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ثالثة عقود زاخرة بالعمل واالجناز والتجربة، ثالثة عقود مألى باملتغريات السياسية والتحديات، ثالثة عقود 
مرت على تأسيس أول مؤسسة حقوق إنسان يف فلسطني، بل ويف الشرق األوسط، استمدت امسها من العدالة 
واحلقوق، جاء امسها كلمة واحدة سهلة اللفظ عميقة املعنى، احتلت مكانة دولية وإقليمية وحملية مرموقة، 
متيزت مبهنيتها وقدرتها املميزة يف الدفاع عن قضايا الضحايا وحقوق اإلنسان الفلسطيين، وسعت لتعزيز 
ودافعت  آمنت  وحقوق،  عدل  بدون  فال سالم  متالزمان  والسالم  العدل  بأن  وآمنت  القانون،  سيادة  مبدأ 
عن احلقوق الفردية واحلقوق اجلماعية ويف مقدمتها حق تقرير املصري، وجعلت من مبادئ وقواعد القانون 
الدولي منطلقا ومرجعية هلا، نشطت على املستوى احمللي والدولي واإلقليمي، وواجهت حتديات الواقع املختلفة 
واستمرت يف رسالتها بثبات مرتكزة إىل قواعد املهنية والشفافية واملشاركة واالستقاللية واملبدئية يف الدفاع 

عن حقوق اإلنسان وسيادة القانون. إنها مؤسسة �احلق� 

واملتغريات  العقبات  ومواجهة  واالستمرار  املسرية  ثبات  على  األثر  كبري  املؤسسني  لدى  الرؤيا  لوضوح  كان 
والوقوف أمام األسئلة الصعبة، وهذا ما مّكن املؤسسة من النجاح يف مواجهة وجتاوز األزمة الداخلية اليت 
عاشتها نهاية العام 1997 بسبب إرساء قواعد عمل ترتكز على املهنية والشفافية والتشاركية وليس الفردية 

واملصاحل الذاتية، فهي املؤسسة اليت يتقدم امسها على أمساء األشخاص فيها.

هذا املشوار الطويل من العمل املنتج واملبدع والذي ال خيلو من خماطر ومتاعب، شيده ونسج خيوطه مئات 
من املوظفات واملوظفني، وبإشراف جمالس اإلدارة املتعاقبة وأعضاء اجلمعية العامة واملتطوعني واملتطوعات، 
ومساعدة األصدقاء على املستويني احمللي والدولي، خاصة هؤالء الذين وقفوا إىل جانب احلق يف احملطات 

الصعبة.

 يأتي هذا اإلصدار املصور حبلته هذه ليسهم يف إضافة بعد آخر ضمن أنشطة أخرى متنوعة لالحتفاء بالذكرى 
الثالثني لتأسيس احلق، وقد واجهتنا صعوبة بالغة تتمثل يف احلصول على الصور لألفراد والنشاطات، وما نقدمه 
يف هذا اإلصدار من صور ووثائق هو جزء يسري من مشوار ميتد لثالثة عقود مألى باالجنازات والنشاطات 

والتعب، ولذلك قررنا أن ال تبقى هذه األمساء جمردة بل أردنا هلا أن تقرتن بصورة تعطيها شيئا من حقها. 

وحنن نصدر هذا الكتيب نعلم أنه ال يتضمن كل شيء بل جزء يسري منه ولذلك نعتذر عن أية تقصريات.

النور، واخص بالشكر  وال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر لكل من ساهم يف إخراج هذا اإلصدار إىل حيز 
نينا عطااهلل واليت منحت من عمرها للعمل يف احلق ما يزيد على عقدين من الزمن وال زالت تواصل مشوار 

العطاء.
شعوان جبارين
املدير العام
2009
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Introduction
With three decades rich with activity, achievement and experience; three decades full of political 
turmoil and challenges, AL-HAQ was the first human rights organisation to be established in Pales-
tine and in the Middle East. Deriving its name from justice and rights, the name of AL-HAQ (synony-
mous to right in English) comprises one word that is easy to pronounce and profound in meaning. 
Enjoying an esteemed international, regional and local status, AL-HAQ has been renowned for its 
professional activity and distinctive ability to defend victims and human rights in Palestine. It has 
sought to promote the principle of the rule of law and had a deep faith that justice and peace are in-
terdependent: Peace will not be established without justice and rights. AL-HAQ believes and defends 
individual and collective rights, including the right to self-determination. Adopting International Law 
principles and norms as a point of departure and guide, AL-HAQ has been active throughout local, 
regional and international arenas. Though it has encountered various challenges, AL-HAQ performs 
its mission steadily and on the grounds of professionalism, transparency, participation, independ-
ence and principal defence of human rights and rule of law. That is AL-HAQ. 

The clear vision stated by the AL-HAQ founding members has greatly safeguarded a stable progress 
and sustainable action. It has helped AL-HAQ confront predicaments and changes as well as cope 
with insurmountable questions. This vision has also enabled AL-HAQ to succeed in addressing an 
internal crisis encountered at the end of 1997 when it established action rules based on profes-
sionalism, transparency and participation, not on individualism and personal interests. AL-HAQ’s 
name well pre-empts names of its staff members. 

This long path of productive and creative action has never been void of severe risks and hardship. 
AL-HAQ’s relentless work has been performed by hundreds of staff members under the supervi-
sion of members on successive Management Boards and the General Assembly. In this course of 
activity, hundreds of local and international volunteers and friends have assisted and supported 
AL-HAQ all along difficult junctures. 

This publication adds a new dimension to other various activities designed to mark the 30th anniver-
sary of AL-HAQ’s inauguration. We have encountered enormous difficulties in obtaining photographs 
of staff members and activists. Photographs and documents presented in this publication are only a 
glimpse of the AL-HAQ’s 30-year-long journey, which is abundant with achievements, activities and 
hardships. Having decided that names of these staff members and activists should not remain in the 
abstract, we were determined to pay tribute to them. 

Realising that this Handbook features but a fraction of all details, we apologise for any shortfalls 
or omissions. 

I will not miss this opportunity to extend my thanks and gratitude to all persons who have contrib-
uted to produce this publication, particularly to Mrs. Nina Atallah who has spent more than 20 years 
working at AL-HAQ, and is still continuing a process of fruitful accomplishment. 

Shawan Jabarin
General Manager

2009
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Board of Directors
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دينا ناصر   
Dina Naser

 نضال طه  
Nidal Taha

 سهام رشيد  
Siham Rashid

ليلي فيضي  
Lily Feidi

دالل سالمة 
Dalal Salama

غسان عبداهلل   
Ghassan Abdallah

أمني ثلجي  
Amin Thalji

أمّية مّخاش  
Umaiyeh Khammash

 عالء البكري  
Ala' Al-Bakri
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أشعر بقيمة الزمن خمتلفة عندما انظر 
بدايات  وأرى  الوراء  إىل  عاما  ثالثني 
إنسان  حقوق  مؤسسة  ألول  التأسيس، 
ويف  بل  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  يف 
الشرق األوسط عموما، أال وهي مؤسسة 
�احلق�، عندما مل يكن الكثري بل والقلة 
حقوق  عن  مسعت  اليت  جدا  القليلة 
سوى  ميضي  فلم  حينه،  يف  اإلنسان 
ثالث سنوات على دخول العهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ عندما بدأت مؤسسة 

احلق مشوارها.
النهر  يف  كثرية  مياه  جرت  �احلق�  عمر  هي  عقود  الثالثة  خالل 
وعاشت املنطقة تبدالت وتغريات عميقة، وازدادت األهمية اليت من 
ممأسسة  أضحت  اإلنسان  حقوق  فانتهاكات  �احلق�،  أنشأت  اجلها 
وواسعة وجسيمة، واإلفالت من العقاب أصبح ثقافة سائدة، والكيل 
األرض  اإلنسان يف  انتهاكات حقوق  مع قضايا  التعاطي  مبكيالني يف 
التأثري  الدول ذات  املتبعة من قبل  الفلسطينية احملتلة هي السياسة 

على املستوى العاملي.
يف ظل هذه احلالة استطاعت احلق أن تشكل منارة للدفاع عن حقوق 
اإلنسان الفلسطيين، وأن تفضح وتكشف االنتهاكات املرتكبة، وتوثق 
صعيد  على  األول  هو  معلومات  بنك  وتنشيء  واالنتهاكات،  للجرائم 

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.

أن  بانتمائي إىل هذه املؤسسة اليت استطاعت  واعتزاز  أشعر بفخر 
ومستمر  متواصل  ونشاط  أعلى،  وشفافية  عالية  مهنية  على  حتافظ 
ومتجدد، وخطاب يتسم بعمق التحليل ويشهد هلا البعيد قبل القريب، 
عندما  والسياسيني  واملهتمني  واألكادمييني  للنشطاء  مرجعا  وتشكل 

يتم تناول قضايا القانون الدولي واالحتالل.
حقوق  قضايا  من  أنها مل جتعل  �باحلق�  واعتزازي  ثقيت  يزيد  وما 
اإلنسان موضوعا للتلهي أو االرتزاق أو املساومة بل ميكننا أن نفخر 
بأن ثقافة حقوق اإلنسان اليت تتعمق يوما بعد يوم يف جمتمعنا إمنا 

كان للحق الدور األساس يف بنائها.
طاقم  وجهود  وتفاني  مثابرة  بدون  تكتمل  أن  الصورة  هلذه  يكن  مل 
العاملني، والدور املخلص جملالس األمناء واجلمعيات العامة املتعاقبة، 
ودعم األصدقاء الدوليني واحملليني، ومنا لكل هؤالء الشكر والتقدير.

احملامي نضال طه
رئيس جملس اإلدارة
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Board of Directors

I feel that the value of time is different when I look back 
to thirty years ago to the establishment of AL-HAQ – the 
first human rights organisation in the Occupied Palestin-
ian Territory and throughout the Middle East. Then, not 
many, but only a significant few people, had even heard 
about human rights. The International Covenant on Civil 
and Political Rights and International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights had been in force for 
only three years when AL-HAQ was inaugurated. 

Over these 30 years, the region has witnessed profound 
changes. The purpose, for which AL-HAQ was established, 
has gained more and more relevance. Human rights vio-
lations have been institutionalised, widespread and fla-
grant, while impunity has become a pervasive culture. 
Sadly,influential states have also implemented a policy 
of double standards in dealing with impingements on hu-
man rights in the Occupied Palestinian Territory. 

Under these conditions, AL-HAQ has managed to build an 
exemplary model for defending the human rights of the 
Palestinian people. It has identified  and exposed human 
rights violations, documented crimes and launched the first 
databank of documents on human rights infringements. 

I feel proud and honoured to have belonged to this or-
ganisation. According to reported testimonies, AL-HAQ 
has achieved high standards of professionalism and trans-

parency,  developed and implemented new and ongoing 
activities and has engaged in a discourse of deep analysis. 
AL-HAQ is now a reference to activists, academics, politi-
cians and interested groups in the areas of International 
Law and  Occupation. 

Further corroborating my confidence and pride in AL-HAQ 
is the fact that it has not used cases of human rights as 
a subject of entertainment, compromise or bargain. On 
the contrary, we are proud that AL-HAQ has played the 
primary role in establishing and disseminating a culture of 
human rights awareness, which has been deepened day 
by day across the spectrum of our society

This picture would have not been complete without the 
diligent and devoted efforts of AL-HAQ’s staff members, 
the sincere role of successive boards of trustees and gen-
eral assemblies and support of local and international 
friends. For these, we extend our deepest gratitude and 
highest appreciation. 

