان ،مب��ا يف ذل��ك انته��اكات ق��وات
االحت�لال الإ��سرائيلي.
» »حتال��ف �أم��ل :وه��و حتال��ف ي�ض��م  12منظم��ة �أهلي��ة
فل�س��طينية تعن��ى بحق��وق امل��ر�أة ،بينه��ا منظم��ات
ن�س��وية وحقوقي��ة .وق��د ت�أ�س���س التحال��ف ع��ام
 2009م��ن قب��ل �س��تة منظم��ات ،بينه��ا املرك��ز
الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد االجتماع��ات الت��ي �ش��ارك فيه��ا املرك��ز
يف �إط��ار الهيئ��ات القيادي��ة للتحالف��ات املذك��ورة 15
اجتماع�� ًا .

 1.3.٤ق��ام املرك��ز برف��ع الوع��ي وبن��اء الق��درات الفل�س��طينية يف القان��ون الإن�س��اين ال��دويل
و�آلي��ات التقا�ض��ي الدولي��ة
مت��ت امل�س��اهمة يف ذل��ك م��ن خ�لال تنفي��ذ وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة لربنام��ج
تدريب��ي خلريج�ين م��ن كلي��ات احلق��وق يف قط��اع غ��زة لبن��اء ق��درات حمام�ين ج��دد
وت�س��ليحهم ب���أدوات القان��ون الإن�س��اين والقان��ون اجلنائ��ي الدولي�ين .كم��ا تعاون��ت
وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة م��ع وح��دة التدري��ب يف عق��د ع��دد م��ن جل�س��ات
التوعي��ة بالقان��ون الإن�س��اين الدولي��ة واملحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد املحام�ين الذي��ن تلق��وا التدري��ب وبن��اء الق��درات � 6أ�ش��خا�ص%50 ،
منه��م �إن��اث.
 1.3.٤.١تنفيذ م�رشوع م�سابقة املحكمة ال�صورية اخلا�صة بالقانون اجلنائي الدويل
يه��دف ه��ذا امل��شروع لتطوي��ر امله��ارات القانوني��ة للمحام�ين للرتاف��ع �أم��ام املحكم��ة
اجلنائي��ة الدولي��ة ع�لاوة عل��ى زي��ادة وعيه��م ومعرفته��م بالقان��ون ال��دويل ،ال �س��يما
القان��ون اجلنائ��ي ال��دويل .وللأ�س��ف مل يتوف��ر التموي��ل لتنفي��ذ ه��ذا العم��ل خ�لال
الع��ام .2017

تدري��ب عمل��ي ملحام��ي زمال��ة بريث��ا
للعدال��ة ح��ول توثي��ق حادث��ة مقت��ل اح��د
�س��كان املنطق��ة احلدودي��ة.
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 1.3.4.2تنفيذ برنامج تدريبي خلريجني من كليات احلقوق بقطاع غزة
وا�ص��ل املرك��ز جه��وده يف بن��اء ق��درات حمام�ين ج��دد ملواجه��ة انته��اكات حق��وق
الإن�س��ان ،م�س��لحني ب���أدوات القان��ون الإن�س��اين ال��دويل والقان��ون اجلنائ��ي ال��دويل.
ووا�صل��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة تنفي��ذ برنام��ج تدريب��ي خا���ص خلريج��ي
كلي��ات احلق��وق يف قط��اع غ��زة مدت��ه ع��ام كام��ل �ضم��ن م��شروع «زمال��ة بريث��ا»،
حي��ث �أكمل��ت ه��ذا الع��ام تدري��ب  6خريج�ين .كم��ا مت اختي��ار جمموع��ة م��ن 6
خريج�ين ج��دد للمرحل��ة القادم��ة ،ب��د�أت يف �أكتوب��ر .2017
جل�س��ة م��ع جمموع��ة املحام�ين املتدرب�ين يف
م��شروع زمال��ة بريث��ا للعدال��ة.

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد املحام�ين الذي��ن �أنه��وا خ�لال الع��ام  2017التدري��ب وبن��اء الق��درات
 6حمام�ين ( 3ذك��ور و� 3إن��اث).
وحم��ام
•بل��غ ع��دد املحام�ين الذي��ن ب��د�أوا التدري��ب  6حمام�ين ( 5حمامي��ات
ٍ
واح��د).
•بل��غ ع��دد املحا��ضرات الت��ي تلقاه��ا املتدرب�ين  27حما��ضرة يف كيفي��ة بن��اء امللف��ات
القانوني��ة ،ويف امل�صطلح��ات القانوني��ة باللغ��ة االجنليزي��ة ،ويف جم��االت خمتلف��ة م��ن
القان��ون ال��دويل واملحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،و�آلي��ات االمم املتح��دة.
•امل�شاركة يف دورة تدريبه يف جمال حرية الر�أي والتعبري ،نظمها املركز.
•م�ش��اركة املحام�ين املتدرب�ين يف برنام��ج الدبل��وم املهن��ي املتخ�ص���ص باللغ��ة
ا لعرب ي��ة .
 1.3.4.3تنفيذ جل�سات توعية بالقانون الإن�ساين الدويل واملحكمة اجلنائية الدولية
نف��ذت وح��دة التدري��ب 23 ،لق��اء توع��وي ت��دور حماوره��ا ح��ول مو�ضوع��ات
القان��ون ال��دويل الإن�س��اين واملحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،وحماي��ة املدني�ين �أوق��ات
النزاع��ات امل�س��لحة ،ا�س��تهدفت ن�ش��طاء م��ن منظم��ات �أهلي��ة وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع
امل��دين وط�لاب جامعي�ين وحمام�ين و�إعالمي�ين ومزارع�ين .وق��د عق��دت اللق��اءات
بالتن�س��يق م��ع جمعي��ات وم�ؤ�س�س��ات �أهلي��ة.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد اجلل�سات  23جل�سة موزعة على خمتلف حمافظات قطاع غزة.
•بلغ عدد امل�شاركني يف اجلل�سات � 514شخ�ص ًا.
•بلغ عدد امل�شاركات من الن�ساء  282م�شاركة بن�سبة بلغت .% 55
•بل��غ ع��دد امل�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات واملجموع��ات ال�ش��بابية الت��ي مت التن�س��يق
معه��ا  20م�ؤ�س�س��ة وجمعي��ة �أهلي��ة وجمتمعي��ة وجمموع��ة �ش��بابية م��ن خمتل��ف
�أنح��اء قط��اع غ��زة.
2

دورة تدريبية حول رفع الوعي القانوين.

 . ٢٧ملح��ق رق��م ( )2ج��دول بتفا�صي��ل جل�س��ات
التوعي��ة مبو�ضوع��ات القان��ون ال��دويل الإن�س��اين
واملحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة��� ،ص.214
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 1.3.5ق��ام املرك��ز بال�ضغ��ط عل��ى ا�صح��اب امل�صلح��ة الدولي�ين والوطني�ين م��ن �أج��ل القي��ام
ب�أعم��ال يف مواجه��ة احل�صان��ة الت��ي حتظ��ى به��ا �إ��سرائيل
نف��ذ املرك��ز مب��ادرات ون�ش��اطات متنوع��ة عل��ى امل�س��تويني ال��دويل والوطن��ي ،مب��ا
يف ذل��ك :تنفيذ/امل�ش��اركة يف بعث��ات منا��صرة واجتماع��ات دولي��ة؛ تنظيم/امل�ش��اركة
يف م�ؤمت��رات وور���ش عم��ل ولق��اءات وطني��ة؛ عق��د اجتماع��ات م��ع دبلوما�س��يني
ووف��ود دولي��ة زائ��رة؛ تنفي��ذ ج��والت ميداني��ة لدبلوما�س��يني/وفود دولي��ة زائ��رة؛
وتوجي��ه ر�س��ائل/عرائ�ض لأ�صح��اب الواج��ب الدولي�ين والوطني�ين.
 1.3.5.١تنفيذ/امل�شاركة يف بعثات منا�رصة واجتماعات دولية
�ش��هد الع��ام  2017تراجع�� ًا كب�يراً يف ق��درة املرك��ز عل��ى
تنفي��ذ وامل�ش��اركة يف بعث��ات منا��صرة واجتماع��ات دولي��ة،
وذل��ك ب�س��بب احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة،
وا�س��تمرار القي��ود الت��ي تفر�ضه��ا ق��وات االحت�لال عل��ى
التنق��ل وحظ��ر ال�س��فر عل��ى مدي��ر املرك��ز ،املحام��ي
راج��ي ال�ص��وراين ،وطاق��م املرك��ز املكل��ف مبه��ام منا��صرة
دولي��ة .ويف بع���ض الأحي��ان متك��ن �أع�ض��اء املرك��ز م��ن
امل�ش��اركة يف فعالي��ات دولي��ة بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين،
يف ح�ين مت الغ��اء اجتماع��ات مق��رة للتنفي��ذ خ�لال
ه��ذا الع��ام ،ومت االعت��ذار ع��ن امل�ش��اركة يف العدي��د م��ن
ن�ش��اطات ينظمه��ا ال��شركاء و�أ�صح��اب م�صلح��ة .فيم��ا
يل��ي قائم��ة ب�أه��م الن�ش��اطات الت��ي متك��ن املرك��ز م��ن
امل�ش��اركة فيه��ا بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين.
امل�ش��اركة بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين يف مهم��ة منا��صرة يف
ا لرن و ي��ج
بدع��وة م��ن ال��شركاء امل�س��اعدات الكن�س��ية الرنويجي��ة
( )NCAوامل�س��اعدات الكن�س��ية الدمناركي��ة ( ،)DCAكان م��ن
املق��رر �أن ي�ش��ارك حم��دي �ش��قورة ،نائ��ب مدي��ر املرك��ز
ل�ش���ؤون الربام��ج يف مهم��ة منا��صرة يف الرنوي��ج خ�لال
الف�ترة م��ن  ،2017/08/01 - 7/28ت�ش��مل امل�ش��اركة يف
�س��يمنار تنظم��ه الكني�س��ة الرنويجي��ة يف مدين��ة ترونده��امي
ولق��اءات م��ع م�س���ؤولني �سيا�س��يني و�صحقي�ين ،وكذل��ك
ع��دد م��ن اللق��اءات يف �أو�س��لو م��ع ممثل�ين ع��ن وزارة
اخلارجي��ة الرنويجي��ة ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين .وعل��ى

الرغ��م م��ن اجله��ود احلثيث��ة الت��ي بذله��ا ال��شركاء ،مل ت�س��مح
�س��لطات االحت�لال ملمث��ل املرك��ز بال�س��فر .وعو�ض�� ًا ع��ن
ذل��ك �ش��ارك بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين يف حلق��ة النقا���ش
الت��ي نظمته��ا الكني�س��ة بتاري��خ  ،2017/08/30ع�لاوة
ع��ن �إج��راء مقابل��ة �صحفي��ة مطول��ة م��ع واح��دة م��ن
ك�برى ال�صح��ف يف ترونده��امي.
 1.3.5.2تنظيم/امل�شاركة يف م�ؤمترات وندوات دولية
ب�س��بب احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة وا�س��تمرار
ق��وات االحت�لال حظ��ر �س��فر مدي��ر املرك��ز والطاق��م
املكل��ف ،مل يت��م تنفي��ذ �أي م�ؤمت��رات �أو ن��دوات دولي��ة
م��ن قب��ل املرك��ز ،فيم��ا مت االعت��ذار ع��ن امل�ش��اركة يف
فعالي��ات خارجي��ة .ويف ح��االت حم��دودة مت��ت امل�ش��اركة
بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين م��ع غ��زة.
 :2017/07/281 .1حت��دث راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز ،يف لق��اء م��ع وف��د دين��ي م�ش�ترك نظمت��ه
ث�لاث منظم��ات �أمريكي��ة ه��يInterfaith Peace-( :
 ،)Builders)- (Jewish Voice for Peaceو(American
 .)Muslims for Palestineوق��د مت��ت امل�ش��اركة
بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين م��ع غ��زة ،ق��دم
ال�ص��وراين عر�ض�� ًا مف�ص�ل ً
ا ح��ول �أو�ض��اع حق��وق
الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
 :2017/08/172 .2حت��دث راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز ،يف لق��اء ث��انٍ م��ع وف��د دين��ي م�ش�ترك نظمت��ه
املنظم��ات الث�لاث �س��ابقة الذك��ر ،ومت��ت امل�ش��اركة
�أي�ض�� ًا بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين م��ع غ��زة.
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م�ؤ�رشات
• بلغ عدد امل�شاركات اثنتان.
 1.3.5.3تنظيم/امل�شاركة يف م�ؤمترات وور�ش عمل وفعاليات وطنية
ت�ش��كل ه��ذه الن�ش��اطات ج��زءاً �أ�سا�س��ي ًا يف جه��ود
الت�ش��بيك الت��ي عم��ل عليه��ا املرك��ز عل��ى م��دار الع��ام
م��ع منظم��ات حق��وق الإن�س��ان واملجتم��ع امل��دين
وغريه��م م��ن �أ�صح��اب امل�صلح��ة ،به��دف بل��ورة
ا�س�تراتيجيات منا��صرة موح��دة لل�ضغ��ط عل��ى �أ�صح��اب
الواج��ب الدولي�ين ومطالبته��م للتدخ��ل لو�ض��ع ح��د
للح�صان��ة الت��ي حتظ��ى به��ا �إ��سرائيل .فيم��ا يل��ي عر���ض
لأب��رز الفعالي��ات الت��ي نظمها�/ش��ارك فيه��ا �أع�ض��اء م��ن
املرك��ز ب���أوراق عم��ل:
حفل �إطالق التقرير ال�سنوي 2016
بتاري��خ  ،2017/04/10نظ��م املرك��ز فعالي��ة خا�ص��ة
يف قاع��ة الروت���س بغ��زة لإط�لاق التقري��ر ال�س��نوي
للع��ام  ،2016ع��دد كب�ير م��ن ال�ش��خ�صيات الب��ارزة م��ن
�صن��اع ق��رار و�سيا�س��يني وم��ن ممثل��ي منظم��ات حق��وق
الإن�سان وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين وال�ش��باب،
و�س��ط تغطي��ة �إعالمي��ة كب�يرة .وق��د �أعل��ن ع��ن
�إطالق التقرير بكلم��ة للدكت��ور ريا���ض الزعن��ون،
رئي���س جمل���س �إدارة املرك��ز ،وق��دم راج��ي ال�ص��وراين،
مدي��ر املرك��ز عر�ض�� ًا مرك��زاً للتقري��ر .وق��د حظ��ي حف��ل
�إط�لاق التقري��ر بتغطي��ة اعالمي��ة وا�س��عة م��ن وكاالت
انب��اء حملي��ة واقليمي��ة ،كم��ا ونقل��ت وقائ��ع امل�ؤمت��ر عل��ى
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ب�ش��كل مبا��شر بال�ص��ور
والفيديوه��ات .وق��د �ش��ارك يف التغطي��ة االعالمي��ة ع��دد
كب�ير م��ن املدون�ين واملغردي��ن عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي ،وخا�ص��ة موق��ع توي�تر.

حفل اطالق التقرير ال�سنوي .2016

لق��اء ح��واري ح��ول جه��ود منظم��ات حق��وق الإن�س��ان �أم��ام
املحكم��ة اجلنائي��ة
عق��د اللق��اء يف مق��ر ف��رع املرك��ز بخ��ان يون���س
بتاري��خ  ،2017/03/15مب�ش��اركة ع��دد م��ن النخ��ب
وال�ش��خ�صيات الوطني��ة و�إعالمي�ين .حت��دث يف اللق��اء
املحام��ي راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر املرك��ز ،م�س��تعر�ض ًا
املذك��رات القانوني��ة املقدم��ة م��ن منظم��ات حق��وق
الإن�س��ان للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة .و�ش��دد ال�ص��وراين
عل��ى �أن املعرك��ة القانوني��ة ملالحق��ة جمرم��ي احل��رب
الإ��سرائيليني ممن��وع خ�س��ارتها ،م�ش�يرا �إىل وج��ود طاق��م
عم��ل مو�س��ع م��ن فل�س��طينيني �إىل جان��ب � 14ش��خ�صية
دولي��ة م��ن خ�يرة العق��ول القانوني��ة يعمل��ون به��ذا
املل��ف لإميانه��م بعدال��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية .و�أك��د
عل��ى �أن ه��ذه املعرك��ة تعت�بر م��ن �أخط��ر املع��ارك الت��ي
�س��تواجهها �إ��سرائيل يف املرحل��ة املقبل��ة.

�أ .راجي ال�صوراين خالل لقاء حواري عقد يف خان يون�س.
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لقاء حواري حول جهود مالحقة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني
عق��د املرك��ز ه��ذا اللق��اء م��ع نخب��ة م��ن ك��وادر
املجتم��ع امل��دين و�صحافي�ين و�أكادميي�ين يف مدين��ة رف��ح
بتاري��خ  ،2017/03/23بالتع��اون م��ع اجلمعي��ة الوطني��ة
للدميقراطي��ة والقان��ون يف رف��ح .حت��دث يف اللق��اء
املحام��ي راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر املرك��ز ،م�ؤك��داً عل��ى
�أن املذك��رات القانوني��ة الت��ي قدم��ت ملحكم��ة اجلناي��ات
الدولي��ة م��ن قب��ل منظم��ات حق��وق الإن�س��ان الفل�س��طينية
ت�س�ير كم��ا ه��و متوق��ع ،وع�بر ع��ن �أمل��ه ب���أن تنته��ي
املرحل��ة االوىل متهي��داً لإحالته��ا اىل املحكم��ة اجلنائي��ة حت��ى
نهاي��ة الع��ام اجل��اري .و�ش��دد ال�ص��وراين ب���أن ح��ق تقري��ر
امل�ص�ير الت��ي ن��ادت ب��ه العدي��د م��ن املعاه��دات الدولي��ة
ه��و لي���س ح��ق فح�س��ب ،ب��ل ه��و واج��ب عل��ى
ال�ش��عوب الت��ي تخ�ض��ع ل�س��يطرة االحت�لال ملمار�س��ة ه��ذا
احل��ق ،وواج��ب عل��ى ال�ش��عوب العم��ل عل��ى ني��ل ه��ذا
احل��ق بكاف��ة الو�س��ائل امل��شروعة ،م�ؤك��دا ان م�ؤ�س�س��ات
حق��وق االن�س��ان الفل�س��طيني توظ��ف القان��ون يف خدم��ة
ه��ذا احل��ق م��ن خ�لال عمله��ا القان��وين ملالحق��ة جمرم��ي
احل��رب اال��سرائيليني للو�ص��ول اىل ان�ص��اف ال�ضحاي��ا.
ن��دوة بعن��وان «واق��ع حق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية
املحتل��ة واجله��ود ملالحق��ة جمرم��ي احل��رب الإ��سرائيليني»
نظ��م املرك��ز ه��ذه الن��دوة بتاري��خ ،2017/04/20
بالتع��اون م��ع جمعي��ة مرك��ز املغ��ازي الثق��ايف ،يف
خمي��م املغ��ازي مبحافظ��ة الو�س��طى ،مب�ش��اركة نخب��ة م��ن
ال�ش��خ�صيات الوطني��ة والفعالي��ات املجتمعي��ة يف حمافظ��ة
الو�س��طى .حت��دث يف الن��دوة املحام��ي راج��ي ال�ص��وراين،
مدي��ر املرك��ز ،م�س��تعر�ض ًا التده��ور امل�س��تمر يف حال��ة
حق��وق الإن�س��ان وم��ا تقرتف��ه ق��وات االحت�لال م��ن
انته��اكات عل��ى امت��داد الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
وطال��ب ال�ص��وراين بتكثي��ف اجله��ود م��ن �أج��ل ن��صرة
و�إ�س��ناد املعتقل�ين الفل�س��طينيني يف �س��جون االحت�لال
الذي��ن يخو�ض��ون ا�رضاب�� ًا ع��ن الطع��ام.

�أ .راجي خالل لقاء حواري يف خميم املغازي.

فعاليات وطنية �شارك فيها �أع�ضاء املركز كمتحدثني
�ش��ارك مدي��ر و�أع�ض��اء املرك��ز يف العدي��د م��ن االن�ش��طة
والفعالي��ات ،كان م��ن �ضمنه��ا م�ؤمت��رات ون��دوات
وحما��ضرات وغريه��ا م��ن اللق��اءات ،عل��ى امل�س��توى
الوطن��ي ،تناول��ت مناق�ش��ات تت�ص��ل بانته��اكات �إ��سرائيل
حلق��وق الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل الإن�س��اين .علم�� ًا
ب���أن بع���ض امل�ش��اركات مت��ت م��ن قط��اع غ��زة بوا�س��طة
و�س��ائل االت�ص��ال الإلك�تروين ب�س��بب الإغ�لاق �أو احلظ��ر
م��ن ال�س��فر م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي.
» »� :2017/03/01ش��ارك راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز يف �أعم��ال امل�ؤمت��ر القان��وين ال�س��نوي اخلام���س
لنقاب��ة حمام��ي فل�س��طني .عق��د امل�ؤمت��ر يف فن��دق امل�ش��تل
بغ��زة ،وق��دم ال�ص��وراين ورق��ة عم��ل دور امل�ؤ�س�س��ات
القانوني��ة واحلقوقي��ة يف مواجه��ة انته��اكات ق��وات
االحت�لال الإ��سرائيلي.
» »� :2017/03/09ش��ارك راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز ،متحدث�� ًا يف ن��دوة نظمه��ا مرك��ز قد�س��نا
للدرا�س��ات والتطوي��ر ح��ول انته��اكات ق��وات االحت�لال
الإ��سرائيلي بح��ق ال�صحفي�ين .عق��دت الن��دوة يف مق��ر
دي��وان املوظف�ين بغ��زة.
» »� :2017/04/26ش��ارك خلي��ل �ش��اهني ،مدي��ر وح��دة
احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،بورق��ة
عم��ل بعن��وان «احل��ق يف ال�صح��ة للنازح�ين بع��د
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م��رورو � 3س��نوات عل��ى الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى القط��اع »،وذل��ك
يف امل�ؤمت��ر ال��ذي نظمت��ه م�ؤ�س�س��ة درا�س��ات املجتم��ع امل��دين ( )CIVITASيف فن��دق
الكوم��ودور بغ��زة.
» »� :2017/06/05ش��ارك راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر املرك��ز ،متحدث�� ًا يف الن��دوة
الت��ي نظمه��ا احت��اد وكاالت التنمي��ة الدولي��ة ( )AIDAيف القد���س ،مبنا�س��بة م��رور
 50عام�� ًا عل��ى االحت�لال الإ��سرائيلي.
» »� :2017/07/23ش��ارك حم��دي �ش��قورة ،نائ��ب مدي��ر املرك��ز ل�ش���ؤون الربام��ج
يف لق��اء نظم��ه جمل���س كنائ���س ال��شرق الأدين مبنا�س��بة زي��ارة رودمل��ار بيون��و دي
فاري��ا ال�س��كرتري الع��ام اجلدي��د لتحال��ف ( ،)ACTوه��و حتال��ف ي�ض��م نح��و
 140كني�س��ة ومنظم��ة يف الع��امل .عق��د اللق��اء يف فن��دق الروت���س بغ��زة ،وق��دم
�ش��قورة عر�ض�� ًا ح��ول �أو�ض��اع حق��وق الإن�س��ان.
» »� :2017/09/06ش��ارك خلي��ل �ش��اهني ،مدي��ر وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،بورق��ة عم��ل بعن��وان «احل��ق يف ال�صح��ة :الإط��ار
العي��اري حلق��وق الإن�س��ان »،وذل��ك يف ور�ش��ة العم��ل اال�س�تراتيجية الت��ي
نظمته��ا منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة يف قاع��ة الالي��ت هاو���س بغ��زة.
م�ؤ�رشات
•نظم املركز  4فعاليات وطنية حول انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي.
•بل��غ ع��دد م�ش��اركات �أع�ض��اء املرك��ز ب���أوراق عم��ل يف فعالي��ات عل��ى امل�س��توى
املحل��ي  6م�ش��اركات.
 1.3.5.4عقد اجتماعات مع دبلوما�سيني /وفود دولية/منظمات دولية
عق��د املرك��ز �سل�س��لة م��ن االجتماع��ات م��ع دبلوما�س��يني ووف��ود دولي��ة زائ��رة
ومنظم��ات دولي��ة عامل��ة يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة .وا�س��تعر�ض املرك��ز خ�لال
اللق��اءات حال��ة حق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،واطل��ع ال��زوار
٢٨
عل��ى �أعم��ال املرك��ز وخطط��ه حلماي��ة حق��وق الإن�س��ان.
خلي��ل �ش��اهني ،مدي��ر وح��دة احلق��وق
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة خ�لال جول��ة
ميداني��ة يف مين��اء غ��زة لوف��د.

 .28ملح��ق رق��م ( )3يت�ضم��ن ج��دو ًال تف�صيلي�� ًا
باللق��اءات املذك��ورة��� ،ص.216
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م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اللق��اءات الت��ي عقده��ا املرك��ز م��ع دبلوما�س��يني ووف��ود دولي��ة زائ��رة
ومنظم��ات دولي��ة عامل��ة يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة  91لق��ا ًء.
 1.3.5.5تنفيذ جوالت ميدانية للدبلوما�سيني والوفود الدولية الزائرة
عم��ل املرك��ز عل��ى �إط�لاع وف��ود دبلوما�س��ية ومملث��وا منظم��ات دولي��ة عل��ى
الأوا�ض��اع الإن�س��انية يف قط��اع غ��زة ،وذل��ك م��ن خ�لال تنظي��م ج��والت ميداني��ة
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يف قط��اع ،مبرافق��ة باحث��وا املرك��ز امليداني��ون لأماك��ن
تعر�ض��ت لأعم��ال تدم�ير منهج��ي خ�لال الع��دوان
الإ��سرائيلي الأخ�ير عل��ى قط��اع غ��زة يف الع��ام ،2014

والأماك��ن الأخ��رى الت��ي تعر�ض��ت العت��داءات ا��سرائيلية
متك��ررة .كم��ا وق��ام املرك��ز بتنظي��م لق��اءات لل��زوار م��ع

�ضحاي��ا اجلرائ��م الإ��سرائيلية م��ن املدني�ين الفل�س��طينيني.
جدول يو�ضح تفا�صيل اجلوالت امليدانية التي نظمها املركز لوفود و�شخ�صيات دولية
تاريخ اجلولة

الوفد الزائر

مالحظات

2017/01/11

وفد من منظمة Grassroots

جولة ميدانية ولقاءات مع �صيادين

2017/09/16

وفد م�ؤ�س�سة ميزوريور الأملانية

�إحدى امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة للمركز� .ضم الوفد كل من برينهارد �شيفر،
م�س�ؤول مبادرة القانون الدويل الإن�ساين؛ رالف �أوجلر ،م�س�ؤول �إعالمي؛
ود .فولكر ريهل ،امل�س�ؤول يف مكتب امل�ؤ�س�سة يف برلني.

 20 -10يوليو
2017

جوالت ميانية لل�صحفي الياباين
دوي فيت�شكوين

نظم املركز العديد من الزيارات امليدانية لل�صحفي دوي ،مكنه حاللها من
االطالع على جوانب خمتلفة من انتهاكات االحتالل اال�رسائيلي يف قطاع
غزة ،بهدف اعداد افالم وثائقية مت ن�رشها يف �أبرز و�سائل الإعالم الياباين.

2017/11/25

 Suzan Powerمن م�ؤ�س�سة
احلق رام اهلل

جولة يف ميناء ال�صيادين ،اجتماع مع �أع�ضاء نقابة ال�صيادين ومقابلة عدد من
ال�صيادين الذين تعر�ضوا النتهاكات ،وجولة بحرية يف عر�ض مياه بحر غزة.

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اجل��والت الت��ي نظمه��ا املرك��ز لوف��ود
دولي��ة زائ��رة  4ج��والت.
 1.3.5.٦توجيه ر�سائل وعرائ�ض لأ�صحاب الواجب الدوليني
ان�ض��م املرك��ز �إىل ر�س��ائل وعرائ���ض وجه��ت لفاعل�ين
دولي�ين م��ن خ�لال جمل���س منظم��ات حق��وق الإن�س��ان
ا لفل�س��طينية .
م�ؤ�رشات
•ع��دد البيان��ات الت��ي �ص��درت ع��ن جمل���س منظم��ات
حق��وق الإن�س��ان  19بيان�� ًا تعلق��ت باالنته��اكات الإ��سرائيلية

�أ .ج�بر و�ش��اح ،ع�ض��و جمل���س ادارة املرك��ز ،يطل��ع وف��د م�ؤ�س�س��ة ميزي��رور
عل��ى معان��اة ال�صيادي��ن يف بح��ر غ��زة.
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 1.3.6ا�س��تخدم املرك��ز �آلي��ات حق��وق الإن�س��ان يف الأمم املتح��دة للح��ث عل��ى اتخ��اذ
�إج��راءات �ض��د احل�صان��ة الإ��سرائيلية
ق��ام املرك��ز با�س��تخدام العدي��د م��ن الآلي��ات الأممي��ة يف �إط��ار جه��ده ملكافح��ة
احل�صان��ة الإ��سرائيلية� .ش��ملت الآلي��ات الإدالء بال�ش��هادة �أم��ام جلن��ة حتقي��ق �أممي��ة،
ا�س��تخدام االج��راءات اخلا�ص��ة ،تق��دمي مداخ�لات �أم��ام �أج�س��ام الأمم املتح��دة ،عق��د
ات�ص��االت م��ع املفو���ض ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان واملقرري��ن اخلا�ص�ين ،وامل�ش��اركة
يف ف��رق وجمموع��ات عم��ل خا�ص��ة باحلماي��ة.
 1.3.6.1الإدالء بال�ش��هادة �أمام اللجنة املعنية بالتحقيق يف املمار�س��ات الإ��سرائيلية التي ت�ؤثر على حقوق
الإن�سان لل�شعب الفل�سطيني والعرب الآخرين يف الأرا�ضي املحتلة
بتاري��خ  13يولي��و � ،2017أدىل راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر املرك��ز ،بال�ش��هادة �أم��ام
ه��ذه اللجن��ة الأممي��ة الت��ي حتق��ق يف املمار�س��ات الإ��سرائيلية الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى حق��وق
الإن�س��ان لل�ش��عب الفل�س��طيني والع��رب الآخري��ن يف الأرا�ض��ي املحتل��ة .وق��د عق��دت
اللجن��ة جل�س��اتها يف العا�صم��ة الأردني��ة عم��ان ب�س��بب من��ع �س��لطات االحت�لال
اللجن��ة م��ن الدخ��ول �إىل الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،ومت��ت امل�ش��اركة م��ن غ��زة
بوا�س��طة ال�س��كايب .وا�س��تعر�ض مدي��ر املرك��ز يف �ش��هادته االنته��اكات الت��ي اقرتفته��ا
ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي املنف��ذة خ�لال الف�ترة الزمني��ة الت��ي تغطيه��ا حتقيق��ات
اللجن��ة.
م�ؤ�رشات
•يق��وم ممثل��ون ع��ن املرك��ز ب��الإدالء ب�ش��هادتهم �أم��ام اللجن��ة �س��نوي ًا ،ويت�ضم��ن
تقري��ر اللجن��ة املق��دم للجمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة معلوم��ات مبني��ة عل��ى ه��ذه
ال�ش��هادات وغريه��ا.
 1.3.6.2تقدمي �شكاوى ومرا�سالت للإجراءات اخلا�صة
وج��ه املرك��ز ع��دداً م��ن املذك��رات �أعدته��ا وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة ل��كل م��ن
مق��رر الأمم املتح��دة اخلا���ص بالأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ومق��رر الأمم املتح��دة
اخلا���ص املعن��ي بالتعذي��ب وغ�يره م��ن ��ضروب املعامل��ة �أو العقوب��ة القا�س��ية �أو
الالان�س��انية �أو املهين��ة.
٢٩

 .29الإج��راءات اخلا�ص��ة ملجل���س حق��وق الإن�س��ان
خ�براء م�س��تقلون يف جم��ال حق��وق الإن�س��ان
مكلف��ون بوالي��ات لتق��دمي تقاري��ر وم�ش��ورة ب�ش���أن
حق��وق الإن�س��ان م��ن منظ��ور موا�ضيع��ي �أو خا���ص
ببل��دان حم��ددة .واملق��ررون اخلا�ص��ون واخل�براء
امل�س��تقلون و�أع�ض��اء الأفرق��ة العامل��ة يعينه��م جمل���س
حق��وق الإن�س��ان ويعمل��ون ب�صفته��م ال�ش��خ�صية.
ويتعه��دون بالتم�س��ك باال�س��تقاللية والكف��اءة
والأهلي��ة والنزاه��ة م��ن خ�لال اال�س��تقامة واحلي��اد
وال�ص��دق وح�س��ن الني��ة.
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م�ؤ�رشات
•متابع��ة الوح��دة  7مذك��رات 2 ،منه��ا وجه��ت للمق��رر اخلا���ص املعن��ي مب�س���ألة
التعذي��ب ب�ش���أن املعتق��ل حمم��د القي��ق ال��ذي �أعل��ن ا�رضاب�� ًا ع��ن الطع��ام
احتجاج�� ًا عل��ى ظ��روف اعتقال��ه غ�ير الإن�س��انية م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال
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الإ��سرائيلي 2 ،.مذك��رة ملجموع��ة العم��ل اخلا���ص
بالإعتق��ال التع�س��في 1 ،مذك��رة ملكت��ب املفو���ض
ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان بجني��ف 1 ،مذك��رة
ملنظم��ات حقوقي��ة �أخ��ري م��ن اج��ل الإف��راج ع��ن
القي��ق ل�س��وء و�ضع��ة ال�صح��ي.
 1.3.6.3تقدمي مداخالت �ش��فوية وكتابية �أمام جمل���س حقوق الإن�س��ان
والأج�سام التعاقدية
مل تقدم مداخالت خالل العام 2017
 1.3.6.4عقد اجتماعات مع مكتب املفو�ض ال�س��امي حلقوق الإن�س��ان
واملقررين اخلا�صني
عق��د املرك��ز اجتماع��ات م��ع املفو���ض ال�س��امي حلق��وق
الإن�س��ان و�أع�ض��اء مكتب��ه ،فيم��ا مت عق��د اجتم��اع م��ع
املق��رر اخلا���ص بالأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
» » :2017/01/07اجتم��اع مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين م��ع جيم���س هين�ين ،مدي��ر مكت��ب
املفو���ض ال�س��امي يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
» » :2017/01/15احتم��اع مدي��ر املرك��ز م��ع ب��اوال
�س��يماز ماغالهي��ز ،مدي��ر مكت��ب غ��زة يف مكت��ب
املفو���ض ال�س��امي ،و�صاب��ر الن�يرب ،م�س���ؤول
حق��وق الإن�س��ان.
» » :2017/03/15اجتم��اع مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين م��ع كل م��ن جيم���س هين�ين ،مدي��ر
مكت��ب املفو���ض ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان يف
الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،ونائبت��ه ج�ين انتيل�لا.
» » :2017/05/16اجتم��اع مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين م��ع مق��رر االمم املتح��دة اخلا���ص بالأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة ال�س��يد ماي��كل لين��ك ،وذل��ك
بوا�س��طة الرب��ط الإلك�تروين م��ع غ��زة.
» » :2017/07/06احتم��اع مدي��ر املرك��ز م��ع ب��اوال
�س��يماز ماغالهي��ز ،مدي��ر مكت��ب غ��زة يف مكت��ب
املفو���ض ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان ،وديفي��د تون��دو
و�س��عيد املده��ون ،م�س���ؤويل حق��وق الإن�س��ان باملكت��ب.

زيارة وفد من مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق االن�سان بغزة للمركز.

»

»

»

»

»

»

» :2017/07/17اجتم��اع مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين م��ع جيم���س هين�ين ،مدي��ر مكت��ب
املفو���ض ال�س��امي.
» :2017/08/23اجتم��اع مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين م��ع ني��ل توب�ين ،مدي��ر مكت��ب غ��زة
يف مكت��ب املفو���ض ال�س��امي ،و�صاب��ر الن�يرب،
م�س���ؤول حق��وق �إن�س��ان يف املكت��ب.
» :2017/08/24اجتم��اع مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين م��ع ني��ل توب�ين ،مدي��ر مكت��ب غ��زة يف
مكت��ب املفو���ض ال�س��امي ،يرافق��ه ب��اوال �س��يماز
ماغالهي���س و�صاب��ر الن�يرب ،م�س���ؤويل حق��وق
االن�س��ان باملكت��ب.
» :207/08/24لق��اء جماع��ي �ض��م طاق��م مكت��ب
املفو���ض ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة وممثل��ي منظم��ات حق��وق
ا لإ ن�س��ا ن .
» :2017/08/29لق��اء ب�ين طاق��م مكت��ب املفو���ض
ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان يف الأر���ض الفل�س��طينية
املحتل��ة م��ع منظم��ات حق��وق الإن�س��ان واملنظم��ات
الن�س��وية والإعالمي��ة ملناق�ش��ة التوجه��ات اال�س�تراتيجية
للمكت��ب .
» :2017/10/17امل�ش��اركة يف اجتماع��ات م��ع
جورجي��ت غاغن��ون ،مدي��ر ق�س��م العملي��ات امليداني��ة
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والتع��اون الفن��ي يف مكت��ب املفو���ض ال�س��امي،
يرافقه��ا مدي��ر و�أع�ض��اء املجت��ب املكت��ب يف الأر���ض
الفل�س��طينية املحتل��ة.
» » :2017/10/18امل�ش��اركة يف اجتم��اع م��ع امل�ست�ش��ار
القان��وين يف مكت��ب املفو���ض ال�س��امي حلق��وق
الإن�س��ان ،وذل��ك يف مق��ر مكت��ب املفو���ض يف غ��زة.
» » :2017/10/19لق��اء مدي��ر املرك��ز م��ع ني��ل توب�ين،
مدي��ر مكت��ب غ��زة.
» »�صورة رقم ()27
» » :2017/10/25اجتم��اع مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين م��ع ديفي��د تون��دو ،م�س���ؤول حق��وق
�إن�س��ان يف مكت��ب املفو���ض ال�س��امي بغ��زة.
» »� :2017/11/09ش��ارك مدي��ر املرك��ز راج��ي
ال�ص��وراين يف الور�ش��ة التح�ضريي��ة للم�ش��اورات
الوطني��ة التفاقي��ة منها�ض��ة �أ�ش��كال التميي��ز العن��صري،
الت��ي نظمه��ا مكت��ب املفو���ض ال�س��امي يف غ��زة،
وق��دم عر�ض�� ًا ح��ول دور املجتم��ع امل��دين يف اع��داد
التقاري��ر ح��ول املعاه��دات وتنفيذه��ا.
» » :2017/12/05ق��دم حم��دي �ش��قورة عر�ض�� ًا
ح��ول دور منظم��ات املجتم��ع امل��دين يف امل�ش��اورات
الوطني��ة املتعلق��ة بالتقاري��ر الوطني��ة للج��ان التعاقدي��ة
املتعلق��ة باتفاقي��ات حق��وق الإن�س��انه ،وذل��ك يف
ور�ش��ة عم��ل خا�ص��ة نظمه��ا مكت��ب املفو���ض
ال�س��امي يف قاع��ة ال�س��ماك بغ��زة.

