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تتددققييقق  للغغوويي:: مئيره شِر

تتصصممييمم:: ستيفاني وروتي للتصميم

ششككرر  ووتتققددييرر
نشكر البروفيسور شمعون زندبنك على تعاونه.

روني سومك، على سماحه لنا باستخدام قصيدته "خط الفقر"
وللمصورين اللذين أسهموا بصورهم.

للالالننضضمماامم  إإللىى  ااجلجلممععييةة  ووللتتققددميمي  االلتتببررععااتت،،  ههااتتفف::  66552211221188--0022
اجلمعية هي منظمة مستقلة ال تتلقى أي متويل حكومي أو حزبي

أأككثثرر  ممنن  أأيي  ووققتت  ممضضىى



احلق في املساواة

احلق في العيش بكرامة

احلق في الصحة

احلق في التعليم

حق السكن

احلق في احملاكمة العادلة

حرية التنقل

حرية التعبير عن الرأي

حرية احلصول على املعلومات

احلق في اخلصوصية

وقحرية األديان واملعتقدات
حق



العيش بكرامة

السكن الالئق

صحة وعافية

وقار الشيخوخة

احلق في املساواة

مساواة املواطنني العرب في إسرائيل

حرية التعبير عن الرأي والتظاهر

حقوق خلف القضبان

حقوق اإلنسان في املناطق احملتلة

حرية املعلومات واحلق في اخلصوصية

اإلجراءات العادلة

املكوث اجلبري في املصحات النفسية

حرية الدين واملعتقدات

املواطنة واإلقامة

املهاجرون طلبا للعمل

التربية على قيم حقوق اإلنسان

في خدمة اجلمهور

التبرعات واملنح

طاقم مستخدمي جمعية حقوق املواطن في إسرائيل

الطالب اجلامعيون

"إذا مت املس بحقوق الفرد الشخصية في فترة تدرك فيها النفس اإلنسانية

أهمية هذه احلقوق وقدسيتها، يكون هذا املس مقتصرا على الفرد الذي مست

حقوقه؛ غير أن املس بحقوق الفرد في أيامنا هذه يعني تشويه مقومات األمة

وتعريض اجملتمع بأسره إلى اخلطر، ألن مصطلح احلق يتزعزع ويضيع".

ألكسيس دي طوكيل

جمعية حقوق املواطن - ألن احلقوق ليست كلها محفوظة

"متى تبدأ احلاجة إلى حقوق اإلنسان؟ في األماكن الصغيرة، قريبا من البيت".

إلينور روزفلت
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هناك حاجة في أي نظام حكم، مبا في ذلك النظام الدميقراطي، إلى جهات حترص على حقوق اإلنسان بحيث تكون غير متعلقة  بالسلطة وباملصالح
اخملتلفة. تزيد أهمية هذه احلاجة في دولة إسرائيل لعدم وجود دستور مكتوب أو "وثيقة حلقوق اإلنسان" ملزمة. التوتر القائم بني االعتبارات األمنية
للدولة وبني حقوق اإلنسان يدفع، في العديد من األحيان، حقوق اإلنسان إلى زاوية مهجورة، فال يتمتع األفراد أو الفئات في اجملتمع اإلسرائيلي

مبساواة كاملة في احلقوق، بل ويلحق بهم متييز تاريخي ممأسس ومستمر.

أقيمت ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ففيي  إإسسرراائئييلل عام 1972 كهيئة مستقلة وغير حزبية، وضعت نصب أعينها حماية حقوق اإلنسان واملواطن في إسرائيل وفي
املناطق احملتلة. وقد رسخ مؤسسو اجلمعية رؤياهم على املبادئ واحلقوق التي جاءت في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفي وثيقة االستقالل. تتصدر
جمعية حقوق املواطن اليوم طليعة جمعيات حقوق اإلنسان في إسرائيل وهي أكبرها، وهي الوحيدة التي تعنى بكافة أشكال حقوق اإلنسان: ابتداء من
احلق في احلياة وانتهاء بحرية املعلومات، ومن احلق في التعلم وحتى احلق في حرية التعبير عن الرأي. تهدف نشاطات اجلمعية إلى حماية حقوق
األفراد والفئات اخملتلفة في اجملتمع - نساء ورجال، متدينون وعلمانيون، يهود وعرب، ذوو اآلراء السياسية من اليمني ومن اليسار، العاطلون عن العمل،

العمال األجانب وغيرهم.

¥

التربية وقسم النشاطات اجلماهيرية واإلرشاد - وذلك في
ثالث دوائر: في القدس، في تل أبيب وفي حيفا. ينتخب
أعضاء اجلمعية، مرة كل سنتني، مجلسا إداريا يتألف من
حوالي 13 عضوا، ومن بينهم شخصيات مركزية من

اجملاالت الثقافية، القانونية، التربوية واألكادميية، حيث
يقومون بوظائفهم متطوعني. ينعقد اجمللس اإلداري مرة
في الشهر ويتخذ قراراته املتعلقة حول املواقف املبدئية في
املسائل املطروحة على جدول األعمال، ويصادق على خطة

عمل اجلمعية وميزانية نشاطاتها.

جمعية حقوق املواطن في إسرائيل هي جمعية مستقلة
متاما في نشاطاتها، ويعود مصدر مواردها املالية إلى

رسوم العضوية والتبرعات من
البالد

دورات استكمال وورشات عمل، إصدار منشورات نظرية
وتربوية ودفع املبادرات التي تهدف إلى االعتراف بأهمية
حقوق اإلنسان كركيزة حيوية ألي مجتمع دميقراطي.
تولي اجلمعية أهمية خاصة إلى النشاطات التربوية بني

أوساط العاملني االجتماعيني، قوى األمن (اجليش، الشرطة،
مصلحة السجون وحرس احلدود)، وبني أوساط متخذي
القرار في سلطات الدولة الرسمية والسلطات احمللية. إلى
جانب هذه النشاطات، تعالج اجلمعية آالف التوجهات
الواردة من اجلمهور مباشرة عن طريق ""ااخلخلطط  االلههااتتففيي
ااململببااششرر  حلحلققووقق  ااإلإلننسساانن""  وهو خط هاتفي مباشر خلدمة

األشخاص الذين انتهكت حقوقهم.

جمعية حقوق املواطن هي جمعية مؤلفة من أعضاء، يعمل
فيها طاقم مهني ثابت مؤلف من حوالي أربعني رجال
وامرأة، يعملون في ثالثة أقسام ? القسم القانوني، قسم

تعمل اجلمعية على أصعدة مختلفة بهدف تغيير السياسة
املنتهجة أو استصدار سابقة قانونية، وحتسني حقوق
اإلنسان واملواطن ألكبر عدد من الناس، قدر اإلمكان:
ععللىى  االلصصععييدد  االلققضضاائئيي، تتوجه اجلمعية إلى القضاء في

احلاالت التي يتم فيها انتهاك حقوق الفرد أو اجملموعة،
ويتم التوجه، في معظم احلاالت، إلى احملكمة العليا، وفي
بعض األحيان ينتج عن البت في هذه القضايا سوابق
قانونية هامة ومبدئية. ععللىى  االلصصععييدد  ااجلجلممااههييرريي، تقوم
اجلمعية بنشر تقارير حول حقوق اإلنسان وتقدمها إلى
اجلهات املسئولة ذات الشأن وإلى اجلمهور عامة، وتقوم
بنشاطات إرشادية وإعالمية بواسطة مركز املعلومات،
املنشورات، موقع اجلمعية على اإلنترنت ووسائل اإلعالم.
ععللىى  االلصصععييدد  االلتتررببوويي، تقوم اجلمعية بنشاطات في
جهازي التربية والتعليم العبري والعربي، عن طريق

مساعدة اإلنسان على تغيير السياسة

جمعية حقوق املواطن -
ألن احلقوق ليست كلها محفوظة
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تتففررغغ  ااحلحلككووممةة،،  ففيي  االلسسننووااتت  االلععششرر  ااألألخخييررةة  ووععللىى  ااألألخخصص
ففيي  االلسسننتتنيني  ااألألخخييررتتنيني،،  ممصصططللحح  ""ددووللةة  االلررففااهه""  ممنن
ممضضااممييننهه  ووتتننتتههجج  سسييااسسةة  تتززييدد  ممنن  ققووةة  ااألألققووييااءء..  ييععككسس
ههذذاا  االلتتغغييرر  ففيي  االلتتووججهه  االلففررقق  ببنيني  ممففههوومم  االلتزام  ببااحلحلققووقق
ااالالججتتممااععييةة،،  االلتتيي  ييححقق  للككلل  ممووااططنن  أأوو  ممققييمم  االلتتممتتعع  ببههاا،،
ووااللتتيي  الال  تتققلل  ععنن  أأههممييةة  ااحلحلققووقق  ااململددننييةة  ووااللسسييااسسييةة  --  ووببنيني
ااململففههوومم  االلققااضضيي  ببأأنن  االلسسللططةة  متمتننحح  ححسسننااتتههاا  للللففققررااءء،،
مبمبووججبب  إإممككااننييااتتههاا  ووححسسنن  ننووااييااههاا..  ببككللممااتت  أأخخررىى  --  حتحتوولل
ااحلحلككووممةة  االلتتيي  تتففضضلل  ررففااههييةة  ااألألققللييةة  ععللىى  ررففااههييةة  ااألألغغللببييةة،،
اخلدمات االجتماعية  ممنن  ححققووقق  إإللىى  ححسسننااتت..  ووققدد  ققللصصتت
ممججممووععةة  ممنن  االلققوواانننيني  االلتتيي  متمت  سسننههاا  ففيي  االلسسننتتنيني  ااألألخخييررتتنيني
ممنن  ققييممةة  ااململسسااععددةة  ااحلحلككووممييةة  االلووااسسععةة،،  االلتتيي  ككااننتت  تتههددفف
إإللىى  ضضمماانن  ظظررووفف  املعيشة بكرامة  للللججممييعع،،  ووضضمماانن
ممسستتووىى  ممععققوولل  ممنن  ااحلحلققووقق  االلصصححييةة  ووححققووقق  االلتتععللمم  للغغييرر

ااململققتتددرريينن..

تتععمملل  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ففيي  إإسسرراائئييلل،،  مبمبففررددههاا
ووببااللتتععااوونن  ممعع  ممننظظممااتت  ححللييففةة،،  ممححااووللةة  ككببحح  ههذذاا  االلننههجج
االلذذيي  تتننتتههججهه  ااحلحلككووممةة  ووممننعع  ااململسس  غغييرر  ااململببََررّّرر  ببااللففئئااتت

االلضضععييففةة  ففيي  ااجملجملتتممعع..

خط الفقر / روني سومك

وكأمنا ميكننا رسم خط لنقول: الفقر من حتته. ها هو اخلبز ذو األلوان

الرمادية الرخيصة يتحول إلى أسودوحبات الزيتون في صحن صغيرعلى

الطاولة. ويطير احلمام في اجلو، ليلقي التحيةعلى أنغام جرس بائع الكاز في

العربة احلمراء، وكان أيضا صوت وقع األحذية املطاطية على األرض

املوحلة. كنت صبيا، في بيت يدعى "براكية"

في حي سموه "معبراه".وكان اخلط الوحيد الذي رأيته، خط األفق وكل شيء

حتته كان يبدو فقيرا.
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ييووسسفف  ففددللوونن، من مواليد سنة 1950، مطلق وأب ألربعة أوالد، كان ميلك مصنعا
للنسيج، ولكنه اضطر إلى إقفاله بعد أن اعترضته ضائقة اقتصادية. بعد إقفال املصنع،
عمل فدلون في مجاالت االستيراد، املبيعات والتسويق، توزيع الصحف، أعمال مختلفة في
املقاهي وفي املغاسل يوميا، على مدى سنوات طويلة، بعيدا عن بيته، حتى أقيل من مكان
عمله األخير عام 2000، ومنذ ذلك احلني لم ينجح في إيجاد مصدر رزق له. لقد رفضت أماكن
العمل التي توجه إليها بنفسه عقب إعالنات نشرتها، أو عقب توجيهه من قبل دائرة التشغيل،

قبوله للعمل معللة ذلك بسنه املتقدمة.

بعد إقالته، توجه إلى دائرة التشغيل وحصل على مخصصات البطالة حتى شهر كانون األول 2001.
بعد انتهاء فترة استحقاقه خملصصات البطالة، فضل فدلون عدم املطالبة مبخصصات تأمني الدخل،
إال أنه بعد مضي سنة من محاوالته في قطاع األعمال دون جناح، توجه إلى مؤسسة التأمني الوطني.
وقد مت االعتراف باستحقاقه خملصصات تأمني الدخل وبدأ يتقاضى مخصصات شهرية ابتداء من
شهر متوز 2002 مببلغ 1587 ش.ج.، حيث كان هذا املبلغ دخله الوحيد. ال ميلك فدلون بيتا خاصا

به وليست له أمالك، وقد سكن عند أقربائه وعند صديق له مدة طويلة.
وقد قررت الكنيست تقليص هذه اخملصصات املتواضعة أيضا. فقد مت تقليص مخصصات تأمني
الدخل التي متنحها مؤسسة التأمني الوطني لسنة 2003، والتي تعتبر الوسيلة الرئيسية لضمان
احلد األدنى من العيش بكرامة. وقد اتخذ القرار بالتقليص مبعدل يزيد عن 600 ش.ج. للعائلة،
دون إجراء نقاش جدي ودون فحص فيما إذا كان متلقو اخملصصات سيتمكنون من العيش بكرامة
في أعقاب هذه اخلطوة. ينطبق هذا التقليص على كافة املستحقني، دون التمييز بني من لديهم
القدرة على العمل وبني من ليست لديهم مثل هذه القدرة، كاألشخاص الذين يعانون من إعاقة

صحية معينة أو املتقدمني في السن نسبيا، مثل يوسف فدلون.

قدمت جمعية حقوق املواطن في إسرائيل بالتعاون مع حركة محاربة الفقر التماسا إلى
محكمة العدل العليا تطالبان فيه بإلغاء التقليص. لم ينته النظر في االلتماس بعد.

يوسف فدلون. تصوير: يوآب ليف∂

العيش بكرامة
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تقوم وزارة اإلسكان، منذ حوالي خمس سنوات، بإجراء
"حمالت" تتيح شراء شقق في املساكن الشعبية بشروط أدنى
من الشروط التي ينص عليها القانون األصلي. وقد قامت
16،000 عائلة بشراء الشقق التي تسكنها في إطار هذه

احلمالت. كان من املفروض جمع العائدات من بيع هذه
الشقق في صندوق خاص يقوم بتمويل بناء شقق جديدة في
إطار مشروع املساكن الشعبية، غير أن معظم هذه األموال
لم تصل إلى وجهتها، بل مت حتويلها إلى شركة عميغور،

بسبب وجود اتفاقية فاضحة بينها وبني وزارة املالية، تضمن
للشركة تعويضات هائلة عن بيع الشقق. تتعارض هذه

االتفاقية مع قواعد اإلدارة السليمة ومتس باملصالح العامة
مسا الذعا ومتنع من آالف املواطنني التمتع بحقوقهم في
السكن. وقد وجه تقرير مراقب الدولة الصادر في نيسان
2003 نقدا الذعا حول  نشاط احلكومة في هذا اجملال.

قام منتدى املساكن الشعبية بالتوجه إلى رئيس احلكومة
مطالبا بإلغاء االتفاقية وبالعمل على إعادة 900 مليون
ش.ج. إلى خزينة الدولة بهدف إقامة صندوق املساكن

الشعبية.

تعمل جمعية حقوق املواطن، ففيي  االلسسننووااتت  ااألألخخييررةة، في
إطار منتدى (فوروم) املساكن الشعبية، الذي أقامته

مجموعة من املنظمات النشطة ميدانيا في عام 1997،
مبساعدة شتيل (خدمات الدعم واالستشارة للمنظمات).
يعمل املنتدى جاهدا على دفع قانون املساكن الشعبية
قدما، بهدف متكني سكان املساكن الشعبية من شراء

الشقق التي يسكنون فيها. وقد توج هذا اجملهود
بالنجاح عام 1998، عندما صادقت الكنيست على
القانون، غير أن هذا القانون قد مت جتميده فورا في
إطار قانون التسويات وألغي نهائيا في شهر أيلول

2003، كخطوة إضافية في التوجه القاضي بالتهرب من

التزامات الدولة برفاهية مواطنيها وبحقوقهم.

دد،،  ههيي  سسييددةة  ممنن  ششمماالل  االلببالالدد، لم تنه تعليمها االبتدائي وأقيلت من عملها عقب إغالق اخمليَطة
التي كانت تعمل فيها، فتوجهت إلى مكتب التشغيل في مكان سكناها، حيث مت توجيهها هناك إلى
دورتي تأهيل مهني، كانت شروط القبول فيهما تفوق قدراتها بكثير. لم يقتصر األمر على توجيهها
إلى دورات كان من الواضح مسبقا أنها لن تقبل فيها بل تعداه إلى إرسالها إلى دورات عقدت في
مكان بعيد عن مكان سكناها، وبدأت في ساعات الصباح املبكرة، إذ كان من الواضح أنها لن
تتمكن من الوصول في الوقت إلى الدورة حتى وإن استقلت أول حافلة من مكان سكنها.

بعد رفض قبولها في هاتني الدورتني، اللتني لم تتناسبا أصال مع قدراتها، قامت دائرة التشغيل
بتسجيلها على أنها "رافضة عمل"، وحرمت من حقها في احلصول على مخصصات تأمني الدخل.

قدمت جمعية حقوق املواطن استئنافا باسم السيدة د. إلى محكمة العمل في الناصرة. وقد ذكرت
ممثلة اجلمعية في االستئناف أن هذه احلالة هي واحدة من حاالت كثيرة، األمر الذي يثير الشك
بوجود سياسة منتهجة من قبل دائرة التشغيل تهدف إلى حرمان طالبي العمل من مخصصاتهم.
بعد مضي شهرين من تقدمي االستئناف أبلغت دائرة التشغيل محكمة العمل بأنها توافق على
قبول االلتماس وإلغاء تعريف هذه السيدة على أنها "رافضة عمل" وقد منحت احملكمة هذا التبليغ

صفة قرار حكم.

انتزاع احلقوق دون تبرير

السكن         الالئق
أين اختفت األموال؟
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الكثير من املرضى إلى خطر جسيم، ومس مسا الذعا بحقوقهم
الصحية وحقهم في احلياة وسالمة اجلسم. وقد مس هذا القرار
أيضا باحلق في املساواة، فهو مييز بني املرضى الذين يعانون من
 األمراض املستعصية، حيث مت إدراج أدوية تعالج جزءا من هذه
األمراض فقط، واستقصاء أدوية تعالج باقي هذه األمراض  من

سلة اخلدمات الصحية.

قدمت جمعية حقوق املواطن في شهر شباط 2003 بالتعاون مع
النقابة الطبية في إسرائيل ومنظمة تسفي (مستهلكو اخلدمات
الصحية في إسرائيل) التماسا إلى محكمة العدل العليا بواسطة
برنامج حقوق اإلنسان التابع لكلية القانون في جامعة تل أبيب
ضد هذا القرار. في أعقاب تقدمي االلتماس قررت احلكومة
تخصيص األموال بهدف توسيع سلة اخلدمات، ومبا في ذلك
تخصيص مليوني ش.ج. لزيادة مخصصات مبطيرا. إال أن املبلغ
الذي مت تخصيصه، وهو 20 مليون ش.ج. فقط هو نقطة في بحر.

وبعيد عن تلبية االحتياجات الصحية األساسية.

إإسستترر  سسببككططوورر هي أم ألربعة أوالد، تعمل كممرضة منذ حوالي
خمس وثالثني سنة في صندوق خدمات الصحة الشاملة وهي
اليوم نائبة مديرة أحد مشافي املسنني. مت تشخيص السيدة
سبكطور في شهر آذار 2002 كمريضة بسرطان الغدد
الليمفاوية الذي احلق ضررا بنخاعها الشوكي وبكافة الغدد في
جسمها. وقد كانت بحاجة إلى دواء يدعى مبطيرا، حيث اتضح
بأن فرصها في التوصل إلى نتائج جيدة جراء استخدام هذا
الدواء تزيد بنسبة كبيرة عن فرص العالج الكيميائي العادي. إال
أنه لم تتم املصادقة على هذا الدواء في إطار سلة اخلدمات
الصحية إال ألنواع من السرطان تقل خطورة عن سرطان الغدد
الليمفاوية، فاضطرت السيدة سبكطور إلى دفع مبلغ يتراوح بني
80،000 - 100،000 ش.ج. على حسابها الشخصي لشراء

الدواء، حيث تعافت من مرضها خالل أشهر معدودة.