Advocate Nidal Taha 
Chairman of the Board of Directors 
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 Co-Founders

الكلمات  بعض  أكتب  أن  الغامرة  وسعادتي  سروري  دواعي  من 
اليت ُيسَتهّل بها هذا اإلصدار القّيم الذي يأتي يف سياق احتفال 
هذه  مدى  فعلى  لتأسيسها.  الثالثني  بالذكرى  �احلق�  مؤسسة 
كمنظمة  عملها  بدأت  اليت  �احلق�،  حتولت  الثالثة،  العقود 
تطوعية، إىل إحدى مؤسسات حقوق اإلنسان املرموقة اليت تتبّوأ 

موقع الصدارة يف املنطقة. 
لقد مت إنشاء مؤسسة �احلق� يف وقت مل يكن فيه العمل املهين 
يف جمال حقوق اإلنسان معروفًا يف فلسطني أو يف أي مكان آخر 
مكانتها  إىل  ووصلت  املؤسسة  فقد منت هذه  العربي،  العامل  يف 
تبّنته،  الذي  اجلماعي  العمل  بفضل  اليوم  عليها  نراها  اليت 
بعضهم  مع  عملهم  ويطّورون  يتعلمون  طاقمها  أفراد  كان  حيث 
البعض، ويظهرون تفانيًا وإخالصًا ال مثيل هلما يف جهودهم. كما 
احتضنت املؤسسة وعّززت حركة حقوق اإلنسان اليت باتت تشّكل 
يف هذه األيام قوة ُيشَهد هلا. إن هذه الصور تعيد لي ولزمالئي 
املؤسسني ذكريات األوقات السعيدة اليت كان حيدونا فيها األمل 
ناهيك عن األوقات الصعبة اليت مل يكن  بنجاح هذه املؤسسة، 
من الواضح فيها ما إذا كانت ستتمكن من مواصلة سعيها حنو 

ست من أجلها.  حتقيق األهداف اليت ُأسِّ
بالفعل، لقد جنحت مؤسسة �احلق� يف إجناز أهدافها. وتوفر هذه 
الصور ملن يعيشون يف هذه األيام األقسى واألصعب والذين تغيب عنهم 
ذكرى السنوات األوىل اليت خاضتها املؤسسة، نافذًة على املاضي 
تبنّي لنا كيف متّكن اجَلَلد والعمل الدؤوب من اإلطاحة باهلزمية 
والتشاؤم. فدون مثل هذه اخلصال واملّيزات، مل يكن للمؤسسة أن 
تنجو من التحديات املختلفة اليت واجهتها خالل مسريتها على مدى 

ثالثني عاماً لكي تتحول إىل ما هي عليه اليوم. 
رجا شحادة

It gives me great pleasure to write a few words 
by way of introduction to this photographic vol-
ume celebrating Al-Haq’s thirtieth anniversary. In 
the course of these three decades what began as 
a small voluntary organization has developed into 
one of the most prestigious human rights organisa-
tions in the region.

Al Haq was established at a time when professional 
human rights work was unknown in Palestine or an-
ywhere else in the Arab world. It was only because 
the organisation began as a collective where all 
the members learned and developed together and 
because of the diligence and dedication of its staff 
that the organisation could grow as it has and fos-
ter a human rights movement that now constitutes 
a force to be reckoned with. For my generation of 
founding members these pictures bring memories 
of happy, hopeful and tense times when it was still 
not clear whether the organisation would survive 
and succeed in fulfilling those aims for which it was 
established.

It has. For those who live in these much crueler 
times without a memory of the past early years of 
the organisation these pictures provide a window 
into a past when resilience and hard work defeat-
ed defeat and pessimism. Except for qualities like 
these the organisation would not have survived 
through the different challenges it passed in the 
course of its thirty-year long history to become 
what it is today.

Raja Shehadeh
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رجا شحـــاده
Raja Shehadeh

جوناثان كتاب
Jonathan Kuttab

تشارلز مشاس 
Charles Shammas

نضال طه 
Nidal Taha



The Beginning

االستاذ رجا شحاده يسلم السيد جون دوغارت جائزة تقديرية يف مؤمتر احلق عام 1988.
Adv. Raja Shehadeh presented an appreciation Award for Mr. John Dughard in 1988 Al-Haq conference.



صوره للبناية اليت ضمت املقر األول ملؤسسة  �احلق� منذ العام 
1979 ولغاية 1980.  وكان يتكون من غرفتني يف الطابق األرضي 
يربط بينهما ممر صغري. واملبنى عبارة عن بيت سكين لعائلة 

عقال يقع يف شارع األنبياء وسط مدينة رام اهلل. 

This  picture shows the first building that Al-Haq resided 
in from 1979 until 1980. At this  time Al- Haq was called 
Law in the Service of Man.  This office  consisted of two 
rooms connected by a small corridor and was located in 
the basement of a residential building owned by the Iqal 
family in Alanbiaa  street in Ramallah city centre.



The Beginning



صورة للبناية اليت ضمت مقر مؤسسة �احلق� من عام  1980 ولغاية  
غرف  ثالث  من  ويتكون  البناية  من  الثاني  الطابق  يف  ويقع   1985
فقط، وهو جزء من بناية سكنية تابعة لكنيسة الربوتستانت. ويقع 

مقابل الكلية األهلية يف الشارع الرئيسي من مدينة رام اهلل.

This picture is of the office that Al-Haq operated from 
between 1980 and  1985. This building belonged to the 
Episcopal Evangelical Arab Church (St Andrew's). It had 
three rooms and was based on the main street of Ram-
allah. During this period Al- Haq  increased its staff, ex-
panded its field work and legal research units and  also 
established its legal library.



The Beginning



صورة للبناية اليت تضم مقر مؤسسة �احلق� احلالي ويقع يف الطابق 
الثالث من  بناية دير الالتني يف  الشارع الرئيسي يف مدينة رام اهلل، 
احلق  نشاطات  اتسعت  أن  بعد   1985 العام  منذ  اليه  االنتقال  ومت 

وأزداد عدد طاقم العاملني. 

Since 1985 Al-Haq has been operating from the grounds of 
the Latin Monastery building on the main street in Ramal-
lah. This picture is of the main entrance to the building. In 
this office Al-Haq has attained a high standard and level of 
development in both staff and programming. 
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1982: مت اإلبالغ خالل األربعة شهور املاضية عن حاالت قطع املاء 
وقد  الغربية  الضفة  مدينة جنني يف  البيوت يف  بعض  والكهرباء عن 
تبني بأنه ال دخل هلذه العقوبات باخلدمة وإمنا مت استغالهلا من قبل 
اجمللس البلدي املعني من قبل االحتالل اإلسرائيلي ملعاقبة املعارضني 
السياسيني. وقد قامت السلطات العسكرية اإلسرائيلية بطرد رؤساء 
وأعضاء اجملالس املنتخبة لعام 1976 عقب املعارضة اليت عربت عنها 
اجملالس البلدية يف الضفة الغربية على ما يسمى �باإلدارة املدنية�. 
ويف تاريخ 1982/7/6 أصبح اجمللس البلدي ملدينة جنني هو اجمللس 
اخلامس الذي مت طرده واستبداله بلجنة مكونة من 3 أشخاص يرأسها 
رجل األعمال احمللي السيد شهاب سّنوري، وسلبت هذه اللجنة مجيع 
املنتخب مبا يف ذلك خدمات  للمجلس  املوكلة  السلطات واملسؤوليات 
هذه  توفر  اللجنة  هذه  بان  واضحا  اآلن  أصبح  وقد  والكهرباء،  املاء 
أساس  إعطاؤه على  أو عدم  إعطاؤه  منها ميكن  اخلدمات كمعروف 

شخصي.

لفتت  اليت  فايق مرعي هي األوىل  وفا  السيد  وقد كانت قضية  هذا 
بتاريخ  اللجنة  قامت  حيث  اإلنسان  اجل  من  القانون  مؤسسة  انتباه 
1982/10/6 بقطع خدمات املاء والكهرباء عن مكتبه بدون أي سبب 
قام  أن  بعد  بتاريخ 1982/11/23،   إال  تستأنف هذه اخلدمات  ومل 
السيد وفا بتوكيل حمام عنه. ويف 1982/10/9 قطعت هذه اخلدمات 
أيضا عن مقهى رفض صاحبها توفري القهوة إىل موظفي تلك اللجنة. 
وقد قطعت هذه اخلدمات أيضا عن احلي الشرقي ملدة يومني ونصف 
كعقوبة  شخص   )3000( االنقطاع  هذه  مشل  وقد  ذاته  الشهر  من 
بعد اكتشاف شعارات على اجلدران مناهضة للجنة وقد حرمت أربع 
عائالت من هذه اخلدمات بعدما قام أبناء هذه العائالت مبشاجرة 

مع أبناء رئيس اللجنة املعينة السيد شهاب سّنوري.

قامت  قضية   )16( اإلنسان  اجل  من  القانون  مؤسسة  مجعت  وقد 
اللجنة فيها بإجراءات مماثلة ضد املواطنني وال تزال التقارير تصل 

املؤسسة عن إجراءات مشابهة.

وتشكل هذه األمثلة جزًأ يسريًا من اإلجراءات الغري قانونية والعشوائية 
ففي  إسرائيليًا،  واملعينة  اللجنة  هذه  اختذتها  اليت  املواطنني  ضد 
للباصات  جنني  حمطة  بتدمري  اللجنة  أمرت   ،1982 الثاني  تشرين 
بدل  مضاعفة  رسوم  بدفع  الباصات  شركة  أصحاب  رفض  بعدما 
استخدم احملطة، وقد عرقلت هذه اخلطوة حركة املواصالت العامة 

يف املدينة واملناطق اجملاورة هلا.

هذا وقد عجز املواطنون يف جنني عن إجياد حل لألحوال السائدة يف 
املدينة وخصوصًا يف ظل األمر العسكري رقم 164 والذي مينع اختاذ 
من  مسبق  إذن  على  احلصول  قبل  البلدية  قانونية ضد  إيه خطوات 
احلاكم العسكري. وبتاريخ 1982/11/6 قطعت املياه عن بيت السيد 
عدلي خليل عبد االسريري بد اتهامه بالعبث جبهاز قياس كمية املياه 
وعندما قرر مقاضاة  له.  املوجهة  االتهامات  وقد رفض  املستخدمة، 
بيته ورفضت  الكهرباء عن  بقطع  الشركة  اللجنة يف احملاكم، قامت 
احملكمة النظر يف قضيته ألنه مل حيصل على إذن مسبق كما ذكر يف 
القرار العسكري رقم 164 وقد نتج عن ذلك حرمان أفراد عائلته ) 7 

أشخاص( من املاء والكهرباء.

تعرب مؤسسة القانون من اجل اإلنسان عن قلقها العميق أزاء مساح 
اليت  اإلجراءات  هلذه  اإلسرائيلية  العسكرية  السلطات  وممارسة 
متس اخلدمات األساسية للمواطنني على أساس اخلالفات السياسية 

والشخصية بينهم وبني اجملالس اليت تعينها هذه السلطات.
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1982: Over the past four month there have been sever-
al reported cases of water and electricity services being 
cut off to homes in the West Bank city of Jenin. These 
sanctions are not being taken for reasons connected 
with the provision of these two services, but rather are 
being used by the Israeli appointed municipal council 
of Jenin to punish political opponents.

Following opposition by West Bank municipal councils, 
voted into office in the 1976 elections, to the imposi-
tion by the Israeli military authorities of a “Civilian Ad-
ministration“ several of the councils and their mayors 
were dismissed and replaced by Israeli appointees. On 6 
July 1982, the mayor and local council of Jenin became 
the fifth such to be dismissed. They were replaced by 
a three-man committee headed by local businessman 
Shihab Sanouri.

The committee took over all the powers and responsi-
bilities of the elected council, which include the provi-
sion of water and electricity. It is now becoming clear 
that the committee is treating the duty to provide these 
basic amenities as a favour to be granted or withheld 
on an arbitrary basis.

The first case to come to the attention of LSM was that 
of Wafa Fayek Mir’ea. On 6 October 1982, water and 
electricity at his office was cut off by the committee. No 
reason was given for the action, but the services were 
not restored until 23 November 1982, after Wafa had 
contacted his lawyer. On 9 October 1982, a café owner 
was deprived of both water and electricity after he had 
failed to provide coffee for workers employed by the 
committee. Later in the same month the whole east-
ern quarter was left without electricity and water for 
two and a half days. Some 3.000 people were effected. 
This action was taken as a punishment after slogans 
denouncing the committee were found on walls in the 

area. Recently four families were left without water 
and electricity for twenty days after their teenage sons 
had quarreled with the sons of Shehab Sanouri, head 
of the appointed council.

In total, LSM has details of sixteen cases of similar ac-
tion being taken by the committee. Reports of similar 
incidents are still being received.

These are not the only examples of unlawful or arbitrary 
action being taken by the Israeli appointed committee. 
In November 1982, they ordered the destruction of the 
Jenin bus station following the refusal of the bus com-
panies to pay vastly increased fees for the use of the 
bus station. As a result, public transport in the city and 
for surrounding areas has been severely disrupted. 

The people of Jenin are without any method of rem-
edying the situation. Pursuant to Military Order 164 
no legal action can be initiated against municipal au-
thorities without the prior written permission of the 
military government. On 6 November 1982, Adli Khalil 
Abdul Asreiri had the water at his house cut off after 
being accused by the committee of tampering with the 
water meter. He denied this, and when he attempted 
to challenge the committee’s decision in the courts the 
committee cut off his electricity. The court in turn re-
fused to hear his case as Adli did not have the permit 
required by Military Order 164. The incident left 7 peo-
ple without water and electricity.

LSM is gravely concerned by the Israeli military authori-
ties apparent authorisation and sufferance of the prac-
tice of withholding of basic services on personal and po-
litical grounds by their appointed municipal committee.

