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هذا التقرير
ن�ضع بني يدي القارئ التقرير ال�سنوي للمركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان عن العام
 ،2012وهو نتاج وح�صاد عمل املركز على مدى عام كامل من اجلهد املتوا�صل .وقد
بات �إ�صدار هذا التقرير تقليداً �سنوياً للمركز د�أب على ممار�سته بانتظام منذ العام .1997

ينق�سم التقرير �إىل ق�سمني:
الق�سم الأول :وهو عبارة عن تقرير �شامل ومف�صل عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة خالل الفرتة املمتدة من  1يناير وحتى
 31دي�سمرب  .2012ويحتوي هذا الق�سم على جز�أين :الأول،
يتعلق بجرائم احلرب وانتهاكات القانون الإن�ساين الدويل والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان التي اقرتفتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة على مدار العام؛ والثاين ،يتناول
انتهاكات حقوق الإن�سان ومعوقات التحول الدميقراطي املت�صلة
بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،يف نطاق ما متار�سه من �صالحيات.
الق�سم الثاين :وهو تقرير ن�شاطات املركز خالل الفرتة املمتدة �أي�ض ًا من  1يناير
وحتى  31دي�سمرب  .2012ويغطي التقرير ن�شاطات وحدات
املركز املختلفة ،ف�ض ً
ال عن الن�شاطات العامة ،املحلية والدولية،
التي نفذها املركز على مدار العام.
�أما التقرير املايل للمركز ،والذي تقوم ب�إعداده م�ؤ�س�سة مهنية م�ستقلة متخ�ص�صة يف
تدقيق احل�سابات ،ف�سوف ين�رشه املركز كوثيقة م�ستقلة حال االنتهاء من �إعداده.
و�أ�سوة بالتقارير ال�سابقة ،ي�أمل املركز �أن ي�ساهم هذا التقرير اجلديد يف ر�سم
�صورة وافية عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،و�أن
ت�أخذ الأطراف املعنية بالتو�صيات الواردة فيه ،وبخا�صة املجتمع الدويل وال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية .كما ُيتوخى �أن يكون هذا التقرير دلي ً
ال ومر�شداً للمركز يف
ر�سم ا�سرتاتيجياته وو�ضع خططه امل�ستقبلية .ومن وجهة نظر املركز ف�إن �إ�صدار
هذا التقرير هو �أي�ض ًا التزام �أ�سا�سي من جانبه جتاه املجتمع الفل�سطيني ،حر�ص ًا
على ال�شفافية يف العمل ،وانطالق ًا من الو�ضع القانوين للمركز كمنظمة �أهلية ال
تتوخى الربح وتقدم جميع خدماتها جماناً .و�أخرياً ،ف�إن ن�رش التقرير والتعريف
بن�شاطات املركز يت�ضمن دعوة لكل �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان لطلب
امل�ساعدة من املركز ،وعدم الرتدد يف طرق �أبوابه يف كل وقت.
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ملخص عام
�شهدت الأ�سابيع الأخرية من العام  2012تطورات هامة ومناخات ايجابية فيما
يتعلق بالو�ضع الداخلي الفل�سطيني ،يف �إطار التوجهات الإيجابية نحو امل�صاحلة
الوطنية .وقد انتهى العام  2012وحركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح)
يف ذروة اال�ستعدادات لإقامة مهرجان احتفايل بالذكرى  48النطالقتها 1يف
�ساحة جممع ال�رسايا و�سط مدينة غزة ،وهي املرة الأوىل التي حتيي فيها احلركة
انطالقتها يف القطاع منذ العام  .2007و�سبق ذلك� ،أن متكنت احلركة من تنظيم
م�سريات حا�شدة يف خمتلف مدن وحمافظات قطاع غزة ت�أييداً للرئي�س حممود عبا�س
وم�ساعيه يف احل�صول على اعرتاف اجلمعية العامة للأمم املتحدة بفل�سطني كدولة
مراقب غري ع�ضو.
يف املقابل ،متكنت حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وللمرة الأوىل منذ بداية
االنق�سام الفل�سطيني يف العام  ،2007من االحتفال بذكرى انطالقتها يف ال�ضفة
الغربية بال قيود ،ونظمت مهرجانات مركزية يف مدن اخلليل ،رام اهلل ،ونابل�س.
وللمرة الأوىل �شاركت حركة (فتح) يف مهرجان االنطالقة املركزي الذي
نظمته حركة حما�س يف قطاع غزة ،و�شوهدت رايات احلركة ال�صفراء ترتفع
�إىل جانب الرايات اخل�رضاء حلركة حما�س.
�سبق ذلك� ،إعالن احلكومة يف غزة العفو عن �أ�صحاب الق�ضايا ذات العالقة
بال�صدام الداخلي وت�شكيل جلنة خمت�صة للبدء بتنفيذ هذا القرار لي�شكل ذلك
تد�شين ًا ملرحلة جديدة من مراحل الوفاق الفل�سطيني الداخلي.
ي�أتي ذلك كله يف غمرة بوادر �إيجابية عمت الأرا�ضي الفل�سطينية نحو امل�صاحلة
الوطنية و�إنهاء حالة االنق�سام ال�سيا�سي امل�ستمرة منذ �أكرث من �ست �سنوات ،يف
�أعقاب العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة.
املركز �إذ يرحب بهذه التطورات الإيجابية واملناخات التي من �ش�أنها توفري
فر�ص امل�صاحلة الداخلية ،ف�إنه ي�أمل �أن يكون العام  2013عام امل�صاحلة،
وانهاء االنق�سام و�إعادة االعتبار مل�ؤ�س�سات احلكم الفل�سطيني ،و�إعادة الوحدة
الوطنية ،من �أجل �إعادة االعتبار مل�ؤ�س�سات احلكم الفل�سطيني الثالث ،التنفيذية
والت�رشيعية والق�ضائية ،وا�ستنها�ض احلالة الفل�سطينية ،والن�ضال من �أجل احلق يف
تقرير امل�صري و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
 1نظمت حركة (فتح) حفل انطالقتها املركزي يف  4يناير من العام  ،2013يف مدينة
غزة ،دون �أية قيود.
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و�شهدت ال�ساحة الفل�سطينية خالل العام  2012حدثني بارزين وهامني:
الأول ،يتعلق بالعدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة خالل الفرتة بني 21-14
نوفمرب؛ والثاين يتعلق بقبول فل�سطني كدولة مراقب غري ع�ضو يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف  29نوفمرب.
ا�ستمر العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ملدة � 8أيام ،خالل الفرتة بني 21-14
نوفمرب ،وخ ّلف جرائم حرب ارتكبت بحق املدنيني الفل�سطينيني وممتلكاتهم
يف القطاع ،رافقه ق�صف جوي وبري وبحري طال املئات من الأهداف املدنية
داخل املدن والقرى واملخيمات املكتظة بال�سكان .لقد جاء هذا العدوان
تتويج ًا لعام �آخر من انتهاكات القانون الإن�ساين الدويل والقانوين الدويل حلقوق
الإن�سان .ومل يكن لإ�رسائيل وقوات احتاللها �أن تتجر�أ جمدداً على اقرتاف
مزيد من اجلرائم بحق املدنيني الفل�سطينيني وممتلكاتهم على هذا ال�شكل وا�سع
النطاق ،لوال تقاع�س املجتمع الدويل ،واخفاقه يف فر�ض القانون الدويل ،ويف
و�ضع حد جلرائم احلرب الإ�رسائيلية� .إن احل�صانة التي حتظى بها �إ�رسائيل ،وغياب
امل�ساءلة الدولية عما تقرتفه من جرائم ،كان وما يزال ،العامل الأ�سا�سي الذي
ي�شجعها على اقرتاف املزيد من اجلرائم بحق املدنيني.
وخالل ال�صياغات النهائية يف �إعداد هذا التقرير ،كانت االنتخابات الربملانية
اال�رسائيلية قد جرت يف  23يناير  .2013وقد �أ�سفرت تلك االنتخابات عن
فوز االحزاب اليمينية باغلبية مقاعد الربملان اال�رسائيلي ،ما يعني ب�أن احلكومة
القادمة يف ا�رسائيل هي حكومة ميينية حتمل ثالثة عناوين رئي�سية .العنوان
الأول ،وهو الت�صعيد يف اخلطوات واالجراءات اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية،
وتهويد مدينة القد�س .العنوان الثاين الذي �ستحمله هذه احلكومة ،هو �أن قطاع
غزة مر�شح ملزيد من الت�صعيد يف جرائم احلرب بحق املدنيني وممتلكاتهم� .أما
العنوان الثالث ،فهو ما�س�سة احل�صار والإغالق الذي ي�شهده قطاع غزة منذ
�ست �سنوات ،والتعامل معه ك�أمر واقع ،مع �إدخال بع�ض التح�سينات فقط يف
النواحي الإن�سانية ،و�إيهام العامل –كما يف املرات ال�سابقة -ب�أن احل�صار انتهى.
�أما احلدث الثاين ،فيتعلق بقبول فل�سطني كدولة مراقب غري ع�ضو يف الأمم
املتحدة ،يف الت�صويت الذي جرى يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 29
نوفمرب� .إن حجم الت�أييد الدويل الذي حظيت به دولة فل�سطني يف اجلمعية
العامة ،يعترب تطوراً هام ًا ونوعي ًا وله داللة ا�سرتاتيجية ،ويجب �أن ي�ستثمر يف
مواجهة جرائم احلرب الإ�رسائيلية ،و�ضمان مالحقة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني.
�إن القيادة الفل�سطينية مطالبة باالن�ضمام الفوري ودون ت�أخري مليثاق روما،
وبالتايل االن�ضمام ملحكمة اجلنايات الدولية .كما �أن القيادة الفل�سطينية مطالبة
�أي�ض ًا بان�ضمام فل�سطني �إىل كافة مواثيق ومعاهدات حقوق الإن�سان ،وهو
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ا�ستحقاق مبوجب البند الثاين من املادة ( )10من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني،
التي تن�ص على �أن »:تعمل ال�سلطة الفل�سطينية دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل
الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان ».وبالتايل،
ف�إن القيادة مطالبة باالن�ضمام ،وعلى نحو خا�ص� ،إىل نظام روما الأ�سا�سي
املن�شيء للمحكمة اجلنائية الدولية ل�سنة 1998؛ اتفاقيات جنيف لقانون احلرب
ل�سنة  1949ومالحقها للعام 1977؛ العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
ل�سنة  ،1966والربوتوكولني امللحقني بها ،الربوتوكول الأول املتعلق بتفعيل
ال�شكاوى الفردية ل�سنة  ،1966والثاين املتعلق ب�إلغاء عقوبة الإعدام ل�سنة
1989؛ العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�سنة 1966؛
اتفاقية الق�ضاء علي جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ل�سنة 1979؛ اتفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
ل�سنة 1984؛ واتفاقية حقوق الطفل ل�سنة 1989؛ واالتفاقية الدولية حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي االعاقة لعام .2006
املركز رحب بهذا الإعالن ،واعترب �أن احل�صول على مكانة دولة خطوة هامة
جداً يف الن�ضال من �أجل حتقيق العدالة وامل�ساءلة فيما يتعلق باالنتهاكات
الإ�رسائيلية للقانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،التي
ارتكبت يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة على مدار عقود من االحتالل .و�سيتيح
لفل�سطني ومواطنيها �إمكانية الو�صول �إىل املحكمة اجلنائية الدولية واملنابر
القانونية الدولية الأخرى.
وعلى امتداد العام ،ا�ستمرت العوامل ذاتها يف التفاعل ،وهو ما زاد من تردي
حالة حقوق الإن�سان يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية .وتتفاعل يف هذا امل�شهد
ثالثة عوامل �أ�سا�سية ما تزال ماثلة وقائمة على امتداد ال�سنوات ال�ست املا�ضية:
�أول هذه العوامل ،ا�ستمرار قيام �إ�رسائيل وقوات احتاللها باقرتاف انتهاكات
ج�سيمة للقانون الإن�ساين الدويل ،يرقى الكثري منها جلرائم حرب ،وكذلك
انتهاكات حقوق الإن�سان على نطاق وا�سع �ضد املدنيني الفل�سطينيني ،وهو ما
�سيتناوله هذا التقرير على نحو مف�صل فيما بعد .وثانياً� ،صمت املجتمع الدويل
املطبق على هذه اجلرائم ،ما ي�شجع دولة االحتالل على ا�ستمرار حتديها لقواعد
القانون الدويل والت�رصف كدولة فوق القانون� .أما ثالث العوامل التي �ساهمت وما
تزال يف تردي حالة حقوق الإن�سان ،فيتمثل يف ا�ستمرار حالة االنق�سام وال�رصاع
الداخلي الفل�سطيني للعام ال�ساد�س على التوايل ،على الرغم من الأجواء االيجابية
التي �شهدتها احلالة الفل�سطينية نهاية العام املا�ضي ،والإعالن يف �أكرث من منا�سبة
عن قرب تطبيق اتفاق امل�صاحلة املوقع يف  4مايو  2011يف القاهرة.
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أو ً
ال :انتهاكات قوات االحتالل للقانون اإلنساين الدويل والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان
على مدار العام  ،2012وا�صلت قوات االحتالل اقرتاف املزيد من جرائم
احلرب وانتهاكات حقوق الإن�سان �ضد املدنيني الفل�سطينيني وممتلكاتهم يف
كافة �أنحاء الأر�ض الفل�سطينية املحتلة .وبينما �شكل الإغالق وما يتعر�ض له
املدنيون الفل�سطينيون من عقاب جماعي وتدمري منظم ومنهجي حلياتهم منذ
�أكرث من خم�سة �أعوام العنوان الأبرز لالنتهاكات يف قطاع غزة ،كانت احلملة
اال�ستيطانية ال�رش�سة وما رافقها من اعتداءات منظمة مليلي�شيات امل�ستوطنني
العنوان الأبرز النتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها
مدينة القد�س املحتلة .واقرتفت قوات االحتالل املزيد من جرائم القتل العمد
وانتهاكات احلق يف احلياة للمدنيني .ووا�صلت تلك القوات عمليات االعتقال
وما يرافقها من جرائم تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة .ووثق املركز املزيد من
جرائم تدمري املمتلكات املدنية ،مبا يف ذلك منازل �سكنية وت�رشيد �ساكنيها.
ووا�صلت قوات االحتالل �أعمال البناء يف جدار ال�ضم (الفا�صل) والتهام املزيد
من الأر�ض الفل�سطينية.

 .1انتهاكات احلق يف احلياة واالعتداء على ال�سالمة البدنية للمدنيني

وا�صلت قوات االحتالل احلربي الإ�رسائيلي خالل العام  2012اقرتاف املزيد
من جرائم القتل العمد وانتهاكات احلق يف احلياة وال�سالمة ال�شخ�صية بحق
املدنيني الفل�سطينيني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة .بلغت تلك اجلرائم ذروتها
خالل الفرتة بني  21-14نوفمرب ،حيث نفذت قوات االحتالل عملية
ع�سكرية وا�سعة النطاق على قطاع غزة �أ�سمتها «عمود ال�سحاب» .وقد
�شاركت يف العدوان الذي ا�ستمر ملدة � 8أيام متوا�صلة طائرات حربية مقاتلة،
وقطع حربية بحرية ،ومدفعية كانت راب�ضة على امتداد ال�رشيط احلدودي
مع القطاع �أطلقت خاللها �آالف ال�صواريخ والقذائف املدفعية والبحرية.
وطالت الهجمات �أماكن �سكنية بقنابل ي�صل وزنها قرابة « 1000كجم»،
و�سويت بالأر�ض مبانٍ �سكنية متعددة الطبقات ،و�أبيدت عائالت ب�أكملها.
وا�ستهدف الق�صف املكثف �أي�ض ًا من�ش�آت مدنية عل امتداد مدن القطاع ،بينها
م�ؤ�س�سات حكومية مدنية ،جميعها تقع يف �أماكن مكتظة بال�سكان ،وهو ما
زاد من حجم الأ�رضار يف املمتلكات والأرواح بني �صفوف املدنيني الآمنني،
وبخا�صة الن�ساء والأطفال .وا�ستهدفت املئات من هجمات الطائرات املقاتلة
أرا�ض خالء ،تقع داخل مناطق �سكنية ،بهدف �إثارة الذعر والرعب يف نفو�س
� ٍ
املدنيني الآمنني .و�شهدت الأيام الثالثة الأخرية من العدوان زيادة ملحوظة
يف ا�ستهداف الأماكن املدنية ،وهو ما يف�رس �سقوط املزيد من ال�ضحايا يف
�صفوف املدنيني.
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و�أ�سفر العدوان الذي ا�ستمر ملدة ثمانية �أيام على غزة عن مقتل ( )171فل�سطينياً،
بينهم ( )102من املدنيني� ،أي ما ن�سبته ( )%60من �إجمايل عدد ال�ضحايا ،منهم
( )35طف ً
ال� ،أي ما ن�سبته ( ،)%34و( )14امر�أة� ،أي ما ن�سبته ( )%14من
�إجمايل ال�ضحايا املدنيني .كما بلغ �إجمايل عدد امل�صابني خالل العدوان على
غزة� )648( ،شخ�صاً ،غالبيتهم من املدنيني ( ،)625بينهم ( )214طف ً
ال،
و( )93امر�أة .ومن بني امل�صابني املدنيني� 16 ،شخ�ص ًا �أ�صيبوا ب�إعاقات خمتلفة.