قررت احلكومة، في إطار اخلطة االقتصادية، عدم انعقاد اللجنة
الشعبية لتوسيع سلة اخلدمات الصحية في عام 2003، وعدم
النظر بتاتا في توسيع سلة اخلدمات. قد عرّض هذا القرار حياة

صحة وعافية
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الصحة للجميع
قدمت جمعية حقوق املواطن في شهر
حزيران عام 2000 التماسا إلى
محكمة العدل العليا ضد وزير الصحة
وصناديق املرضى، مطالبة بإقامة
عيادات في البلدات البدوية غير
املعترف بها في النقب. وقد استمر
النظر في هذا املوضوع أكثر من ثالث
سنوات، حيث التزمت الدولة بإقامة
ثماني عيادات، غير أنها أقامت عمليا
ثالث عيادات فقط. تواصل اجلمعية
متابعة التطورات وتنتهج أساليب
قانونية وجماهيرية لضمان إتاحة
اخلدمات الصحية للسكان البدو في

النقب.



"كنت أظن في شبابي بأن

ال أهمية سوى للمال.

اآلن في شيخوختي، أعلم بأن ذلك

صحيح".

أوسكار وايلد

السكن الشعبي احملمي
السكن الشعبي احملمي هو إطار سكني متت مالءمته الحتياجات املسنني فيما يتعلق بتجهيزات الشقق، الوقاية، األمن وغيرها. ال
يوجد اليوم أي إطار قانوني ملزم، يحدد معايير لبناء هذه الشقق وشروط القبول إليها. ولذلك تقوم مختلف شركات اإلسكان بوضع
قواعد خاصة بها. قامت جمعية حقوق املواطن بالتعاون مع خدمات املسن في وزارة الرفاه االجتماعي، بتقدمي اقتراح أنظمة (في
إطار قانون مراقبة دور املسنني، لعام 1965) لوضع معايير لهذا النوع من السكن للمسنني. من شأن اقتراح هذه األنظمة وضع
معايير (دنيى) ملزمة لنواح مختلفة مثل: مساحة الوحدة السكنية وشكلها؛ حجم املساحات العامة؛ اإلنارة والوقاية؛ اخلدمات
األساسية؛ شروط القبول؛ حقوق وواجبات السكان والعاملني؛ طرق االرتباط بني دار املسنني والسكان (االتفاقيات)، وغيرها. يتم

اآلن النظر في هذا االقتراح من قبل وزارة العدل.

بانعدام وجود معايير ملزمة فيما يتعلق بالقبول إلى السكن احملمي للمسنني، يحدث أكثر من مرة أنه يتم رفض توجهات مقدمي
الطلبات إلى أحد أطر السكن احملمي الشعبي، دون تعليل وبإجراءات ال تتناسب وأسس تقدمي اخلدمات العامة. دد،،  ممنن  سسككاانن  ححييففاا،
قدمت من روسيا منذ فترة طويلة، متقاعدة تعيش مبفردها، سكنت في شقة تابعة إلحدى شركات اإلسكان الشعبي بأجر منخفض.
في اآلونة األخيرة انخفض مستوى املعيشة في منطقة سكناها فتوجهت د. إلى شركة اإلسكان وطلبت تبديل شقتها احلالية مبسكن
محمي حيث مستوى املعيشة هناك أفضل واألجر أقل، وخاصة ألنها ستكون هناك على مقربة من أبناء سنها. رفضت الشركة طلبها
دون أي تعليل. فتوجهت ثانية، ولكنها رفضت في هذه املرة أيضا دون أي تعليل. توجهت د. إلى جمعية حقوق املواطن بطلب لفحص
سبب الرفض، فقامت اجلمعية مبراسلة شركة اإلسكان بشكل متواصل، حيث مت قبول د للسكن احملمي الشعبي في آخر األمر.

حقوق املسنني املعاقني
من كتب له القدر بأن يكون معاقا بعد أن وصل إلى سن 60 سنة (للنساء) وسن 65 سنة (للرجال) من غير املمكن، وفق الوضع
القانوني القائم، أن يعترف به كمعاق بكل ما يتعلق باحلقوق اخلاصة باحلركة: حقوق توقيف السيارات واخلصم في ضرائب شراء
السيارة. بدأت جمعية حقوق املواطن بتحضير اقتراح لتعديل القانون فيما يتعلق بحقوق توقيف السيارات وهي تفحص ما ميكن

فعله بشأن احلقوق املالية للمسنني املعاقني.

يعمل في جمعية حقوق املواطن خط هاتفي لتوجهات

ققددممتت  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  االلتتممااسساا  إإللىى  ممححككممةة  االلععددلل
االلععلليياا  ضضدد  تتققللييصص  ممخخصصصصااتت  االلششييخخووخخةة،، بالتعاون مع
نقابة املسنني، حركة محاربة الفقر، املركز اإلسرائيلي لدفع
العدل االجتماعي قدما وخمسة مواطنني مسنني. ادعى
مقدمو االلتماس الذي مت تقدميه بواسطة برنامج قانون
الرفاه في كلية القانون التابعة جلامعة تل أبيب، بأن جتميد
اخملصصات وتقليصها ميس بحقوق اإلنسان األساسية
التي ينص عليها قانون األساس: كرامة اإلنسان وحريته،
مثل احلق في الكرامة، احلق في ضمان احلد األدنى ملقومات
احلياة، احلق في الضمان االجتماعي واحلق في التملك. ما

زال هذا االلتماس قيد النظر.

∞≤≠∂μ≤±≤±∏
خط هاتفي مباشر لتوجه املسنني
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وقار الشيخوخة
اجملتمع املعاصر، الذي عرف كيف يطيل حياة اإلنسان بوسائل
تكنولوجية، ال يعرف كيف يحترم املسنني من بني أفراده. لقد
أسهم معظم املسنني في دعم اقتصاد الدولة، على مدى عشرات
السنني ودفعوا رسوما شهرية ملؤسسة التأمني الوطني، كي
يضمنوا ألنفسهم نسبة معقولة من مخصصات الشيخوخة عند
وصولهم إلى سن التقاعد. بالرغم من مساهمتهم، فاملسنون هم
إحدى الفئات األكثر ضعفا في اجملتمع من الناحية السياسية،
وهم أول املتضررين من تقليص امليزانيات، الذي يفرض عليهم،

في العديد من األحيان، حياة من العوز والذل.
لقد حطت على رؤوس املسنني، في السنتني األخيرتني، تقليصات
وقرارات اقتصادية مجحفة متتالية: فقد مت تقليص مخصصات
الشيخوخة التي تدفعها مؤسسة التأمني الوطني، ومت جتميد
نسبها وتغيير طريقة ارتباطها؛ كما ومت جتميد إكمال الدخل
للمسنني الذين يستحقونه، وقد أعلنت احلكومة، في هذه األيام،
عن نيتها برفع سن التقاعد إلى 67 سنة للنساء والرجال على
حد سواء (بزيادة قدرها سبع سنني للنساء وسنتني للرجال)،
مما سيؤدي إلى تأجيل موعد بداية استحقاق مخصصات

الشيخوخة.

املسنني ولتقدمي املساعدة في حال املس بحقوقهم.



احلق في املساواة

التقليصات والتمييز
صادقت الكنيست في شهر حزيران من عام 2002 على قانون خطة الطوارئ االقتصادية، وقررت تقليص مخصصات
تأمني األوالد التي تقوم مؤسسة التأمني الوطني بدفعها. لقد أحلق هذا القرار املس باألوالد وبذويهم في البالد، إال أنه ال
ينطبق على اجلميع بشكل متساو: فقد قررت الكنيست أن مخصصات األوالد التي تتقاضاها عائالت لم يخدم أبناؤها
وبناتها في قوى األمن، سيتم تقليصها بنسبة 24٪، مقابل 4٪ مت تقليصها من مخصصات األوالد الذين يخدموا أحد

والديهم أو إخوتهم في قوى األمن.
قدمت جمعية حقوق املواطن بالتعاون مع منظمة "بزخوت"، مجلس سالمة الطفل وغرفة عمليات نضال املعاقني التماسا
تطالب فيه بإلغاء البند في قانون خطة الطوارىء االقتصادية، الذي يشترط نسبة مخصصات األوالد باخلدمة في قوى

األمن.

وقد جاء في االلتماس، أن القانون اجلديد مييز بني األوالد الذين خدم ذووهم أو إخوتهم في قوى األمن، وأغلبيتهم من
العرب والبقية -  أشخاص ذوي إعاقات، متدينون وقادمون جدد، ليمس بذلك في حق هؤالء األوالد بالكرامة واملساواة. وقد
شدد االلتماس على أن مثل هذا التقليص اجملحف، ميس بالضرورة بعائالت ذات مستوى معيشة متدن، ومن املتوقع أن

يدفع بقسم من أوالد هذه العائالت إلى ما حتت خط الفقر.

في أعقاب االلتماس - وفي أعقاب التماسات أخرى مت تقدميها ضد هذا التقليص اجملحف - تراجعت الدولة عن قرارها
باشتراط نسبة مخصصات األوالد بخدمة ذويهم في قوى األمن، وقد مت إلغاء القانون وبوشر بتقليص مخصصات األوالد

بشكل متساو لكل العائالت، دون متييز.

اإلنسان واألرض
انتهجت دائرة أراضي إسرائيل في التسعينيات سياسة جديدة فيما يتعلق باألراضي الزراعية التي مت تغيير غايتها، وقررت بأن
التعويض لصاحب مثل هذه األرض سيدفع وفق قيمتها العقارية وليس وفق قيمتها الزراعية، كما كان متبعا حتى ذلك الوقت. إن
توزيع املوارد العامة على شريحة محدودة من املزارعني ميس مبدأ العدل في التوزيع وباحلق في املساواة. في عام 2002 أقرت
محكمة العدل العليا التماسا قدمته اجملموعة الدميقراطية الشرقية ضد قرارات دائرة أراضي إسرائيل بهذا الشأن. وقد قررت محكمة
العدل العليا بأن هذه القرارات الغية وأنه يجب، إلى جانب القرارات اجلديدة التي بدلت القرارات القدمية، حتديد تعليمات انتقالية يتم

تطبيقها على الصفقات املوجودة في مراحل إجناز متقدمة فقط.

غير أنه بعد نص هذه التعليمات االنتقالية، اتضح بأنها تفرغ قرار محكمة العدل العليا من مضمونه وقد طرحت جمعية حقوق املواطن
واجملموعة الدميقراطية الشرقية موقفها أمام جلنة نيسيم، التي حتققت من التعليمات االنتقالية وقد بدأ فوروم األراضي الذي يشمل
املنظمات التالية: اجملموعة الدميقراطية الشرقية، جمعية حقوق املواطن، "اإلنسان الطبيعة والقانون" و "مبكوم - مخططون من أجل
حقوق التخطيط" -  كفاحه ضد هذه التعليمات ورغم ذلك "حلّلت" التعليمات االنتقالية أغلبية الصفقات التي بدأ إجنازها بشكل جارف،

لتقدم بذلك امتيازات مبالغ فيها وغير عادلة لشريحة محدودة على حساب بقية اجلمهور.

في شهر متوز 2003 قدمت مجموعة منظمات فوروم األراضي التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد التعليمات االنتقالية. وقد التزمت
الدولة بأال يسري مفعول هذه التعليمات حتى نهاية النظر في االلتماس. وقد متت بلورة تعليمات انتقالية جديدة في أعقاب االلتماس.

قانون منع التمييز في املنتجات، اخلدمات والدخول إلى األماكن العامة
ففيي  أأععققاابب  ممببااددررةة  ققااممتت  ببههاا  ااجلجلممععييةة،،  متمت  سسنن  ققااننوونن  ميميننعع  االلتتممييييزز  ففييمماا  ييتتععللقق  ببااململننتتججااتت،،  ببااخلخلددممااتت  ووببااللددخخوولل  إإللىى  ااألألممااككنن  االلععااممةة..
ييههددفف  االلققااننوونن  إإللىى  االلووققووفف  ففيي  ووججهه  ظظااههررةة  االلتتممييييزز  االلتتيي  متمتسس،،  ففييمماا  متمتسس،،  ببااألألففرراادد  ععللىى  خخللففييةة  ممننششأأههمم،،  ججننسسههمم  أأوو  ددييننههمم،،  ووااللتتيي
حتحتررممههمم  ممنن  إإممككااننييةة  االلتتممتتعع  ببااململننتتججااتت،،  ااخلخلددممااتت  ووااألألممااككنن  ااململففتتووححةة  أأمماامم  ععااممةة  ااجلجلممههوورر..  مبمبققتتضضىى  ههذذاا  االلققااننوونن،،  ييششككلل  االلتتممييييزز

ممخخااللففةة  ججنناائئييةة  ووميميننحح  ااململتتضضرررر  ممنن  ججررااءء  ههذذهه  ااخملخملااللففةة  ااحلحلقق  ببااململططااللببةة  ببااللتتععووييضضااتت..  ((22000000))

لكل بني البشر احلق في مساواتهم أمام
القانون واحلق في حماية القانون املتساوية لهم؛
من واجب الدولة الدميقراطية منع التمييز
بواسطة القانون ومنح كل بني البشر حماية
متساوية وناجعة من التمييز. بالرغم من ذلك لم
تقم دولة إسرائيل حتى اليوم بشمل حق
املساواة في القانون، وما زال التمييز واآلراء
املسبقة منتشرة في إسرائيل على خلفية السن،
اإلعاقة اجلسدية، املنشأ، امليول اجلنسي،
اجلنسوية، وعلى وجه اخلصوص على خلفية
القومية. تعمل جمعية حقوق املواطن بإصرار
ضد التمييز في كافة مجاالت احلياة، أكان هذا
التمييز من قبل سلطات الدولة أو من قبل

هيئات خاصة
تركنا بصمتنا
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سا
م "ال تكون أحمق يا دافيد:

كل كلمة في هذه الكتب

تثبت بشكل علمي بأنه ليس

هناك أشخاص متدني

املستوى".

"هذا ما كتب هناك؟"

ضحكت ساخرا، "إذا من هو

األحمق من بيننا يا شاؤول؟

أنت تصدق ما هو مكتوب

-  وال ترى ما هو واقع؟!"

سامي ميخائيل، "القيمون والقيمون أكثر"
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مساواة املواطنني العرب في إسرائيل
تقرير جلنة أور

لقد قادت اجلمعية، بالتعاون مع جمعيات أخرى، النضال إلقامة جلنة حتقيق رسمية برئاسة القاضي
ثيودور أور، للتحقيق في مقتل 13 مواطنا عربيا جراء إطالق النار عليهم من قبل قوى األمن، في
شهر تشرين الثاني من عام 2000. كما وقدمت اجلمعية إلى اللجنة، بالتعاون مع عدالة واجلمعية
العربية حلقوق اإلنسان، تقريرا يشتمل على شهادات وتصريحات قانونية حول ظروف جرح وقتل

الفلسطينيني مواطني إسرائيل من قبل قوات الشرطة.
فور انتهاء أعمال اللجنة، مت نشر استنتاجاتها في شهر أيلول 2003 في تقرير مطول، يدين الدولة
بانتهاج متييز سافر، منذ سنني طويلة، ضد اجلمهور العربي في إسرائيل، في مختلف مجاالت

احلياة.
تتجسد األهمية األساسية لتقرير جلنة أور في الوعد الذي يتضمنه، ولذلك سيكون االختبار احلقيقي
له في املستقبل: في حال مت تنفيذ التوصيات فيما يتعلق باإلجراءات الفعلية التي ستتخذها احلكومة
من أجل مساواة حقوق املواطنني العرب، وإذا مت تنفيذ إجراءات التحقيق ومقاضاة الذين وجدوا
مسئولني عن إصدار األمر بشأن تنفيذ أو استخدام وسائل قاتلة ضد املواطنني- عندها، ميكن أن
يُعتبر هذا التقرير مؤشرا لتحول إسرائيل إلى مجتمع متساو، دميوقراطي وعادل. أما في حال لم
تتم هذه األمور? فسيتحول التقرير إلى خيبة أمل يعلو صداها، وإلى فصل جديد أسود في تاريخ

عالقات دولة إسرائيل مع املواطنني العرب في إسرائيل.
التمييز يكلف ثمنا باهظا

ففيي  إإططاارر  ققرراارر  ييععتتببرر  سسااببققةة  ققضضاائئييةة،،  أأممررتت  ممححككممةة  االلععمملل  االلللوواائئييةة  ففيي  ببئئرر  االلسسببعع  ششببككةة  ممتتااججرر  للببييعع  ااألألججههززةة  االلككههرربباائئييةة  ووااالالللككتتررووننييااتت  ببتتععووييضض  أأححددىى
االلععااممالالتت  ااململتتففووققااتت  ببععششررااتت  آآالالفف  االلششووااققلل،،  ووااللتتيي  حلحلقق  ببههاا  ااإلإلججححاافف  ففييمماا  ييتتععللقق  ببااألألججرر  ممققااررننةة  ببأأججرر  االلععااممللنيني  االلررججاالل،،  ممممنن  للههمم  أأققددممييةة  ووققددررااتت  تتششااببهه
أأققددممييتتههاا  ووققددررااتتههاا..  ووققدد  ااتتخخذذتت  ااحملحملككممةة  ققررااررههاا  ففيي  أأععققاابب  ددععووىى  ققددممتتههاا  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ببااسسمم  االلععااممللةة..  ((22000033))

تركنا بصمتنا
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الدخول ممنوع ألبناء 50 سنة
تتطرق توجهات عديدة وصلت إلى جمعية حقوق املواطن إلى التمييز
في القبول إلى العمل بسبب السن. فعلى سبيل املثال، قدم شخص ما
نفسه للعمل بوظيفة أمني مستودع في شركة كبيرة. فدعي إلى
مقابلة، وحني اتضح بأنه قد بلغ من العمر 53 سنة - لم يُقبل للعمل.
بعكس أغلبية احلاالت، التي يكون التمييز فيها خفيا، مت تبليغ هذا
املرشح بشكل علني وواضح، بأنه قد مت رفضه نهائيا بسبب سنه.
توجه هذا الشخص إلى جمعية حقوق املواطن، وبعد املشاورة، أرسل
رسالة إلى الشركة، وأرسل نسخة عنها إلى جمعية حقوق املواطن،
يشتكي فيها من التمييز اجملحف وغير القانوني. في أعقاب هذه
الرسالة دعي إلى مقابلة أخرى، حيث مت قبوله للعمل.

قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا عام
1997، ضد املؤسسات العامة التي تفرض حتديدا للسن في القبول

إلى العمل، وما زال هذا االلتماس قيد النظر.

الدخول ممنوع ملثليات اجلنس
حددت امرأتان، كانتا قد قررتا بأن تتزوجا، موعدا إلجراء احتفاالت
العرس في محمية "نئوت كدوميم". وقد اتفق على أن يكون االحتفال
في إطار فيلم وثائقي، على أال يكون يذكر مكان عقد الزواج في
الفيلم. قبل يومني من موعد اللقاء الذي كان محددا لوضع اللمسات
األخيرة على اتفاقية التعاقد، مت تبليغ منتجة الفيلم بأنه قد تقرر عدم
السماح بتصوير حفل الزفاف في املكان. وقد مت تعليل هذا القرار
بالضرر الذي سوف يلحق مبحمية "نئوت كدوميم"، في حال عُرف
بأنه قد مت االحتفال بزواج "مثيلتي اجلنس" في احملمية. في اليوم

التالي مت تبليغهما بأنه قد تقرر فسخ التعاقد معهما.

توجهت جمعية حقوق املواطن إلى "نئوت كدوميم" باسمهما، مشددة
على أن القرار بعدم السماح لهما بعقد قرانهما في ذلك املكان، هو
قرار يخالف قانون منع التمييز فيما يتعلق باملنتجات، اخلدمات

والدخول إلى األماكن الترفيهية واألماكن العامة لعام 2000. وقد
طالبت اجلمعية بتعويضهما على ما حلق بحقوقهما من مس وبسبب
التمييز الذي واجههما وبسبب خرق االتفاقية. تنوي اجلمعية تقدمي
دعوى إلى محكمة الصلح، بعد أن كانت إدارة "نئوت كدوميم" قد

رفضت الطلب.