First Press Release 
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First Affidavit
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أنا املوقع أدناه صربي غريب من قرية بيت إجزا يف منطقة رام اهلل 
بالضفة الغربية لنهر األردن أصرح حتت القسم مبا يلي : 

وغربي  ومبحاذاة  إجزا(  )بيت  البلدة  شرقي  الواقعة  أرضي  أن 
1979هي  عام  أواخر  يف  أقيمت  اليت  اإلسرائيلية  حداشا  مستوطنة 
مصدر رزقي األساسي، إذ أن ارضي هذه واليت تبلغ مساحتها )112( 
وأخيت  العشرة  وأوالدي  املكونة من زوجيت  وعائليت  أنا  اعتمد  دومن 
بشكل أساسي كمصدر للرزق، ولكن هذا املصدر أصبح مهددا باخلطر 
والزوال بعد قيام مستوطنة حداشا اإلسرائيلية اليت رأى سكانها أن 
كان  للتوسع  التوجه  هذا  عائليت،  حساب  على  التوسع  حقهم  من 
بالنسبة لنا كعائلة سالح ذو حدين، فهو حيرمنا أرضنا بشكل مباشر 
تعطيلي  يف  عامال  كان  انه  إىل  إضافة  جهة،  من  املصادرة  حالة  يف 
عن العمل، إذ حصلت لي كثريا من املضايقات من خالل استدعائي 
ملقر احلكم العسكري يف منطقة رام اهلل، وجميء املستوطنون واجلنود 
بزوال مصدر  والتهديد  املضايقات  عملية  أما  العمل،  من  ليمنعونين 

رزقنا األساسي فكان على النحو التالي:

تعود  أراضي  على   1979 عام  أواخر  يف  حداشا  مستوطنة  قيام  بعد 
وضع  اهلل،  رام  قضاء  بدو  وقرية  اجزا(  )بيت  لقريتنا  ملكيتها 
املستوطنون سياجا ليكون حدا فاصال بني املستوطنة من جهة وقريتنا 
من جهة أخرى، وملا كانت ارضي تقع مبحاذاة املستوطنة غربا، هذه 
األرض اليت تبلغ مساحتها )112( دومنا ومسجله يف الطابو فقد كنت 
عام  بداية  ففي  على حسابها،  املستوطنة  توسع  اليت سيتم  الضحية 
1980 أدركت أن السياج قد دخل )2( دومن يف ارضي، وهنا توجهت 
إىل مقر احلكم العسكري يف منطقة رام اهلل، إذ حتدثت إىل مشوليك 
احلاكم العسكري هلذه املنطقة يف تلك الفرتة عن هذا االعتداء، وعلى 
ضوء ذلك حصلت على أمرا كتابيا ينص على السماح لي بالعمل يف 
ارضي الواقعة غربي السياج بكاملها )112( دومن، هذا الكتاب الذي 
ال زلت احتفظ به )واملشار إليه حبرف أ(، وعلى ضوء ذلك باشرت 
اذكر  ال  الذي   ( األيام  إحدى  يف  فوجئت  أنين  إال  ارضي  بالعمل يف 

SABRI GHARIB

This affidavit is given by a farmer from Beit Ijza village 
in the district of Ramallah whose land adjoins an Israeli 
settlement. He describes the attempts made by the set-
tlers to expand the settlement at the expense of his 
land. The Legal processes initiated by the farmer to 
retain his land are also outlined. The harassment that 
followed his defiance both from the settlers and the 
military authorities is recounted.

My land, which is situated on the eastern side of Beit 
Ijza, and on the western side of the Israeli Hadasha set-
tlement, is my basic source of livelihood. My family (my 
wife, our ten children, my sister and myself) depend on 
this land ( which is 112 dunams in area)  for our exist-
ence. This source of livelihood is now being threatened 
by the Hadasha settlement (which was established at 
the end of 1979), whose inhabitants think they can ex-
pand their settlement on my family’s account. Expan-
sion has two effects on us. Firstly, in the case of expro-
priation by the military authorities, it keeps us from our 
land, secondly, it prevents me from working normally 
on my land. This is because I am harassed by all the 
summonses I got to the military headquarters in Ramal-
lah. And I am harassed by the soldiers and settlers who 
are trying to prevent me from working on my land.

After the establishment of the settlement at the end 
of 1979. On land belonging to our village and to the 
village of Biddo, the settlers put up a fence separating 
their settlement from our village. As my land lies right 
next to the settlement on the western side, I was the 
victim of the settlers plans for the expansion of their 
settlement. At the beginning of 1980,I noticed that the 
fence was two dunams inside my land, so I went to Mil-
itary Governor in Ramallah to protest. I met the Mili-
tary Governor at that time, Shmoleck, and got a written 
order from him allowing me to work on my land next to 
the settlement ( I still have this written order). So I went 
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من  والبالغ  حممود  وابين  سكينه  وزوجيت  أنا  كنت  بينما  تارخيه( 
العمر )14( عاما نعمل يف األرض جاءنا ثالثة عشر مستوطنا وأمروني 
بإخالء األرض والكف عن العمل، وعندما رفضت األمر هددني احد 
املستوطنني والذي يدعي باسم )بوز( مبسدسه، األمر الذي مل آبه به، 
وقلت له أن األرض ملكي وانه حتى لو أطلق علي الرصاص فلن اترك 
املستوطنة  مسئولة  راحيل  أمرتهم  فقد  إصراري  وهنا وحتت  ارضي 
من خلف السياج بان يرتكونا، بعد هذه احلادثة شعرت باخلطر يتهدد 
ارضي لذلك توجهت إىل مكتب احملاميان اإلسرائيليان ايتمار كوهني 
ويوسف أرنون واستشرتهم مبا حدث وأوكلت احملامي يوسف أرنون يف 
القضية الذي نصحين بان أقدم دعوى ضدهم، وبعد ذلك بعدة أيام ) 
يف بداية عام 1980( جاءني كتاب من احلكم العسكري يف منطقة رام 
للمستوطنة  أربعة دومنات من ارضي احملاذية  فيه شراء  اهلل يطلب 
احملامي(  عند  )النسخة  للمستوطنة  مياه  خزان  عمل  بغرض  غربا 
فتوجهت للمحامي الذي حصل على أمر من حمكمة العدل العليا مينع 
مبوجبه املستوطنني من إقامة احلاووز إىل أن يثبت احلكم العسكري أن 
األرض أخذت للمصاحل العامة. بعد ذلك جاءت جمموعة من املساحني 
ومسحوا األرض. ويف اليوم التالي احضروا جرافة وباشرت العمل يف 
فنصحين  للمحامي  فتوجهت  ارضي  من  مير  منه  جزء  شارع  شق 
يدعي  العسكري   احلكم  الن  االعرتاضات  للجنة  اعرتاضا  أقدم  أن 
األرض  من  مساحة  اليهود  من  اشرتى جمموعة   ،1921 عام  أنه يف 
الرسم  وهو  األرض  هلذه  فاصال  حدا  هناك  وأن  املنطقة،  تلك  يف 
إتباعه  أن  ألدراكهم  معامله  إزالة  املستوطنون  حاول  الذي  الروماني 
سوف يعطيين احلق يف زراعة ارضي الن سياج املستوطنة أصال جتاوز 
الرسم الروماني بدومنني يف ارضي، هنا تغريت حجة احلكم العسكري 
الذي ادعى أن األرض اليت ينوي مصادرتها والبالغة )25( دومن وتقع 
على رأس التلة الفاصلة بني املستوطنة وقريتنا مل تستخدم ومل تزرع 
الدولة. وعقدت جلسات كثرية  قطعيًا، وبالتالي اصبحت من أمالك 
احملامي  جاء  تقريبا   1980 عام  نهاية  ويف  االعرتاضات،  أمام جلنة 
أمسائهما  أعرف  ال  اللتان  ومعه حماميتان  القانوني  املستشار  ومعه 
مساحتها  والبالغة  عليها  املختلف  األرض  بان  وابلغوني  األرض  إىل 
املستوطنني  قبل  من  وكذلك  قبلي  من  استعماهلا  مينع  دومن   )25(
الن القضية ال زالت معلقه أمام جلنة االعرتاضات، وانصعت لألمر 

وباشرت العمل يف بقية ارضي اليت زرعتها بالشعري واستمرت احلالة 
لعمل  اجلرافة  أحضرت  فبينما   1981 حزيران  شهر  حتى  كذلك 
إصالحات يف ارضي جاءتين جمموعة من أفراد حرس احلدود ومنعوا 
العسكري يف منطقة  واقتادوني إىل مقر احلكم  العمل،  اجلرافة من 
رام اهلل ليسألوني )ملاذا تعمل يف األرض؟ ( فأجبتهم )الن األرض 
ملكي( ومكثت تلك الليلة يف الرباكس يف املركز إىل أن جاء احملامي 
الذي أخربته زوجيت سكينه وأطلق سراحي يف الساعة الثانية عشرة 
ظهرًا وعلى الفور ويف اليوم التالي باشرت العمل، إال أن حرس احلدود 
وللمرة الثانية حضروا إلينا وكانت زوجيت معي واقتادوني معهم إىل 
مقر احلكم العسكري يف رام اهلل ومكثت هناك حتى الساعة احلادية 
عشر ليال دون سؤال. ومن شدة الربد وألنين خارج املركز فقد طلبت 
البيت  إىل  اذهب  بان  أمروني  ولكن  السجن  إىل  يدخلوني  أن  منهم 
أنه  الليل بعد أن اخذوا هوييت وقالوا لي  الوقت املتأخر من  يف هذا 
يتوجب على أن ارجع يف اليوم التالي، ومل أجد مالذا سوى أن انصعت 
مقر  إىل  وحضرت  البيت،  إىل  وذهبت  سيارة  فاستقلت  ألوامرهم 
احلكم العسكري يف رام اهلل يف اليوم التالي، وفوجئت يومها إذ طلبوا 
مين أن احضر أمرا من دائرة البناء والتنظيم لكي حيق لي العمل يف 
األرض وتركتهم وباشرت العمل يف اليوم التالي يف ارضي باجلرافة، 
إال أن حرس احلدود جاءوني للمرة الثالثة ومكثت يف السجن 24 ساعة 
إىل أن جاءني احملامي الذي أخربته زوجيت مبا حصل، ففك اسري 
جاء  إذا  إال  احلدود  حرس  ألوامر  انصاع  ال  بان  احملامي  ونصحين 
أو شخص آخر يدعي )ايلي( الن احملامي  العسكري بنفسه  احلاكم 
اخذ لي أمرا احرتازيا مينع مضايقيت واعتقالي دون أسباب، وباشرت 
العمل، لكن جاءني ايلي وسألين ملاذا تعمل يف األرض؟ فأجبته ) أنا 
ال اعمل يف األرض املختلف عليها )25( دومن وإمنا يف بقية ارضي( 
وهنا طلب إلي والبين حممود أن نذهب معه إىل مقر احلكم العسكري 
يف رام اهلل، وعندما هم ابين وبناء على أوامري بإرجاع أدوات العمل 
)جمرفة، فأس، مقطف ،،،،، اخل( اليت كنا نعمل بها إىل البيت الذي 
ال يبعد حوالي 150 مرت، عندها أطلق ايلي بعض العيارات النارية من 
مسدسه باجتاهه، فرجع الولد واقتادنا ايلي إىل مقر احلكم العسكري 
وانه  أنساه  بأنه سيلقنين درسا لن  يف رام اهلل، ويف الطريق هددني 
سيعمل لي عرسا ومكثنا يف املركز حتى الساعة الرابعة والنصف بعد 
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ahead and worked on my land, but I was surprised one 
day when my wife, my son Mahmoud and I were work-
ing on our land. Thirteen settlers came toward us and 
ordered us off  our land. When I refused one of them 
(called Boz) threatened me with his gun. I still didn’t 
give way and told him that this was my land. Finally the 
head of the settlement, a woman called Raheel, told 
them to leave us which they did. This incident alarmed 
me, so I went to see two Israeli  lawyers, Itmer Cohen 
and Yousef Arnon, to consult them about what had 
happened. The latter took up my case land advised me 
to initiate an action against the settlers.

Several days later. I received a letter from the Military 
Governor of Ramallah, in which he asked to buy four 
dunams of my land which lay next to the settlement 
and which he informed me was to be used for build-
ing a reservoir for the settlement. I took the letter and 
went to see my lawyer Yousef Arnon. Who obtained an 
order from the High Court delaying the confiscation of 
my land until the Military Governor could prove that 
the land is needed for public  benefit. A few days later, 
a group of land surveyors came and surveyed the land, 
and the day after they brought bulldozers and pro-
ceeded to start building the road, part of which went 
through my land. Again I went to my lawyers, who ad-
vised me to present a formal protest to the Objections 
Committee. The Military Government was alleging that 
a group of Jewish settlers had bought land in our area 
in 1921. The map of the area, dating from the days 
of the Turkish rule, showed that the limits of my land 
were two dunams behind the fence put up by the set-
tlers. The argument of the Military Government now 
changed. They alleged that the land they were trying to 
expropriate (25 dunams of my land) had not been used 
or planted, so that it was therefore Government prop-
erty. There were several further sessions of the Objec-
tions Committee regarding this matter. At the end of 
1980, my lawyer, a legal adviser, and two other lawyers 
came to see me and told me that it had been decided 
that the piece of land in question (25 dunams of my 

land) was not to be used either by me or by the settlers, 
while the case was still under the scrutiny of the Objec-
tions Committee and until it was resolved. I accepted 
and abided by the decision and went on working on the 
rest of my land, which I planted with barley. Things were 
quiet until June 1981. When I brought bulldozer to do 
some work on my land. A group of border police arrived 
and ordered me to stop work with the bulldozer. They 
took me to the Military Governor in Ramallah. Where I 
was questioned about working on my land. I was kept 
at the Military Governor’s head-quarters overnight and 
until my lawyer, whom my wife had contacted, arrived 
and obtained my release at noon the following day. Im-
mediately afterwards I continued working on my land, 
this time with my wife helping me. Again the border 
police came and took me to the Military Governor in 
Ramallah. I was left out in the cold until 11:00 p.m. I 
asked them to take me inside, as it was very cold that 
night, but instead they ordered me to go back to my vil-
lage, having confiscated my identity card. They told me 
to report to them again the next day.