لقاء مع منظمات �رشيكة ،ومكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق االن�سان بغزة.
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م�ؤ�رشات
•بلغ عدد اللقاءات  15لقا ًء.
 1.3.6.5امل�ش��اركة وامل�س��اهمة يف عم��ل جمموع��ات العم��ل والوكاالت
التابعة للأمم املتحدة
�ش��ارك املرك��ز و�س��اهم ب�ش��كل منتظ��م يف عم��ل العدي��د
م��ن جمموع��ات العم��ل وال��وكاالت التابع��ة ل�ل�أمم
املتح��دة .و�ش��مل ذل��ك م�ش��اركة حمام�ين م��ن وح��دة
امل�س��اعدة القانوني��ة يف االجتماع��ات لقط��اع احلماي��ة
( )Protection Clusterالت��ي يعقده��ا مكت��ب املفو���ض
ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان ملناق�ش��ة انته��اكات ق��وات
االحت�لال الإ��سرائيلي و�س��بل تعزي��ز احلماي��ة ،وجمموع��ات
فرعي��ة �أخ��رى.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد االجتماع��ات الت��ي �ش��ارك فيه��ا حمام��و
املرك��ز  17اجتماع�� ًا ،كم��ا يل��ي:
1.1قط��اع احلماي��ة (8 )Protection Cluster
�إ جتما ع��ا ت .
2.2جمموع��ة العم��ل اخلا�ص��ة باالعتق��ال والإحتج��از

،Arrest and Detention Working Group

اجتم��اع واح��د.
3.3جمموع��ة العم��ل اخلا�ص��ة بالع��ون القان��وين Legal
� 7 ، Task Forceإجتماع��ات
4.4جمموع��ة امل�ست�ش��ارين القانوني�ين  ، LAGاجتم��اع
واح��د.
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النيجة ٢
تــم دعــم عمليــة التحــول الديمقراطــي ،ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الســلطة
ا لفلســطينية

خ�لال الع��ام  ،2017ا�س��تمر عم��ل املرك��ز يف تعزي��ز التح��ول الدميقراطي��ة واح�ترام
حق��وق الإن�س��ان و�س��يادة القان��ون يف مناط��ق ال�س��لطة الفل�س��طينية .ويف �س��بيل ذل��ك،
ق��دم املرك��ز امل�س��اعدة القانوني��ة ل�ضحاي��ا االنته��اكات الفل�س��طينية حلق��وق الإن�س��ان؛
�س��يما للن�س��اء املهم�ش��ات يف ق�ضاي��ا الأح��وال ال�ش��خ�صية والن��وع االجتماع��ي؛
ا�س��تخدام ا�س��اليب ال�ضغ��ط واملنا��صرة م��ن �أج��ل اح�ترام حق��وق الإن�س��ان ،واحل��د
م��ن االنته��اكات �ض��د املواطن�ين الفل�س��طينيني؛ ر�ص��د انته��اكات حق��وق الإن�س��ان
ون��شرها؛ رف��ع الوع��ي املجتمع��ي بحق��وق الإن�س��ان ،تعزي��ز احل��وار وقي��ادة مناق�ش��ات
ح��ول حق��وق الإن�س��ان؛ الت�ش��بيك م��ع ال��شركاء الوطني�ين والدولي�ين ،وغ�ير ذل��ك
م��ن التدخ�لات .وي�أت��ي بالرغ��م م��ن التحدي��ات الت��ي تعي��ق عم��ل املرك��ز واملجتم��ع
امل��دين ككل ،واملتمثل��ة يف ا�س��تمرار االنق�س��ام يف ال�س��لطة الفل�س��طينية وتعطي��ل
املجل���س الت��شريعي وانق�س��ام الق�ض��اء والت�أث�يرات ال�سيا�س��ية الت��ي يخ�ض��ع له��ا.
ال�سيا�سات الفل�سطينية التي مت العمل عليها خالف العام:
اعتم��د املرك��ز ه��ذا الع��ام (� )18سيا�س��ة فل�س��طينية عل��ى �أجن��دة العم��ل اخلا�ص��ة ب��ه،
ك�سيا�س��ات م�س��تهدفة حتت��اج �إىل الت�أث�ير فيه��ا لتتف��ق م��ع املعاي�ير الدولي��ة حلق��وق
الإن�س��ان .وه��ذه ال�سيا�س��ات ه��ي :االنق�س��ام الفل�س��طيني؛ ا�س��تخدام وتنفي��ذ عقوب��ة
الإع��دام؛ القت��ل خ��ارج �إط��ار القان��ون؛ االعت��داءات عل��ى حري��ة ال��ر�أي والتعب�ير
وتقيي��د حري��ة ال�صحاف��ة؛ انته��اكات احل��ق يف تكوي��ن اجلمعي��ات؛ انته��اكات احل��ق
يف التجم��ع ال�س��لمي؛ ا�ص��دار ت��شريعات بطريق��ة غ�ير د�س��تورية؛ التع��دي عل��ى
ا�س��تقاللية الق�ض��اء؛ االعتق��االت التع�س��فية؛ املن��ع م��ن ال�س��فر؛ الفلت��ان الأمن��ي؛ ان��كار
حق��وق ذوي الإعاق��ة؛ انته��اكات احل��ق يف ال�س��كن؛ انته��اكات احل��ق يف ال�صح��ة؛
العن��ف عل��ى �أ�سا���س الن��وع االجتماع��ي؛ ا�س��تخدام التعذي��ب و�س��وء املعامل��ة؛
الظ��روف ال�س��يئة لل�س��جون ومراك��ز االحتج��از؛ واعاق��ة اج��راء االنتخاب��ات العام��ة.
�سيا�سات �ساهم املركز يف تغيريها للتتوافق مع املعايري الدولية:
» »امل�س��اهمة يف تعبي��د الطري��ق �أم��ام مب��ادرات امل�صاحل��ة الفل�س��طينية اجلدي��دة،
والت��ي �أثم��رت ع��ن خط��وات مهم��ة يف طري��ق �إنه��اء االنق�س��ام وت�س��لم حكوم��ة
الوف��اق مهامه��ا يف القط��اع ،ولكنه��ا م��ا زال��ت حتت��اج للمزي��د م��ن العم��ل م��ن
�أج��ل �إنه��اء االنق�س��ام ب�ش��كل كام��ل.
» »�س��اهم عم��ل املرك��ز يف تراج��ع يف بع���ض مظاه��ر االنته��اكات يف الرب��ع الأخ�ير
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م��ن الع��ام  2017وخا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق بالتجم��ع
ال�س��لمي وحري��ة التعب�ير ،حي��ث كان��ت االنته��اكات
ق��د ت�صاع��دت من��ذ بداي��ة الع��ام وحت��ى الرب��ع
الأخ�ير في��ه ،نتيجج��ة ملناكف��ات االنق�س��ام.
»ا�س��تمرار تعلي��ق العم��ل بعقوب��ة الإع��دام ب�ش��كل
ر�س��مي م��ن قب��ل ال�س��لطة الفل�س��طينية من��ذ الع��ام
 2005وه��و تاري��خ �آخ��ر �أح��كام بالإع��دام يف غ��زة
مب�صادق��ة الرئي���س .كم��ا و�س��هم املرك��ز يف وق��ف
تنفي��ذ املزي��د م��ن االعدام��ات ب��دون م�صادق��ة
الرئي���س يف قط��اع غ��زة ،حي��ث نف��ذ خ�لال الع��ام
(� )6أح��كام ،وكان م��ن املفرت���ض �أن يك��ون هن��اك
تنفي��ذ لأح��كام �أخ��رى� ،س��اهم املرك��ز ،م��ن �ضم��ن
م�س��اهمني �أخري��ن ،يف وق��ف تنفيذه��ا ،وله��ا مل
ي�ش��مل الن�ص��ف الث��اين م��ن الع��ام تنفي��ذ �أي �أح��كام
باالع��دام يف قط��اع غ��زة.
»وف��ر املرك��ز احلماي��ة وامل�س��اعدة القانوني��ة لأك�ثر م��ن
(� )112أم��ر�أة وطف��ل ،م��ن خ�لال حتري��ج دع��اوى
�أم��ام املحاك��م املخت�ص��ة ،وحق��ق نتائ��ج �إيجابي��ة يف
مئ��ات الق�ضاي��ا الت��ي تراف��ع فيه��ا املرك��ز.
»�إلغ��اء نظ��ام الت�صاري��ح ال��ذي علم��ت مبوجب��ه وزارة
الداخلي��ة يف غ��زة من��ذ نوفم�بر  2009لل�س��فر ع�بر
حاج��ز �إي��رز ،وال��ذي كان يفر���ض عل��ى امل�ؤ�س�س��ات
واال�ش��خا�ص ب�ش��كل انتقائ��ي .وي�أت��ي ه��ذا التط��ور يف
اعق��اب ت��ويل �أجه��زة الأم��ن التابع��ة حلكوم��ة التواف��ق
ال�صالحي��ات يف املعاب��ر من��ذ تاري��خ  1نوفم�بر .2017
»ال��شروع يف �إع��داد تقاري��ر وطني��ة مبوج��ب التزام��ات

فل�س��طني التعاقدي��ة يف اتفاقي��ات حق��وق الإن�س��ان،
ومنه��ا اتفاقي��ة مناه�ض��ة التعذي��ب؛ والعه��د ال��دويل
للحق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية؛ والعه��د ال��ددويل للحق��وق
االقت�صادي��ة والإجتماعي��ة والثقافي��ة؛ واتفاقي��ة الق�ض��اء
عل��ى كاف��ة ا�ش��كال التميي��ز �ض��د امل��ر�أة (ال�س��يداو)؛
واتفاقي��ة حق��وق اال�ش��خا�ص ذوي االعاق��ة .وه��ذه
التح�ض�يرات خلق��ت حال��ة م��ن احل��راك والنقا���ش
املعم��ق ب�ين �أ�صح��اب امل�صلح��ة املختلف�ين ،وجعل��ت
ال�س��لطة �أك�ثر ح�سا�س��ية للنق��د و�أك�ثر اقب��ا ًال للتع��اون
م��ع م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع املدين.م��ن امل�ؤم��ل �أن يك��ون
لذل��ك �أث��ر �إيجاب��ي وي�ش��كل ن��وع م��ن ال�ضواب��ط
عل��ى �أداء ال�س��لطات العمومي��ة وانته��اكات حق��وق
ا لإن�س��ان.
» »عم��ل املرك��ز واملنظم��ات ال��شريكة �س��اهم يف ع��دم
تفاق��م �أو�ض��اع حق��وق الإن�س��ان ،حي��ث ت�س��اهم
حت��ركات املرك��ز بالتع��اون والت�ش��بيك م��ع امل�ؤ�س�س��ات
الأخ��رى عل��ى كب��ح جم��اح ال�س��لطة ،م��ن خ�لال
ا�س��اليب ال�ضغ��ط واملنا��صرة ،وقن��وات التفاو���ض الت��ي
تتيحه��ا العالق��ات املتوازن��ة الت��ي يقيمه��ا املرك��ز م��ع
اجله��ات الر�س��مية.
» »حتقي��ق تراج��ع ملح��وظ يف موق��ف احلكوم��ة جت��اه
قان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة ،حي��ث قدم��ت م�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع امل��دين ر�ؤيته��ا ح��ول التعدي�لات ال�لازم
�إجرائه��ا عل��ى القان��ون ،ووع��دت احلكوم��ة ب�إع��ادة
نقا���ش القان��ون يف �ض��وء املقرتح��ات ،وه��و م��ا �أك��ده
جمل���س ال��وزراء يف اجتماع��ه املنعق��د بتاري��خ 19
دي�س��مرب .2017
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 2.1تــم تقديــم المســاعدة القانونيــة للفلســطينيين ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الســلطة
الفلســطينية

وا�صل��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة يف املرك��ز تق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة ل�ضحاي��ا
انته��اكات حق��وق الإن�س��ان يف ال�س��لطة الفل�س��طينية بو�س��ائل عدي��دة .وخ�لال
ه��ذا الع��ام ،مت تق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة ملعتقل�ين يف ال�س��جون ومراك��ز التوقي��ف
الفل�س��طينية ،ول�ضحاي��ا التع�س��ف يف ا�س��تخدام ال�س��لطة ،مب��ا يف ذل��ك االعت��داء عل��ى
احلري��ات العام��ة ،وكذل��ك مت م�س��اعدة ح��االت ي�ش��تبه فيه��ا بوج��ود �إهم��ال طب��ي.
م�ؤ�رشات
1 .1بل��غ ع��دد املواطن�ين الذي��ن قدم��ت له��م امل�س��اعدة القانوني��ة عل��ى خلفي��ة
انته��اكات فل�س��طينية � 338ش��خ�ص ًا.

خالل ا�ستقبال عدد من املراجعني يف مقر املركز.

 2.1.1مت تقدمي امل�ساعدة القانونية للمعتقلني يف ال�سجون ومراكز االعتقال الفل�سطينية
قام��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة با�س��تقبال ومتابع��ة �ش��كاوى ب�ش���أن اعتق��ال
مواطن�ين م��ن قب��ل الأجه��زة الأمني��ة ،واحل�ص��ول عل��ى توكي�لات قانوني��ة م��ن
ذويه��م لتمثيله��م �أم��ام ال�س��لطة الفل�س��طينية ،والتدخ��ل ملعرف��ة �أماك��ن احتجازه��م.
وق��د ق��ام حمام��و الوح��دة بعم��ل زي��ارات لع��دد م��ن املعتقل�ين وفح���ص ظ��روف
اعتقاله��م ،مب��ا يف ذل��ك الت�أك��د م��ن ع��دم تعر�ضه��م للتعذي��ب ولالطمئن��ان عل��ى
�أو�ضاعه��م ال�صحي��ة .كم��ا قام��ت الوح��دة بتوجي��ه ع��دد م��ن ال�ش��كاوى �إىل اجله��ات
املخت�ص��ة مب��ا فيه��ا وزارة الع��دل ،النائ��ب الع��ام ،ومراق��ب ع��ام الأجه��زة الأمني��ة.
م�ؤ�رشات
1 .1قدم��ت الوح��دة م�س��اعدة قانوني��ة ل��ـ  222معتق�ل ً
ا يف �س��جون ومراك��ز اعتق��ال
بقط��اع غ��زة.
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 2.1.1.1زيارة ال�سجناء وفح�ص ظروف االعتقال
ق��ام املحام��ون بعم��ل زي��ارات دوري��ة لل�س��جون لفح���ص
ظ��روف االعتق��ال.
م�ؤ�رشات
•تلق��ت الوح��دة  67بالغ�� ًا ح��ول احتج��از مواطن�ين
يف �س��جون ومراك��ز االعتق��ال بغ��زة.
•بل��غ ع��دد زي��ارات حمام��ي الوح��دة لل�س��جون
ومراك��ز االعتق��ال  47زي��ارة ،مت خالله��ا زي��ارة 45
معتق�ل ً
ا.
•مت االفراج عن  15معتق ً
ال بعد تدخل الوحدة.
 2.1.1.2تقدمي ال�ش��كاوى لل�س��لطات املخت�صة ب�ش��أن �س��وء املعاملة يف
ال�سجون
قدم��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة ع��دداً م��ن ال�ش��كاوى
لل�س��لطات املخت�ص��ة ،مب��ا فيه��ا النائ��ب الع��ام يف غ��زة،
وزارة الع��دل ،مراق��ب ع��ام الأجه��زة الأمني��ة يف وزارة
الداخلي��ة ،مدي��ر ع��ام مراك��ز الإ�ص�لاح والت�أهي��ل.
تعلق��ت ال�ش��كاوى باحتج��از مواطن�ين واقتح��ام منازله��م
خالف�� ًا للقان��ون و�إخ�ضاعه��م للتعذي��ب و�س��وء املعامل��ة
والأو�ض��اع ال�صحي��ة للمعتقل�ين ووف��اه بع�ضه��م داخ��ل
مرك��ز التوقي��ف.

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد ال�ش��كاوى والكت��ب املقدم��ة � 13ش��كوى،
معظمه��ا ح��ول احتج��از مواطن�ين خالف�� ًا للقان��ون
والتعذي��ب و�س��وء املعامل��ة.
•بل��غ ع��دد اللق��اءات م��ع اجله��ات املخت�ص��ة م��ن
اج��ل االطمئن��ان عل��ى الو�ض��ع القان��وين للمحتجزي��ن
 4لق��اء.
•بل��غ ع��دد املرا�س�لات بخ�صو���ص طل��ب زي��ارة
حمتجزي��ن  13مرا�س��لة.
 2.1.1.3رف��ع ق�ضاي��ا �أم��ام املحاك��م �ض��د االعتق��ال غ�ير القان��وين
والتعذي��ب
مل يتم رفع ق�ضايا خالل العام .2017
 2.1.1.4تقدمي اال�ست�شارات القانونية لذوي املعتقلني
قدم��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة ا�ست�ش��ارات قانوني��ة
ل��ذوي املعتقل�ين.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اال�ست�ش��ارات الت��ي قدمته��ا وح��دة
امل�س��اعدة القانوني��ة ل��ذوي املعتقل�ين  162ا�ست�ش��ارة.

حفل وداع �أقامه املركز ملديرة �أوت�شا يف غزة بتاريخ  2فرباير .2017
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 2.1.2مت تقدمي امل�ساعدة القانونية ل�ضحايا التع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة
قدم��ت الوح��دة القانوني��ة امل�س��اعدة ملواطن�ين تعر�ض��وا النته��اكات ناجت��ة ع��ن
التع�س��ف يف ا�س��تخدام ال�س��لطة واالعت��داء عل��ى احلري��ات العام��ة �أو ع��دم وف��اء
ال�س��لطات العام��ة يف القي��ام مب�س���ؤولياتها وفق�� ًا للقان��ون.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد املواطن�ين الذي��ن قدم��ت له��م امل�س��اعدة القانوني��ة عل��ى خلفي��ة
تع�س��ف �أو ادع��اء تع�س��ف يف ا�س��تخدام ال�س��لطة  98مواطن�� ًا.
 2.1.2.1تقدمي �شكاوى للنائب العام ،الوزارات وال�سلطات املخت�صة الأخرى
» »مت توجي��ه �ش��كاوى نياب��ة ع��ن ال�ضحاي��ا للجه��ات املخت�ص��ة يف ال�س��لطة الفل�س��طينية
وبع���ض املداخ�لات م��ع جه��ات حقوقي��ة اخ��رى.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد ال�شكاوى التي وجهتها الوحدة للجهات املخت�صة � 12شكوى.
•تلق��ت الوح��دة ردوداً عل��ى � 4ش��كاوى ،بينه��ا  2ردود �إيجاب��ي ل�صال��ح ال�ضحاي��ا
و 2ردود �س��لبية.
جدول يو�ضح توزيع ال�شكاوى ح�سب اجلهة املقدمة لها
اجلهة املقدم لها ال�شكوى

عدد ال�شكاوى

اجلهة املقدمة لها ال�شكوى

عدد ال�شكاوى

وزارة الداخلية -هيئة املعابر-

3

التنمية الإجتماعية

1

وزارة العمل

1

وزارة ال�صحة

1

احتاد املقاوليني

1

وزارة املالية

1

�سلطة الأرا�ضي

2

املراقب العام

1

�سفارة فل�سطني بالقاهرة

1

املجموع

12
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 2.1.2.2رفع ق�ضايا �أمام الق�ضاء
مت رف��ع ق�ضي��ة �أم��ام املحكم��ة الإداري��ة بغ��زة م��ن اج��ل
الطع��ن يف ق��رار �إداري �ص��ادر ع��ن �س��لطة الأرا�ض��ي.

م�ؤ�رشات
•قدم��ت امل�س��اعدة ل��ـ  18مواطن�� ًا عل��ى خلفي��ة
�ش��بهات �إهم��ال طب��ي.

 2.1.2.3تقدمي اال�ست�شارات القانونية
قدم��ت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة ا�ست�ش��ارات ل�ضحاي��ا
التع�س��ف يف ا�س��تخدام ال�س��لطة.

 2.1.3.1تقدمي �شكاوى للنائب العام ووزارة ال�صحة
ا�س��تقبلت وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة ح��االت ب�ش��بهة
الإهم��ال الطب��ي.

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اال�ست�ش��ارات املقدم��ة م��ن وح��دة
امل�س��اعدة القانوني��ة .76

م�ؤ�رشات
• قدمت الوحدة � 4شكاوى لوزارة ال�صحة.
• تلقت الوحدة رداً واحداً وكانت نتيجته �سلبية.

 2.1.3مت تقدمي امل�ساعدة القانونية ل�ضحايا الإهمال الطبي
وا�صل��ت الوح��دة القانوني��ة تق��دمي خدماته��ا ملواطن�ين
يف ق�ضاي��ا تت�ص��ل ب�ش��بهات �إهم��ال طب��ي م��ن جان��ب
م��زودي اخلدم��ات الطبي��ة.

 2.1.3.2تقدمي ا�ست�شارات قانونية
•بلغ عدد اال�ست�شارات املقدمة  14ا�ست�شارة.

خ�لال زي��ارة وزارة ال�صح��ة ب��رام اهلل به��دف تعزي��ز
العالق��ات وحت�س�ين م�س��توي التع��اون.
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 2.2تــم تقديــم المســاعدة القانونيــة للنســاء المهمشــات فــي قضايــا األحــوال الشــخصية والنــوع
االجتماعــي

وا�صل��ت وح��دة امل��ر�أة خ�لال ه��ذا الع��ام عمله��ا عل��ى تعزي��ز و�ص��ول الن�س��اء
للعدال��ة ،خ�صو�ص�� ًا املهم�ش��ات ،م��ن خ�لال تق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة له��ن،
حي��ث مثل��ت الوح��دة مئ��ات الن�س��اء يف املحاك��م ال��شرعية وح�صل��ت عل��ى اح��كام
ل�صاحل��ن ،وقدم��ت الوح��دة مئ��ات اال�ست�ش��ارات القانوني��ة للن�س��اء.كما وع��ززت
الوح��دة تعاونه��ا م��ع املحاك��م ال��شرعية ،وم��ع م�ؤ�س�س��ات ن�س��وية وجمتمعي��ة م��ن
اج��ل ت�س��هيل و�ص��ول الن�س��اء للق�ض��اء .كم��ا اهتم��ت الوح��دة خ�لال الع��ام بتعزي��ز
التع��اون م��ع بي��ت الأم��ان اخلا���ص برعاي��ة الن�س��اء املعنف��ات و �س��جن ان�ص��ار
املرك��زي اخلا���ص بالن�س��اء م��ن خ�لال تنظي��م زي��ارات دوري��ة مبع��دل � 4إىل � 5ش��هري ًا
زي��ارات لبي��ت الأم��ان ،ومبع��دل زي��ارة واح��دة �ش��هري ًا ل�س��جن الن�س��اء وتق��دمي
خدم��ات قانوني��ة للنزي�لات.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد الن�س��اء اللوات��ي تلق�ين م�س��اعدة قانوني��ة م��ن وح��دة امل��ر�أة يف ق�ضاي��ا
الأح��وال ال�ش��خ�صية والن��وع االجتماع��ي � 638إم��ر�أة.
•بل��غ ع��دد الأطف��ال الذي��ن ا�س��تفادوا م��ن امل�س��اعدة القانوني��ة املقدم��ة للن�س��اء
 391طف�ل ً
ا.

املحامية �أية الوكيل ،خالل لقاء توعوي حول العدالة وامل�ساواة اجلندرية يف العمل.
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 2.2.1رفع ق�ضايا �أمام املحاكم ال�رشعية
وا�صل��ت الوح��دة ا�س��تقبال �ش��كاوى الن�س��اء يف ق�ضاي��ا الأح��وال ال�ش��خ�صية ومتثيله��ن
�أم��ام املحاك��م ال��شرعية يف قط��اع غ��زة .وتوف��ر الوح��دة خدم��ات قانوني��ة م��ن
خ�لال طاق��م م��ن املحامي��ات واملحام�ين املخت�ص�ين يف املحاك��م ال��شرعية .وخالف�� ًا
للق�ض��اء امل��دين ال��ذي �ش��هد تده��وراً خط�يراً عل��ى م��دى �س��نوات االنق�س��ام ،مم��ا
ا�ضط��ر املرك��ز �إىل االمتن��اع ع��ن التوج��ه للمحاك��م لع��دة �س��نوات ،ا�س��تمر املرك��ز
يف العم��ل �أم��ام الق�ض��اء ال��شرعي .وق��د تنوع��ت الق�ضاي��ا الت��ي تابعته��ا الوح��دة
عل��ى م��دار الع��ام ،كان �أبرزه��ا ق�ضاي��ا نفق��ة ،عف���ش بي��ت ،مه��ر م�ؤج��ل ،ح�ضان��ة
�أطف��ال ،ور�ؤي��ة �أبن��اء ,تفري��ق.
ولتعزي��ز احلماي��ة القانوني��ة للن�س��اء وو�صوله��ن للعدال��ة ،وا�صل��ت الوح��دة تعاونه��ا م��ع
املحاك��م ال��شرعية حي��ث تق��وم املحاك��م ال��شرعية بتحوي��ل الن�س��اء اللوات��ي يحتج��ن اىل
امل�س��اعدة للوح��دة ليت��وىل حماموه��ا الرتاف��ع عنه��ن جمان�� ًا وتق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة له��ن.
كم��ا ج��رى العم��ل عل��ى تعزي��ز العالق��ة م��ع م�ؤ�س�س��ات �أهلي��ة ،ن�س��وية وجمتمعي��ة
وحقوقي��ة ،حي��ث تق��وم تل��ك امل�ؤ�س�س��ات ب�إحال��ة ق�ضاي��ا ملتابعته��ا م��ن قب��ل الوح��دة.
وق��د �أحيل��ت العدي��د م��ن الق�ضاي��ا خ�لال ه��ذا الع��ام م��ن مرك��ز �صح��ة امل��ر�أة-
جبالي��ا  ،جمعي��ة الوفاق-رف��ح ،املرك��ز الفل�س��طيني للدميقراطي��ة وح��ل النزاع��ات,
الهيئ��ة امل�س��تقلة حلق��وق االن�س��ان ,مرك��ز املي��زان حلق��وق االن�س��ان ,مرك��ز الن�ش��اط
الن�س��ائي-الدرج ,احت��اد جل��ان العم��ل ال�صح��ي و جمعي��ة عاي�ش��ة للم��ر�أة والطف��ل.
ومن �أبرز املعيقات التي واجهتها الوحدة خالل هذا العام :2017
��� اغل��ب املحاك��م فيه��ا
1 .1تكد���س ع��دد الق�ضاي��ا ام��ام املحاك��م ال��شرعية نظ��راً لأن أ
قا���ض واح��د ينظ��ر يف خمتل��ف الق�ضاي��ا ،م��ن ق�ضاي��ا التنفي��ذ ومعام�لات الإرث،
ٍ
مم��ا ي���ؤدي اىل �إطال��ة �أم��د التقا�ض��ي �أم��ام احلاك��م ،وه��ذا ل��ه ت�أث�ير عل��ى عم��ل
الوح��دة وع��دد الق�ضاي��ا الت��ي م��ن املمك��ن رفعه��ا خ�لال ال�ش��هر الواح��د مم��ا
ي�ضطرن��ا اىل ترحي��ل ع��دد م��ن الق�ضاي��ا اىل �ش��هر �آخ��ر.
2 .2ارتف��اع ر�س��وم الدع��اوى املرفوع��ة ام��ام املحاك��م ال��شرعية خ�لال الع��ام ،مم��ا
�أدى اىل ازدي��اد ع��دد الق�ضاي��ا ال��واردة اىل الوح��دة وازدي��اد ع��دد الق�ضاي��ا
املحول��ة اىل الوح��دة م��ن امل�ؤ�س�س��ات الأخ��رى.
م�ؤ�رشات
1 .1بل��غ ع��دد الق�ضاي��ا الت��ي تابعته��ا الوح��دة �أم��ام املحاك��م ال��شرعية خ�لال ه��ذا الع��ام
 1189ق�ضي��ة ،منه��ا  1142ق�ضي��ة وردت للوح��دة خ�لال الع��ام 2017م.
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 2 .2تو�ضح اجلداول التالية الق�ضايا التي تابعتها الوحدة �أمام املحاكم ال�رشعية والنتائج املح�صلة:
جدول يو�ضح تنوع الق�ضايا ال�رشعية التي تابعتها الوحدة خالل العام 2017
مو�ض��وع الق�ضي��ة

العدد

مو�ضوع الق�ضية

العدد

نفق��ة
ا �س��ت�ضا فة
ر �ؤي��ة �أبن��اء
مه��ر م�ؤج��ل
�أجرةح�ضان��ة ور�ضاع��ة
اثب��ات زوجي��ة
اثب��ات ن�س��ب
ق�ضاي��ا حج��ر

715
36
26
52
29
9

عف�ش بيت
ح�ضانة
م�صاريف والدة
تفريق
�أجرة م�سكن
طاعة
اثبات طالق
ق�ضايا �أخرى منوعة

117
58
42
92
2
3
5
3

املجم��وع 1189

3 .3بلغ عدد االحكام التي ح�صلت عليها الوحدة ل�صالح الن�ساء  606حكماً.
جدول بنتائج الق�ضايا التي تابعتها وحدة املر�أة �أمام املحاكم ال�رشعية خالل العام 2017
ق�ضايا �أخذت �أحكام

ق�ضايا مازالت قيد النظر

ق�ضايا �أ�سقطت ب�سبب الت�صالح

ق�ضايا اوقفت لعدم متابعة املدعية

املجموع

606

256

273

54

1189

		
جدول يو�ضح عدد الق�ضايا الواردة اىل فروع املركز

»
»
»
»

الفرع الرئي�سي

فرع جباليا

فرع خانيون�س

املجموع

509

327

306

1142

»بل��غ ع��دد الن�س��اء امل�س��تفيدات م��ن امل�س��اعدة القانوني��ة 670ام��ر�أة ،علم��اً ب�أن��ه كث�يراً م��ا مت رف��ع �أك�ثر م��ن ق�ضي��ة للم��ر�أة
الواح��دة ،وه��و م��ا يف��سر ارتف��اع ع��دد الق�ضاي��ا مقارن��ة بع��دد امل�س��تفيدات.
»بلغ عدد الق�ضايا التي وردت اىل وحدة املر�أة خالل العام  1142ق�ضية.
»بلغ عدد الأطفال امل�ستفيدين من امل�ساعدة القانونية 391طفالُ.
»بلغ عدد الق�ضايا التي حولتها املحاكم ال�رشعية للوحدة ملتابعتها 454ق�ضية.
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» »بلغ عدد الق�ضايا التي مت حتويلها من م�ستفدين من خدمات الوحدة  418ق�ضية.
» »بلغ عدد الق�ضايا التي مت حتويلها من قبل م�ؤ�س�سات ن�سوية وجمتمعية 90ق�ضية.
» »بلغ عدد الق�ضايا التي مت حتويلها من حمامني  46ق�ضية
 2.2.1.1التدخل القانوين لتنفيذ قرارات املحاكم ال�رشعية
قام��ت الوح��دة بالتدخ��ل القان��وين لتنفي��ذ بع���ض الأح��كام ال�ص��ادرة ع��ن املحاك��م ال��شرعية ل�صال��ح ن�س��اء فق�يرات.
بع��د احل�ص��ول عل��ى الأح��كام ال��شرعية ،قام��ت الوح��دة بفت��ح ق�ضاي��ا تنفيذي��ة �أم��ام دوائ��ر التنفي��ذ التابع��ة للمحاك��م
ال��شرعية مل�س��اعدة الن�س��اء يف احل�ص��ول عل��ى حقوقه��ن املاليي��ة املحك��وم به��ا.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد الأحكام ال�صادرة عن املحاكم ال�رشعية ومت تفيذها بتدخل من الوحدة100حكم ًا.
جدول يو�ضح عدد ق�ضايا التنفيذ الواردة اىل فروع غزة للعام 2017
الفرع الرئي�سي غزة

فرع جباليا

خانيون�س

املجموع

44

28

28

100

 2.2.1.2تقدمي اال�ست�شارات القانونية للن�ساء
ي�ش��كل تق��دمي اال�ست�ش��ارة القانوني��ة حم��وراً �أ�سا�س��ي ًا يف عم��ل الوح��دة لتعزي��ز فر���ص و�ص��ول الن�س��اء للعدال��ة .وق��د
وا�صل��ت الوح��دة تق��دمي ه��ذه اخلدم��ة للن�س��اء ب�أ�ش��كال متنوع��ة� ،إم��ا م��ن خ�لال ا�س��تقبال الن�س��اء يف كل م��ن مق��ر
املرك��ز بغ��زة وفرعي��ه يف خ��ان يون���س وجبالي��ا� ،أو م��ن خ�لال االت�ص��االت الهاتفي��ة�،أو خ�لال لق��اءات التوعي��ة القانوني��ة
الت��ي تنظمه��ا الوح��دة .قام��ت الوح��دة بتق��دمي  798ا�ست�ش��ارة قانوني��ة خ�لال ف�ترة التقري��ر ,وذل��ك للن�س��اء اللوات��ي
قدم��ن اىل طل��ب اال�ست�ش��ارة او الن�س��اء اللوات��ي قم��ن باالت�ص��ال بالوح��دة ع�بر الهات��ف.
جدول يو�ضح عدد اال�ست�شارات التي قدمتها الوحدة بفروعها الثالثة خالل العام 2017
الفرع الرئي�سي غزة

فرع جباليا

فرع خانيون�س

املجموع

336

236

226

798

م�ؤ�رشات
•بلغ عدد اال�ست�شارات التي قدمتها الوحدة للن�ساء  798ا�ست�شارة.
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 2.2.2تقدمي امل�ساعدة القانونية للن�ساء ال�سجينات
قدم��ت وح��دة امل��ر�أة م�س��اعدة قانوني��ة للن�س��اء ال�س��جينات .وقام��ت املحامي��ات
يف الوح��دة بعم��ل زي��ارات ل�س��جن الن�س��اء ،وه��و ق�س��م خا���ص بال�س��جينات يف
ال�س��جن املرك��زي مبدين��ة غ��زة ،ويبل��غ ع��دد ال�س��جينات في��ه نح��و  45اىل  50ام��ر�أة
و ه��و ع��دد يتغ�ير م��ن ف�ترة الخ��رى .كم��ا قدم��ت املحامي��ات ا�ست�ش��ارات قانوني��ة
لل�س��جينا ت .
م�ؤ�رشات
• بلغ عدد ال�سجينات اللواتي تلقني م�ساعدة قانونية � 5سجينات.
 2.2.2.1زيارة �سجن الن�ساء لفح�ص ظروف االعتقال
خ�لال الع��ام  2017قام��ت حمامي��ات وح��دة امل��ر�أة بعم��ل زي��ارات ل�س��جن الن�س��اء
لالط�لاع عل��ى �أو�ض��اع ال�س��جينات وظ��روف حب�س��هن و يف اط��ار التع��اون امل�س��تمر
ب�ين وح��دة امل��ر�أة و ب�ين �س��جن الن�س��اء زادت الوح��دة مع��دل زياراته��ا لل�س��جن
وذل��ك لتق��دمي اك�بر ع��دد مممك��ن م��ن امل�س��اعدة القانوني��ة لل�س��جينات اللوات��ي
يحتج��ن اليه��ا و اال�ست�ش��ارات القانوني��ة ,و خ�لال الع��ام قام��ت الوح��دة بتق��دمي
تدري��ب ح��ول الرعاي��ة الذاتي��ة وح�س��ن احل��ال والأم��ن ال�ش��خ�صي للنزي�لات
وال��شرطيات بال�س��جن.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد الزيارات ل�سجن الن�ساء  15زيارة.
 2.2.2.2تقدمي اال�ست�شارات القانونية للن�ساء ال�سجينات
قدم��ت املحامي��ات يف وح��دة امل��راة ا�ست�ش��ارات قانوني��ة لل�س��جينات خ�لال زي��ارات
ال�س��جن.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اال�ست�ش��ارات املقدم��ة  52ا�ست�ش��ارة ،علم�� ًا ب���أن اال�ست�ش��ارة قدم��ت
ع��دة م��رات لبع���ض ال�س��جينات.
 2.2.3مت تقدمي امل�ساعدة القانونية للنزيالت يف بيت الأمان
وا�صل��ت وح��دة امل��ر�أة تعاونه��ا م��ع بي��ت الأم��ان اخلا���ص برعاي��ة الن�س��اء املعنف��ات
التاب��ع ل��وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة يف غ��زة وتق��دمي امل�س��اعدة القانوني��ة للن�س��اء
النزي�لات في��ه م��ن خ�لال تق��دمي اال�ست�ش��ارات القانوني��ة للنزي�لات و حتوي��ل بع���ض
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احل��االت منه��ن مم��ا ي�س��تدعي و�ضعه��ن للتدخ��ل برف��ع
ق�ضاي��ا لهن.والوح��دة ه��ي اجله��ة الوحي��دة الت��ي تق��دم
خدم��ات قانوني��ة لبي��ت الأم��ان ،وه��و مرك��ز الإي��واء
الوحي��د يف قط��اع غ��زة ال��ذي ي�س��مح في��ه للن�س��اء
املعنف��ان باملبي��ت ،وي�ترواح ع��دد النزي�لات في��ه م��ا ب�ين
 25-20نزيل��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد النزي�لات اللوات��ي تلق�ين م�س��اعدة قانوني��ة
م��ن الوح��دة  10نزيل��ة.
 2.2.3.1زيارة بيت الأمان وفح�ص الظروف املعي�شية للنزيالت
نف��ذت الوح��دة زي��ارات دوري��ة لبي��ت الأم��ان ملتابع��ة
�أو�ض��اع النزي�لات اىل جان��ب تق��دمي ا�ست�ش��ارات قانوني��ة
له��ن واملتابع��ة م��ع املحاك��م ال��شرعية يف بع���ض احل��االت.
�إىل جان��ب ذل��ك ،نظم��ت الوح��دة زيارت�ين م�ش�تركتني
م��ع مكت��ب املفو���ض ال�س��امي حلق��وق االن�س��ان لبي��ت
االم��ان لتوثي��ق احل��االت املوج��وددة يف بي��ت االم��ان
ولالط�لاع عل��ى الي��ات عمله��م �ش��ارك يف الزي��ارة حن��ان
مط��ر وماج��دة �ش��حادة م��ن وح��دة امل��ر�أة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد الزي��ارات الت��ي نفذته��ا الوح��دة لبي��ت
الأم��ان  48زي��ارة ،مبع��دل � 3إىل  4زي��ارات �ش��هري ًا.