الدخول ممنوع للشرقيات
وصلت إلى جمعية حقوق املواطن شكاوى من أهالي من الوسط
اليهودي املتدين، بشأن متييز طالبات شرقيات في القبول إلى
املدارس التابعة لتيار التربية املتدينة. يظهر من الشكاوى بأن هناك
سياسة منتهجة منذ سنوات عديدة تقضي بوجود حتديد في عدد
الطالبات الشرقيات اللواتي يتم قبولهن في املدارس االبتدائية
والثانوية (الدورات). وفق هذه السياسة، تُقبل الطالبات الشرقيات في
السنوات األخيرة للتعلم في هذه املؤسسات بنسبة ال تزيد عن 30٪
من مجموع املقاعد في املدرسة. توجهت جمعية حقوق املواطن إلى
وزيرة التربية والتعليم، مطالبة بالعمل على إلغاء سياسة النسب، وما

زالت اجلمعية تتابع هذا املوضوع.

للققدد  ووااججههتت  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ففيي  االلسسننووااتت
ااألألخخييررةة  إإججررااءءااتت  ققااممتت  ببههاا  االلسسللططااتت،،  متمتسس
مسا متزايدا بحقوق املواطنني العرب في الدولة:
ننززعع  ششررععييةة  ااألألققللييةة  االلععررببييةة  ببأأككممللههاا  ووننززعع  ششررععييةة
ققااددتتههاا  ووممننتتخخببييههاا،،  ااململسس  ببححررييةة  االلتتععببييرر  ععنن
االلررأأيي،،  جتجتممييدد  جتجتننسس  ااألألززووااجج  االلففللسسططييننيينيني  ممنن
ااململننااططقق  ااحملحملتتللةة،،  االلذذيينن  تتززووججوواا  ممنن  أأززووااجج  ممنن
ممووااططننيي  إإسسرراائئييلل،،  والتمييز اجملحف في كافة
نواحي احلياة..  للققدد  ككررسستت  ااجلجلممععييةة  ججههوودداا
وومموواارردد  ككثثييررةة  ململككااففححةة  ههذذهه  االلظظووااههرر  ععللىى
االلصصععييدد  االلققضضاائئيي،،  االلتتررببوويي  ووااجلجلممااههييرريي..  للققدد
أأححررززتت  ااجلجلممععييةة  جنجنااححااتت  ففيي  ححااالالتت  ممععييننةة،،
ووللككنن  ووااققعع  ححييااةة  ااألألققللييةة  االلععررببييةة  ففيي  إإسسرراائئييلل،،
كمجتمع وكأفراد،،  ييتتددههوورر  أأككثثرر  ففأأككثثرر  ففيي

االلسسننووااتت  ااألألخخييررةة..
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الفتات متعددة اللغات
ففيي  ععاامم  11999933،،  ووففيي  أأععققاابب  االلتتممااسس  ققددممتتهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  إإللىى  ممححككممةة  االلععددلل
االلععلليياا  ضضدد  ببللددييةة  ححييففاا،،  ووااففققتت  االلببللددييةة  ععللىى  ااململططااللببةة  ببأأنن  تتككوونن  االلالالففتتااتت  ففيي  ااململددييننةة  ممككتتووببةة
ببااللللغغةة  االلععررببييةة  أأييضضاا..  ففيي  ششههرر  متمتووزز  22000022  ققببللتت  ممححككممةة  االلععددلل  االلععلليياا  االلتتممااسساا  آآخخرر،،
ققددممتتهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ووععددااللةة  ضضدد  ببللددييااتت    تتلل--أأببييبب--ييااففاا،،  االلررممللةة،،  االلللدد  ووااللننااصصررةة
ععييللييتت،،  تتططااللبباانن  ففييهه  ببااسستتخخدداامم  االلللغغةة  االلععررببييةة  أأييضضاا  ععللىى  االلالالففتتااتت  ففيي  تتللكك  ااململددنن..  ووققدد
ققررررتت  ممححككممةة  االلععددلل  االلععلليياا،،  ففيي  ققرراارر  ييععتتببرر  سسااببققةة  ققضضاائئييةة،،  ببأأننهه  ييججبب  إإللززاامم  ببللددييااتت  ااململددنن
ااخملخملتتللططةة  ببااللععمملل  ععللىى  أأنن  تتككوونن  ككلل  االلالالففتتااتت  االلببللددييةة  االلووااققععةة  حتحتتت  سسللططتتههاا  ببااللللغغتتنيني
االلععببررييةة  ووااللععررببييةة..  ييننببعع  ههذذاا  االلووااججبب  ممنن  ححقق  ااألألققللييةة  االلععررببييةة  ففيي  االلككررااممةة  ووممنن  ححققههاا  ففيي
ااململسسااووااةة  ععللىى  ححدد  سسووااءء..  ييششككلل  ههذذاا  االلققرراارر  ححججرراا  ههاامماا  ففيي  ببننيياانن  ااالالععتترراافف  ببااحلحلققووقق
ااجلجلممااععييةة  للللممووااططنننيني  االلععرربب  ففيي  إإسسرراائئييلل،،  ووععللىى  ررأأسس  ههذذهه  ااحلحلققووقق  ااحلحلقق  ففيي  االلللغغةة
ووااللثثققااففةة..  ووققدد  ررففضضتت  ااحملحملككممةة  ططللبب  ببللددييةة  االلررممللةة  إإععااددةة  االلننظظرر  ففيي  ااالالللتتممااسس..  ((22000022))

الكهرباء
الكهرباء هو من االحتياجات الضرورية في الدولة املعاصرة، ومعظمنا ينظر

إلى الكهرباء كأمر مفروغ منه. التزود بالكهرباء هو جزء من احلق األساسي
في احلياة بكرامة، ولكن هناك في إسرائيل، وفي القرن الواحد والعشرين، عشرات

اآلالف من املواطنني الذين لم يتم وصل بيوتهم بشبكة الكهرباء حتى اآلن.

قرية احلسينية في اجلليل قائمة منذ عشرات السنني إال أنه لم يتم االعتراف بها
حتى عام 1996، وذلك في إطار قرار احلكومة يقضي باالعتراف بعدد من القرى
البدوية غير املعترف بها في اجلليل ومنحها مكانة بلدية دائمة. في أعقاب هذا القرار
مت وضع خارطة هيكلية للقرية، ولكن وزارة الداخلية لم تصادق عليها حتى كتابة
هذا التقرير، ولذلك ما زالت بيوت القرية غير متصلة بشبكة الكهرباء ويستخدم سكان
القرية مولدات الكهرباء التي تعمل في ساعات املساء فقط، وحتتاج إلى قوة جسدية

كبيرة لتشغيلها.

لقد بنى إبراهيم ومنيرة سواعد بيتهما في القرية عام 1985، ورزقهما الله بثمانية
أوالد، من بينهم ثالثة أبناء ولدوا مرضى مبرض تطوري خطير. أحد األوالد قد
توفي جراء هذا املرض. االثنان اآلخران يبلغان من العمر سبع سنوات وثالث
سنوات ونصف، مقعدين في الفراش ويحتاجان إلى عالجات مثل التنفس االصطناعي
وأدوية مختلفة، يجب تخزينها في الثالجة. إال أنه بانعدام وجود الكهرباء - فال
يوجد لدى العائلة ثالجة أو أية أجهزة طبية أخرى. هذا يعني وجود خطر

محدق ويومي بحياة الولدين.

توجه إبراهيم سواعد إلى شركة الكهرباء وقدم طلبا لوصل بيته بالشبكة،
إال أنه قوبل بالرفض: اجمللس اإلقليمي مسغاف يعارض ذلك ألن بيته
غير مشمول في إطار اخلارطة الهيكلية التي مت التخطيط لها كما
ورد أعاله. توجهت جمعية حقوق املواطن إلى مدير عام وزارة

البنى التحتية وطالبته بالتدخل الفوري إليجاد حل لهذه املشكلة.
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مت بناء بيوت في حي بربور في عكا على أنقاض بيوت من الفترة العثمانية. وفي
أعقاب العرقلة التي تواجهها اخلارطة الهيكلية، منذ أكثر من ثالثني سنة، ال ميكن
للسكان احلصول على تراخيص بناء قانونية، ولهذا السبب قاموا ببناء بيوتهم
دون احلصول على ترخيص. في عام 1996 صادقت الكنيست على قانون يخول
وزير البنى التحتية باملصادقة، في ظروف معينة، على وصل البيوت بشبكة

الكهرباء، حتى وإن لم يتم بناؤها مبوجب ترخيص.

بعد كفاح متواصل وشاق بدأت به جمعية حقوق املواطن، أصدر وزير البنى
التحتية تعليماته إلى شركة الكهرباء بوصل البيوت في حي بربور بشبكة

الكهرباء.



في عام 2002 قررت احلكومة جتميد كافة إجراءات التجنس لألزواج
األجانب إذا كان أحدهما من أصل فلسطيني. ميس التجميد اجلارف في
معاجلة كافة الطلبات، القدمية واجلديدة، مسا الذعا وعشوائيا باحلق في

احلياة العائلية لعشرات آالف املواطنني في إسرائيل.

قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد قرار
احلكومة هذا. غير أنه في أثناء النظر في االلتماس، صادقت الكنيست، في
أواخر شهر متوز 2003، على اقتراح تعديل للقانون يجعل قرار احلكومة
قانونا. هذا القانون هو قانون عنصري، ينفذ سياسة متفردة وجارفة ضد
األقلية العربية في إسرائيل، التي هي بطبيعة احلال اجلمهور األكثر تضررا
من التعديل. هناك عالقات ثقافية، دينية وأخرى، قائمة بني مواطني
إسرائيل العرب واملواطنني الفلسطينيني، ومن الطبيعي أن تنشأ بينهم
عالقات عائلية. إن تعديل القانون سيكون هو املسبب الفعلي في عدم متكن

قسم كبير من سكان مدينة حيفا هم من العرب، إال أن هناك القليل من
املدارس الرسمية العربية وتشكيلة محدودة من اإلمكانيات الثقافية. معظم
الطالب العرب في املدينة يتعلمون في مدارس خاصة (معظمها تابع
ملؤسسات دينية).  تنتهج هذه املدارس سياسة االنتقاء في قبول الطالب
إليها، والتعلم فيها منوط بدفع قسط دراسي ورقابة وزارة املعارف والثقافة

على ما يحدث في هذه املدارس - محدودة.

على خلفية ذلك، قامت مجموعة من أولياء أمور الطالب العرب بتأسيس
جمعية "حوار"، التي تهدف إلى فتح مدرسة عربية رسمية شاملة ال تنتهج

سياسة انتقاء الطالب، ترفع راية الثقافة اإلنسانية ومشاركة اجملتمع احمللي
واجملتمع عامة واألهالي.

في شهر آذار 2000 مت إصدار قرار حكم في االلتماس الذي قدمته جمعية
حقوق املواطن باسم عائلة قعدان، وهي عائلة من باقة الغربية، أرادت في
عام 1995 شراء قطعة أرض في بلدة كتسير لبناء بيتها عليها، وقد حرمت
من ذلك لكونها عائلة عربية. ويحدد قرار احلكم الذي يعتبر مبثابة سابقة
قضائية، بأن تخصيص أراض وإقامة البلدات، على األراضي العامة،
املقتصرة على اليهود فقط، هو أمر ليس قانوني، وبأن الدولة غير مخولة
بتخصيص أراضي الدولة للوكالة اليهودية بهدف إقامة البلدة اجلماهيرية
كتسير على أساس التمييز بني اليهود وغير اليهود، وأمرت احملكمة الدولة
بإعادة النظر، بأقصى سرعة ممكنة، في طلب العائلة بشأن بناء بيتها في

بلدة كتسير.

خالل ثالث سنوات ونصف منذ إصدار احلكم، بذلت دائرة أراضي
إسرائيل، الوكالة اليهودية واجلمعية التعاونية كتسير كل ما في وسعهم
وانتهجوا املماطلة بهدف عدم تنفيذ ما جاء في  قرار احلكم: وهو تخصيص
قطعة أرض للعائلة. في شهر كانون األول من عام 2000، وبعد ثمانية
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تخصيص املوارد املعدة لتنفيذ سياسة الرعاية وفق معايير موحدة
ومتساوية، تعكس احلاجة لدى كل الطالب، يهودا وعربا، على حد سواء.

في أعقاب تقدمي االلتماس، أعلنت وزيرة التربة والتعليم عن تبنيها لتوصيات
جلنة شوشاني التي مت تعيينها لفحص طريقة تخصيص امليزانيات في
التعليم االبتدائي. املعايير التي اقترحتها اللجنة ترسخ اإلجحاف القائم
وتقضي، على سبيل املثال، بإعطاء األفضلية، من بني طالبني من نفس
املكانة االقتصادية-االجتماعية، للطالب اليهودي القادم اجلديد، مقارنة

بالطالب العربي.

في شهر آذار 2003 قدمت اجلمعية وجلنة املتابعة التماسا معدال، ملواجهة
املعايير اجلديدة. في شهر أيلول 2003  أمرت محكمة العدل العليا وزارة
التربية والتعليم بأن تقدم إلى احملكمة، بعد مرور ستة أشهر، البيانات
احملدثة ونتائج متابعة تنفيذ اخلطة، فيما يتعلق بتنفيذها في الوسط العربي،

مقارنة بتنفيذها في األوساط األخرى.

حتصل املدارس، التي يعاني الكثير من طالبها من نقص كبير في التربية،
باإلضافة إلى ساعات التدريس األساسية، على "ساعات الرعاية". تهدف
هذا الزيادة إلى ضمان الدعم التربوي للطالب ذوي التحصيل املتدني،
الذين يتعلمون في مدارس البلدات التي تعاني من مكانة اقتصادية-
اجتماعية متدنية، غير أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتوزيع موارد
التطوير بني جهازي التعليم اليهودي والعربي وفق احتياجات الطالب
النسبية في كل من الوسطني، بل وزعتها بشكل مجحف. وفق معايير
استحقاق موحدة ينبغي أن يحصل الطالب العرب على أكثر من ٪50 من
موارد الرعاية، أي ما يعادل ثالثة أضعاف التخصيص احلالي. رغم ذلك،
يحصل الطالب اليهودي، وفق املعايير احلالية، على خمسة أضعاف ما

يحصل عليه الطالب العربي.
قدمت جمعية حقوق املواطن وجلنة متابعة قضايا التعليم العربي في شهر
أيلول 2002 التماسا إلى محكمة العدل العليا تطالبان فيه بأن يتم

رعاية أم إجحاف؟

املستقبل في مدينة حيفا، لألوالد العرب أيضا
بعد أن تعثرت كافة اجلهود في إقناع بلدية حيفا ووزارة التربية والتعليم
بفتح املدرسة، توجه أولياء األمور إلى جمعية حقوق املواطن. وفي شهر
حزيران 2002 قدمت اجلمعية التماسا إلى محكمة العدل العليا، مطالبة
بافتتاح املدرسة. وقد ادعت اجلمعية بأن وزارة التربية والتعليم والسلطة

احمللية مسئولتان معا عن توفير التعليم الرسمي لكل ولد مبقتضى القانون،
وأن الوضع القائم في حيفا ميس بحق األوالد العرب في التعليم ويتعارض

مع مبدأ املساواة.

في أعقاب تقدمي االلتماس، متت املوافقة على افتتاح املدرسة في شهر أيلول
.2004

طريق األشواك التي سلكتها عائلة قعدان
أشهر من موعد إصدار قرار احلكم، قدمت اجلمعية باسم عائلة قعدان طلبا
مبقتضى أمر حتقير احملكمة، طالبت فيه بفرض غرامة على دائرة أراضي
إسرائيل المتناعها عن تنفيذ قرار احملكمة. وقد اقترحت احملكمة على
الزوجني تقدمي طلب إلى جلنة القبول التابعة للبلدة، وشددت أمام ممثلي
البلدة على أن العائلة هي عائلة تفي باملعايير، وتعيل نفسها بكرامة، ولذلك
سيحتاج رفض طلبها إلى مبررات قوية جدا. في أعقاب قرار احملكمة، ورغم
العلم املسبق بأنه من الواضح بأن العملية لن ترجح الكفة ملا فيه مصلحة
العائلة، وبعد أن أعلنت بلدة كتسير والوكالة اليهودية بأنهما غير معنيتني
بوجود العرب في البلدة، قدمت العائلة املستندات املطلوبة ومثلت أمام اللجنة.
بعد تأجيل ومماطالت بيروقراطية أخرى، استلمت عائلة قعدا تبليغا يفيد بأن
طلبها لقبولها في البلدة مرفوض، بسبب "عدم وجود مالئمة اجتماعية".
رفضت اللجنة تعليل قرارها، مبقتضى ما جاء في قرار محكمة العدل العليا.
 بعد العديد من التوجهات إلى دائرة أراضي إسرائيل، التي باءت جميعها
بالفشل، قدمت اجلمعية التماسا آخر إلى محكمة العدل العليا، في شهر

املواطن العربي في إسرائيل من التمتع بحقه األساسي في اختيار شريك
حياته مبحض إرادته وإقامة عائلة لهما في إسرائيل.

في شهر أيلول 2003 قدمت اجلمعية التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد
تعديل القانون وادعت بأن التعديل مييز بني مواطني إسرائيل املتزوجني من
فلسطينيني، ليمس بذلك حقهم في املساواة. كما وميس باحلق في احلياة
العائلية، الذي يعتبر حقا أساسيا، مثبتا في القانون الدولي وفي القانون
اإلسرائيلي ومحمي بقانون األساس: كرامة اإلنسان وحريته. يشتمل هذا
احلق، من بني أمور أخرى، على احلق في الزواج واألبوة، وينبع من حق كل
إنسان بالكرامة واخلصوصية، ومن مكانة العائلة في اجملتمع اإلنساني
عامة واجملتمع اإلسرائيلي خاصة. وقد قرر القضاة بأن القرار بشأن هذا
االلتماس، والتماسات أخرى مت تقدميها ضد تعديل القانون، سيتخذ من

قبل هيئة قضاة موسعة.

الفصل بني أفراد األسرة الواحدة

أيلول من عام 2003. وقد ادعت اجلمعية في االلتماس بأن الهيئات الثالث
- دائرة أراضي إسرائيل، الوكالة اليهودية واجلمعية التعاونية كتسير- تعمل
كل ما في وسعها بهدف منع سكن عائلة قعدان خاصة والعرب عامة في
بلدة كتسير، وطالبت دائرة أراضي إسرائيل بتخصيص قطعة أرض للعائلة
حسب األسعار التي كان معمول بها في شهر نيسان 1995 وهو موعد أول
توجه توجهت به العائلة إلى البلدة. ما زال هذا االلتماس قيد النظر.
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ما يعادل نصف السكان العرب في النقب يعيشون في سبع بلدات
أقامتها الدولة، وحتولت إلى بؤر من البطالة والفقر. أما البقية وهم
حوالي 75،000 مواطن عربي بدوي فيسكنون خارج البلدات، في
بلدات ترفض الدولة االعتراف بها وتثبيت مكانتها، رغم أن القسم
األكبر منها أقيم قبل قيام دولة إسرائيل، والقسم اآلخر نقلته الدولة
إلى مكان تواجده احلالي. منذ سنوات عديدة تنتهج احلكومة نهجا
استعالئيا يفرض على السكان العرب السكن في بلدات تخططها
الدولة لهم، وذلك دون مشاركتهم ودون أخذ منط حياتهم والتركيبة
االجتماعية للسكان العرب البدو في النقب بعني االعتبار. رغم أن
احلياة القروية هي منط احلياة التقليدي لدى البدو، ورغم أن
معظمهم معني باالستمرار في العيش وفق هذا النمط، إال أنه لم
تتم إقامة أو االعتراف بأية بلدة قروية للبدو في النقب منذ قيام
الدولة. على وجه املقارنة -  أقيمت أكثر من مائة بلدة قروية لليهود
في هذه الفترة وعشرات املزارع اخلاصة لليهود في النقب.

العنف من قبل الشرطة واملعاملة العدوانية

قام أفراد حرس احلدود في حادثني منفردين بإطالق النار على مواطنني عربيني وقتلهما. أحدهما من سكان الطيبة واآلخر
من سكان حورة في النقب. توجهت جمعية حقوق املواطن في شهر متوز 2003 إلى وزير األمن الداخلي مطالبة بالتحقيق
في مقتل املواطنني ومعاقبة املذنبني. وقد جاء في الرسالة "أن إطالق النار املقصود باجتاه املواطنني، في وقت لم يكمن فيه
خطر فوري وحقيقي أيا كان على حياة أي من رجال الشرطة مطلقي النار، وفي حال لم يكن للواقع امليداني أن يبرر مجرد
إطالق النار، يشير إلى تعامل عدواني من قبل شرطة إسرائيل جتاه املواطنني العرب؛ تعامل ينم عن استهتار باحلق
األساسي في احلياة عندما يتعلق األمر بالفلسطينيني مواطني إسرائيل". وقد صرحت شرطة إسرائيل بأنه قد مت تقدمي

الئحة اتهام ضد الشرطي مطلق النار في أحد احلادثني.