On the following day, I reported to the Military Gover-
nor. I was surprised when I was asked to bring a permit 
from the Building and Organization Committee allow-
ing me to work on my land. I did not do as they asked 
because one gets a permit from the Building and Or-
ganization Committee to build and not for working on 
one’s land. The next day I went on working on my land 
with the bulldozer. The border police and arrested me 
for the third time. This time I was kept in prison for 24 
hours until my lawyer came, after my wife had contact-
ed him and told him what had happened. Again I was 
released and advised by my lawyer not to listen to the 
border police unless the Military Governor or a person 
called Eli was with them. The lawyer also told me that he 
had taken a temporary order on my behalf stating I was 
not to be harassed or arrested without formal charges. 
I continued working until the Israeli called Eli came and 
asked me why I was working on my land. I replied that I 
was not working on the 25 dunams. Which was still the 
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ايلي إىل منتصف  أرجعه  فقد  الولد  أما  السجن  أدخلين  إذ  الظهر، 
الطريق املؤدية إىل قريتنا وتركه ليعود إىل البيت. 

وبعد التحقيق معي من قبل الشرطة ابلغوني أنين حمكوم مثانية عشر 
لي طلب إخالء سبيل  قدم  الذي  أبلغت زوجيت احملامي  وهنا  يوما، 
فرفضوه، ومن جديد عمل لي احملامي طلب كفاله، وبعد تسعة أيام من 
مكوثي يف السجن أمرت احملكمة بإخالء سبيلي، ولكن ايلي رفع ضدي 
جاءني  بأن  فوجئت  ذلك  بعد  ألوامره،  انصاع  ال  أنين  دعوى حبجة 
طلب من ايلي بأنه ال حيق لي السكن يف بييت املقام منذ أربعة أعوام 
الن األرض املقام عليها البناء ليست ملكي بل ملك لليهود، لكنين مل 
انصع هلذا األمر الن األرض املقام عليها البناء هي ملكي واستمريت 
يف السكن إال أن ايلي وملدة عشرة أيام كان حيضر لعندي يوميًا، ويف 
أن جاءني حتذير خطي  وبعد  البيت،  بأنه سيهدم  آخر مرة هددني 
أمر  احرتازيًا ضد  أمرًا  أخذ  الذي  احملامي  ابلغت  قد  البيت،  بهدم 
هدم البيت. وبعد رؤية احملامي أن البناء خيالف رخصة البناء قلياًل 
فقد قدم طلبًا لتعديل الرخصة وان األمر ال زال معلق بهذا الشأن، 
وبعد ذلك جاء إىل جنود معهم مسئول البناء ومدير أمالك الغائبني 
وادعوا شفويا أن قطعة األرض واليت تبلغ مساحتها 45 دومن واجملاورة 
البالغة مساحتها 25 دومن مل حترث منذ عام 1967  لقطعة األرض 
وتزرع  األرض حترث  الن  األمر  فاستهجنت  للدولة  ملكا  فهي  لذلك 
سنويا. عندها اتصلوا بايلي الذي حضر وطردني، فذهبت للمحامي 
 45 مسحوا  فأنهم  وكذلك  وطردوني  لعندي  بأنهم حضروا  وأخربته 
دومنا وان الطائرة جاءت وصورت هذه املنطقة وقال لي أن اخربه مبا 
حيصل أوال بأول، بعد ذلك جاءوا إىل بالصورة وقالو لي خذها وان مل 
تعرتض عليها خالل 21 يوم فان األرض 45 دومن سوف تصبح ملكا 
للدولة، فرفضت ذلك، وأخربت احملامي خاصة وأنهم اخربوني أنهم 
سريجعون لي يف اليوم التالي، فنصحين احملامي بان استلم الصورة 
وان ال أوقع عليها، وعندما جاء ايلي ومعه جنود وشخص آخر يطلب 
مين أن استلم الصورة وأوقع عليها أخذت الصورة ورفضت التوقيع، 
بها  زال حيتفظ  الذي ال  للمحامي  وأعطيتها  الصورة  وبعدها أخذت 
األرض  باستعمال  لي  يسمحوا  لكي  العليا  العدل  حملكمة  طلبا  وقدم 
اليت كنت استعملها سابقا غري 25 دومن فجاء قرار احملكمة باإلجياب 

هي  استعملها  كنت  اليت  األرض  أن  ادعى  العسكري  احلكم  أن  غري 
100 مرت مربع فقط، عندئذ رجع احملامي إىل حمكمة العدل العليا 
وأمام القاضي الندو واخذ منه أمرا مباشرا باستعمال األرض والبالغة 
مساحتها 45 دومنا إىل أن يصدر قرار احملكمة النهائي، وهنا جاء ايلي 
واملستشار القانوني وثالثة آخرين واخربوني بأنه حيق لي استعمال إل 
45 دومن، كان هذا يف يوم 1981/9/27. بدأت العمل لزراعة األرض 
بالعنب، لكن فوجئت أن جاء شخص والتقط لنا جمموعة من الصور، 
ثالثة  وتبعهم  اجليش  لباس  يرتدون  أشخاص  ثالثة  جاء  ذلك  بعد 
أشخاص آخرين، وأمرني احدهم أن أغادر األرض حبجة أن األرض 
بالضرب  منهم  اثنان  وانهال  فركلين  ولكنين رفضت  وألبيه  له  ملك 
على ابين حممود الذي كان يرافقين يف العمل، عندها قفزت وبدأت 
بالدفاع عن ابين وهنا بدأ أحدهم بإطالق النار يف السماء، لكن مل 
يرهبنا إطالق الرصاص ومل نرتك األرض، عندها طلب إليهم احد 
املستوطنني أن يرتكونا ولكن مل يغادروا إال بعد ثلث ساعة، وعندما بدأ 
األوالد بالبحث عن )الفشك( الفارغ نهانا احدهم فقلت له أن األوالد 
يبحثون عن ساعة هلم، بعد ذلك تركونا ولكن حصلنا على فشكتني 
يف  ولكن  وأخربته مبا حصل،  احملامي  إىل  ذهبت  احلادثة  تلك  بعد 
غيابي جاء احد اليهود الذي قال انه مساعد احلاكم العسكري وامسه 
رايف واخذ أوالدي االثنني إىل مقر احلكم العسكري يف رام اهلل وبعد 
مكوثهم فرتة من الزمن أمرهم بان يرجعوا إىل البيت وهنا وعمال 
بنصيحة احملامي حصلت على تقريرين طبيني احدهما لي ومشار إليه 
حبرف )ج( واآلخر البين ومشار إليه حبرف )د(، إذ أفاد التقرير 
اخلاص بي بان لدى رضوض يف يدي، أما تقرير ابين فقد أفاد بان 
لدية رضوض يف العمود الفقري وبعد ذلك ذهبت إىل للشرطة الذين 
قضية،  علي  سريفعون  املستوطنني  أن  لي  وقالوا  إفادة  مين  اخذوا 
اعمل يف ارضي  أنين  واحد، إضافة إىل  وأنا  : هم سبعة  فقلت هلم 
ومل أذهب إليهم، وأن معي أمرًا من املستشار القانوني بأن أعمل يف 
أرضي وأن هناك أمرًا احرتازيًا مينع مضايقيت وضربي واعتقالي دون 
ابداء االسباب، بعد ذلك وبتاريخ 1981/11/21 ذهب ابين ليحرث 
جاء  حيرث  هو  وبينما  دومن،  ال45  يف  الواقعة  األرض  من  جزء  يف 
الولد  وهرب  وجهه  على  باملخشري  وضربه  يوسف  اسم  ضابط  إليه 
إىل الغرب حنو البيت لكن الضابط تبعه، خرجت من البيت عندما 
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subject of a court case, but on the rest of my land. He 
then asked me and my son Mohammad, who was help-
ing me, to accompany him to the military headquarters 
in Ramallah. At this point I asked my son to take the 
tools we had been using back to the house ( which was 
150 meters away). As he did so, Eli started shooting at 
him with his pistol. My son promptly came back and Eli 
took us to the military headquarters, threatening me 
on the way. We stayed at the headquarters until 4:30 
p.m. when I was imprisoned, and my son was taken 
halfway home and left to walk the rest. After being in-
terrogated by the police, I was told that I was going to 
be kept in prison for 28 days. My wife once more got in 
touch with my lawyer who tried to obtain my release, 
but was unsuccessful. He asked for bail, and nine days 
later I was released. Eli had raised a case against me 
saying that I did not obey his order. A few days later I 
got on order from Eli telling me that I had no right to be 
living in my house ( which I had built four years previ-
ously ) as the land on which it stands is Jewish property. 
I ignored the order as the land on which my house was 
built is clearly mine. But Eli kept coming daily for about 
ten days, harassing me and threatening to demolish my  
house. Finally he brought me a written warning of the 
demolition of my house. I immediately my lawyer, who 
obtained an order preventing demolition. 

The lawyer then discovered that my house did not en-
tirely comply with the building license, so he put in a 
request to have the original building license amended. 
The request is still pending.

Later on some soldiers came with the Director of Ab-
sentee Property, who told me verbally that 45 dunams 
of my land, next to the 25 dunams in question, had not 
been tilled or used since 1967 and were therefore gov-
ernment property. I was appalled at this, since I had 
been tilling and planting this piece of land every year. 
Eli then came and chased me off my land. I went to my 
lawyer and told him what had happened, and that the 
45 dunams had been surveyed by these people and an 

aerial picture of it had been taken. The lawyer advised 
me not to accept the picture of my land or sign it and 
when Eli and some soldiers came to me for that rea-
son. I took the picture but refused to sign it. I gave the 
picture to the lawyer and he then put in a request to 
the High Court to allow me to work on my land, exclud-
ing the 25 dunams. The court gave me permission. Eli 
came to me with a legal adviser told me that I could 
work on the 45 dunams pending the final verdict of the 
High Court. This was on 27 September 1981.

I started to plant my land with grape vines, but was 
surprised when three soldiers and three others came. 
One of them ordered me off my land, saying that it be-
longed to his father. When I refused to leave, he kicked 
me and two others started beating my son Mahmoud, 
who was helping me that day. I was trying to defend my 
son when one of them started shooting in the air. We 
were adamant and stayed on our land until one of the 
settlers asked the six offenders to leave us, which they 
finally did. My children later found two of the bullets. 
After this incident I went to see my lawyer and during 
my absence an  Israeli came to my house claiming to 
be the assistant of the Military Governor and took two 
of my children to the Ramallah Military headquarters. 
They were held there for a while, before being allowed 
home. Meanwhile, on the advice of my lawyer, I had 
obtained two medical reports, one stating that I had 
suffered concussion, the other stating that my son’s 
spinal cord had been injured. I took the reports to the 
police who informed me that the settlers were bring-
ing a case against me for fighting  them “But”, I said, “ 
they were seven and I was one, and they the ones who 
came to me”.