مع م�رص .ويف ال�ضفة الغربية ،تنوعت جرائم القتل على �أيدي قوات االحتالل
وامل�ستوطنني ،وكان �أبرزها �سقوط مدنيني خالل �إطالق النار على امل�سريات
االحتجاجية التي تنظم �ضد جدار ال�ضم (الفا�صل) يف عمق ال�ضفة الغربية؛
�إطالق النار خالل التوغالت واالجتياحات التي تنفذها قوات االحتالل يف املدن
والقرى واملخيمات الفل�سطينية؛ �سقوط ال�ضحايا خالل تنفيذ جرائم االغتيال
بحق النا�شطني الفل�سطينيني؛ و�سقوط �ضحايا مدنيني على �أيدي امل�ستوطنني.

وبلغ �إجمايل ال�ضحايا خالل العام  )265( ،2012فل�سطيني ًا على �أيدي قوات
االحتالل وامل�ستوطنني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،بينهم ( )141مدنياً ،مبا
ن�سبته ( )%53من �إجمايل ال�ضحايا .وقد �سقط غالبية ه�ؤالء املدنيني يف قطاع
غزة ،بواقع (� )129شخ�صاً ،مبعدل ( ،)%91.4فيما �سقط يف ال�ضفة الغربية
(� )12شخ�صاً ،جميعهم من املدنيني ،مبعدل ( )%9من �إجمايل ال�ضحايا املدنيني.
ومن بني �إجمايل القتلى املدنيني� ،سقط ( )44طف ً
ال� ،أي ما ن�سبته ( )%31من
�إجمايل ال�ضحايا املدنيني ،بينهم ( )42يف قطاع غزة ،بن�سبة ( )%93من �إجمايل
ال�ضحايا الأطفال ،و( )3يف ال�ضفة الغربية ،بن�سبة ( .)%7كما قتل خالل العام
( )14امر�أة ،يف الأر�ض املحتلة ،بن�سبة ( )%10من �إجمايل ال�ضحايا املدنيني،
جميعهن قتلن يف قطاع غزة .كما �أ�صيب خالل العام  2012نحو ()1207
�أ�شخا�ص يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،غالبيتهم من املدنيني ،بينهم ()1006
�أ�صيبوا يف قطاع غزة ،بن�سبة ( ،)%83و(� )201أ�صيبوا يف ال�ضفة الغربية ،بن�سبة
(.)%7

ووفق ًا لتحقيقات املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،املبنية على �شهود
العيان وعلى الأدلة احل�سية يف معظم هذه اجلرائم التي �شهدتها الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة ،فقد ثبت مبا ال يدع جما ً
ال لل�شك� ،أن تلك القوات
وظفت القوة املفرطة وغري املتنا�سبة يف مواجهة املدنيني الفل�سطينيني
املحميني مبوجب القانون الإن�ساين الدويل ،ومل تراع مبد�أي التمييز بني
الأهداف املدنية والع�سكرية� ،أو التنا�سب يف الرد على القوة الع�سكرية
املقابلة .وهناك �أي�ض ًا ما يدل على �أن قوات االحتالل نفذت �أعما ً
ال انتقامية
وتدابري اقت�صا�ص بحق املدنيني الفل�سطينيني .وقد قتل ه�ؤالء يف ظروف مل
ين� أش� عنها �أي تهديد على حياة جنود االحتالل.

وبذلك ،يرتفع عدد الأ�شخا�ص الذين قتلوا على �أيدي قوات االحتالل
وامل�ستوطنني منذ بداية االنتفا�ضة يف �سبتمرب  ،2000حتى نهاية العام ،2012
�إىل (� )6986شخ�صاً ،بينهم ( )5314مدنياً ،بن�سبة ( )%76منهم ()3544
مدني ًا يف غزة ،و( )1770مدني ًا يف ال�ضفة .ومن بني �إجمايل املدنيني ()1304
ال يف غزة ،و( )346طف ً
�أطفال ،بن�سبة ( ،)%24.5بينهم ( )958طف ً
ال يف
ال�ضفة ،و( )300امر�أة ،بن�سبة ( )%5.6من �إجمايل ال�ضحايا املدنيني ،بينهن
( )231امر�أة يف غزة ،و( )69امر�أة يف ال�ضفة .كما بلغ عدد امل�صابني خالل
االنتفا�ضة اىل ع�رشات الآالف ،بينهم املئات ممن �أ�صيبوا ب�إعاقات دائمة.
وتنوعت �سياقات قتل ه�ؤالء ال�ضحايا على مدار العام ،غري �أن ال�شكل الأبرز
ل�سقوط �ضحايا مدنيني كان من خالل ق�صف قوات االحتالل للمنازل واملن�ش�آت
املدنية والأرا�ضي اخلالية التي تقع جميعها داخل �أحياء �سكنية مكتظة بال�سكان،
الأمر الذي �أوقع العديد من القتلى يف �صفوف املدنيني .كما قتلت قوات االحتالل
مدنيني بالقرب� ،أو يف داخل املناطق العازلة التي يحظر على الفل�سطينيني الو�صول
�إليها� ،سواء على احلدود ال�رشقية وال�شمالية لقطاع غزة� ،أو داخل البحر .كما
قتلت قوات االحتالل مدنيني خالل ق�صف الأنفاق على حدود قطاع غزة

 .2ا�ستمرار احل�صار وانتهاك احلق يف حرية التنقل واحلركة
وا�صلت ال�سلطات املحتلة فر�ض قيود م�شددة على حرية التنقل للمدنيني
الفل�سطينيني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وب�شكل خا�ص �سكان قطاع غزة،
الذي حتكم �إغالقه وف�صله ب�شكل تام عن ال�ضفة الغربية ،مبا يف ذلك مدينة
القد�س املحتلة.
وت�شري الوقائع امليدانية خالل عام � ،2012إىل كذب الرواية الإ�رسائيلية ب�ش�أن
التخفيف املزعوم والت�سهيالت التي �أعلنتها ال�سلطات احلربية املحتلة مراراً
حول تخفيف احل�صار عن قطاع غزة ،وتقلي�ص القيود املفرو�ضة على دخول
ال�سلع املختلفة �إىل القطاع .وت�ؤكد الوقائع �أن هذه الت�سهيالت غري حقيقية،
عالوة على كونها حمدودة ،وهي يف معظمها ت�سهيالت ملرة واحدة .فلم يطر�أ
�أي تغيري جوهري على حركة املعابر التجارية ،حيث توا�صل ال�سلطات املحتلة
حظر دخول غالبية ال�سلع والب�ضائع الأ�سا�سية ال�رضورية لل�سكان ،وبخا�صة مواد
البناء الالزمة العمار غزة واملواد اخلام الالزمة للإنتاج ،كما ت�ستمر يف فر�ض
حظر �شبه تام على �صادرات القطاع .وثبت �أن �إعالن ال�سلطات املحتلة عن تلك
الت�سهيالت املزعومة بدخول �سلع جديدة �إىل قطاع غزة (معظمها مواد غذائية
و�سلع ا�ستهالكية) ،لي�ست �إال حماوالت لإيهام املجتمع الدويل ب�إدخال ت�سهيالت
على حركة الب�ضائع �إىل القطاع.
كما ت�ؤكد البيانات التي وثقها املركز يف �أعقاب �رسيان التهدئة التي �أعقبت
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العدوان على قطاع غزة ،والتي دخلت حيز التنفيذ م�ساء يوم ،2012 /11/21
�إىل ا�ستمرار احل�صار على القطاع ،وا�ستمرار عمل املعابر بنف�س الوترية التي كانت
تعمل بها قبل �شن العدوان عليه .وت�شري الإح�صائيات �إىل �أنه مل يحدث تغيرياً
على كمية� ،أو طبيعة ال�سلع امل�سموح بتوريدها �إىل القطاع ،يف حني ا�ستمر حظر
ت�صدير منتجات قطاع غزة �إىل ال�ضفة الغربية والعامل اخلارجي ،با�ستثناء كمية
حمدودة جداً من املنتجات الزراعية.
وقد عرب املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان من خالل البيانات التي �أ�صدرها
على مدار العام ،ومن خالل ن�رشة حالة املعابر ،التي د�أب على �إ�صدارها ب�شكل
دوري �شهرياً ،عن خ�شيته من م�أ�س�سة احل�صار و�إ�ضفاء ال�رشعية عليه من قبل
املجتمع الدويل ،ما يدفع قطاع غزة باجتاه مرحلة �أخرى من مراحل احل�صار
اجلائر ،وهي مرحلة قد تكون مقبولة على امل�ستوى الدويل .وقد ال يعاين
الفل�سطينيون يف قطاع غزة من النق�ص نف�سه يف الب�ضائع ،ولكن �ست�ستمر تبعيتهم
االقت�صادية وعدم قدرتهم على التحكم ب�ش�ؤونهم اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل عزلهم
عن العامل اخلارجي اجتماعياً ،وثقافياً ،و�أكادميياً.
و�أكد املركز على �رضورة �إحداث تغيري جذري يف ال�سيا�سات الإ�رسائيلية التي
ت�سببت يف ا�ستمرار تدهور الأو�ضاع الإن�سانية ل�سكان قطاع غزة املدنيني ،وجنم
عنها بروز م�ؤ�رشات خطرية على م�ستوى الأو�ضاع الإن�سانية التي يعي�شها ال�سكان،
وبخا�صة فيما يتعلق مب�ستويات الفقر ،البطالة والأمن الغذائي لل�سكان ،مبن فيهم
الأطفال .كما تدهورت احلقوق االقت�صادية واالجتماعية لل�سكان الفل�سطينيني
يف غزة بفعل الت�أثريات اخلطرية ،وطويلة الأجل ،ل�سيا�سات ال�سلطات املحتلة
الإ�رسائيلية التي جنحت يف تقوي�ض �أية فر�ص حقيقية لإنعا�ش اقت�صاد القطاع،
و�إعادة ت�شغيل القطاعات االقت�صادية فيه .وخلفت تلك ال�سيا�سة املنهجية
واملنظمة انتهاك ًا متوا�ص ً
ال حلقوق �سكان القطاع يف م�ستوى معي�شي مالئم ،مبا
يف ذلك حقهم يف م�أوى مالئم ،وحقوقهم يف التمتع باحلق يف العمل ،ال�ضمان
االجتماعي ،ال�صحة وحقهم يف التعليم .و�أكد املركز �أن �إجراءات تخفيف احل�صار
التي مت الإعالن عنها لي�ست �سوى �إجراءات غام�ضة ،بل �إنها �إجراءات �شكلية وال
ميكنها التعامل مع جذور الأزمة ،والتي من املمكن معاجلتها فقط من خالل الإنهاء
الفوري والكامل للح�صار ،مبا يف ذلك �إزالة القيود املفرو�ضة على ال�سفر من و�إىل
قطاع غزة ،وكذلك احلظر املفرو�ض على ال�صادرات.
�أما يف ال�ضفة الغربية ،فقد ا�ستمرت قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف فر�ض املزيد
من القيود على حركة ال�سكان املدنيني� ،سواء بني املحافظات� ،أو على املعابر
احلدودية ،ف�ض ً
ال عن ا�ستمرار �إغالق مدينة القد�س ال�رشقية املحتلة �أمام املواطنني
الفل�سطينيني ،مبا يف ذلك منعهم من ممار�سة �شعائرهم الدينية يف م�ساجدها
وكنائ�سها ،وتلقي العالج يف م�ست�شفياتها ،والدرا�سة يف مدار�سها وجامعاتها،
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والعمل يف م�ؤ�س�ساتها .وفر�ضت تلك القوات قيوداً على حركة �سكان مدينة
القد�س ،والفل�سطينيني من داخل اخلط الأخ�رض ،ومنعتهم من الدخول �إىل
امل�سجد الأق�صى يف البلدة القدمية ملدد متفاوتة .ويف حاالت عديدة حددت
�أعمار الأ�شخا�ص من �سكان املدينة امل�سموح لهم بالدخول �إىل امل�سجد لإقامة
�صلواتهم فيه ،مبا يف ذلك يف �شهر رم�ضان املبارك عند امل�سلمني.
ووا�صلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي فر�ض ح�صارها على مدينة القد�س
املحتلة ،وظلت املدينة معزولة متام ًا عن حميطها ،حيث ُيحظر دخولها على
املواطنني الفل�سطينيني من بقية الأر�ض الفل�سطينية املحتلة عام  1967من ال�ضفة
العربية وقطاع غزة على حد �سواء .لقد حرمت هذه الإجراءات مئات الآالف
من امل�سلمني وامل�سيحيني من ممار�سة �شعائرهم الدينية يف الأماكن املقد�سة داخل
املدينة ،ف�ض ً
ال عن حرمان �آالف املر�ضى من تلقي العالج يف م�ست�شفياتها،
و�آالف الطلبة من تلقي العلم يف مدار�سها وجامعاتها ،و�آالف املوظفني من
االلتحاق ب�أعمالهم فيها� .إن ا�ستمرار عزل املدينة ،و�إ�ضافة حواجز جديدة،
وبناء مقاطع من جدار ال�ضم (الفا�صل) حولها ،عمل على تدمري ن�سيج العالقات
االجتماعية بني �سكانها ،وبخا�صة بني العائالت التي تقطن داخل احلدود البلدية
للمدينة ،وتلك التي تقطن يف �ضواحيها.
ويف �سياق مت�صل ،متعن �سلطات االحتالل العاملة على ج�رس الكرامة (�أللنبي)
احلدودي مع اململكة الأردنية الها�شمية يف �إذالل ال�سكان املدنيني الفل�سطينيني
من مواطني ال�ضفة خالل حماولتهم اجتياز املعرب الواقع حتت �سيطرتها ،ويف
االجتاهني .كما وحترم تلك ال�سلطات �آالف املواطنني من حقهم يف ال�سفر،
وعادة ما ترتافق حاالت احلرمان مع �إخ�ضاع ال�سلطات الإ�رسائيلية للمواطنني
الفل�سطينيني املحرومني من ال�سفر ملمار�سات «مذلّة» بحقهم ،تتمثل يف التفتي�ش
الدقيق ،والتحقيق القا�سي على يد �ضباط من املخابرات� ،إىل جانب �إجبارهم
على االنتظار �ساعات طويلة يف ظروف �صعبة .وت�شمل قائمة املمنوعني املر�ضى
والن�ساء وكبار ال�سن� ،إىل جانب عدد من ال�صحفيني والن�شطاء ال�سيا�سيني
والطلبة ،والنواب املنتخبني يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني وموظفني يف
وكاالت دولية و�أممية.
وتفر�ض قوات االحتالل �سيا�سة متييز عن�رصي �ضد ال�سكان املدنيني الفل�سطينيني
يف ا�ستخدام الطرق العامة .وحترم تلك القوات املدنيني الفل�سطينيني من ا�ستخدام
العديد من الطرق ،وتق�رص ا�ستخدامها على امل�ستوطنني فقط ،ما يت�سبب يف
معاناة �إ�ضافية للفل�سطينيني ،حيث ي�ضطرون ال�ستخدام طرق طويلة ،وغري
م�ؤهلة ب�شكل جيد لل�سري عليها .وت�شري التقديرات �إىل �أن هناك ما جمموعه 500
كيلومرت من الطرق املحظور على الفل�سطينيني ا�ستخدامها يف ال�ضفة الغربية.
عالوة على ذلك ،ال ي�سمح للفل�سطينيني بالو�صول �إىل نحو ثلث م�ساحة ال�ضفة
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الغربية ،مبا فيها القد�س ال�رشقية املحتلة والأغوار على امتداد احلدود ال�رشقية
لل�ضفة ،دون احل�صول على ت�صاريح ت�صدرها قوات االحتالل ،وهو �أمر غاية
يف ال�صعوبة .وي�ضطر نحو مائتي �ألف مواطن من  70قرية فل�سطينية �إىل �سلوك
طرق التفافي ٍة بعيدة ومكلفة يبلغ طولها �ضعفني �إىل خم�سة �أ�ضعاف طول الطرق
ٍ
املبا�رشة امل�ؤدية �إىل �أقرب املدن �إليها؛ ب�سبب القيود الع�سكرية املفرو�ضة على
تنقلهم اليومي.
وت�شكل احلواجز الع�سكرية عائق ًا �أمام حرية حركة نقل الب�ضائع ،ما يزيد من
تكلفة النقل التي تنعك�س على �أ�سعار ال�سلع ويفر�ض �أعباءاً مالية �إ�ضافية على
امل�ستهلكني الفل�سطينيني .لقد خلفت �سيا�سة احل�صار وفر�ض القيود على
حركة املواطنني الفل�سطينيني �آثاراً خطرية على متتع الفل�سطينيني بحقوقهم
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ف�ض ً
ال عن �آثارها على متتعهم بحقوقهم
املدنية وال�سيا�سية .و�أ�صبح الفل�سطينيون يعي�شون �أزمة اقت�صادية خانقة �شملت
خمتلف القطاعات االقت�صادية ،مبا يف ذلك التجارة ،ال�صناعة ،الزراعة ،العمل،
ال�سياحة ،النقل واملوا�صالت ،اال�ستثمار ،والتنمية .و�شكلت �سيا�سة الإغالق
ال�شامل انتهاك ًا للحق يف العمل ،واحلق يف ال�صحة ،واحلق يف التعليم ،واحلق
يف م�ستوى معي�شي منا�سب .لقد م�ست �سيا�سة احل�صار و�آثارها كل فرد يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة .وبفعل �إجراءات احل�صار وغريها من الإجراءات،
كر�ست قوات االحتالل نظام ًا جديداً للتمييز العن�رصي يف الأر�ض املحتلة ،يتم
من خالله عزل الفل�سطينيني يف كانتونات غري مت�صلة جغرافياً ،ويحرمون من
�أب�سط حقوقهم يف احلركة والتنقل .ي�شار �إىل �أنه عند ا�ستكمال بناء جدار ال�ضم
(الفا�صل) غري القانوين يف ال�ضفة الغربية ف�إن طوله �سيبلغ  724كيلومرتاً ،وهو
ما �سي�ؤدي �إىل فر�ض املزيد من �إجراءات العزل على ال�سكان الفل�سطينيني .وقد
مت حتى الآن بناء  350كيلومرتاً من اجلدار.
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�سلطات ال�سجون الإ�رسائيلية ،خا�ض املعتقلون الفل�سطينيون يف �سجون االحتالل
�إ�رضابات مفتوحة عن الطعام من �أجل حت�سني ظروفهم املعي�شية و�إعادة املكت�سبات
التي حتققت بف�ضل ن�ضاالتهم على مدى الأعوام املا�ضية .وتلخ�صت مطالب
املعتقلني امل�رضبني عن الطعام يف :حت�سني �رشوط احتجازهم داخل ال�سجون ومراكز
االعتقال الإ�رسائيلية؛ ت�أمني الزيارات العائلية بخا�صة ملعتقلي قطاع غزة؛ �إنهاء
العزل االنفرادي؛ �إنهاء االعتقال الإداري؛ ال�سماح للمعتقلني بالتعليم؛ ووقف
حمالت القمع والتفتي�ش الليلية .وكان نحو  1600من املعتقلني الفل�سطينيني يف
�سجون االحتالل قد بد�أوا �إ�رضاب ًا مفتوح ًا عن الطعام يف � 17أبريل ،فيما �سبقهم
عدد من املعتقلني الإداريني يف �إ�رضابهم املفتوح عن الطعام ب�شكل فردي .و�أنهى
املعتقلون الفل�سطينيون �إ�رضابهم املفتوح عن الطعام يف  14مايو ،بعد �إبرامهم
اتفاق ًا مع م�صلحة ال�سجون مقابل اال�ستجابة لعدد من مطالبهم ،من بينها ال�سماح
ملعتقلي قطاع غزة بتلقي الزيارة من ذويهم ب�شكل منتظم.
ووا�صلت قوات االحتالل خالل العام احلايل اعتقال املئات من الفل�سطينيني،
من خالل حمالت االعتقال التي تنفذها خالل اجتياحها للمدن الفل�سطينية
يف ال�ضفة الغربية� ،أو خالل احلواجز الع�سكرية املنت�رشة على امتداد ال�ضفة
الغربية� ،أو خالل حمالت خا�صة العتقال مطلوبني ب�أنف�سهم .ويف قطاع غزة،
ا�ستمرت قوات االحتالل �أي�ضا يف اعتقال املزيد من الفل�سطينيني يف املناطق
العازلة املحظور الو�صول �إليها� ،رشق و�شمال قطاع غزة ،ويف عر�ض البحر،
�أو على معرب ايرز (بيت حانون) �شمايل القطاع .ووفق ًا لتوثيق املركز ،بلغ عدد
الفل�سطينيني الذين اعتقلتهم قوات االحتالل خالل هذا العام (� )1202شخ�ص،
غالبيتهم ال�ساحقة من ال�ضفة الغربية ،حيث بلغ عدد املعتقلني منها ()1085
ال ،مقابل ( )117معتق ً
معتق ً
ال من قطاع غزة.
ومع نهاية العام  ،2012كان ما يزال  14نائب ًا يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
معتقلني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،غالبيتهم من كتلة التغيري والإ�صالح
التابعة حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وهناك نائبان من حركة فتح ،وواحد
من اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل ثالثة وزراء �سابقون.