أقيلوا بإجراءات غير عادلة

بعد العملية االنتحارية في مقصف حرم هار هتسوفيم في اجلامعة العبرية (متوز 2002)، طلبت اجلامعة من كافة
املستخدمني العرب، الذين عملوا لديها بأعمال التنظيف عن طريق متعهد للقوى العاملة، بتسليمها نسخة عن سجلهم اجلنائي
كشرط الستمرار تشغيلهم. لم يتم توجيه هذا الطلب إلى املستخدمني اليهود أيضا. العاملون الذين وجدت في سجلهم
اجلنائي مخالفة أمنية أيا كانت، حتى وإن ارتكبت في ماضيهم البعيد، متت إقالتهم دون أن يتم منحهم إمكانية االعتراض
على ذلك، ودون أن يتم استجوابهم بشكل شخصي حول تفاصيل اخملالفات، موعدها وخطورتها، ودون التحقق من إمكانية
وجود أي خطر أمني معني في موعد إقالتهم. قدمت جمعية حقوق املواطن في شهر آب 2003 دعوى إلى محكمة العمل

اللوائية في القدس باسم اثنني من الذين متت إقالتهم. ما زالت هذه الدعوى قيد النظر.

حقوق العامالت العربيات

إن ازدياد البطالة في إسرائيل بشكل عام وفي الوسط العربي
بشكل خاص، مس مسا بالغا بالنساء العربيات، أكان ذلك من
ناحية الصعوبة التي يواجهنها في االنخراط في سوق العمل، أو
بسبب عروض العمل احملدودة جدا للوظائف املناسبة، أو كان ذلك
بسبب األجر املتدني أصال، الذي يدفع للعامالت العربيات. قامت
جمعية حقوق املواطن هذه السنة بنشر نشرة باللغة العربية حول
حقوق النساء العامالت، وحتتوي هذه النشرة على معلومات حول
حقوق املرأة العاملة، التمييز بسبب اجلنس أو بسبب األمومة،

والطرق املمكنة ملواجهة هذه احلاالت.

قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا عام 2000، ضد اخلارطة الهيكلية اللوائية في النقب، التي أحلقت
اإلجحاف بعرب النقب. في أعقاب االلتماس، أصدرت التعليمات لطواقم التخطيط، العاملة من قبل وزارة الداخلية، بالعمل على أن تشمل
اخلارطة الهيكلية ملدينة بئر السبع وضواحيها، حلوال لإلسكان البدوي القروي، وذلك بالتنسيق مع ممثلي السكان، أخذا بعني االعتبار
احتياجاتهم اخلاصة. وقد عملت جمعية حقوق املواطن على إشراك ممثلني عن السكان في جلنة التوجيه اخلاصة باخلارطة وشددت على

وجوب احترام التخطيط الحتياجات السكان وإرادتهم وعلى أن يحافظ على مبادئ املساواة والعدل في توزيع املوارد.
جنبا إلى جنب، أعلنت احلكومة عن خطة حكومية مت وضعها دون مشاركة ممثلني عن سكان القرى غير املعترف بها، وفيما يلي أسس
هذه اخلطة: إقامة وحدة شرطية بهدف "معاجلة" السكان البدو؛ تكثيف عمليات هدم البيوت؛ مصادرة األراضي واقتالع عشرات البلدات
التي كانت قائمة قبل قيام دولة إسرائيل -  يهدف هذا كله إلى جتميع عرب النقب في بلدات فقيرة، مكتظة وتنتشر فيها البطالة. توجهت
جمعية حقوق املواطن بكتاب إلى رئيس احلكومة والوزراء حتذر فيه، من بني أمور أخرى، من مغبة التركيز على وسائل  تنفيذ قانون
التخطيط والبناء، دون إيجاد احللول املالئمة، ومن مغبة استبعاد السكان ذوي الشأن عن القرارات بشأن اخملطط الذي سوف يحدد

مستقبلهم.
تشارك جمعية حقوق املواطن مشاركة فعالة في "فوروم بياحاد (معاً) - من أجل املساواة والتطوير في النقب" الذي أقيم في شهر كانون
الثاني 2003، بهدف مواجهة اخلطة احلكومية. يجمع الفوروم حتت رايته اجمللس اإلقليمي للقرى غير املعترف بها، الذي ميثل أغلبية
اللجان احمللية في القرى غير املعترف بها، ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمات يهودية وعربية تعارض اخلطة. يعمل الفوروم مستخدما

الوسائل القانونية واجلماهيرية لكبح النواحي السلبية في اخملطط.

حقوق املواطنني
العرب- البدو في النقب

يد تعطي
      وأخرى  تأخذ



إلغاء تراخيص الصحف
في أعقاب االلتماس الذي قدمته جمعية حقوق املواطن في شهر آذار2002 مطالبة بإلغاء مرسوم الصحافة من

فترة االنتداب، أعلن وزير الداخلية بأنه ينوي إلغاء اإللزام بترخيص إصدار الصحف، وأن التخويل بإيقاف
الصحف عن عملها سوف ينقل من يدي وزير الداخلية إلى احملاكم. باركت جمعية حقوق املواطن هذا القرار، إال
أنها شددت على أنه ال يجدر، في الدولة الدميوقراطية، تخويل أي هيئة بإغالق صحيفة، حتى وإن كانت هذه الهيئة

هي احملكمة. ما زال هذا االلتماس قيد النظر.

ححررييةة  االلتتععببييرر  ععنن  االلررأأيي  ههيي  أأححدد  أأههمم  أأررككاانن  االلننظظاامم
االلددميميووققررااططيي،،  ووققدد  متمت  ااالالععتترراافف  ببههذذهه  ااحلحلررييةة  ففيي  إإسسرراائئييلل
ككححقق  أأسسااسسيي،،  ممننذذ  ععششررااتت  االلسسنننيني..  احلق في التظاهر هو
جزء ال يتجزأ من حرية التعبير عن الرأي.  إإنن  مماا  ميميييزز
االلتتظظااههررااتت  ووااململسسييررااتت  ااالالححتتججااججييةة  ههوو  ااننععققااددههاا  ففيي
ااألألممااككنن  االلععااممةة..  ييللززمم  االلققااننوونن  ببااحلحلصصوولل  ععللىى  تتررخخييصص
للللممظظااههررةة  ففيي  ححاالل  ككااننتت  تتققتتصصرر  ععللىى  ممسسييررةة  ففققطط،،  ييككوونن
ععدددد  ااململششااررككنيني  ففييههاا  5500  ممششااررككاا  أأوو  أأككثثرر،،  أأوو  ففيي  ححاالل
ككااننتت  ااججتتممااععاا  ييششاارركك  ففييههاا  5500  ممششااررككاا  أأوو  أأككثثرر،،  ووتتتتخخللللهه
خخططااببااتت  سسييااسسييةة..  ففيي  ااحلحلااالالتت  ااألألخخررىى،،  يجب على شرطة
إسرائيل السماح بإجراء املظاهرة أو املسيرة االحتجاجية،
إال إذا كانت تنطوي على خطر شبه مؤكد على حياة
اجلمهور.  ييففسسرر  االلععددييدد  ممنن  ررججاالل  االلششررططةة  ممننعع  االلتتظظااههررااتت
غغييرر  االلققااننووننييةة  ععللىى  أأننههاا  ممننععاا  ججااررففاا  للككلل  أأننووااعع  ااالالححتتججااجج،،
ووللذذللكك  ييععتتققددوونن  ببأأنن  ههننااكك  ششررععييةة  للتتففررييقق  ااململتتظظااههرريينن  االلذذيينن
للمم  ييححصصللوواا  ععللىى  تتررخخييصص  ممنن  االلششررططةة..  تتععمملل  ججممععييةة  ححققووقق
ااململووااططنن  ععللىى  االلصصععييدد  االلققااننووننيي،،  االلتتررببوويي  ووااجلجلممااههييرريي  ضضدد

ههذذاا  االلتتووججهه  غغييرر  االلسسللييمم..

≤¥

تركنا بصمتنا
إلغاء الرقابة على العروض املسرحية

ببععدد  أأنن  ررببححتت  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  االلتتممااسسههاا  إإللىى  ممححككممةة
االلععددلل  االلععلليياا  ضضدد  ممججللسس  ررققااببةة  ااألألففالالمم  ووااململسسررححييااتت  ححوولل
ققرراارر  االلررققااببةة  مبمبننعع  ععررضض  ممسسررححييةة  ""إإففررااميمي  ييععوودد  إإللىى
ااجلجلييشش""  إلإلسسححااقق  ألألوورر،،  متمت  تتععددييلل  االلققااننوونن  ووإإللغغااءء  االلررققااببةة

ععللىى  االلععررووضض  ااململسسررححييةة  ننههاائئيياا..  ((11998877))

يسمح للسجني أيضا بالتعبير عن رأيه
ققببللتت  ااحملحملككممةة  االلععلليياا  ااسستتئئنناافف  ااجلجلممععييةة  ووسسممححتت  للسسججنيني
ببككتتااببةة  ززااووييةة  خخااصصةة  ببهه  ففيي  االلصصححااففةة..  ووققدد  ممثثللتت  ااجلجلممععييةة
االلسسججنيني  ففيي  ااالالسستتئئنناافف  االلذذيي  ققددممهه  ضضدد  ممصصللححةة
االلسسججوونن،،  إإذذ  ممننععتتهه  ممنن  ننششرر  ززااووييتتهه..  ووببذذللكك  ففتتححتت  االلططررييقق
أأمماامم  االلسسججنيني  إلإلششررااكك  االلققررااءء  ببأأححااسسييسسهه..  ((11999966))

تُختبر حرية التعبير عند التفوه بتصريحات
الذعة

ببععدد  ننضضاالل  ططووييلل  ققااممتت  ببهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن
متمت  تتببررئئةة  االلصصححففيي  ممححممدد  ججبباارريينن  ممنن  أأمم  االلففححمم
ممنن  تتههممةة  ننششرر  أأققوواالل  ااململددييحح  ووااللتتششججييعع  ألألععمماالل
االلععننفف  ففيي  ممققاالل  ككتتببهه  ححوولل  ااالالننتتففااضضةة..  ببأأغغللببييةة
أأررببععةة  ققضضااةة  ممققااببلل  ثثالالثثةة  ققررررتت  ااحملحملككممةة  االلععلليياا
ببأأنن  االلببنندد  االلذذيي  متمت  تتووججييهه  االلتتههممةة  إإللىى  ممححممدد
ججبباارريينن  ععللىى  أأسسااسسهه،،  ييتتططررقق  إإللىى  أأععمماالل  االلععننفف
االلتتيي  تتققوومم  ببههاا  ممننظظممةة  إإررههااببييةة  ففققطط،،  ووالال  ييتتططررقق
إإللىى  ممددييحح  أأععمماالل  ااألألففرراادد..  ووببذذللكك  ببططللتت  ععمملليياا  ككااففةة
إإممككااننييااتت  ااالالددععااءء  للتتققددميمي  للوواائئحح  ااتتههاامم  ووففقق  ذذللكك

االلببنندد..  ((22000000))

عرض: حرية التعبير عن الرأي
قام قسم التربية في اجلمعية بنشر نشرة استعراضية على
كافة قادة وحدات الشرطة، تتناول موضوع حرية التعبير عن
الرأي واحلق في التظاهر. وقد أجري نقاش حول هذه النشرة
وحول وظيفة رجال الشرطة في احملافظة على احلقوق

املذكورة وحمايتها.

ال للمس بحرية الدعاية االنتخابية
ققااممتت  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن،،  أأثثننااءء  ااحلحلممللةة
ااالالننتتخخااببييةة  للللككننييسستت،،  ببتتققددميمي  االلتتممااسس  إإللىى
ممححككممةة  االلععددلل  االلععلليياا  ضضدد  ررئئييسس  جلجلننةة
ااالالننتتخخااببااتت  االلذذيي  ققاامم  ببإإللغغااءء  ففققررااتت  ممنن
االلددععااييةة  ااالالننتتخخااببييةة  حلحلززببيي  االلققاائئممةة  االلععررببييةة
ااململووححددةة  ووااللتتججممعع  االلووططننيي  االلددميميققررااططيي،،  ظظههرر
ففييههاا  االلععللمم  االلففللسسططييننيي..  ووققدد  ققببلل  االلققضضااةة
ااالالللتتممااسس  ووققرررروواا  ببأأنن  إإظظههاارر  االلععللمم
االلففللسسططييننيي  ففيي  االلددععااييةة  ااالالننتتخخااببييةة  الال  ييننططوويي
ععللىى  ممسس  ببأأححااسسييسس  ااجلجلممههوورر،،  ألألننهه  ققدد  متمت
ععررضض  االلععللمم  ففيي  ننههااييةة  االلددععااييةة  للثثااننييةة  ووااححددةة
ففققطط،،  ووههذذاا  االلععررضض  الال  ميميككننهه  أأنن  ييببرررر  ااململسس
ببححررييةة  االلددععااييةة  ااالالننتتخخااببييةة..  ((22000033))

حرية التعبير عن الرأي
والتظاهر

هذا هو اإلنسان الذي يبدو صغيرا،  إذا أراد- فسيكون قوة
كبيرة ال ميكن قمعها.

مكسيم غوركي

يحق ملستخدمي الدولة أيضا التعبير عن رأيهم
السياسي

ققااممتت  ممححككممةة  ااالالننضضببااطط  ااخلخلااصصةة  مبمبسستتخخددمميي  االلددووللةة
ببتتببررئئةة  2222  ممععللمماا  ووممححااضضرراا  ففيي  ممووضضووعع  االلتتررببييةة،،
ييععممللوونن  ففيي  االلههييئئةة  االلتتددررييسسييةة  ففيي  ""سسييمميينناارر  ههككييببووتتسسييمم""
ووييتتققااضضوونن  ررووااتتببههمم  ممنن  ووززااررةة  االلتتررببييةة  ووااللتتععللييمم،،  ممنن
تتههممةة  ااررتتككاابب  ممخخااللففااتت  ااننضضببااطط  ووففقق  ققااننوونن  خخددممااتت
االلددووللةة..  ووققدد  ممثثّّلل  ااحملحملااضضرريينن  ممححاامم  ممتتططووعع  ممنن  ققببلل
ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن،،  ببععدد  ااتتههااممههمم  مبمبخخااللففةة  االلتتصصررفف
ببششككلل  الال  ييللييقق  مبمبسستتخخددمم  االلددووللةة،،  ووذذللكك  ألألننههمم  ككااننوواا  ممنن
ببنيني  ااململووققععنيني  ععللىى  إإععالالنن  ننششرر  ففيي  االلصصححفف  ييتتضضممنن
تتووججههاا  إإللىى  ررئئييسس  ااحلحلككووممةة  آآننذذااكك،،  إإييههوودد  ببررااكك،،  ييططااللبب
ببععددمم  تتععيينيني  ممممثثلل  ععنن  ححززبب  ددييننيي  ككووززييرر  للللتتررببييةة..

((22000022))

تتصصووييرر::  ييووآآبب  للييفف



أقام حزب ميرتس في شهر كانون الثاني 2003 اجتماعا انتخابيا في رحوفوت مبشاركة الدكتور يوسي
بيلني. قبل موعد االجتماع وصلت إلى املكان سسووززيي  ددميمي، من سكان املدينة، ووقفت مقابل القاعة حتمل الفتات
احتجاجية ضد يوسي بيلني وضد حزبه. وقد ساد الهدوء احتجاج السيدة دمي ولم يتخلله احتكاك مع

املشاركني في االجتماع االنتخابي، حتى وصل أفراد شرطة رحوفوت.

وصل أفراد الشرطة إلى املكان وأمروا السيدة دمي "بإزالة الفوضى" (على حد تعبيرهم). فشرحت لرجال
الشرطة بأنها تقيم مظاهرة احتجاجية هادئة، ولكن هذا الشرح قد واجه حائطا أصم. عقب رفضها ترك
املكان، ابلغها رجال الشرطة بأنها موقوفة، وذلك ألنها "تصمم على متردها" ?  فأوقفوها ودفعوا بها بوحشية

إلى سيارة الشرطة ونقلوها إلى مركز الشرطة.

وقد أخذوا بصماتها في مركز الشرطة ومت تكبيلها بالقيود كمجرمة خطيرة ووجهوا لها تهم ارتكاب مخالفات
مختلفة، مثل "مضايقة شرطي أثناء تأدية مهامه"، "رفض التعريف عن نفسها" وحتى "إحلاق اخلطر بحياة

الناس".

بعد عدة ساعات، مت اإلفراج عن سوزي دمي. بعد اإلفراج عنها، توجهت إلى جمعية حقوق املواطن، فتوجهت
اجلمعية بدورها إلى قائد مركز الشرطة واحتجت على املس الالذع وغير املبرر باحلق في التعبير عن الرأي
واحلق بالتظاهر، وعلى التوقيف غير القانوني. نتيجة لتدخل جمعية حقوق املواطن، مت إقفال ملف التحقيق

ضد السيدة دمي.

سسووززيي  ددميمي..  تتصصووييرر::  ييووآآبب  للييفف

في التاسع من شهر نيسان 2002 وقف تتااممرر  ننففاارر وعشرة مواطنني آخرين وقفة احتجاجية هادئة في مدينة
اللد، واحتجوا ضد سياسة احلكومة وضد نشاطات اجليش التي نفذت في تلك الفترة في املدن الفلسطينية
وفي مخيمات الالجئني. وقد رفع املتظاهرون األحد عشرة، وهم مواطنون عرب من سكان مدينتي اللد

والرملة، ومن بينهم قاصر، الفتات فقط، دون أن يهتفوا بأي هتافات كانت.

بعد بضع دقائق من جتمعهم، وصل إلى املكان أفراد من مركز شرطة مدينة اللد، وأعلنوا عن أن املظاهرة
غير قانونية، وأمروا املتظاهرين بالتفرق. عقب رفضهم، بدأ رجال الشرطة بتنفيذ االعتقاالت. وقد نقل
املتظاهرون إلى مركز الشرطة في اللد، حيث قيدوا هناك باألكبال ومت التحقيق معهم. في اليوم التالي، قدمت

ضدهم الئحة اتهام تتهمهم مبخالفة "االحتشاد املمنوع".

وقد صادق املستشار القضائي للحكومة بنفسه على الئحات االتهام واتهم اثنني من املوقوفني بتهمة التمرد.

توجه نفار وزمالؤه إلى جمعية حقوق املواطن لطلب املساعدة القانونية. فقام بتمثيل املتهمني في احملكمة محام
متطوع من قبل اجلمعية، واثبت، مستعينا مواد التحقيق (مبا في ذلك شريط فيديو مت تصويره أثناء احلادث)،
بأنه لم يكن لدى للشرطة أي سبب للتخوف من اإلخالل بالهدوء والنظام العام في املكان، ولم تكن لديهم
الصالحية القانونية باعتقال املتهمني. في أعقاب ذلك مت إلغاء كافة لوائح االتهام ضدهم.