On 2 November 1981, as my son was tilling the 45 
dunams, an Israeli officer, by the name of Yousef, came 
to him and hit him in the face. My son ran away, but 
the officer chased him. At this point I came out of the 
house, and the officer ordered me to go with him to the 
military headquarters in Ramallah, which I did, I stayed 
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مركز  معه إىل  بالتوجه  وأمرني  الضابط  فأوقفين  هاربًا  ابين  رأيت 
احلكم العسكري يف رام اهلل، ففعلت ذلك ومكثت هناك حتى الساعة 
اذهب  أن  إلي  وطلب  الضابط  هذا  جاءني  إذ  ظهرًا،  عشرة  الثانية 
انه يتوجب علي أن ارجع  البيت ولكن بعد أن اخذ هوييت وقال  إىل 
وبقيت هناك  فقد رجعت  وفعال  الثامنة،  الساعة  التالي يف  اليوم  يف 
حتى الساعة الثانية عشر ظهرا إىل أن جاءني باهلوية وقال لي انه 
وبني  بيين  بان  يعلم  ال  ألنه  يأسف  وانه  البيت  إىل  اترك  أن  جيب 
احلكم العسكري قضية معلقة يف احملكمة خبصوص األرض، فرددت 
علية مستغربا أن بيين وبني احلكم العسكري ليست قضية واحدة، بل 
عدة قضايا، ولكن مشاعر االستغراب عندي زالت عندما أدركت عدم 
منطقية أن يعرف الضابط يوسف عن القضايا املعلقة بني وبني احلكم 
العسكري، فهو ليس صاحب األرض اليت ينوي املستوطنني التهامها 
وهي ليست مصدر رزق له ولعائلته وبالتالي فمن املنطقي أن ال حييط 
علما بتلك القضايا، أما أنا وعائليت فهذه القضايا نعتربها مصريية 
بالنسبة لنا خاصة وان مقومات حياتنا تعتمد عليها، ولكن ومهما يكن 
اليوم  األمر فأنين وانطالقا من قناعيت بان األرض ملكي ليس من 
بها حتى  وسأتابع حقي  ارضي  اترك  لن  أجيال مضت  ومن  بل  فقد 
النهاية مهما بلغ الثمن بالرغم من أنين بت بعد كل هذه املضايقات 
اشك يف نوايا سلطات احلكم العسكري ومستوطين مستوطنة حداشا 
وان القلق يساورنا ليل نهار على مصري ارضي وبالتالي مصدر رزق 
انتظار القضايا املعلقة خبصوص األرض  عائليت، لذلك فقد قررت 
حياتي  إىل  العودة  من  أمتكن  لكي  لصاحلي  فيها  يبت  أن  أمل  على 
الطبيعية اليت كنت أعيشها قبل قيام مستوطنة حداشا اإلسرائيلية 
كي  ألرضها  حتتاج  كعائلة  حسابنا  على  للتوسع  مستوطنيها  وتوجه 

تعيش كأي إنسان يف العامل.

هذا ما حدث معي حتى اآلن وأنين اشهد حتت طائلة العقاب القانوني 
أن كل ما ورد فيها هو صحيح وعليه أوقع هذا اليوم خامس من شهر 

كانون الثاني سنة 1982

there until twelve noon when the officer returned and, 
after confiscating my identity card and telling me that 
I must return the next at 8:00 a.m. sent me home. The 
next day I reported as required, but had to wait until 
noon before the officer appeared and gave me back my 
identity card and apologized for not knowing that there 
was already a case between me and the military Gov-
ernment regarding my land. I told him that were sev-
eral cases, but, of course, how is an officer like him to 
know about such cases. He does not own land that the 
settlers are trying to grab; land is not his main source of 
livelihood as it is for me and my family.

We consider all that has happened to us as destined. I 
am convinced that this land is my land and my father’s 
land and my grandfather’s land. No matter what, I shall 
continue to defend my rights to my land in spite of the 
harassments l’ve faced. I shall await the verdicts of the 
pending cases, hoping justice will prevail and that I 
shall be able to continue working on my land without 
harassment and live normal life again. This is what has 
happened to me up until now, 5 January 1982.   
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•  1983: �احلق� تبدأ بنشر زاوية أسبوعية يف صحيفة الفجر اليومية، 
وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الشعيب واحمللي حبقوق اإلنسان، 
واكبت بشكل  قانونية متنوعة،  ملواضيع  الزاوية  تلك  وقد تطرقت 
مباشر االنتهاكات اإلسرائيلية املستجدة حلقوق اإلنسان الفلسطيين 

يف الضفة الغربية. 

•  1984: �احلق� تنجز إنتاج ميكروفيلم بعنوان �فلسطني: اخللفية 
توثيقه  مت  للمنطقة،  شامل  قانوني  مرجع  أول  وهو  القانونية�، 
يف مركز للتوثيق بهولندا، وتضمن امليكروفيلم أرشيف نادر حول 
املواثيق املتعلقة باألراضي الفلسطينية يف العهد العثماني، واالنتداب 
املتعلقة  القانونية  املواد  جانب  إىل  األردني،  واحلكم  الربيطاني 
االحتالل  سلطات  أصدرتها  اليت  اإلسرائيلية  العسكرية  باألوامر 
العام  يف  االحتالل  بداية  منذ  وغزة،  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي 

.1967

1983: Al-Haq started writing a weekly column in • 
Al-Fajer daily newspaper to raise public awareness 
about human rights. This column included many le-
gal topics to highlight Israeli violations of Palestin-
ian human rights in the West Bank. 

1984: Al-Haq prepared a micro film called, “Pales-• 
tine: the legal background”, this micro film was the 
first comprehensive legal reference for the area 
and it was stored in a centre for documentation in 
the Netherlands. It contains a rare archive for all le-
gal documents regarding the Ottoman Empire, the 
British Mandate, the Jordanian rule and the Israeli 
military orders created for the West Bank and Gaza 
since the occupation in 1967.
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1984: نقابة األطباء اإلسرائيلية، تقدم اعتذاراً غري معلن ملؤسسة   •
احلق، وتبدي استعدادها للشروع بإجراء حتقيق حول دور األطباء 
اإلسرائيليني يف التحقيق مع املعتقلني الفلسطينيني يف سجون الضفة 
ذلك  وجاء  احلق،  لدى  املتوفرة  األولية  املعلومات  إىل  باالستناد 
على خلفية اتهام النقابة ملؤسسة �احلق� ومديرها املشارك �رجا 
شحادة� بالتشهري العمد بأعضاء النقابة واألطباء اإلسرائيليني، من 
خالل إصدار تقرير يشري إىل مشاركة بعض األطباء اإلسرائيليني 

بالتحقيق مع املعتقلني يف السجون اإلسرائيلية. 

 1984:  Al-Haq prepare and forward a formal con-• 
fidential report to the Israeli Medical Association 
on the alleged involvement of medical personal in 
interrogation procedures, providing details of the 
matters complained of and extracts from affidavits 
The Israeli Medical Association initially charge Al-
Haq with libel but then they  informally apologise 
to Al-Haq and agree to investigate into the involve-
ment of Israeli medical staff in the interrogations of 
Palestinians in prisons/ detention centres.
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القانونية،  للحقوق  غزة  مركز  بتأسيس  تساهم  �احلق�   :1985  •
عرب طرح الفكرة، ثم املساعدة املادية والتدريب والتطوير. وذلك 
تعنى  حقوقية  منظمة  توفري  على  الشديد  حرصها  منطلق  من 

حبقوق اإلنسان يف القطاع.

1985: Al-Haq highlights the need for a legal human • 
rights organisation in Gaza and works towards the es-
tablishment of The Gaza Centre for Legal Rights and 
also assigns a member of its staff to undertake re-
search and train other staff in this centre to promote 
human rights in Gaza. 
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حقوق  حول  أكادميية  مساقات  بتطوير  تبدأ  احلق   :1986   •
واملدارس  التعليمية يف اجلامعات  املناهج  اإلنسان العتمادها يف 
يف  والبولتكنك  اهلل،  رام  يف  بريزيت  جامعيت  وكانت  اخلاصة، 
تدريس  اعتمدت  اليت  الفلسطينية  اجلامعات  طليعة  يف  اخلليل، 

مثل تلك املساقات يف الضفة وغزة.   
يف خطاب صحيفة   ملموساً  تغرياً  بإحداث  تنجح  �احلق�   :1987  •
�اجلريوزليم بوست� اإلسرائيلية حول الفلسطينيني، وذلك بعد عدة 
رسائل توجهت بها احلق للصحيفة تطلب منها عدم التحيز والتزام 

املوضوعية يف خطابها. 

1986: Al-Haq explores the possibility of developing • 
courses in Human Rights and schedules the first uni-
versity course in human rights education to be run 
in the Occupied Territories. Human Rights courses 
are adopted in the curriculum of 2 Universities. 

1987: AL-Haq succeeds in getting the Jerusalem • 
Post to be more objective and less biased in their 
reporting on Palestinian related offences and an-
nounces that it will continue to monitor and re-
spond to the media with respect to this issue. 
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املتعلقة حبقوق  روبرت كندي  �احلق� ترتشح جلائزة   :  1984  •
اإلنسان، وقد مت ترشيحها من كل من: جمموعة �بيل فريلك� 
وهي جمموعة التنسيق اخلاصة بالشرق األوسط التابعة ملنظمة 
العاروري  نصري  الربوفيسور  وكذلك  أمريكا-،  الدولية-  العفو 
وعضو  األمريكية،  اجلامعة  يف  العرب  اخلرجيني  رابطة  رئيس 

جملس إدارة منظمة العفو الدولية- أمريكا.

1986:  �احلق� تتلقى جائزة تقديرية من مجعية إحياء ذكرى   •
تقديرًا  وذلك  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الصايغ،  فايز 
يف  القانون  سيادة  مبادئ  وتعزيز  تطوير  يف  املكثفة  جلهودها 

األراضي الفلسطينية احملتلة.

1984: The nomination of LSM for the Robert F. Kennedy 
Prize is supported by the Middle East Co-ordination 
Group of Amnesty International USA and also by the 
head of the Arab American University Graduates Asso-
ciation. 

1986: Al-Haq receives the Fayez A. Sayegh Memorial 
Award for “its sustained effort in developing and up-
holding the principles of the rule of law” and for “carry-
ing out vitally needed legal research and providing legal 
services” to the Palestinian community in the Occupied 
Territories.
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1986: �احلق� ممثلة مبديرها املشارك �رجا شحادة� ترتشح   •
جلائزة �وليم برينان� السنوية األوىل حلقوق اإلنسان.

السيد  من  كل  املشاركني  مبديريها  ممثلة  �احلق�   :1986  •
�رجا شحادة� و �جوناثون كتاب� حتصل على جائزة �رثكو 
لدورهما  وذلك  واحلرية،  بالعدالة  لاللتزام  الثانية  شابل� 

ونشاطاتهما يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.

كتاب�  �جوناثون  السيد  مبديرها  ممثلة  �احلق�   :1986   •
خلدماته  تقديرًا  وذلك  بريجر�  �املر  جائزة  على  حتصل 
الضفة  سكان  من  للفلسطينيني  منحها  اليت  القانونية 

الغربية.

1986:  One of Al-Haq's directors, Raja Shehadeh, is 
nominated to receive the first William J. Brennan Jr. 
Human Rights Award. 

1986: Al-Haq's directors, Raja Shehadeh and Jonathon 
Kuttab are jointly honoured with one of seven of the 
Second Rothko Chapel Awards for Commitment to 
Truth and Freedom. 

1986: Jonathon Kuttab was selected to receive the Elm-
er Berger Award because of his strong commitment to 
human rights and in recognition of the legal services 
he has provided, in particular with respect to his legal 
analysis of land confiscation by the Israeli authorities 
and of the denial of human rights in the West Bank. 
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محلة  قبل  من  تقديرية  شهادة  على  حتصل  �احلق�   :1986  •
حقوق اإلنسان من اجل فلسطني يف الواليات املتحدة األمريكية، 
تقديرًا جلهودها يف تثبيت حكم القانون والعمل من اجل حقوق 

اإلنسان.

منل�  �كارتر  جائزة  على  حتصالن  وبتسيلم  احلق   :1990  •
حلقوق اإلنسان، وذلك للجهود اليت تبذالنها يف جمال الدفاع 

عن حقوق اإلنسان.

احلكومة الفرنسية متنح احلق ميدالية جلهودها يف الدفاع عن   •
حقوق اإلنسان.  

1986: Al-Haq receives a Certificate of Merit from the 
Human Rights Campaign for Palestine in the United 
States of America to demonstrate their appreciation 
for the legal services it provides to Palestinians in the 
West Bank.

1990: The Carter-Menil Human Rights Foundation Prize 
is awarded to Al-Haq and to B'Tselem for their work on 
Human Rights.

The French Government awards a medal to Al-Haq for 
its work
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1990: احلق ممثلة بباحثها امليداني السيد �شعوان جبارين�،   •
يف  يبذهلا  اليت  للجهود  تقديرًا  ريبوك،  جائزة  على  حتصل 

الدفاع عن حقوق اإلنسان.

مؤسسة  من  جائزة  على  حتصالن  وبتسيلم،  احلق   :2009  •
احملاربني القدامى �غوزينبيننغ� وذلك احرتاما وتقديرًا هلما، 
حقوق  عن  الدفاع  يف  توليانها  اليت  والنزاهة  االلتزام  ملدى 

اإلنسان يف ظل الصراع اإلسرائيلي –الفلسطيين.

1990: Shawan Jabarin, Al-Haq's field worker received 
the Reebok Award for defending human rights

2009: Al-Haq in recognition of  its high level of com-
mitment and integrity with respect to its work in de-
fending human rights in the Israeli- Palestinian conflict, 
along with B'Tselem are awarded the Geuzenpenning 
in 2009.
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مكتبة  أول   ،1984 العام  يف  تأسيسها  منذ  احلق،  مكتبة  تعد 
حقوق  قانون  او  احمللية  القوانني  سواء  القانون  يف  متخصصة 
اإلنسان وقانون الدولي اإلنساني يف األراضي الفلسطينية احملتلة. 