زيارة طاقم وحدة املر�أة لبيت الأمان.

 2.2.3.2متثيل النزيالت �أمام املحاكم ال�رشعية
قام��ت الوح��دة بتمثي��ل النزي�لات ورف��ع ق�ضاي��ا �أم��ام
املحاك��م ال��شرعية.
م�ؤ�رشات
•رفع��ت الوح��دة  10ق�ضي��ة ل�صال��ح ع��دد م��ن
النزي�لات يف بي��ت االم��ان.
 2.2.3.3تقدمي اال�ست�شارات القانونية للنزيالت
قدم��ت وح��دة امل��ر�أة ا�ست�ش��ارات قانوني��ة للنزي�لات يف
بي��ت الأم��ان خ�لال الزي��ارات الت��ي نفذته��ا للبي��ت
عل��ى م��دار الع��ام.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اال�ست�ش��ارات الت��ي قدمته��ا الوح��دة
للنزي�لات  190ا�ست�ش��ارة.
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 2.٣تــم الضغــط مــن قبــل المركــز علــى أصحــاب الواجــب مــن أجــل حمايــة حقــوق اإلنســان ،ســيادة
القانــون والتحــول الديمقراطــي

ع��زز املرك��ز جه��وده يف ا�س��تخدام ا�س�تراتيجيات احل�ش��د واملنا��صرة به��دف تغي�ير
ال�سيا�س��يات احلكومي��ة املناه�ض��ة حلق��وق الإن�س��ان .ويف �س��بيل ذل��ك ،عم��ل املرك��ز
عل��ى الت�ش��بيك والتوا�ص��ل م��ع مكون��ات املجتم��ع امل��دين وامل�س���ؤولني و�صن��اع
الق��رار م��ن �أج��ل تعزي��ز حق��وق الإن�س��ان و�س��يادة القان��ون والدف��ع باجت��اه التح��ول
الدميقراط��ي� .ش��مل ذل��ك :ر�ص��د وتوثي��ق انته��اكات حق��وق الإن�س��ان؛ التدخ��ل
لوق��ف ت��شريعات وق��رارات مت���س حق��وق الإن�س��ان؛ الك�ش��ف ع��ن االنته��اكات
م��ن خ�لال الن��شر؛ رف��ع الوع��ي ل��دى الفل�س��طينيني بحق��وق الإن�س��ان والدميقراطي��ة،
مب��ا يف ذل��ك حق��وق امل��ر�أة؛ بن��اء ق��درات املدافع�ين ع��ن حق��وق الإن�س��ان؛ تعزي��ز
احل��وار وقي��ادة مناق�ش��ات ح��ول ق�ضاي��ا حق��وق الإن�س��ان ،مب��ا فيه��ا حق��وق امل��ر�أة؛
والت�ش��بيك م��ع ال��شركاء م��ن منظم��ات حق��وق الإن�س��ان واملجتم��ع امل��دين ،وعق��د
اجتماع��ات م��ع �أ�صح��اب الواج��ب الفل�س��طينيني م��ن �أج��ل اح�ترام حق��وق الإن�س��ان.
 ٢.٣.١ق��ام املرك��ز بر�ص��د وتوقي��ق انته��اكات حق��وق الإن�س��ان الت��ي ترتكبه��ا ال�س��لطة
ا لفل�س��طينية
عمل��ت وح��دة البح��ث املي��داين يف املرك��ز عل��ى ر�ص��د وتوثي��ق االنته��اكات الت��ي
اقرتفته��ا ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي يف كاف��ة �أنح��اء الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة،
م��ن خ�لال فري��ق ذي خ�برة م��ن الباحث�ين امليداني�ين املنت��شرين جغرافي�� ًا يف قط��اع
غ��زة وال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة .وي�ش��مل عم��ل الباحث�ين امليداني�ين:
القي��ام بالزي��ارات امليداني��ة وامل�ش��اهدات العيني��ة وت�س��جيلها؛ �أج��راء املقاب�لات
ال�ش��خ�صية م��ع ال�ضحاي��ا و�/أو �أف��راد عائالته��م ،وم��ع �ش��هود العي��ان؛ جم��ع �إف��ادات؛
تعبئ��ة ا�س��تمارات خا�ص��ة باالنته��اكات؛ الت�صوي��ر؛ جم��ع وثائ��ق وم�س��تندات تتعل��ق
باالنته��اك؛ وكتاب��ة التقاري��ر امليداني��ة .وقام��ت وح��دة البح��ث املي��داين بتغذي��ة قاع��دة
بيان��ات املرك��ز بكاف��ة املعلوم��ات الت��ي مت توثيقه��ا .و�ش��مل ذل��ك حتوي��ل جمي��ع امل��واد
املوثق��ة ع��ن طري��ق �آلي��ة املا�س��ح ال�ضوئ��ي �إىل قاع��دة البيان��ات و�أر�ش��فتها �إلكرتوني�� ًا
لت�س��تفيد منه��ا باق��ي الوح��دات يف املرك��ز ،و�إدخ��ال بيان��ات اال�س��تمارات اخلا�ص��ة
ب�أعم��ال القت��ل ب�أعم��ال القت��ل والإ�صاب��ة واالعتق��ال وه��دم وتدم�ير املمتل��كات.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد االنتهاكات التي مت توثيقها  7348انتهاك ًا.
•نفذ الباحثون امليدانيون 1496زيارة ميدانية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
•�أجرى الباحثون امليدانيون 1213مقابلة �شخ�صية.
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•بلغ عدد الإفادات التي جمعها الباحثون �352إفادة.
•بل��غ ع��دد اال�س��تمارات الت��ي مت��ت تعبئته��ا م��ن قب��ل الباحث�ين امليداني�ين
1454ا�س��تمارة.
•مت التقاط � 499صورة فوتوغرافية.
•مت جمع  85وثيقة.
•مت اعداد  2833تقريراً ميداني ًا.
•بلغ عدد املدخالت على قاعدة البيانات  1454مدخ ً
ال.
•بلغ عدد الوثائق التي متت �أر�شفتها الكرتوني ًا  3243وثيقة.

الباح��ث املي��داين ،حمم��د غن��ام خ�لال عمل��ه
عل��ى توثي��ق االنته��اكات.

 ٢.٣.2قام املركز مبراقبة االنتخابات العامة واملحلية يف ال�سلطة الفل�سطينية
كث��ف املرك��ز جه��وده خ�لال ه��ذا الع��ام بالتع��اون م��ع منظم��ات املجتم��ع امل��دين
لدع��م �إج��راء انتخاب��ات حملي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة .وق��د رح��ب املرك��ز
بق��رار جمل���س ال��وزراء ال�ص��ادر بتاري��خ  31يناي��ر  2017ب�إج��راء انتخاب��ات جمال���س
الهيئ��ات املحلي��ة يف كل م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة بتاري��خ  13ماي��و ،2017
ولكن��ه �ش��دد عل��ى �إن �إج��راء انتخاب��ات ناجح��ة يتطل��ب ح��واراً وطني�� ًا �ش��ام ً
ال
وتوافق�� ًا عل��ى �إجراءاته��ا.
وكان م��ن املفرت���ض �أن تعق��د االنتخاب��ات املحلي��ة يف  8اكتوب��ر � ،2016إال �أن املحكم��ة
العلي��ا يف رام اهلل ا�ص��درت بتاري��خ  3اكتوب��ر  ،2016حكم�� ًا يق�ض��ي با�س��تكمال تنفي��ذ
�إج��راء االنتخاب��ات م��ع ا�س��تثناء قط��اع غ��زة «ب�س��بب الو�ض��ع الق�ضائ��ي القائ��م حالي�� ًا
فيه��ا »،يف �إ�ش��ارة �إىل ع��دم ��شرعية املحاك��م املوج��ودة يف قط��اع غ��زة لت�ش��كيلها خالف�� ًا
للقان��ون .ويف �أعق��اب ذل��ك �أ�ص��در جمل���س ال��وزراء ق��راراً بت�أجي��ل االنتخاب��ات مل��دة
اربع��ة �ش��هور ،حت��ى يت��م تهيئ��ة االج��واء لعقده��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة،
وه��و م��ا رح��ب ب��ه املرك��ز يف حين��ه .ويف �ض��وء ذل��ك �أ�ص��در الرئي���س الفل�س��طيني
ق��راراً بقان��ون بتعدي��ل قان��ون انتخاب��ات جمال���س الهيئ��ات املحلي��ة رق��م ( )10ل�س��نة
 ،2005بحي��ث يت��م ت�ش��كيل حمكم��ة خا�ص��ة للنظ��ر يف الطع��ون االنتخابي��ة بع��د �أن
كان��ت حمكم��ة البداي��ة يف كل حمافظ��ة ه��ي امل�س���ؤولة ع��ن الطع��ون االنتخابي��ة.
وق��د تفاع��ل املرك��ز بق��وة م��ع التط��ورات املت�صل��ة بعق��د االنتخاب��ات .ب وبتاري��خ
� ،2017/02/06أ�ص��در املرك��ز ورق��ة موق��ف بعن��وان «عق��د االنتخاب��ات املحلي��ة
يحت��اج �إىل ح��وار وطن��ي �ش��امل ل�ضم��ان انعقاده��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة
بنج��اح ».وق��د حتف��ظ املرك��ز عل��ى تعدي��ل القان��ون دون الت�ش��اور م��ع االط��راف
ال�سيا�س��ية ،مب��ا يه��دد �إمكاني��ة عقده��ا يف غ��زة �أو امل�ش��اركة فيه��ا م��ن قب��ل بع���ض
االط��راف ال�سيا�س��ية� ،س��يما حرك��ة حما���س .وفيم��ا �أع��رب ع��ن تفهم��ه لأن التعدي��ل
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ج��اء ك��ضرورة يف اعق��اب رف���ض املحكم��ة العلي��ا
االع�تراف ب��شرعية املحاك��م يف قط��اع غ��زة ،وبالت��ايل
ي�صب��ح ت�ش��كيل املحكم��ة ��ضرورة للحيلول��ة دون ا�س��قاط
االنتخاب��ات م��رة �أخ��رى� ،ش��دد املرك��ز عل��ى �أن تن�س��يب
ق�ض��اة حمكم��ة االنتخاب��ات املقرتح��ة ،و�إن كان م��ن
اخت�صا���ص جمل���س الق�ض��اء االعل��ى� ،إال �أن��ه م��ن ال��ضرورى
الت�ش��اور م��ع االط��راف ال�سيا�س��ية ،لطم�أن��ة جمي��ع
االط��راف ،ولإعط��اء الثق��ة املطلوب��ة يف العملي��ة االنتخابي��ة،
مب��ا ي�ؤم��ن م�ش��اركة اجلمي��ع .و�أو�ض��ح املرك��ز �أن الق��رار
ال�س��ابق بت�أجي��ل االنتخاب��ات ي�صب��ح ب�لا ج��دوى ول��ن
ي���ؤدي �إىل �ضم��ان عق��د االنتخاب��ات يف غ��زة ،ل��و مل تعم��ل
احلكوم��ة وجمل���س الق�ض��اء الأعل��ى وجلن��ة االنتخاب��ات
املركزي��ة عل��ى ايج��اد ار�ضي��ة م�ش�تركة لعق��د االنتخاب��ات
م��ع االط��راف ال�سيا�س��ية املختلف��ة� ،س��يما حرك��ة حما���س.
و�ش��ارك املرك��ز يف اجتماع��ات ع��دة م��ع االط��راف ذات
العالق��ة مب��ا فيه��ا جلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة وحرك��ة
حما���س ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين .كم��ا نظ��م املرك��ز

بتاري��خ  2017/02/19حلق��ة نقا���ش ح��ول االنتخاب��ات،
�ش��ارك فيه��ا ممثل��ون ع��ن الق��وى ال�سيا�س��ية ومنظم��ات
املجتم��ع امل��دين وجلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة.
م�ؤ�رشات
•�ش��كل ه��ذا املوق��ف م��ن قب��ل املرك��ز جوه��ر
املناق�ش��ات والتفاع�لات الت��ي ق��ام به��ا عل��ى امت��داد
الأ�ش��هر القادم��ة م��ع منظم��ات املجتم��ع امل��دين
و�أ�صح��اب امل�صلح��ة الآخري��ن ،ولك��ن ظل��ت الأم��ور
ت��راوح مكانه��ا ومل يتحق��ق اخ�تراق يف احل��وار ب�ين
ط��ريف ال��صراع الداخل��ي .وو�صل��ت املناق�ش��ات �إىل
نهاي��ة مغلق��ة بحي��ث ا�س��تمرت حرك��ة حما���س يف
رف���ض �إج��راء االنتخاب��ات يف قط��اع غ��زة ،و�أج��رت
احلكوم��ة االنتخاب��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة فق��ط
وذل��ك بتاري��خ  .2017/05/13ومل يق��م املرك��ز
بالرقاب��ة عل��ى تل��ك االنتخاب��ات الت��ي �ش��كلت عقب��ة
�أخ��رى يف طري��ق امل�صاحل��ة الفل�س��طينية.

 ٢.٣.3راق��ب املرك��ز الت��شريعات الفل�س��طينية ل�ضم��ان توافقه��ا م��ع معاي�ير حق��وق الإن�س��ان
ا لد و لي��ة
وا�ص��ل املرك��ز عمل��ه يف الرقاب��ة عل��ى الت��شريعات ال�ص��ادرة يف ظ��ل االنق�س��ام يف
كل م��ن قط��اع غ��زة وال�ضف��ة الغربي��ة ،وانخ��رط املرك��ز م��ع ��شركائه يف مواجه��ة
فو�ض��ى الت��شريع وال�س��عي لإحب��اط ت��شريعات ت�ضي��ق اخلن��اق عل��ى احلري��ات العام��ة
وتنته��ك حق��وق الإن�س��ان.
م�ؤ�رشات
•�س��اهمت تدخ�لات املرك��ز يف رف��ع �ص��وت املجتم��ع امل��دين يف مواجه��ة
الت��شريعات ال�ص��ادرة يف ظ��ل االنق�س��ام.
•وف��رت تدخ�لات املرك��ز م��ادة �أ�سا�س��ية للعم��ل يف مواجه��ة الت��شريعات وتوجي��ه
النق��د له��ا.
 2.3.3.1مراقبة الت�رشيعات والقرارات الرئا�سية واحلكومية
ق��ام املرك��ز مبراقب��ة الت��شريعات ال�ص��ادرة ع��ن كتل��ة التغي�ير والإ�ص�لاح يف املجل���س
الت��شريعي بغ��زة ،وكذل��ك الق��رارات الرئا�س��ية واحلكومي��ة.
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م�ؤ�رشات
•ر�ص��د التط��ورات الت��شريعيىة يف التقري��ر ال�س��نوي
املتعل��ق باو�ض��اع الت��شريعات يف ال�س��لطة الفل�س��طينية،
حت��ت عن��وان «ا�س��تمرار فو�ض��ى الت��شريع»
� 2.3.3.2إ�ص��دار تقاري��ر /مالحظ��ات نقدي��ة وغريه��ا م��ن امل��واد ح��ول
الت��شريعات والقرارات
�ص��در ع��ن املرك��ز التقاري��ر والبيان��ات التالي��ة ب�ش���أن ت��شريعات
وق��رارات حكومي��ة فل�س��طينية مت���س حق��وق الإن�س��ان:
» »بتاري��خ � 06س��بتمرب � ،2017أ�ص��در املرك��ز
مراجع��ة قانوني��ة لقان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة ل�س��نة
 ،2017وال��ذي �ص��در عن الرئي���س يف �ص��ورة ق��رار
بقان��ون بتاري��خ  24يوني��و  .2017وهدف��ت املراجع��ة
�إىل قيا���س م��دى ان�س��جام القان��ون م��ع املعاي�ير الدولي��ة،
�س��يما تل��ك املتعلق��ة بحري��ة ال��ر�أي والتعب�ير .وخل�ص��ت
املراجع��ة �إىل ( )21تو�صي��ة ،جتعلن��ا يف حاج��ة �إىل ا�س��تبدال
كام��ل القان��ون وال��ذي ات�س��م ب�ضع��ف ال�صياغ��ات
القانوني��ة وخمالف��ة كل املعاي�ير الدولي��ة ،مب��ا يع��دم حري��ة
التعب�ير واحل��ق يف اخل�صو�صي��ة والأم��ن ال�ش��خ�صي.
» »بتاري��خ  13مار���س � ،2017أ�ص��در املرك��ز بيان�� ًا انتق��د
في��ه ق��رار حرك��ة حما���س ت�ش��كيل جلن��ة �إداري��ة
لقط��اع غ��زة ،م�ؤك��داً �أن ح��ل م�ش��اكل قط��اع غ��زة
ل��ن يك��ون اال م��ن خ�لال امل�صاحل��ة الوطني��ة والعم��ل
عل��ى اج��راء االنتخاب��ات العام��ة الت��شريعية ،وحم��ذراً
م��ن �أن ت�ش��كيل اللجن��ة االداري��ة ميث��ل انتكا�س��ة
جدي��دة جله��ود امل�صاحل��ة ،وم�أ�س�س��ة لالنق�س��ام ،وميه��د
الطري��ق لف�ص��ل قط��اع غ��زة ب�ش��كل كام��ل ونهائ��ي.
» »بتاري��خ � 05أبري��ل � ،2017أدان في��ه ق��رار حكوم��ة الوف��اق
يف رام اهلل ب�ش���أن خ�صوم��ات يف روات��ب موظف��ي قط��اع
غ��زة بن�س��بة و�صل��ت �إىل  %30م��ن �إجم��ايل رواتبه��م.
» » ووفق�� ًا ملتابع��ة املرك��ز ،تفاج���أ �أك�ثر م��ن خم�س�ين
�أل��ف م��ن موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة والع�س��كرية م��ن
�أبن��اء قط��اع غ��زة ،والتابع�ين للحكوم��ة الفل�س��طينية
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يف رام اهلل ،م�س��اء �أم���س ،الثالث��اء املواف��ق ،2017/4/4
بخ�صوم��ات كب�يرة عل��ى رواتبه��م ،تراوح��ت م��ا ب�ين
� %30إىل  %50م��ن �إجم��ايل رواتبه��م ،وق��د �ش��ملت
تل��ك اخل�صوم��ات املوظف�ين الذي��ن م��ا يزال��ون عل��ى
ر�أ���س �أعماله��م �أي�ض�� ًا  .
»بتاري��خ  10يولي��و � ،2017أ�ص��در املرك��ز بيان�� ًا انتق��د
في��ه ق��رار الرئي���س الفل�س��طيني بقط��ع روات��ب  37نائب�� ًا
م��ن ن��واب كتل��ة التغي�ير واال�ص�لاح يف ال�ضف��ة الغربي��ة،
م�ؤك��داً �أن قط��ع روات��ب اع�ض��اء املجل���س الت��شريعي
خمالف��ة للقان��ون ولي�س��ت م��ن �صالحي��ات الرئي���س �أو
غ�يره ب���أي ح��ال ،و�أن م��ا ذل��ك �س��ابقة خط�يرة تكر���س
تغ��ول ال�س��لطة التنفيذي��ة عل��ى ال�س��لطات االخ��رى.
»بتاري��خ  11يولي��و � ،2017أ�ص��در املرك��ز بيان�� ًا انتق��د
في��ه ق��رار حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي يف رام اهلل بتاري��خ
 04يولي��و  2017ب�إق�ص��اء الآالف م��ن موظف��ي
اخلدم��ة املدني��ة واحالته��م �إىل التقاع��د املبك��ر ،دون
اال�س��تناد �إىل �أي��ة م�س��وغات قانوني��ة.
»بتاري��خ  12يولي��و � ،2017أ�ص��در املرك��ز بيان�� ًا انتق��د
في��ه ق��رار احلكوم��ة الفل�س��طينية الطل��ب م��ن �س��لطات
االحت�لال تقلي���ص ام��دادات الكهرب��اء لقط��اع غ��زة،
حم��ذراً م��ن تداعيات��ه الكارثي��ة عل��ى الأو�ض��اع
االن�س��انية املتده��ورة �أ�ص�ل ً
ا.
»بتاري��خ � 06أغ�سط���س � ،2017أ�ص��در املرك��ز بيان�� ًا
انتق��د في��ه ق��رار حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي بتاري��خ
 4يولي��و  ،2017ب�إحال��ة  6145م��ن موظف��ي قط��اع
غ��زة �إىل التقاع��د املبك��ر ،م��ن بينه��م �آالف العامل�ين
يف قطاع��ي ال�صح��ة والتعلي��م ،وه��و م��ا م��ن �ش���أنه �أن
يفاق��م الأو�ض��اع االن�س��انية املرتدي��ة يف قط��اع غ��زة،
ويهدد بتوق��ف تق��دمي اخلدمات الأ�سا�س��ية لنح��و 2
ملي��ون مواط��ن يف قط��اع غ��زة.

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد التدخ�لات للمطالب��ة بوقف/تعدي��ل
ت��شريعات وق��رارات ( )8تدخ��ل.
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 ٢.٣.4قام املركز بك�شف انتهاكات حقوق الإن�سان التي ارتكبتها ال�سلطة الفل�سطينية
مت ذل��ك م��ن خ�لال �إ�ص��دار بيان��ات �صحفي��ة وحتديث��ات ح��ول ح��وادث الفلت��ان
الأمن��ي ،و�إ�ص��دار التقري��ر ال�س��نوي للمرك��ز وكذل��ك �إ�ص��دار تقاري��ر دوري��ة
موا�ضيعي��ة تتن��اول انته��اكات حلق��وق حم��ددة مث��ل احل��ق يف حري��ة التعب�ير واحل��ق
يف التجم��ع ال�س��لمي.
م�ؤ�رشات
•توف��ر معلوم��ات وافي��ة ع��ن االنته��اكات الفل�س��طينية عل��ى موق��ع املرك��ز
ا لإ لك�تر و ين .
� 2.3.4.1إ�صدار بيانات �صحفية
يوظ��ف املرك��ز الفل�س��طيني البيان��ات ال�صحفي��ة يف
ا�س�تراتيجيات ال�ضع��ط واملنا��صرة ،مل��ا له��ا م��ن ت�أث�ير مه��م
يف ف�ض��ح االنته��اكات وو�ض��ع التو�صي��ات والعالج��ات
الالزم��ة حلله��ا ،وح�ش��د الت�أيي��د لوق��ف االنته��اكات
وحما�س��بة مقرتفيه��ا ،وامل�س��اهمة يف الدف��ع باجت��اه ع��دم
تكراره��ا .وتنوع��ت موا�ضي��ع البيان��ات الت��ي �أ�صدره��ا
املرك��ز خ�لال الع��ام  ،2017لت�ش��مل انته��اكات احل��ق
يف حري��ة التعب�ير ،احل��ق يف التجم��ع ال�س��لمي ،عقوب��ة
الإع��دام ،االعتق��ال التع�س��في ،احل��ق يف ال�صح��ة ،و�أزم��ة
الكهرب��اء ،واق�ص��اء املوظف�ين وخ�ص��م رواتبه��م.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد البيان��ات ال�صحفي��ة ال�ص��ادرة ع��ن املرك��ز
ب�ش���أن انته��اكات فل�س��طينية ()46بيان�� ًا.
� 2.3.4.2إ�صدار حتديثات حول حوادث الفلتان الأمني
عمل��ت وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة يف املرك��ز عل��ى
ن��شر حتديث��ات �إخباري��ة ح��ول ح��وادث الفلت��ان الأمن��ي
يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،والت��ي ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى
االعت��داءات عل��ى حي��اة الأف��راد �أو ممتل��كات با�س��تخدام
ال�س�لاح الن��اري� ،أو الناجم��ه ع��ن العب��ث ب��ه.

م�ؤ�رشات
•�صدر عن املركز  21حتديث ًا خالل العام 2017
� 2.3.4.3إ�صدار تقارير دورية موا�ضيعية
�أ�ص��در املرك��ز خ�لال الع��ام  2017ع��دداً م��ن التقاري��ر
الدوري��ة املوا�ضيعي��ة ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى انته��اكات
ال�س��لطة الفل�س��طينية حلق��وق الإن�س��ان .تناول��ت التقاري��ر
موا�ضي��ع احل��ق يف حري��ة التعب�ير ،التعذي��ب واحل��ق يف
التجم��ع ال�س��لمي ،وه��ي:
» »تقري��ر �أعدت��ه وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة بعن��وان
«انته��اكات حري��ة ال��ر�أي والتعب�ير يف ال�س��لطة الفل�س��طينية»،
وه��و واح��د م��ن �سل�س��لة تقاري��ر دوري��ة تعده��ا
الوح��دة ح��ول حري��ة التعب�ير ،وق��د غط��ى الف�ترة
م��ن � 1أبري��ل  2016وحت��ى  31مار���س  .2017وق��د
�ص��در ع��ن املرك��ز بتاري��خ .2016/05/02

http://pchrgaza.org/ar/wp-content/
_uploads/2017/05/Freedom_of
O p i n i o n _ 5 - 2 0 1 7 _ a r. p d f

» »بتاري��خ � ،2017/09/06ص��در ع��ن املرك��ز تقري��ر
�أعدت��ه وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة بعن��وان «مراجع��ة
قانوني��ة لقان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة ل�س��نة  ».2017هدف��ت
املراجع��ة �إىل قيا���س م��دى ان�س��جام القان��ون م��ع املعاي�ير
الدولي��ة� ،س��يما تل��ك املتعلق��ة بحري��ة ال��ر�أيhttp://.
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/09/pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/2017
report_electronicerimes2017.pdf

» »بتاري��خ � ،2017/11/08ص��در ع��ن املرك��ز تقري��ر
�أعدت��ه وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة بعن��وان «جرائ��م
التعذي��ب يف ال�س��جون ومراك��و التوقي��ف الفل�س��طينية».
وه��ذا ه��و التقري��ر ال�ساد���س م��ن نوع��ه ال��ذي
ي�ص��دره املرك��ز ،ويغط��ي الف�ترة م��ن اكتوب��ر 2016
وحتــى ســبتمبر http://pchrgaza.org/ar/ .2017
_wp-content/uploads/2017/11/PCHR_Torture
Report2017.pdf

» »تقري��ر ح��ول احل��ق يف التجم��ع ال�س��لمي يف مناط��ق
ال�س��لطة الفل�س��طينية ،حت��ت عن��وان «حال��ة احل��ق يف
التجم��ع ال�س��لمي يف �أرا�ض��ي ال�س��لطة خ�لال الف�ترة
م��ا ب�ين نوفم�بر  2016وحت��ى دي�س��مرب 2017

� 2.3.4.4إ�ص��دار تقري��ر �س��نوي بحال��ة حق��وق الإن�س��ان  -االنته��اكات
الفل�سطينية
التقري��ر ال�س��نوي للمرك��ز ه��و الوثيق��ة الأه��م والرئي�س��ة
الت��ي ت�ص��در ح��ول حال��ة حق��وق الإن�س��ان والقان��ون
الإن�س��اين ال��دويل يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،وق��د
د�أب املرك��ز عل��ى �إ�ص��داره من��ذ الع��ام  .1997ويت�ضم��ن
التقري��ر توثيق�� ًا �ش��ام ً
ال بانته��اكات حق��وق الإن�س��ان
والقان��ون الإن�س��اين ال��دويل عل��ى م��دار الع��ام ،ويف��رد
ق�س��م ًا رئي�س�� ًا النته��اكات ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي،
ويت�ضم��ن تو�صي��ات لأ�صح��اب امل�صلح��ة الدولي�ين.
وت��شرف عل��ى �إع��داد التقري��ر وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة
بالتع��اون م��ع كاف��ة الوح��دات يف املرك��ز .وق��د �ص��در
ع��ن املرك��ز خ�لال ه��ذا الع��ام التقري��ر ال�س��نوي احل��ادي
والع��شرون ،ويغط��ي الف�ترة م��ن .2016/12/31-1/1

http://pchrgaza.org/ar/?p=14891

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد التقارب��ر املوا�ضيعي��ة ال�ص��ادرة ع��ن املرك��ز
ع��ام  2017ب�ش���أن انته��اكات فل�س��طينية (  )4تقاري��ر.
•حظيت التقارير بتغطية �إعالمية وا�سعة.

م�ؤ�رشات
•�ص��در التقري��ر بتاري��خ  ،2017/04/10وق��د مت
توزيع��ه عل��ى نط��اق وا�س��ع حملي�� ًا ودولي�� ًا.
•مت �إط�لاق التقري��ر يف فعالي��ة خا�ص��ة ومب�ش��اركة
ن�ش��طاء عل��ى و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي.

�أ .راجي خالل ا�ستقبال ال�سفرية االيرلندية والوفد املرافق لها.
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 ٢.٣.٥ق��ام املرك��ز برف��ع الوع��ي بحق��وق الإن�س��ان والدميقراطي��ة ،مب��ا يف ذل��ك حق��وق
امل��ر�أة والعن��ف عل��ى �أ�سا���س الن��وع االجتماع��ي
خ�لال الع��ام  ،2017ا�س��تمر املرك��ز يف جه��ودة الرامي��ة �إىل رف��ع الوع��ي يف املجتم��ع
الفل�س��طيني بحق��وق الإن�س��ان بالتع��اون والتن�س��يق م��ع م�ؤ�س��ات املجتم��ع امل��دين
وامل�ؤ�س�س��ات القاعدي��ة ،وتعزي��ز الق��درة عل��ى املطالب��ة باحلق��وق .عمل��ت وح��دة
التدري��ب يف املرك��ز عل��ى ه��ذه االجن��دة م��ن خ�لال تنظي��م دورات تدريبي��ة ح��ول
حق��وق الإن�س��ان والدميقراطي��ة ا�س��تهدفت فئ��ات و��شرئح جمتمعي��ة عدي��دة .كم��ا
عق��دت الوح��دة جل�س��ات توعي��ة خا�ص��ة يف موا�ضي��ع متنوع��ة تتعل��ق بحق��وق
ا لإن�س��ان.
وق��د ب��ذل املرك��ز جه��ودا كب�يرة يف جم��ال رف��ع الوع��ي بحق��وق امل��ر�أة ،مب�ش��اركة
وا�س��عة م��ن الن�س��اء ،حي��ث �ش��كلت التوعي��ة حم��وراً �أ�سا�س��ي ًا لعم��ل وح��دة امل��ر�أة،
م��ن خ�لال عق��د جل�س��ات توعي��ة ومتك�ين ك��زت عل��ى ق�ضاي��ا الأح��وال ال�ش��خ�صية
وحق��وق امل��ر�أة ومكافح��ة العن��ف �ض��د الن�س��اء وق�ضاي��ا الن��وع االجتماع��ي.
كم��ا و�س��اهمت وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة يف ن�ش��اطات التوعي��ة م��ن خ�لال تنظي��م
حلق��ات توعوي��ة ،تناول��ت العدي��د م��ن املو�ضوع��ات الت��ي تتعل��ق ب�ش��كل مبا��شر
بالتح��ول الدميقراط��ي كان ابرزه��ا :حري��ة التعب�ير ،التجم��ع ال�س��لمي ،امل�ش��اركة
ال�سيا�س��ية ،وعقوب��ة االع��دام .وكذل��ك �س��اهمت وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة يف التوعي��ة م��ن خ�لال جل�س��ات خا�ص��ة ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى
تل��ك احلق��وق ،خ�صو�ص�� ًا احل��ق يف ال�صح��ة وحق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد امل�ش��اركني يف كاف��ة ن�ش��اطات التدري��ب والتوعي��ة � 4663ش��خ�ص ًا،
 3607منه��م ن�س��اء وفتي��ات� ،أي بن�س��بة  %77.3م��ن جمم��وع امل�ش��اركني.
•بلغ عدد امل�ؤ�س�سات امل�شاركة  182م�ؤ�س�سة.
 2.3.5.1تنفيذ دورات تدريبية حول حقوق الإن�سان والدميقراطية
وا�صل��ت وح��دة التدري��ب عمله��ا يف تنظي��م دورات
تدريبي��ة يف جم��ال حق��وق الإن�س��ان والقان��ون ال��دويل
حلق��وق الإن�س��ان ،حي��ث نظم��ت  15دورة تدريبي��ة
عل��ى م��دار الع��ام .ا�س��تهدفت ال��دورات ن�ش��طاء
ومدافع�ين ع��ن حق��وق الإن�س��ان ،واع�ض��اء ومتطوع�ين
يف م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين واجلمعي��ات الأهلي��ة يف
قط��اع غ��زة ،و�أع�ض��اء املجموع��ات ال�ش��بابية ،وط�لاب

اجلامعي�ين وال�صحفي�ين ون�ش��طاء الإع�لام واملحامي�ين
واملزارع�ين وال�صيادي��ن .وتت��وزع كل دورة م��ا ب�ين
�أربع��ة وخم�س��ة �أي��ام ،بواق��ع � 20س��اعة تدريبي��ة.
وت�ش��مل ال��دورات عل��ى مو�ضوع��ات منه��ا :مفاهي��م
�أ�سا�س��ية يف حق��وق الإن�س��ان ،ال��شرعة الدولي��ة حلق��وق
الإن�س��ان مبكوناته��ا الث�لاث (الإع�لان العامل��ي حلق��وق
الإن�س��ان ،العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق املدني��ة
وال�سيا�س��ية ،العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق االقت�صادي��ة
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واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،بالإ�ضاف��ة اىل الربتوك��والن الإ�ضافي��ان)  ،اتفاقي��ة الق�ض��اء
عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال التميي��ز �ض��د املر�أة(�س��يداو) ،الإع�لان العامل��ي للق�ض��اء عل��ى
العن��ف �ض��د امل��ر�أة ،الن��وع االجتماع��ي (اجلن��در)  ،اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل ،ا�س��تقالل
الق�ض��اء و�س��يادة القان��ون ،حري��ة ال��ر�أي والتعب�ير ومكوناته��ا والقي��ود املفرو�ض��ة
عليه��ا ،اجلرائ��م الإلكرتوني��ة والعام��ة املتعلق��ة بحري��ة ال��ر�أي والتعب�ير ،احل��ق يف
امللكي��ة والأر���ض وال�س��كن يف القان��ون ال��دويل الإن�س��اين� ،س��بل الإن�ص��اف القان��وين
لإنته��اكات املزارع�ين وال�صيادي��ن ،قان��ون الأرا�ض��ي الفل�س��طيني وط��رق اكت�س��اب
امللكي��ة ،الي��ات ر�ص��د وتوثي��ق ان ته��اكات حق��وق الإن�س��ان ،الدميقراطي��ة و�س��بل
تعزيزه��ا داخ��ل املجتم��ع الفل�س��طيني ،حي��ث �أدار اجلل�س��ات التدريبي��ة طاق��م م��ن
املدرب�ين املتخ�ص�ص�ين م��ن املرك��ز .وق��د نف��ذت الوح��دة تل��ك ال��دورات بال��شراكة
م��ع ع��دد م��ن اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات حملي��ة واجلامع��ات واملجموع��ات ال�ش��بابية.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد ال��دورات الت��ي مت تنفيذه��ا خ�لال الع��ام  15دورة تدريبي��ة غط��ت
خمتل��ف حمافظ��ات قط��اع غ��زة.
•بلغ عدد امل�شاركني يف الدورات التدريبية  399م�شارك وم�شاركة.
•بل��غ ع��دد امل�ش��اركني م��ن الن�س��اء  233م�ش��اركة ،بن�س��بة بلغ��ت  %60م��ن
جمم��وع امل�ش��اركني.
•بل��غ ع��دد �س��اعات التدري��ب يف جمي��ع ال��دورات التدريبي��ة � 290س��اعة
تد ر يبي��ة .
•بل��غ ع��دد امل�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات الت��ي مت التن�س��يق والت�ش��بيك معه��ا  75جمعي��ة
وم�ؤ�س�س��ات جمتمعي��ة و 4جامع��ات و 5جمموع��ات �ش��بابية تن�ش��ط يف خمتل��ف
حمافظ��ات قط��اع غ��زة .
30

.30ملح��ق رق��م ( )4يت�ضم��ن تفا�صي��ل ال��دورات
التدريبي��ة��� ،ص .223
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 2.3.5.2عقد جل�سات توعية بحقوق الإن�سان والدميقراطية
عمل��ت كل م��ن وح��دة التدري��ب ،وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة ووح��دة احلق��وق
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة عل��ى تنفي��ذ جل�س��ات توعي��ة .وق��د �ش��ملت
اجلل�س��ات الت��ي نظمته��ا وح��دة التدري��ب عل��ى عناوي��ن متع��ددة يف جم��ال القان��ون
ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان واحلق��وق ال��واردة يف ال��شرعة الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان،
�أهمه��ا :مدخ��ل �إىل حق��وق الإن�س��ان ،ال��شرعة الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان مبكوناته��ا
الث�لاث (الإع�لان العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان ،العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق
املدني��ة وال�سيا�س��ية ،العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والثقافي��ة ،الربتوك��والن الإ�ضافي��ان) ،اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل ،اتفاقي��ة مناه�ض��ة
التعذي��ب ،اتفاقي��ة الق�ض��اء عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال التميي��ز �ض��د امل��ر�أة (�س��يداو)،
مفه��وم العن��ف �ض��د امل��ر�أة ،مفه��وم التميي��ز �ض��د امل��ر�أة� ،ألي��ات حماي��ة امل��ر�أة
م��ن التميي��ز ،الن��وع االجتماع��ي (اجلن��در) ،احل��ق يف ال�صح��ة يف املواثي��ق الدولي��ة،
احل��ق يف ت�ش��كيل اجلمعي��ات ،احل��ق يف التظاه��ر والتجم��ع ال�س��لمى ،احل��ق يف حري��ة
ال��ر�أي والتعب�ير و�ألي��ات حمايته��ا و�ضوابطه��ا امل��شروعة ،احل��ق يف ال�س��كن والأر���ض
وامللكي��ة يف القان��ون ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان ،امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية ،الدميقراطي��ة
 ،مب��د أ� �س��يادة القان��ون وا�س��تقالل الق�ض��اء ،دور م�ؤ�س�س��ات حق��وق الإن�س��ان يف
ر�ص��د وتوثي��ق انته��اكات حق��وق الإن�س��ان� ،آلي��ات حماي��ة املدافع�ين ع��ن حق��وق
الإن�س��ان� ،س��بل الإن�ص��اف القان��وين ل�ضحاي��ا انته��اكات حق��وق الإن�س��ان ،املواطن��ة
وامل�ش��اركة املجتمعي��ة وحق��وق االن�س��ان ،والآلي��ات الدولي��ة غ�ير التعاقدي��ة حلماي��ة
31
حق��وق الإن�س��ان.
وق��د �س��اهمت وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة بتنفي��ذ جل�س��ات توعي��ة تن��اول بع�ضه��ا
موا�ضي��ع امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية ،حري��ة ال��ر�أي والتعب�ير ،والقي��ود امل��شروعة عل��ى حري��ة
العم��ل ال�صحف��ي وعقوب��ة االع��دام 32.كم��ا عق��دت وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة ع��دداً م��ن جل�س��ات التوعي��ة ،خ�ص�ص��ت ملوا�ضي��ع احل��ق يف
33
ال�صح��ة وحق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد جل�س��ات التوعي��ة الت��ي مت تنفيذه��ا  77جل�س��ة ولق��اءاً توعوي�� ًا يف
خمتل��ف حمافظ��ات قط��اع غ��زة.
•بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص الذي��ن �ش��اركوا يف جل�س��ات التوعي��ة  1805م�ش��ارك
وم�ش��اركة.
•بل��غ ع��دد الن�س��اء امل�ش��اركات يف ه��ذه اللق��اءات � 1311إم��راة ،بن�س��بة %72
م��ن ب�ين جمم��وع امل�ش��اركني.