احلق في التظاهر: املظاهرة االحتجاجية غير ملزمة بترخيص

تتااممرر  ننففاارر..  تتصصووييرر::  ييووآآبب  للييفف



ششللوومموو  ححججببيي، من سكان القدس يبلغ من العمر 70 عاما، أصدر أحد مراقبي
البلدية بحقه مخالفة بغرامة مالية (مببلغ 320 ش.ج.) بسبب عمله كبائع
متجول دون ترخيص، بعد أن قام ببيع أغراض قدمية عثر عليها في الشوارع
بهدف شراء األدوية واالحتياجات الضرورية األخرى. لم يكن باستطاعة
حجبي دفع الغرامة التي فرضت عليه ولذلك طلب محاكمته. قامت احملكمة
بخفض الغرامة غير أنها ألزمته بالتوقيع على التزام بعدم العمل كبائع
متجول في املستقبل. وعندما رفض التوقيع على االلتزام خوفا من أال يتمكن
من تنفيذه، مت حبسه عشرة أيام. فور سجنه أرسله طبيب السجن إلى
غرفة الطوارئ في مستشفى قريب. في الطريق إلى املستشفى قام أفراد
الشرطة بتقييد يديه ورجليه وربطه باحململ الذي كان مستلقيا عليه. عند
وصولهم إلى املستشفى مت نقله إلى سرير وربطه به. يقول حجبي، الذي
يتلقى  العالج في ذلك املستشفى منذ سنوات عديدة ومعروف لدى الطاقم
الطبي، بأنه مات حياءً. في ذلك املساء أعيد إلى السجن مكبال بيديه ورجليه.
رغم تدهور صحته قام أفراد الشرطة بإدخال حجبي إلى زنزانة عادية وفيها
12 سجينا على األقل، رغم وجود 4 أسرة فقط كل منها بطابقني. هناك شكوى

أخرى مشابها قدمها شخص يبلغ من العمر 83 عاما مت حبسه بسبب عدم
دفع غرامة، وقد مت تقييده هو أيضا باألكبال بيديه ورجليه حني نقل عدة مرات

من السجن إلى املستشفى.
توجهت جمعية حقوق املواطن إلى القائد العام للشرطة وحذرت من املس الالذع بحق
اإلنسان بالكرامة، الذي يتسبب من مثل هذا التكبيل الذي ال حاجة له وغير املبرر،
وطالبته مبعاقبة املسئولني عن النتائج الوخيمة. وقد صادقت الشرطة على أن التقييد كان
مخالفا للتعليمات وأنه سوف يتم تقدمي أفراد الشرطة املسئولني عنه حملاكمة انضباطية.
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ألجهزة تنفيذ القانون صالحيات واسعة، تتيح لها
املس بحرية اإلنسان وكرامته مسا الذعا، ولذا
يجب تأمني مراقبة على كيفية تنفيذ هذه
الصالحيات، والتشديد على عدم استخدامها بشكل
ميس، دون مبرر، بحقوق املواطن، وذلك متشيا مع
التوجه القائل بأن للشخص الذي خالف القانون
أيضا حقوقا أساسية مينع املس بها، وكما يقول
القاضي أهارون براك "حرية السجني تنتزع منه؛
أما صورته اإلنسانية فال تنتزع منه" (محكمة العدل
العليا 355/97، كطالن ضد مصلحة السجون).
تناضل جمعية حقوق املواطن حلماية حقوق
السجناء واملعتقلني وحتسني ظروف السجن في

إسرائيل.

حقوق خلف القضبان

يسمح باإلضراب عن الطعام
ففيي  أأععققاابب  االلتتممااسس  إإدداارريي  ككااننتت  ققدد  ققددممتتهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ففيي  ااحملحملككممةة  ااململررككززييةة،،
متمت  إإللغغااءء  ممععااققببةة  سسججنيني  ووسسججننهه  ااننففرراادديياا  ففيي  سسججنن  االلررممللةة،،  ببسسبببب  إإضضررااببهه  ععنن  االلططععاامم

للععددةة  أأششههرر  ااححتتججااججاا  ععللىى  إإددااننتتهه..  ((2003))

اخلط املباشر
افتتح في شهر كانون األول 2002 في جمعية حقوق املواطن "خط مباشر" للسجناء واملعتقلني، بهدف الرد على توجهات من يحتاج إلى مساعدة فيما يتعلق
بظروف سجنه أو إلى استشارة قضائية فيما يتعلق بحقوقه. يعمل اخلط مرتني في األسبوع من قبل طالب جامعي متطوع وبدعم من محامية متخصصة في
هذا اجملال. وقد متت معاجلة توجهات كثيرة للسجناء عن طريق هذا اخلط ومن بينها توجه لسجني مت حتديد عدد الكتب التي يسمح له بحيازتها في
زنزانته؛ سجني مت سجنه بظروف متس بصحته؛ سجني من أصل لبناني منع من مراسلة أمه؛ سجني لم يسمح له بالزواج وهو في السجن؛ وسجني مت

حبسه انفراديا لسنني عديدة ومت تقييده باألكبال كلما أخرج من زنزانته.

للسجناء حقوقهم أيضا
تعمل جمعية حقوق املواطن بشكل مكثف على زيادة الوعي لدى واضعي السياسة ومنفذيها، فيما يتعلق بحقوق املعتقلني والسجناء، بهدف منع املس غير
املبرر بهذه احلقوق. من بني سائر األمور، قامت اجلمعية بالتعبير عن معارضتها ألنظمة شرطية يلزم السجناء مبقتضاها باإلبالغ عن "الشذوذ اجلنسي" في
تصرفاتهم، وذلك دون أي عالقة باخملالفة التي يحققون معهم فيها؛ وقد عبرت اجلمعية، في النقاشات التي أجريت في الكنيست حول قانون التسويات لعام
2003، عن معارضتها للخطوات التي تقلص حقوق املتهمني واملشتبه بهم: من بني سائر األمور، مت اقتراح تقليص صالحية احملكمة بشكل كبير بكل ما

يتعلق بتعيني محام للمتهم، وتأجيل تطبيق القانون املتعلق بتسوية حقوق املشتبه بهم خالل التحقيق. اجتمع ممثلو اجلمعية بوزير األمن الداخلي وقدموا له
مستندا يعبر عن موقف اجلمعية ويشرح حتفظاتها من النية في خصخصة السجون؛ أقام قسم التربية في اجلمعية ورشات عمل ألفراد الشرطة العاملين
في مراكز التوقيف في القدس وفي تل أبيب ولكافة سجاني وحدة املهام اخلاصة التابعة ملصلحة السجون (وحدة نحشون). وقد مت التطرق، في إطار هذه

الورشات، إلى قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان عامة وحقوق املعتقلني والسجناء خاصة.

تركنا بصمتنا
فتح مجال الدراسة

ففيي  أأععققاابب  ااالالللتتممااسس  االلذذيي  ققددممتتهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ففيي  ااحملحملككممةة  ااململررككززييةة
ففيي  االلننااصصررةة،،  تتررااججععتت  ممصصللححةة  االلسسججوونن  ععنن  ققررااررههاا  ببششأأنن  ممننعع  االلسسججننااءء
ااألألممننيينيني  ممنن  االلددررااسسةة  ففيي  ااجلجلااممععةة  ااململففتتووححةة،،  ففيي  إإططاارر  ددووررااتت  ممععييننةة  ((2003))

ششللوومموو  ححججببيي..  تتصصووييرر::  أأوورريي  سسااددييهه
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ففيي  ووااققعع  ححييااةة  االلسسككاانن  االلففللسسططييننيينيني  ففيي
ااألألررااضضيي  ااحملحملتتللةة،،  ففيي  االلسسننتتنيني  ااألألخخييررتتنيني،،  ليس
هناك أي حق مضمون:  الال  ححررييةة  االلتتننققلل  ووالال  ااحلحلقق
ففيي  ااحلحلييااةة،،  الال  ااحلحلقق  ففيي  االلععمملل  ووالال  ااحلحلقق  ففيي
االلععييشش  ببككررااممةة،،  الال  ااحلحلقق  ففيي  االلتتععللمم  ووالال  ااحلحلقق  ففيي
ااحلحلصصوولل  ععللىى  ععالالجج  ططببيي،،  ووالال  تتووججدد  ههننااكك  ححممااييةة

للللععاائئللةة..
تتععمملل  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ببششككلل  ددؤؤووبب  ضضدد
ااالالججررااءءااتت  االلتتيي  متمتسس  ببححققووقق  ااإلإلننسساانن  ااخلخلااصصةة
ببسسككاانن  ااململننااططقق  ااحملحملتتللةة..  تكافح اجلمعية كفاحا
مستمرا على الصعيد القضائي وعلى الصعيد
اجلماهري ضد قتل األبرياء؛  ضضدد  االلسسييااسسةة  االلتتيي
ييننتتههججههاا  ااجلجلييشش  ااإلإلسسرراائئييلليي  االلتتيي  تتققضضيي  ببععددمم
االلتتححققييقق  ففيي  ححااالالتت  ققتتلل  االلففللسسططييننيينيني  ممنن  ققببلل
ججننوودد  ااجلجلييشش؛؛  ضضدد  االلتتققييييددااتت  االلووااسسععةة  ااململففررووضضةة
ععللىى  ححررييةة  االلتتننققلل  ففيي  ااململننااططقق  ااحملحملتتللةة؛؛  ضضدد
سسييااسسةة  االلتتصصففييااتت  ددوونن  ممححااككممةة،،  ووللضضمماانن  ححققووقق
ااململععتتققللنيني  االلففللسسططييننيينيني  ااململسسججوونننيني  ففيي  ااململععتتققالالتت

االلععسسككررييةة..

توجهت اجلمعية، في السنتني األخيرتني، عشرات املرات إلى املدعي العسكري العام مطالبة بالتحقيق في
مالبسات قتل مواطنني فلسطينيني أبرياء.

في شهر آذار 2003، وبعد عدم الرد على توجهها إلى املدعي العسكري العام، خرجت اجلمعية في حملة
جماهيرية ضد قتل األبرياء وضد سياسة النيابة العسكرية القاضية بعدم التحقيق في حاالت القتل، التي
حدثت خالل القتال. وقد انضم العديد من الشخصيات البارزة إلى نشاطات اجلمعية.

في شهر تشرين األول 2003 قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا، مبشاركة
بتسيلم، مطالبة املدعي العسكري العام بأن يأمر شعبة التحقيقات في الشرطة العسكرية بإجراء حتقيق في
كل حالة قام بها جنود اجليش بقتل مواطنني فلسطينيني ممن لم يشاركوا في القتال.

حقوق اإلنسان في املناطق احملتلة
ال مخرج

عاجلت اجلمعية، في السنتني األخيرتني، حاالت كثيرة من املس بحرية التنقل للمواطنني الفلسطينيني في املناطق احملتلة وعملت على إزالة احلواجز
من البلدات واألحياء في الضفة الغربية، التي كانت قد طوقت بشكل يحبس عمليا السكان فيها ومينعهم من التقاط رزقهم، التعلم، احلصول على
اخلدمات الصحية، إقامة عالقات عائلية وغيرها. توجهت اجلمعية إلى اجليش وفي بعض األحيان قدمت التماسات إلى محكمة العدل العليا

بالتعاون مع منظمات حليفة - فيما يتعلق بانتزاع حرية التنقل بشكل متواصل في املدن والقرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن مت في شهر كانون الثاني 2002 فتح الطرق التي تربط قرية نحالني مبدينة بيت حلم، بعد أن

كانت هذه الطرق من وإلى القرية مسدودة ملدة سنة ونصف.
في شهر تشرين الثاني 2002 توجهت اجلمعية إلى قائد لواء املركز مطالبة بأن يصدر أوامره إلى قادة قوات اجليش في مدينتي نابلس وطول
كرم، باإلعالن عن إلغاء وقف التجول التام الذي فرض على املدينتني منذ أكثر من مائة يوم، وذلك بهدف السماح لسكان املدينتني بالتزود بالغذاء،
املاء، األدوية واالحتياجات الضرورية األخرى؛ في شهر كانون الثاني 2003 قدمت اجلمعية التماسا مستعجال إلى محكمة العدل العليا ضد منع
التجول الذي فرض على السكان الفلسطينيني في مدينة اخلليل في أعقاب هجوم منظم قام به مستوطنون على بيوتهم؛
في شهر آذار 2003 قدمت اجلمعية التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد الطوق املتواصل املفروض على حي طاليتا قومي في بيت جاال؛ وقد
قدم التماس آخر في الشهر ذاته بالتعاون مع منظمة أطباء حلقوق اإلنسان، يطالب بإزالة الطوق املفروض على قرى سالم، دير احلطاب وعزموط،
التي يبلغ عدد سكانها أكثر من عشرة آالف نسمة والذين يقبعون منذ ثالثة أشهر حتت طوق محكم. في أعقاب تقدمي االلتماسات قام اجليش

بتخفيف التقييدات على التنقل في البلدات املذكورة.

لذلك! / ناتان ألطرمان
ال تقل "اخلاصة هم األسمى".خاصة وعامة فهما
يتالزمان دون فراق، لو أصغت العامة حلديث

اخلاصة وال حتبسها في زنزانة!
..." لتندثر السَّكينة التي تهمس "حقّاً

ويُهاب وجهها في املرآة!
ويقف اجلندي العبري مستعدا!

ويدافع من فتور الشعب العبري!
وحرب الشعب، التي دار رحاها دون كلل أمام

اجليوش السبعة مللوك الشرق،
لن تخف من "القول عالنية"...
إنها ليست جبانة لهذا احلد!

العمود السابع،الكتاب األول، مكتبة بوعاليم
(العمال) (نشرت ألول مرة في صحيفة دافار في

شهر كانون األول 1948.)



حقوق املعتقلني في املناطق احملتلة
ففيي  أأععققاابب  ااالالللتتممااسس  االلتتيي  ققددممتتهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن،،  ببااللتتععااوونن
ممعع  ممررككزز  االلددففااعع  ععنن  االلففرردد  ووممننظظممااتت  أأخخررىى،،  ضضدد  ظظررووفف
ااالالععتتققاالل  غغييرر  ااإلإلننسسااننييةة  ففيي  ممععتتققلل  ععووففرر  ببججااننبب  رراامم  االلللهه  --  متمت
حتحتسسنيني  ظظررووفف  ااالالععتتققاالل  ففيي  ااململععتتققلل  ججززئئيياا..  ((22000022))

تركنا بصمتنا

ححسسنيني  ووخخللييلل  ززووااههررهه..  تتصصووييرر::  ييووآآبب  للييفف
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مطوّقون
ححسسنيني  ووخخللييلل  ززووااههررةة هما من سكان احلي الصغير أم العصافير الذي يسكن فيه حوالي أربعني من أبناء حمولة زواهرة في مبنيني،
منذ سنوات عديدة. يبعد هذان املبنيان بضع مئات من األمتار عن حي "هار حوماه" (مستوطنة أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم) في
القدس. على الطرف اآلخر تقع بلدة بيت ساحور الفلسطينية، حيث يتبعها من الناحية البلدية هذان املبنيان وحيث يجد أفراد احلمولة

مصدر رزقهم فيها ويشترون ما يحتاجونه منها ويحصلون على اخلدمات الصحية والتعليمية فيها.

مع بداية عام 2002، قام اجليش بحفر خندق في الطريق الواصل بني احلي وبيت ساحور. منع هذا اخلندق مرور السيارات، مما
اضطر سكان احلي إلى السير على األقدام مسافة تصل إلى حوالي كيلومتر في منطقة جبلية إلى بيت ساحور وفي طريق العودة إلى
بيوتهم. وكأن ذلك لم يكف، فأقام اجليش في بداية شهر حزيران 2003 جدارا ألكترونية (كجزء من خطة "التفافي القدس"، ضمن
مشروع اجلدار الفاصل)، فَصَلَت احلي عن بيت ساحور نهائيا. وبصفتهم سكانا في املناطق احملتلة، فهم مينعون من اإلنتقال إلى

القدس مما أبقاهم محبوسني في منطقة احلي ومنقطعني عن العالم اخلارجي.

بفضل اجلهود املتواصلة التي بذلتها جمعية حقوق املواطن حصل سكان أم العصافير على تأشيرات مرور في طريق أخرى باجتاه بيت
ساحور، إال أن هذه التأشيرات تتيح تنقل الراجلة فقط وليس السيارات. تبعد بيت ساحور حوالي خمسة كيلومترات إذا استخدموا هذه

الطريق.

ققااممتت  ممححككممةة  االلععددلل  االلععلليياا  ببإإللغغااءء  ااألألووااممرر  االلتتيي  سسممححتت  ببااححتتججاازز  ممععتتققلل
ململددةة  1122  ييوومماا  ددوونن  ممررااققببةة  ققضضاائئييةة،،  ووااححتتججاازز  ممععتتققلل  ألألككثثرر  ممنن  44  أأيياامم
ددوونن  إإججررااءء  حتحتققييقق  أأوولليي  ببششأأننهه..  أأصصددرر  االلققرراارر  ففيي  أأععققاابب  ااالالللتتممااسس  االلذذيي
ققددممتتهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ففيي  إإسسرراائئييلل  ووممننظظممااتت  ححللييففةة..  ((22000022))



احلق في معاينة االختبارات
جج،، مرشح لوظيفة معينة، مت توجيهه الختبارات مالئمة في مركز للتشخيص النفسي. خالل االختبارات، بينما كانت جهوده مركزة على
االختبارات وعلى الوظيفة املرغوب فيها، وقّع على إقرار بالتخلي عن حقه في معاينة نتائج االختبارات وتوصيات املركز. عندما طلب

جج،، بعد إمتام االختبارات، معاينة االختبارات ونتائجها، مت تبليغه بأنه ال يستطيع احلصول عليها.

استنادا إلى حقه مبقتضى قانون حماية اخلصوصية، قدم دعوى إلى محكمة الصلح في تل أبيب، وطالب فيها مبعاينة كافة املعلومات التي
مت جمعها عنه في املركز. رفضت احملكمة طلبه استنادا إلى إقرار التخلي الذي وقع عليه، وألزمته بدفع مصاريف احملاكمة. توجه ج إلى
جمعية حقوق املواطن، فقدمت اجلمعية استئنافا نيابة عنه إلى احملكمة املركزية. وقد جاء في استئناف اجلمعية أن منع شخص ما من
معاينة املعلومات التي جمعت عنه ميس بحقوق أساسية وبحقوق قانونية، وخاصة باحلق في اخلصوصية واحلق في الكرامة. ويضيف
االستئناف أن محكمة الصلح قد وقعت في اخلطأ حني استندت إلى إقرار التخلي وجتاهلت نقطة االنطالق املتدنية التي متتع بها املمتحن في
مركز االختبارات، وهي نقطة انطالق ال متكنه من األخذ والرد فيما يتعلق باملستندات املقدمة له لتوقيعها. ما زال االلتماس قيد النظر.

احلق في معاينة ملف حتقيق
في عام 1997 فتحت الشرطة ملف حتقيق ضد أبراهام فريد، الذي ادعى بأن هذا التحقيق كان نتيجة لشكوى قدمت ضده كانتقام
في أعقاب فضحه للفساد. بعد أربع سنني فقط، عقب توجهه إلى املستشار القضائي للحكومة، أبلغ بأنه قد تقرر إغالق امللف ضده
لعدم توفر األدلة. فور استالم اإلبالغ عن إقفال امللف، توجه فريد إلى نيابة لواء القدس وطلب معاينة ملف التحقيق الذي أجري بحقه،
وذلك بهدف تقدمي اعتراض على سبب إقفال امللف ولفحص إمكانية املطالبة بتعويضات عن األضرار التي حلقت به من املسئولني عن

إحلاقها. لم يتلقى فريد أي رد على توجهاته.

توجه فريد إلى جمعية حقوق املواطن فقامت بتقدمي التماس باسمه إلى محكمة العدل العليا مدعية بأن تعليمات النيابة العامة، فيما
يتعلق مبعاينة مواد التحقيق املوجودة في ملف الشرطة، تفضل حماية مصالح الشرطة والنيابة العامة على حماية حقوق املواطن، وفي

مقدمتها حرية املعلومات واحلق في السمعة الطيبة. ما زال هذا االلتماس قيد النظر.

لكل شخص احلق في معاينة
املعلومات املتعلقة به واملوجودة لدى
أي هيئة عامة أو أي هيئة خاصة.
ملثل هذه املعلومات، في الكثير من
األحيان، تأثيرات مصيرية على
مستقبله، ولذلك يجب عدم إخفاء
املعلومات عنه، التي ترتكز عليها

القرارات املتعلقة به.

قانون حرية املعلومات
ككااننتت  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ممنن  ببنيني  ااململببااددرريينن  إإللىى  سسنن  ققااننوونن  ححررييةة  ااململععللووممااتت  االلذذيي  صصااددققتت  ععللييهه  االلككننييسستت،،  ووععممللتت  ممتتححااللففةة  ممعع
ممننظظممااتت  ععللىى  ضضمماانن  ححررييةة  ااململععللووممااتت..  ييععتتببرر  ههذذاا  االلققااننوونن  خخططووةة  إإييججااببييةة  ججدداا  تتضضممنن  ااحلحلقق  ففيي  ااحلحلصصوولل  ععللىى  ااململععللووممااتت  ممنن  االلسسللططااتت،،
ححوولل  ااململووااضضييعع  ذذااتت  االلششأأنن  االلععاامم  ووححوولل  ااململووااضضييعع  ااململتتععللققةة  ببااململووااططنن  ببششككلل  ششخخصصيي  ععللىى  ححدد  سسووااءء..  ((11999988))

تركنا بصمتنا

حرية املعلومات

مقررو املصير
يتيح قانون األحداث اإلعالن عن القاصرين املتواجدين
في خطر على أنهم "قاصرون ذوو حاجة" وإبعادهم عن
رعاية والديهم بإجراءات قضائية. وقد منحت هذه
الصالحية ملوظفي الشؤون االجتماعية بهدف حماية
األوالد الذين يتعرضون للخطر. يتحول موظفو الشؤون
االجتماعية إلى مسئولني عن األوالد وهم الذين
يحددون مصائرهم. وفق املعطيات الرسمية، يتم في
كل سنة إبعاد حوالي 500 ولد من بيوتهم دون موافقة
أهاليهم. يعيش حوالي 2500 ولد من هؤالء، مت
إبعادهم عن بيوتهم في السنوات األخيرة، بعيدا عن
أهاليهم. يستشف من شكاوى وصلت إلى اجلمعية أنه
في بعض األحيان، يتم اتخاذ قرار إبعاد األوالد عن
بيوتهم، والذي يعتبر خطوة استثنائية وقاسية، بسهولة
كبيرة، ومن خالل املس بحقوق األهل باإلجراءات
العادلة. قامت جمعية حقوق املواطن بتمثيل العائالت
والقاصرين، في احملافل القضائية اخملتلفة، فيما يتعلق
بإجراءات اإلعالن عن "احلاجة" وتعمل من أجل
التشديد على احلق في اإلجراءات العادلة واحلق في

حماية العائلة.