 .3االعتقال وممار�سة التعذيب وغريه من �صنوف املعاملة غري الإن�سانية واحلاطة بالكرامة
ال يزال نحو  4600معتقل فل�سطيني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي يخ�ضعون
لظروف اعتقال قا�سية وحاطة بالكرامة الإن�سانية ،على الرغم من الوعود
بتح�سني ظروف معي�شتهم ،والتي ت�ضمنتها �صفقة التبادل بني املقاومة الفل�سطينية
و�إ�رسائيل �أواخر العام املا�ضي .وي�أتي هذا التدهور يف �سياق احلالة املرتدية التي
يعي�شها املعتقلون الفل�سطينيون يف �سجون االحتالل منذ يونيو  ،2006يف
�أعقاب �أ�رس املقاومة الفل�سطينية اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط ،مبا يف ذلك
منع زيارة معتقلي قطاع غزة لذويهم ،وحرمان مئات الأ�رس يف ال�ضفة الغربية
من زيارة �أبنائها ،و�سيا�سة التفتي�ش العاري واملداهمات الليلية ،و�سيا�سة العزل
االنفرادي يف الزنازين ،والإهمال الطبي بحق املعتقلني.

كما ال يزال نحو  185فل�سطيني ًا يقبعون يف �سجون ومراكز االحتجاز الإ�رسائيلية
رهن االعتقال الإداري ،يف انتهاك �صارخ حلق املتهم يف املحاكمة العادلة ،مبا
ي�شمله ذلك حقه يف تلقي الدفاع املالئم ومعرفة التهم املوجهة �إليه .وي�أتي
انتهاك االعتقال الإداري حلق املتهم يف املحاكمة العادلة من طبيعة االعتقال
الإداري نف�سه ،الذي ينفذ وفق �أمر �إداري فقط دون �أي قرار ق�ضائي ،وبطريقة
مت�س الإجراءات الق�ضائية النزيهة ،مبا يف ذلك �إجراءات املحاكمة العادلة.

ونتيجة ال�ستمرار تدهور ظروفهم املعي�شية ،والإجراءات القا�سية التي فر�ضتها

ويخ�ضع املعتقلون الفل�سطينيون يف �سجون االحتالل �إىل �سل�سلة من حلقات
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التعذيب واملعاملة احلاطة بالكرامة الإن�سانية منذ اللحظات الأوىل لالعتقال على
�أيدي قوات االحتالل.
 .4االعتداء على ال�صحفيني والعاملني يف و�سائل الإعالم
�صعدت قوات االحتالل الإ�رسائيلي من اعتداءاتها بحق ال�صحفيني والعاملني
يف و�سائل الإعالم املختلفة خالل العام  ،2012على الرغم من احلماية التي
يتمتعون بها كمدنيني وفق ًا لقواعد القانون الدويل .ومن الوا�ضح �أن ما متار�سه
قوات االحتالل من اعتداءات على ال�صحافة ،مبا فيها تهديد ال�سالمة ال�شخ�صية
لل�صحفيني ،هي جزء من حملة منظمة لعزل الأر�ض الفل�سطينية املحتلة عن باقي
�أرجاء العامل ،وللتغطية على ما تقرتفه من جرائم بحق املدنيني .وكان �أخطر تلك
االعتداءات ما ارتكبته قوات االحتالل من جرائم قتل بحق �أربعة �صحفيني
خالل عدوانها على قطاع غزة خالل الفرتة ( 14وحتى  21نوفمرب ،)2012
والتي �شهدت �أي�ض ًا ا�ستهداف مكاتب �صحفية يف مدينة غزة ،وما رافقه من
�إ�صابة �صحفيني .كما وثق املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان انتهاكات �أخرى
ارتكبتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي بحق ال�صحفيني والعاملني يف و�سائل
الإعالم املختلفة ،وقد تركزت معظمها يف ال�ضفة الغربية و�شملت :جرائم
�إطالق نار �أف�ضت يف معظمها �إىل �إ�صابة �صحفيني وعاملني يف و�سائل �إعالم
خمتلفة؛ االعتداء على ال�صحفيني بال�رضب وغريه من و�سائل العنف ،و�/أو الإهانة
واملعاملة احلاطة بالكرامة الإن�سانية؛ اعتقال واحتجاز �صحفيني؛ منع �صحفيني
من دخول مناطق معينة وتغطية �أحداث؛ م�صادرة و�/أو حتطيم معدات �صحفية؛
مداهمة مكاتب �صحفية؛ ومداهمة منازل �صحفيني.
 .5هدم وتدمري املمتلكات والأعيان املدنية
ا�ستمرت قوات االحتالل الإ�رسائيلي خالل العام  ،2012يف تنفيذ عمليات
ع�سكرية منهجية قامت خاللها بهدم وتدمري املمتلكات والأعيان املدنية
ل�سكان الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .وقد ت�صاعدت وترية هذه االعتداءات
خالل فرتة العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة ( 21-14ت�رشين الثاين /
نوفمرب  )2012حيث �أدت الهجمات احلربية �إىل تدمري ( )126منز ً
ال ب�شكل
كلي ،حتتوي ( )191وحدة �سكنية ،يقطنها ( )1229فرداً ،بينهم ()710
�أطفال .وبلغ عدد املنازل التي تعر�ضت للهجمات الإ�رسائيلية خالل العام
ال ،من بينها ( )128منز ً
( )371منز ً
ال دمرت ب�شكل كامل ،حتتوي ()195
وحدة �سكنية ،يقطنها ( )1244فرداً ،بينهم ( )716طف ً
ال .فيما تعر�ض
( )243منز ً
ال لأ�رضارٍ بالغة ،حتتوي ( )463وحدة �سكنية ،يقطنها ()2683
فرداً ،بينهم ( )1169طف ً
ال .كما طالت �أعمال التدمري خالل العام ،2012
( )667من�ش�أة مدنية ،من بينها ( )233من�ش�أة خالل فرتة العدوان الإ�رسائيلي
الأخري على قطاع غزة ،حيث مثلت االعتداءات الإ�رسائيلية خالل الثمانية �أيام
ما ن�سبته  %30من ح�صيلة االعتداءات التي تعر�ضت لها املن�ش�آت املدنية يف