 .31ملح��ق رق��م ( )5يت�ضم��ن تفا�صي��ل جل�س��ات
التوعي��ة الت��ي نفذته��ا وح��دة التدري��ب��� ،ص.225
 .32ملح��ق رق��م ( )6يت�ضم��ن تفا�صي��ل جل�س��ات
التوعي��ة الت��ي نظمته��ا وح��دة تطوي��ر الدميقراطي��ة،
���ص .230
 .33ملح��ق رق��م ( )7يت�ضم��ن تفا�صي��ل جل�س��ات
التوعي��ة الت��ي نظمته��ا وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة��� ،ص .231
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•بل��غ ع��دد امل�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات واملجموع��ات
والف��رق الت��ي مت التن�س��يق معه��ا  67م�ؤ�س�س��ة
وجمعي��ة وجمموع��ة �ش��بابية تن�ش��ط جميعه��ا يف
خمتل��ف حمافظ��ات قط��اع غ��زة.
�صورة رقم ()35
 2.3.5.3تنظي��م جل�س��ات توعي��ة ح��ول حقوق امل��ر�أة وقان��ون الأحوال
ال�ش��خ�صية والعنف على �أ�سا���س النوع االجتماعي
وا�صل��ت وح��دة امل��ر�أة تنفي��ذ حما��ضرات لن��شر الوع��ي
القان��وين بحق��وق امل��ر�أة يف املجتم��ع الفل�س��طيني.
وفيم��ا يت��م الرتكي��ز عل��ى ا�س��تهداف الن�س��اء يف ه��ذه
املحا��ضرات� ،ش��هدت ال�س��نوات الأخ�يرة زي��ادة تدريجي��ة
يف ا�س��تهداف الرج��ال �أي�ض�� ًا ،خ�صو�ص�� ًا يف ق�ضاي��ا
العن��ف �ض��د امل��ر�أة .وق��د نظم��ت ه��ذه املحا��ضرات
يف جمي��ع �أنح��اء قط��اع غ��زة ،م��ع ا�س��تهداف ممي��ز
للمناط��ق املهم�ش��ة ،وذل��ك بالتن�س��يق م��ع م�ؤ�س�س��ات
�أهلي��ة ومنظم��ات قاعدي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل وزارة ال�ش���ؤون
االجتماعي��ة ومدار���س .وتنوع��ت موا�ضي��ع املحا��ضرات
لت�ش��مل اتفاقي��ة الق�ض��اء عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال التميي��ز
�ض��د امل��ر�أة ،العن��ف �ض��د امل��ر�أة ،الأح��وال ال�ش��خ�صية،
القت��ل عل��ى خلفي��ة ال��شرف ,وحق��وق الن�س��اء الأرام��ل،
حق��وق الطف��ل.
وق��د ا�س��تثمرت الوح��دة خ�لال ه��ذا الع��ام الف�ترة م��ن
 25نوفم�بر وحت��ى  10دي�س��مرب ،وه��ي ف�ترة حمل��ة
 16يوم�� ًا م��ن الن�ش��اط العامل��ي ملناه�ض��ة العن��ف �ض��د
امل��ر�أة ،لتعزي��ز التوعي��ة بالعن��ف م��ن خ�لال حما��ضرات
التوعي��ة وور���ش العم��ل .وق��د متي��ز ه��ذا الع��ام بالتع��اون
والتن�س��يق م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الول م��رة لتنظي��م
حما��ضرات توعي��ة قانوني��ة يف املدار���س الثانوي��ة (بن��ات)
حي��ث اهتم��ت الوح��دة با�س��تهداف فئ��ة الفتي��ات
والرتكي��ز عليه��ن كونه��ن فئ��ة مهم�ش��ة ال يت��م الرتكي��ز
عليه��ن وال يت��م ا�س��تهدافهن يف حم�لات التوعي��ة اخلا�ص��ة
بالعن��ف حي��ث يت��م الرتكي��ز ب�ش��كل اك�بر عل��ى الن�س��اء .
184

م�ؤ�رشات
1 .1بل��غ ع��دد امل�ش��اركات وامل�ش��اركني يف
املحا��ضرات �2459ش��خ�ص ًا ،بينه��م 2063
ام��ر�أة وفت��اة 396 ،رج�ل ً
ا.
2 .2بل��غ ع��دد املحا��ضرات الت��ي نفذته��ا وح��دة
امل��ر�أة  130حما��ضرة ،عق��دت بالتع��اون م��ع 32
م�ؤ�س�س��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل  8مدار���س.
3 .3بل��غ ع��دد املحا��ضرات الت��ي نفذته��ا الوح��دة يف
مو�ض��وع العن��ف �ض��د امل��ر�أة 30
4 .4بل��غ ع��دد املحا��ضرات يف قان��ون االح��وال
ال�ش��خ�صية 20
5 .5بلغ عدد املحا�رضات يف حقوق الطفل 6
6 .6بلغ عدد املحا�رضات يف حقوق الأرامل 1
7 .7بل��غ ع��دد املحا��ضرات حما��ضرة يف حق��وق
امل��ر�أة 24
8 .8نف��ذت الوح��دة  16حما��ضرة ح��ول القت��ل عل��ى
خلفي��ة ال��شرف
9 .9بل��غ ع��دد املحا��ضرات الت��ي تفذته��ا الوح��دة
ح��ول اتفاقي��ة �س��يداو 26
1010بل��غ ع��دد املحا��ضرات يف مفه��وم الن��وع
(اجلن��در)6
االجتماع��ي
1111بل��غ ع��دد املحا��ضرات اخلا�ص��ة بالعن��ف �ض��د
امل��ر�أة خ�لال حمل��ة  16يوم�� ًا م��ن الن�ش��اط
العامل��ي ملناه�ض��ة العن��ف �ض��د امل��راة  7حما��ضرات

الباحثة ماجدة �شحادة ،خالل لقاء توعوي .
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� 2.3.5.4إعداد و�إ�صدار �أدلة تدريبية ومواد توعية يف جمال حقوق الإن�سان
قام��ت وح��دة التدري��ب خ�لال ه��ذا الع��ام بتحدي��ث
و�إ�ص��دار دلي��ل حق��وق الإن�س��ان وال��ذي ي�ض��م بداخل��ه
ال��شرعة الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان مبكوناته��ا الث�لاث
(الإع�لان العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان ،العه��د ال��دويل اخلا���ص
باحلق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية ،العه��د ال��دويل اخلا���ص
باحلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،الربتوك��والن
الإ�ضافي��ان) بالإ�ضاف��ة اىل االتفاقي��ات واملعاه��دات املتعلق��ة
مبنظوم��ة حق��وق الإن�س��ان ،ك�إتفاقي��ة مناه�ض��ة التعذي��ب
واتفاقي��ة حق��وق امل��ر�أة والطف��ل وغريه��ا م��ن الإتفاقي��ات
الدولي��ة ذات ال�صل��ة ،حي��ث يت��م ا�س��تخدام ه��ذا الدلي��ل
وتوزيع��ه عل��ى امل�ش��اركني يف دورات التدري��ب وجل�س��ات

التوعي��ة بحق��وق الإن�س��ان ،باعتب��اره مرجع�� ًا �أ�سا�س��ي ًا
للط�لاب والباحث�ين واملهتم�ين بحق��وق الإن�س��ان يرجع��ون
�إلي��ه يف �س��عيهم لتطوي��ر معارفه��م وقدراته��م يف ه��ذا املج��ال.
م�ؤ�رشات
•طباع��ة  500ن�س��خة م��ن ه��ذا الدلي��ل وا�س��تخدامه
وتوزيع��ه يف ال��دورات واملحا��ضرات الت��ي ينظمه��ا
املرك��ز كم��واد تدريبي��ة ووثائ��ق مرجعي��ة.
 2.3.5.5اعداد مواد توعية مرئية وم�سموعة (بو�سرتات� ،أفالم)
مل ي�ص��در �أي بو�س�تر �أو فيل��م ع��ن وح��دة امل��ر�أة خ�لال
الع��ام 2017

 2.3.6بناء قدرات املدافعني عن حقوق الإن�سان
يت��م ذل��ك م��ن خ�لال العدي��د م��ن الن�ش��اطات ،ت�ش��مل :تنفي��ذ دورات تدري��ب
مدرب�ين يف حق��وق الإن�س��ان؛ تدري��ب حمام�ين و�إعداده��م المتح��ان املزاول��ة �أم��ام
الق�ض��اء ال��شرعي؛ وتدري��ب حمامي��ات للعم��ل �أم��ام الق�ض��اء ال��شرعي.
 2.3.6.1تنفيذ دورات تدريب مدربني يف حقوق الإن�سان
مل يت��م تنفي��ذ دورات تدري��ب مدرب�ين يف حق��وق الإن�س��ان
ب�س��بب ع��دم توف��ر التموي��ل امل��ايل ال�لازم لتنفيذه��ا.
 2.3.6.2تدري��ب حمام�ين و�إعداده��م المتح��ان املزاول��ة �أم��ام الق�ض��اء
ال�رشعي
وا�صل��ت وح��دة التدري��ب عمله��ا يف تنظي��م خمتل��ف
ال��دورات التدريبي��ة املختلف��ة �ضم��ن خطته��ا ال�س��نوية،
�إال �أن��ه تع��ذر تنفي��ذ ه��ذا املخ��رج لأ�س��باب �أخ��ري ال
عالق��ة لوح��دة التدري��ب به��ا ،حي��ث قام��ت الوح��دة
ب�إ�س��تبدال ه��ذه ال��دورات ب�أرب��ع دورات تتعل��ق مبفاهي��م
حق��وق الإن�س��ان.

به��دف نق��ل جترب��ة عمله��ا الغني��ة �إىل اجلي��ل ال�ش��اب م��ن
اج��ل متكينه��م كمدافع��ات ومدافع�ين ع��ن حق��وق امل��راة
يف املحاك��م ال��شرعية وم�س��اعدة الن�س��اء يف الو�ص��ول
للعدالة.وخ�لال الع��ام  ،2017قام��ت الوح��دة بتدري��ب
حماميت��ان حديثت��ي التخ��رج.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد املحاميات املتدربني يف وحدة املر�أة 3

 2.3.6.3تدريب حماميات على العمل �أمام املحاكم ال�رشعية
قام��ت وح��دة امل��ر�أة بتدري��ب حمامي��ات وحمام�ين �ش��بان
دورة تعزيز قدرات املحامني ال�شبان يف الرتافع �أمام املحاكم ال�رشعية.
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 2.3.٧ق��ام املرك��ز بتعزي��ز احل��وار وق��اد مناق�ش��ات ح��ول ق�ضاي��ا حق��وق الإن�س��ان ،مب��ا يف
ذل��ك حق��وق امل��ر�أة
نظ��م املرك��ز م�ؤمت��رات وور���ش عم��ل ح��ول ق�ضاي��ا حق��وق �إن�س��ان وطني��ة،
و�ش��ارك يف م�ؤمت��رات وور���ش عم��ل عقدته��ا منظم��ات املجتم��ع امل��دين وغريه��ا
م��ن �أ�صح��اب امل�صلح��ة .كم��ا �أج��رى املرك��ز مقاب�لات م��ع و�س��ائل اع�لام ،ونف��ذ
برام��ج اذاعي��ة وتلفزيوني��ة ح��ول ق�ضاي��ا حق��وق �إن�س��ان ،باال�ضاف��ة �إىل حم�لات
الكرتوني��ة يف موا�ضي��ع حق��وق الإن�س��ان.
 2.3.7.1تنظيم م�ؤمترات وور�ش عمل حول ق�ضايا حقوق الإن�سان
نظ��م املرك��ز ع��دداً م��ن اللق��اءات وور���ش العم��ل
وحلق��ات النقا���ش ح��ول ق�ضاي��ا حق��وق �إن�س��ان وطني��ة.
فيم��ا ي�أت��ي عر���ض خمت��صر له��ا.
لقاء حواري حول االنتخابات املحلية
بتاري��خ  ،2017/02/19نظم��ت وح��دة تطوي��ر
الدميقراطي��ة لق��ا ًء حواري�� ًا ح��ول االنتخاب��ات
املحلي��ة� ،ش��ارك في��ه ممثل��ون ع��ن الق��وى الوطني��ة
والإ�س�لامية ،وممثل��ون ع��ن منظم��ات املجتم��ع امل��دين،
وجلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة .ج��اء اللق��اء يف �ض��وء
ق��رار احلكوم��ة اج��راء االنتخاب��ات املحلي��ة بتاري��خ
 ،2017/05/13ورف���ض حرك��ة حما���س يف غ��زة ه��ذا
الق��رار .و�أك��د امل�ش��اركون يف اللق��اء ال��ذي عق��د يف مق��ر
املرك��ز عل��ى ��ضرورة احل��وار والت�ش��اور ب�ين الق��وى
والف�صائ��ل املختلف��ة لعق��د االنتخاب��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة ب�ش��كل متزام��ن ،والعم��ل امل�ش�ترك
م��ن �أج��ل تذلي��ل العقب��ات وايج��اد البيئ��ة املنا�س��بة
لذل��ك .و�ش��ددوا عل��ى �إمكاني��ة ت�أجي��ل موعده��ا احل��ايل
لت�أم�ين انعقاده��ا .وطالب��وا حرك��ة حما���س ب�إع��ادة
النظ��ر يف موقفه��ا ،و�أال يك��ون موقفه��ا مبدئ��ي يف رف���ض
االنتخاب��ات ،وان ت�س��عى لعقده��ا وت�أم�ين م�ش��اركة قط��اع
غ��زة فيه��ا ،مب�س��اندة املجتم��ع امل��دين .كم��ا وطالب��وا
حرك��ة فت��ح واحلكوم��ة والرئي���س الفل�س��طيني وال�س��لطات
يف غ��زة بالعم��ل م��ن �أج��ل توف�ير البيئ��ة املالئم��ة لعق��د
انتخاب��ات ح��رة ونزيه��ة.
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لقاء حواري حول عقد االنتخابات يف ال�ضفة وغزة.

حلق��ة نقا���ش ح��ول برام��ج امل�س��اعدة القانوني��ة واثره��ا يف
تعزي��ز حق��وق امل��ر�أة
بتاري��خ  ،2017/03/07نظم��ت وح��دة امل��ر�أة حلق��ة
نقا���ش ح��ول برام��ج امل�س��اعدة القانوني��ة واثره��ا يف
تعزي��ز حق��وق امل��ر�أة وذل��ك يف مق��ر ف��رع املرك��ز مبدين��ة
خانيون���س � .ش��ارك يف الور�ش��ة (� )28ش��خ�ص َا ممثل�ين
ع��ن الق�ض��اء ال��شرعي وم�ؤ�س�س��ات تعم��ل عل��ى تق��دمي
امل�س��اعدة القانوني��ة للن�س��اء يف قط��اع غ��زة ،باال�ضاف��ة اىل
ع��دد م��ن املحام�ين ال��شرعيني.
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان «تداعي��ات خ�صوم��ات الروات��ب عل��ى
حق��وق موظف��ي القط��اع الع��ام يف قط��اع غ��زة»
بتاري��خ  ،2017/04/09نظم��ت وح��دة احلق��وق
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف املرك��ز ه��ذه الور�ش��ة يف
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�ض��وء ق��رار حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي تطبي��ق ق��رار
خ�ص��م الروات��ب عل��ى موظف��ي احلكوم��ة املدني�ين
والع�س��كريني يف قط��اع غ��زة .وهدف��ت الور�ش��ة الت��ي
�ش��ارك فيه��ا جمه��ور كب�ير م��ن ممثل��ي املوظف�ين
العمومي�ين املدني�ين والع�س��كريني ،ممثل��ي نقاب��ة العامل�ين
يف الوظيف��ة العمومي��ة ،ممثل��ي الق��وى ال�سيا�س��ية وممثل��ي
م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين والإع�لام� ،إىل مناق�ش��ة
تداعي��ات خ�صوم��ات الروات��ب عل��ى حق��وق املوظف�ين
املدني�ين والع�س��كريني يف القط��اع الع��ام ،وانعكا���س ذل��ك
عل��ى �أو�ضاعه��م املعي�ش��ية ،وذل��ك م��ن �أج��ل اخل��روج
بتو�صي��ات يف �إط��ار ت�س��اهم يف حماي��ة حق��وق املوظف�ين
وحتقي��ق الأم��ان الوظيف��ي وحماي��ة املوظف�ين و�أف��راد
�أُ��سرهم م��ن ت��ردي �أو�ضاعه��م االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة.
حت��دث يف الور�ش��ة كل م��ن� :أ .راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز؛ �أ .ع��ارف �أب��و ج��راد ،رئي���س نقاب��ة املوظف�ين
العمومي�ين يف القط��اع؛ �أ .تي�س�ير الربدين��ي ،ع�ض��و
املجل���س الث��وري حلرك��ة فت��ح؛ د� .س�لامة �أب��و زعي�تر،
رئي���س النقاب��ة العام��ة للعامل�ين يف اخلدم��ات ال�صحي��ة،
ع�ض��و الأمان��ة يف االحت��اد الع��ام لنقاب��ات عم��ال فل�س��طني؛
و �أ .حم�س��ن �أب��و رم�ض��ان ،مدي��ر املرك��ز العرب��ي للتطوي��ر
الزراع��ي.
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان «�أزم��ة نق���ص الأدوي��ة وامل�س��تلزمات
الطبي��ة عل��ى القط��اع ال�صح��ي احلكوم��ي»
بتاري��خ  ،2017/05/22نظ��م وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة ه��ذه الور�ش��ة الت��ي �ش��ارك فيه��ا
جمموع��ة م��ن املتخ�ص�ص�ين ،ميثل��ون وزارة ال�صح��ة ،منظم��ة
ال�صح��ة العاملي��ة وممثل��و م�ؤ�س�س��ات العم��ل الأهل��ي
وو�س��ائل االع�لام ،به��دف مناق�ش��ة �أزم��ة نق���ص ال��دواء
واملهم��ات الطبي��ة يف القط��اع ال�صح��ي احلكوم��ي،
وتداعياته��ا ،وذل��ك للخ��روج بتو�صي��ات تكف��ل ح��ق
كل مري���ض يف التمت��ع ب�أف�ض��ل م�س��توى م��ن اخلدم��ات
ال�صحي��ة ،مب��ا يف ذل��ك دوري��ة وانتظ��ام تزويده��م
بالعالج��ات والأدوي��ة الالزم��ة .حت��دث يف الور�ش��ة

كل م��ن� :أ .راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر املرك��ز؛ د .من�ير
الرب���ش ،مدي��ر ع��ام ال�صيدل��ة ب��وزارة ال�صح��ة بغ��زة؛ د.
حمم��د اليف ،م��ن مكت��ب منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة؛ ود.
عائ��د ياغ��ي ،مدي��ر جمعي��ة الإغاث��ة الطبي��ة.

ور�ش��ة عم��ل بعن��وان �أزم��ة نق���ص الأدوي��ة وامل�س��تلزمات الطبي��ة يف القط��اع ال�صح��ي
احلكوم��ي.

ور�ش��ة عم��ل بعن��وان «تداعي��ات وق��ف روات��ب الأ��سرى
املحرري��ن عل��ى حقوقه��م االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة»
بتاري��خ  ،2017/07/25نظم��ت وح��دة احلق��وق
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والقافي��ة يف املرك��ز ه��ذه
الور�ش��ة يف �ض��وء ق��رار حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي
وق��ف ��صرف روات��ب  277م��ن الأ��سرى املحرري��ن.
وق��د هدف��ت الور�ش��ة الت��ي �ش��ارك فيه��ا جمموع��ة م��ن
الأ��سرى املحرري��ن ،ممثل��و منظم��ات الدف��اع ع��ن حق��وق
الأ��سرى ،وممثل��و م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين والإع�لام
�إىل مناق�ش��ة تداعي��ات وق��ف روات��ب الأ��سرى املحرري��ن
عل��ى حقوقه��م االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ،وانعكا���س
ذل��ك عل��ى �أو�ضاعه��م املعي�ش��ية ،وذل��ك م��ن �أج��ل
اخل��روج بتو�صي��ات ت�س��اهم يف حماي��ة الأ��سرى و�أف��راد
�أُ��سرهم م��ن ت��ردي �أو�ضاعه��م االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة.
حت��دث يف الور�ش��ة كل م��ن� :أ .راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان؛ �أ .ق��دورة فار���س،
رئي���س ن��ادي الأ�س�ير الفل�س��طيني؛ �أ .حمم��ود امل��رداوي،
وه��و �أ�س�ير حم��رر م��ن الذي��ن قطع��ت رواتبه��م؛ �أ.
م�صطف��ى امل�س��لماين ،م��ن اللجن��ة الوطني��ة للدف��اع ع��ن
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الأ��سرى املتوقف��ة رواتبه��م؛ و �أ .يا��سر �صال��ح ،م�س���ؤول
االع�لام يف م�ؤ�س�س��ة مهج��ة القد���س.

ور�ش��ة عم��ل بعن��وان تداعي��ات وق��ف روات��ب الأ��سرى واملحرري��ن عل��ى حقوقه��م
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة.

مر�ص��د ال�سيا�س��ات االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة واملرك��ز
الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان ينظم��ان م�ؤمت��راً بعن��وان «احل��ق
يف ال�صح��ة :فل�س��طني »2030
بتاري��خ  ،2017/08/01عق��د يف مدينت��ي رام اهلل وغ��زة
م�ؤمت��ر مو�س��ع بعن��وان «احل��ق يف ال�صح��ة :فل�س��طني »،2030
نظم��ه مر�ص��د ال�سيا�س��ات االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة
(املر�ص��د) واملرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان .ه��دف
امل�ؤمت��ر �إىل فه��م وتعمي��ق احل��ق يف ال�صح��ة م��ن خ�لال
نقا���ش مقارب��ات م�ؤ�س�س��ات فل�س��طينية ودولي��ة ،وخ�براء
عامل�ين يف جم��ال ال�صح��ة ،وج��اء يف �إط��ار ال�س��عي ملتابع��ة
ال�سيا�س��ات االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والتدخ�لات التنموي��ة
ودرا�س��تها مب��ا يخ��دم حتقي��ق العدال��ة االجتماعي��ة ،وحتدي��داً
احل��ق يف ال�صح��ة .وا�س��ت�ضاف املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
الإن�س��ان جل�س��ات امل�ؤمت��ر يف غ��زة.

ور�شة احلق يف ال�صحة فل�سطني .2030
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ور�شة عمل حول قانون اجلرائم الإلكرتونية
بتاري��خ  ،2017/09/19نظم��ت وح��دة تطوي��ر
الدميقراطي��ة يف املرك��ز ور�ش��ة عم��ل ح��ول احلري��ات
االعالمي��ة يف �ض��وء املراجع��ة القانوني��ة الت��ي �أطلقه��ا
ح��ول قان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة بعن��وان «مراجع��ة
لقان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة الفل�س��طيني ل�س��نة  2017يف
�ض��وء املعاي�ير الدولي��ة حلري��ة التعب�ير� »،ش��ارك فيه��ا نخب��ة
م��ن الربملاني�ين وال�سيا�س��يني وال�صحفي�ين والقانوني�ين
و�أكادميي�ين وق��ادة م�ؤ�س�س��ات جمتم��ع م��دين .حت��دث
يف الور�ش��ة حمم��د اب��و ها�ش��م ،الباح��ث القان��وين يف
املرك��ز ومع��د املراجع��ة القانوني��ة ،ع��ن امل�آخ��ذ الأ�سا�س��ية
عل��ى قان��ون اجلرائ��م االلكرتوني��ة ،وق��دم م��ا ت�ضمنت��ه
املراجع��ة م��ن تو�صي��ات .كم��ا حت��دث يف الور�ش��ة
جمي��ل ��سرحان ،نائ��ب املدي��ر الع��ام للهيئ��ة امل�س��تقلة
حلق��وق الإن�س��ان لقط��اع غ��زة� ،أن املعي��ار اال�سا�س��ي
ال��ذي يج��ب االحت��كام ل��ه يف �س��ن قوان�ين عقابي��ة
تتعل��ق بحري��ة التعب�ير ه��و القان��ون اال�سا�س��ي وال��ذي
�أك��د عل��ى حري��ة التعب�ير .وخ��رج ع��ن ور�ش��ة العم��ل
ورق��ة موق��ف وتو�صي��ات تطال��ب يف جوهره��ا ب�إلغ��اء
ه��ذا القان��ون ال��ذي ينته��ك حق��وق الإن�س��ان وخا�ص��ة
حري��ة التعب�ير ،ويقو���ض �أي فر�ص��ة للتح��ول الدميقراط��ي
يف فل�س��طني.

حلقة نقا�ش حول قانون اجلرائم االلكرتونية.
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حلقة نقا�ش حول عقوبة االعدام
بتاري��خ  ،2017/10/10ومب�ش��اركة فاعل��ة م��ن منظم��ات
جمتم��ع امل��دين وممثل�ين ع��ن الق�ض��اء الع�س��كري والنياب��ة
العام��ة و�ش��خ�صيات اعتباري��ة ،و�أكادميي�ين و�إعالمي�ين،
نظ��م املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان والهيئ��ة
امل�س��تقلة حلق��وق االن�س��ان ومكت��ب املفو���ض ال�س��امي
حلق��وق االن�س��ان يف غ��زة� ،صب��اح الي��وم حلق��ة نقا���ش
بعن��وان« :جت��اوزات عقوب��ة االع��دام يف قط��اع غ��زة يف
الع��ام  ».2017نظم��ت ه��ذه الفعالي��ة مبنا�س��بة الي��وم
العامل��ي ملناه�ض��ة عقوب��ة الإع��دام (� 10أكتوب��ر) ،وذل��ك
يف �إط��ار ال�س��عي م��ن �أج��ل وق��ف العم��ل به��ذه العقوب��ة
القا�س��ية و�إلغائه��ا يف ال�س��لطة الوطني��ة الفل�س��طينية.
عق��دت احللق��ة يف قاع��ة الترين��ا ،و�س��ط مدين��ة غ��زة.
وق��د حت��دث يف احللق��ة كل م��ن راج��ي ال�ص��وراين،
مدي��ر املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان ،وع�ص��ام
يون���س ،مدي��ر مرك��ز املي��زان حلق��وق االن�س��ان ،وجمي��ل
��سرحان ،نائ��ب املدي��ر الع��ام للهيئ��ة امل�س��تقلة حلق��وق
االن�س��ان لقط��اع غ��زة.

حلق��ة النقا���ش نخب��ة م��ن املخت�ص�ين و�صن��اع الق��رار
والإعالمي�ين وال�سيا�س��يني و�أقط��اب املجتم��ع امل��دين
و�أكادميي�ين ون�ش��طاء الإع�لام اجلدي��د .عق��د اللق��اء يف
قاع��ة الالي��ت هاو���س ،مبدين��ة غ��زة ،بتاري��خ  2نوفم�بر
 .2017وق��د خل���ص اللق��اء �إىل ع��دة نتائ��ج وتو�صي��ات،
كان �أبرزه��ا ��ضرورة �أن ت�ش��مل امل�صاحل��ة ال�صحفي�ين ،مي��ا
ي�ضم��ن تهيئ��ة بيئ��ة قانوني��ة و�سيا�س��ية مالئم��ة لإط�لاق
احلري��ات ال�صحفي��ة ،مب��ا ي�ش��مل تعدي��ل القوان�ين وتق��ومي
ال�سيا�س��يات و��ضرورة توحي��د اجل�س��م النقاب��ي لل�صحفي�ين
ملواجه��ة املخاط��ر والتحدي��ات الت��ي تواج��ه ال�صحفي�ين
واالعالمي�ين يف املرحل��ة القادم��ة .و�ص��در ع��ن احللق��ة
ورق��ة موق��ف تت�ضمن��ت �أب��رز م��ا مناق�ش��اتها والتو�صي��ات
املقدم��ة عل��ى �أجن��دة احلكوم��ة.

حلقة نقا�ش بعنوان احلريات االعالمية يف �ضوء امل�صاحلة الفل�سطينية.
حلقة نقا�ش حول عقوبة االعدام يف ال�سلطة الفل�سطينية.

حلق��ة نقا���ش بعن��وان م�س��تقبل احلري��ات الإعالمي��ة يف �ض��وء
امل�صاحل��ة الوطني��ة
بتاري��خ  ،2017/11/02نظ��م املرك��ز ه��ذه الفعالي��ة
يف ظ��ل اج��واء امل�صاحل��ة الفل�س��طينية ،به��دف ت�س��ليط
ال�ض��وء عل��ى م�س��تقبل حلري��ات االعالمي��ة .وح��ضر

حلق��ة نقا���ش بعن��وان التعذي��ب يف ال�س��جون ومراك��ز التوقي��ف
ا لفل�س��طينية
بتاري��خ  ،2017/11/16نظ��م املرك��ز حلق��ة نقا���ش
خا�ص��ة ملناق�ش��ة نتائ��ج وتو�صي��ات تقري��ره اجلدي��د
بعن��وان «التعذي��ب يف ال�س��جون ومراك��ز التوقي��ف
الفل�س��طينية خ�لال الف�ترة ب�ين �أكتوب��ر � -2016س��بتمرب
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 »،2017وذل��ك يف قاع��ة املرك��ز مبدين��ة غ��زة� .ش��ارك
يف حلق��ة النقا���ش ممثل��ون ع��ن الأجه��زة الأمني��ة يف غ��زة
ومكت��ب املراق��ب الع��ام للأجه��زة الأمني��ة ،وممثل��و
منظم��ات حق��وق الإن�س��ان ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين،
ونخب��ة م��ن الأكادميي�ين واملحام�ين .وق��د تزام��ن اللق��اء
م��ع عق��د مناق�ش��ات وطني��ة ،ب��ادرت له��ا ال�س��لطة
الفل�س��طينية يف �ض��وء التقري��ر الأويل لدول��ة فل�س��طني
اخلا���ص باتفاقي��ة مناه�ض��ة التعذي��ب وغ�يره م��ن ��ضروب
املعامل��ة �أو العقوب��ة القا�س��ية �أو الالن�س��انية �أو املهين��ة.
و�ش��دد امل�ش��اركون يف احللق��ة عل��ى �أهمي��ة تعزي��ز
التع��اون ب�ين الأج�س��ام الرقابي��ة يف الأجه��زة الأمني��ة
ومنظم��ات حق��وق الإن�س��ان ،م��ن �أج��ل امل�س��اهمة يف
وق��ف ممار�س��ات التعذي��ب يف مراك��ز التحقي��ق والتوقي��ف
ا لفل�س��طينية .

حلقة نقا�ش بعنوان جرائم التعذيب يف �سجون ومراكز التوقيف الفل�سطينية.

ور�شة عمل حول احلماية للن�ساء من العنف
بتاري��خ  ،2017/12/03نظم��ت وح��دة امل��ر�أة يف املرك��ز
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان «ا�ش��كاليات وحتدي��ات حماي��ة
الن�س��اء م��ن العن��ف» يف قاع��ة الالي��ت هاو���س مبدين��ة
غ��زة ،وذل��ك �ضم��ن فعالي��ات حمل��ة  16يوم�� ًا م��ن
مناه�ض��ة العن��ف �ض��د الن�س��اء والفتي��ات .افتت��ح الور�ش��ة
املحام��ي راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر املرك��ز ،م�ش�يراً
لأهمي��ة الرب��ط الوثي��ق ب�ين ق�ضاي��ا حق��وق االن�س��ان
وق�ضي��ة العن��ف املمار���س �ض��د الن�س��اء والفتي��ات .و�ألق��ت
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د .هيف��اء الأغ��ا ،وزي��رة �ش���ؤون املر�أة ،كلم��ة ح��ول
دور وزارة �ش���ؤون امل��ر�أة يف حماي��ة الن�س��اء م��ن العن��ف
وم�س��تقبل اخلط��ة اال�س�تراتيجية ملناه�ض��ة العن��ف �ض��د
امل��ر�أة للأع��وام  .2019- 2011وعر�ض��ت �أ .هب��ة الزي��ان،
مدي��رة برام��ج هيئ��ة االمم املتح��دة للم��ر�أة  -مكت��ب غ��زة،
دور هيئ��ة االمم املتح��دة للم��ر�أة يف فل�س��طني يف حماي��ة الن�س��اء
م��ن العن��ف .وعر�ض��ت �أ .هن��ادي �س��كيك ،مدي��رة بي��ت
االم��ان التاب��ع ل��وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة واخلا���ص
بحماي��ة الن�س��اء املعنف��ات ،جترب��ة بي��ت الأم��ان يف حماي��ة
الن�س��اء �ضحاي��ا العن��ف .وحتدث��ت �أ .حن��ان مط��ر،
املحامي��ة يف املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان ،ح��ول
الإ�ش��كاليات القانوني��ة حلماي��ة الن�س��اء م��ن العن��ف .ويف
نهاي��ة الور�ش��ة ق��دم امل�ش��اركون ع��دة تو�صي��ات ،منه��ا:
��ضرورة �إق��رار قان��ون حماي��ة امل��ر�أة م��ن العن��ف اال��سري
يف ح��ال انعق��اد املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني؛ توحي��د
القوان�ين ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة والعم��ل
عل��ى تعدي��ل القوان�ين احلالي��ة مب��ا في��ه م�صلح��ة للن�س��اء؛
العم��ل عل��ى زي��ادة حم�لات التوعي��ة اخلا�ص��ة مبو�ض��وع
العن��ف �ض��د الن�س��اء والفتي��ات و��ضرورة ا��شراك الرج��ال
فيه��ا؛ تعزي��ز التع��اون والتن�س��يق م��ع وزارة �ش���ؤون امل��ر�أة
وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين الن�س��وية واحلقوقي��ة؛ والعم��ل
عل��ى ت�س��هيل و�ص��ول الن�س��اء اىل اخلدم��ات املقدم��ة له��ن
م��ن قب��ل م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين احلقوقي��ة والن�س��وية
واملجتمعي��ة.

ور�شة عمل بعنوان ا�شكاليات وحتديات حماية الن�ساء من العنف.