املتخصصة،  املوضوعات  من  واسعة  جمموعة  املكتبة  يف  يتوفر 
مبادئ  نشر  يف  وهدفها  احلق  مؤسسة  رسالة  ختدم  حبيث 
يف  القانون  سيادة  مببادئ  والتزامها  اإلنسان  حقوق  ومعايري 
اجملتمع الفلسطيين، وكذلك التوعية يف جماالت حقوق اإلنسان 
من  لألفراد  خدماتها جمانًا  احلق  مكتبة  توفر  حيث  والقانون. 
الفهرس  خدمة   بوجود  وامليسرة  وخارجها،  املؤسسة  طاقم 

االلكرتوني عرب شبكة اإلنرتنت.

حلقوق  النتهاكاتها  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تصعيد  إبان 
املواطنني الفلسطينيني ،من خالل االجتياحات العسكرية املتكررة 
يف الضفة الغربية عام 2002، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
الرئيسي  الباب  وفجرت  املعدات،  معظم  ودمرت  احلق،  مؤسسة 
املكتبة ويف بعض  وإحلاق أضرار يف رفوف  أدى إىل  ما  للمكتبة، 
وفهرسة  تصنيفات  نظام  يف  كبري  خراب  وقع  حني  يف   ، الكتب 

الكتب.

حتتوي املكتبة على حنو 8000 نسخة من الكتب والنشرات الدورية 
اإلنساني  الدولي  القانون  العام،  الدولي  القانون  موضوعات  يف 
والقوانني املتعلق باألحوال اخلاصة، النزاع العربي - اإلسرائيلي 
كاحلقوق  املوضوعات  مجيع  إىل  باإلضافة  العسكرية،  واألوامر 
املدنية، السياسية، االقتصادية والثقافية، مبا يف ذلك حقوق املرأة 

والطفل.. 

Al-Haq library was established in 1984 as the first 
specialised library for law and human rights in the 
Occupied Palestinian Territory. 

The library contains information on a wide range of 
interrelated issues, which serve the mission of the 
organisation with respect to its goal of disseminat-
ing information on principles and standards of hu-
man rights law and increasing legal awareness. 

The library includes 8000 specialised sets of books 
and periodicals in public international law, private 
law, international humanitarian law, the Arab-Israeli 
conflict and military orders, in addition to civil, po-
litical, economic, social and cultural rights, women 
and children rights. 

In 2002 there was a notable increase in violations of 
the rights of Palestinian citizens from Israeli occu-
pation forces in the West Bank during the frequent 
military invasions. On one occasion the Israeli oc-
cupation forces stormed Al-Haq, destroyed most of 
the equipment and bombed the main door of the 
library. The library catalogue classifications were 
all mixed up in addition to shelves and books being 
damaged.

The Al-Haq library is now computerised and has an 
electronic page providing online access to the cata-
logue and thus enables the provision of free and fa-
cilitated services to users both within the organisa-
tion as well as to outsiders. 

 

AL-HAQ LIBRARY
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لعملية مراقبة وتوثيق خروقات حقوق اإلنسان أهمية مركزية يف عمل 
مؤسسة احلق. ولعل عمل املؤسسة يف هذا اجملال يعد من أهم االنشطة 
الفريدة اليت متيزها، واليت ساهمت إىل حد كبري يف السمعة اليت 
تتمتع بها املؤسسة من حيث مصداقية ودقة معلوماتها واليت اكتسبتها 
الوثيقة  املؤسسة على احملافظة على صلتها  إن قدرة  السنوات.  عرب 
بالواقع وإبقاء قدميها مزروعتني يف األرض قد ساهم يف بقائها ذات 

صلة مبوضوع حقوق االنسان. 

 ،)data system( للمعلومات بنك  �احلق�  انشأت  العام 1986  يف 
بهدف أرشفة وختزين مصادر املعلومات املختلفة اخلاصة باملؤسسة 
بطريقة  واملتدربني  للباحثني  املعلومات  لتوفري  الكرتوني،  أرشيف  يف 

سهلة وسريعة.  

ويتم استخدام التوثيق املباشر الذي يتم مجعه من املوظفني امليدانيني 
املؤسس،  املعلومات  بنك  يف  وحفظه  تصنيفه  ذلك  يلي  املؤسسة،  يف 
والذي يعترب أول نظام ارشفة يف املنطقة العربية. هذا النظام ُصمم 
خصيصا لكي تصبح املؤسسة مصدر معلومات رئيس لألفراد املعنيني 
وملنظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم. ولعل هذه البيانات حتمل 
األهمية ذاتها من حيث أنها تشكل الزخم والعمود الفقري للتدخالت 

اليت تقوم بها املؤسسة، اضافة لنشاطات املناصرة األخرى. 

Monitoring and documenting human rights violations 
is of central importance to Al-Haq’s work. The organi-
sation’s work in this area is one of its most unique fea-
tures, and has greatly contributed to Al-Haq’s reputa-
tion of credibility and accuracy of information that it 
has earned over the years.  Keeping a close ear to the 
ground has enabled Al-Haq to remain relevant.  

First-hand documentation gathered by Al-Haq’s field-
workers and categorised in the Al-Haq databank is used to 
develop the organisation as a major information resource 
for concerned individuals, human rights organisations, 
and media. This system was established in 1986, and it 
was the first of its kind in the whole region. Equally impor-
tant, it serves as the impetus and backbone of the organi-
sation’s interventions and other advocacy activities. 

Al-Haq’s contacts both locally and internationally have 
repeatedly stressed to Al-Haq the importance of devel-
oping more work in this area. Without Al-Haq’s first-
hand, professionally compiled legal affidavits, it is im-
possible to pursue court cases, develop war crime files 
to remedy violations, advocate to the public, or reach 
the media and international bodies. 

Monitoring and Documentation
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1985: �احلق� تبدأ بتقديم املشورة القانونية اجملانية للجمهور، ومتابعة 
بداية  الصعوبات يف  امللحة، وقد واجهت �احلق� بعض  القضايا  بعض 
مشوارها يف هذا اجملال خاصة عندما ادعى املستشار القانوني للحكم 
العسكري أن ليس هلا أي صفة قانونية للتدخل يف هذه القضايا. إال أنها 
اليت  القضايا  أهم  وتذليلها. ومن  الصعوبات  اجتياز هذه  متكنت من 
جنحت احلق بتحقيق نتائج اجيابية بها يف هذا اجملال: 1- املساعدة يف 
احلصول إىل تصاريح للخروج إىل خارج البالد لعدد من املواطنني منعوا 
من السفر ألسباب خمتلفة.2- املساعدة يف احلصول على مجع مشل 
لعدد من العائالت يف الضفة الغربية. 3- املساعدة يف احلصول على 
العالج الطيب الالزم للمواطنني الذين ال يستطيعون توفريه مبفردهم، 
تسجيل مجعية  املساعدة يف  أو الرتفاع مثنه. 4-  العالج  لندرة  سواء 

اخلرجيني اجلامعيني/ رام اهلل.

Spring (1985): Al-Haq opens a free legal advice bu-
reau for the local population. At first it faced many 
difficulties from the Israelis who claimed that Al-
Haq did not have the legal authority/ position in 
the Courts to deliver such a service. The key issues 
this bureau engaged in included: assisting people 
to obtain permission to leave the West Bank, as-
sisting family reunification, helping people to ac-
cess or obtain medical treatment and assisting the 
registration of the university graduates society in 
Ramallah.

Legal Advice
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يف  بدأت  املؤسسة  أن  إال  الربامج،  على  �احلق�  عمل  معظم  يرتكز 
يتعلق  بتنفذ مشروع  �دياكونيا�  مع مؤسسة  وباالشرتاك  العام 2004، 
برصد انتهاكات القانون الدولي االنساني، ورفع مستوى الوعي مببادئه 
وأحكامه. ومما ال شك فيه، أن هذا املشروع ينسجم كليًا مع اجلهود 
االنسان،  حقوق  ثقافة  تنمية  �احلق� يف جمال  تبذهلا  اليت  املتواصلة 
أداة  بصفتها  احلقوق  هذه  وأهمية  بها،  املتعلقة  االنتهاكات  وتوثيق 
للمناصرة اليت يفرتض بها تدعيم اجلهود اهلادفة إىل تغيري واقع حقوق 
االنسان حنو األفضل. املشروع ينفذ بالدرجة األوىل بالتعاون مع الفئات 
التعاطي مع القانون الدولي االنساني خارج نطاق  الشعبية من خالل 
التدريس والتنظري األكادميي، واجلدال السياسي، وتطبيقه على احلياة 
اليومية للفلسطينيني. ويف سياق تنفيذ هذا املشروع، اعتمد املدربون يف 
جمال القانون الدولي االنساني على دليل التدريب الذي أعدته مؤسسة 
�احلق� باللغة العربية، وذلك من أجل رفع الوعي بني اجملموعات اليت 
قاموا بتدريبها. ومن خالل دورات التدريب والورش املتعددة لرفع الوعي 
بالقانون االنساني، استطاعت �احلق�، ومن خالل هذا املشروع، تطوير 
قواعد فلسطينية وجهات أخرى من منظمات اجملتمع املدني ممن لديهم 
معرفة جيدة بالقانون الدولي االنساني، ومبقدورهم متييز االنتهاكات 
اليت يتعرضون هلا. كما بات اجملتمع الفلسطيين اكثر إملاماً بالقانون 
الدولي االنساني، وميتلك معارف واسعة، متكنه من رصد االنتهاكات 

لرفع الوعي بها لدى الرأي العام.

While most of Al-Haq’s work is program rather than 
project based, Al-Haq has a special project with Dia-
konia on IHL monitoring and education that began in 
2004. The project is entirely consistent with Al-Haq’s 
ongoing efforts to help foster a culture where not only 
are fundamental rights understood, and the violation's 
documented, but the importance of these rights as a 
tool for advocacy and change is also brought to bear. 
The project operates at primarily a grassroots level, 
taking the issue of IHL out of academic theory and po-
litical rhetoric, and making it relevant to the lives of 
Palestinians. IHL trainers have been trained utilising a 
professional Arabic language IHL training manual, to 
raise awareness of IHL in their respective communities. 
Through various training and awareness building work-
shops, the project has developed Palestinian grassroots 
and other civil society organisations’ understanding of 
what humanitarian law is, and enabling recognition of 
its violation. A Palestinian population better educated 
in IHL will create a larger knowledge base, facilitating 
the monitoring of violations and awareness raising 
within the general public.

International Humanitarian Law 
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Al-Haq in Pursuit of Justice 
through the United Nations

An integral yet specialized part of Al-Haq’s general in-
ternational advocacy, is its work within the framework 
of the United Nations. Al-Haq has consultative status 
with the United Nations Economic and Social Council 
enabling it to advocate before it. By means of oral and 
written submissions in addition to providing legally rel-
evant information, Al-Haq seeks to raise awareness of 
human rights violations against the Palestinian people 
living in the occupied territory. It also urges the inter-
national community to take action to stop violations of 
international humanitarian and human rights law from 
continuing. Al-Haq is devoted to ensuring the full im-
plementation and respect for these bodies of law by all 
duty bearers, including the international community, 
as it is committed to see to it that justice is served, for 
there is no peace without justice. 

To meet this purpose, Al-Haq continuously addresses 
the United Nations Human Rights Council and works 
closely with its Special Procedures, including inter alia 
the Special Rapporteur on the situation of human rights 
in the Palestinian territories occupied since 1967.  Fur-
thermore, Al-Haq provides information to the United 
Nations treaty bodies; for example the Human Rights 
Committee and the Committee against Torture. 

Recently, Al-Haq advocated at the level of the United 
Nations General Assembly, and continues to engage in 
this process. 

يندرج عمل �احلق� من خالل إطار األمم املتحدة يف صلب نشاط 
تتمتع  �احلق�  فمؤسسة  الدولية.  باملناصرة  يتعلق  فيما  املؤسسة 
التابع  االجتماعي  االقتصادي-  اجمللس  لدى  استشارية  بصفة 
لألمم املتحدة، األمر الذي يفسح هلا اجملال من تقديم املرافعات 
بشأن  الوعي  لنشر  �احلق�  وتتطلع  الدولية.  املنظمة  هذه  أمام 
الفلسطيين من  الشعب  يتعرض هلا  اليت  االنسان  انتهاكات حقوق 
القانونية  املعلومات  وحتظري  واخلطية،  الشفوية  املداخالت  خالل 
الختاذ  باستمرار  الدولي  اجملتمع  تناشد  �احلق�  و  العالقة.  ذات 
االجراءات الكفيلة بوقف انتهاكات حقوق االنسان والقانون الدولي 
واحرتام  تطبيق  أجل ضمان  من  عملها  �احلق�  وتكرس  االنساني. 
إحقاق  بشأن  لتعهداتها  الدولي  اجملتمع  وبضمنها  اجلهات،  مجيع 

العدالة. يستقيم من دون حتقيق  فالسالم ال  العدالة، 

جملس  خماطبة  �احلق�  تواصل  اهلدف،  هذا  حتقيق  سبيل  ويف 
وبضمنها  اخلاصة،  اإلجراءات  باستخدام  وذلك  االنسان،  حقوق 
منذ  الفلسطينية احملتلة  األرض  االنسان يف  املقرر اخلاص حلقوق 
عام 1967. فضاًل عن ذلك، توفر �احلق� املعلومات مبوجب اآلليات 
املعنية  واللجنة  التعذيب،  االنسان، كلجنة مناهضة  الدولية حلقوق 

حبقوق االنسان، وذلك على سبيل املثال ال احلصر. 