قطاع غزة طيلة العام.
ووا�صلت القوات البحرية الإ�رسائيلية املحتلة ،خالل العام ،اعتداءاتها على
ال�صيادين الفل�سطينيني يف قطاع غزة .و�سجلت فرتة العدوان الإ�رسائيلي الأخري
على قطاع غزة ارتفاع ًا يف وترية االنتهاكات الإ�رسائيلية �ضدهم .فمنذ بداية
العام  ،2012تعر�ض قطاع ال�صيد البحري العتداءات ج�سيمة �أدت �إىل قتل،
�إ�صابة ،اعتقال ،احتجاز و�إتالف �أدوات ال�صيد اخلا�صة بال�صيادين .وقامت
القوات البحرية الإ�رسائيلية باحتجاز ( )26قارباً ،و�إتالف ( )13قارباً ،ف�ض ً
ال
عن �إتالف �أدوات ومعدات ال�صيد الأخرى .وقد �أ�سفرت الهجمات احلربية
خالل العدوان ال�شامل على قطاع غزة عن تدمري نحو ( )80قارب ًا ومركب ًا
وع�رشات املحركات ومعدات ال�صيد اخلا�صة بال�صيادين.
كما وا�صلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي عمليات هدم وتدمري املمتلكات
والأعيان املدنية اخلا�صة بال�سكان الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها مدينة
القد�س املحتلة ،والتي �شهدت ت�صعيداً متوا�ص ً
ال يف تلك الأعمال .ومثلت تلك
ال�سيا�سة امتداداً لل�سيا�سة الإ�رسائيلية الهادفة �إىل تهويد املدينة ،وممار�سة �سيا�سة
التطهري العرقي �ضد ال�سكان الفل�سطينيني ،بهدف �إجبارهم على �إخالء منازلهم
بالإكراه ،وحتت ذرائع ومربرات خمتلفة.
ووا�صلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي انتهاج �سيا�سة هدم املنازل ال�سكنية
والأعيان املدنية الأخرى يف املناطق امل�صنفة بـ ) (Cوفق ت�صنيفات اتفاق �أو�سلو
بني منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة �إ�رسائيل عام  .1993و�إن طالت تلك
ال�سيا�سة املنازل ال�سكنية يف العديد من مناطق ال�ضفة الغربية� ،إال �أن تركيز هذه
ال�سيا�سة جرى خالل هذا العام يف مدينة القد�س ال�رشقية �أي�ضاً 2.ويف حني جرت
�أعمال الهدم يف قطاع غزة على خلفية انتقامية ،جرت �أعمال الهدم يف ال�ضفة
الغربية بذريعة البناء دون احل�صول على ترخي�ص من دائرة التنظيم والبناء التابعة
للإدارة (املدنية) الإ�رسائيلية يف م�ستوطنة بيت �إيل ،وهي �أحد �أذرع قوات
االحتالل� ،أو من قبل بلدية االحتالل فيما يتعلق مبنازل القد�س ال�رشقية املحتلة.
و�شهد هذا العام ت�صعيداً ملحوظ ًا يف �أعمال جتريف املنازل ال�سكنية ،والأعيان
املدنية الأخرى التي ت�ستخدم لأغرا�ض زراعية �أو �صناعية �أو جتارية .وخالل
هذا العام ،هدمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي ( )304منازل �سكنية يف ال�ضفة
الغربية ،منها ( )68منز ً
ال يف مدينة القد�س ال�رشقية و�ضواحيها ،منها ()14
	2ال ميكن النظر جلرائم هدم املمتلكات واملنازل يف ال�ضفة الغربية مبعزل عن �سيا�سة
التو�سع اال�ستيطاين واعتداءات امل�ستوطنني وجدار ال�ضم ،وهو ما �سيتم ا�ستعرا�ضه �أدناه
يف بندين م�ستقلني.
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منز ً
ال ،على الأقل� ،أجربت تلك القوات على هدمها ب�أنف�سهم ،و()146
منز ً
ال وم�أوى يف باقي مناطق ال�ضفة .وت�ستخدم �سلطات االحتالل يف مدينة
القد�س ال�رشقية �سيا�سة �إجبار املواطنني الفل�سطينيني على هدم منازلهم ب�أيدهم،
وعادة ما ُي َ
بع�ضهم لفعل ذلك لك ي ال يدفعوا غرامات مالية باهظة
�ضط ُر ُ
تت�ضمن غرامات خمالفات البناء بدون ترخي�ص ،و�أجرة �آالت الهدم الإ�رسائيلية
التي تنفذ قرارات الهدم ،و�أجرة العمال الذين يقومون ب�إخراج حمتويات تلك
املنازل منها.
 .6ا�ستمرار جرائم اال�ستيطان واعتداءات امل�ستوطنني
وا�صلت احلكومة الإ�رسائيلية وقوات احتاللها احلربي وامل�ستوطنون القاطنون
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة خالف ًا للقانون الدويل اقرتاف املزيد من جرائم
التو�سع اال�ستيطاين يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية .فيما وا�صل امل�ستوطنون امل�سلحون
واملحميون من قوات االحتالل اقرتاف املزيد من جرائمهم واعتداءاتهم املنظمة
ُّ
�ضد املدنيني الفل�سطينيني وممتلكاتهم .وقد �شهد هذا العام ت�صعيداً جديداً
وخطرياً يف جرائم امل�ستوطنني ،و�شن امل�ستوطنون وقوات االحتالل عمليات
م�شرتكة �ضد املدنيني الفل�سطينيني يف حاالت عديدة.
ووا�صلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي العمل ب�سيا�سة م�صادرة املزيد من ممتلكات
املدنيني الفل�سطينيني خلدمة �أغرا�ضها اال�ستيطانية .وتعترب م�صادرة املمتلكات
املدنية و�إحداث تغيري من قبل قوات االحتالل يف طبيعة الأر�ض املحتلة عم ً
ال
منافي ًا لأحكام القانون الإن�ساين الدويل الذي ي�شرتط �إحداث هذا التغيري
بال�رضورة احلربية .وهذا �رشط ال يتوفر يف املخططات والأهداف املعلنة لدولة
االحتالل الإ�رسائيلي.
وخالل هذا العام ،قامت قوات االحتالل بالإعالن عن م�صادرة ،و�/أو جتريف
حوايل ( )28,000دومن ًا من الأرا�ضي يف خمتلف حمافظات ال�ضفة الغربية ،تركز
�أكرث من ( )%20منها يف مدينة القد�س املحتلة .وي�شمل ذلك عدد الدومنات التي
�ضمها امل�ستوطنون مل�ستوطناتهم دون قيام تلك القوات ب�أي �إجراء ملنع ذلك.
وبالرتافق مع الأعمال اال�ستيطانية ،جرى االعتداء على �آالف الأ�شجار يف
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية املحتلة من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي وامل�ستوطنني
على حد �سواء .متثلت تلك االعتداءات يف اقتالع وحرق وتك�سري الأ�شجار
واغراقها باملياه العادمة ل�صالح تو�سيع امل�ستوطنات اليهودية .وخالل هذا العام
بلغ عدد الأ�شجار املعتدى عليها قلعا وحرقا وتك�سريا واغراقا يف املياه العادمة
حوايل (� )37,000شجرة ،منها حوايل (� )31,000شجرة زيتون .وكان
ن�صيب حمافظة نابل�س لوحدها (� )10,260شجرة ،واخلليل (� )5,600شجرة،
والقد�س حوايل (� )500شجرة.
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وخالل هذا العام ،ا�ستمرت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ،ومن خالل البلدية،
يف اقرتاف املزيد من جرائم جتريف املنازل ال�سكنية الفل�سطينية يف خمتلف
�أنحاء املدينة و�ضواحيها بادعاء بنائها دون احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة.
ويف هذا ال�صدد ال تزال �سلطات البلدية ت�ضع �سل�سلة من الإجراءات الطويلة
واملعقدة التي ت�سبق �إ�صدار تراخي�ص بناء للمواطنني الفل�سطينيني ،مما ي�ضطرهم،
وحتت �ضغط احلاجة لتلبية �رضورات الزيادة ال�سكانية الطبيعية ،للجوء �إىل بناء
منازل لهم دون احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة� ،أو �إ�ضافة غرف �إىل منازلهم
القائمة ،رغم معرفتهم امل�سبقة بالنتائج .ويف املقابل� ،أقرت �سلطات االحتالل
ب�أذرعها املختلفة ،بلدية القد�س ،وزارة الإ�سكان ،وزارة الداخلية ،واجلمعيات
اال�ستيطانية بناء �آالف الوحدات ال�سكنية اال�ستيطانية داخل املدينة املحتلة
وحولها خالل هذا العام .املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان و�إ ْذ ي�ؤكد على عدم
�رشعية الإجراءات الإ�رسائيلية يف مدينة القد�س املحتلة و�ضواحيها كونها جز ًء ال
يتجز�أ من الأر�ض املحتلة ،ي�شري �إىل �أن بلدية االحتالل تمُ ِّيز �ضد الفل�سطينيني بكل
ما يت�صل برتاخي�ص البناء واخلدمات.
ووا�صلت �سلطات االحتالل �سيا�سة الت�ضييق على ن�شاط امل�ؤ�س�سات الأهلية
الفل�سطينية العاملة يف املدينة بادعاء تبعيتها ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،و�/أو
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،على الرغم من و�ضوح هوية تلك امل�ؤ�س�سات.
و�شملت الإجراءات الإ�رسائيلية مداهمة تلك امل�ؤ�س�سات ،منع عقد اجتماعات
لهيئاتها العامة والإدارية ،منع �إقامة �أية احتفال �أو اجتماعات داخل تلك
امل�ؤ�س�سات ،حتى و�إن كان الن�شاط املنوي �إقامته ن�شاط ًا اجتماعي ًا بادعاء �أنه
ن�شاط يخ�ص املنظمة �أو ال�سلطة.
كما وا�ستمرت قوات االحتالل يف انتهاك احلقوق الدينية للفل�سطينيني من خالل
ا�ستمرارها يف �إغالق مدينة القد�س ال�رشقية �أمام امل�ؤمنني من امل�سلمني وامل�سيحيني
وعدم متكينهم من الدخول ال�سل�س للمدينة لأداء �شعائرهم الدينية يف م�ساجدها
وكنائ�سها .ترافق ذلك مع ا�ستمرار �أعمال احلفريات يف حميط امل�سجد الأق�صى
ب�شكل �أ�ضحت تلك الأعمال تهدد �سالمة بنيانه ،وتعر�ضه خلطر االنهيار.
وكان �أكرث امل�شاريع اال�ستيطانية خطورة على م�ستقبل املدينة املحتلة هو �إحياء
م�رشوع خمطط “ .”E1فبعد �ساعات قليلة من الت�صويت يف اجلمعية العامة للأمم
املتحدة على م�رشوع قرار يق�ضي بقبول فل�سطني كدولة مراقب غري ع�ضو يف الأمم
املتحدة� ،أ�صدرت احلكومة الإ�رسائيلية امل�صغرة بتاريخ  ،2012/11/30قراراً
اخلا�صة ب�آالف ال�شقق ال�سكنية يف م�ستوطنة
يق�ضي بدفع الإجراءات التخطيطية
ّ
“معاليه �أدوميم” يف املنطقة التي تربط امل�ستوطنة املذكورة مبدينة القد�س.
كما �شهد العام  2012املزيد من اجلرائم واالعتداءات التي يقرتفها امل�ستوطنون
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امل�سلحون �ضد املدنيني الفل�سطينيني وممتلكاتهم يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها مدينة
القد�س ال�رشقية .و�أخذت االعتداءات خالل هذا العام �شك ً
ال منظم ًا �أكرث من
الأعوام ال�سابقة .ويف الكثري من االعتداءات كتب املعتدون جملة (جباية الثمن)
باللغة العربية على جدران م�ساجد ومنازل وهياكل �سيارات اعتدوا عليها.
وخالل هذا العام ر�صد باحثو املركز ( )219عملية اعتداء اقرتفها امل�ستوطنون.
وتركزت تلك االعتداءات ب�شكل �أ�سا�سي يف حمافظتي اخلليل ونابل�س .وقد
توزعت تلك االعتداءات يف املحافظات على النحو التايل )82( :اعتدا ًء يف
حمافظة اخلليل؛ ( )47اعتدا ًء يف حمافظة نابل�س؛ ( )27اعتدا ًء يف حمافظة رام
اهلل والبرية؛ ( )13اعتدا ًء يف حمافظة قلقيلية؛ ( )15اعتدا ًء يف حمافظة القد�س؛
( )10اعتداءات يف حمافظة �سلفيت؛ ( )18اعتدا ًء يف حمافظة بيت حلم؛ ()3
اعتداءات يف حمافظة جنني؛ و( )2اعتداء يف حمافظة طولكرم و(ا) يف حمافظة
اريحا و( )1يف حمافظة طوبا�س .وال ت�شكل هذه الإح�صائية احلجم احلقيقي
العتداءات امل�ستوطنني ،بل ت�شري �إىل االعتداءات التي متكن باحثو املركز يف
ال�ضفة الغربية من توثيقها.
وبالن�سبة لأ�شكال االعتداءات فقد توزعت على النحو التايل)12( :
اعتداء على املزارعني ورعاة الأغنام
اعتداء على املنازل ال�سكنية؛ ()96
ً
ً
وممتلكاتهم؛ ( )6اعتداءات �إطالق نار؛ ( )11اعتداءاً على الأماكن الدينية؛
اعتداء �آخر ك�أعمال العربدة وقطع
و( )30اعتداء على املركبات؛ و()64
ً
الطرق ور�شق احلجارة جتاه ال�سيارات املدنية الفل�سطينية.
و�أ�سفرت جممل تلك اجلرائم واالعتداءات عن مقتل اثنني من املواطنني
الفل�سطينيني ،ومبقتلهما يرتفع عدد القتلى الفل�سطينيني على �أيدي امل�ستوطنني
منذ اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف �سبتمرب � 2000إىل ( )63فل�سطينياً ،بينهم
( )14طف ً
ال ،و�سيدة واحدة.
 .7جدار ال�ضم (الفا�صل) يف عمق �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
وخالل هذا العام ،وا�صلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أعمال م�صادرة
الأرا�ضي الفل�سطينية لأجل ا�ستكمال بناء جدار ال�ضم (الفا�صل) .ففي تاريخ
� ،2012/7/8أ�صدرت تلك القوات �أمراً ع�سكري ًا يق�ضي بو�ضع اليد على
 567.5دومن ًا من �أرا�ضي بلدة �صوريف� ،شمال غربي مدينة اخلليل� .صدر
الإخطار عن جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي حتت رقم (/15/12ت) وموقع با�سم
«قائد قوات اجلي�ش الإ�رسائيلي يف منطقة يهودا وال�سامرة»؛ نيت�سان الوف .كما
�أرفق الإخطار بخرائط تو�ضح الأرا�ضي امل�ستوىل عليها ،وم�سار اجلدار املنوي
�إقامته على �أرا�ضي البلدة .وجاء يف الإخطار�« :أعلن بهذا انه يتم و�ضع اليد على
الأرا�ضي لأغرا�ض �أمنية� ،أي ل�صالح جدار الأمن» .كما بني الأمر الع�سكري
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موقع الأرا�ضي املنوي اال�ستيالء عليها.
وخالل هذا العام ،ا�ستمر النظام الق�ضائي يف �إ�رسائيل بالقيام بدوره التقليدي يف
خدمة �سيا�سات االحتالل يف هذا امل�ضمار .وردت املحكمة العليا الإ�رسائيلية
العديد من االلتما�سات التي قدمت �إليها من قبل الفل�سطينيني بغر�ض �إخراج
اجلدار من �أرا�ضيهم الزراعية .ويف حاالت نادرة �أقرت املحكمة تعديالت
طفيفة على م�سار اجلدار يف بع�ض املناطق ،مثل �أرا�ضي خربة جبارة ،جنوبي
مدينة طولكرم.
ويعاين ال�سكان املدنيون الفل�سطينيون الذين وجدوا �أنف�سهم مبحاذاة جدار ال�ضم
(الفا�صل) من القيود التي فر�ضتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي على حركتهم
االعتيادية .وخالل هذا العام �أ�ضيفت قيود جديدة على احلركة والتنقل ،ف�ض ً
ال
عن تلك القيود وا�سعة النطاق املفرو�ضة عليهم منذ اندالع انتفا�ضة الأق�صى.
لقد خلق اجلدار �صعوبات �أمام �آالف املزارعني الفل�سطينيني يف الو�صول �إىل
�أرا�ضيهم الزراعية ،ويف ت�سويق منتجاتهم ،وبخا�صة �أن املناطق التي �أقيم اجلدار
فيها تعترب من �أكرث املناطق الزراعية خ�صوبة يف ال�ضفة الغربية ،وتعترب الزراعة
من �أهم م�صادر الرزق الأ�سا�سية يف القرى والبلدات الواقعة فيها� .إن احلقائق
اجلديدة التي فر�ضها بناء اجلدار على �أر�ض الواقع �أدت �إىل تدهور الو�ضع
االقت�صادي يف الأر�ض املحتلة ب�شكل بارز ،وبالتايل �أدى �إىل رفع معدالت الفقر
يف �أو�ساط عدد كبري من العائالت الفل�سطينية.
وال تتوقف �آثار القيود على احلركة على القطاع الزراعي فقط ،بل �إنه ي�شمل كافة
�أوجه الأن�شطة احلياتية لل�سكان .تكبل القيود على حرية احلركة والتنقل حرية
و�صول ال�سكان �إىل امل�ست�شفيات املوجودة يف املدن املجاورة .كما ويت�رضر جهاز
التعليم وذلك لأن الكثري من املدار�س ،وبخا�صة يف القرى ،تعتمد على املعلمني
الذين ي�أتون من خارجها ،ف�ض ً
ال عن امل�سا�س بالعالقات الأ�رسية واالجتماعية،
حيث يحتاج ال�سكان ،وعلى طريف اجلدار على حد �سواء ،للح�صول على
ت�صاريح خا�صة للتنقل ،كما �أن البوابات املقامة يف هيكل اجلدار ُت ْف َت ُح و ُت ْغ َل ُق
�ضمن نظام �أمني �صارم ،ويف �ساعات حمددة .وعادة ما يفاجئ ال�سكان ب�إغالق
هذه البوابات دون �إبداء الأ�سباب.
و�أ�شار تقرير حول “ت�أثري اجلدار على العملية التعليمية” �أ�صدرته وزارة الرتبية
والتعليم يف رام اهلل �إىل ال�صعوبات الكبرية التي تواجهها العملية التعليمية يف
التجمعات ال�سكانية التي ُع ِز َلت خلف اجلدار .وذكر التقرير �أن �أكرب م�شكلة
ترتكز يف التجمعات التي ال يوجد فيها مدار�س على الإطالق ،حيث يكون
يتعر�ض للمعاناة �أثناء تنقّلهم عرب هذا اجلدار ،نظراً لأنهم
املعلمون �أكرث من ّ
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متنوعة تتمثل يف عدم ال�سماح لهم بالو�صول
يتعر�ضون ملمار�سات يومية ّ
�إىل مدار�سهم يف معظم الأيام ،وذلك با�ستخدام حجج وذرائع خمتلفة ،مثلما
يحدث على احلاجز املوجود على اجلدار يف مدخل قرية برطعة يف حمافظة
جنني ،وحجزهم على بوابات اجلدار لعدة �ساعات ،وبعد ذلك يتم منعهم من
يتكرر با�ستمرار خا�صة مع طالب قريتي را�س طرية
الو�صول ملدار�سهم ،وهذا ّ
وال�ضبعة يف حمافظة قلقيلية ،والتعر�ض للمعلمني واملعلمات بالكلمات والألفاظ
النابية با�ستمرار ،وهذه الإهانات تتكرر على كافة احلواجز عند مداخل
اجلدار ،والإ�رصار على التفتي�ش اجل�سدي ،وبخا�صة للمعلمات من قبل اجلنود
املتواجدين على احلاجز ،كما يحدث مع معلمات مدر�سة بنات برطعة حيث
لهن اجلنود با�ستمرار .كما ومينع جنود االحتالل الإ�رسائيلي عند بوابات
يتعر�ض ّ
اجلدار ب�شكل م�ستمر ،موظفي مكاتب الرتبية والتعليم من الو�صول �إىل املدار�س
داخل اجلدار ،وهذا ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى التن�سيق بني املدار�س ومكاتب
الرتبية والتعليم و�إىل �إرباك العملية الرتبوية ب�شكل عام.
 .8غياب العدالة يف النظام الق�ضائي الإ�رسائيلي وجهود مالحقة جمرمي احلرب
�شهد العام  2012ا�ستمرار يف �إنكار حق الفل�سطينيني يف العدالة والتعوي�ض من
قبل منظومة العدالة الإ�رسائيلية ،وكان �أبرز و�أخطر الإجراءات الإ�رسائيلية للتنكر
ل�ضحايا عدوانها املتوا�صل على الفل�سطينيني التعديل رقم ( )8لقانون الأ�رضار
املدنية (م�س�ؤولية الدولة) الإ�رسائيلي ل�سنة  ،1952وال�صادر يف  16يوليو
 .2012ومبوجب هذا التعديل ،الذي �أ�صبح �ساري ًا ب�أثر رجعي من عام ،2000
تعفى دولة االحتالل –�إ�رسائيل -من تعوي�ض الأ�رضار النا�شئة عن �أي عمليات
ع�سكرية تقوم بها قواتها .ويعترب هذا التعديل ميثل نهاية فعلية حلق الفل�سطينيني
يف الو�صول للعدالة الإ�رسائيلية ،وخمالفة �رصيحة لكافة الأعراف والقوانني
الدولية ،حيث �أن القانون الإن�ساين الدويل ي�ؤكد على م�س�ؤولية الدولة عن جميع
الأعمال التي يقوم بها �أفراد قواتها امل�سلحة .وي�أتي هذا التعديل �ضمن تاريخ
طويل من �سيا�سة �إ�رسائيلية ممنهجة لإنكار م�س�ؤوليتها اجلنائية واملدنية عن اجلرائم
التي ترتكبها بحق الفل�سطينيني يف الأر�ض املحتلة ،فلم ي�سبق ولو ملرة واحدة
يف تاريخ االحتالل �إنه مت التحقيق مع م�سئولني �إ�رسائيليني كبار ،الرتكابهم
جرائم حرب ،رغم العدد الكبري من التقارير التي وثقت جرائم حرب و�صفت
باخلطرية ،والتي �صدرت عن الأمم املتحدة ،وجلان التحقيق الدولية ،و�أبرزها
تقرير جولد�ستون عن العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف العام .2009-2008