اإلجراءات العادلة
ممنن  ححقق  ككلل  إإننسساانن،،  أأنن  تتععااللجج  ششؤؤووننهه  ممنن  ققببلل  االلسسللططااتت
ببإإججررااءءااتت  صصااددققةة  ووععااددللةة..  ممنن  ححققهه  ااحلحلصصوولل  ععللىى
االلتتععللييالالتت  ببششأأنن  ااخلخلططووااتت  االلتتيي  ميميككنن  أأنن  متمتسس  ببححققووققهه،،
ووممنن  ححققهه  االلددففااعع  ععنن  ننففسسهه  أأمماامم  ههذذاا  ااململسس..

≥¥

≥μ

فتح باب حديدي ثقيل. أنا في الداخل.
حتيط بي رائحة متأل مصعد الدرج املظلم،

ومدخل القسم املغلق
متار كورون، "محبة دنئيل"

املكوث اجلبري في املصحات النفسية

تتععااللجج  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ككلل  سسننةة  ععششررااتت  االلششككااووىى  االلتتيي  ييققددممههاا  أأششخخااصص  متمت  إإررغغااممههمم  ععللىى  ااململككووثث  ففيي  ااململصصححااتت
االلننففسسييةة  ددوونن  إإررااددتتههمم..  تتتتططررقق  االلششككااووىى  إإللىى  ااململككووثث  غغييرر  االلققااننووننيي؛؛  االلععييووبب  ففيي  إإججررااءءااتت  ااململككووثث  ننففسسههاا  ((ممثثلل  ععددمم
ووججوودد  أأسسااسس  ككاافف  للإلإلررغغاامم  ععللىى  ااململككووثث،،  ووااململططللووبب  ووففقق  االلققااننوونن))؛؛  ااإلإلججررااءءااتت  غغييرر  االلععااددللةة  ففيي  جلجلننةة  ااألألممررااضض  االلننففسسييةة؛؛
ععددمم  تتققددميمي  ممععللووممااتت  ععنن  إإججررااءءااتت  ااململككووثث  ووععنن  ححققووقق  ااململررييضض؛؛  االلظظررووفف  ففيي  ااململصصححااتت  ووغغييررههاا..

يستحقون التمثيل
في عام 2001 قدمت جمعية حقوق املواطن ومنظمة "بزخوت"، بواسطة برنامج حقوق اإلنسان في جامعة تل أبيب، التماسا إلى
محكمة العدل العليا تطالبان فيه مبنح أي شخص يتم إرغامه على املكوث في مصحة متثيال قضائيا. في أعقاب االلتماس بدأت وزارة
العدل بتنفيذ مشروع جتريبي في لواء القدس. في إطار هذا املشروع يتم منح التمثيل القضائي لكل شخص أرغم على املكوث في
املصحة بأمر من الطبيب النفسي اللوائي، والذي يتم النظر في أمره أمام جلان األمراض النفسية في لواء القدس، وهو غير ممثل من
قبل محام. لقد أدى هذا املشروع، خالل فترة قصيرة جدا، إلى حتسن ملحوظ في حماية حقوق املاكثني في املصحات في هذا اللواء.
ردا على االلتماس، التزم وزير العدل بوضع أنظمة تهتم مبنح التمثيل القضائي في كافة اإلجراءات اجلارية أمام جلان األمراض

النفسية.



حرية الدين واملعتقدات
لكل إنسان احلق في التصرف وفق تصوره ووفق ما ميلي عليه ضميره.

اعتناق دين آخر
توجه خمسة من اليهود الذين اعتنقوا الدين اإلسالمي إلى جمعية حقوق
املواطن في أعقاب رفض وزارة الشؤون الدينية االعتراف بسريان
مفعول األحكام الشرعية التي تشهد على تغيير دينهم. وقد وضعت
الوزارة أمام املتوجهني عراقيل كثيرة في طريقهم للحصول على
التأشيرات بشأن تغيير دينهم. من بني سائر األمور، طلبوا موظفو
الوزارة من املتوجهني إحضار تأشيرات من احلاخامية الكبرى أو املثول
لفحص من قبل جلنة خاصة مؤلفة من عامل اجتماعي، طبيب أمراض
نفسية وأخصائي نفسي، وذلك للتحقق من مصداقية تغيير الدين
وكشرط لالعتراف به. وقد واجه بعض املتوجهني محاوالت إقناع من
قبل املوظفني، بهدف تغيير رأيهم بشأن اعتناق الدين اإلسالمي، حيث
رافقت هذه احملاوالت تعابير مذلة وتخللها تدخل الذع في خصوصيتهم.

توجهت جمعية حقوق املواطن إلى النيابة العامة وأبلغتها بأن طلب
وزارة الشؤون الدينية ممن أعلنوا اعتناقهم لإلسالم هو طلب غير
قانوني، ويتعدى صالحية املوظفني وميس بحقوق املتوجهني في حرية
املعتقدات والكرامة. في أعقاب توجه اجلمعية وافقت وزارة الشؤون
الدينية على طلبات التسجيل وأصدرت شهادات للمتوجهني األربعة دون

أي مطالبة إضافية.

اإلعفاء من اخلدمة العسكرية
قامت جمعية حقوق املواطن، خالل سنة 2002، مبعاجلة شؤون عدد من
اجلنود الذين طالبوا بإعفائهم من اخلدمة العسكرية ألسباب ضميرية ودينية.
في كل حالة من هذه احلاالت قامت اجلمعية بالتوجه إلى اجليش مطالبة
بتمكني اجلندي من املثول أمام جلنة اإلعفاءات اخلاصة ألسباب ضميرية؛ في
أعقاب التوجه مت تسريح اجلندي، رغم أن التسريح نبع رسميا من اعتبارات

أخرى ال تتعلق بالنواحي الضميرية.

قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا في شهر شباط
2003، نيابة عن درور بوميل، الذي رفض اخلدمة في اجليش بسبب معتقداته

املساملة، وطلب السماح له بتأدية خدمة مدنية، ليست في إطار اجليش. متت
محاكمته مرارا وتكرارا وسجن لفترة إجمالية تصل إلى 168 يوما. وقد جاء
في االلتماس أنه في الوقت الذي يقوم فيه اجليش بإعفاء عشرات آالف
الشباب في السنة من اخلدمة اإللزامية، والعديد منهم ألسباب دينية، ينتهج
سياسة القبضة احلديدية ضد بوميل وضد رافضي اخلدمة اآلخرين من
منطلق ضميري بشكل خاص، وذلك فقط بسبب معتقداتهم السلمية. وقد شدد
االلتماس على أن على اجليش احترام معتقدات بوميل كما يحترم معتقدات
األشخاص املتدينني، وإعفائه من اخلدمة واالمتناع عن تكرار محاكمته. في
أعقاب االلتماس دعي بوميل مرة أخرى للمثول أمام جلنة اإلعفاء ألسباب
ضميرية، فقررت اللجنة تسريحه من اخلدمة مؤقتا في هذه املرحلة.

األعياد
يتم توجيه العاطلني عن العمل في منطقة الشمال إلى التأهيل املهني في
كلية "عتيد" في طبريا. وقد فوجئ عشرات املسلمني الذين يتعلمون في
الكلية لسماع إعالن مدير الكلية، بأن الدراسة أيام عيد األضحى
ستجري بشكل اعتيادي. وأضاف املدير بأن من يتغيب سيتم تقليص

مخصصاته من التأمني الوطني.

توجهت جمعية صوت العامل بهذا الشأن إلى جمعية حقوق املواطن.
فتوجه ممثل اجلمعية بدوره إلى املسئول عن تأهيل البالغني في وزارة
العمل والرفاه االجتماعي ووضح له بأن املطالبة باحلضور إلى الكلية
أيام العيد متس بحرية الطالب في العبادة وال ترتكز على أساس

قانوني. مت إلغاء هذا الطلب.

حرية العبادة للعائلة
ااضضططررتت  ووززااررةة  االلتتررببييةة  ووااللتتععللييمم  إإللىى  إإععااددةة  ممععللممةة  ففيي  ررووضضةة  أأططففاالل
ببععدد  إإققااللتتههاا  ببععدد  6622  سسننةة  ععمملل  ففيي  االلتتععللييمم  االلددييننيي  االلررسسمميي..  ووققدد  ككاانن
سسبببب  إإققااللتتههاا  ههوو  أأنن  أأووالالددههاا  غغييرر  ممتتدديينننيني  ووييتتععللمموونن  ففيي  ممددااررسس  غغييرر
ررسسممييةة..  ققددممتت  ااجلجلممععييةة  االلتتممااسساا  ننييااببةة  ععنن  ااململععللممةة،،  ففأأممررتت  ممححككممةة
االلععمملل  ووززااررةة  االلتتررببييةة  ووااللتتععللييمم  ببإإععااددتتههاا  إإللىى  ععممللههاا  ووووججههتت  ااحملحملككممةة
تتووببييخخاا  إإللىى  االلووززااررةة  ببسسبببب  ممححااووللتتههاا  خخللقق  ""ججييتتووههااتت""  ممننففصصللةة

للللججممههوورر  غغييرر  ااململتتدديينن  ووللللججممههوورر  ااململتتدديينن..  ((11999999))
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صالحية منح شهادات "حالل" (كاشير)
ووااففققتت  ممححككممةة  االلععددلل  االلععلليياا  ععللىى  ممووققفف  ااجلجلممععييةة  ففيي
ااالالللتتممااسس  االلذذيي  ققددممتتهه  ننييااببةة  ععنن  االلررااققصصةة  إإييالالننةة  ررااسسككنيني
ووققررررتت  أأننهه  ححنيني  إإصصدداارر  ششههااددةة  ""ححالاللل""  ييججبب  ااألألخخذذ  ببععنيني
ااالالععتتبباارر  ""ححالاللل""  ااألألططععممةة  ففققطط،،  ووععددمم  ااششتتررااطط  ممننحح
ششههااددااتت  ااحلحلالاللل  للألألممااككنن  االلتتيي  تتققددمم  ااألألططععممةة  ببععددمم  إإججررااءء
ععررووضض  ررققصص  ششررققيي  للررااققصصااتت..  ((11999900))

فتح دور سينما أيام السبت
صصااددققتت  ممححككممةة  االلععددلل  االلععلليياا  ففيي  ااالالللتتممااسس
االلذذيي  ققددممتتهه  ااجلجلممععييةة  ضضدد  ببللددييةة  ننااتتااننيياا  ععللىى
أأنن  االلذذههاابب  إإللىى  ددوورر  االلسسييننمماا  ييععتتببرر  ننششااطط
تتررببوويي،،  ووببذذللكك  ففتتححتت  االلططررييقق  أأمماامم  ففتتحح  ددوورر
االلسسييننمماا  ممسسااءء  ددخخوولل  االلسسببتت..  ((11999933))

يسمح ببيع اللحوم غير "احلالل" (كاشير)
ببددأأ  االلسسممااحح  ببببييعع  االلللححوومم  غغييرر  ""ااحلحلالاللل""  ففيي  ننتتااننيياا  ببععدد  أأنن  ققااممتت
ااجلجلممععييةة  ببااللددففااعع  ببننججااحح  ععنن  أأصصححاابب  ااململتتااججرر  ففيي  ااململددييننةة،،  االلذذيينن
أأصصددررتت  ببححققههمم  للوواائئحح  ااتتههاامم  ببسسبببب  ببييعع  حلحلمم  ااخلخلننززييرر..  صصااددققتت
ااحملحملككممةة  ععللىى  ممووققفف  ااجلجلممععييةة  ببأأنن  ققااننوونن  االلببللدديي  ااململسسااععدد  االلذذيي
ميميننعع  ببييعع  حلحلمم  ااخلخلننززييرر،،  الالغغ  ببسسبببب  ااململسس  ببححررييةة  االلععببااددةة  ووححررييةة

االلععمملل..  ((11999966))
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مكان السكن: مصحة نفسية
أأ، يبلغ من العمر 45 عاما، مت تقدميه إلى احملاكمة قبل ثالث سنوات، بعد أن قام

بكسر مصابيح سيارة جيرانه وقام بالرش على أحد جيرانه من أنبوبة إطفاء احلرائق. لم
تقم احملكمة بفحص ادعائه بأن األمر متعلق بشجار بني جيران وأنه كان قد ضرب قبل ذلك،

وذلك ألنه وجد غير مؤهل للمحاكمة وقد أصدر بحقه أمر باملكوث اجلبري في مصحة نفسية.

والدا أ، كانا قد توفيا وإخوته ال يسكنون في إسرائيل. كان يسكن في بيت والديه حتى موعد
مكوثه في املصحة وهذا البيت هو ملك له وألخيه. نزوال عند طلب أخيه وأخته  قامت احملكمة بتعيني

وصي عليه.

له أن يبقى ماكثا مرغما في املصحة. كما ومت قطع اخلدمات عن بيته حيث أصبح خاليا. عارض
الوصي عودته إلى بيته ولكنه في نفس الوقت امتنع عن إيجاد حل سكني بديل له. لم يكن العاملون
االجتماعيون الذين حاولوا إيجاد إطار يستوعب أ، بعد خروجه من املصحة، راضني عن عدم تعاون

الوصي معهم وطالبوا بتبديله.

نظرا لعدم وجود دعم حقيقي له خارج املصحة وبانعدام وجود محاوالت حقيقية لالهتمام بإخراجه منها
واالهتمام مبستقبله، قامت جلنة األمراض النفسية بتمديد املكوث اجلبري مرارا وتكرارا، رغم أنه ال
يلحق اخلطر بنفسه أو بالغير. وقد كان التعليل الستمرار إرغامه على املكوث في املصحة هو عدم
وجود حل سكني بديل له، يناسب احتياجاته ويتيح له االنخراط في اجملتمع، رغم أن القانون مينع

حرمان شخص ما من حريته ملثل هذا السبب.

قدمت جمعية حقوق املواطن استئنافا في احملكمة اللوائية على قرار اللجنة. ومن بني ما جاء في
االستئناف: "لقد قطعنا طريقا طويلة منذ أن كان "مساكني وبؤساء اجملتمع" يقذف بهم إلى املصحات
النفسية. يهدف وجود هذه املصحات في اجملتمع الدميقراطي، في يومنا هذا، إلى هدف واحد
ووحيد: تقدمي العالج للمرضى الذين يشكلون خطرا على أنفسهم أو على غيرهم".

عند النظر في االستئناف اعترفت الدولة باحلاجة إلى إيجاد حل بديل يؤدي إلى إخراج أ، من
املكوث اجلبري. فأمرت احملكمة الدولة بوضع برنامج تأهيلي وإطار دعم خارجي له. جنبا إلى
جنب أمرت احملكمة الوصي على أ، بإيجاد متويل لبرنامج التأهيل. في أعقاب ذلك مت إلغاء

املكوث اجلبري لـ أ، وهو ينتظر إلى حني إيجاد إطار بديل يستوعبه عند خروجه من املصحة.

تتصصووييرر::  ررااففيي  ككووتتسس
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قصة قصيرة عن غاليت وخوان
غاليت، مواطنة إسرائيلية يهودية، وخوان، مواطن أرجنتيني مسيحي (تصريح إقامته في البالد قد انتهى)، تعرفا على بعضهما  في تل أبيب وحتوال إلى شريكي
حياة. في شهر أيلول 2002 قررا ترسيخ عالقتهما بالزواج. وألن غاليت يهودية وخوان مسيحي، ال ميكنهما أن يتزوجا في إسرائيل، وعليهما السفر إلى اخلارج
بهدف الزواج. في شهر تشرين الثاني 2002، اشترى الزوج تذاكر سفر إلى قبرص، ثم  توجه االثنان إلى دائرة تسجيل السكان وطلبا منح خوان "تأشيرة دخول
ومغادرة" وهي تأشيرة للخروج من إسرائيل والدخول إليها - وذلك ليتمكنا من السفر وعقد القران في قبرص والعودة معا إلى إسرائيل، فأبلغتهما املوظفة بأنهما لن يتم
منحهما "تأشيرة دخول ومغادرة"، فاضطرا إلى إلغاء سفرهما إلى قبرص. منذ ذلك احلني بذال اإلثنان جهودا كبيرة في احلصول على تأشيرة خلوان ولكن دون جدوى.

في شهر متوز 2003 قام أفراد شرطة دائرة الهجرة باعتقال خوان وزجه في سجن معسياهو. توجه الزوجان إلى جمعية حقوق املواطن فقام أحد احملامني في اجلمعية
بتمثيل خوان أمام محكمة مراقبة املقيمني بشكل غير قانوني. في بادئ األمر رفضت وزارة الداخلية اإلفراج عنه إال إذا التزم مبغادرة إسرائيل خالل فترة قصيرة بعد أن
اتضح بأن غاليت، التي أصبحت في هذه الفترة حامل في األشهر األخيرة، لن تتمكن من مغادرة إسرائيل وفي أعقاب التخوف من أن إجراءات عودة خوان إلى إسرائيل
ميكن أن تتأخر رغم الوالدة القريبة، تفضلت وزارة الداخلية باملوافقة باإلفراج عن خوان بكفالة ملدة خمسة أشهر، ولكنها أصرت على موقفها بأن على خوان مغادرة

إسرائيل، وأنه بعد الزواج فقط، بينما يكون خارج البالد، ستتمكن غاليت من تقدمي طلب الستدعائه إلى إسرائيل.
في أعقاب االلتماس اإلداري الذي قدمته جمعية حقوق املواطن إلى احملكمة املركزية في تل أبيب تفضلت وزارة الداخلية أخيرا مبنح خوان "تأشيرة دخول ومغادرة"،

تتيح له ولغاليت مغادرة البالد، الزواج في اخلارج والعودة معا بعد الزواج.

ععاائئللةة  ببييتتاانن  --  ممووللييننهه..  تتصصووييرر::  ييووآآبب  للييفف

ضغط غير قانوني
ققددممتت  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  االلتتممااسساا  إإللىى  ممححككممةة  االلععددلل  االلععلليياا  ببااللتتععااوونن  ممعع  ممررككزز  االلتتععددددييةة  االلييههووددييةة  ((ممررككزز  االلببللووررااللييززمم  االلييههوودديي))،،  ضضدد  ااألألننظظممةة  االلتتيي  متمتننعع  ووززااررةة
االلددااخخللييةة  مبمبققتتضضااههاا  ااخلخلددممااتت  ععنن  االلسسككاانن  ووااململووااططنننيني  االلتتيي  ههيي  ففيي  خخالالفف  ممععههمم  ححوولل  ممووااضضييعع  ااململككااننةة  ووتتسسججييلل  االلسسككاانن..  للققدد  متمت  ااسستتخخدداامم  ممننعع  ااخلخلددممااتت  ((إإصصدداارر
ججووااززااتت  االلسسففرر  ووببططااققااتت  االلههووييةة،،  تتغغييييرر  االلععننوواانن،،  تتسسججييلل  االلززووااجج،،  إإصصدداارر  ممللخخصص  االلتتسسججييلل  ووغغييررههاا))  ككووسسييللةة  ضضغغطط  للللححصصوولل  ععللىى  ممووااففققتتههمم  ععللىى  تتغغييييرر  االلتتففااصصييلل
ااململتتععللققةة  ببااللدديينن،،  االلققووممييةة  أأوو  ااحلحلااللةة  االلششخخصصييةة  ففيي  سسججلل  االلسسككاانن..  ففيي  أأععققاابب  ااالالللتتممااسس  ااضضططررتت  ووززااررةة  االلددااخخللييةة  إإللىى  تتغغييييرر  ههذذهه  ااألألننظظممةة  ووممالالءءممتتههاا  للططللبب  ممققددمميي

ااالالللتتممااسس..  ((22000033))

تركنا بصمتنا

ترافق وزارة الداخلية مواطني إسرائيل منذ
والدتهم وحتى وفاتهم. فهي التي تدير سجل
السكان وهي التي تقرر من يدخل إلى
إسرائيل ومن يطرد منها، وهي التي تصدر
شهادات الوالدة وشهادات الوفاة، بطاقات
الهوية وجوازات السفر. لها الصالحية في
وضع أنظمة جتنس الغرباء في إسرائيل. في
الوقت الذي يعترف فيه قانون عودة اليهود
أوتوماتيكيا بحق اليهود في التجنس في دولة
إسرائيل، يواجه غير اليهود وأزواجهم من
مواطني إسرائيل، بانعدام إجراءات جتنس
منظمة، عملية طويلة ومعقدة مرهونة مبا يراه
موظفو وزارة الداخلية مناسبا وفي بعض
األحيان يكون مرهونا بقسوة قلب من قبل

هؤالء املوظفني.