العمومية لألمم  باملرافعة أمام اجلمعية  وقد قامت �احلق� مؤخرًا 
الصعيد. العمل على هذا  املتحدة، وهي مستمرة يف 
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International Law and the Administration 
of the Occupied Territories 1988
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مدينة  يف  دوليا  قانونيًا  مؤمترًا  �احلق�  مؤسسة  نظمت   :1988 عام 
احلربي  باالحتالل  املتعلقة  الدولي  القانون  أحكام  تناول  القدس 
اإلسرائيلي  االحتالل  عن  النامجة  القانونية  اإلشكاليات  وفحص 
اخلرباء  من  جمموعة  املؤمتر  حضر  غزة.  وقطاع  الغربية  للضفة 
الدولي  والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  جمال  يف  الدوليني 
فلسطينيني  حمامني  جانب  إىل  بارزين،  دوليني  وحمامني  اإلنساني 

المعني، ونشطاء يناصرون احلقوق الفلسطينية.
لقد طرح هذا املؤمتر أول مبادرة لتضافر جهود غري إسرائيلية لدراسة 
القانون  الفلسطينية احملتلة يف ضوء  لألراضي  اإلسرائيلية�  �اإلدارة 
الدولي آنذاك. متخضت النقاشات واجلدل الذي شهده املؤمتر، عن 
القواعد  مسألة  على  الضوء  تسليط  يف  وفعال  مهم  بشكل  اإلسهام 
القانونية الدولية املطبقة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وتناولت ألول 

مرة موضوع االحتالل طويل األمد.
مت جتميع املقاالت وأوراق العمل اليت مت نقاشها يف املؤمتر يف كتاب 
من حترير إمّيا باليفر، والذي صدر بعنوان �القانون الدولي و إدارة 
األراضي احملتلة�، وأصبح من أهم املراجع القانونية للمهتمني بالوضع 

القانوني لألرض الفلسطينية احملتلة.

1988: Al-Haq organised and hosted a legal conference 

that sought to clarify the provisions of international 

law relating to a military occupation and to examine 

the legal problems arising out of Israel’s occupation of 

the West Bank and Gaza. This conference took place 

in East Jerusalem, and was attended by distinguished 

international lawyers and human rights experts as well 

as renowned Palestinian lawyers and others actively 

engaged in addressing Palestinian rights and repre-

sented the first concerted attempt by non-Israelis to 

examine Israel’s administration of the OPT in light of  

international law.  The conference sessions produced 

much discussion and debate that have been impor-

tant contributions to the question of the international 

legal norms applicable to the OPT. Later, in 1992 the 

collection of essays resulting from the conference were 

published in the book entitled “International Law and 

the Administration of Occupied Territories,” edited by 

Emma Playfair. 
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Women, Justice and Law 1994
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والعدالة  �املرأة  بعنوان  مؤمترا  �احلق�  مؤسسة  عقدت   :1994
وهدف  القدس.  مدينة  الفلسطينية، يف  املرأة  تقوية  والقانون�: حنو 
املؤمتر إىل بلورة اسرتاتيجيات وخطط قانونية واضحة وفعالة لتقوية 
املرأة الفلسطينية وتعزيز مكانتها يف اجملتمع. وقد ارتكز املؤمتر على 
دراسة الطبيعة املتغرية للقانون، وكذلك الوضع السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي للمرأة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وانعكاساتها على 
بعض  مراجعة  إىل  باإلضافة  الفلسطينية،  للمرأة  القانوني  الواقع 
القانون بوصفه  اليت استخدمت  والدولية  والنماذج احمللية  التجارب 

أداة لتقوية املرأة.
وقد شارك يف املؤمتر حنو 400 شخص، أغلبيتهم من النساء مثلن 
اللجان  يف  ناشطات  بينهن  من  متنوعة،  وثقافية  اجتماعية  خلفيات 
باحثات،  اكادميات،  معلمات،  إنسان،  حقوق  ناشطات  النسوية، 
تتوجيا  جاء  املؤمتر  هذا  أن  بالذكر  جدير  بيوت.  وربات  صحفيات 
نشاطات  يف  إثارتها  متت  اليت  والتوصيات  النقاشات  من  لسلسة 

وفعاليات خمتلفة قبل عقد املؤمتر بعام واحد.   

1994: Al -Haq organised a conference entitled, “Women 

Justice and Law" and hosted it in Jerusalem between 

the 16th and the 19th of September. Over 400 people, 

mostly women, attended the conference, including 

many involved in women’s committees, human rights, 

research, academia, teaching, and journalism as well as 

home makers. The conference aimed to use the law to 

find ways to develop plans and strategies that support 

and strengthen the position of Palestinian women in the 

community. Discussions concentrated on the political, 

social and economical situation of Palestinian women 

in the OPT and on exploring, by drawing on  both local 

and international models, ways of changing the law so 

as to better support women legally.  
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The First Palestinian Conference 
for Legislation: 2002
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2002:  ضمن اهتمام مؤسسة احلق بالتشريعات الفلسطينية،ومبناسبة 
يوم الدميقراطية الفلسطيين، عقدت  مؤسسة احلق هذا املؤمتر يف 
وهو   ، 2002م  العام  مارس  -آذار/  و8   7 بتاريخ   اهلل،  رام  مدينة 
املؤمتر  عنوان  ، حتت  الفلسطينية  بالتشريعات  وطين خاص  مؤمتر 
ملناقشة  جلساته  خصصت  والذي   ، للتشريعات  األول  الفلسطيين 

واستعراض  خمتلف املواضيع والقضايا املرتبطة بالتشريع. 
املؤمتر  جلسات  يف  عاجلوا  متحدثًا،  عشر  ثالثة  املؤمتر  يف  شارك 

املختلفة اربعة حماور أساسية هي:
1- إشكاليات  التشريع يف فلسطني 

2- اسرتاتيجية  التشريع الفلسطيين  بني الواقع والطموح .
3- مدى إدماج  مبادئ حقوق اإلنسان يف التشريعات  الفلسطينية:  

الواقع  واالفاق  واملستقبل .
4- حنو استحداث  تشريع  إصالح وحتديث القوانني .

ويف اليوم الثاني من فعاليات املؤمتر، مت تقسيم املشاركني اىل ثالث 
وجمموعة   ، التشريعية  املعوقات  جمموعة  هي   ، عمل  جمموعات 
حقوق  مبادىء  وجمموعة   ، التشريعية  والسياسة  االسرتاتيجية 
اإلنسان، حيث مت تكليف كل جمموعة بدارسة وتشخيص الواقع ورفع 
ما تراه من توصيات لتحسني وتصويب االداء، ومن ثم الرقي بالعملية 

التشريعية يف فلسطني

2002:To mark the occasion of Palestinian Democracy 
Day and as part of the overall framework of Al-Haq's 
interest in Palestinian legislation,  in 2002  Al-Haq or-
ganised and held a national conference entitled   'The 
First Palestinian Conference for Legislation'. This event 
took place in Ramallah between the 7th and the 8th of 
March. The  key focus of the conference was on Pales-
tinian Legislation and it involved 13 speakers who pre-
sented on a variety of topics including:

 A) Legislative Problems;

 B) The Palestinian Legislation Strategy: between Real-
ity and Ambition;

 C) The Integration of  Human Rights Principles in Pal-
estinian Legislation:  reality, horizons and future 
potential;

D) Towards Creating Amendment Legislation to Up-
date the Law.

On the second day of the conference the participants 
were divided into three working groups, to consider: 1) 
Obstructions in the Legislation; 2) Strategy and Policy 
Legislation; and 3) Principles  of Human Rights. Each 
group had to develop recommendations so as to im-
prove and enhance the Palestinian legislation process. 
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From Practice to Theory 2005
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عام 2005: نّظمت مؤسسة �احلق� مؤمترا دوليا بعنوان �من النظرية 
إىل التطبيق� تطرق إىل التبعات القانونية للممارسات اإلسرائيلية يف 
ويف  الدولي،  اإلنساني  القانون  ضوء  يف  احملتلة،  الفلسطينية  األرض 
ظل بعض املتغريات على أرض الواقع ارتباطا بإنشاء السلطة الوطنية 

الفلسطينية.

للنهوض  منها  االنطالق  الواجب  األسس  إىل  املؤمتر  هذا  تطرق 
للمنظمات  اسرتاتيجيات  وتطوير  الدولي  القانوني  اخلطاب  وتعزيز 
خمتلفة،  خلفيات  من  مشاركني  وحشد  دعوة  ومت  احلكومية،  غري 
األكادميي  احلقل  يف  العاملني  بني  ما  األفكار  تبادل  عملية  لتسهيل 
تناول  على  املشاركون  ركز  التطبيقي.  واجملال  امليدان  يف  والعاملني 
الدولي  اإلنساني  القانون  إنفاذ  وسبل  األمد  االحتالل طويل  مسألة 
و املساءلة. وشكل املؤمتر مناسبة الستكشاف سبل واليات املالحقة 
اليت  العملية  الوسائل  إىل  باإلضافة  واجلنائية،  املدنية  واملسؤولية 

للفلسطينيني. العدالة  حتقق 

2005: Al-Haq organised a seminar to consider the legal 
implications under international humanitarian law of Is-
raeli practice in the OPT in light of and as a response to 
the changes   regarding the situation on the ground due 
to  developments in international law such as the estab-
lishment of the Palestinian National Authority. The semi-
nar set out to advance both legal theory and advocacy by 
furthering international legal discourse and by develop-
ing strategies for NGOs by bringing together participants 
from a wide variety of backgrounds so as to facilitate the 
exchange of ideas between those working in academia 
and those working in the field. In particular the seminar 
sought to discuss the question of prolonged occupation, 
the enforcement of international humanitarian law and 
the question of accountability. It also provided an op-
portunity to explore ways of obtaining civil and criminal 
responsibility and other practical means "by which Pal-
estinians can obtain justice".  
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Occupation, Colonialism, Apartheid? 2009
?
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عام 2009: نظمت مؤسسة �احلق� بالتعاون مع مؤسسة عدالة مؤمترا يف 
رام اهلل، ملناقشة دراسة بعنوان �احتالل، استعمار، ام فصل عنصري؟ 
الفلسطينية احملتلة  األراضي  اإلسرائيلية يف  للممارسات  تقييم  إعادة 
الباحثني  الدراسة جمموعة من  الدولي�. أجنز هذه  القانون  إطار  يف 
واخلرباء املتمرسني يف القانون الدولي العام من جنوب إفريقيا، اململكة 
املتحدة، أيرلندا، األراضي الفلسطينية احملتلة و إسرائيل؛ ومت جتميعه 
.)HSRC( من قبل جملس البحوث للعلوم اإلنسانية يف جنوب إفريقيا

إليها،  التوصل  مت  اليت  النتائج  املؤمتر  هذا  يف  البحث  فريق  عرض 
اجملتمع  مؤسسات  عن  املمثلني  من  جمموعة  مع  تبعاتها  وناقشوا 
احلكومية  وغري  احلكومية  املؤسسات  السياسية،  األحزاب  احمللي، 

واملنظمات الدولية.
االحتالل  وسياسات  ممارسات  أن  النتائج،  هذه  أبرز  من  كان 
استعمارية  طبيعة  ذات  احملتلة  الفلسطينية  األرض  يف  اإلسرائيلي 
حبظر  املتعلقة  الدولية  والقواعد  للقوانني  خرقا  وتشكل  وعنصرية، 

االستعمار والفصل العنصري.
وحددت الدراسة، إضافة إىل اآلثار القانونية اليت تنطوي عليها هذه 
املمارسات على املستوى اإلسرائيلي والفلسطيين، املسؤوليات القانونية 
لألمم املتحدة، ودول األطراف الثالثة بشكل منفرد واجملتمع الدولي 

ككل.

2009: Al-Haq in conjunction with Adalah, hosted a sym-

posium to discuss the report entitled “Occupation, Co-

lonialism, Apartheid? A Re-Assessment of Israel's Prac-

tices in the OPT under International Law” in Ramallah.  