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

م�ؤ�رشات
•مت تنظيم  10لقاءات.
 2.3.7.٢م�ش��اركة يف م�ؤمت��رات وور���ش عم��ل ولق��اءات تنظمه��ا
م�ؤ�س�س��ات جمتم��ع م��دين وغريه��ا م��ن �أ�صح��اب امل�صلح��ة
يحر���ص املرك��ز عل��ى امل�ش��اركة يف فعالي��ات ينظمه��ا
ال��شركاء م��ن منظم��ات حق��وق الإن�س��ان وم�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع امل��دين وغريه��م م��ن �أ�صح��اب امل�صلح��ة.
وخ�لال الع��ام � ،2017ش��ارك ممثل��ون ع��ن املرك��ز يف
العدي��د م��ن تل��ك الفعالي��ات ،وقدم��وا �أوراق عم��ل
ومداخ�لات ،و�ش��اركوا بفعالي��ة يف عر���ض مواق��ف
املرك��ز م��ن ق�ضاي��ا حق��وق �إن�س��ان ،و�س��اهموا يف �إث��ارة
ج��دل وبن��اء ر�ؤى م�ش�تركة ح��ول تل��ك الق�ضاي��ا .فيم��ا
يل��ي �أب��رز م�ش��اركات �أع�ض��اء املرك��ز خ�لال الع��ام
:2017
» »� :2017/01/03ش��ارك خلي��ل �ش��اهني ،مدي��ر وح��دة
احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،يف لق��اء
لقط��اع الت�أهي��ل يف �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة .خ�ص���ص
اللق��اء ملناق�ش��ة التقري��ر الأول لدول��ة فل�س��طني
مبوج��ب ان�ضمامه��ا �إىل االتفاقي��ة الدولي��ة حلق��وق
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .وق��دم �ش��اهني مداخل��ة
عر���ض فيه��ا العدي��د م��ن املالحظ��ات النقدي��ة
عل��ى التقري��ر املذك��ور .وق��د ج��رى ت�ش��كيل جلن��ة
ل�صياغ��ة مذك��رة نقدي��ة ح��ول التقري��ر ،وكل��ف
�ش��اهني ب�إعداده��ا با�س��م قط��اع الت�أهي��ل لت�س��ليمها
�إىل وزارة اخلارجي��ة الفل�س��طينية.
» » :2017/01/09اجتمع��ت اللجن��ة امل�ش��كلة م��ن
قط��اع الت�أهي��ل يف �ش��بكة املنظم��ات االهلي��ة يف مقره��ا
مبدين��ة غ��زة ،حي��ث عر���ض خلي��ل �ش��اهني ،مدي��ر
وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة،
املذك��رة الت��ي كل��ف ب�إعداده��ا ،والت��ي �أقرته��ا
اللجن��ة ،وومت �إر�س��الها �إىل وزارة اخلارجي��ة الفل�س��طينية.
» »� :2017/02/02ش��ارك �س��مري ح�س��نية ،املحام��ي
يف وح��دة امل��ر�أة ،يف ور�ش��ة عم��ل لالحت��اد الع��ام

»

»

»

»

»

»

للم��ر�أة الفل�س��طينية ح��ول «تعدي��ل قان��ون االح��وال
ال�ش��خ�صية وتوثي��ق االنته��اكات املمار�س��ة �ض��د
الن�س��اء».
» :2017/02/13ق��دم �س��مري ح�س��نية ،املحام��ي يف
وح��دة امل��ر�أة ،ورق��ة عم��ل ح��ول «مقارن��ة او�ض��اع
امل��ر�أة يف القوان�ين الفل�س��طينية و العربي��ة (قان��ون
االح��وال ال�ش��خ�صية ) بور�ش��ة عم��ل لالحت��اد الع��ام
للم��ر�أة الفل�س��طينية.
»� :2017/02/15ش��ارك املرك��ز يف اجتم��اع دع��ت
ل��ه جلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة م��ع الق��وى ال�سيا�س��ية
ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين ،وذل��ك يف �ض��وء لق��اء
رئي���س اللجن��ة د .حن��ا نا��صر م��ع قي��ادة حرك��ة
حما���س ورف���ض احلرك��ة اج��راء االنتخاب��ات املحلي��ة.
»� :2017/02/23ش��اركت ماج��دة �ش��حادة ،الباحث��ة
يف وح��دة امل��ر�أة ،بورق��ة عم��ل بعن��وان» الت�س��ول
وحق��وق االطف��ال» الت��ي نظمه��ا مرك��ز بني��ان
للتدري��ب ح��ول «ظاه��رة الت�س��ول».
»� :2017/03/14ش��ارك خلي��ل �ش��اهني ،مدي��ر
وح��دة احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة،
بتق��دمي مداخل��ة ح��ول �آلي��ات تعزي��ز حماي��ة
امل�س��تهلك ،وذل��ك خ�لال حلق��ة نقا���ش ح��ول
دور الرقاب��ة عل��ى الأداء الع��ام يف تعزي��ز حماي��ة
امل�س��تهلك ،نظمت��ه م�ؤ�س�س��ة �أم��ان يف مقره��ا بغ��زة.
»� :2017/03/16ش��اركت حن��ان مط��ر ،املحامي��ة يف
وح��دة امل��ر�أة ،يف ور�ش��ة العم��ل املنف��ذة م��ن قب��ل
مرك��ز �ش���ؤون امل��ر�أة ح��ول «العدال��ة وامل�س��اواة
اجلندري��ة يف العم��ل »،حي��ث �ألق��ت فيه��ا كلم��ة
حتال��ف �أم��ل.
»� :2017/03/22ش��ارك حم��دي �ش��قورة ،نائ��ب
مدي��ر املرك��ز ل�ش���ؤون الربام��ج ،برئا�س��ة جل�س��ة
يف ور�ش��ة العم��ل الوطني��ة الت��ي عقدته��ا �ش��بكة
املنظم��ات الأهلي��ة يف قاع��ة الروت���س بغ��زة بعن��وان
«امل��ر�أة الفل�س��طينية يف مواجه��ة االحت�لال والتميي��ز
العن��صري «�صم��ود وت�ص��دي».
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»� :2017/03/27ش��ارك حمم��د �أب��و ها�ش��م ،الباح��ث
القان��وين يف املرك��ز ،ورق��ة عم��ل ح��ول واق��ع حري��ة
ال��ر�أي والتعب�ير يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،وذل��ك
يف الن��دوة الت��ي نظمته��ا يف غ��زة جامع��ة غ��زة
وم�ؤ�س�س��ة زون الإعالمي��ة بعن��وان «العن��وان املرئ��ي
وا�س��تحقاقات املرحل��ة».
»� :2017/04/11ش��ارك راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز ،يف الن��دوة الت��ي نظمته��ا الهئي��ة امل�س��تقلة
حلق��وق الإن�س��ان ح��ول �أكم��ة الروات��ب يف ال�س��لطة
الفل�س��طينية .عق��دت الن��دوة يف فن��دق غ��زة ال��دويل،
وق��دم ال�ص��وراين ورق��ة عم��ل ح��ول املوق��ف
احلق��وق م��ن تخفي���ض روات��ب املوظف�ين العمومي�ين.
» :2017/04/26ق��دم خلي��ل �ش��اهني ،مدي��ر وح��دة
احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،ورق��ة
عم��ل بعن��وان «�ضم��ان امل�س��اءلة م��ن �أج��ل حتقي��ق
ه��دف التنمي��ة امل�س��تدامة الراب��ع اخلا���ص بالتعلي��م
ووم�ش��اركة املواطن�ين الفاعل��ة يف فل�س��طني »،وذل��ك
يف امل�ؤمت��ر ال��ذي نظمت��ه منظمت��ه اليوني�س��كو ومرك��ز
�إب��داع املعل��م وامللتق��ى الرتب��وي الفل�س��طيني يف قاع��ة
الترين��ا بغ��زة ح��ول التعلم��ي للجمي��ع.
»� :2017/05/03ألق��ى حم��دي �ش��قورة ،نائ��ب
مدي��ر املرك��ز ل�ش���ؤون الربام��ج ،كلم��ة يف االعت�ص��ام
ال��ذي نظم��ه منت��دى الإعالمي�ين الفل�س��طينيني �أم��ام
مق��ر مكت��ب املفو���ض ال�س��امي حلق��وق الإن�س��ان يف
غ��زة ،مبنا�س��بة الي��وم العامل��ي حلري��ة ال�صحاف��ة.
»� :2017/05/31ش��ارك راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر
املرك��ز ونائب��ه ل�ش���ؤون الربام��ج حم��دي �ش��قورة
يف جل�س��ة حواري��ة دع��ت له��ا �ش��بكة املنظم��ات
الأهلي��ة بعن��وان «جمتم��ع ال�صم��ود» ،مبنا�س��بة م��رور
 50عام�� ًا عل��ى االحت�لال.
»� :2017/07/10ش��ارك حم��دي �ش��قورة ،نائ��ب
املدي��ر ل�ش���ؤون الربام��ج ،متحدث�� ًا يف ور�ش��ة العم��ل
الت��ي نظمته��ا �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة بعن��وان
«تكلف��ة الإنق�س��ام عل��ى الو�ض��ع القان��وين وحال��ة

»

»

»

»

»

»

حق��وق الإن�س��ان »،عق��دت يف مق��ر جمعي��ة �أطفالن��ا
لل�ص��م بغ��زة.
»� :2017/08/17ش��اركت حن��ان مط��ر ،املحامي��ة
يف وح��دة امل��ر�أة ،بورق��ة عم��ل بعن��وان «حرم��ان
الن�س��اء م��ن ال��زواج م��ن واث��ره عل��ى حقوقه��ن م��ن
امل�يراث »،يف ور�ش��ة عم��ل خا�ص��ة نظمه��ا املرك��ز
الفل�س��طيني للدميقراطي��ة وح��ل النزاع��ات.
» � :2017/08/17ش��اركت من��ى ال�ش��وا ،مدي��رة وح��دة
امل��ر�أة ،بورق��ة عم��ل ح��ول «احلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة للم��ر�أة يف قط��اع غ��زة « يف ور�ش��ة العم��ل
الت��ي نظمته��ا �ش��بكة املنظم��ات االهلي��ة بعن��وان
«تكلف��ة االنق�س��ام عل��ى واق��ع امل��ر�أة يف قط��اع غ��زة».
»� :2017/09/13ش��ارك حم��دي �ش��قورة ،نائ��ب
مدي��ر املرك��ز ل�ش���ؤون الربام��ج ،يف امل�ؤمت��ر ال��ذي
نظمت��ه �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة بعن��وان «تعزي��ز دور
املجتم��ع امل��دين يف حتقي��ق الوح��دة الوطني��ة ومواجه��ة
الإنق�س��ام ال�سيا�س��ي ».عق��د امل�ؤمت��ر يف قاع��ة الالي��ت
هاو���س بغ��زة ،وق��دم �ش��قورة ورق��ة عم��ل ح��ول
�أث��ر االنق�س��ام عل��ى احلري��ات العام��ة.
»� :2017/9/13ش��اركت ماج��دة �ش��حادة ،الباحث��ة يف
وح��دة امل��ر�أة ،ورق��ة عم��ل ح��ول «اتفاقي��ة الق�ض��اء
عل��ى كاف��ة ا�ش��كال التميي��ز �ض��د امل��ر�أة والت��ي
نظمه��ا مرك��ز ن��وار الرتب��وي حت��ت عن��وان «حق��وق
امل��ر�أة ب�ين الواق��ع وامل�أم��ول».
» ،2017 /09/24حمم��د �أب��و ها�ش��م ،الباح��ث
القان��وين يف املرك��ز ،بورق��ة عم��ل ح��ول قان��ون
اجلرائ��م الإلكرتوني��ة ،يف الن��دوة الت��ي نظمه��ا منت��دى
االعالمي�ين الفل�س��طينيني يف غ��زة بعن��وان «ق��رارات
وقوان�ين الإع�لام :الدواف��ع والأه��داف».
» :2017/09/28امل�ش��اركة يف اجتم��اع دع��ت ل��ه
�ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة وعق��د يف مقره��ا بغ��زة،
ملناق�ش��ة دور املجتم��ع امل��دين يف �ض��وء التط��ورات
املت�صل��ة بامل�صاحل��ة ،متخ���ض عن��ه ع��دة خط��وات
منه��ا توجي��ه ن��داء بدع��م امل�صاحل��ة.
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» » :2017/10/11امل�ش��اركة يف حلق��ة نقا���ش نظمته��ا �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة
و�ضم��ت ممثل�ين ع��ن منظم��ات املجتم��ع امل��دين والق��وى ال�سيا�س��ية الدميقراطي��ة.
خ�ص�ص��ت احللق��ة الت��ي عق��دت نظم��ت يف قاع��ة مارن��ا هاو���س يف غ��زة ملناق�ش��ة
�س��بل دع��م جه��ود امل�صاحل��ة الوطني��ة.
» » :2017/10/31امل�ش��اركة يف حلق��ة نقا���ش نظمته��ا الهيئ��ة امل�س��تقلة حلق��وق
الإن�س��ان وعق��دت يف مقره��ا ح��ول امل�صاحل��ة الفل�س��طينية� ،ش��ارك فيه��ا ممثل��ون
ع��ن منظم��ات املجتم��ع امل��دين.
» »� :2017/11/28ألق��ى راج��ي ال�ص��وراين ،مدي��ر املرك��ز ،كلم��ة يف حف��ل تك��رمي
خا���ص مب�س��ابقة الأف�لام الق�ص�يرة ل�صانع��ي الأف�لام املوهوب�ين م��ن ال�ش��باب،
ال��ذي نظم��ه برنام��ج غ��زة لل�صح��ة النف�س��ية ،مبنا�س��بة الي��وم ال��دويل للق�ض��اء
عل��ى العن��ف �ض��د امل��ر�أة ،يف فن��دق امل�ش��تل مبدين��ة غ��زة.
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد م�شاركات املركز ب�أوراق عمل يف فعاليات حملية  24م�شاركة.
� 2.3.7.3إجراء مقابالت مع و�سائل الإعالم
�أج��رى مدي��ر و�أع�ض��اء املرك��ز مقاب�لات عدي��دة م��ع و�س��ائل اع�لام متنوع��ة ح��ول
ق�ضاي��ا حق��وق الإن�س��ان الوطني��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد املقاب�لات الإعالمي��ة الت��ي تناول��ت ق�ضاي��ا وانته��اكات فل�س��طينية 64
مقابل��ة.
٣٤

 2.3.7.4تنفيذ برامج �إذاعية وتلفزيونية حول ق�ضايا حقوق الإن�سان
مل تنفذ �أي حلقات �إذاعية �أو تلفزيونية من قبل املركز خالل العام 2017
 2.3.٨عزز املركز ن�شاطات الت�شبيك مع ال�رشكاء لتعزيز حقوق الإن�سان
عم��ل املرك��ز خ�لال الع��ام  2017عل��ى تعزي��ز جه��ود الت�ش��بيك م��ع ال��شركاء
املحلي�ين والدولي�ين ح��ول ق�ضاي��ا حق��وق الإن�س��ان الوطني��ة ،مب��ا فيه��ا حق��وق
امل��ر�أة .و�ش��ملت ن�ش��اطات املرك��ز يف ه��ذا املج��ال :امل�ش��اركة يف اجتماع��ات جمل���س
منظم��ات حق��وق الإن�س��ان الفل�س��طينية؛ امل�ش��اركة يف اجتماع��ات وفعالي��ات حتال��ف
�أم��ل ملناه�ض��ة العن��ف �ض��د امل��ر�أة؛ �إ�ص��دار بيان��ات و�أوراق موق��ف م�ش�تركة؛
امل�ش��اركة يف فعالي��ات م�ش�تركة م��ع ال��شركاء؛ امل�ش��اركة يف فعالي��ات ينظمه��ا
ال��شركاء؛ وتعزي��ز العالق��ة م��ع الأع�ض��اء يف ن��ادي �أ�صدق��اء املرك��ز.

�أ .راج��ي ال�ص��وراين خ�لال ا�س��تقبل نائ��ب
القن�ص��ل الإ�س��باين بتاري��خ  6مار���س .2017

 .٣٤ملح��ق رق��م ( )1يت�ضم��ن قائم��ة باملقاب�لات
الإعالمي��ة الت��ي �أجراه��ا �أع�ض��اء املرك��ز م��ع
و�س��ائل �إع�لام حملي��ة ودولي��ة��� ،ص . 150
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م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد املنظم��ات الت��ي ق��ام املرك��ز بالعم��ل
والتن�س��يق معه��ا خ�لال ه��ذا الع��ام 182م�ؤ�س�س��ة،
مب��ا فيه��ا منظم��ات حق��وق �إن�س��ان ،منظم��ات
املجتم��ع امل��دين ،م�ؤ�س�س��ات قاعدي��ة وجمموع��ات
�ش��با بية .
 2.3.8.1امل�شاركة يف اجتماعات جمل�س منظمات حقوق الإن�سان
�ش��ارك املرك��ز يف اجتماع��ات جمل���س منظم��ات حق��وق
الإن�س��ان الفل�س��طينية خ�لال الع��ام  ،2017لتن�س��يق
اجله��ود وتوحي��د ال��ر�ؤى جت��اه ق�ضاي��ا حق��وق الإن�س��ان
الوطني��ة .كم��ا مت انتخ��اب املرك��ز ع�ض��واً يف �س��كرتاريا
ا ملجل���س .
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد االجتماع��ات الت��ي عقده��ا املجل���س 5
اجتماع��ات.
 2.3.8.2امل�ش��اركة يف اجتماع��ات وفعالي��ات حتال��ف �أم��ل ملناه�ض��ة
العن��ف �ض��د املر�أة
�ش��اركت وح��دة حق��وق امل��ر�أة والطف��ل يف اجتماع��ات
حتال��ف �أم��ل ملناه�ض��ة العن��ف �ض��د امل��ر�أة وال��ذي مت
ا�س��ت�ضافته خ�لال الع��ام  2017يف مرك��ز �ش���ؤون امل��ر�أة.
م�ؤ�رشات
•�ش��اركت وح��دة امل��ر�أة يف املرك��ز يف  10اجتماع��ات
للتحال��ف.
•�أثم��رت جه��ود التن�س��يق ب�ين الأع�ض��اء ع��ن و�ض��ع
خط��ة فعالي��ات مف�صل��ة مت تنفيذه��ا م��ن قب��ل الأع�ض��اء
�ضم��ن حمل��ة ال��ـ  16يوم�� ًا ملناه�ض��ة العن��ف.
 2.3.8.3االن�ضمام وامل�شاركة يف حتالفات �أخرى
1 .1امل�ش��اركة يف ع�ضوي��ة االئت�لاف االهل��ي الن�س��وي الفل�س��طيني
لتطبي��ق اتفاقي��ة �س��يداو
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ان�ض��م املرك��ز خ�لال ه��ذا الع��ام اىل ائت�لاف �س��يداو،
وه��و ائت�لاف مك��ون م��ن  35م�ؤ�س�س��ة حقوقي��ة ون�س��وية
تعم��ل يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ويق��وده االحت��اد
الع��ام للم��ر�أة الفل�س��طينية .يه��دف االئت�لاف اىل تنظي��م
العم��ل عل��ى �آلي��ة املتابع��ة واملحا�س��بة لعملي��ة تطبي��ق
اتفاقي��ة �س��يداو واع��داد ومتابع��ة تقري��ر الظ��ل اخلا���ص
باالتفاقي��ة.
2 .2امل�ش��اركة يف اجتماع��ات قط��اع امل��ر�أة يف �ش��بكة املنظم��ات
االهلي��ة الفل�س��طينية
ان�ضم��ت وح��دة امل��ر�أة يف املرك��ز خ�لال ه��ذا الع��ام �إىل
قط��اع امل��ر�أة يف �ش��بكة املنظم��ات االهلي��ة ،و�ش��اركت
الوح��دة بح�ض��ور االجتماع��ات اخلا�ص��ة به��ذا القط��اع
والفعالي��ات الت��ي ينظمه��ا.
3 .3االن�ضمام �إىل االئتالف الأهلي للحق يف تكوين اجلمعيات
�ش��ارك املرك��ز يف الإت�لاف الأهل��ي للح��ق يف تكوي��ن
اجلمعي��ات وال��ذي �أ�س�س��ته منظم��ة ال�ضم�ير حلق��وق
الإن�س��ان ،لتعزي��ز احل��ق يف تكوي��ن اجلميع��ات .وعم��ل
املرك��ز عل��ى امل�ش��اركة يف الإت�لاف م��ن خ�لال خربت��ه
الطويل��ة يف متابع��ة مل��ف احل��ق يف تكوي��ن اجلمعي��ات.
وق��د عم��ل الإت�لاف عل��ى مناق�ش��ة ق�ضاي��ا مهم��ة مث��ل
القي��ود عل��ى حري��ة الن�ش��اطات يف اجلمعي��ات ،والقي��ود
عل��ى حري��ة ال�س��فر الع�ض��اء اجلمعي��ات ،وح��ق
اجلمعي��ات يف اخل�صو�صي��ة ،وق��د عم��ل الإت�لاف عل��ى
اخل��روج بتو�صي��ات مت رفعه��ا ل�صن��اع الق��رار.
4 .4االن�ضمام للإتالف الأهلي للرقابة على متويل االنتخابات
�ش��ارك املرك��ز املرك��ز يف الإت�لاف الأهل��ي للرقاب��ة
عل��ى متوي��ل االنتخاب��ات ،وال��ذي ب��ادرت ب�إطالق��ة
م�ؤ�س�س��ة الإت�لاف م��ن �أج��ل النزاه��ة واملحا�س��بة (�أم��ان)
وجلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة .وكان اع�ض��اء م��ن املرك��ز
ق��د �ش��اركوا يف تدري��ب ح��ول الرقاب��ة عل��ى متوي��ل
االنتخاب��ات ،وم��ن ث��م قام��وا بامل�ش��اركة يف االجتماع��ات
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الت��ي عق��دت الحق�� ًا م��ن �أج��ل اخل��روج بت�ص��ورات
لكيفي��ة حمارب��ة الف�س��اد يف �أي عملي��ة انتخابي��ة قادم��ة،
م��ن خ�لال الرقاب��ة عل��ى م�ص��ادر التموي��ل.
م�ؤ�رشات
•امل�ش��اركة يف اجتماع�ين لالئت�لاف االهل��ي الن�س��وي
الفل�س��طيني لتطبي��ق اتفاقي��ة �س��يداو
•امل�ش��اركة يف خم���س اجتماع��ات لقط��اع امل��ر�أة يف
�ش��بكة املنظم��ات االهلي��ة.
•امل�ش��اركة يف  3اجتماع��ات للإت�لاف الأهل��ي للرقاب��ة
عل��ى متوي��ل احلم�لات الإنتخابي��ة.
•امل�ش��اركة يف  3اجتماع��ات للإت�لاف الأهل��ي للح��ق
يف ت�ش��كيل اجلمعي��ات.
� 2.3.8.٤إ�صدار بيانات� /أوراق موقف م�شرتكة
مت �إ�ص��دار العدي��د م��ن البيان��ات و�أوراق املوق��ف امل�ش�تركة
مبب��ادرة م��ن املرك��ز و��شركائه الوطني�ين ،تناول��ت ق�ضاي��ا
حق��وق �إن�س��ان الوطني��ة ،تعل��ق بانته��اكات كال��ت احل��ق
يف احلي��اة ،حري��ة التعب�ير ،التجم��ع ال�س��لمي ،انته��اكات
للأم��ان الوظيف��ي ملوظف��ي اخلدم��ة العام��ة يف قط��اع
غ��زة ،وجت��اوز الف�ص��ل ب�ين ال�س��لطات و�س��يادة القان��ون.
» »بتاري��خ � 6س��بتمرب � ،2017ص��در بي��ان �صحف��ي
م�ش�ترك« :جمل���س املنظم��ات» يطال��ب ب��سرعة
الإف��راج ع��ن املواطن�ين القوا�س��مي وعم��رو
املحتجزي��ن ل��دى الوقائ��ي عل��ى خلفي��ة التعب�ير ع��ن
ا ل��ر أ� ي .
» »بتاري��خ  27اغ�سط���س � ،2017ص��در ورق��ة موق��ف
م�ش�تركة :ب�ش���أن ق��رار �إحال��ة موظف�ين عمومي�ين
�إىل التقاع��د املبك��ر ،املحافظ��ات اجلنوبي��ة -قط��اع
غ��زة 2017م
» »بتاري��خ � 27أغ�سط���س � ،2017ص��در بي��ان �صحف��ي
م�ش�ترك بعن��وان« :جمل���س املنظم��ات» يطال��ب ال�س��لطة
الفل�س��طينية بوق��ف �س��يل الت��شريعات اال�س��تثنائية.
» »بتاري��خ  20يوني��و � ،2017ص��در بي��ان م�ش�ترك

بعن��وان« :جمل���س املنظم��ات» ي�س��تنكر ق��رار تقلي���ص
تزوي��د قط��اع غ��زة بالكهرب��اء ويح��ذر م��ن كارث��ة
�إن�س��انية.
» » 23ماي��و � ،2017ص��در بي��ان م�ش�ترك بعن��وان:
«حمكم��ة مي��دان ع�س��كرية تق�ض��ي ب�إع��دام ثالث��ة
�أ�ش��خا�ص خ�لال �أ�س��بوع« ،جل���س املنظمات»يطال��ب
ب�إع��ادة حماكم��ة املتهم�ين وتوف�ير �ضمان��ات املحاكم��ة
العادل��ة».
» » 13مار���س � ،2017ص��در بي��ان م�ش�ترك بعن��وان:
«جمل���س املنظم��ات يدي��ن االعت��داء عل��ى التجم��ع
ال�س��لمي �أم��ام جمم��ع املحاك��م ويح��ذر م��ن تبع��ات
التده��ور يف احلق��وق واحلري��ات»
م�ؤ�رشات
•بلغ عدد البيانات  10بيانات .
 2.3.8.٥امل�شاركة يف فعاليات مع ال�رشكاء
عم��ل املرك��ز عل��ى تنظي��م فعالي��ات م�ش�تركة م��ع ��شركاء
وطني�ين ،متثل��ت يف برام��ج التدري��ب والتوعي��ة وبن��اء
الق��درات الت��ي نفذته��ا وح��دات املرك��ز املختلف��ة،
بالتع��اون م��ع منظم��ات �أهلي��ة وجمموع��ات �ش��بابية
عل��ى امت��داد قط��اع غ��زة .وق��د نظ��م املرك��ز فعالي��ات
م�ش�تركة كم��ا ي�أت��ي:
» »فعالي��ة م�ش�تركة نظمه��ا املرك��ز والهيئ��ة امل�س��تقلة
حلق��وق الإن�س��ان ومكت��ب املفو���ض ال�س��امي حلق��وق
الإن�س��ان بتاري��خ  2017/10/10مبنا�س��بة الي��وم
العامل��ي ملناه�ض��ة عقوب��ة الإع��دام.
» »نف��ذت وح��دة امل��ر�أة باملرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
االن�س��ان ،بالتع��اون م��ع حتال��ف ام��ل ملناه�ض��ة
العن��ف �ض��د امل��ر�أة بتاري��خ  19مار���س  ،2017لق��ا ًء
توعوي�� ًا بعن��وان «العدال��ة وامل�س��اواة اجلندري��ة يف
العم��ل» وذل��ك �ضم��ن فعالي��ات حمل��ة الثام��ن م��ن
�آذار الت��ي تنفذه��ا الوح��دة م��ع حتال��ف ام��ل .عق��د
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اللق��اء مبق��ر املرك��ز مبدين��ة غ��زة ،و�ش��ارك في��ه ()19
م��ن العام�لات يف امل�ؤ�س�س��ات الن�س��وية يف قط��اع
غ��ز ة
» »بتاري��خ  2017/12/3نظم��ت الوح��دة ور�ش��ة عم��ل
ح��ول ا�ش��كاليات وحتدي��ات حماي��ة الن�س��اء م��ن
العن��ف وذل��ك �ضم��ن الفعالي��ات اخلا�ص��ة بحمل��ة
 16ي��وم ملناه�ض��ة العن��ف �ض��د الن�س��اء والفتي��ات
و�ش��اركت فيه��ا الدكت��ورة هيف��اء االغ��ا وزي��رة
�ش���ؤون املر�أة.وح�رضه��ا ( )109م�ش��ارك/ة ممثل�ين
ع��ن م�ؤ�س�س��ات ن�س��وية وحقوقي��ة حملي��ة ودولي��ة.

ور�ش��ة عم��ل بعن��وان ا�ش��كاليات وحتدي��ات حماي��ة الن�س��اء م��ن العن��ف �ضم��ن
حمل��ة  16ي��وم ملناه�ض��ة العن��ف �ض��د الن�س��اء والفتي��ات.

م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد الفعالي��ات الت��ي عقده��ا املرك��ز م��ع
��شركاء حملي�ين فعالي��ة  3فعالي��ات.
•بل��غ ع��دد املنظم��ات واملجموع��ات الت��ي مت العم��ل
معه��ا  3منظم��ة وجمموع��ة.
 2.3.8.٦امل�شاركة يف ن�شاطات ينظمها ال�رشكاء
ع��زز املرك��ز م�ش��اركاته م��ع ال��شركاء الوطني�ين م��ن خ�لال
تق��دمي �أوراق عم��ل يف م�ؤمت��رات وور���ش عم��ل نظمه��ا
ال��شركاء �أو م��ن خ�لال احل�ض��ور التفاعل��ي ،كم��ا ونف��ذ
املرك��ز جل�س��ات تدريبي��ة يف برام��ج خا�ص��ة بال��شركاء،
وغ�ير ذل��ك م��ن الن�ش��اطات.
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م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد اللق��اءات والن��دوات الت��ي �ش��ارك فيه��ا
ممثل��ون ع��ن املرك��ز كمتحدث�ين  22لق��ا ًء ون��دوة.
•بل��غ ع��دد اجلل�س��ات التدريبي��ة الت��ي نفذه��ا اع�ض��اء
املرك��ز م��ع ال��شركاء  10جل�س��ات تدريبي��ة
� 2.3.8.٧إقامة عالقات مع املتدربني من خالل نادي �أ�صدقاء املركز
توا�ص��ل وح��دة التدري��ب م��ن بن��اء جتم��ع م��ن
ال�ش��باب وال�ش��ابات الذي��ن تلق��وا دورات تدريبي��ة يف
وح��دة التدري��ب ،وحتاف��ظ عل��ى التوا�ص��ل معه��م
وا�س��تدامة عالقته��م باملرك��ز يف �إط��ار ن��ادي �أ�صدق��اء
املرك��ز ،به��دف دفعه��م لالنخ��راط يف جم��ال الدف��اع
ع��ن حق��وق الإن�س��ان والدميقراطي��ة وتعزي��ز دوره��م
يف املجتم��ع الفل�س��طيني .بالإ�ضاف��ة �إيل انه��م ي�ش��كلون
حلق��ة ات�ص��ال مهم��ة للمرك��ز م��ع املجتم��ع املحل��ي،
ويك��ون له��م �أولوي��ة خا�ص��ة عن��د جتني��د طواق��م عم��ل
م�ؤقت��ة ،كالرقاب��ة عل��ى االنتخاب��ات والرقاب��ة امليداني��ة
يف �أوق��ات احل��رب ،وغ�ير ذل��ك ،بع��د ت�س��ليحهم
مبعرف��ة نظري��ة وتطبيقي��ة متخ�ص�ص��ة يف املج��ال املق�ص��ود.
وحتتف��ظ وح��دة التدري��ب بقاع��دة بيان��ات مف�صل��ة ح��ول
املتدرب�ين يت��م تغذيته��ا با�س��تمرار.
م�ؤ�رشات
•مت اال�س��تعانة ب � 7أ�ش��خا�ص مم��ن تلق��وا تدري��ب
املدرب�ين يف تنظي��م حما��ضرات ولق��اءات التوعوي��ة
�ضم��ن �أن�ش��طة الوح��دة يف جم��ال حق��وق الإن�س��ان
يف مناط��ق �س��كناهم.
•امل�س��اهمة يف ن�ش��اطات املرك��ز والتوا�ص��ل مع��ه،
وم�ش��اركتهم يف �أن�ش��طة املرك��ز ،بحي��ث يت��م
�إعالمه��م ب��كل م��ا ي�ص��در ع��ن املرك��ز.
•م�ش��اركة فعال��ة للفري��ق يف م��شروع �أ�صدق��اء دع��م
احلري��ات ال�صحفي��ة ال��ذي ينظم��ه املرك��ز بدع��م م��ن
احلكوم��ة الكندي��ة.
•تطوي��ر قاع��دة البيان��ات الت��ي متتلكه��ا الوح��دة
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وتغذيته��ا باملعلوم��ات الأ�سا�س��ية ع��ن جمي��ع
الأ�ش��خا�ص الذي��ن تلق��وا تدريب�� ًا يف املرك��ز خ�لال
الع��ام  ،2017حي��ث �أ�ضاف��ت �إىل القائم��ة  399ملف�� ًا
جدي��د للمتدرب�ين يف املرك��ز .حي��ث حتت��وى ه��ذه
امللف��ات عل��ى املعلوم��ات التالي��ة :اال�س��م ،م��كان
الإقام��ة ،م��كان العم��ل ،رق��م الهات��ف ،امل�ؤه�لات
العلمي��ة واملهني��ة ،والربي��د الإلك�تروين� ،إذا وج��د ،
اجله��ة املر�ش��حة للم�ش��اركة يف التدري��ب ،واجله��ة
الت��ي مت التن�س��يق معه��ا لعق��د التدري��ب� ،إ�ضاف��ة �إىل
م��كان وتاري��خ انعق��اد التدري��ب .وت�س��تفيد الوح��دة
واملرك��ز م��ن ه��ذه ال�ش��بكة املمي��زة م��ن العالق��ات
م��ع املتدرب�ين.
•ا�ضاف��ة نح��و  300بري��داً �إلكرتوني�� ًا جدي��د
للمتدرب�ين �إىل القائم��ة الربيدي��ة للمرك��ز ،بح��ث
يت��م �إعالمه��م ب��كل م��ا ي�ص��در ع��ن املرك��ز م��ن

الأن�ش��طة والتقاري��ر.
•الزي��ارات املتوا�صل��ة الت��ي يق��وم به��ا الأ�ش��خا�ص
الذي��ن تلق��وا تدريب�� ًا للمرك��ز ،و�إحلاحه��م للتط��وع يف
املرك��ز ،وا�س��تقبال مدي��ر الوح��دة له��م وتوجيهه��م.
•ا�س��ت�ضافة �أف��راد م��ن طاق��م املرك��ز والوح��دة
كمتحدث�ين يف ور���ش عم��ل وحما��ضرات ولق��اءات
تنظمه��ا امل�ؤ�س�س��ات الت��ي ين�ش��ط فيه��ا املتدرب��ون.
•ح�ض��ور ور���ش العم��ل وامل�ؤمت��رات الت��ي ينظمه��ا
ا ملر ك��ز .
•التبلي��غ ع��ن االنته��اكات �س��واء باالت�ص��ال الهاتف��ي �أو
احل�ض��ور �إىل املرك��ز برفق��ة ال�ضحاي��ا.
•تلق��ت الوح��دة العدي��د م��ن ال��دروع و�ش��هادات
ال�ش��كر والتقدي��ر م��ن اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات
اعرتاف�� ًا بدوره��ا يف ن��شر ثقاف��ة حق��وق الإن�س��ان يف
�أو�س��اط �أع�ضائه��ا واملتطوع�ين فيه��ا ،وم�ش��اركتها يف
تنفي��ذ الأن�ش��طة امل�ش�تركة معه��ا.