وي�ؤكد املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،ومن خالل خربته الطويلة يف التعامل
مع منظومة العدالة الإ�رسائيلية� ،أنها منظومة خالية متام ًا من �أية عدالة للفل�سطينيني،
و�إنها تتعمد و�ضع العراقيل �أمامهم حلرمانهم من �أية فر�صة للو�صول للق�ضاء
ب�شكل يحقق العدالة .و�أكدت مفو�ض الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،نافانيثيم
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بيالي ،يف تقريرها الرابع ،على غياب امل�ساءلة ب�ش�أن اجلرائم التي ارتكبت يف
قطاع غزة ،و�أقرت بوجود عقبات مادية ومالية �أمام و�صول �سكان قطاع غزة
�إىل العدالة ،ودعت �إ�رسائيل �إىل �إجراء حتقيقات ح�سب الأ�صول ،و�إىل تعوي�ض
ال�ضحايا ،وعدم التمييز يف الو�صول للعدالة .كما عربت جلنة الأمم املتحدة
للق�ضاء على التمييز العن�رصي عن قلقها �إزاء املعيقات التي يواجهها الفل�سطينيون
للو�صول للعدالة ،وبخا�صة �ضحايا العدوان الإ�رسائيلي امل�سمى بالر�صا�ص
امل�صبوب .و�أكدت اللجنة يف جل�ستها الثمانني ،وخالل مراجعة حالة �إ�رسائيل
يف يومي  15و 16فرباير � ،2012أن هناك معوقات مادية ومالية ت�ضعها �إ�رسائيل
للحيلولة دون و�صول الفل�سطينيني للعدالة.
وبالرغم من �أن منظومة العدالة الإ�رسائيلية �أثبتت عدم نزاهتها �أو مو�ضوعيتها،
�إال �أن املركز يتابع جهوده عرب �آليات العدالة الإ�رسائيلية ،بهدف حتقيق �رشط
ا�ستنفاذ الو�سائل املحلية ،الالزم للجوء للو�سائل الدولية ،ومن ثم موا�صلة اجلهود
على النطاق الدويل ا�ستنادا �إىل مبد�أ الوالية الق�ضائية الدولية.
ولذلك ،ف�إن املركز عادة ما يلج أ� للق�ضاء قبل فوات مدة ايداع الدعوى ،والتي
تنق�ضي مبرور �سنتني على احلادث ،حتى ال ت�ضيع حقوق ال�ضحايا ،ليجد املركز
نف�سه �أمام التعديل رقم  8ل�سنة  2012لقانون الأ�رضار املدنية (م�س�ؤولية
الدولة) الإ�رسائيلي ل�سنة  ،1952والذي يعطي ح�صانه كاملة جلي�ش االحتالل
الإ�رسائيلي يف وجه دعاوى الأ�رضار ،حيث �أنه يعفي �إ�رسائيل من تعوي�ض
�سوء عدم
الأ�رضار النا�شئة عن عمليات ع�سكرية يقوم بها اجلي�ش .ويزيد الأمر ً
حيادية ونزاهة الق�ضاء الإ�رسائيلي ،والذي د�أب على �إنكار م�س�ؤولية اجلي�ش عن
قتل املدنيني الفل�سطينيني .وي�ؤكد ذلك �أن املركز الفل�سطيني ،ورغم متابعته
 100ق�ضية تعوي�ض يف عملية الر�صا�ص امل�صبوب ،ف�إنه وحتى الآن ،ورغم
مرور � 4سنوات على العدوان ،مل يتمكن �إال من حت�صيل تعوي�ض يف حالتني،
ويف احلالتني مل ي�صدر حكم ق�ضائي ،و�إمنا مت تقدير التعوي�ض مبوجب ت�سوية مع
النيابة الع�سكرية.
ومن اجلدير بالذكر� ،أن جهود املركز يف مالحقة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني
�أمام املحاكم ذات الوالية الدولية ،ما زالت تقيد حريتهم يف التنقل حول العامل.
وي�أمل املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان �أن يكون قبول فل�سطني كدولة مراقب
غري ع�ضو يف الأمم املتحدة دفعة جديدة ومهمة جلهوده على هذا ال�صعيد ،حيث
�أن هذه الع�ضوية �ست�ؤمن فر�صة لفل�سطني لالن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية،
والتي تعترب نافذة جديدة ل�ضحايا العدوان الإ�رسائيلي ،وخطوة مهمة على طريق
�إنهاء احل�صانة الإ�رسائيلية �ضد مالحقة القانون الدويل .ويف هذا الإطار يدعو
املركز الرئي�س الفل�سطيني �إىل الإ�رساع يف االن�ضمام للمحكمة ،واالتفاقيات
الدولية واتفاقيات حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين الأخرى.
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ثانيًا :االنتهاكات الفلسطينية حلقوق اإلنسان ومعوقات التحول
الدميقراطي
للعام ال�ساد�س على التوايل ،ظلت حالة االنق�سام وال�رصاع ال�سيا�سي بني حركتي
(فتح) و(حما�س) هي العنوان الأبرز والأخطر وراء تدهور حالة حقوق الإن�سان
على امل�ستوى الداخلي .وقد انعك�ست حالة االنق�سام �سلب ًا على كل مكونات
ال�سلطة الفل�سطينية والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وما تزال تنتج تداعيات خطرية
على كل مقومات املجتمع الفل�سطيني .وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي
�سادت ال�ساحة الفل�سطينية ،يف �أعقاب العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة،
منت�صف نوفمرب� ،إال �أن العام انق�ضى دون �أن تتخذ خطوات جادة على الأر�ض
من �أجل �إنهاء االنق�سام .ويتطلع املركز �أن تتخذ �إجراءات حقيقة وجادة على
الأر�ض لت�رسيع وترية امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية ،و�إعادة االعتبار مل�ؤ�س�سات
ال�سلطة الفل�سطينية.
 .1انتهاك احلق يف احلياة واالعتداء على ال�سالمة ال�شخ�صية
توا�صلت جرائم انتهاك احلق يف احلياة واالعتداء على ال�سالمة ال�شخ�صية خالل
العام  ،2012جراء ا�ستمرار حالة �سوء ا�ستخدام ال�سالح واالعتداء على �سيادة
القانون يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،فقد قتل خالل العام (� )54شخ�صاً،
( )43منهم �سقطوا يف قطاع غزة ،و(� )11آخرون يف ال�ضفة الغربية .ومن
بني جمموع ال�ضحايا �سقط (� )5أطفال و( )3ن�ساء ،فيما �أ�صيب �أكرث من 115
�آخرين .وكان من �أبرز جرائم انتهاك احلق يف احلياة خالل هذا العام مقتل ()7
�أ�شخا�ص على �أيدي م�سلحني مقنعني خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة
يف الفرتة من � 14إىل  22نوفمرب � ،2012أحدهم كان معتق ً
ال لدى جهاز الأمن
الداخلي ،وال�ستة الآخرون �سجناء مدانني من قبل الق�ضاء الع�سكري يف قطاع
غزة ،بالتخابر مع �أجهزة �أمن معادية (قوات االحتالل الإ�رسائيلي) ،و�صدرت
بحقهم �أحكام بالإعدام .كما �شهدت الأر�ض الفل�سطينية املحتلة حوادث �أُخرى
كانت ذات �صلة بـ� :سوء ا�ستخدام ال�سالح �أو العبث به خارج �إطار القانون؛
ا�ستخدام ال�سالح يف نزاعات �شخ�صية وعائلية؛ جرائم قتل مواطنني على خلفية
ما ي�سمى بـ «ق�ضايا �رشف العائلة»؛ وجرائم �إعدام خارج �إطار القانون بحق
مواطنني على خلفية التخابر.
 .2االعتقال غري القانوين وممار�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال �إن�سانية �أو املهينة
�شهدت الأ�سابيع الأخرية من العام � ،2012أجواء �إيجابية يف �إطار الوفاق
الوطني الفل�سطيني ،يف �أعقاب العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة .فقد
�شهدت العالقات بني طريف االنق�سام حت�سن ًا ملحوظاً ،عك�سته جملة الت�رصيحات
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الإعالمية من قبل اجلانبني يف �سبيل دفع عجلة امل�صاحلة �إىل الأمام ،و�إنهاء حالة
الت�رشذم واالنق�سام ،مبا يف ذلك �إنهاء ملف االعتقال ال�سيا�سي .ويف هذا الإطار،
فقد �أعلنت احلكومة يف غزة يف بيان لها يوم  25نوفمرب� ،إثر االجتماع احلكومة
الأ�سبوعي»العفو عن �أ�صحاب الق�ضايا ذات العالقة بال�صدام الداخلي ،وت�شكيل
جلنة خمت�صة للبدء بتنفيذ هذا القرار لي�شكل تد�شين ًا ملرحلة جديدة من مراحل
الوفاق الفل�سطيني الداخلي» .وقد �أ�صدر املركز بيان ًا �أ�شاد فيه بقرار احلكومة
يف غزة� ،آم ً
ال �أن ي�ساهم يف دفع حوارات امل�صاحلة الفل�سطينية قدم ًا و�إمتامها،
لتنهي حالة االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني التي تعي�شها ال�سلطة الفل�سطينية منذ
�ست �سنوات.
وخالل العام  ،2012وا�صلت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومتني يف رام
اهلل وغزة اعتقال مواطنني ب�شكل غري قانوين ،وممار�سة التعذيب وغريه من
�رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو املهينة بحقهم .وظل الطابع
ال�سيا�سي لتلك االعتقاالت واال�ستدعاءات هو ال�سمة الأبرز لتلك االنتهاكات،
وهو ما يعترب �أحد جتليات حالة االنق�سام ال�سيا�سي الداخلي بني حركتي (فتح)
و(حما�س) امل�ستمرة منذ يونيو  .2007و�إىل جانب االعتقاالت ال�سيا�سية،
تربز ب�شكل وا�ضح االعتقاالت ذات الطابع اجلنائي وما يرافقها من خلل يف
الإجراءات القانونية ،وممار�سات التعذيب والإهانة يف مراكز التحقيق والتوقيف
التابعة للأجهزة الأمنية يف ال�ضفة والقطاع.
وا�ستمرت خالل العام ممار�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة القا�سية يف
�سجون ومراكز التوقيف التابعة لأجهزة الأمن وال�رشطة يف قطاع غزة وال�ضفة
الغربية خالل عام  .2012وت�شري حتقيقات املركز �إىل �أن ممار�سة التعذيب يف
مراكز االعتقال والتوقيف قد جاءت �إما انعكا�س ًا حلالة االنق�سام ال�سيا�سي ،حيث
�أقدمت �أجهزة الأمن يف كل من قطاع غزة وال�ضفة الغربية على ممار�سة التعذيب
واملعاملة احلاطة بالكرامة بحق اخل�صوم ال�سيا�سيني� ،أو على خلفية جنائية ،حيث
مار�ست �أجهزة الأمن وال�رشطة خالل عمليات التحقيق اجلنائي مع متهمني
بارتكاب خمالفات جنائية و�أمنية خمتلفة ،عمليات تعذيب قا�سية ومهينة عر�ضت
حياة العديد منهم �إىل اخلطر ال�شديد .ويف حاالت حمددة تعر�ض �أ�شخا�ص
للتعذيب واملعاملة القا�سية يف مراكز توقيف �أمنية و�رشطية �إثر خالفات كان �أحد
�أفرادها يعمل يف جهاز �أمن .وكانت من �أبرز �أ�ساليب التعذيب امل�ستخدمة يف
�سجون ومراكز التوقيف التابعة لأجهزة الأمن وال�رشطة ،ال�شبح وقوف ًا والأيدي
مرفوعة للأعلى �أو على كرا�سي اجللو�س عليها م�ؤذي للج�سم ،ال�رضب با�ستخدام
الأيدي والأرجل على �أنحاء خمتلفة من اجل�سم ،ال�رضب ب�أ�سلوب (الفلكة)،
ال�رضب با�ستخدام الع�صي �أو الأ�سالك البال�ستيكية املجدولة .وهذا عدا عن
و�ضع املحتجزين يف ظروف مهينة يف زنازين �أو غرف �ضيقة ،عزلهم انفرادي ًا
لوقت طويل ،و�إيقافهم ل�ساعات طويلة يف الربد� ،أو حتت �أ�شعة ال�شم�س احلارة.
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وخالل العام  2012تويف �أربعة مواطنني داخل مراكز التوقيف وال�سجون
التابعة للأجهزة الأمنية الفل�سطينية� ،إثنان منهم توفيا يف ال�ضفة الغربية واثنان
�آخران توفيا يف قطاع غزة .وت�شري املعلومات الأولية �إىل تق�صري اجلهات الر�سمية
والإهمال �إما يف توفري الرعاية الطبية الالزمة لل�سجناء واملوقوفني� ،أو يف توفري
احلماية ال�شخ�صية لهم.
 .3ا�ستمرار تعطيل ال�سلطة الت�رشيعية
�شهد العام  2012ا�ستمرار حالة تعطيل عمل املجل�س الت�رشيعي ،لتدخل
عامها ال�ساد�س ،ب�سبب ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي التع�سفية �ضد نواب
املجل�س ،وانق�سام ال�سلطة الفل�سطينية منذ العام  ،2007مما ت�سبب يف غياب
كامل للمجل�س ،وبالتايل غياب �سلطة الت�رشيع والرقابة الأ�سا�سية يف ال�سلطة
الفل�سطينية.
فمن ناحية ،ا�ستمرت قوات االحتالل الإ�رسائيلي بانتهاج جملة من الإجراءات
التع�سفية �ضد نواب املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،وبخا�صة �ضد نواب كتلة
التغيري والإ�صالح ،كان �آخرها �إدراج احلكومة الإ�رسائيلية للكتلة املذكورة على
قائمة الإرهاب بتاريخ  2دي�سمرب  .2012وكذلك �صدور قرار ،يف يوليو
 ،2012من قبل قائد قوات جي�ش االحتالل باعتبار كتلة النواب الإ�سالميني
«�إحتادا حمظورا» ،ا�ستناداً للمادة ( )1( 84ب) لأنظمة الطوارئ ال�صادرة عام
.1945
وقد انتهجت قوات االحتالل هذه ال�سيا�سة �ضد املجل�س الت�رشيعي احلايل بعد
�أن �أعلنت رف�ضها لقبول نتائج االنتخابات الفل�سطينية يف العام  ،2006والتي
�أفرزت �أغلبية ت�رشيعية كبرية ل�صالح حركة حما�س (حركة مقاومة فل�سطينية
ت�صنفها �إ�رسائيل كتنظيم �إرهابي ،لدورها البارز يف املقاومة �ضد االحتالل
الإ�رسائيلي) ،وقررت حينها �إ�رسائيل فر�ض ح�صار على احلكومة الفل�سطينية
التي �شكلتها كتلة التغيري والإ�صالح .كما �أ�صدرت قراراً باعتبار كتلة التغيري
والإ�صالح تنظيم ًا حمظوراً ،مما دفع الكتلة لتغيري �أ�سمها يف ال�ضفة الغربية مبا فيها
القد�س �إىل « كتلة النواب الإ�سالميني» ،وذلك يف يوليو  .2009ت�أتي هذه
الإجراءات يف �إطار �سيا�سة �إ�رسائيلية وا�ضحة تهدف �إىل و�أد التجربة الدميقراطية
الفل�سطينية يف مهدها.
كما ال يزال  14ع�ضواً من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني قيد االعتقال
حتى نهاية عام � ،2012أحد ع�رش منهم من كتلة التغيري والإ�صالح ،ونائبان من
كتلة فتح الربملانية ونائب من كتلة �أبو علي م�صطفى الربملانية .وقد �صدرت �ضد
النواب الثالثة الأخريين �أحكام بال�سجن امل�ؤبد ب�إدعاء م�شاركتهم يف املقاومة
�ضد االحتالل.
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ومن ناحية �أخرى ،ا�ستمرت حالة فو�ضى الت�رشيع يف ال�سلطة الفل�سطينية،
ووا�صلت كتلة التغيري والإ�صالح يف غزة والرئي�س الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية
�إ�صدار قوانني بطريقة خمالفة للقانون والقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني .فقد �أ�صدت
كتلة التغيري والإ�صالح ( )4قوانني خالل العام  ،2012لي�صبح عدد القوانني
التي �أ�صدرتها الكتلة منذ االنق�سام ( )32قانون ًا با�سم املجل�س الت�رشيعي مت ن�رشها
يف جريدة الوقائع الفل�سطينية ال�صادرة يف غزة ،منها  18قانون ًا جديداً ،و10
قوانني معدلة لقوانني �سابقة ،و 4قوانني تتعلق ب�إقرار املوازنة العامة .و�أ�صدرت
الكتلة هذه القوانني با�سم املجل�س الت�رشيعي رغم عدم وجود الن�صاب القانوين
النعقاد املجل�س عند مناق�شة هذه القوانني� ،أو عند �إ�صدارها ،بالإ�ضافة �إىل عدم
م�صادقة الرئي�س الفل�سطيني عليها وفق القانون.
كما ا�ستمر الرئي�س الفل�سطيني يف �إ�صدار قوانني ،با�ستخدام �صالحياته وفق
املادة ( )43من القانون الأ�سا�سي ،حيث �أ�صدر خالل هذا العام ( )9قوانني،
لي�صبح عدد القوانني التي �صدرت من قبل الرئي�س يف ظل االنق�سام هي ()68
قراراً بقانون 23 ،منها قوانني جديدة 23 ،قراراً هي تعديالت �أو �إلغاء لقوانني
�سابقة ،و� 7أخرى تتعلق ب�إقرار املوازنة العامة ،و 15قراراً عبارة عن قرارات على
هيئة قانون يخت�ص املجل�س الت�رشيعي ب�إ�صدارها .ويعيب هذه القرارات بقانون
�إنها �صدرت باملخالفة للمادة ( )43من القانون الأ�سا�سي ،والتي ا�شرتطت �أن
يكون �إ�صدار قرارات بقانون يف حالة ال�رضورة الق�صوى التي ال تقبل الت�أجيل.
 .4ا�ستمرار تدهور �أو�ضاع ال�سلطة الق�ضائية
ً
تغول ال�سلطة التنفيذية
يف
ا
ت�صعيد
2012
�شهدت ال�سلطة الفل�سطينية يف العام
ّ
على ال�سلطة الق�ضائية ،لل�سيطرة عليها ،يف تعد خطري على مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات الذي ت�ضمنه القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني يف املادة ( .)2وي�أتي ذلك
يف �سياق حالة التدهور التي تعاين منها ال�سلطة الق�ضائية منذ انق�سام ال�سلطة
الفل�سطينية يف يونيو  .2007ويذكر �أن حالة االنق�سام قد �أنتجت جهازين
ق�ضائيني منف�صلني متاماً ،واحد يف ال�ضفة الغربية يخ�ضع له �سكان ال�ضفة الغربية
فقط ،والآخر يف قطاع غزة ،ويخ�ضع له �سكان قطاع غزة فقط .ولطاملا طالب
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان بتحييد اجلهاز الق�ضائي عن ال�رصاع ال�سيا�سي
القائم� ،إال �أن غياب الإرادة ال�سيا�سية ال�سليمة ومعيار امل�صلحة العامة� ،أدى �إىل
امتداد االنق�سام ليطال ال�سلطة الق�ضائية.
وخالل العام  ،2012قامت احلكومة يف غزة بعدد من التعيينات والتغيريات
يف مرفق الق�ضاء ،حيث قامت بتاريخ � 25سبتمرب  ،2012بتعيني امل�ست�شار
عادل خليفة رئي�س ًا جديداً لـ «جمل�س الق�ضاء الأعلى» خلف ًا للم�ست�شار عبد
الر�ؤوف احللبي ،الذي مت تعييه رئي�س ًا لديوان الفتوى والت�رشيع يف غزة .كما
عينت احلكومة عددا من الق�ضاة ،كان �أهم هذه التعيينات ،تعيني ال�سيد �أحمد
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عطا اهلل قا�ضي ًا يف املحكمة العليا .وي�ؤكد املركز يف هذا ال�سياق �أن ما تقوم به
احلكومة من تغيريات يف ما �أ�سمته «جمل�س الق�ضاء الأعلى» يثري ت�سا�ؤالت حول
مدى متتع الهيئة املذكورة باال�ستقالل الالزم ملمار�سة مهامها ،ناهيك عن �أن
ت�شكيل الهيئة ككل جاء باملخالفة للقانون .كما ي�ؤكد �أن جميع التعيينات التي
متت يف مرفق الق�ضاء خالل فرتة االنق�سام هي تعيينات خارج �إطار القانون،
حيث �أن تعيني الق�ضاة والنائب العام و�أع�ضاء النيابة يجب �أن يكون بقرار من
الرئي�س وبتن�سيب من جمل�س الق�ضاء الأعلى وفق ما ن�صت عليه املادتان ()18
و ( )63من قانون ال�سلطة الق�ضائية ل�سنة  ،2002وهو القانون الذي �أحال
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني  ،2003له تنظيم مرفق الق�ضاء ،وبالتايل ،يعترب
املركز �أن مرفق الق�ضاء يف غزة مرفق �أمر واقع.
كما ا�ستمر الرئي�س الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية ،يف ا�ستخدام الو�سائل الت�رشيعية
لل�سيطرة على الق�ضاء ،ناهيك عن ا�ستمرار احلكومة هناك يف جتاهل تنفيذ بع�ض
�أحكام حمكمة العدل العليا يف رام اهلل .وميثل �إ�صدار الرئي�س لقرارات بقانون
يف غري حاالت ال�رضورة خمالفة �رصيحة لن�ص املادة  43من القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني  ،2003والتي نظمت �صالحيات الرئي�س يف �إ�صدار قرارات
بقانون حيث ربطت هذه ال�صالحية بوجود �رضورة ق�صوى ال حتتمل الت�أخري.
وقد �شهد العام � 2012صدور قانونني يتعلقان بعمل ال�سلطة الق�ضائية ،وهما:
قرار بقانون رقم ( )3ل�سنة  2012ب�ش�أن الق�ضاء ال�رشعي ،وقرار بقانون رقم
() ل�سنة  2012ب�ش�أن تعديل قانون ت�شكيل املحكمة الد�ستورية ل�سنة .2006