تبذل جمعية حقوق املواطن جهودا جبارة
لتغيير سياسة وزارة الداخلية ووضع أنظمة

متساوية وموحدة للجميع.

املواطنة واإلقامة
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ولدت هنا
ععممننووئئييلل،،  ججوونن  ووررووننيي  سسررييسسوورريينن هم ثالثة أخوة، قدمت أمهم إلى إسرائيل من
الفيليبني وأبوهم من تايلند. ولدوا الثالثة في إسرائيل وترعرعوا وتعلموا فيها، وهم ال
يعرفون مكانا آخر سواها. لغتهم هي اللغة العبرية وثقافتهم إسرائيلية وهم يشعرون
بأنهم إسرائيليني في كل شيء. ونظرا لكون والديهم مواطنيني أجنبيني، وجدوا الثالثة
أنفسهم، عند بلوغهم سن الرشد، بدون مكانة قانونية في البالد. إنهم ال يستطيعون
العمل بشكل قانوني وال يستحقون العديد من احلقوق احملفوظة للسكان الدائمني
وللمواطنني مثل التأمني الصحي الرسمي. إنهم يعيشون في خوف دائم من إمكانية
اعتقالهم من قبل الشرطة وطردهم من البالد. كل محاوالتهم للحصول على مكانة في

إسرائيل باءت بالفشل.
ادعت جمعية حقوق املواطن في االلتماس اإلداري الذي قدمته نيابة عنهم (ونيابة عن
شاب آخر ابن لعائلة أصلها من هونغ كونغ) في احملكمة املركزية في تل أبيب أن
وزارة الداخلية، برفضها منحهم مكانة مقيم دائم، تتجاهل ظروف حياتهم اخلاصة
ومتس مسا الذعا بهويتهم، بإحساسهم في االنتماء وبكرامتهم. وقد طالبت اجلمعية
احملكمة بأن تقرر بأن األجنبي الذي يعيش في إسرائيل سنني طويلة كقاصر، وبيته
وكل حياته في إسرائيل، يستحق، بانعدام مانع جنائي أو أمني، احلصول على

تأشيرة لإلقامة الدائمة في إسرائيل.
في أعقاب االلتماس الذي قدمته جمعية حقوق املواطن، أعلن وزير الداخلية أنه
سيعمل على منح املواطنة أو اإلقامة الدائمة ألوالد املواطنني األجانب، الذين ترعرعوا
في إسرائيل وعاشوا فيها سنني طويلة. لقد مت إفشال هذه النية من قبل رئيس
احلكومة، الذي استجاب إلى طلب املستشار القضائي للحكومة. ما زال االلتماس قيد

النظر.

مواطنة كغيرها من املواطنني
قدمت أأ، إلى البالد من االحتاد السوفييتي سابقا في بداية التسعينيات. بعد عشر سنوات استرجع موظفو وزارة الداخلية بطاقة
هويتها بادعاء أنها حصلت عليها بطريق الغش. لقد مت استرجاع الهوية بشكل غير قانوني ودون اتخاذ إجراءات عادلة. قدمت
جمعية حقوق املواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا نيابة عنها، فوافقت وزارة الداخلية على إصدار بطاقة هوية جديدة لها. بعد
أن حصلت أ، على بطاقة الهوية قدمت اعتراضا على قرار وزارة الداخلية بحرمانها من جنسيتها. غير أن هذا االعتراض قد مت
رفضه وعندما حضرت أ، إلى مكاتب وزارة الداخلية، بعد كانت قد أمتت إجراءات اعتناق الدين اليهودي، وطلبت تعديل بندي الديانة
والقومية في البطاقة، صودرت بطاقتها ومت احتجازها من قبل موظفي وزارة الداخلية ألشهر طويلة، مخالفة للقانون ودون أن تكون
لهم الصالحية في ذلك. بعد أن قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا آخر إلى محكمة العدل العليا، أعادت وزارة الداخلية إلى أ،

جنسيتها اإلسرائيلية وبطاقة هويتها، ومت تسجيلها في دائرة تسجيل السكان كيهودية.

ال حترم والدا من أبنائه
إن عملية جتنس مواطن أجنبي متزوج من مواطن إسرائيلي هي عملية تدريجية، تستغرق أربع سنوات ونصف على األقل. قامت
جمعية حقوق املواطن مبعاجلة بعض احلاالت التي ولد فيها أوالد للزوجني خالل هذه الفترة، غير أنه قبل إمتام إجراءات جتنس

الوالد األجنبي، كانت احلياة الزوجية قد تدهورت وانفصل الزوجان.
تقضي سياسة وزارة الداخلية بأنه في مثل هذه احلاالت يتم إلغاء استحقاق الزوج األجنبي تلقائيا، ليس فقط فيما يتعلق بالتجنس
بل باملكوث املؤقت في البالد أيضا، ويطلب منه مغادرة إسرائيل فورا. ال تؤثر حقيقة أن له أوالدا صغارا في البالد - سيتضررون
بشكل كبير من طرد أحد والديهم - على ترتيب مكانته وفق سياسة وزارة الداخلية. يضطر مثل هذا الوالد/ ة الذي يرفض/ ترفض
االنفصال عن أوالده/ ها إلى املكوث في إسرائيل بدون مكانة قانونية، ليتعرض/ تتعرض إلى خطر الطرد ويجد/ جتد صعوبة في
إعالة أوالده/ ها. في بعض احلاالت عندما يكون الوالد األجنبي هو املسئول عن رعاية الولد، ميكن لذلك أن يسبب انقطاعا في

العالقة بني الولد ووالده اإلسرائيلي.
قدمت جمعية حقوق املواطن في عام 2002 التماسا إداريا إلى احملكمة املركزية في القدس، فرفضت احملكمة االلتماس، مما حذا

±¥باجلمعية إلى تقدمي استئناف إلى احملكمة العليا. ما زال هذا االستئناف قيد النظر.

¥∞

املهاجرون طلبا للعمل
املهاجرون لطلب العمل والعمال األجانب هم فئة سكانية يصل عددها اليوم إلى مئات اآلالف، ومن بينهم عائالت كثيرة.
تعمل جمعية حقوق املواطن جاهدة ضد املس بحقوق العمال األجانب الذين ميكثون في إسرائيل مبوجب تصريح، من قبل

مشغليهم وحلماية حقوق املرشحني للطرد.

احلقوق أثناء االعتقال
إجراءات اعتقال مواطن أجنبي، ميكث في إسرائيل دون تصريح ومالحقته، تتعدى املعايير املعمول بها في القانون اإلسرائيلي فيما يتعلق
باالعتقاالت اجلنائية واملدنية. قدمت اجلمعية في شهر متوز 2002، بالتعاون مع مركز مساعدة العمال األجانب، التماسا إلى محكمة
العدل العليا ضد وزير الداخلية، مطالبة بتعديل بنود قانون الدخول إلى إسرائيل املتعلقة بإجراءات اعتقال وطرد العمال األجانب الذين
يعملون دون تصريح، والتي تتيح توقيف العمال األجانب ملدة 14 يوما دون وجود مراقبة قضائية. ومن بني األمور التي تناولها االلتماس
أنه من الواجب فصل العالقة املوجودة بني محكمة مراقبة اإلقامة غير القانونية وبني وزارة الداخلية التي تنتقد قرارات هذه احملكمة. في
أعقاب االلتماس أعلنت الدولة أن محكمة مراقبة اإلقامة غير القانونية ستنقل إلى وزارة العدل. ما زال االلتماس قيد النظر.

ما زال الكفاح مستمر ضد سياسة تقييد العامل باملشغل
قدمت ست منظمات حلقوق اإلنسان، ومن بينها جمعية حقوق املواطن، التماسا إلى محكمة العدل العليا بواسطة برنامج القانون والرفاه
في جامعة تل أبيب، مطالبة الدولة بتبديل تصاريح اإلقامة والعمل التي تقيد العامل مبشغل معني، بتصاريح عمل تنبع من مجال التشغيل،
تتيح للعمال االنتقال بشكل حر بني مشغلني مختلفني في نفس اجملال. وقد أمرت احملكمة الدولة بتقدمي تعليالتها فيما يتعلق بعدم إلغاء

إجراءات التقييد وألزمها بفحص السياسة املنتهجة مقابل ما هو معمول به في دول أخرى.

"طلبنا

عماال،

وصلوا

بشر"
ماكس فريش



ليست مطرودة
قامت إحدى العامالت األجنبيات في مجال التمريض، التي تعمل
في إسرائيل منذ عدة سنوات مبوجب تصريح، بالسفر لزيارة
عائلتها في الفيلبني بعد أن قامت بإمتام الترتيبات في وزارة
الداخلية فيما يتعلق مبغادرتها وعودتها. خالل تواجدها خارج
البالد توجهت مشغلتها إلى وزارة الداخلية وطلبت عدم السماح
لها بالعودة. عند عودتها إلى البالد، استوقفها موظفو رقابة
احلدود وأبلغوها بأن التأشيرات املدرجة في جواز سفرها الغية،
وأنه سيتم طردها إلى الفيلبني في غضون يوم واحد. قدمت
جمعية حقوق املواطن التماسا إداريا مستعجال إلى احملكمة
اللوائية في تل أبيب، وفي أعقاب ذلك سمح لها بالدخول إلى
إسرائيل مبوجب التأشيرة املدرجة في جواز سفرها.

التأمني الوطني للعمال األجانب
ففيي  أأععققاابب  ااالالللتتممااسس  االلذذيي  ققددممتتهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن،،  ببااللتتععااوونن
ممعع  ممننظظممااتت  ححللييففةة،،  االلتتززممتت  ممؤؤسسسسةة  االلتتأأممنيني  االلووططننيي  ببتتممووييلل
ااخلخلددممااتت  االلصصححييةة  ململصصااببيي  ححووااددثث  االلسسييرر  ممنن  االلععمماالل  ااألألججااننبب،،  ممننحح
االلووالالددةة  ووممصصااررييفف  ااململككووثث  ففيي  ااململسستتششففىى  للللووااللددااتت..  ووققدد  االلتتززممتت
ممؤؤسسسسةة  االلتتأأممنيني  االلووططننيي  ببددففعع  سساائئرر  ااخملخملصصصصااتت  للللععمماالل  ااألألججااننبب

ففيي  ححاالل  ممغغااددررةة  إإسسرراائئييلل..  ((22000033))

أطلق سراحهم
35 مواطنا صينيا، كانوا قد قدموا إلى إسرائيل مبوجب تصريح عمل، ودفعوا آالف الدوالرات ورهنوا

مستقبلهم بهدف الوصول إلى إسرائيل، استنادا إلى الوعد بتشغيلهم فيها ملدة سنتني. وقد اضطر
املواطنون الصينيون إلى ترك مشغليهم، الذين مسوا بحقوقهم، وبعد اعتقالهم أصدرت بحقهم أوامر
الطرد. في أعقاب االلتماس اإلداري الذي قدمته جمعية حقوق املواطن بالتعاون مع منظمات حليفة، مت
إطالق سراح العمال وظلوا يعملون في إسرائيل بعد حصولهم على تصريح عمل.
كانت احملكمة اللوائية في تل أبيب قد قبلت االستئناف الذي قدمته جمعية حقوق املواطن نيابة عن أربعة
مواطنني أردنيني، حيث مت توقيفهم لعدة أشهر لوجود صعوبة إدارية في طردهم من البالد. وقد وافقت
احملكمة على ادعاءات اجلمعية وقررت بأنه نظرا ملرور 60 يوما على االحتجاز، يجب إخالء سبيل املقيم
غير القانوني والذي الميكن إبعاده عن إسرائيل بكفالة. قامت وزارة الداخلية بتقدمي اعتراض على القرار

في احملكمة العليا. ما زال االعتراض قيد النظر.

تركنا بصمتنا
متويل مغادرة العمال األجانب جوا

ههننااكك  االلككثثييرر  ممنن  االلععمماالل  ااألألججااننبب  االلذذيينن  ييننتتظظرروونن  أأششههرر
ططووييللةة  ففيي  ااالالععتتققاالل،،  ووذذللكك  ألألننههمم  للمم  ييتتممككننوواا  ممنن  متمتووييلل
تتذذككررةة  سسففرر  للههمم..  ففيي  أأععققاابب  االلتتممااسس  ااجلجلممععييةة  إإللىى  ممححككممةة
االلععددلل  االلععلليياا  ببددأأتت  االلددووللةة  ببتتممووييلل  تتذذااككرر  االلسسففرر  للللممووااططنننيني
ااألألججااننبب  ااململررششححنيني  للللططرردد  ووذذللكك  للتتححااششيي  ااععتتققااللههمم  ااململسستتممرر

ددوونن  ححااججةة..  ((11999988))

الدفاع القانوني
ففيي  أأععققاابب  تتووججهه  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن،،
ققااممتت  ششررططةة  إإسسرراائئييلل  ببإإصصدداارر  تتععللييممااتتههاا
إإللىى  ووححددااتت  االلششررططةة  ببععددمم  ااتتخخااذذ  ااإلإلججررااءءااتت
ضضدد  ااململققييممنيني  غغييرر  االلققااننووننيينيني  ببسسبببب  إإققااممتتههمم
غغييرر  االلققااننووننييةة،،  ححنيني  ييككووننوونن  ممااثثللنيني  للللممححااككممةة..

((22000022))
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لقوى األمن وظيفة أساسية في احلفاظ على حقوق
اإلنسان وحمايتها. تتخلل النشاطات العادية لهذه
القوى احتكاكا متواصال بالناس وفي الكثير من
األحيان تتخللها حاالت ضغط. يفرض الواقع على
هذه القوى، في الكثير من احلاالت، واقعا معقدا
يتطلب وجود توازن مستمر بني احلفاظ على األمن
الشخصي والنظام العام وبني احلفاظ على حقوق
اإلنسان. في بعض األحيان تزيد حدة التعقيد عندما
يوضع على كفة امليزان احلق األساسي في احلياة

واألمن.
يعمل قسم التربية في جمعية حقوق املواطن على
زيادة الوعي حلقوق اإلنسان لدى املسئولني في قوى
األمن - في الشرطة، في مصلحة السجون وفي جيش
الدفاع اإلسرائيلي. يقوم قسم التربية في اجلمعية، من
خالل ربط حقوق اإلنسان باحمليط الشخصي واملهني
للمسئولني، بإجراء نقاش داخلي حول االلتزام
باحلفاظ على حقوق اإلنسان وما يحمل هذا املصطلح
من معنى عند استخدام الصالحيات املمنوحة لهم.
ترتكز النشاطات التربوية في أوساط قوى األمن على
االفتراض بأنه بهدف خلق التزام عميق بحقوق
اإلنسان يجب جتنيد القادة لهذا الهدف، حيث يقومون
بدورهم بنقل الرسالة إلى أفراد الشرطة، السجانني

واجلنود العاديني.
في إطار برنامج النشاطات املتواصل اخملصص

يتألف اجملتمع اإلسرائيلي من مجموعة متنوعة من الفئات التي تشكل
إطارات انتماء وتعاطف من جهة، ولكنها متزقه وحتدث فيه انشقاقات،
وهو مليء بالتوترات القومية، الدينية، االجتماعية والطبقية من جهة
أخرى. بدأ يظهر في السنوات األخيرة تدهور في نسبة تأييد اجلمهور
اليهودي في إسرائيل للمعايير الدميقراطية على كافة املستويات: التأييد
العام للنظام الدميقراطي، تأييد قيم دميقراطية معينة وتأييد مساواة
حقوق األقلية العربية. يجدر في مثل هذا اجملتمع العمل على تقوية
الدعائم املدنية - الدميقراطية وإكساب املفهوم بأن حقوق اإلنسان هي

حقوق لكل بني البشر.
تقيم جمعية حقوق املواطن نشاطات تربوية متشعبة، تهدف إلى إكساب
قيم حقوق اإلنسان لكل فئات اجملتمع اإلسرائيلي. يعمل قسم التربية في
اجلمعية على دمج احلوار حول احلقوق في اللغة املهنية التي يتحدث بها
املسئولون في مختلف األجهزة النشطة في مجال حماية حقوق اإلنسان
واملس بها، ألنهم يتعاملون، يوميا، مع مشاكل ومآزق في هذه اجملاالت.
هذه النشاطات التربوية هي نشاطات هادفة، متواصلة وال تظهر نتائجها
بشكل فوري، ويتم إجنازها من خالل محاولة مالئمة النشاطات مع الواقع

املعقد للفئات اخملتلفة.
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جهاز التربية والتعليم
يتصدر نشاطات جمعية حقوق املواطن في جهاز التربية والتعليم، العبري والعربي، التوجه القاضي بأن على
جهاز التربية والتعليم أن يشكل مثاال يحتذى به للتعامل الالئق مع اخملتلف من كل نوع - من الناحية
الطائفية، القومية، اجلنسوية، الطبقية أو األيديولوجية، وإكساب الطالب قيما دميقراطية وفي مقدمتها املفهوم

األخالقي الحترام حقوق اإلنسان.

تشمل النشاطات في إطار جهاز التربية والتعليم دورات استكمالية متنوعة للعاملني في مجال التربية
والتعليم، ومن بينها اإلثراء في مواضيع حقوق اإلنسان وإكساب املهارات العملية ملواجهة املشاكل اآلنية
واملآزق املتعلقة بحقوق اإلنسان في املدرسة. يشارك آالف الطالب في احملاضرات والنشاطات التي تتناول
حقوق الفئات ومشاكل حقوق اإلنسان. يتم إجراء احتفاالت ومناسبات خاصة استعدادا ليوم حقوق اإلنسان
العاملي في العاشر من شهر كانون األول. فقد أقيمت، في عام 2002، في جهاز التعليم العربي مباراة
لرسومات األوالد مبوضوع "حقوق اإلنسان من وجهة نظر شخصية". إضافة إلى ذلك يعمل قسم التربية في
اجلمعية على تطوير املواد التدريسية ويتعامل مع املسئولني في وزارة التربية والتعليم، بهدف تعميق التزام
اجلهاز كله بالتربية على حقوق اإلنسان. مت في السنة املاضية تطوير دورة سنوية، في إطار التعاون بني قسم
التربية في اجلمعية وبني سمينار هكيبوتسيم، مبوضوع تطوير املناهج التربوية التي تدفع حقوق اإلنسان

قدما.
لقد متت مالئمة برنامج تعليم حقوق اإلنسان في اإلنترنت وهو برنامج قامت جمعية حقوق املواطن بتطويره،
مع منهاج تعليم البجروت في موضوع املدنيات، وقد صادقت مفتشة موضوع املدنيات على هذا البرنامج ومت
إدراجه كوحدة منفردة في موقع جديد تابع لوزارة التربية والتعليم وشبكة أورط. هذا البرنامج مخصص
لطالب املدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية، وهو يضم نشاطات، قاموس مصطلحات، مختصرات من

قرارات حكم، مقتطفات صحفية، روابط ومواد أخرى.

اجملتمع احمللي
تشمل التربية في مجال اجملتمع احمللي كافة العاملني في اجملاالت
االجتماعية - العاملون االجتماعيون، املرشدون في املدارس الداخلية،
موظفو الشؤون االجتماعية، مستخدمو اإلدارة واالستحقاق، العاملون
اجلماهيريون، العاملون في إطار األحياء وغيرهم. ألصحاب هذه
الوظائف تواصل يومي مع مجتمعاتهم احمللية التي ميس بحقوقها أو
كتلك التي ال حتصل على حقوقها في الكثير من األحيان. إنهم يتمتعون
بتأثير كبير على حياة األشخاص. فهم، على سبيل املثال، أصحاب
القرار، فيما يتعلق باستحقاق احلصول على دعم اقتصادي، املساعدة في
أجور الشقق، مخصصات تأمني الدخل وحتى فيما يتعلق بإبعاد األوالد

عن والديهم.