 2.3.٩ق��ام املرك��ز بال�ضغ��ط عل��ى �أ�صح��اب الواج��ب الفل�س��طينيني م��ن �أج��ل اح�ترام
حق��وق الإن�س��ان
عم��ل املرك��ز م��ن خ�لال و�س��ائل ال�ضغ��ط واملنا��صرة والت��ي وظفه��ا املرك��ز و��شركا�ؤه
عل��ى ح�ش��د الت�أيي��د للت�أث��ر عل��ى امل�س���ؤولني و�صن��اع الق��رار الوطني��ون م��ن �أج��ل
اح�ترام حق��وق الإن�س��ان .وق��د ق��ام املرك��ز بعق��د اجتماع��ات و�إج��رى ات�ص��االت م��ع
امل�س���ؤولني و�صن��اع الق��رار ،ناق���ش خالله��ا العدي��د م��ن الق�ضاي��ا املتعلق��ة بحق��وق
املواطن�ين ،وق��د وج��ه ر�س��ائل و�ش��ارك يف عرائ���ض وجهه��ا ال��شركاء لأ�صح��اب
امل�صلح��ة.
م�ؤ�رشات
•ط��رح تعدي�لات عل��ى قان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة عل��ى جمل���س ال��وزراء
والقب��ول املبدئ��ي ب��ضرورة تعديل��ة م��ن قب��ل اجله��ات الر�س��مية.
•ا�ستئناف جهود �إنهاء االنق�سام يف ال�سلطة الفل�سطينية.
 2.3.9.1عقد اجتماعات مع �أ�صحاب الواجب
عق��د مدي��ر وطاق��م املرك��ز العدي��د م��ن االجتماع��ات واللق��اءات م��ع م�س���ؤولني
يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،مب��ن فيه��م وزراء و�أع�ض��اء جمل���س ت��شريعي وم�س���ؤولني يف
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الأجه��زة الأمني��ة والإدارات احلكومي��ة .كم��ا �ش��ارك
ممثل��ون ع��ن املرك��ز يف اجتماع��ات دع��ت له��ا تل��ك
اجله��ات .مت خ�لال تل��ك اللق��اءات تن��اول ق�ضاي��ا حق��وق
الإن�س��ان ،االنتخاب��ات ،امل�صاحل��ة الوطني��ة وغ�ير ذل��ك
م��ن مو�ضوع��ات.
» » :2017/02/22امل�ش��اركة يف اجتم��اع منظم��ات
حق��وق الإن�س��ان م��ع حرك��ة حما���س ملناق�ش��ة
التط��ورات املت�صل��ة باالنتخاب��ات املحلي��ة.
» » :2017/04/02نظ��م املرك��ز لق��ا ًء �ض��م ممثل�ين
ع��ن منظم��ات حق��وق الإن�س��ان و�ش��بكة املنظم��ات
الأهلي��ة م��ع د .با�س��م نعي��م ،رئي���س �إدارة ال�صح��ة
والبيئ��ة يف �إدارة غ��زة الت��ي �ش��كلتها حرك��ة حما���س.
ناق���ش املجتمع��ون او�ض��اع حق��وق الإن�س��ان ،مب��ا يف
ذل��ك االج��راءات الت��ي اتخذته��ا ال�س��لطات يف غ��زة
يف اعق��اب جرمي��ة اغتي��ال م��ازن فقه��ا.
» » :2017/04/17امل�ش��اركة يف اجتم��اع بدع��وة م��ن
حرك��ة حما���س ملمثل�ين ع��ن منظم��ات حق��وق
الإن�س��ان واملجتم��ع امل��دين ملناق�ش��ة الأو�ض��اع الراهن��ة
والتداعي��ات الأمني��ة الغتي��ال م��ازن فقه��ا.
» »بتاري��خ  2017/10/ 3عق��د مدي��ر املرك��ز ،راج��ي
ال�ص��وراين املحام��ي ،لق��ا ًء جمع��ه ب��كل م��ن وزي��ر
اخلارجي��ة الفل�س��طيني ،ال�س��يد ريا���ض املالك��ي؛ ونائ��ب
رئي���س ال��وزراء ،ال�س��يد زي��اد �أبوعم��ر؛ وم�ست�ش��ار
الرئي���س الفل�س��طيني ،ال�س��يد كم��ال ال��شرايف ،وترك��ز
اللق��اء ح��ول جه��ود امل�صاحل��ة وافاقه��ا.
» » :2017/11/01امل�ش��اركة يف اجتم��اع دع��ت ل��ه
قي��ادة حرك��ة حما���س تن��اول �أخ��ر التط��ورات
املتعلق��ة بجه��ود امل�صاحل��ة الوطني��ة.
» » � :2017/12/05س��تقبل املرك��ز وف��داً م��ن املكت��ب
االعالم��ي حلرك��ة حما���س ،برئا�س��ة ع�ض��و املجل���س
الت��شريعي م�ش�ير امل��صري ،و�ض��م نخب��ة قيادي��ة
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اعالمي��ة مب��ن فيه��م الناط��ق االعالم��ي للحرك��ة
ف��وزي بره��وم ،وم�ست�ش��ار رئي���س احلرك��ة طاه��ر
النون��و ،ورئي���س املكت��ب االعالم��ي احلكوم��ي بغ��زة
�س�لامة مع��روف .وكان يف ا�س��تقبال الوف��د الزائ��ر
مدي��ر املرك��ز راج��ي ال�ص��وراين وطاق��م االدارة.
تن��اول اللق��اء التط��ورات االخ�يرة املتعلق��ة بامل�صاحل��ة
الوطني��ة وم��ا تواجه��ه م��ن ع�ثرات ،وال��دور امل��صري
االيجاب��ي لدف��ع االط��راف الفل�س��طينية للم�ض��ي قدم�� ًا
يف طري��ق امل�صاحل��ة.
م�ؤ�رشات
•بل��غ ع��دد االجتماع��ات م��ع �أ�صح��اب واج��ب
فل�س��طينيني  6اجتماع��ات.
 2.3.9.٢توجيه ر�سائل وعرائ�ض
» » :2017/01/22االن�ضم��ام لعري�ض��ة ب��ادرت له��ا
�ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة تطال��ب احلكوم��ة ب�إع��ادة
النظ��ر يف تركيب��ة جمل���س �إدارة م�ؤ�س�س��ة ال�ضم��ان
االجتماع��ي الت��ي �أعل��ن ع��ن ت�ش��كيلها م��ن قب��ل
احلكوم��ة بتاري��خ .2016/12/20
» » :2017/02/21االن�ضم��ام ملب��ادرة م�ؤ�س�س��ة �أم��ان
لدع��م عق��د انتخاب��ات حملي��ة و�ضم��ان م�ش��اركة
قط��اع غ��زة فيه��ا.
» » :2017/10/01ن��داء م�ش�ترك م��ن منظم��ات
املجتم��ع امل��دين بالرتحي��ب بجه��ود امل�صاحل��ة ،وق��ع
علي��ه نح��و  120منظم��ة �أهلي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة
وقط��اع غ��زة.
م�ؤ�رشات
•وج��ه املرك��ز ثالث��ة عرا�ض��ي مل�س���ؤولني و�صن��اع
ق��رار ،بل��غ عدده��ا ( )3عرائ���ض.
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jhالنتيجة  :3تم تحسين القدرات التنظيمية للمركز وقدرات طاقمه

خ�لال الع��ام  ،2017ا�س��تمر املرك��ز يف بن��اء قدرات��ه ،وق��د رك��ز ه��ذا الع��ام عل��ى
بن��اء قدات��ه التنظيمي��ة واملالي��ة وق��درات طاقم��ه و�أمن��ه ،مب��ا ميكن��ه م��ن تنفي��ذ
ا�س�تراتيجيته بكف��اءة وفاعلي��ة.
 3.1تم توسيع قاعدة التمويل للمركز

عم��ل املرك��ز عل��ى زي��ادة قاع��دة التموي��ل اخلا�ص��ة ب��ه خ�لال الع��ام  2017مم��ا
انعك���س عل��ى حج��م ن�ش��اطاته وفاعليته��ا ،مب��ا يف ذل��ك العم��ل عل��ى مراجع��ة
وحتدي��ث ا�س�تراتيجية التموي��ل ،والعم��ل عل��ى تعزي��ز ال��شراكات القائم��ة والبح��ث
ع��ن ��شراكات جدي��دة.
م�ؤ�رشات
•ا�ستطاع املركز جتديد عقود منتهية مع �رشكاء قائمني.
•ا�ستطاع املركز توقيع عقود مع �رشكاء جدد.
1

 ٣.١.1مراجعة وحتديث ا�سرتاتيجية التمويل
خ�لال الع��ام  2017عم��ل املرك��ز عل��ى تطبي��ق ا�س�تراتيجية التموي��ل اجلدي��دة
( ،)Resources Mobilization Strategyوالت��ي �س��اهمت يف تو�ضي��ح �أط��ر العم��ل
وامله��ام لفري��ق العم��ل ،مب��ا يخ��دم تعزي��ز العالق��ة م��ع ال��شركاء.
 ٣.١.2تعزيز ال�رشاكات القائمة والبحث عن �رشاكات جديدة
ع��زز املرك��ز م��ن ال��شراكات القائم��ة وعم��ل عل��ى بن��اء ��شراكات جدي��دة ،مث��ل
القن�صلي��ة الفرن�س��ية واحلكوم��ة الكندي��ة  ،فيم��ا مت تو�س��يع نط��اق ��شراكات قائم��ة،
مم��ا ي�س��اهم يف حتقي��ق اال�س��تقرار امل��ايل للمرك��ز.
ا�س��تقبال وف��د املمثلي��ة االيرلندي��ة ل��دى
ال�س��لطة الفل�س��طينية.

 .35يت��م ت��شر التقري��ر امل��ايل يف وثيق��ة منف�صل��ة،
وه��و يت�ضم��ن كاف��ة البيان��ات املالي��ة للمرك��ز عل��ى
م��دار الع��ام.
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 3.٢تم تطوير أنظمة المركز

 ٣.٢.١تطوير دليل �إداري ومايل ،وتدريب العاملني عليه
» »خ�لال الع��ام  2017اق��ر املرك��ز الهي��كل التنظيم��ي املح��دث وفق��ا للمقرتح��ات
املقدم��ة م��ن قب��ل ال��شركة اال�ست�ش��ارية الت��ي مت اال�س��تعانة به��ا له��ذا لتطوي��ر
النظ��ام الإداري ،و�ش��ملت ع��دة م�س��تويات متثل��ت مبجل���س االدارة.
» »اق��ر املرك��ز دلي��ل ال�سيا�س��ات واالج��راءات املالي��ة ودلي��ل امل��وارد الب��شرية ودلي��ل
�سيا�س��ات واج��راءات امل�ش�تريات املقدم��ة م��ن قب��ل ال��شركة اال�ست�ش��ارية املعين��ة
م��ن قب��ل املرك��ز الجن��از ه��ذه امله��ام.
 ٣.٢.2تدريب طاقم املركز ذات ال�صلة على الدليل اجلديد
مت تدريب الطاقم على الدليل اجلديد يف ابريل 2017
 3.3تم تطويرنظام رقابة ومتابعة ومحاسبة وتعلم ( )MEALMFKFFFMEAL System Systemللمؤسسة

 3.3.1العمل وفق الإطار املنطقي اجلديد
عم��ل املرك��ز عل��ى تنفي��ذ خطط��ه وف��ق االط��ار املنطق��ي اجلدي��د وايل �س��بق و�أن
اع��ده يف الع��ام  ،2016وال��ذي مبوجب��ه ح��ول خط��ة املرك��ز املرحلي��ة الثالثي��ة،
لت�صب��ح خط��ة خما�س��ية للأع��وام .2019 -2015
 3.3.2البناء على درا�سة خط �أ�سا�س التي قام بها املركز خالل العامني املا�ضيني
عم��ل املرك��ز عل��ى ا�س��تخدام درا�س��ة خ��ط ا�سا���س اعده��ا خ�لال العام�ين املا�ضي�ين
لتطوي��ر اخلط��ط اخلا�ص��ة بالتوعي��ة الت��ي يق��وم عليه��ا .وكان املرك��ز ق��د �أجن��ز املرك��ز
�أربع��ة مراح��ل م��ن الدرا�س��ة يف الف�ترة م��ا ب�ين � 10إبري��ل �إىل  14دي�س��مرب .2015
م�ؤ�رشات
•حتديث خطة ومواد التدريب اخلا�صة باملركز.
 3.4زادت الكفاءة والحافزية لطاقم المركز

انت��داب �أع�ض��اء م��ن املرك��ز للم�ش��اركة يف تدريب��ات خارجي��ة وداخلي��ة نظمه��ا
ال��شركاء ،كم��ا وعم��ل املرك��ز عل��ى تنظي��م ن�ش��اط ترفيه��ي لطاقم��ه.
 3.4.1تنفيذ تدريبات لبناء قدرات طاقم املركز
مل يتم تنفيذ �أي دورات من قبل املركز خالل العام 2017
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 3.4.2انتداب �أع�ضاء من طاقم املركز للم�شاركة يف دورات تدريبية نفذها ال�رشكاء
�ش��هد الع��ام  2017م�ش��اركة كث�ير م��ن العامل�ين يف املرك��ز يف ن�ش��اطات بن��اء ق��درات نفذته��ا م�ؤ�س�س��ات دولي��ة وحملي��ة،
يف جم��االت خمتلف��ة ،وف��ق م��ا ه��و وراد يف اجل��دول الت��ايل:
تاريخ/مدة الدورة

مو�ضوع الدورة

اجلهة املنظمة

املكان

عدد
امل�شاركني من
املركز

18 -14فرباير 2017

املر�أة واال�سالم

KTK

الأردن  -عمان

2

مار�س2017/

اعداد الق�ص�ص
الرقمية

مركز الدوحة للإعالم

مركز الدوحة
للإعالم  -غزة

3

من�سق وحدة التكنولوجيا �سامي
الغرباوي  +م�سئول االعالم نور
ال�صوراين  +املحامي خليل الوزير

28فرباير  14 -مار�س
2017

تبادل اخلربات

املركز الأوروبي للحقوق
الد�ستورية وحقوق
االن�سان

�أملانيا  -برلني

1

حمامي الوحدة القانونية حممد
العلمي

10مار�س� 27-أبريل
2017

تبادل اخلربات

املركز الأوروبي للحقوق
�أملانيا  -برلني
الد�ستورية وحقوق
االن�سان

1

�23أبريل  4 -مايو
2017

تبادل اخلربات

تدريب يف ادارة
10 -9يوليو 2017
امل�شرتيات
مهارات املنا�رصة
20 -17يوليو  2017عرب و�سائل االعالم
واملنا�رصة الدولية
ادارة م�شاريع
31يوليو 2017
متقدمة
االجراءات اخلا�صة
للأمم املتحدة
31يوليو� 3 -أغ�سط�س
«للمقررين
2017
اخلا�صني»
تعزيز املتابعة
والتقييم يف
�7 -6أغ�سط�س 2017
املنظمات الأهلية
الفل�سطينية

املركز الأوروبي للحقوق
الد�ستورية وحقوق
�أملانيا  -برلني
االن�سان
فندق الترينا -
Dan church Aid
غزة

مالحظات�/أ�سماء امل�شاركني
حماميتا وحدة املر�أة حنان مطر
و�آية الوكيل

حمامي الوحدة القانونية �سهري
خرما

1

حمامي الوحدة القانونية �سهري
خرما

2

املدير املايل ب�سمة امل�سحال
وم�سئول امل�شرتيات هيا �صقر

مركز �ش�ؤون
املر�أة  -غزة

1

حمامية وحدة املر�أة ندوة بدانورو

فندق املتحف
 -غزة

2

املدير املايل ب�سمة امل�سحال
وم�سئول التمويل فداء مرجان

مقر مكتب
مكتب املفو�ض ال�سامي املفو�ض ال�سامي
 -غزة

2

حماميا الوحدة القانونية �أحالم
الأقرع وحممد العلمي ومن�سق
وحدة التدريب حممد عطا اهلل

املتحف قاعة
�شبكة املنظمات الأهلية
�أنثيدون  -غزة

1

مدير املوارد الب�رشية �أحمد �أبودية

مركز �ش�ؤون املر�أة
European
Commission
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فندق الروت�س
 -غزة

�7أغ�سط�س 2017

االعالم االجتماعي

االت�صاالت الفل�سطينية

� 25-20أغ�سط�س
2017

احلد من العنف �ضد
املر�أة والعنف املبني
على اجلندر يف
قطاع غزة

مركز �ش�ؤون املر�أة

مركز �ش�ؤون
املر�أة

� 14-13سبتمرب 2017

تدريب مدراء

Kvinna Till Kvinna

فندق الروت�س
 -غزة

� 25-20أغ�سط�س
2017
� 27سبتمرب 2017

احلد من العنف �ضد
املر�أة والعنف املبني
على اجلندر يف
قطاع غزة
تدريب على نظام
GMS

نظرية التخطيط
� 26-25أكتوبر 2017
والتغيري اال�سرتاتيجي

مركز �ش�ؤون املر�أة

OCHA

Christian Aid

31اكتوبر �إىل  2نوفمرب
2017

تطوير وا�ستخدام
م�ؤ�رشات حقوق
الإن�سان يف الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة

OHCHR

 7-6نوفمرب 2017

 7-6دي�سمرب 2017

مركز �ش�ؤون
املر�أة
مقر UNSCO

غزة

– PCHR
Gaza

2

م�سئول تكنولوجيا املعلومات
�سمري احلويطي وم�سئول االعالم
نور ال�صوراين

1

املتدربة يف وحدة املر�أة هناء عبد
العال

3

مدير وحدة املر�أة منى ال�شوا
واملدير املايل ب�سمة امل�سحال
ومدير املوارد الب�رشية �أحمد
�أبودية

1

املتدربة يف وحدة املر�أة هناء عبد
العال

2

3

مطعم ال�سالم

2

معايري اجلودة
وامل�ساءلة ومكافحة
الف�ساد

Dan church Aid

فندق الترينا -
غزة

2

تطبيق نظرية التغيري

Dan church Aid

فندق الترينا -
غزة

2

م�ؤ�رشات
•م�شاركة  34ع�ضواً من طاقم املركز 20 ،منهم ن�ساء ،يف دورات متخ�ص�صة نظمها �رشكاء املركز.
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املدير املايل ب�سمة امل�سحال
وم�سئول التمويل فداء مرجان
مدير برنامج التوثيق واملنا�رصة
حمدي �شقورة ومدير وحدة
املر�أة منى ال�شوا وم�سئول التمويل
فداء مرجان
م�س�ؤولة التمويل فداء مرجان،
والباحث القانوين يف وحدة
تطوير الدميقراطية حممد �أبوها�شم
مدير وحدة املر�أة منى ال�شوا
وباحث وحدة احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية ف�ضل
املزيني
املدير املايل ب�سمة امل�سحال
وم�سئول التمويل فداء مرجان

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

 3 .4.3تنفيذ ن�شاط ترفيهي �سنوي
مل تنفذ �أي �أن�شطة ترفيهية لطاقم املركز يف العام 2017
 3.4.4تكرمي اع�ضاء املركز
» »عق��د املرك��ز حف��ل تكرمي��ي لنائ��ب مدي��ر املرك��ز ل�ش���ؤون الف��روع ،ال�س��يد
ج�بر و�ش��اح ،مبنا�س��بة �إنته��اء عمل��ه يف املرك��ز ،بن��اء عل��ى طلب��ه ،لبلوغ��ه �س��ن
التقاع��د.
» »عق��د املرك��ز حف��ل تكرمي��ي لأح��د حمام��ي املرك��ز ،ال�س��يد خلي��ل الوزي��ر،
مبنا�س��بة انته��اء عمل��ه يف املرك��ز ،وانتقال��ه مل��كان عم��ل جدي��د .
امل�ؤ�رش
•عقد املركز عدد  2حفل تكرميي ملوظفي املركز.

حفل تكرمي �أ .جرب و�شاح مبنا�سبة انتهاء عمله.

 3.5تم تعزيز النوع االجتماعي في المؤسسة وبرامجها

عم��ل املرك��ز عل��ى تعزي��ز �إدم��اج �سيا�س��ات الن��وع االجتماع��ي يف عمل��ه ون�ش��اطاته،
وف��ق اخلط��ة املو�ضوع��ة.
 3.5.1تنفيذ تو�صيات من �سيا�سة النوع االجتماعي وتقييم املركز عام 2012
ا�س��تمر املرك��ز خ�لال الع��ام  2017يف تنفي��ذ �سيا�س��ته لإدم��اج الن��وع االجتماع��ي
يف �سيا�س��اته وبراجم��ه .وكان املرك��ز ق��د تبن��ي الع��ام املا�ض��ي �سيا�س��ة خا�ص��ة بالن��وع
االجتماع��ي وب��د�أ يف تطبيقه��ا ب�ش��كل حثي��ث ه��ذا الع��ام عل��ى م�س��توى الإدارة
واحلك��م وعل��ى م�س��توى الربام��ج والإن�ش��طة .ويحر���ص املرك��ز عل��ى متثي��ل ع��ادل
للن�س��اء يف كل الن�ش��اطات الت��ي يق��وم به��ا� ،س��واء فيم��ا يتعل��ق بالطاق��م العام��ل �أو

203

الـمركــز الـفلسطيني لـحقــوق اإلنســـان

الفئي��ة امل�س��تهدفة� ،أو اتاح��ة فر���ص متكافئ��ة للن�س��اء والرج��ال يف التق��دم لوظائ��ف
املرك��ز ،وامل�ش��اركة يف ن�ش��اطاته وتدريبات��ه.
 3.6تم تعزيز إجراءات األمان في المؤسسة

م�ؤ�رشات
•عم��ل املرك��ز عل��ى متابع��ة و�صيان��ة انظم��ة الأم��ان الت��ي ق��ام بتثبيته��ا يف الع��ام
املا�ض��ي والت��ي �ش��ملت :كام�يرات مراقب��ة يف مق��رات املرك��ز؛ نظ��ام �إن��ذار حري��ق
يف املرك��ز؛ انظم��ة احلماي��ة �إلكرتوني��ة.

�أ .راجي ال�صوراين خالل ا�ستقبال وفد من م�ؤ�س�سة كفاية بتاريخ � 11سبتمرب .2017
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ملحق رقم ()1
جدول يو�ضح تفا�صيل اللقاءات الإعالمية التي نفذها املركز مع و�سائل �إعالم حالل العام 2017

التاريخ

اجلهة االعالمية

املو�ضوع

 6يناير

ف�ضائية معا

موقف املركز من االنتخابات املحلية

 6يناير

تلفزيون الكوفية

االنتخابات املحلية

 7يناير

تلفزيون الكوفية

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 10يناير

ف�ضائية القد�س

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 10يناير

ف�ضائية القد�س

جرائم االعدام خارج �إطار القانون التي تقرتفها قوات االحتالل

 10يناير

مقابلة مع ال�صحفية �سارة
دغم�ش

عالج مر�ضى القطاع يف اخلارج

 10يناير

الوكالة الوطنية للإعالم

الأداء احلكومي الفل�سطيني يف ظل االنق�سام ال�سيا�سي

 10يناير

تلفزيون الكتاب

�أو�ضاع حقوق الإن�سان

 11يناير

�إذاعة �صوت الوطن

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 11يناير

موقع �أ�صداء الإعالمي

جرائم االعدام خارج �إطار القانون التي تقرتفها قوات االحتالل

 14يناير

�إذاعة �أجيال

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 15يناير

وكالة CC TV

�أزمة الكهرباء

 16يناير

اذاعة الر�أي

االعتداءات الإ�رسائيلي

 16يناير

اذاعة الر�أي

االعتداءات الإ�رسائيلية �ضد ال�صيادين

 18يناير

راديو �صوت فل�سطني

االعتداءات الإ�رسائيلية �ضد ال�صيادين

 19يناير

�صحيفة احلياة اجلديدة

مواقع التوا�صل االجتماعي

 23يناير

ف�ضائية الكوفية

�إجراءات االحتالل يف مدينة القد�س

 25يناير

تلفزيون فل�سطني

توجيه اتهامات لإ�رسائيل بارتكاب قتل ممنهج

 25يناير

�إذاعة ن�ساء اف �أم

عقوبة االعدام

 25يناير

ف�ضائية هنا القد�س

حقوق ال�شباب

27يناير

ف�ضائية الكوفية

�صدور احكام عالية يف غزة على جرمية التخرب مع رام اهلل
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التاريخ

اجلهة االعالمية

املو�ضوع

 28يناير

قناة هنا القد�س

االنتخابات

 29يناير

اذاعة علم من جامعة اخلليل

عقوبة االعدام

 6فرباير

تلفزيون املنار

او�ضاع حقوق الإن�سان

 7فرباير

موقع ميداين  -اجلزيرة
الإعالمية

ابتزاز املر�ضي على حاجز ايريز

 8فرباير

الف�ضائية ال�سعودية

االعتداءات الإ�رسائيلية �ضد ال�صيادين

 8فرباير

الف�ضائية ال�سعودية

تدهور الأو�ضاع ال�صحية يف غزة

 8فرباير

اذاعة �صوت فل�سطني

قرار املحكمة الع�سكرية ب�ش�أن ن�شطاء فتح وتوجه املركز للدفاع عنهم

9فرباير

موقع م�رص العربية

الفقر والبطالة ومعاناة ال�سكان جراء احل�صار الإ�رسائيلي على غزة

 9فرباير

�إذاعة �صوت الوطن

منع املر�ضى من ال�سفر

 9فرباير

موقع م�رص العربية الإخباري

الفقر والبطالة يف غزة

 13فرباير

تلفزيون فل�سطني

�أو�ضاع املعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل

 15فرباير

ف�ضائية معا الإخبارية

الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية يف قطاع غزة

 16فرباير

ف�ضائية جامعة النجاح

تقرير املركز حول احل�صار

 20فرباير

موقع م�رص العربية الإخباري

اعتقال قوات االحتالل الإ�رسائيلي رجال الأعمال على حاجز �إيرز

 21فرباير

ف�ضائية الكوفية

تعقيب على احلكم ال�صادر على جندي �إ�رسائيلي قتل مدني ًا فل�سطيني ًا

22فرباير

راديو �سوا

عقوبة االعدام

 22فرباير

ف�ضائية الكوفية

االنتهاكات اال�رسائيلية والفل�سطينية حلقوق االن�سان

 24فرباير

ف�ضائية الكوفية

منع املر�ضى من ال�سفر عرب حاجز �إيرز

 27فرباير

ف�ضائية فل�سطني اليوم

متديد قانون منع مل ال�شمل

 28فرباير

ف�ضائية فل�سطني اليوم

حقوق موظفي البطالة الدائمة يف ال�سلطة الفل�سطينية

 1مار�س

موقع اجلزيرة نت االجنليزي

تقرير مراقب الدولة يف �إ�رسائيل ب�ش�أن حرب 2014

 1مار�س

ف�ضائية تيلي�سيور الفنزويلية

�أزمة الكهرباء

 1مار�س

تلفزيون MIDDLE EAST EYE

�أزمة الكهرباء
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التاريخ

اجلهة االعالمية

املو�ضوع

17/03/01

تلفزيون هنا القد�س

التطورات ب�ش�أن املحكمة اجلنائية الدولية

 3مار�س

ف�ضائية فل�سطني اليوم

حماية االطفال يف النزاعات امل�سلحة

 3مار�س

ف�ضائية فل�سطني

حماية االطفال يف النزاعات امل�سلحة

 4مار�س

ف�ضائية الكتاب

او�ضاع حقوق الإن�سان

 5مار�س

جريدة فل�سطني اليوم

احلق يف ال�صحة ودور املركز

 6مار�س

وكالة نيوز �أند ميديا
راديو كالكيت-مركز
الثقافة والفكر احلر
ف�ضائية هنا القد�س

الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية يف قطاع غزة

املحكمة اجلنائية الدولية

 14مار�س

اذاعة �صوت الوطن

ف�ض اعت�صام �أمام جممع املحاكم يف رام اهلل

 14مار�س

ف�ضائية جامعة النجاح

ف�ض اعت�صام �أمام جممع املحاكم يف رام اهلل

 15مار�س

�صحيفة فل�سطني

او�ضاع حقوق الإن�سان

 16مار�س

تلفزيون فل�سطني اليوم

جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية االجتماعية جلنوب غرب �آ�سيا (�إ�سكوا)

 17مار�س

فل�سطني اليوم

جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية االجتماعية جلنوب غرب �آ�سيا (�إ�سكوا)

 18مار�س

امد االعالمي

ا�صدار حكم اعدام بحق متهمني باالجتار باملخدرات

 18مار�س

وكالة مع ًا الإخبارية

القيود على حرية احلركة واعتقال رجال الأعمال على حاجز �إيرز

 19مار�س

اذاعة وطن

ا�صدار عقوبة اعدام على جتار خمدرات

 19مار�س

وكالة االنباء الفرن�سية

احلق يف ال�صحة ودور املركز

 20مار�س

ف�ضائية معا

قرار �إ�رسائيل منع الآذان يف امل�سجد الأق�صى

 20مار�س

�صحيفة فل�سطني

تدهور االو�ضاع االقت�صادية القانونية واالجتماعية يف غزة

 21مار�س

ف�ضائية فل�سطني

نقا�ش جمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة �ش�أن الأر�ض الفل�سطينية املحتلة

 26مار�س

ف�ضائية فل�سطني اليوم

دعم حكومة االحتالل للمنظمات اال�ستيطانية

 26مار�س

راديو ال�شبكة للإعالم

امل�ساعدة للمر�ضي واحلاالت الإن�سانية بال�سفر

 26مار�س

راديو موال

امل�ساعدة للمر�ضي واحلاالت الإن�سانية بال�سفر

 27مار�س

�صحيفة تيلي�سيور الفنزويلية

اعتقال الأطفال يف ال�ضفة

 7مار�س
 8مار�س

اجلرمية يف قطاع غزة
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التاريخ

اجلهة االعالمية

املو�ضوع

 30مار�س

راديو �صوت ال�شعب

املر�أة

 30مار�س

ف�ضائية هنا القد�س

يوم االر�ض

 30مار�س

اذاعة �صوت ال�شعب

املر�أة

 31مار�س

وكالة دنيا الوطن

قانون االحوال ال�شخ�صية

 31مار�س

اذاعة وطن

قرار تقيد ال�سفر على معرب �أيرز من قبل احلكومة يف غزة

 3ابريل

اذاعة علم من اخلليل

ترك اجلرحى الفل�سطينيني ينزفون حتى املوت

 3ابريل

 BBCعربي

القيود اال�رسائيلية على املدافعني عن حقوق الإن�سان

 3ابريل

تلفزيون العربي

القيود اال�رسائيلية على املدافعني عن حقوق الإن�سان

� 3أبريل

ف�ضائية الكوفية

القيود الإ�رسائيلية على املدافعني عن حقوق الإن�سان

 4ابريل

امد االخباري

اعالن الداخلية اجراء اجراءات م�شددة �ضد العمالء

 4ابريل

الكوفية الف�ضائية

منع ن�شطاء حقوق االن�سان من الدخول واخلروج من قطاع غزة

 5ابريل

قناة فل�سطني الر�سمية

القيود الإ�رسائيلية على املدافعني عن حقوق الإن�سان

 6ابريل

التلفزيون العربي  -لندن

عقوبة االعدام

 6ابريل

وكالة االنباء الفرن�سية

عقوبة االعدام

 6ابريل

التلفزيون العربي

عقوبة االعدام

 9ابريل

ف�ضائية الكتاب

خ�صومات رواتب موظفي ال�سلطة

 9ابريل

ف�ضائية دنا الوطن

فر�ض الر�سوم وال�رضائب يف قطاع غزة

 9ابريل

ف�ضائية فل�سطني اليوم

فر�ض الر�سوم وال�رضائب يف قطاع غزة

 11ابريل

�صوت ال�شعب

حقوق الن�ساء ذوات الإعاقة والعدالة اجلندرية

 12ابريل

موقع م�رص العربية

�سحب ت�صاريح من قبل ال�سلطة الإ�رسائيلية على حاجز بيت حانون �إيريز

� 12أبريل

ف�ضائية جامعة النجاح

التقرير ال�سنوي للمركز 2016

 13ابريل

 TRT WORLDالرتكية

ازمة الكهرباء يف غزة

� 19أبريل

راديو كالكيت-مركز
الثقافة والفكر احلر

�أو�ضاع املعتقلني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي

 14ابريل

الكوفية الف�ضائية

ازمة الكهرباء يف غزة
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اجلهة االعالمية

املو�ضوع

� 15أبريل

�إذاعة �صوت الوطن

�أزمة الكهرباء يف غزة

� 16أبريل

ف�ضائية جامعة النجاح

االعتقال على خلفية الر�أي

� 22أبريل

قد�س بر�س

م�صادرة قوات االحتالل �أموال مواطنني يف عمليات اقتحام

 23ابريل

اذاعة وطن

انت�شار اجلرائم و�أثره على حقوق االن�سان

 24ابريل

جريدة االيام

انت�شار املخدرات و�أثره على اجلرمية وحقوق املواطنني

 27ابريل

ف�ضائية وطن

�إ�رضاب الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية

 27ابريل

ف�ضائية الكنعانية

�إ�رضاب الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية

 27ابريل

ف�ضائية فل�سطني

�إ�رضاب الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية

 1مايو

ف�ضائية فل�سطني

ق�ضية اال�رسى وا�رضابهم

 2مايو

وكالة قا�سيون للأنباء

تدهور الأو�ضاع الإن�سانية يف غزة

2مايو

قناة الكوفية

حملة اخرا�س ال�صحافة

 2مايو

ف�ضائية فل�سطني

حرية الراي والتعبري

2مايو

املغربية الف�ضائية

حملة اخرا�س ال�صحافة

 2مايو

تلفزيون وطن

�سيا�سات االحتالل �ضد الطواقم ال�صحفية

 2مايو

ف�ضائية معا

حملة اخرا�س ال�صحافة

2مايو

راديو �سوا

حملة اخرا�س ال�صحافة

 3مايو

قناة الكوفية

حرية الر�أي والتعبري

 10مايو

�صحيفة املانيف�ستو الإيطالية

حقوق الإن�سان

 16مايو

ف�ضائية PRESS TV

االعتداءات الإ�رسائيلية

 21مايو

RT

عقوبة االعدام

 21مايو

ARAB 24

عقوبة االعدام

 21مايو

AL JAZEERA

عقوبة االعدام

 22مايو

تلفزيون بي بي �سي

�أو�ضاع حقوق الإن�سان

 22مايو

DEREK STOFFEL CBC NEWS

عقوبة االعدام

تلفزيون احلكومة الكندية

209

الـمركــز الـفلسطيني لـحقــوق اإلنســـان

210

التاريخ

اجلهة االعالمية

املو�ضوع

 24مايو

ف�ضائية فل�سطني

تدهور االو�ضاع ال�صحية يف غزة

 24مايو

وكالة مع ًا الإخبارية

تدهور االو�ضاع ال�صحية يف غزة

 25مايو

تلفزيون ( - )NHKاليابان

مقابلة بوا�سطة �سكايب حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان

 29مايو

ف�ضائية PRESS TV

احل�صار واغالق معابر قطاع غزة

 1يونيو

ف�ضائية فل�سطني

ت�أخري �إعادة �إعمار املن�ش�آت االقت�صادية

 1يونيو

ف�ضائية TV

ت�أخري �إعادة �إعمار املن�ش�آت االقت�صادية

 1يونيو

ف�ضائية القد�س

ت�أخري �إعادة �إعمار املن�ش�آت االقت�صادية

 5يونيو

TELESUR ENGLISH T.V

معاناة املعتقلني الأطفال يف �سجون االحتالل

 12يونيو

ف�ضائية امليادين

ت�أخري �إعادة �إعمار املن�ش�آت االقت�صادية

 14يونيو

ف�ضائية فل�سطني اليوم

احلق بال�صحة وحرية احلركة والتنقل

 14يونيو

ف�ضائية الكتاب

االو�ضاع االن�سانية يف قطاع غزة

17يونيو

قناة الكوفية

حجب مواقع على االنرتنت

 19يونيو

اذاعة علم جامعة اخلليل

حظر املواقع على االنرتنت

 19يونيو

اذاعة وطن

حظر املواقع على االنرتنت

 29يونيو

راديو �شم�س بالنا�رصة

قرار ا�رسائيل مبنع �أهايل �أ�رسى حما�س من زيارتهم

 29يونيو

ف�ضائية الكويت

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 1يوليو

�إذاعة �صوت الوطن

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 2يوليو

ف�ضائية االجتاه

�سيا�سة االعتقال الإداري واعتقال النواب الفل�سطينيني

 2يوليو

ف�ضائية الكتاب

اتفاقم زمة الكهرباء يف غزة

 3يوليو

ف�ضائية الكوفية

�أثر احل�صار على قطاع غزة

 4يوليو

�إذاعة القد�س

هدم املنازل على خلفية العقاب اجلماعي

 9يوليو

ف�ضائية فل�سطني اليوم

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 10يوليو

قناة الكوفية الف�ضائية

قانون اجلرائم االلكرتونية ال�صادر يف ال�ضفة الغربية

 11يوليو

اذاعة القد�س

تقلي�ص حتويالت العالج باخلارج يف قطاع غزة

 12يوليو

اذاعة القد�س

جرائم القتل فيجنني من قبل قوات االحتالل
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اجلهة االعالمية

املو�ضوع

 14يوليو

ف�ضائية الكوفية

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

 16يوليو

�صحيفة نوى

قانون اجلرائم االلكرتونية

 19يوليو

�إميي جودمان ،موقع
الدميقراطية الآن

حول الأو�ضاع الإن�سانية و�أزمة الكهرباء

 23يوليو

ف�ضائية فل�سطني

املطالبة ب�إعدام منفذي العمليات يف �إ�رسائيل

 25يوليو

اذاعة �صوت ال�شعب

العنف �ضد املر�أة

� 5أغ�سط�س

ف�ضائية Press TV

تفاقم �أزمة الكهرباء يف غزة

� 25أغ�سط�س

�صحيفة فل�سطني

االعتداءات الإ�رسائيلية يف القد�س

 5اغ�سط�س

جريدة فل�سطني

 6اغ�سط�س

مقابلة تلفزيونية

فيلم حول انتهاكات حقوق االطفال يف اوقات احلرب

� 6أغ�سط�س

ف�ضائية فل�سطني

القوانني العن�رصية الإ�رسائيلية

� 7أغ�سط�س

ف�ضائية فل�سطني اليوم

�إحالة املوظفني للتقاعد املبكر

 13اغ�سط�س

اذاعة وطن

قانون اجلرائم االلكرتونية

 14اغ�سط�س

امد للإعالم

�إطالق �رساح ال�صحفيني بالتبادل بني ال�ضفة وغزة

 15اغ�سط�س

مركز الدوحة

قانون اجلرائم االلكرتونية

 17اغ�سط�س

وكالة نوى

االنتهاكات التي يتعر�ض لها ال�صحفيني

� 24أغ�سط�س موقع عربي  21الإخباري

قيود االحتالل على املر�ضي امل�سافرين

تقلي�ص وزارة ال�صحة حواالت املر�ضى

 24اغ�سط�س

اذاعة الر�أي

قانون اجلرائم االلكرتونية

 26اغ�سط�س

اذاعة ال�شعب

قانون اجلرائم االلكرتونية

� 31أغ�سط�س

ف�ضائية فل�سطني

املطالب ب�إعدام منفذي عمليات يف �إ�رسائيل

� 7سبتمرب

فل�سطني اليوم

وفاة معتقل يف ظروف غام�ضة يف مركز احتجاز ببيت الهيا

� 7سبتمرب

فل�سطني اليوم

وفاة معتقل يف ظروف غام�ضة يف مركز احتجاز ببيت الهيا

� 7سبتمرب

�شبكة نوى

وفاة معتقل يف ظروف غام�ضة يف مركز احتجاز ببيت الهيا

� 11سبتمرب

ف�ضائية تيلي�سيور الفنزويلية

منع �إ�رسائيل املر�ضى من ال�سفر

� 11سبتمرب

ف�ضائية تيلي�سيور

�إخالء م�ساكن البدو يف قرية العرقوب بالإكراه
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التاريخ

اجلهة االعالمية

املو�ضوع

� 12سبتمرب

ف�ضائية الكتاب

�أو�ضاع حقوق الإن�سان

� 16سبتمرب

راديو علم اخلليل

حلقة توعية حول القانون

� 17سبتمرب

راديو علم اخلليل

حول وقف احلكم ال�صادر �ضد �أحد ال�صحفيني يف ق�ضية ر�أي

� 18سبتمرب

ال�صحفية رميا ال�سوي�سي

القتل على خلفية ال�رشف

� 19سبتمرب

ف�ضائية القد�س

قانون اجلرائم االلكرتونية

� 19سبتمرب

�شبكة نوى

قانون اجلرائم االلكرتونية

� 19سبتمرب

ف�ضائية الكوفية

قانون اجلرائم االلكرتونية

� 24سبتمرب
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منتدى االعالميني
الفل�سطينيني

قانون اجلرائم االلكرتونية

� 24سبتمرب

منتدى االجتماعي التنموي

ت�شغيل اال�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ص

� 24سبتمرب

ف�ضائية معا الف�ضائية

قانون اجلرائم االلكرتونية

� 24سبتمرب

قناة القد�س الف�ضائية

قانون اجلرائم االلكرتونية

� 25سبتمرب

وكالة غزة �أون الين

االنتهاكات الإ�رسائيلية

� 26سبتمرب

راديو غزة �أف �أم

حقوق الطفل

� 28سبتمرب

�إذاعة �ألوان

دور املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان

� 28سبتمرب

ف�ضائية فل�سطني اليوم

مناظرة مع م�س�ؤول ال�رشطة حول ظروف االعتقال

 9اكتوبر

راديو كال كيت

العنف �ضد املر�أة

 10اكتوبر

ف�ضائية معا

عقوبة االعدام

 10اكتوبر

ف�ضائية الكتاب

حول ور�شة االعالم

 10اكتوبر

ف�ضائية الكوفية

حول ور�شة االعدام

 10اكتوبر

اجلزيرة نت

احلق بال�صحة

 10اكتوبر

اذاعة على ال�سو�شيال ميديا

ال�ضمان االجتماعي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

 10اكتوبر

ف�ضائية القد�س

احلق يف ال�صحة

 10اكتوبر

قناة بالدي

احلق يف ال�صحة

 14اكتوبر

ف�ضائية الكوفية

ت�أثري ان�سحاب الواليات املتحدة من اليوني�سكو

 18اكتوبر

ف�ضائية الكوفية

احلق بال�صحة
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املو�ضوع

التاريخ

اجلهة االعالمية

 19اكتوبر

ف�ضائية القد�س

 23اكتوبر

وكالة نوى

� 23أكتوبر

�شبكة القد�س الإخبارية

 03نوفمرب

راديو �أجيال

 6نوفمرب

ف�ضائية الكتاب

العقاب اجلماعي الذي متار�سه قوات االحتالل
حول التقرير ال�صادر عن املركز بعنوان -التعذيب يف ال�سجون ومراكز
التوقيف الفل�سطينية.
املعابر والأو�ضاع االقت�صادية يف ظل امل�صاحلة

 8نوفمرب

�صحيفة املانيف�ستو االيطالية

االو�ضاع يف قطاع غزة يف ظل امل�صاحلة

 12نوفمرب

�صحيفة القد�س

ح او�ضاع حقوق الإن�سان

 13نوفمرب

ف�ضائية القد�س

�أثر احل�صار على احلق يف التعليم

 18نوفمرب

اذاعة راية اخلليل

قانون االنتخابات وحماكم االنتخابات

 2دي�سمرب

ف�ضائية الكتاب

تدهور االو�ضاع االقت�صادية يف قطاع غزة

 11دي�سمرب

وكالة وفا

قرار ترامب باالعرتاف بالقد�س عا�صمة ال�رسائيل

 24دي�سمرب

�إذاعةة �أنغام

حماية طواقم اال�سعاف الفل�سطينية

 25دي�سمرب

ف�ضائية فل�سطني اليوم

اعتقال الطفلة عهد التميمي

 26دي�سمرب

ققناة النجاح الف�ضائية

معاناة مر�ضى قطاع غزة املحولني لتلقي العالج يف اخلارج

 26دي�سمرب

قناة فل�سطني الف�ضائية

معاناة مر�ضى قطاع غزة املحولني لتلقي العالج يف اخلارج

 26دي�سمرب

قناة الكوفية الف�ضائية

معاناة مر�ضى قطاع غزة املحولني لتلقي العالج يف اخلارج

 27دي�سمرب

قناة الكوفية الف�ضائية

حرمان مر�ضى قطاع غزة من العالج يف اخلارج ،وابتزازهم من قبل
ال�سلطات الإ�رسائيلية املحتلة على معرب بيت حانون «�إيريز».