 .5ا�ستمرار تعطيل االنتخابات العامة واملحلية

ظلت حالة االنق�سام القائمة يف ال�سلطة الفل�سطينية منذ العام  ،2007ت�شكل
العقبة الأ�سا�سية �أمام عملية التحول الدميقراطي .ومل جتر االنتخابات العامة
(الرئا�سية والت�رشيعية) لتجديد �رشعية ممثلي ال�شعب التي منحت لهم يف
االنتخابات التي جرت يف العامني  2005و 2006على التوايل .وبقدوم العام
اجلديد يكون قد مر ثالثة �أعوام على انتهاء التفوي�ض ال�شعبي ملمثلي الفل�سطينيني
يف االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية دون �أن تتمكن ال�سلطة الوطنية من �إجراء
انتخابات عامة.
وعلى م�ستوى جمال�س الهيئات املحلية ،جرت خالل العام انتخابات جزئية يف
ال�ضفة الغربية دون قطاع غزة .وقد انتقد املركز �إجراء انتخابات حملية يف ظل
حالة االنق�سام ،وطالب احلكومتني يف رام اهلل وغزة بتوفري ال�رشوط املو�ضوعية
والأجواء الالزمة لإجراء انتخابات �شفافة ونزيهة تعك�س �إرادة الناخبني يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ويف مقدمة هذه ال�رشوط �إطالق احلريات العامة،
واحرتام حقوق الإن�سان املكفولة د�ستورياً ،مبا فيها احرتام احلق يف حرية العمل
ال�سيا�سي ورفع احلظر عن ممار�سة الن�شاطات ال�سيا�سية .وبذلك يكون قد مر
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ثالثة �أعوام �أي�ض ًا على انتهاء الفرتة القانونية ملجال�س الهيئات املحلية يف قطاع
غزة ،والتي كان �آخر انتخاباتها يف دي�سمرب  ،2005مما ي�ستوجب �رضورة جتديد
�رشعية هذه املجال�س عرب االنتخابات ،و�ضمان �إجراء االنتخابات يف كافة جمال�س
الهيئات املحلية.
انتهى العام  ،2012ومل جتر االنتخابات العامة والت�رشيعية يف �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية ،ومل يتم الإعالن عن موعد جديد لإجراء تلك االنتخابات ،على
الرغم من الأجواء االيجابية التي �سادت بني حركتي (فتح) و(حما�س) ،و�سيل
الت�رصيحات التي تعلن عن قرب التو�صل للم�صاحلة ،يف �أعقاب العدوان
الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة .وبح�سب القانون الفل�سطيني يتوجب على
الرئي�س الفل�سطيني �أن يعلن عن �إجراء االنتخابات الت�رشيعية قبل ثالثة �أ�شهر من
موعدها املحدد ،وهو ما مل يتم.
و�شكل �إجراء انتخابات جمال�س الهيئات املحلية يف مدن وقرى ال�ضفة الغربية
بتاريخ � 20أكتوبر ،احلدث الأبرز يف ملف االنتخابات خالل �سنوات االنق�سام
الداخلي منذ العام  .2007وقد اعتربت هذه االنتخابات انتكا�سة جلهود
امل�صاحلة الوطنية والتفاهمات والتي تو�صل �إليها الطرفان يف نهاية العام ،2011
مبا يف ذلك �إجراءات انتخابات عامة وت�رشيعية يف غ�ضون الن�صف الأول من
العام .2012
من جهة �أخرى ،انتهى العام  ،2012ومل جتر انتخابات جمال�س الهيئات املحلية
يف قطاع غزة ،وا�ستمرت احلكومة يف غزة يف تعيني جمال�س حملية مقربة منها يف
البلديات ،مع الإبقاء على بع�ض املجال�س املحلية املح�سوبة عليها.

 .6انتهاك احلق يف حرية الر�أي والتعبري

�شهد العام  ،2012ا�ستمرار ارتكاب احلكومتني الفل�سطينيتني يف قطاع غزة
وال�ضفة الغربية و�أجهزتهما الأمنية ،املزيد من انتهاكات احلق يف حرية الر�أي
والتعبري ،ووثق املركز اعتداءات جديدة �ضد ال�صحفيني والعاملني يف و�سائل
الإعالم املختلفة� ،إ�ضافة �إىل ك ّتاب الر�أي ومواطنني �آخرين كل يف منطقة نفوذه،
وبخا�صة �ضد التوجهات التي تتعار�ض مع توجهات كل منهما .ويف ال�سياق
ذاته ،وا�صلت الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة ا�ستدعاء ن�شطاء حركة (فتح)،
بع�ضهم ب�شكل متكرر ،واحتجاز عدد كبري منهم ل�ساعات طويلة ،فيما ا�ستمرت
الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية باعتقال ن�شطاء ينتمون �إىل حركة (حما�س)
لفرتات طويلة .وال زالت احلكومة يف غزة متنع دخول وتوزيع ال�صحف اليومية
الثالث التي ت�صدر يف ال�ضفة الغربية ،وهي (القد�س ،احلياة اجلديدة ،والأيام)،
فيما متنع احلكومة يف ال�ضفة الغربية طباعة وتوزيع �صحيفتي فل�سطني والر�سالة
اللتني ت�صدران من قطاع غزة.
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ففي غزة ،وا�صلت احلكومة و�أجهزتها الأمنية ،ارتكاب املزيد من االنتهاكات
للحق يف حرية الر�أي والتعبري يف القطاع .وكانت �أبرز تلك االنتهاكات خالل
العام � ،2012ضمن املحاور التالية :ا�ستدعاء ،احتجاز واعتقال �صحفيني؛
تعر�ض �صحفيني لل�رضب على �أيدي �أفراد الأمن؛ منع �صحفيني وو�سائل
الإعالم من �أداء عملهم؛ تدخل كتائب الق�سام يف احتجاز �صحفيني /مواطنني
وت�سليمهم للأجهزة الأمنية؛ وا�ستدعاء ،احتجاز ،واعتقال مواطنني على خلفية
الر�أي والتعبري .هذا �إىل جانب ا�ستمرار احلكومة يف منع دخول وتوزيع ال�صحف
اليومية الثالث التي ت�صدر يف ال�ضفة الغربية.
ويف ال�ضفة الغربية ،توا�صلت انتهاكات احلق يف حرية الر�أي والتعبري من
قبل احلكومة يف رام اهلل ،و�أجهزتها الأمنية ،وتندرج تلك االنتهاكات حتت
املحاور التالية :توقيف �صحفيني /مواطنني من قبل جهات ق�ضائية على ذمة
ق�ضايا ر�أي؛ ا�ستدعاء ،احتجاز واعتقال �صحفيني وتعر�ض عدد منهم لل�رضب؛
تعر�ض �صحفيني لل�رضب على �أيدي �أفراد الأمن؛ منع �صحفيني وو�سائل الإعالم
من �أداء عملهم؛ تعر�ض �صحفيني العتداءات مركبة خالل تغطيتهم مل�سريات
�سلمية؛ ا�ستدعاء ،احتجاز واعتقال مواطنني على خلفية الر�أي والتعبري؛ وحجب
مواقع �إلكرتونية يف ال�ضفة الغربية .كما ا�ستمرت االنتهاكات غري الر�سمية (من
قبل جهات جمهولة الهوية) يف ال�ضفة الغربية ،رغم تراجعها ل�صالح االنتهاكات
الر�سمية .وال تزال احلكومة يف رام اهلل ،متنع طباعة وتوزيع �صحيفتي فل�سطني
والر�سالة اللتني ت�صدران من قطاع غزة.