تنصب نشاطات قسم التربية في جمعية حقوق املواطن، في إطار اجملتمع
احمللي، على نشر "مفاهيم احلقوق" في أوساط العاملني االجتماعيني،
وذلك بهدف تغيير توجههم املهني جتاه من يتعاملون معهم من "محتاجني"
إلى "أصحاب حقوق"، ومساعدتهم في احلفاظ على حقوق األفراد

واجملموعات، حتقيقها ودفعها قدما.

عقد قسم التربية، في السنتني األخيرتني، أكثر من أربعني ورشة عمل
للعاملني في مجال اخلدمات االجتماعية، في أماكن مختلفة من البالد،
مبشاركة أكثر من 700 مستخدم من مهن مختلفة. بدأ العمل، في السنة
األخيرة (2003)، على برنامج جديد يسمى "اجملتمع احمللي يدفع
احلقوق قدما"، في مكاتب اخلدمات االجتماعية في سيغف شالوم، أور
عاكيفا ونس تسيونا. يحصل املستخدمون في إطار هذه الورشات على
تأهيل مبوضوع حقوق اإلنسان، وبالتالي يتم تنفيذ حمالت جماهيرية
لدفع احلقوق قدما مبشاركة الطاقم املهني في اجلمعية.

لطاقم وحدة حرس احلدود، يعقد قسم التربية في
اجلمعية سلسلة لقاءات مع قادة الوحدة. يهدف
البرنامج إلى وضع خطوط موجهة للوحدة في تعاملها
مع حاالت تتعلق بحقوق اإلنسان، كما ويهدف إلى
حتديد الوسائل لترسيخ فكرة حقوق اإلنسان لدى

أفراد الشرطة والقادة.
بادر قسم التربية في اجلمعية إلى عقد سلسلة من
اللقاءات مع الطاقم القيادي في دائرة الهجرة، التي
تهدف وظيفتها األساسية إلى العثور على املهاجرين
بهدف العمل الذين يقيمون في إسرائيل دون تصريح
وطردهم من البالد. يتم في اللقاءات وضع اخلطوط
املوجهة وامللزمة الحترام حقوق اإلنسان اخلاصة
باملرشحني للطرد. كما ويتم عقد ورشات عمل

مبشاركة كافة أفراد الشرطة في دائرة.
احيت  شرطة إسرائيل في شهر كانون األول 2002،
بالتعاون مع قسم التربية في اجلمعية، اليوم العاملي
حلقوق اإلنسان؛ حيث أقيم يوم دراسي تناول حقوق
اإلنسان مبشاركة كل ضباط اإلرشاد في الشرطة
وأجريت ورشات عمل ألفراد الشرطة في مراكز

الشرطة اخملتلفة.
أقيمت، في السنتني األخيرتني، العشرات من ورشات
العمل ألفراد قوى األمن، كجزء من مسار التأهيل أو
في إطار الدورات االستكمالية واأليام الدراسية

اخلاصة.

النشاطات التربوية  لقوى األمن

حقوق اإلنسانالتربية على قيم
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مركز املعلومات
يوفر مركز املعلومات التابع جلمعية حقوق املواطن، والذي
يضم مكتبة كبيرة، مجمع مستندات وموقع إنترنت
بالعبرية والعربية واإلجنليزية، معلومات حول موضوع
حقوق اإلنسان بهدف تنفيذ النشاطات اليومية في
اجلمعية، إضافة إلى الرد على طلبات املعلومات الواردة
من اجلمهور. من بني من يستخدم خدمات هذا املركز -
الطالب اجلامعيون وطالب املدارس، منظمات حقوق
اإلنسان والصحافيون من البالد واخلارج، أعضاء
الكنيست، املعلمون واحملاضرون. يقوم املركز بنشر تقارير
مفصلة تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بخرق حقوق

اإلنسان في إسرائيل وفي املناطق احملتلة.

يتم حتديث موقع اإلنترنت التابع للجمعية
www.acri.org.il يوميا، وهو يحتوي على معلومات

حول نشاطات اجلمعية، التقارير واملنشورات التي
تصدرها اجلمعية، املستندات القضائية، املقاالت، املواثيق
الدولية وروابط مفيدة إلى معلومات مبوضوع حقوق
اإلنسان. يحتوي املوقع على نسخة كاملة ومحدثة من

"مرشد املواطن" باللغتني العبرية والعربية.

في خدمة اجلمهور
اخلط الهاتفي املباشر
يعتبر اخلط الهاتفي املباشر في جمعية حقوق املواطن، والذي
يعالج التوجهات والشكاوى، قناة هامة ومميزة في العالقة
املباشرة بني اجلمعية واجلمهور. يقدم طاقم توجهات اجلمهور،
الذي يضم اليوم عشرات املتطوعني في فروع اجلمعية في تل
أبيب، القدس وحيفا، ردودا، خمسة أيام في األسبوع، على
التوجهات الواردة هاتفيا، خطيا، وعن طريق موقع اإلنترنت
التابع للجمعية. تتلقى اجلمعية حوالي 400 توجه في الشهر في
مواضيع مختلفة: التمييز على خلفية القومية، اجلنس، السن
واحلالة الشخصية، املشاكل مع وزارة الداخلية، احلقوق
االجتماعية واالقتصادية، املكوث اجلبري في املصحات النفسية،
الصحة، حقوق العاملني، حقوق املسنني، حقوق املهاجرين لطلب
العمل وغيرها. لقد مت إدراج منظومة محوسبة قمنا بتطويرها
خصيصا إلدارة ومعاجلة التوجهات، كما ومت تدشني خط هاتفي

خاص لتوجهات السجناء.

ثالثون عاما على إقامة
اجلمعية

تخلل النشاط اجلماهيري جلمعية حقوق اإلنسان في عام 2002
احتفاال مبرور ثالثني عاما على إقامتها. وقد مت تركيز
االحتفاالت، لذكرى إقامة اجلمعية، في أسبوع حقوق املواطن في
شهر كانون األول، واشتملت على حملة إعالمية تخللتها دعاية
إعالمية في التلفزيون لزيادة الوعي اجلماهيري حلقوق اإلنسان؛
إصدار كتاب "حقوق اإلنسان، هذه كل احلكاية"، وهو يجمل
تاريخ اجلمعية ونشاطاتها على امتداد 30 عاما؛ كما وأقيمت
مناسبتان احتفاليتان في تل أبيب وفي الناصرة مبشاركة

فنانني، أدباء وشخصيات أكادميية واجتماعية.

التحالفات
تشارك جمعية حقوق املواطن في حتالفات مختلفة، تشمل
مجموعة من املنظمات، بهدف دفع موضوع مشترك قدما
والوصول إلى أهداف مشتركة. تشارك اجلمعية في التحالفات

التالية:
فوروم حتقيق حقوق العاملني

فوروم مكافحة البطالة
التحالف حلقوق الفلسطينيني، سكان القدس الشرقية
جلنة العمل فيما يتعلق بقوانني األحوال الشخصية للنساء

العربيات
فوروم " معا من أجل النقب والنمو واملساواة"

فوروم األراضي - للحفاظ على قيم التوزيع العادل فيما يتعلق
بأراضي الدولة

فوروم تطوير االختيار احلر مبوضوع الزواج في إسرائيل
فوروم اإلصالحات في مجال املكوث اجلبري في املصحات

النفسية
التحالف إلقامة مفوضية (مندوبية) حقوق اإلنسان في إسرائيل

التحالف للنضال ضد التجارة بالنساء
التحالف لدفع التعليم في الوسط العربي قدما

التحالف لدفع سن قانون أساس للحقوق االجتماعية
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تاريخ اجلمعية وإجمال نشاطاتها، مع مرور 30 عاما على إقامتها.
بقلم: نعماه يشوفي

هل تعرفني حقوقك في العمل؟ 2003
كراسة عن احلقوق باللغة العربية تفصل حقوق النساء العامالت.

بقلم: احملامية سونيا بولس

التهميش واالنطباع السلبي، 2001
مجموعة من املقاالت حول الال مساواة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
في اجملموعة: مقاالت بقلم كتّاب من األكادميية والصحافة، حول

تهميش األقليات عن اخلطاب اإلعالمي.
حترير: نعماه يشوفي

ديني أو قانوني، 2001
اقتراح مبادئ لوضع إطار مقترح للزواج والطالق املدني، من خالل

مناقشة بدائل مختلفة، مبنظور حقوق اإلنسان.
شيفمان، حترير: د. نعماه كارمي

املنشورات
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مببادرة صاحب املطاعم إيرز كومروفسكي، أقامت
اجلميعة، بالتعاون مع شبكة "ليحم إيرز" حملة باسم "يد
العون حلقوق اإلنسان". في إطار احلملة بيعت "اخملبوزات
املدنية" على شكل أيد. وقد مت حتويل األموال من بيعها

إلى جمعية حقوق املواطن.
ووققدد  ححاازز  إإييررزز  ككووممررووففسسككيي  ووششررييككهه  إإييالالنن  رروومم  ععللىى  ووسساامم
""ممصصااللحح  ممنن  أأججلل  ححققووقق  ااإلإلننسساانن""  ععاامم  2002..

تتصصووييرر::  ييووآآبب  للييفف

التبرعات واملنح
يتم تنفيذ نشاطات اجلمعية بفضل دعم األفراد والهيئات من قطاع األعمال وصناديق الدعم في إسرائيل واخلارج.

الصندوق اجلديد إلسرائيل هو املانح الرئيسي للجمعية، ولذا نبعث إليه بشكرنا اجلزيل.
فيما يلي بعض مصادر الدعم الرئيسية للجمعية:

الصندوق اجلديد إلسرائيل
The Ford Foundation

EED
Fred and Florence Thomases Foundation

Craps Charitable Trust
Kuriansky Foundation

The Jacob and Hilda Blaustein Foundation
The Richard and Rhoda Goldman Fund

The Harris Family Foundation
The Naomi and Nehemia Cohen Foundation

John Merck Fund
Foundation for Middle East Peace

Edward Cone Foundation

ممنن  ببنيني  ااجلجلههااتت  ممنن  ققططااعع  ااألألععمماالل،،  االلتتيي  ددععممتت  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن
شركة تشيك بوينت

بنك ديسكونت
بنك هبوعليم

شركة ماكدونالدس
شركة طيفاع
شركة غيزا
شركة باز

شركة أالدين
شركة إسترونيكس

ااململططررببوونن يهودا بوليكر، حامي رودنر، شارون مولدافي، غيدي غوف،  وشالوم حانوخ، تبرعوا للجمعية بعروض فنية،
مت جتنيد األموال فيها لصالح نشاطات اجلمعية.

كما وحتصل اجلمعية على تبرعات من صناديق، شركات وأفراد، ممن يفضلون البقاء مجهولني. فنحن نوجه لهم بهذا
الشكر اجلزيل على دعمهم.



 رئيس اجلمعية
سامي ميخائيل

الرؤساء السابقون
البروفيسور هانس كلينغهوفر رحمه الله ( 1982-1976)

القاضي حاييم كوهني رحمه الله (1982-1988)
القاضي شمعون أغرنات رحمه الله (1992-1998)

البروفيسور روت غابيزون (1996-1999)
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احملامي يوفال كينان
احملامي إلياهو أبرام

احملامي ميخائيل ي. برغر

جلنة املراقبة
2003 ححتتىى  متمتووزز  
د. محمد أبو ربيع
ياعيل أريئيلي

احملامية ليئوريت دانيئيل
3002 ممنن  ششههرر  متمتووزز  

يورام غوردون
ليندا بوطرمان

احملامي دودي فالي

الطاقم اإلداري
احملامية راحيل بنزميان- مديرة عامة

فيرد ليفنيه- مديرة عامة (حتى آذار 2003)
يوسي أفيف- املراقب الداخلي (حتى أيلول 2003)
ريتا زال- جتنيد األموال في اخلارج وتطوير املوارد

فيكتور لدرفرب- مدير احلسابات
روني متير- املديرة اإلدارية

كيم فايس- مساعدة العالقات اخلارجية والدولية
إيلي زاكس- مساعد العالقات الدولية (حتى أيار 2003)

مها حسون- سكرتيرة، حيفا
ألكسندر طومروف- مركز احلوسبة
عفرا طالكر - سكرتيرة، تل أبيب
نعماه يدغار- سكرتيرة، القدس

أوريت روزوفسكي- سكرتيرة، القدس
رون عوفاديا- الصيانة، القدس

القسم القانوني
احملامية دانا ألكسندر-  مديرة

احملامية راحيل بنزميان -  مديرة (حتى نيسان 2003)

ممتتططووععوونن  ففيي  ممججاالل  االلععالالققااتت  ااجلجلممااههييررييةة
روتي إنغرمان
إفرامي بار

إيريس هرشكوفيتس
نعماه لبوزينسكي

أورنا لندمان
حانا مايبر

عدي مركوزا-هيس
نيريت بيلد

سارة صبعوني
دوريت شمعوني

متطوعون في القسم القضائي
احملامي شحادة إبن بري

احملامي بوعاز أراد
احملامي موطي أراد
احملامي أورن بدر

احملامي دان باومان
احملامية كيرن بار-يهودا

احملامي مهند جبارة
احملامي إيال غيفاع

احملامي يهودا غولدبرغ
احملامي غرشون غرونفلد
احملامي يئير دويطش
احملامية عيديت هرئيل

احملامية عيريت هوكرمان
د. رعنان هار-زهاف

احملامية غيالت فيزل-سبان
احملامي تومر فارشه
احملامية سيغال زفاط
احملامي يهودا حافيليو
عبد الهادي حنتاش

احملامي إيالن يعقوبوفيتش
احملامية بكي كوهني-كيشت

احملامي ألكس سبينراد
احملامي يوآب ستاف
احملامية غاليت عوفر

متطوعون  في  قسم الفعاليات اجلماهيرية واإلعالم
تتووججههااتت  ااجلجلممههوورر
غدعون أرهرد
شلومو أراد
عيدان آشر

تسيبورا بناي
حاني بن يسرائيل (توجهات السجناء)

ديبي غوالن
حايا غالي

بوريس غروسمان
ياعيل فورغن

حانه فايل (توجهات مبوضوع املسنني والرفاه)
ميخال فرطهامي
أمير طبنكني
متارا لوطنر
إينا اليكني
إيلي موزس
عبد ناشف
رامي ناشف

أوليفيا سيطبون
غينا سلباس

بنتسي سلكمون
يهوديت فارن
يوناتان فوكس
أوسنات بورات

إيله فرنكل-دافيدي
عدناه كدمان
إيتي كاني

أواله ربينوفيتش
دافيد شمغار

ممررككزز  ااململععللووممااتت
جودي غولدبرغ
لوطا غايغر

عدينا دورفمان
يهوديت ماركس
نيبا شوشي
أوري شاحار
مئيره شِر

احملامية دانا فرايباخ-حيفتس
احملامي إد فريدمان

احملامي عمري كاوفمان
احملامي غدعون كورن

د. يئير رونني
احملامي دنيئيل راز

احملامية سيغال شاهب
احملامي أوري شفارتس
احملامي رام شخطر

احملامية دفناه شموئيليفيتس
احملامي يحيئيل شمير
احملامي أميتاي شبيرا

االلططالالبب  ااجلجلااممععييوونن
فادية شويري

ريعوت غولدشطاين
صابرين حرزالله

نداف أدلر
زكي دياب

فيحاء فرهود
حاني بن-يسرائيل

مرشدون في قسم التربية
شلومي إينغر
تغريد األحمد

درور بن مردخاي
رمي جبارين
عناد زعبي

لينور زيدنبرغ
منال حمدان

نوعمي يوسفسبرغ
طالي موراغ

ليئات ماركوس-غروس
يوفال فيوركو
تولي فيلر
نوعام بيلغ
رومي شبيرا

في شهر أيار 2003 تقاعدت من وظيفتها

عدينا دورفمان
وهي التي كانت قد أقامت مكتبة اجلمعية وأدارتها متطوعة ملدة

عشرين سنة متواصلة.
نوجه شكرنا اجلزيل لعدينا على إخالصها، اجتهادها، مهنيتها
وبشاشة وجهها، ونتمنى لها السعادة والصحة والعمر املديد

أعضاء مجلس إدارة اجلمعية
ررؤؤسسااءء  االلههييئئةة  ااإلإلددااررييةة::

أورنا شم-طوف
د. نعماه كارمي (حتى كانون األول 2002)
البروفيسور عدناه أوملان مرغليت (كانون األول

3002 حتى متوز 2003)
خالد أبو عصبة (حتى متوز 2003)

د. إيال غروس
نيتسان هورفيتس

البروفيسور ألون هرئيل
موسى حصادية
أميرة موسى

البروفيسور لسلي سبا (حتى متوز 2003)
احملامي دوري سبيباغ
د. ميخائيل كرييني

ساره كرمر
احملامي احلاخام أوري ريغف (حتى متوز 2003)

حدفا ردوبنيتس (القائمة بأعمال الرئيسة)
إفراييم راينر (حتى أيلول 2003)

عليزا شابو-حيوط
البروفيسور يورام شاحار (حتى أيلول 2003)

احملامي دورون متير

أعضاء آخرون في اللجنة اإلدارية
احملامية تسيبي هاوفطمان

سرحيو فينوكر
آري فلطيئيل

احملامي دان يكير- املستشار القضائي
احملامية شارون أبراهام-فايس

احملامية فاطمة العجو
احملامية سونيا بولس
احملامي عوني بنا

غيل غان-مور - متدرب
احملامية منال حزان (حتى شباط 2003)

أمير طنى- متدرب
حافا مطرس-عيرون - متدربة (حتى شباط

(2003
احملامية ليلى مرغليت

الياس صباغ- مركّز ميداني في املناطق احملتلة
(حتى حزيران 2002)

فراس علمي- مركّز ميداني في املناطق احملتلة
احملامية نيطاع عمار (أيلول -2002 آب

(2003
احملامية ميخال فينتشوك

احملامي عوديد فيلر
احملامية بانه شغري-بدارنة

أوري سديه- متدرب
احملامية نوعا شطاين
احملامية هداس تغاري
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قسم التربية
دوبيت أطَر- مديرة

د. عيديت بليط-كوهني -  مركزة النشاطات في مجال اجملتمع احمللي
ليئورا باور- مركزة النشاطات في مجال اجملتمع احمللي

احملامي إيتاي هوفمان-  مركز برامج اإلنترنت (أيلول -2002 أيلول
(2003

تامي هرئيل-شاحار-  نائبة مركزة النشاطات في مجال اجملتمع احمللي (كانون
األول -2002 شباط 2003)

نوعا زندبرغ-  مركزة التربية في جهاز التعليم العبري
شرف حسان - مركز التربية في اجملتمع العربي

احملامية أشرات طوكر-ميمون - مركزة النشطات في قوى األمن
يوفال فيوركو- نائب مركزة النشاطات في قوى األمن (كانون ثاني 3002

وحتى أيار 2003)
نوريت تسيمرمان- مركزة برامج اإلنترنت (حتى أيلول 2002)

قسم الفعاليات اجلماهيرية واإلعالم
مريام ليدور- مديرة

باتيا أبيرام- تطوير املوارد في إسرائيل والعالقات باجملتمع احمللي
يوآب أبطوفيتسر-  مركز شكاوى اجلمهور، القدس
دنيئيال مببرغر-إنوش - دفع سياسة اجلمعية قدما

طالي غور- الناطقة بلسان اجلمعية (حتى كانون الثاني 2003)
يوآب ليف- الناطق بلسان اجلمعية
طال دهان -  مركزة املعلومات

حانه فايل، متطوعة - شكاوى اجلمهور في موضوع املسنني والرفاه
نعماه يشوفي- مديرة مركز املعلومات

هدار منير- مركزة شكاوى اجلمهور، تل أبيب
أليف صباغ - مركز حقوق األقلية العربية وشكاوى اجلمهور، حيفا



ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن  ههيي  أأككببرر
ممننظظممةة  حلحلققووقق  ااإلإلننسساانن  ففيي
إإسسرراائئييلل،،  ووههيي  ااململننظظممةة  االلووححييددةة
االلتتيي  تتععااللجج  ككااففةة  ااحلحلققووقق  ااململددننييةة
ووااالالججتتممااععييةة  للككلل  ففئئااتت  ااجملجملتتممعع

يجب اآلن، أكثر من أي وقت مضى،
العمل من أجل حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان - اآلن

ااننضضمموواا  إإللىى  ججممععييةة  ححققووقق  ااململووااططنن