 27دي�سمرب

قناة الكوفية الف�ضائية

�سن قانون االعدام يف الكني�ست اال�رسائيلي

 16دي�سمرب

تلفزيون النجاح

تلفزيون النجاح حول قتل املتظاهرين بدم بارد من قبل االحتالل

 16دي�سمرب

ف�ضائية الكوفية

قتل املتظاهرين بدم بارد من قبل االحتالل اال�رسائيلي

 21دي�سمرب

فل�سطني اليوم

التكييف القانوين للعقوبات املفرو�ض على قطاع غزة

 26دي�سمرب

اذاعة فل�سطني

انتهاكات �سلطات االحتالل �ضد ال�صحفيني

 26دي�سمرب

تلفزيون فل�سطني

تداعيات قرار ترامب اخلا�ص بالقد�س ،واعتداء نائب ا�رسائيلي على �أمهات املعتقلني

ملناق�شة احلملة اال�رسائيلية على و�سائل االعالم واغالق وكاالت اعالمية يف
ال�ضفة واعتقال �صحفيني
التعديات على الأرا�ضي احلكومية والع�شوائيات
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ملحق رقم ()2
جدول يو�ضح جل�سات التوعية بالقانون الدويل الإن�ساين واملحكمة اجلنائية الدولية التي نظمتها وحدة التدريب خالل العام 2017
تاريخ اللقاء
2017/1/19

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

عنوان اللقاء

الفئة امل�ستهدفة

جمعية الت�ضامن اخلريية

مفاهيم �أ�سا�سية بالقانون الدويل
الإن�ساين

متطوعني باجلمعية

طالب وطالبات من جامعة
2017/1/23
الأزهر وفل�سطني

مبادئ القانون الدويل الإن�ساين

24

%37

طالب وطالبات
جامعيني

قاعة جمعية العائلة
الفل�سطينية  -بيت حانون

26

2017/2/1

فريق غرا�س ال�شبابي

مفاهيم �أ�سا�سية يف املحكمة
اجلنائية الدولية

�أع�ضاء الفريق

قاعة املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان  -غزة

26

%50

2017/2/1

فريق املدافعني عن حقوق
الطفل

مبادئ القانون الدويل الإن�ساين

�أع�ضاء الفريق

قاعة املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان -غزة

23

%56

قاعة مركز حكر اجلامع
الثقايف  -دير البلح

27

قاعة املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان  -غزة

28

2017/5/10

جمعية الغد امل�رشق لأبناء
البلد

مقر جمعية الغد امل�رشق
مبادئ القانون الدويل الإن�ساين خريجني وخريجات
 -خزاعة

29

%45

2017/6/14

جمعية روافد للتنمية
املجتمعية

2017/7/6

جمعية �شباب الأق�صى
للتنمية

قاعة جمعية روافد -
�أع�ضاء اجلمعية
مفاهيم القانون الدويل الإن�ساين
الو�سطي
مقر جمعية �شباب
القانون الدويل الإن�سان -
ع�ضوات اجلمعية الأق�صى للتنمية  -دير
مفاهيم عامة
البلح

20

%100

20

%100

2017/7/10

جمعية دعم الأ�رسة
اخلريية

حقوق الإن�سان  -ومفاهيم
القانون الدويل الإن�ساين

متطوعني
ومتطوعات

مقر جمعية دعم الأ�رسة
اخلريي  -بيت حانون

27

%52

2017/7/13

طالب وطالبات من
جامعة الأزهر  -غزة

حماية املدنيني يف �أوقات
النزاعات امل�سلحة

طالب كليات
القانون والتجارة

غزة

21

%52

ن�شطاء من
مركز جمعية حكر اجلامع حماية املدنيني يف القانون الدويل
م�ؤ�س�سات املجتمع
2017/2/23
الإن�ساين واتفاقيات جنيف الأربع
الثقايف
املدين
مفاهيم �أ�سا�سية بالقانون الدويل
طالب وطالبات
طالب جامعيني
2017/4/18
الإن�ساين
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قاعة جمعية الت�ضامن
اخلريية  -رفح
قاعة املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان -غزة

29

%49

%65

2017/2/2

مفاهيم �أ�سا�سية يف القانون الدويل
جمعية العائلة الفل�سطينية
الإن�ساين

طالب كليات
القانون

املكان

جمموع
امل�شاركني

ن�سبة
م�شاركة
املر�أة

%74
%43
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تاريخ اللقاء

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

عنوان اللقاء

الفئة امل�ستهدفة

املكان

جمموع
امل�شاركني

الإغاثة الأولية الدولية
2017/10/2

(Premiere
Urgence
 International)PUI

حماية املدنيني �أوقات النزاعات
امل�سلحة و�سبل الإن�صاف القانوين

جمعية الوليد اخلريية  -حماية املدنيني �أوقات النزاعات
2017/10/3
امل�سلحة و�سبل الإن�صاف القانوين
عب�سان
جمعية مرمي العذراء اخلريية حماية املدنيني �أوقات النزاعات
2017/10/9
امل�سلحة و�سبل الإن�صاف القانوين
الإغاثة الأولية الدولية
2017/11/12

2017/11/14

2017/11/23
2017/11/28
2017/12/3
2017/12/12
2017/12/19

(Premiere
Urgence
)International

مقر جمعية بيت امل�ستقبل
 -خزاعة

19

%.

مزارعني

مقر جمعية الوليد اخلريية
 -عب�سان

18

%.

مزارعني

رفح

15

%.

مزارعني

املت�رضرين من
االنتهاكات
القانون الدويل الإن�ساين و�أليات
رفح  -منطقة ال�شوكة
حماية املدنيني �أوقات النزاعات الإ�رسائيلية يف املنطقة
احلدودية

املت�رضرين من
جمعية بيت امل�ستقبل القانون الدويل الإن�ساين و�أليات
مقر جمعية بيت امل�ستقبل
االنتهاكات
حماية املدنيني �أوقات النزاعات
اخلريية
الإ�رسائيلية يف املنطقة  -خزاعة  -خانيون�س
امل�سلحة
احلدودية
منظمة العمل �ضد اجلوع �أليات احلماية الدولية للمدنيني
متطوعني
رفح  -حي امل�صبح
(الن�ساء-الأطفال) �أوقات
(Action Against
ومتطوعات
)Hunger
احلروب
�أليات احلماية الدولية للمدنيني
مقر اجلمعية  -رفح
متطوعني
جمعية الأمل لت�أهيل
(الن�ساء-الأطفال) �أوقات
الغربية
ومتطوعات
املعاقني
النزاعات امل�سلحة
�أليات احلماية الدولية للمدنيني
مقر اجلمعية  -دير البلح
�سيدات
(الن�ساء-الأطفال) �أوقات
جمعية تنمية ال�شباب
النزاعات امل�سلحة
�أليات احلماية الدولية للمدنيني
جمعية بيت امل�ستقبل
مقر اجلمعية  -خانيون�س
�سيدات
(الن�ساء-الأطفال) �أوقات
ومنظمة العمل �ضد اجلوع
النزاعات امل�سلحة
مفاهيم القانون الدويل الإن�ساين
امل�ستفيدين من
جمعية �أر�ض الإن�سان -
بيت الهيا
و�أليات احلماية الدولية للمدنيني
م�شاريع اجلمعية
�سوي�رسا
�أوقات النزاعات امل�سلحة

 2017/12/21جمعية تطوير بيت الهيا

مفاهيم القانون الدويل الإن�ساين

ن�سبة
م�شاركة
املر�أة

متطوعني
ومتطوعات

مقر اجلمعية  -بيت الهيا

13

%.

15

%.

30

%100

30

%86

11

%81

11

%100

22

%59

30

%56
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دورة حقوق الإن�سان للعاملني ب  12م�ؤ�س�سة.

ملحق رقم ()3
جدول اللقاءات التي عقدها �أع�ضاء املركز مع دبلوما�سيني ومنظمات دولية خالل العام 2017
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التاريخ

الزائرون

املكان

2017/01/09

�أوين هاميل ،م�ؤ�س�سة تروكرا

مقر املركز  -غزة

2017/01/11

وفد منظمة Grassroots

ليفل �أب

2017/01/19

�إروان فان فني ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

مقر املركز  -غزة

2017/01/25

قي�س �أ�سعد و�سامي عبد ال�شايف ،مركز كارتر

مقر املركز

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

2017/01/26

جرينوت �سوار ،مدير مكتب الأون�سكو بغزة

مقر املركز  -غزة

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

2017/01/30

حفل وداع كاثلني ما�س ،مدير مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية يف الأمم املتحدة

فندق امل�شتل  -غزة

2017/02/12

منظمة كري�ست�شن �إيد

2017/02/14

داليا زعيرت ،م�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح ()OSF

بوا�سطة الربط
الإلكرتوين مع غزة
بوا�سطة الربط
الإلكرتوين مع غزة

مالحظات
مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
وق�ضايا ال�رشاكة
مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
وق�ضايا ال�رشاكة

مناق�شة ق�ضايا ال�رشاكة
مناق�شة ق�ضايا ال�رشاكة

2017/02/19

�ألي�سون كيلي� ،سفرية ايرلندا يف �إ�رسائيل ،وجوناثان
كونلون ،ممثل ايرلندا لدى ال�سلطة الفل�سطينية

مقر املركز  -غزة

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

2017/02/23

بيرت مكاري ،مدير منطقة ال�رشق االو�سط و�أوروبا،
الكني�سة املتحدة ،الواليات املتحدة

مقر املركز  -غزة

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
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التاريخ
2017/02/27
2017/02/28
2017/03/02
2017/03/02
2017/03/02
2017/03/06

الزائرون

املكان

مالحظات

مناق�شة تقرير حول اعتداءات قوات
بوا�سطة الربط
�آنا �سان�شيز ،منظمة نوفاكت الإ�سبانية  -منظمة �رشيكة
االحتالل على احلق يف التظاهر
الإلكرتوين
للمركز
وحرية التعبري
اجتماع مع منظمات حقوق
نيكوالي ميالدينوف ،من�سق الأمم املتحدة اخلا�ص لعملية
الإن�سان واملجتمع املدين حول
مقر الأون�سكو  -غزة
ال�سالم
الدعوة لإجراء االنتخابات املحلية
�أو�ضاع حقوق الإن�سان
مقر املركز  -غزة
جنيفر هيجنز ،م�ست�شارة منا�رصة ،كري�ست�شن �إيد
بوا�سطة �سكايب بني
مناق�شة ق�ضايا ال�رشاكة
م�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح ()OSF
غزة وعمان
واقع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
مقر املركز
لطيفة اجلعربي ،م�ؤ�س�سة دياكونيا
مقر املركز  -غزة

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

مقر املركز  -غزة

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

مقر املركز  -غزة

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الغن�سان
وق�ضايا ال�رشاكة

مقر املركز  -غزة

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

فندق الروت�س  -غزة

لقاء مع ال�رشكاء مبنا�سبة يوم املر�أة
العاملي

2017/03/13

ديفيد كاردن ،مدير مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف
الأمم املتحدة ( ،)OCHAوم�ساعده حماده البياري

مقر املركز  -غزة

تناول اللقاء مناق�شة �أو�ضاع حقوق
الإن�سان

2017/03/15

اجتماع مع وكالة التنمية ال�سوي�رسية

مقر الوكالة  -غزة

2017/03/20

اجتماع منظمة كري�ست�شن �إيد مع املنظمات ال�رشيكة

2017/03/22

وفد من وكالة التنمية يف �إقليم الأندل�س – ا�سبانيا

2017/03/26

وفد من منظمة ال�صحة العاملية

2017/03/06
2017/03/06
2017/03/06

�إدواردو ناربونا ،نائب القن�صل الإ�سباين

يوري�س فان وينكل ،بيرت مو�سوب ،م�س�ؤوالن �سيا�سيان،
مكتب االحتاد الأوروبي يف القد�س
�شاري الب ،مدير �سكرتاريا حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين الدويل
�أ�رشف �سليمان ،ممثل جنوب �أفريقيا لدى ال�سلطة
الفل�سطينية

وفد من املمثلية الرنويجية يف رام اهلل برئا�سة رئي�س املكتب
2017/03/07
هيلدي هارالد�ستاد

حوار االحتاد الأوروبي واملجتمع املدين متهيداًالجتماعات
2017/03/27
اللجان الفرعية الأوروبية  -الفل�سطينية
2017/03/28

ال�سفري بري �أورنيو�س ،املبعوث اخلا�ص ال�سويدي لعملية
ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط

مقر مركز �ش�ؤون املر�أة
 غزةمقر املركز  -غزة مناق�شة الأو�ضاع والتعاون امل�شرتك
االو�ضاع ال�صحية وحرة احلركة
مقر املركز
للمر�ضى
فندق امل�شتل

مناق�شة الأولويات من قبل املجتمع
املدين على امل�ستوى الفل�سطيني

بوا�سطة الربط
الإلكرتوين مع غزة

�أو�ضاع حقوق الإن�سان
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التاريخ

الزائرون

املكان

2017/04/12

حفل �إطالق اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة  -م�ؤ�س�سة
التعاون

فندق امل�شتل  -غزة

2017/04/12

�آندريا مي�سمر ،مبادرة بريثا للعدالة

2017/04/13

ناتان �ستوك ،مدير مركز كارتر  -القد�س

2017/04/26

اجتماع �سكرتاريا حقوق الإن�سان مع املنظمات ال�رشيكة

-23
2017/04/27

وفد م�ؤ�س�سة القد�س ملقا  -ا�سبانيا

2017/05/03

القن�صل العام الفرن�سي ،بيار كو�شارد

2017/05/09

مانويل فونتني ،مدير برنامج الطوارئ يف منظمة
اليوني�سيف ،نيويورك

2017/05/10

لقاء مع روبرت بايرب من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأمم
املتحدة

قاعة الترينا  -غزة

2017/05/11

ا�ست�ضافة اجتماع �رشكاء م�ؤ�س�سة تروكرا الإيرلندية

مقر املركز  -غزة

2017/05/14

اجتماع وكالة التنمية ال�سوي�رسية

مقر الوكالة  -غزة

-15
2017/05/16

ا�ستقبال و�سل�سلة اجتماعات مع وفد م�ؤ�س�سة كفينا تل
كفينا ،برئا�سة ال�سكرتري العام لينا �آغ

مقر املركز  -غزة

2017/05/16

حفل وداع فريونيكا ،---وكالة التنمية ال�سوي�رسية

2017/05/24

اجتماع ال�رشكاء يف �سكرتاريا حقوق الإن�سان

2017/06/05
2017/06/07
2017/06/13
2017/06/13
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امل�شاركة يف اجتماع ال�رشكاء امل�ساعدات الكن�سية
الدمناركية ( -)DCAامل�ساعدات الكن�سية الرنويجية
()NCA
هانز بيرت بوفولن ،مدير امل�شاريع؛ رمي ال�رشيف؛ ون�ضال
حمدونةDCA-NCA ،
فابيو �سوكولوفيت�ش ،القن�صل العام الإيطايل
�أ�شريا رم�ضان ،باحثة �إقليمية ،منظمة العفو الدولية

بوا�سطة الربط
الإلكرتوين
مقر املركز  -غزة
مقر وكالة التنمية
ال�سوي�رسية  -غزة
املركز الثقايف الفرن�سي
 غزةمقر برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي  -غزة

مالحظات

�أو�ضاع حقوق الإن�سان
مناق�شة �آليات التمويل
�أو�ضاع حقوق الإن�سان وعمل
املركز
مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
نظم اللقاء �شبكة املنطمات الأهلية،
مب�شاركة ممثلني عن منظمات
املجتمع املدين
تطوير �أدوات املتابعة والتقييم
مراجعة ا�سرتاتيجية حقوق الإن�سان
و�سيادة القانون
�أو�ضاع حقوق الإن�سان

قاعة اليت هاو�س -
غزة
مقر وكالة التنمية
ال�سوي�رسية وم�ؤ�س�سة
احلق بوا�سطة الربط
االلكرتوين
مقر - DCA-NCA
غزة
مقر املركز  -غزة

مناق�شة ق�ضايا ال�رشاكة

مقر املركز  -غزة

�أو�ضاع حقوق الإن�سان

لقاء بوا�سطة ال�سكايب
مع حمدي �شقورة ،الهجوم على املدافعني عن حقوق
الإن�سان
نائب مدير املركز
ل�ش�ؤون الربامج.
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التاريخ

الزائرون

اجتماع �رشكاء �سكرتاريا حقوق الإن�سان والقانون الدويل
2017/06/15
الإن�ساين

املكان

مالحظات

مقر وكالة التنمية
ال�سوي�رسية  -غزة

2017/06/19

االجتماع مع بيار كو�شارد ،القن�صل العام الفرن�سي يف
القد�س

املركز الثقايف الفرن�سي
 -غزة

�أو�ضاع حقوق الإن�سان

2017/06/19

اجتماع مع ال�رشكاء كري�ست�شن �إيد

بوا�سطة ال�سكايب

ق�ضايا ال�رشاكة

2017/06/19

اجتماع مع ال�رشكاء م�ؤ�س�سة بريثا

بوا�سطة ال�سكايب

ق�ضايا ال�رشاكة

بريغيت �سورين�سن ،ال�سكرتري العام مل�ؤ�س�سة امل�ساعدات
عقد اجتماع �أول خا�ص باملركز،
مطعم ال�سماك وفندق
الكن�سية الدمناركية ،وطاقم من امل�ؤ�س�سة ،مبن فيهم
و�شارك املركز يف اجتماع ثانٍ �ضم
2017/07/03
امل�شتل  -غزة
م�ست�شارها اخلا�ص ترويل توفتدال ،واملدير الإقليمي ينتوين
كافة ال�رشكاء.
غارانغ
2017/07/10

ماري-اليزابيث �إنغريه ،رئي�س بعثة منظمة �أطباء بال
حدود  -فرن�سا ،وطاقم من املنظمة مبن فيهم مدير
االت�صاالت ،كلري ماغون

2017/07/10

�أندريا م�سمر ،م�ؤ�س�سة بريثا

2017/07/10

ال�سفري الياباين

2017/07/11

وفد كري�ست�شن �إيد

مركز الثقافة والفكر
احلر  -خان يون�س

2017/07/12

وفد كري�ست�شن �إيد

مقر املركز  -غزة

2017/07/16

مقر املركز  -غزة
اجتماع بوا�سطة
ال�سكايب
فندق الروت�س  -غزة

الأو�ضاع الإن�سانية يف قطاع غزة
ق�ضايا ال�رشاكة
�أو�ضاع حقوق الإن�سان
اجتماع مع ال�رشكاء
اجتماع مع مدراء الوحدات يف
املركز

امل�شاركة يف حفل ا�ستقبال مبنا�سبة اليوم الوطني الفرن�سي املركز الثقايف الفرن�سي
 غزةبدعوة من القن�صل العام بيار كو�شارد

2017/07/19

رفائيل ماتو�س دي كاريغا ،القن�صل العام الإ�سباين يف
القد�س ،ونائبه �إدواردو ناربونا

مقر املركز  -غزة

2017/07/26

قي�س �أ�سعد و�سامي عبد ال�شايف ،مركز كارتر

مقر املركز  -غزة

2017/08/02

غرينوت �ساور ،مدير مكتب تن�سيق الأمم املتحدة
(�أون�سكو)

مقر املركز  -غزة

2017/08/03

امل�شاركة يف اجتماع جمموعة العمل اخلا�صة باالنتهاكات
اجل�سيمة ،بح�ضور كل من روبرت بايرب ،من�سق الأمم
املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية ،وجون كونوغي ،املمثل
اخلا�ص لليوني�سكو

مقري اليون�سكو يف
غزة والقد�س بوا�سطة
الربط الإلكرتوين

2017/08/15

رالف طراف ،ممثل االحتاد الأوروبي

لقاء مع ممثلي منظمات حقوق
الإن�سان واملجتمع املدين
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التاريخ

الزائرون

املكان

2017/08/23

جوزيف هينرتزير ،امللحق ال�سيا�سي وم�س�ؤول ملف
حقوق االن�سان يف املمثلية االملانية

مقر املركز

2017/08/27

نيل �ساموند ،مدير برنامج املنا�رصة  -امل�ساعدات الطبية
للفل�سطينيني ( - )MAPبريطانيا

فندق الروت�س

2017/08/30

�شانتال نيويلر ،خبرية يف حماية الأطفال  -يوني�سف

مقر املركز

2017/09/05

بيرت ماورير ،رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

فندق الروت�س

2017/09/07

ليزا هرني ،املدير اجلديد لربنامج ال�رشكاء امل�ساعدات
الكن�سية الدمناركية ( / )DCAامل�ساعدات الكن�سية
الرنويجية ()NCA

2017/09/10

�أوين هاميل ،م�ؤ�س�سة تروكرا الإيرلندية

مقر املركز

2017/09/12

اجتماع مع م�ؤ�س�سة ()Open Society Fund

2017/09/13

بروفي�سور هيرنيك بيلنيغ ،وبروفي�سور ديفيد هينلي،
ال�سويد

بوا�سطة ال�سكايب
مع مكتب املنظمة يف
عمان
ع�شاء عمل يف غزة

-13
2017/09/14

جون بات�شي ،ا�ستاذ زائر ،معهد حقوق الإن�سان يف
جامعة �سيدين � -أو�سرتاليا

مقر املركز  -فندق
الروت�س

�ضمن فريق تقييم لعمل �سكرتاريا
حقوق الإن�سان� .شارك يف
االجتماعات بوا�سطة ال�سكايب كل
من فاحت عزام وهالة �شعيبي

مقر املركز

�ضم الوفد كل من� :ضم كل من
برينهارد �شيفر ،م�س�ؤول مبادرة
القانون الدويل الإن�ساين؛ رالف
�أوجلر ،م�س�ؤول �إعالمي؛ ود.
فولكر ريهل ،امل�س�ؤول يف مكتب
امل�ؤ�س�سة يف برلني.

2017/09/16

2017/10/25
2017/09/26
2017/09/28
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مالحظات

وفد من م�ؤ�س�سة ميزوريور الأملانية.

امل�شاركة يف حفل ا�ستقبال مدير �أوت�شا اجلديد

بيرت مو�سوب ،م�س�ؤوول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،مكتب متثيل
االحتاد الأوروبي يف القد�س
جيمي ويلر ،رئي�س الفريق ال�سيا�سي ،القن�صلية الربيطانية
العامة يف القد�س

مكتب DCA/NCA

يف غزة

مناق�شة الأو�ضاع ال�صحية ،و�أثرها
على احلق يف ال�صحة يف قطاع غزة
مناق�شة �سبل حماية الأطفال وعمل
املركز ذات ال�صلة
لقاء عام مع ممثلي منظمات
حقوق الإن�سان واملجتمع املدين
و�شخ�صيات اعتبارية ملناق�شة
الأو�ضاع الإن�سانية
لقاء مع املنظمات ال�رشيكة
مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
وق�ضايا ال�رشاكة
مناق�شة ق�ضايا ال�رشاكة
مت ترتيب اللقاء من خالل ال�رشكاء
�آيالك  -ال�سويد

مقر الأون�سكو  -غزة
مقر املركز

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

مقر املركز

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
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التاريخ

الزائرون

املكان

مالحظات

2017/10/02

نيكوالي ميادينوف ،مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص لعملية
ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط

مقر الأون�سكو

اجتماع مع ممثلني عن منظمات
حقوق الإن�سان واملجتمع املدين

غرينوار بونوم ،ملحق التعاون الإن�ساين ،االجتماعي
 2017/10/03والالمركزي يف القن�صلية الفرن�سية العامة يف القد�س ،وبيري
�شوفالييه ،مدير بالإنابة للمركز الثقايف الفرن�سي يف غزة

مقر املركز

بحث �سبل التعاون

2017/10/17

�ضم  (MAP)،وفد من امل�ساعدات الطبية للفل�سطينيني
كل من :اميي �شاالن ،املدير التنفيذي؛ �أالن وادمز ،ع�ضو
جمل�س االمناء؛ وفكر �شلتوت ،مدير الربامج يف غزة

مقر املركز

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان

2017/10/19

وفد من الكني�سة الأ�سكتلندية ،معهد الطنطور امل�سكوين
يف القد�س

مقر املركز

�ضم الوفد � 7أع�ضاء

2017/10/22

�شريي الب ،مديرة الربامج� ،سكرتاريا حقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين

مقر املركز

�أو�ضاع حقوق الإن�سان وق�ضايا
ال�رشاكة

2017/10/24

وفد من التعاون الإ�سباين �ضم كل من :نيارا امييدو دي
الريناغا� ،إيفا �سواريز ،وجوردي غالبي

مقر املركز

�أو�ضاع حقوق الإن�سان وق�ضايا
ال�رشاكة

-25
2017/10/26

وليام بيل وكارول بالف منظمة كري�ست�شن �إيد

مقر املركز

لقاءات ملناق�شة ق�ضايا ال�رشاكة.
�شارك يف مناق�شات اليوم الثاين
مركز الثقافة والفكر احلر

2017/11/01

�إميلي هاردينغ ،املمثلة املقيمة لربنامج م�شاريع ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،املعهد الوطني الدميقراطي

مقر املركز

حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان
وامل�صاحلة الداخلية

2017/11/07

فيليبو دي كاربيغنا ،مدير برنامج �سوا�سية ،ووفاء
الكفارنة ،م�س�ؤولة الربنامج يف قطاع غزة

مقر املركز

ق�ضايا ال�رشاكة

2017/11/07

وفد �أملاين

فندق امل�شتل

�أو�ضاع حقوق الإن�سان

2017/11/08

وفد من القن�صلية الفرن�سية �ضم كل من :اوليفيري دي
تروغوف ،مدير امل�شاريع؛ غرغري بونهام ،امللحق
الإن�ساين؛ وبيري �شيفالييه ،مدير املركز الثقايف الفرن�سي

مقر املركز

ق�ضايا ال�رشاكة

2017/11/14

لقاء ت�شاوري نظمه مكتب التمثيل الأوروبي ووكالة
التعاون الإ�سباين مع منظمات املجتمع املدين ب�ش�أن
اال�سرتاتيجية االوروبية امل�شرتكة لدعم فل�سطني

فندق امل�شتل
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التاريخ

الزائرون

املكان

2017/11/14

دومينيك هينزر ،م�ست�شار �أمن �إن�ساين ،و�ستيفان
كيلينبريغر ،مدير برنامج ،وزارة اخلارجية ال�سوي�رسبية

مقر وكالة التنمية
ال�سوي�رسية

2017/11/21

امل�شاركة يف لقاء نظمته وكالة التنمية ال�سوي�رسية

2017/11/22

) (AIDAحفل ا�ستقبال نظمته �شبكة املنظمات الدولية

ا�سرتاحة اليت هاو�س

2017/11/22

رميي بولوغ ،نائب القن�صل العام الفرن�سي

املركز الثقايف الفرن�سي

وفد دبلوما�سي �إيرلندي �ضم كل من :جوناثان كونلون،
ممثل �إيرلندا لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية؛ ديكالن
2017/11/28
جون�ستون ،نائب املمثل؛ وامييل خملوف ،م�ست�شار الربامج
.يف املمثلية

2017/11/28

وفد دبلوما�سي بلجيكي �ضم كل من :دانييال هافن،
القن�صل العام البلجيكي يف القد�س؛ ماري �رش�شاري،
قن�صل ال�ش�ؤون ال�سيا�سية؛ وكاثلني دي ني�س ،قن�صل
التعاون التنموي.

مقر املركز

مقر املركز

مالحظات

مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
وجهود امل�صاحلة الوطنية
مناق�شة او�ضاع حقوق الإن�سان
والتطورات املتعلقة بامل�صاحلة
الوطنية
مناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان
والتطورات املتعلقة بامل�صاحلة
الوطنية

�أ .راجي ال�صوراين ،خالل ا�ستقبال رجال دين م�سيحيني.
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ملحق رقم ()4
جدول الدورات التدريبية التي نفذتها وحدة التدريب يف املركز خالل العام 2017
الرقم

عدد الدورات والفئة امل�ستهدفة

امل�شاركون

١

�ساعات التدريب

ن�سبة م�شاركة
الن�ساء

خم�س دورات تدريبية يف مفاهيم حقوق الإن�سان وال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان
لأع�ضاء وع�ضوات اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املجتمعية العاملة يف املجتمع املدين
واملجموعات ال�شبابية يف قطاع غزة

140

100

%65

٢

�أربع دورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال حرية الر�أي والتعبري للإعالميني وال�صحفيني
واحلقوقيني ون�شطاء التوا�صل االجتماعي وامل�ؤ�س�سات الإعالمية

88

65

%57

٣

دورتني تدريبية يف مفاهيم القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين
لأع�ضاء وع�ضوات اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املجتمعية العاملة يف املجتمع املدين
واملجموعات ال�شبابية يف قطاع غزة

60

40

%67

٤

دورتني تدريبية يف حقوق الطفل ملجموعات من الن�شطاء يف جمال الدفاع عن
حقوق الطفل

53

40

%49

٥٦

دورة تدريبية واحدة متخ�ص�صة يف احلق يف ال�سكن والأر�ض وامللكية و�سبل
الإن�صاف القانوين لالنتهاكات التى يتعر�ض لها ال�صيادين واملزارعني

27

20

%26

دورة تدريبية يف حقوق املر�أة

31

25

%58

دورة مفاهيم �أ�سا�سية بحقوق الإن�سان.
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جدول يو�ضح تفا�صيل كل دورة تدريبية
م

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

الفئة امل�ستهدفة

املكان

١

جمعية الت�ضامن
اخلريية

طالب جامعيني
وخرجني ومتطوعني

قاعة جمعية الت�ضامن
اخلريية

٢
٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩
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قاعة املركز
فريق املدافعني عن
�أع�ضاء وع�ضوات الفريق
الفل�سطيني  -غزة
حقوق الطفل
قاعة جمعية مركز
�أع�ضاء �ست
�أع�ضاء وع�ضوات
�شباب حكر اجلامع -
م�ؤ�س�سات جمتمعية
امل�ؤ�س�سات
دير البلح
من حمافظة الو�سطى
�أع�ضاء �سبع
قاعة املركز
�أع�ضاء وع�ضوات
م�ؤ�س�سات جمتمعية
الفل�سطيني حلقوق
امل�ؤ�س�سات
من حمافظة �شمال
الإن�سان -جباليا
غزة
�أع�ضاء ع�رش
قاعة املركز
�أع�ضاء وع�ضوات
م�ؤ�س�سات جمتمعية
الفل�سطيني -
امل�ؤ�س�سات
من حمافظة
خانيون�س
خانيون�س
قاعة املركز
اجلامعة الإ�سالمية
 ق�سم الإعالم طالب وطالبات الكلية الفل�سطيني حلقوقالإن�سان  -غزة
والعلوم ال�سيا�سية
�أع�ضاء وع�ضوات
 11م�ؤ�س�سة
قاعة جمعية الغد
�أع�ضاء وع�ضوات
وجمعية جمتمعية من
امل�رشق -خانيون�س
امل�ؤ�س�سات
حمافظة خانيون�س
ال�رشقية
�أع�ضاء وع�ضوات 8
قاعة املركز
م�ؤ�س�سات جمتمعية
�أع�ضاء وع�ضوات
الفل�سطيني حلقوق
امل�ؤ�س�سات
و 4جامعات -
الإن�سان  -جباليا
جباليا
قاعة مقر مركز
مركز الإعالم
الإعالم املجتمعي
�إعالميني و�إعالميات
املجتمعي
 -غزة

الفرتة الزمنية

م�شاركة
الإناث

عدد
عدد
امل�شاركني ال�ساعات
27

20

2017/1/12-9

%40

33

20

2017/2/16-13

%43

31

20

2017/2/23-20

29

20

2017/3/15-12

%51

24

20

2017/3/30-27

%88

25

20

2017/4/18-4

%47

29

20

2017/5/10-7

%55

32

20

2017/5/24-21

%90

20

20

2017/7/20-17

%65

١٠

�أع�ضاء وع�ضوات 7
م�ؤ�س�سات جمتمعية
يف حمافظة رفح

�أع�ضاء وع�ضوات
امل�ؤ�س�سات

قاعة مقر جمعية
جمددون التنموية
لدعم ال�شباب  -رفح

28

١١

�أع�ضاء وع�ضوات
 12م�ؤ�س�سة
وجمعية

�أع�ضاء وع�ضوات
امل�ؤ�س�سات فيها

قاعة مقر جمعية
الأمل وال�سالم  -رفح

31

20
25

2017/8/10-7
2017/8/24-20

%87

%61
%58

الـــتقريــــــر الـــسنوي 2017

م
١٢

١٣

١٤

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

الفئة امل�ستهدفة

الإعالميني
وال�صحفيني
والن�شطاء احلقوقيني
�أ�صدقاء م�رشوع دعم
احلريات ال�صحفية
الإعالميني وال�صحفيني
الذي ينفذ بدعم
احلكومة الكندية
الإعالميني
الإعالميني وال�صحفيني
وال�صحفيني
والن�شطاء احلقوقيني
والن�شطاء احلقوقيني
الإعالميني وال�صحفيني
والن�شطاء احلقوقيني

عدد
عدد
امل�شاركني ال�ساعات
10
32

املكان
قاعة مطعم الاليت
هاو�س  -غزة

م�شاركة
الإناث

الفرتة الزمنية
2017/9/21-20

%53

قاعة مطعم الاليت
هاو�س  -غزة

7

25

2017/10/12-4

%57

قاعة مطعم الاليت
هاو�س  -غزة

24

10

2017/10/26-25

%75

ملحق رقم ()5
جدول حما�رضات التوعية التي نفذتها وحدة التدريب خالل العام 2017
م

املنطقة

عدد اللقاءات واملحا�رضات

عدد امل�شاركني

ن�سبة م�شاركة الن�ساء

١

حمافظة ال�شمال

9

231

%80

٢

مدينة غزة

17

430

%65

٣

الو�سطي

6

170

%96

٤

خانيون�س

9

221

%80

٥

رفح

7

180

%61

املجموع النهائي

48

1232

%100

لقاء مدير املركز مع �صحفيني من غزة بتاريخ  7فرباير .2017

دورة حقوق االن�سان  -جباليا.