 .7انتهاك احلق يف التجمع ال�سلمي

�شهدت الأ�سابيع الأخرية من العام  2012تطورات هامة ومناخات ايجابية
فيما يتعلق بحالة احلق يف حرية التجمع ال�سلمي ،يف �إطار التوجهات الإيجابية
نحو امل�صاحلة الوطنية .وانتهى العام  2012وحركة التحرير الوطني الفل�سطيني
(فتح) يف ذروة اال�ستعدادات لإقامة مهرجان احتفايل بالذكرى  48النطالقتها
يف �ساحة جممع ال�رسايا و�سط مدينة غزة ،وهي املرة الأوىل التي حتيي فيها احلركة
انطالقتها يف القطاع منذ العام  .2007و�سبق ذلك �أن متكنت احلركة من تنظيم
م�سريات حا�شدة يف خمتلف مدن وحمافظات قطاع غزة ت�أييداً للرئي�س حممود
عبا�س وم�ساعيه يف احل�صول على اعرتاف اجلمعية العامة للأمم املتحدة بفل�سطني
كدولة مراقب غري ع�ضو.
ويف ال�ضفة الغربية متكنت حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وللمرة الأوىل
منذ بداية الإنق�سام الفل�سطيني يف العام  ،2007من االحتفال يف ذكرى
انطالقتها ،و�شهدت مدن اخلليل ،رام اهلل ،ونابل�س ،م�سريات وجتمعات يف تلك
الذكرى .وللمرة الأوىل �شاركت حركة (فتح) يف مهرجان االنطالقة املركزي
الذي نظمته حركة (حما�س) يف قطاع غزة .املركز �إذ يرحب بهذه التطورات
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الإيجابية واملناخات التي من �ش�أنها توفري فر�ص امل�صاحلة الداخلية ،ف�إنه يتطلع �إىل
�أن تنتهي حقبة الإجراءات والقيود التي فر�ضتها احلكومتان يف غزة ورام اهلل،
و�أجهزتهما الأمنية ،على احلق يف حرية التجمع ال�سلمي.
و�سبق هذه التطورات ،وعلى امتداد العام  ،2012ا�ستمرار احلالة ذاتها التي
�شهدتها الأعوام ال�سابقة والتي ات�سمت بفر�ض قيود على احلق يف التجمع
ال�سلمي من قبل احلكومتني والأجهزة االمنية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
فقد �شهد قطاع غزة خالل العام  ،2012ا�ستمرار منع وف�ض اجتماعات �سلمية
من قبل الأجهزة الأمنية ،وكان �أبرزها االنتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية
بحق االعت�صام الن�سوي الأ�سبوعي املطالب ب�إجناز امل�صاحلة الفل�سطينية يف مدينة
غزة� ،إ�ضافة �إىل التجمعات ال�سلمية التي طالبت بحل �أزمة الكهرباء يف القطاع.
وتعر�ض عدد من امل�شاركني يف تلك التجمعات لالعتداء بال�رضب �أو االحتجاز
خالل تفريقها .كما فر�ضت الأجهزة الأمنية �إجراءات احرتازية من �ش�أنها تقييد
حق املواطنني بعقد االجتماعات العامة ،وكانت موجهة يف معظمها لن�شطاء
حركة (فتح) ،وبخا�صة خالل الفرتة التي �سبقت ذكرى انطالقة حركة (فتح)
يف مطلع يناير  ،2012و�إحياء فعاليات ذكرى وفاة الرئي�س الراحل يا�رس عرفات
والتي ت�صادف  11نوفمرب .وتعدت الإجراءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية يف
غزة لتطال جتمعات خا�صة ال تندرج �ضمن االجتماعات العامة التي ت�ستوجب
�إ�شعار اجلهات الر�سمية وفق ًا للقانون كالندوات ،حفالت� ،أو م�ؤمترات ،كان من
املقرر �أن تعقد يف �أماكن مغلقة .وقد �أكد القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة ،2003
يف املادة ( )26بند  5على« :عقد االجتماعات اخلا�صة دون ح�ضور �أفراد
ال�رشطة ،وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون».
ويف ال�ضفة الغربية ا�ستمرت احلكومة يف ال�ضفة الغربية و�أجهزتها الأمنية يف
ارتكاب االنتهاكات حلق املواطنني يف عقد التجمعات ال�سلمية ،وبخا�صة
تلك التجمعات التي خرجت �ضد توجهاتها .وكانت �أبرز تلك االنتهاكات ما
ارتكبته الأجهزة الأمنية بحق امل�شاركني يف امل�سرية ال�سلمية التي خرجت يف رام
اهلل رف�ض ًا لزيارة نائب رئي�س الوزارء الإ�رسائيلي يف ذلك الوقت� ،شا�ؤول موفاز،
ملقر املقاطعة ،والتي رافقها �أعمال �رضب واحتجاز بحق امل�شاركني وال�صحفيني.
ويف املقابل وثق املركز العديد من التجمعات ومظاهر االحتجاج يف حمافظات
ال�ضفة الغربية بدعم من قيادات من حركة (فتح) ،رف�ض ًا للغالء املعي�شي ،ومل
تتعر�ض لها الأجهزة الأمنية رغم خروج بع�ضها عن الطابع ال�سلمي.

 .8انتهاك احلق يف تكوين اجلمعيات

وا�صلت احلكومتان يف غزة ورام اهلل انتهاك احلق يف تكوين اجلمعيات خالل
العام  .2012و�شهد هذا العام فر�ض املزيد من القيود على عمل اجلمعيات
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وامل�ؤ�س�سات الأهلية ب�شكل عام عرب جملة ممار�سات و�إجراءات �إدارية اتخذتها
احلكومتان كل يف نطاق واليته ونفذه .ومع تلك القيود ت�ضاءلت امل�ساحة
واحليز العام املتاح ملنظمات املجتمع املدين .وتخالف تلك الإجراءات والقيود
التزامات ال�سلطة الفل�سطينية يف احرتام وحماية و�ضمان هذا احلق كما ورد يف
املعايري الدولية واملحلية ذات العالقة.
ففي قطاع غزة ،ا�ستمرت انتهاكات احلق يف تكوين اجلمعيات ،فيما وا�صلت
وزارة الداخلية التدخل يف �ش�ؤون املنظمات الأهلية لإحكام �سيطرتها عليها
ب�شتى الطرق .فقد وا�صلت دائرة ت�سجيل اجلمعيات يف وزارة الداخلية تع�سفها
يف ا�ستخدام �سلطتها اخلا�صة بت�سجيل اجلمعيات وحولتها �إىل �سلطة منح
تراخي�ص وفق معايري غري حمددة يف خمالفة وا�ضحة لن�ص القانون .كما وا�صلت
وزارة الداخلية �إغالق اجلمعيات دون م�سوغ قانون ،مبا يف ذلك �سحب
تراخي�ص جمعيات ،ف�ض ً
ال عن قيام وزارة الداخلية مبنع ن�شاطات وفعاليات
ملنظمات �أهلية خالف ًا للقانون.
وخالل العام  ،2012ا�ستمرت احلكومة يف غزة يف العمل بقرارات و�إجراءات
�إدارية من �ش�أنها فر�ض مزيد من القيود املفرو�ضة �أ�ص ً
ال على عمل اجلمعيات.
ومن بني هذه القرارات ،قرار جمل�س الوزراء يف غزة بتاريخ  31مايو 2011
بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات ل�سنة  .2003وعزز هذا القرار
م�ساو لدور الوزارة
دور وزارة الداخلية يف الرقابة على اجلمعيات ،لتجعله
ٍ
املخت�صة (الوزارة التابع لها ن�شاط اجلمعية) ،مما ي�شكل خمالفة وا�ضحة لقانون
اجلمعيات .وقد �أكد املركز بطالن هذا التعديل وعدم د�ستوريته ،وطالب جمل�س
الوزراء يف غزة ب�إعادة النظر يف القرار ،يف بيان �صدر عن املركز بتاريخ 11
�أغ�سط�س  .2012وبعد تيقن املركز من عدم ا�ستجابة جمل�س الوزراء للمطالبة،
قام بتقدمي طعن يف �صحة القرار بتاريخ  7يونيو � ،2012أمام املحكمة العليا يف
غزة ب�صفتها الد�ستورية .وقد رف�ضت املحكمة النظر يف الطعن بتاريخ  18يونيو
 ،2012ب�إدعاء �أنها غري خمت�صة للنظر يف الدعوى.
ويف ال�ضفة الغربية ،توا�صلت انتهاكات احلق يف تكوين اجلمعيات ،فيما فر�ض
املزيد من القيود القانونية عرب قرارات بقانون �أ�صدرها الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س .ومل يطر�أ �أي جديد خالل هذا العام على القيود واالنتهاكات
وا�سعة النطاق التي اتخذتها احلكومة رداً على الأحداث يف قطاع غزة ،و�سيطرة
حركة (حما�س) على القطاع يف يونيو  .2007وكان من بني الإجراءات التي
اتخذتها احلكومة قرار حل  103جمعيات �أهلية يف ال�ضفة الغربية .وما يزال
هذا القرار �ساري املفعول حتى الآن ،ومل تراجع احلكومة يف رام اهلل خطواتها
بالرغم من مطالبات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لها بذلك .ومنذ ذلك احلني �أي�ض ًا
ترف�ض وزارة الداخلية ت�سجيل �أي جمعية جديدة مقربة �أو حم�سوبة على حركة
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(حما�س) ،وذلك حتت مربرات �أمنية.
ومن جهة �أخرى ،ال تزال ال�سلطة الفل�سطينية ترف�ض تنفيذ قرارات املحاكم
الفل�سطينية بخ�صو�ص عدد من اجلمعيات يف ال�ضفة.

 .9ا�ستمرار العمل بعقوبة الإعدام

�أ�صدرت املحاكم يف قطاع غزة خالل هذا العام (� )6أحكام بالإعدام )4( ،منها
�صدرت عن حماكم ع�سكرية ،و(� )2صدرا عن حماكم مدنية .ووفق معلومات
املركز ف�إن ( )3مدنيني جرت حماكمتهم �أمام حماكم ع�سكرية خالف ًا للقانون.
وخالل الفرتة ذاتها مل ي�صدر �أي حكم �إعدام يف ال�ضفة الغربية .وبذلك يرتفع
عدد �أحكام الإعدام ال�صادرة عن الق�ضاء الفل�سطيني منذ ن�ش�أة ال�سلطة يف العام
 1994وحتى نهاية العام � 2012إىل ( )131حكم ًا بالإعدام.
و�شهد العام  ،2012زيادة ملحوظة يف تنفيذ �أحكام الإعدام ،فقد نفذت
احلكومة يف غزة (� )6أحكام �إعدام ،نُفذت �إحداها بحق مواطن مدين �صدر
بحقه حكم بالإعدام عن حمكمة ع�سكرية .وبذلك ترتفع �أحكام الإعدام التي
نُفذت يف قطاع غزة منذ �سيطرة حركة (حما�س) على ال�سلطة يف يونيو 2007
�إىل ( )14حكما ،فيما مل ُينفذ �أي حكم �إعدام يف ال�ضفة الغربية خالل الفرتة
نف�سها.
ويف هذا ال�سياق ،يثمن املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان موقف الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س باالمتناع عن امل�صادقة على تنفيذ �أي من �أحكام
الإعدام ال�صادرة عن املحاكم الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام
 .2005ويرى املركز ب�أنه ميكن اال�ستناد �إىل هذا املوقف بوقف العمل بعقوبة
الإعدام على امل�ستوى التنفيذي لل�سلطة الفل�سطينية �إىل �إلغاء هذه العقوبة القا�سية
واملهينة على امل�ستوى الت�رشيعي يف �أقرب وقت.

� .10أثر االنق�سام ال�سيا�سي على احلقوق االقت�صادية واالجتماعية يف قطاع غزة

توا�صل تدهور جممل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني
الفل�سطينيني يف قطاع غزة ،ب�سبب ا�ستمرار االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني
وتنازع ال�صالحيات بني احلكومتني الفل�سطينيتني يف كل من رام اهلل وغزة.
وكان للإجراءات املختلفة التي اتخذتهما كل من احلكومتني على ال�صعيد
االقت�صادي واالجتماعي� ،أثر بالغ يف تفاقم معاناة �سكان القطاع .وتزامنت
تلك الإجراءات مع توا�صل احل�صار ال�شامل الذي تفر�ضه �سلطات االحتالل
احلربي الإ�رسائيلي على القطاع منذ �أكرث من �ست �سنوات ،ك�شكل من �أ�شكال
العقاب اجلماعي �ضد ال�سكان املدنيني ،والذي كر�س خنق ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
�شام ً
وقو�ض كافة املحاوالت الهادفة �إىل حت�سني �أو�ضاع ال�سكان املعي�شية
الّ ،
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واحرتام كرامتهم الإن�سانية .وخالل العام  2012عاين الآالف من موظفي
القطاع احلكومي و�أفراد �أ�رسهم ،والذين كانوا يتقا�ضون رواتبهم من موازنة
ال�سلطة الفل�سطينية ،ب�سبب ا�ستمرار قطع احلكومة يف رام اهلل رواتبهم ،وذلك
منذ بدء االنق�سام ال�سيا�سي يف منت�صف العام  .2007يف املقابل ا�ستمرت معاناة
الع�رشات من موظفي القطاع احلكومي املدين والع�سكري ،والذين يتقا�ضون
رواتبهم من موازنة ال�سلطة الفل�سطينية ،وخا�صة �أولئك املح�سوبني على حركة
(فتح) ،وذلك ب�سبب ا�ستمرار متابعتهم ومالحقتهم من قبل احلكومة يف غزة
و�أجهزتها الأمنية.
وخالل العام  ،2012ازداد تدهور معظم اخلدمات املقدمة لل�سكان يف قطاع
غزة ،وذلك جراء االنق�سام ال�سيا�سي .وقد تدهورت الأو�ضاع ال�صحية ل�سكان
القطاع ،وبخا�صة املر�ضى منهم ،ب�سبب عدم انتظام توريد الأدوية وامل�ستلزمات
الطبية للمرافق ال�صحية احلكومية يف قطاع غزة ،مبا فيها امل�ست�شفيات واملراكز
الطبية .وقد خلف ذلك �أزمة عميقة وم�ستدامة متثلت يف النق�ص ال�شديد من
الأدوية والعالجات وامل�ستلزمات الطبية ،ولفرتات خمتلفة من العام .وعلى الرغم
من الأزمة املالية التي ع�صفت مبوازنة ال�سلطة الفل�سطينية ،غري �أن عدد الأ�صناف
الدوائية ،و�أ�صناف امل�ستلزمات الطبية املختلفة ،التي ال تتوافر يف املرافق ال�صحية
يف قطاع غزة ،كبدت املر�ضى ،مبن فيهم املر�ضى الذين يعانون �أمرا�ض ًا مزمنة،
معاناة كبرية نف�سية ومادية ،حيث بات الع�رشات منهم غري قادرين على حتمل
تكلفة احل�صول على مثل هذه العالجات والأدوية .وت�أثر الع�رشات من مر�ضى
القطاع ب�سبب حرمان وزارة الداخلية يف رام اهلل العديد من املر�ضى ،والذين ال
تتوفر �إمكانيات عالجهم يف م�شايف القطاع ،من ال�سفر للخارج ب�سبب رف�ضها
جتديد جوازات �سفرهم ،وا�ستمرار منع حتويل جوازات جديدة للوزارة يف غزة
لتجديد جوازات �سفر املواطنني الفل�سطينيني يف غزة .ويف املقابل �أدى �إغالق
وزارة ال�صحة بغزة ملكاتب دائرة العالج يف اخلارج يف غزة ،وتوقفها لأيام� ،إىل
تعطيل الع�رشات من حتويالت العالج باخلارج ملر�ضى القطاع .كما ا�ستمر منع
وزارة الداخلية بغزة للعديد من مواطني القطاع ،وبخا�صة �أع�ضاء حركة (فتح)،
من ال�سفر �إىل اخلارج ،عرب معرب رفح� ،أو معرب بيت حانون (�إيريز).
وباتت �أزمة نق�ص الطاقة الكهربائية يف قطاع غزة �أحد �أهم التحديات التي
تواجه �سكان القطاع ،و�أ�صبحت هم ًا �إ�ضافي ًا ي�ضاف �إىل تدهور الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية لل�سكان ،نظراً الرتباطها الكبري ب�إمكانية الو�صول �إىل
العديد من اخلدمات الأ�سا�سية .وقد عانت املرافق احليوية ال�صحية ،مبا فيها مرافق
�إمدادات املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي ،وامل�ست�شفيات والعديد من املرافق
احليوية الأخرى .وبات الهم ال�شاغل ملواطني القطاع البحث عن و�سائل طاقة
بديلة ،ما �أدى �إىل وقوع عدد من ال�ضحايا جراء ا�ستخدام املولدات الكهربائية،
�أو ال�شموع ،لتعوي�ض النق�ص الدائم يف �إمدادات الكهرباء.
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وقد عرب املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان عن قلقه العميق للآثار الناجمة عن
تلك الأزمة ،ومن االنعكا�سات اخلطرية املرتتبة على ذلك ،والتي ت�ؤثر ب�شكل
مبا�رش على كافة اخلدمات احليوية ،وبخا�صة �إمدادات مياه ال�رشب ،تعطل املرافق
ال�صحية ،مبا فيها امل�ست�شفيات واملراكز الطبية ،وعمل حمطات ال�رصف ال�صحي.
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التوصيات
يف ظل ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي و�إجراءاته التع�سفية وعدوانه على الأر�ض
الفل�سطينية وانتهاكاته اخلطرية �ضد املدنيني الفل�سطينيني ،ويف ظل ا�ستمرار حالة
االنق�سام الفل�سطيني ،والتي تراجعت معها حالة حقوق الإن�سان واحلريات يف
ال�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن املركز يوجه التو�صيات التالية للمجتمع الدويل و�صناع
القرار الفل�سطيني.

التو�صيات للمجتمع الدويل

ي�شدد املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان على موقف املجتمع الدويل ب�أن قطاع
غزة وال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س ،ال يزاالن حتت االحتالل الإ�رسائيلي،
رغم �إعادة انت�شار قوات االحتالل الإ�رسائيلي على حدود قطاع غزة يف العام
 .2005وي�ؤكد ا�ستمرار �سيا�سات العقاب اجلماعي والإغالق املفرو�ضة على
قطاع غزة من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،والتي ت�صاعدت ب�شكل كبري منذ
ح�صول حركة حما�س على �أغلبية برملانية يف االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية
يف العام  .2006وي�ؤكد املركز �أي�ض ًا على الإقرار الدويل بوجود التزام على
�إ�رسائيل باحرتام اتفاقيات حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل ،وبخا�صة
العرف الدويل اخلا�ص بقوانني احلرب واتفاقيات جنيف واملادة  3امل�شرتكة
منها .وي�شدد على �أن �إ�رسائيل ملزمة بتطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان
وقانون احلرب بالتبادل �أحيان ًا وبالتوازي �أحيان ًا �أخرى ،وفق ما يحقق حماية
�أف�ضل للمدنيني و�إن�صاف ال�ضحايا.
ويف �ضوء ا�ستمرار املمار�سات القمعية والتع�سفية وم�صادرة الأرا�ضي
واال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية ،والعدوان وا�ستهداف املدنيني يف قطاع غزة،
وبخا�صة العدوان الإ�رسائيلي الأخري عليها ،والذي �أ�ستمر لأ�سبوع كامل ،من
الق�صف البحري واجلوي والربي على املناطق ال�سكنية يف قطاع غزة ،ف�إن املركز
الفل�سطيني يتوجه للمجتمع الدويل ومكوناته ،وبخا�صة الأمم املتحدة ،والدول
الأطراف ال�سامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف ،واالحتاد الأوروبي - ،يف
�إطار التزامها الطبيعي باحرتام و�إنفاذ القانون الدويل -بالتعاون والتكامل للعمل
بالتو�صيات التالية:
1 .1يطالب املجتمع الدويل والأمم املتحدة بالعمل بكل الو�سائل لتمكني
ال�شعب الفل�سطيني من نيل حقه يف تقرير امل�صري ،من خالل جت�سيد
الدولة الفل�سطينية ،والتي �أقرت بوجودها اجلمعية العامة ب�أغلبية �ساحقة،
و�أن ت�ستخدم يف ذلك و�سائل القانون الدويل املختلفة ،مبا فيها الو�سائل
العقابية ،لإنهاء االحتالل للدولة الفل�سطينية.
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2 .2يطالب الأمم املتحدة بالعمل على توفري حماية دولية للفل�سطينيني يف
الأر�ض املحتلة ،والعمل على توفري �ضمانات ملنع تكرار العدوان على
الأر�ض الفل�سطينية ،وبخا�صة قطاع غزة.
3 .3يطالب الأطراف ال�سامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف ،العمل على
�ضمان �إلزام �إ�رسائيل ،كدولة ع�ضو يف هذه االتفاقيات ،بتطبيق اتفاقيات
جنيف يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.
4 .4يدعو الدول املوقعة على اتفاقيات حقوق الإن�سان ،وبخا�صة العهدين
الدوليني ،ال�ضغط على �إ�رسائيل لاللتزام ببنود االتفاقية يف الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة ،و�إلزامها بت�ضمني حالة حقوق الإن�سان يف الأر�ض
املحتلة يف تقاريرها املرفوعة للجان املخت�صة.
5 .5يدعو الدول املوقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على
�ضمان تطبيقها ،وذلك مبد واليتها الق�ضائية الداخلية ملحا�سبة جمرمي
احلرب ،بغ�ض النظر عن جن�سية مرتكب اجلرمية ومكان ارتكابها ،لتمهيد
الطريق ملحا�سبة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني ،و�إنهاء حالة احل�صانة التي
يتمتعون بها منذ عقود.
6 .6ينا�شد الدول ،التي مدت واليتها الق�ضائية الداخلية ملحا�سبة جمرمي احلرب
من �أي مكان ،عدم االن�صياع لل�ضغوط الإ�رسائيلية الرامية �إىل احلد من هذه
الوالية بغية �إبقاء حالة احل�صانة التي يتمتع بها جمرمو احلرب الإ�رسائيليون.
7 .7يطالب املجتمع الدويل ككل بالعمل على وقف م�شاريع التو�سع
اال�ستيطاين الإ�رسائيلي يف الأر�ض الفل�سطينية ،من خالل فر�ض عقوبات
على امل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،وجترمي التعامل واالجتار معها.
8 .8يطالب اجلمعية العامة ب�إحالة تقرير غولد�ستون ملجل�س الأمن ،متهيداً
لإحالته من قبل املجل�س للمحكمة اجلنائية الدولية ،وذلك مبوجب املادة
( )13فقرة (ب) من نظام روما الأ�سا�سي.
9 .9ينا�شد الأمم املتحدة الت�أكيد على �أن حما�سبة جمرمي احلرب يف ال�رصاع
الفل�سطيني الإ�رسائيلي �رشط لتحقيق اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة .و�أن
ال�سالم ال ميكن �أن يبنى على ح�ساب حقوق الإن�سان وال�ضحايا.
1010يطالب اجلمعية العامة وجمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة باخلروج
ب�إعالن �رصيح ي�ؤكد �أن �سيا�سة الإغالق الإ�رسائيلي يف غزة وجدار ال�ضم
(الفا�صل) يف ال�ضفة الغربية غري قانونيني ،ومن ثم �إحالة الأمر ملجل�س
الأمن لفر�ض العقوبات الالزمة لإجبار �إ�رسائيل على �إزالتهما.
1111يطالب املجتمع الدويل وخا�صة الأمم املتحدة – يف ظل �إخفاقة يف وقف
العدوان على ال�شعب الفل�سطيني� -أن يفي كحد �أدنى بالتزامه يف القيام
ب�إعمار قطاع غزة ،بعد �سل�سلة الأعمال العدائية التي قامت بها �إ�رسائيل
�ضد القطاع ،والتي ا�ستهدفت خاللها ،وب�شكل مبا�رش ،البنى التحتية
هناك.
 1212يطالب الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي بتحديد موقف وا�ضح �ضد جدار
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ال�ضم (الفا�صل) ،وذلك يف ظل القبول الدويل لفل�سطني كدولة على
حدود يونيو  ،1967حيث �أن اجلدار يقتطع �أجزاء كبرية من �أر�ض الدولة
الفل�سطينية.
1313ينا�شد االحتاد الأوروبي بتفعيل املادة الثانية من اتفاقية ال�رشاكة الإ�رسائيلية
– الأوروبية ،والتي ت�رشط احرتام �إ�رسائيل حلقوق الإن�سان لتطبيق االتفاق،
حيث يجب على االحتاد الأوروبي عدم جتاهل االنتهاكات واجلرائم
الإ�رسائيلية �ضد املدنيني الفل�سطينيني.
1414ينا�شد املجتمع الدويل ،وبخا�صة الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي ،بالعمل
على ت�شجيع دولة فل�سطني لالن�ضمام لالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان
والقانون الإن�ساين الدويل.
1515ينا�شد املجتمع الدويل والدول العربية خا�صة بدعم جهود امل�صاحلة
الفل�سطينية ،من خالل ممار�سة �ضغط �سيا�سي على طريف االنق�سام لإمتام
امل�صاحلة ،وقبول املجتمع الدويل بنتائجها ،ل�ضمان عدم تكرار الإجراءات
العقابية التي �أتخذها املجتمع الدويل �ضد حكومة الوحدة الوطنية ال�سابقة.
1616ينا�شد االحتاد الأوروبي وهيئات حقوق الإن�سان بال�ضغط على قوات
االحتالل الإ�رسائيلي ملنعها من التعر�ض لل�صيادين ،وال�سماح لهم بال�صيد
بحرية دون قيود على امل�سافات �أو الو�سائل ،باعتبار ال�صيد موردا �أ�سا�سيا
ال غنى عنه لالقت�صاد يف قطاع غزة.

التو�صيات ل�صناع القرار الفل�سطيني

�شهد العام  2012ا�ستمرار تراجع احلقوق واحلريات يف مناطق ال�سلطة
الفل�سطينية يف ظل االنق�سام ،والذي دخل عامة ال�ساد�س على التوايل .وقد
ا�ستمر �أي�ض ًا الغياب الكامل للمجل�س الت�رشيعي ،ودوره الت�رشيعي والرقابي .كما
ا�ستمر طرفا االنق�سام يف زج الق�ضاء الفل�سطيني يف �أتون ال�رصاع الفل�سطيني
الداخلي ،مما جعل الق�ضاء الفل�سطيني حم ً
ال للت�شكيك يف ا�ستقالليته وقانونية
ت�شكيلة ،وبالتايل ،قدرته على االلتزام مببادئ العدالة و�سيادة القانون .يف �ضوء
ذلك ،ف�إن املركز الفل�سطيني يطالب �صناع القرار الفل�سطيني بالتعاون والتكامل
للعمل بالتو�صيات التالية:
1 .1يطالب الرئي�س الفل�سطيني ،ويف ظل االعرتاف بفل�سطني كدولة مراقب
غري ع�ضو يف الأمم املتحدة ،بالعمل على ان�ضمام فل�سطني جلميع اتفاقيات
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل ،وي�شدد على املبا�رشة باجراءات
التوقيع وامل�صادقة ب�شكل فوري على االتفاقيات التالية:
•نظام روما الأ�سا�سي املن�شيء للمحكمة اجلنائية الدولية ل�سنة .1998
•اتفاقيات جنيف لقانون احلرب ل�سنة  1949ومالحقها للعام .1977
•العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة  ،1966والربوتوكولني
امللحقني بها ،الربوتوكول الأول املتعلق بتفعيل ال�شكاوى الفردية ل�سنة
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 ،1966والثاين املتعلق ب�إلغاء عقوبة الإعدام ل�سنة . 1989
•العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�سنة .1966
•اتفاقية الق�ضاء علي جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ل�سنة .1979
•اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ل�سنة .1984
•اتفاقية حقوق الطفل ل�سنة .1989
•اتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة ل�سنة .2006
2 .2يطالب حركتي (فتح) و(حما�س) واحلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة بتطبيق اتفاقية امل�صاحلة املوقعة بتاريخ  4مايو  2011فوراً ودون �أي
�أعذارٍ �أو ت�أخري.
3 .3يطالب �أطراف امل�صاحلة توفري جميع املعلومات املتعلقة ب�سري جهود
امل�صاحلة للجمهور ،وفق ًا ملا متليه مبادئ ال�شفافية واملحا�سبة.
4 .4يطالب �أطراف امل�صاحلة الفل�سطينية التجهيز الفوري لالنتخابات الت�رشيعية
والرئا�سية ،مبا ي�ضمن �إجراءها يف �أجواء ت�ضمن حرية ونزاهة العملية
االنتخابية ،يف ظل احرتام كامل للحقوق واحلريات ،وبخا�صة حرية التعبري
والتجمع ال�سلمي والعمل ال�سيا�سي ،علم ًا ب�أن ال�صفة التمثيلية للمجل�س
الت�رشيعي والرئي�س الفل�سطيني قد �سقطت يوم ا�ستحقاق االنتخابات يف
يناير  ،2010و�أن وجودهما احلايل من باب ت�سيري الأعمال حلني عقد
االنتخابات.
5 .5يطالب الرئي�س الفل�سطيني بااللتزام بال�رشوط التي و�ضعتها املادة 43
ملمار�سة �صالحياته يف �إ�صدار قرارات بقانون ،و�أهمها �رشط ال�رضورة
الق�صوى التي ال حتتمل الت�أخري.
6 .6يطالب الرئي�س الفل�سطيني بالإلغاء الفوري للقرار بقانون ال�صادر يف
نوفمرب  2012املتعلق بتعديل قانون ت�شكيل املحكمة الد�ستورية ل�سنة
.2006
7 .7يطالب كتلة التغيري والإ�صالح بالتوقف فوراً عن عقد جل�سات با�سم
املجل�س الت�رشيعي ،وعدم �إ�صدار �أي قانون يف ظل االنق�سام.
8 .8يطالب جمل�س الوزراء يف غزة بالرتاجع عن قراره ل�سنة  2011غري
الد�ستوري املعدل لالئحة التنفيذية ل�سنة  2003لقانون اجلمعيات.
9 .9يطالب �أطراف امل�صاحلة بعر�ض جميع القوانني التي �صدرت يف ظل
االنق�سام على املحكمة الد�ستورية فور ت�شكيلها ،ب�صفتها اجلهة الوحيدة
التي تقرر يف د�ستورية القوانني.
1010يطالب احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بتفعيل اجلهود من �أجل
الق�ضاء على مظاهر الفلتان الأمني و�سوء ا�ستخدام ال�سالح ،و�أن يتوقفا
فوراً عن توفري غطاء من احل�صانة للمت�سببني بهذه احلالة ،لدوافع �سيا�سية.
1111يطالب احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بتحمل م�س�ؤوليتيهما يف
وقف جميع االنتهاكات املتعلقة بحرية الر�أي والتجمع ال�سلمي ،وحما�سبة
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امل�سئولني عن هذه االنتهاكات بالطرق القانونية.
1212يطالب وزارتي الداخلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة التوقف فوراً عن
االعتقال ال�سيا�سي ،وي�ؤكد املركز �أن جميع ال�ضحايا لهم احلق يف مالحقة
م�سئويل الوزارة جنائي ًا واملطالبة بالتعوي�ض� ،إذا ثبت �أن اعتقالهم جاء خالف ًا
للقانون ،و�أن حقهم يف مالحقة املنتهكني حلقوقهم ال ت�سقط بالتقادم.
1313يطالب النيابة العامة التدخل الفوري لوقف ظاهرة ا�ستدعاء املواطنني �أمام
الأجهزة الأمنية دون �إذن من النيابة ،وي�ؤكد املركز �أن النيابة العامة هي
اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن توجيه �أمر باحل�ضور �أو الإح�ضار.
1414يطالب �إدارة ال�سجون ومراكز التوقيف �إطالق جميع املحتجزين واملوقفني
ب�شكل غري قانوين ،فوراً ودون �أي ت�أخري .وي�شدد املركز على �أن مديري
مراكز التوقيف وال�سجون لهم ال�سلطة الكاملة يف ذلك ،بل عليهم واجب
قانوين ،و�إال تعر�ضوا للم�س�ؤولية القانونية وملالحقة ق�ضائية ال ت�سقط
بالتقادم.
1515يطالب احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بالوقف الفوري للتعذيب
يف ال�سجون ومراكز االحتجاز ،وتقدمي كل امل�شتبه فيهم بارتكابها
للمحا�سبة واملحاكمة ،وي�ؤكد املركز على عدم �سقوط هذه اجلرائم مبرور
املدة وفق ما �أكده القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
1616يطالب وزارتي الداخلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة التوقف فوراً عن
التدخل يف �ش�ؤون ون�شاطات اجلمعيات ،و�أن تلتزم كل منهما بحدود
�صالحياتها التي حددها قانون اجلمعيات ل�سنة .2000
1717يطالب جمل�س الق�ضاء الأعلى باملبادرة لإعادة توحيد مرفق الق�ضاء يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كخطوة �أوىل لت�صحيح �شامل يف مرفق الق�ضاء
ي�ضمن ا�ستقاللية ونزاهة ال�سلطة الق�ضائية.
1818يطالب الرئي�س الفل�سطيني باللجوء ،دون ت�أخري� ،إىل اجلمعية العامة للأمم
املتحدة لإحالة تقرير غولد�ستون �إىل جمل�س الأمن.
1919يطالب احلكومة يف غزة والرئي�س الفل�سطيني بوقف العمل بعقوبة الإعدام،
واالمتناع عن تنفيذ الأحكام التي �صدرت� ،إىل حني �إلغاء عقوبة الإعدام
من الت�رشيعات الفل�سطينية .وي�شدد املركز يف هذا ال�سياق على �أن �أحكام
الإعدام التي تنفذ يف غزة هي عبارة عن قتل خارج �إطار القانون لأنها
تتم دون م�صادقة الرئي�س الفل�سطيني ،وفق ًا ملا ي�شرتطه القانون الأ�سا�سي
وقانون الإجراءات اجلزائية.
2020يطالب احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة باتخاذ �إجراءات �صارمة
يف حق كل من يثبت تورطه يف اعتداءات على احلريات العامة.
2121يطالب احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بتفعيل مبد�أ ال�شفافية يف
م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينة ،وذلك بت�سهيل الو�صول للمعلومات ،من
خالل توفري جميع املعلومات املتعلقة بال�ش�أن العام للجمهور ،وبخا�صة عن
طريق املواقع االلكرتونية للوزارات والهيئات احلكومية املختلفة.
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2222يطالب احلكومة يف قطاع غزة بالعمل اجلدي على حل �أزمة الكهرباء،
وتوفري جميع املعلومات املتعلقة ب�أزمة الكهرباء للجمهور ،كما يطالبها
بالعمل مع �رشكة توزيع الكهرباء ل�ضمان امل�ساواة يف التوزيع واجلباية.
2323يطالب احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بتفعيل قانون املعاق
الفل�سطيني رقم ( )4ل�سنة  ،1999وبخا�صة فيما يتعلق بحقهم يف مرافق
منا�سبة لهم ،وحقهم يف العمل.
2424يطالب احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة باحرتام احلق يف التنقل،
وي�ؤكد املركز يف هذا ال�سياق �أن تقييد حرية التنقل وال�سفر ال تكون �إال
ب�أمر ق�ضائي ،وفق ما ن�ص عليه القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
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املركــز الفلسطيني حلقــوق 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.
املركز حائز على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام 1996
(فرن�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
قطاع غزة .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.