225

الـمركــز الـفلسطيني لـحقــوق اإلنســـان

جدول تفا�صيل اللقاءات واملحا�رضات اخلا�صة بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان التي نفذتها وحدة التدريب خالل العام 2017
الفئة امل�ستهدفة

املو�ضوع

عدد
امل�شاركني

كلية طب الأ�سنان بجامعة
الأزهر  -غزة
١
(املجموعة الأويل)

طالب وطالبات
الكلية -امل�ستوي
الأول

احلق يف ال�صحة يف القانون
الدويل حلقوق الإن�سان

26

قاعة املركز
الفل�سطيني  -غزة

2017/1/15

كلية طب الأ�سنان بجامعة
الأزهر  -غزة
٢
(املجموعة الثانية)

طالب وطالبات
الكلية -امل�ستوي
الأول

احلق يف ال�صحة يف القانون
الدويل حلقوق الإن�سان

26

قاعة املركز
الفل�سطيني  -غزة

2017/1/16

كلية طب الأ�سنان بجامعة
الأزهر  -غزة
٣
(املجموعة الثالثة)

طالب وطالبات
الكلية -امل�ستوي
الأول

احلق يف ال�صحة يف القانون
الدويل حلقوق الإن�سان

18

قاعة املركز
الفل�سطيني حلقوق
الإن�سان  -غزة

�أع�ضاء وع�ضوات
الفريق

مفاهيم �أ�سا�سية يف الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان

21

قاعة مقر املركز
الفل�سطيني  -غزة

�أع�ضاء وع�ضوات
الفريق

مفاهيم �أ�سا�سية يف اتفاقية
حقوق الطفل

21

امل�شاركة ال�سيا�سية وتعزيز
طالب وطالبات من جامعة
طالب كليات القانون
٦
دور ال�شباب فيها
الأزهر

24

قاعة مقر املركز
الفل�سطيني  -غزة

22

قاعة املركز
الفل�سطيني حلقوق
الإن�سان -غزة

22

جمعية ال�شباب
والبيئة  -الزوايدة

2017/1/26

26

قاعة جمعية ريادة
للتنمية املجتمعية -
خان يون�س منطقة
الفخاري

2017/2/6

%100

27

قاعة الهيئة امل�ستقلة
حلقوق الإن�سان

2017/2/7

%40

م

٤

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

فريق غرا�س الطالبي
ال�شبابي

فريق املدافعون عن حقوق
٥
الطفل

االئتالفات العاملة يف جمال
٧
حقوق الإن�سان
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�أع�ضاء وع�ضوات
الفريق

ال�رشعة الدولية حلقوق
الإن�سان

٨

جمعية ال�شباب والبيئة

طالب وطالبات
جامعيني

العنف املوجه �ضد الن�ساء

٩

جمعية ريادة للتنمية
املجتمعية

ع�ضوات اجلمعية

مفاهيم �أ�سا�سية يف حقوق
املر�أة (اتفاقية �سيداو)

١٠

طالب جامعيني

طالب وطالبات
جامعيني

مفاهيم �أ�سا�سية يف منظومة
حقوق الإن�سان

املكان

التاريخ

قاعة مقر الهيئة
امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان -غزة

2017/1/17
2017/1/18

2017/1/19

2017/1/23
2017/1/24

ن�سبة م�شاركة
املر�أة
%80

%73

%84

%48

%43

%37
%50
%77
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الفئة امل�ستهدفة

املو�ضوع

عدد
امل�شاركني

طالب وطالبات
جامعيني

الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان

26

ال�رشعة الدولية حلقوق
الإن�سان

27

طالب وطالبات
جامعيني

احلق يف ت�شكيل اجلمعيات

27

�أع�ضاء اجلمعية

اتفاقية مناه�ضة التعذيب

30

�أليات حماية املدافعني عن
حقوق الإن�سان

28

�أع�ضاء اجلمعية

احلق يف التظاهر والتجمع
ال�سلمى

27

١٧

جمعية الأدهم للتنمية
والتطوير

�سيدات

النوع االجتماعي (اجلندر)

26

١٨

طالب وطالبات من
اجلامعة الإ�سالمية

طالب وطالبات

حرية الر�أي والتعبري
و�أليات حمايتها

م

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

جمعية العائلة الفل�سطينية
١١
 بيت حانونجمعية مركز حكر اجلامع
١٢
الثقايف  -الو�سطى
جمعية العائلة الفل�سطينية
١٣
 بيت حانون١٤

جمعية الهالل الأحمر
الفل�سطيني

١٥

جمعية الت�ضامن اخلريية
 -رفح

جمعية الأدهم للتنمية
١٦
والتطوير  -بيت حانون

�أع�ضاء اجلمعية
ومتطوعني

�أكادمييني و�أع�ضاء
م�ؤ�س�سات جمتمعية

املكان
مقر جمعية العائلة
الفل�سطينية  -بيت
حانون
مقر جمعية مركز
حكر اجلامع الثقايف
مقر جمعية العائلة
الفل�سطينية  -بيت
حانون
جمعية الهالل
الأحمر الفل�سطيني
مقر جمعية الت�ضامن
اخلريية  -رفح
مقر جمعية الأدهم
للتنمية  -بيت
حانون
مقر جمعية الأدهم
للتنمية -
بيت حانون

التاريخ

ن�سبة م�شاركة
املر�أة

2017/2/8

%73

2017/2/19

%74

2017/2/27

%62

2017/3/6

%50

2017/3/7

%49

2017/3/19

%56

2017/3/22

%100

28

مقر املركز  -غزة

2017/4/11

%43

�أع�ضاء الفريق وطالب �أليات ر�صد وتوثيق
 ١٩فريق �رصح العدالة القانوين
انتهاكات حقوق الإن�سان
وطالبات

28

مقر املركز
الفل�سطيني حلقوق
الإن�سان  -غزة

2017/4/26

مفاهيم �أ�سا�سية يف حقوق
متطوعني ومتطوعات
املر�أة (اتفاقية �سيداو)

25

%72

مقر جمعية فكرة
للتنمية والتطوير
املجتمعي
بيت حانون

2017/4/27

%100

 ٢١جمعية الثقافة والفكر احلر

�أع�ضاء اجلمعية

مفاهيم �أ�سا�سية بحقوق
الإن�سان

6

مقر املركز
الفل�سطيني -غزة

2017/4/25

%50

جمعية الغد امل�رشق لأبناء
٢٢
البلد

خريجني وخريجات

العهدين الدوليني حلقوق
الإن�سان

30

مقر جمعية الغد
امل�رشق  -خزاعة

2017/5/8

%45

�أع�ضاء اجلمعية

ال�رشعة الدولية حلقوق
الإن�سان

25

غزة

2017/5/16

%60

٢٠

٢٣

جمعية فكرة للتنمية
والتطوير املجتمعي

جمعية عدالة للتنمية
ورعاية حقوق الإن�سان
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م

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

 ٢٤طالب وطالبات جامعيني
٢٥

م�ؤ�س�سة ميديا �سبي�س
للإنتاج املجتمعي

م�ؤ�س�سة ميديا �سبي�س
٢٦
للإنتاج املجتمعي والتنمية
جمعية مركز �شباب حكر
٢٧
اجلامع
جمعية فر�سان الغد
٢٨
ال�شبابية
جمعية مركز �شباب حكر
٢٩
اجلامع
٣٠

جمعية دعم الأ�رسة
الفل�سطينية

جمعية املنال لتطوير املر�أة
٣١
والطفل
جمعية فر�سان الغد
٣٢
ال�شبابية

طالب جامعيني

حماية املر�أة من التمييز

33

مع�سكر جباليا

2017/5/23

%89

خريجني وخريجات

املواطنة ومفاهيم حقوق
الإن�سان

19

رفح  -العودة

2017/5/25

%84

خريجني وخريجات

الدميقراطية و�أثرها يف
حماية حقوق الإن�سان

19

رفح  -العودة

2017/5/25

%84

�سيدات وخريجني

مفهوم العنف �ضد املر�أة

27

الو�سطي  -دير البلح
 -حكر اجلامع

2017/6/4

%100

ع�ضوات اجلمعية

النوع الإجتماعي (اجلندر)

20

بيت حانون

2017/6/6

%100

�سيدات وخريجني

حق املر�أة يف املرياث

40

الو�سطي  -دير البلح
 -حكر اجلامع

2017/6/7

%100

اع�ضاء وع�ضوات
اجلمعية

حقوق الإن�سان  -مفاهيم
�أ�سا�سية

31

الو�سطي  -دير البلح
 -الربكة

2017/6/11

%100

العنف املوجه �ضد املر�أة

25

الو�سطي  -دير البلح
 -ال�شارع العام

2017/6/19

%100

20

بيت حانون

2017/7/4

%100

27

بيت حانون

2017/7/10

%52

29

غزة

2017/7/12

%59

اتفاقية حقوق الطفل

20
28

احلق يف ال�صحة يف
املواثيق الدولية

رفح  -تل
ال�سلطان

2017/8/8

%61

خريجني
وخريجات

الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان

مقر مركز الإعالم
املجتمعي

2017/7/19

%65

20

دير البلح

2017/8/14

%100

�سيدات

حماية املر�أة من التمييز

37

2017/8/17

%100

�أع�ضاء وع�ضوات
املجل�س

مفهوم العنف املوجه
�ضد املر�أة

مقر اجلمعية
 خانيون�س-عب�سان

28

رفح

2017/8/23

%57

اع�ضاء وع�ضوات
اجلمعية
خريجني
وخريجات

٣٣

جمعية دعم الأ�رسة
اخلريية

متطوعني
ومتطوعات

٣٤

طالب وطالبات من
اجلامعات والكليات

طالب وطالبات

 ٣٥مركز الإعالم املجتمعي
جمعية جمددون التنموية
٣٦
لدعم ال�شباب
٣٧

جمعية مركز �شباب
الأق�صى للتنمية

جمعية الرواد لل�شباب
٣٨
الفل�سطيني
٣٩
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الفئة امل�ستهدفة

املو�ضوع

عدد
امل�شاركني

املكان

التاريخ

ن�سبة م�شاركة
املر�أة

املجل�س ال�شبابي
ملناه�ضة العنف

�إعالميني
واعالميات
خريجني
وخريجات

مدخل يف مفاهيم
حقوق الإن�سان
حقوق الإن�سان -
ومفاهيم القانون الدويل
الإن�ساين
مفاهيم �أ�سا�سية يف
حقوق الإن�سان
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الفئة امل�ستهدفة

املو�ضوع

عدد
امل�شاركني

املكان

التاريخ

ن�سبة م�شاركة
املر�أة

متطوعني
ومتطوعات

اتفاقية حقوق الطفل

25

مقر اجلمعية رفح
 -البلد

2017/8/22

%60

احلق يف ال�سكن وامللكية
املزارعني وال�صيادين يف القانون الدويل حلقوق
الإن�سان

27

قاعة مقر بلدية
خزاعة  -خانيون�س

2017/9/11

�إعالميني و�صحفيني
الإعالميني وال�صحفيني �ضوابط وقيود حرية الر�أي
 ٤٢ون�شطاء حقوقيني يف قطاع
والن�شطاء احلقوقيني والتعبري يف املواثيق الدولية
غزة

م

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

جمعية الأمل وال�سالم
٤٠
للأطفال
٤١

املدافعني عن حقوق
املزارعني وال�صيادين

%26

32

غزة

2017/9/20

%53

�سيدات

حقوق املر�أة ومفهوم
التمييز �ضد املر�أة

25

مقر اجلمعية -
عب�سان الكبرية

2017/9/24

%96

٤٤

جمعية الزنة للتنمية
الزراعية

�سيدات

مفاهيم �أ�سا�سية يف حقوق
الإن�سان

20

جمعية الزنة للتنمية
الزراعية  -خانيون�س

2017/10/23

%100

٤٥

جمعية القد�س لتنمية
املوا�صي

العامالت مب�شاريع
اجلمعية التنموية

25

مقر جمعية القد�س
لتنمية املوا�صي -
خانيون�س

2017/11/8

%100

مقر مدر�سة ال�شاطئ
االبتدائية امل�شرتكة 2017/11/19
(د)

%100

جمعية بناء لرعاية وتنمية
٤٣
املجتمع

اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة

مدر�سات املدر�سة
حقوق املر�أة يف ظل اتفاقية
مدر�سة ال�شاطئ االبتدائية و�أولياء الأمور (�ضمن
الق�ضاء على جميع �أ�شكال
٤٦
حملة  16يوم ملناه�ضة
امل�شرتكة (د)
التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)
العنف �ضد املر�أة)

32

مدر�سات املدر�سة
مدر�سة ال�شاطئ االبتدائية و�أولياء الأمور (�ضمن الإعالن العاملي للق�ضاء
٤٧
امل�شرتكة (د)
حملة  16يوم ملناه�ضة على العنف �ضد الن�ساء
العنف �ضد املر�أة)

29

مقر مدر�سة ال�شاطئ
االبتدائية امل�شرتكة 2017/11/22
(د)

%83

الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان

25

مقر مدر�سة عب�سان
اجلديدة – خانيون�س

2017/12/10

%100

٤٨

مدر�سة عب�سان اجلديدة
الإعدادية

طالبات الربملان
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ملحق رقم ()6
جدول جل�سات التوعية التي نظمتها وحدة تطوير الدميقراطية خالل العام 2017
رقم

مو�ضوع الور�شة

امل�ؤ�س�سة ال�رشيكة

مكان التنفيذ

1

امل�شاركة ال�سيا�سية

جمموعة �شبابية

حرية التعبري و�آليات الأمم
املتحدة
حرية التعبري و�آليات الأمم
املتحدة

مكتب املفو�ض ال�سامي
حلقوق الإن�سان
مكتب املفو�ض ال�سامي
حلقوق الإن�سان

4

امل�شاركة ال�سيا�سية

جمعية الت�ضامن اخلريية

5

عقوبة االعدام

جمعية جمددون لدعم
ال�شباب

املركز

9

9

18

 23ابريل 2017

مطعم ال�سالم

9

11

20

 30ابريل 2017

مطعم ال�سالم

9

11

20

 30ابريل 2017

جمعية الت�ضامن اخلريية
(رفح)

11

8

19

 15مايو 2017

جمعية جمددون لدعم
ال�شباب (رفح)

6

13

19

 15مايو 2017

10

10

20

 16مايو 2017

0

21

21

 17مايو 2017

8

حرية الر�أي والتعبري

جمعية النجدة االجتماعية

جمعية النجدة
االجتماعية (غزة)

7

8

15

 18مايو 2017

9

حرية الر�أي والتعبري
احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية
احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية
الدميقراطية املفهوم
وامل�ؤ�رشات

نادي الزهراء

نادي الزهراء -الزهرة

14

2

16

 17يوليو 2017

مركز امليزان

مطعم الروت�س

17

14

31

 27يوليو 2017

مركز امليزان

مطعم الروت�س

16

15

31

 27يوليو 2017

مركز امليزان

مطعم الروت�س

17

13

30

13

التحول الدميقراطي

مركز امليزان

مطعم الروت�س

17

13

30

14

امل�شاركة ال�سيا�سية

نادي الزهراء

نادي الزهراء -الزهرة

4

13

17

15

الدميقراطية املفهوم
وامل�ؤ�رشات

مركز امليزان

مطعم الروت�س

16

15

31

16

التحول الدميقراطية

مركز امليزان

مطعم الروت�س

16

15

31

17

حرية الر�أي والتعبري

جمعية العطاء للأم والطفل

مركز القد�س التعليمي

8

11

19

186

202

388

2
3

6
7

10
11
12

جمعية املنال لتطوير املر�أة جمعية املنال لتطوير املر�أة
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
الريفية (دير البلح)
الريفية
جمعية املر�أة والطفل
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة جمعية املر�أة والطفل للتنمية
للتنمية (خان يون�س)

املجموع
230

عدد احل�ضور
ذكور �إناث �أجمايل

تاريخ التنفيذ

 3اغ�سط�س
2017
 3اغ�سط�س
2017
 10اغ�سط�س
2017
 14اغ�سط�س
2017
 14اغ�سط�س
2017
 30اكتوبر
2017
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ملحق رقم ()7
جدول مبحا�رضات التوعية والتدريب التي نفذتها وحدة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
التاريخ

الفئة امل�ستهدفة

املكان

عدد امل�شاركني/ات

2017/8/29

�أع�ضاء نقابة ال�صيادين بغزة

ميناء غزة

34

2017/8/30

�أع�ضاء نقابة ال�صيادين بغزة

ميناء غزة

30

2017/9/14

�أع�ضاء نقابة ال�صيادين بغزة

ميناء غزة

37

2017/10/25

�أع�ضاء جمعية التوفيق ل�صيادي الأ�سماك يف
قطاع غزة

مقر اجلمعية بغزة

28

2017/10/26

�أع�ضاء جمعية التوفيق ل�صيادي الأ�سماك يف
قطاع غزة

مقر اجلمعية بغزة

32

2017/10/26

�أع�ضاء جمعية التوفيق ل�صيادي الأ�سماك يف
قطاع غزة

مقر اجلمعية بغزة

28

مقر اجلمعية بغزة

28

مقر اجلمعية يف بيت
حانون

16

2017/10/26
2017/11/12

�أع�ضاء جمعية التوفيق ل�صيادي الأ�سماك يف
قطاع غزة
عائالت املزارعني يف جمعية العطاء اخلريية يف
بيت حانون

2017/11/20

عائالت املزارعني يف جمعية العطاء اخلريية يف
بيت حانون

مقر اجلمعية يف بيت
حانون

23

2017/11/28

املزارعون يف جمعية العطاء اخلريية يف بيت
حانون

مقر اجلمعية يف بيت
حانون

27

الباحث القانوين ،حممد ابو ها�شم خالل حما�رضة حول امل�شاركة ال�سيا�سية.

خليل �شاهني ،مدير وحدة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية خالل لقاء توعوي لل�صيادين.
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ملحق رقم ()8
جدول يو�ضح تفا�صيل الزيارات والوفود امليدانية من العام 2017
مكان اللقاء

العدد

تاريخ
الزيارة

الوقت

مقر املركز -
خان يون�س

12

2017/2/8

�ساعة

مقر املركز -
خان يون�س

20

2017/3/3

�ساعة

مقر املركز -
غزة

17

2017/3/6

�ساعة

مقر املركز -
غزة

30

2017/3/9

�ساعة

مقر املركز -
غزة

24

2017/3/14

�ساعة

مقر املركز -
غزة

28

2017/3/20

�ساعة

مقر املركز -
خان يون�س

33

2017/3/23

�ساعة

مقر املركز -
جباليا

22

2016/3/28

�ساعة

9

مدر�سة بنات خانيون�س
الإعدادية (ب)

خانيون�س

التعرف على املركز الفل�سطيني
ومدخل يف حقوق الإن�سان

مقر املركز -
خان يون�س

14

2016/3/29

�ساعة

10

ذكور الرمال االعدادية

غزة

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
حقوق الإن�سان

م

املدر�سة

الفئة امل�ستهدفة

1

مدر�سة ذكور خان يون�س
االبتدائية

�أع�ضاء الربملان الطالبي

2

مدر�سة ذكور رفح االبتدائية

طالب مدر�سة رفح

3

مدر�سة الربيج االبتدائية
امل�شرتكة (�أ)

�أع�ضاء الربملان الطالبي

4

مدر�سة ذكور الربيج
االبتدائية امل�شرتكة (ج)

�أع�ضاء الربملان الطالبي

5

مدر�سة �أ�سماء االبتدائية
امل�شرتكة (ب)

�أع�ضاء الربملان الطالبي

6

مدر�سة ذكور جباليا
الإعدادية (ه)

�أع�ضاء الربملان الطالبي

7

مدر�سة بنات الربيج
الإعدادية (�أ)

وفد من طالبات املدر�سة

مدر�سة بنات جباليا االبتدائية
8
(�أ)

232

جباليا

املو�ضوع
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
ومدخل يف حقوق الإن�سان
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
حقوق الإن�سان
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
حقوق الإن�سان

مقر املركز -
غزة

23

2016/3/30

�ساعة

11

مدر�سة ذكور خانيون�س
الإعدادية (ج)

خانيون�س

التعرف على املركز ومدخل يف
حقوق الإن�سان

خانيون�س

27

2017/4/4

�ساعة

12

مدر�سة ذكور خانيون�س
االبتدائية (د)

خان يون�س

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل

مقر املركز -
خان يون�س

42

2017/4/6

�ساعة
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م

املدر�سة

الفئة امل�ستهدفة

13

مدر�سة الربيج امل�شرتكة
االبتدائية (د)

الربيج

املو�ضوع

مدر�سة خانيون�س الإعدادية
14
(ج)

خانيون�س

مدر�سة تل ال�سلطان الإبتدائية
15
امل�شرتكة

رفح

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
حقوق الإن�سان
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل

مكان اللقاء

العدد

تاريخ
الزيارة

الوقت

مقر املركز -
خان يون�س

20

2017/4/11

�ساعة

مقر املركز -
خان يون�س

10

2017/4/14

�ساعة

مقر املركز -
غزة

17

2017/4/19

�ساعة

16

وفد من جمعية الثقافة
والفكر احلر

خانيون�س

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ون�شاطاته

مقر املركز -
خان يون�س

6

2017/4/25

�ساعة

17

وفد من جمعية الثقافة
والفكر احلر

خانيون�س

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ون�شاطاته

مقر املركز -
خان يون�س

6

2017/8/30

�ساعة

18

مدر�سة ذكور الزيتون
الإعدادية (ا)

غزة

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان

مقر املركز -
غزة

32

� 2017/10/19ساعة

مقر املركز -
جباليا

26

� 2017/10/25ساعة

مقر املركز -
غزة

20

� 2017/10/30ساعة

مقر املركز -
غزة

23

� 2017/11/12ساعة

مدر�سة بنات جباليا االبتدائية
19
(ب)

جباليا

20

مدر�سة بنات املغازي
الإعدادية (�أ)

الو�سطي

21

مدر�سة ذكور الرمال
الإعدادية (ب)

غزة

 22مدر�سة بنات الهيا امل�شرتكة

جباليا

23

مدر�سة طالبات حلب
امل�شرتكة

جباليا

24

مدر�سة بنات دير البلح
االعدادية

غزة

25

مدر�سة ال�شاطئ االبتدائية
امل�شرتكة (د)

غزة

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل

مقر املركز -
جباليا

20

� 2017/11/16ساعة

مقر املركز
-جباليا

30

� 2017/11/16ساعة

33

� 2017/11/21ساعة

مقر املركز-
غزة
مقر املركز -
غزة

29

� 2017/11/22ساعة
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املدر�سة

م

 26مدر�سة بنات خزاعة للبنات
27

29

خانيون�س  -خزاعة

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل

مقر املركز -
خانيون�س

19

� 2017/11/23ساعة

غزة

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان

مقر املركز -
غزة

33

2017/12/6

�ساعة

مقر املركز -
خانيون�س

32

2017/12/7

�ساعة

مقر املدر�سة -
عب�سان اجلديدة

25

%100 2017/12/10

مدر�سة عب�سان اجلديدة
الإعدادية

مقر املركز --
غزة

30

2017/12/13

مقر املركز -
خانيون�س

21

%100 2017/12/13

مدر�سة بنات خانيون�س
الإعدادية (ب)

خانيون�س
خانيون�س  -عب�سان
اجلديدة

 32مدر�سة ذكور الأمل االبتدائية
31

الفئة امل�ستهدفة

املو�ضوع

مكان اللقاء

العدد

مدر�سة غزة اجلديدة
الإعدادية (�أ)

 28مدر�سة بنات معن االبتدائية

تاريخ
الزيارة

خانيون�س
خانيون�س

التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل
التعرف على املركز الفل�سطيني
حلقوق االن�سان ومدخل يف
اتفاقية حقوق الطفل

الوقت

ملحق رقم ()9
قائمة بتفا�صيل حما�رضات التوعية القانونية التي نفذتها وحدة املر�أة خالل العام 2017

234

العدد

التاريخ

عنوان املحا�رضة

املنطقة

املكان

2017/1/3

اتفاقية �سيداو

خزاعة -
خانيون�س

جمعية الوليد

15

2017/1/5

اتفاقية �سيداو

غزة

جمعية جند التنموية

16

2017/1/15

مفهوم النوع االجتماعي (اجلندر)

خزاعة

جمعية الغد امل�رشق

2017/1/16

مفهوم العنف االجتماعي

الربيج

مركز �صحة املر�أة

15

2017/1/19

العنف اال�رسي و التحر�ش اجلن�سي

بيت حانون

جمعية غ�سان كنفاين

20

2017/1/22

مفهوم النوع االجتماعي (اجلندر)

رفح

جمعية �أجيال

30

ذكور

10

�إناث

15

%.
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العدد

التاريخ

عنوان املحا�رضة

املنطقة

املكان

2017/1/29

حقوق املر�أة يف املواثيق الدولية

دير البلح

جمعية دير البلح للت�أهيل

15

2017/1/30

حقوق املر�أة ال�رشعية

جباليا

مركز �صحة املر�أة

15

2017/1/31

حقوق املر�أة يف املواثيق الدولية

الدرج

مركز الن�شاط الن�سائي

40

خانيون�س

كتلة الن�ضال ال�شعبي

خزاعة

جمعية الوليد اخلريية

2017/2/13

اتفاقية مناه�ضة كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة ( �سيداو)

خانيون�س

مدر�سة احمد عبد العزيز االبتدائية

2017/2/14

حقوق الن�ساء ال�رشعية

غزة

جمعية جند التنموية

22

2017/2/19

العنف اال�رسي و التحر�ش اجلن�سي

غزة

مدر�سة رقية االعدادية للبنات

من الطالبات 35

2017/2/2
2017/2/9

العنف �ضد املر�أة باملجتمع
الفل�سطيني
لقاء مفتوح حول حقوق املر�أة و
تطلعاتها للعام 2017م

ذكور

6

�إناث

10
32

22

2017/2/21

اتفاقية �سيداو

دير البلح

جمعية حكر اجلامع

16

14

2017/2/21

مفهوم النوع االجتماعي (اجلندر)

دير البلح

جمعية حكر اجلامع

16

14

2017/2/26

العنف اال�رسي و التحر�ش اجلن�سي

خانيون�س

مدر�سة رقية االعدادية للبنات

من طالبات 35
ال�صف ال�سابع

2017/2/27

حقوق املر�أة ال�رشعية

خانيون�س

مدر�سة ا�سامة النجار االبتدائية للبنات

70

قاع القرين

جمعية زمزم اخلريية

28

بني �سهيلة

مدر�سة بني �سهيال االعدادية للبنات

2017/3/6

العنف �ضد املر�أة

خانيون�س

مدر�سة خانيون�س االبتدائية

2017/3/9

حقوق املر�أة

خانيون�س

مدر�سة ا�سامة النجار االبتدائية

2017/3/12

العنف اال�رسي و اثره على
التح�صيل

خانيون�س

مدر�سة رقية االعدادية للبنات

12

2017/3/14

اتفاقية مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

جباليا

مقر املركز  -فرع جباليا

18

12

2017/3/14

مفهوم العنف االجتماعي

جباليا

مقر املركز  -فرع جباليا

18

12

2017/3/15

�آليات ا�ستقبال الن�ساء املعنفات يف
مراكز ال�رشطة

خانيون�س

مقر املركز

10

2017/3/19

العنف اال�رسي

غزة

مدر�سة رقية االعدادية للبنات

35

2017/2/28
2017/2/28

لقاء مفتوح حول حقوق املراة و
تطلعاتها للعام 2017
لقاء مفتوح حوا حقوق املر�أة يف
املواثيق الدولية

من املعلمات 23
و اولياء االمور
من اولياء 40
االمور
32من اولياء
االمور
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236

العدد

التاريخ

عنوان املحا�رضة

املنطقة

املكان

2017/3/21

لقاء مفتوح حول حقوق املر�أة و
اثرها على املجتمع

قاع القرين

جمعية زمزم اخلريية

2017/3/21

حقوق املر�أة يف املواثيق الدولية

خانيون�س

مدر�سة خانيون�س االبتدائية امل�شرتكة

معلمة 15

2017/3/26

حقوق املر�أة

دير البلح

جمعية تنمية ال�شباب

25

2017/3/27

قانون االحوال ال�شخ�صية

بيت الهيا

مقر دائرة املر�أة

22

2017/3/28

حقوق الطفل

خانيون�س

ذكور

�إناث

42

مدر�سة ذكور الفخاري االعدادية

8

14

2017/3/29

�سيداو

خانيون�س

مقر املركز  -خانيون�س

8

14

2017/3/29

جل�سة تدريب حول اجلندر

خانيون�س

مقر املركز  -خانيون�س

8

14

2017/3/30

حقوق الطفل

مدر�سة االمل

18

24

2017/4/2

العنف �ضد املر�أة باملجتمع
الفل�سطيني

خانيون�س

جمعية االن�سان التنموية

28

2017/4/3

قانون االحوال ال�شخ�صية

غزة

احتاد الكنائ�س

25

2017/4/4

العنف اال�رسي

خانيون�س

مدر�سة بني �سهيال االعدادية

45

2017/4/5

العنف �ضد املر�أة باملجتمع
الفل�سطيني

خانيون�س

احتاد الكنائ�س

25

2017/4/9

قانون االحوال ال�شخ�صية

خانيون�س

مركز يافا للتدريب

20

2017/4/9

حقوق املر�أة يف قانون العمل

غزة

جمعية جند اخلريية

32

2017/4/11

حقوق الطفل

خانيون�س

مدر�سة بني �سهيال

35

2017/4/12

حقوق الن�ساء االرامل

غزة

بيت االمان

60

2017/4/13

�سيداو

غزة

مقر املركز -غزة

25

2017/4/13

مفهوم النوع االجتماعي

غزة

مقر املركز -غزة

25

4/17

حقوق املر�أة

غزة

جامعة االزهر

22

2017/5/9

اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة

خزاعة

جمعية الغد امل�رشق

10

15

2017/5/9

مفهوم النوع االجتماعي

خزاعة

جمعية الغد امل�رشق

10

15
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العدد

التاريخ

عنوان املحا�رضة

املنطقة

املكان

5/14

العنف اال�رسي والتحر�ش اجلن�سي

رفح

جمعية اجيال اخلريية

35

5/17

حقوق املر�أة ال�رشعية

غزة

جمعية جند التنموية

22

2017/5/18

قانون االحوال ال�شخ�صية

خانيون�س

مقر اجلبهة العربية الفل�سطينية

5/21

قانون االحوال ال�شخ�صية

القرارة

جمعية االن�سان التنموية

22

5/22

العنف اال�رسي والتحر�ش اجلن�سي

خانيون�س

جمعية ال�صفاء التنموية

18

5/23

جل�سة تدريب حول اتفاقية �سيداو

جباليا

5/25

لقاء مفتوح حول حقوق املر�أة
وتطلعاتها

مقر املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان -
جباليا

دير البلح

جبهة التحرير

12

2017/7/6

مفهوم النوع االجتماعي (اجلندر)

دير البلح

جمعية دير البلح للت�أهيل

25

2017/7/10

قانون االحوال ال�شخ�صية

خانيون�س -
بني �سهيال

جمعية النجة اخلريية

2017/7/13

قانون االحوال ال�شخ�صية

جباليا

جمعية بناء للتنمية

25

2017/7/16

القتل على خلفية ال�رشف

بيت الهيا

دائرة العمل الن�سائي

23

2017/7/20

حقوق الن�ساء ال�رشعية

رفح

مركز الن�شاط الن�سائي

22

2017/7/23

اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة ( ال�سيداو)

غزة -الدرج

مركز الن�شاط الن�سائي

29

ذكور

12

16

12

�إناث

14

14

9

2017/7/24

برامج الت�أهيل ما قبل الزواج

خانيون�س

جمعية اعمار

14

32

2017/7/25

العنف اال�رسي والتحر�ش اجلن�سي

رفح

جمعية اجيال اخلريية

7

18

خانيون�س

مركز ال�شباب ال�شبابي

16

غزة

مركز الدرا�سات الن�سوية

40

رفح

جمعية جمددون

رفح

جمعية الت�ضامن

12

دير البلح

جبهة التحرير الفل�سطينية

11

2017/7/27
2017/8/3
2017/8/9
2017/8/10
2017/8/13

اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة (ال�سيداو)
اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة
اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة
اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة
قانون االحوال ال�شخ�صية

5

12
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التاريخ

عنوان املحا�رضة

املنطقة

املكان

2017/8/17

اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة

غزة

جامعة البوليتكنك

2017/8/20

قانون االحوال ال�شخ�صية

تل ال�سلطان

مركز الن�شاط الن�سائي

العدد
ذكور

�إناث

6

11
22

2017/8/22

اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة

رفح

جمعية االمل وال�سالم

9

24

2017/8/22

مفهوم النوع االجتماعي (اجلندر)

رفح

جمعية االمل وال�سالم

9

24

2017/8/27

حقوق الن�ساء ال�رشعية

خانيون�س

جبهة التحرير الفل�سطينية

15

2017/8/28

العنف �ضد املراة

جباليا

جمعية بناء

25

2017/9/10

القتل على خلفية ال�رشف

جباليا

2017/9/12

القتل على خلفية ال�رشف

جمعية بناء اخلريية

12

6

جمعية ال�صفا اخلريية

3

19
24

2017/9/14

قانون االحوال ال�شخ�صية

رفح

مركز الن�شاط الن�سائي

2017/9/17

العنف �ضد املراة

رفح

جمعية جمددون

2017/9/17

حقوق الن�ساء ال�رشعية

خانيون�س

جمعية احلق والعدالة

18

2017/9/19

القتل على خلفية ال�رشف

الربيج

مركز �صحة املر�أة

18

2017/9/24

القتل على خلفية ال�رشف

جباليا

مركز �صحة املر�أة

24

2017/9/25

اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التميز �ضد املر�أة

قاع القرين

جمعية زمزم اخلريية

14

2017/9/27

قانون االحوال ال�شخ�صية

بيت الهيا

دائرة العمل الن�سائي

28

2017/9/28

القتل على خلفية ال�رشف

خانيون�س

جبهة التحرير العربية

2017/10/1

اتفاقية حقوق الطفل

خانيون�س

مدر�سة خانيون�س االبتدائية -الفرتة ال�صباحية

16

2017/10/1

اتفاقية حقوق الطفل

خانيون�س

مدر�سة خانيون�س االبتدائية -الفرتة امل�سائية

18

2017/10/2

قانون االحوال ال�شخ�صية

غزة

احتاد الكنائ�س

24

2017/10/3

القتل على خلفية ال�رشف

خزاعة

جمعية فر�سان الغد

2017/10/4

قانون االحوال ال�شخ�صية

غزة

احتاد الكنائ�س

4

17

12

4

10
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العدد

التاريخ

عنوان املحا�رضة

املنطقة

املكان

2017/10/8

قانون االحوال ال�شخ�صية

رفح

اكادميية ميم

18

2017/10/9

حول االحوال ال�شخ�صية

غزة

احتاد الكنائ�س

24

2017/10/11

العنف �ضد املر�أة

غزة

احتاد الكنائ�س

24

2017/10/15

القتل على خلفية ال�رشف

خانيون�س
-القرارة

جمعية االن�سان التنموية

18

2017/10/16

العنف اال�رسي

خانيون�س

مدر�سة خانيون�س االبتدائية امل�شرتكة

19

2017/10/19

قانون االحوال ال�شخ�صية

بيت الهيا

دائرة العمل الن�سائي

24

2017/10/22

اتفاقية حقوق الطفل

القرارة

مدر�سة املعري الثانوية

32

2017/10/26

قانون االحوال ال�شخ�صية

الفراحني

جمعية �ضياء الغد

2017/11/1

اتفاقية ال�سيداو

غزة

مركز بيت الأمان

16

غزة

مركز بيت الأمان

16

خزاعة

مركز نب�ضة ال�شبابي

15

2017/11/6

حقوق املراة بقانون العمل

غزة

مركز بيت الأمان

16

2017/11/9

القتل على خلفية ال�رشف

رفح

اجلمعية الوطنية للدميوقراطية والقانون

2017/11/12

العنف �ضد املراة باملجتمع
الفل�سطيني

القرارة

مدر�سة املعري امل�شرتكة

25

2017/11/13

العنف اال�رسي

خانيون�س

مدر�سة بني �سهيال االعدادية

25

2017/11/14

قانون االحوال ال�شخ�صية

جباليا

جمعية بناء اخلريية

2017/11/16

العنف �ضد املراة باملجتمع
الفل�سطيني

الدرج

مركر الن�شاط الن�سائي

40

2017/11/19

حقوق املراة

عب�سان

جمعية الرواد اخلريية

18

2017/11/20

القتل على خلفية ال�رشف

الربيج

مركز �صحة املر�أة

12

2017/11/21

العنف املبني على النوع
االجتماعي

خانيون�س

مقر جبهة التحرير العربية

2017/11/23

حقوق املراة

دير البلح

جمعية الفردو�س

2017/11/2
2017/11/5

االعالن العاملي ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة
العنف �ضد املراة باملجتمع
الفل�سطيني

ذكور

10

4

12

7

�إناث

10

17

18

27
22
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العدد

التاريخ

عنوان املحا�رضة

املنطقة

املكان

2017/11/26

القتل على خلفية ال�رشف

رفح

جمعية جمددون ال�شبابية

25

2017/11/27

العنف �ضد املر�أة

غزة

مدر�سة ب�شري الري�س الثانوية

30

2017/11/27

القتل على خلفية ال�رشف

غزة

جمعية جند اخلريية

2017/12/4

العنف املبني على اجلندر

غزة

مدر�سة احمد �شوقي

40

2017/12/6

العنف املبني على اجلندر

غزة

مدر�سة الهدى الثانوية

35

2017/12/10

العنف املبني على اجلندر

غزة

مدر�سة الزهرة الثانوية للبنات

38

ذكور

10

20

2017/12/10

اتفاقية حقوق املر�أة

غزة

مركز الدرا�سات الن�سوية

4

10

2017/12/14

القتل على خلفية ال�رشف

عب�سان

جمعية �ضياء الغد

18

6

2017/12/17

اتفاقية حقوق الطفل

خانيون�س

مدر�سة خانيون�س االبتدائية امل�شرتكة ب

22

2017/12/19

اتفاقية حقوق املر�أة

خانيون�س

مدر�سة خانيون�س االعدادية للبنات

22

2017/12/20

العنف �ضدر املر�أة

خزاعة

مدر�سة ابو طعيمة

2017/12/26

اتفاقية حقوق املر�أة

املغازي

مركز الن�شاط الن�سائي

24

2017/12/27

القتل على خلفية ال�رشف

دير البلح

جمعية الفردو�س

18

2017/12/28

القتل على خلفية ال�رشف

بيت الهيا

مقر دائرة العمل الن�سائي

30

6

467

�أ .راج��ي ال�ص��وراين خ�لال ا�س��تقبل �س��فري جن��وب
افريقي��ا ل��دى ال�س��لطة.
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�إناث
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