This study was conducted by a team of international 

scholars and practitioners of public international law 

from South Africa, the United Kingdom, Ireland, the 

Occupied Palestinian Territory (OPT) and Israel, assem-

bled by the Human Sciences Research Council (HSRC) 

of South Africa. At the symposium, members of the 

research team presented the findings and discussed 

their implications with representatives of civil society, 

political parties, government officials, and internation-

al organisations.  The key findings conclude that Israel, 

through its laws and practices in the OPT, has breached 

the international legal prohibitions of both colonialism 

and apartheid. This entails legal consequences not just 

for Israel and the Palestinians, but also for the UN, in-

dividual States, and the international community as a 

whole.
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CAMPAIGNS 

حول  احلمالت  من  عدداً  �احلق�  مؤسسة  نظمت  عملها،  سنني  عرب 
والقانون  االنسان  لقانون حقوق  انتهاكا صارخا  تشكل  كانت  مواضيع 
الدولي االنساني، واعُتربت عقابا مجاعيا لفئات من اجملتمع الفلسطيين.  
التوثيقية،  منها  النشاطات،  تشمل جمموعة من  كانت  هذه احلمالت 
البحثية، املطبوعات االعالمية، العرائض واحيانا اجلوالت اخلطابية يف 
الدول الغربية لنشر الفكرة ورفع الوعي بطبيعة االحتالل وممارساته 
ضد الشعب الفلسطيين، فكان يتم اختيار، اما فرتات زمنية أو مناطق 

حمددة ليشملها التوثيق ودراسة احلالة. 

Since the establishment of Al-Haq thirty years 

ago, it has launched three different campaigns 

to reflect the key issues emerging from the 

field, as identified by the Monitoring & Docu-

mentation Department, that point to serious 

violations of the human rights of Palestinians 

committed by the Occupying Power
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يف العام 1991، اطلقت مؤسسة احلق محلتها األوىل حول موضوع مل مشل العائالت الفلسطينية.  ففي حني رصدت احلق رفض سلطات 
االحتالل االسرائيلي لطلبات مجع مشل العائالت دون معايري حمددة، وكان اهلدف من هذه احلملة لفت انتباه اجملتمع الدولي والرأي 
العام العاملي حول هذه الظاهرة، وذلك حملاولة تغيري هذه السياسة، حبيث مت مجع ما يزيد عن 1600 استمارة ملعرفة اجلوانب التفصيلية 

لطبيعة هذه املشكلة. 

In 1991 Al-Haq launched the family reunification campaign to raise awareness of this is-
sue,  to put pressure on the Israeli authorities to stop this policy and clarify the criteria for 
family reunification applications.

The Family Reunification Campaign: 

19911991
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اطلقت مؤسسة �احلق� يف العام 1992 محلة دولية تستهدف ايقاف تدمري البيوت الفلسطينية يف االراضي احملتلة والذي انتشر وتوسع 
حيث اصبح نهجا اتبعه قادة قوات االحتالل االسرائيلي ملعاقبة الشعب الفلسطيين. وقد مشلت الدراسة توثيق حاالت اهلدم يف الفرتة 

الواقعة ما بني االعوام 1981- 1990.

In 1992 Al-Haq launched the "Stop Destroying Palestinian Homes" campaign to try to stop this 
type of violation, to highlight that this policy is in violation of international humanitarian law and 
to gain compensation for the families whose homes have been demolished. 

The House Demolition Campaign:

19921992
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يف العام 2004 اطلقت احلق هذه احلملة عندما مت رصد انتهاكات يقوم بها االحتالل ضد املدنيني الفلسطينيني يف االراضي الفلسطينية 
احملتلة. وقد مشلت احلملة مخسة اشكال من العقوبات اجلماعية، وهي: تقييد حرية احلركة والتنقل، ختريب املمتلكات، جدار الضم 

والفصل، هدم املنازل واالعتقاالت اجلماعية. حيث أن هذه االنتهاكات منافية للقانون الدولي االنساني.

Al -Haq launched this campaign to stop collective punishment against Palestinians and to high-
light the following five elements of collective punishment namely, property destruction, house 
demolition, mass arrest, freedom of movement and the Annexation Wall. 

The Collective Punishment Campaign

20042004
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Delegations
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Al-haq fieldworkers regularly meet foreign delega-
tions visiting the West Bank and Gaza and conduct 
tours which allow the visitors from institutions such 
as churches, trade unions, human rights organizations, 
solidarity groups, diplomats, journalists, to see at first 
hand the realities of life under occupation. Such tours 
are usually proceeded by a presentation in the office 
and are of critical importance in aiding visitors to un-
derstand the nature of Al-haq’s work 

يقوم باحثي �احلق� امليدانيني بتنظيم زيارات ميدانية للعديد من الوفود 
األجنبية الزائرة لألرض الفلسطينية احملتلة من دبلوماسيني وبرملانيني 
حقوقية  ومؤسسات  كنسية،  وبعثات  دولية  نقابية  ووفود  وصحفيني 
ومتضامنني ...اخل إلطالعهم على واقع حقوق اإلنسان وحياة الفلسطينيني 
حتت االحتالل، ملساعدة هذه الوفود على تكوين صورة حقيقية عن الواقع 
املعاش يف األرض الفلسطينية احملتلة، ويف أغلب األحيان تتلقى مثل هذه 
الوفود شرحا قانونيا ومعلوماتيا حول واقع حقوق اإلنسان وطبيعة عمل 

مؤسسة احلق،عند زيارتهم ملكتب احلق الرئيسي.
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My 
Experience At 
AL-HAQ
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لقد جئت إىل مؤسسة �احلق� يف أوقات عصيبة، يف أواخر العام 1984. وعندما 
غادرت بعد مخس سنوات، كنت قد نضجت على حنو ملفت للنظر، وقد أخذت معي 
شيئني ذو قيمة دائمة، باإلضافة إىل الصداقات املميزة والذكريات اليت ال متحى. 
ميارسها  عندما  اإلنسان  حقوق  لقضية  الفطرية  بالعدالة  العميق  الشعور  أخذت 
ويشعر بها اإلنسان مع الشعوب اليت تواجه االضطهاد اليومي، والشئ اآلخر هو 
اليت من  البحوث  تنتج  اليت  اإلنسان  ومنهجية حقوق  بدقة  الذاتي  التزود  أهمية 

شأنها مواجهة املواقف املناوئة. 

العامالن السابقان أصبحا ال غنى عنهما يف حياتي املهنية الحقا، أوال يف مراقبة 
حقوق اإلنسان، ثم يف جمموعة األزمات الدولية اللتني عملت بهما. يف تلك السنوات 
اخلمس اليت ال تنسى يف نواح كثرية، أعطيت بعضا من خرباتي ومهاراتي لزمالئي 

الذين بدورهم أعطوني أعظم اهلدايا. وأنا شاكر لألبد.
يوست هلرتمان
2009/11/17

I came to Al-Haq in turbulent times, late 1984. When I left after five years, I, too, had 
grown in remarkable ways. I took away two things that have been of lasting value, in ad-
dition to unbreakable friendships and indelible memories. One is a profound sense of the 
innate justice of the human rights cause when exercised by a people who face daily op-
pression. The other is the importance of equipping oneself with a rigorous human rights 
methodology that produces research results that will stand up against hostile scrutiny. 
Both factors have infused and become indispensable to my subsequent professional life, 
first at Human Rights Watch and then at the International Crisis Group. 

In many ways, those five unforgettable years were also my principal formative years.

I gave some skills to my colleagues. They gave me these even greater gifts. I am eternally 
thankful.

Joost Hiltermann
17 November 2009

Staff Experience
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ما زلت أتكلم يف �أنا� و �حنن� عند اإلشارة إىل �احلق�، كما لو أنين 
ما زلت جزءا من هذه املؤسسة ... الشعور أيضًا كما لو أنها ال تزال 
جزءا مين! وكما يقال: إذا قيل عنك أنك من احلق فأنت دائما من 

احلق.

كبرية  عائلة  مبثابة  كانت  �احلق�  مؤسسة  أن  حقيقة  إىل  باإلضافة 
بالنسبة لي، وأشعر أنين مدينة هلا جبميع معلوماتي يف جمال حقوق 
أعطى  بأن  عظيم  شرف  لي  وكان  القانون،  سيادة  وفهم  اإلنسان 
الفرصة يف الدورات التدريبية املختلفة ألصبح مساعدة قانونية؛ لقد 
وأنا ما زلت أعيش بها وأستفيد  إثراء لي،  كانت املعلومات املكتسبة 
اليت  العشر  السنوات  إن  فيه!  وأعيش  فيه  أعمل  مكان  كل  يف  منها 
موازي  وتعليم  مستمرة  تعلم  عملية  مبثابة  كانت  �احلق�  يف  قضيتها 
تلك  من  جدا  ذكريات مجيلة  لدي  �وظيفة�...  كونها  إىل  باإلضافة 

السنوات ، وأنا مولعة بهذه التجربة.

جاكلني شاهينيان
تشرين ثاني 2009

I still speak in” I” and” we” when referring to Al-Haq 
as if I am still part of it… it does feel like it’s still part of 
me!!! Once an Al-Haqqer, always an Al-Haqqer as the 
saying goes…

Besides the fact that Al-Haq was like a big family for 
me, I feel I owe it all my knowledge in the human rights 
domain and the understanding of the rule of law; I was 
privileged to be given the chance of various trainings 
to become the paralegal I was; I was enriched by the 
knowledge I gained and I still live on it and make use of 
it everywhere I work and live!  The 10 years spent at Al-
Haq were like a continuous education process parallel 
to being a “job”… I have very nice memories of those 
years and am fond of my experience with such an or-
ganisation. 

Jacqueline Shahinian

November 2009
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ثالثون عاما من العطاء املتواصل
تدشن مؤسسة احلق عامها الثالثني من العمل يف واقع صعب وفضاء عاصف باالحداث، هو واقع شعب 
يقبع حتت االحتالل يناضل الجل حقوقه، هو واقع  مسته االبرز االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان 
بشمولية وعمق من الصعب ختيله، جتسد اخريا باستخدام االسلحة احملرمة دوليا، واضيف لذاكرة 
الفلسطينيني والعامل الفسفور االبيض  املنهمر على اجساد االطفال يف ازقة ومنازل غزة املكتظة. هكذا 

تنتهك حقوق االنسان هنا. 

شاءت الصدف ان التحق بالعمل يف هذه املؤسسة يف العام 1987، وبعد اشهر معدودة انطلقت االنتفاضة 
االوىل، ومعها انطلقت اجهزة االحتالل للقمع والقتل بشكل شامل  غطى مساحة الوطن على مدار 
الساعة، وعلى عاتق احلق القيت االمحال الثقال يف التصدي هلده االنتهاكات. تعود بي الذاكرة لتلك 
اللحظات وكيف عملت احلق كما خلية النحل دون توقف، وايضا على مدار الساعة ليل نهار. الكل يف 
حالة استنفار ال يوجد عطلة اسبوعية، العمل مجاعي يف امليدان لتوثيق االنتهاكات وضخها اول باول ملن 
يعنيه االمر يف كل بقاع االرض. واذكر ومعي كل الزمالء كيف كنا نعمل كمكتب متنقل يف اوقات منع 
التجوال. وكيف كنا ننتقل مجيعا اىل حيث يتطلب واجب العمل، عندما حصلت مذحبة احلرم القدسي 
االوىل يف شهر اكتوبر 1990 عملنا من داخل احلرم ليل نهار. هذا فقط مثال. واذكر انه عندما بدت 
احلاجة ضرورية للمتابعة والعمل يف قطاع غزة مت اختاذ القرار بالعمل وبسرعة. حينها اصبحت احلق 
يف املكتب ويف امليدان عنوانا ومرجعية ليس فقط للمؤسسات والنخب بل للجمهور. واستشعارا من 
االحتالل، كاي استعمار هاجسه االول ان ال تنشر او تتابع ممارساته وافعاله، ادرك حينها خطر احلق 
يف نشر وفضح هذه املمارسات، االمر الذي نذكره مجيعا كيف ان معظم العاملني، وخاصة الباحثني 

امليدانيني، زجوا يف السجون حتت طائلة االعتفال االداري. 

يف الذكرى الثالثني عاما نتذكر بفخر استمراية العمل الدوؤب يف الدفاع عن حقوق االنسان، ونتذكر 
الناشطني الذين كانوا يوما ما جزءا من هذا اجلسم العريق. ونتذكر بامل وحزن شديد بعضا من هذا 

اجلسم الذي غادرنا مبكرا، املرحومني مخيس شليب وبولني حنا. 

أمحد جرادات
تشرين ثاني 2009
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Thirty Years of Persistent Production 

AL-HAQ observes its 30th anniversary of operation under a difficult situation and 
in the midst of innumerable events. That is the situation of the Palestinian people, 
who suffer from subjugation and strive hard for their rights. A most salient fea-
ture of such a reality is the unimaginable grave violations of human rights. Most 
recently, these violations were embodied by the use of internationally prohibited 
weapons. White phosphorus, which had been poured on children’s bodies through-
out densely populated alleys and houses of the Gaza Strip, was depicted in the 
memory of both Palestine and the world. 

It happened that I joined AL-HAQ in 1987. A few months later, the first Palestin-
ian Intifada erupted. With it, the Israeli occupying forces launched an overarch-
ing process of repression and murder around the clock throughout the Palestinian 
territory. Meanwhile, AL-HAQ shouldered the heavy burden of tracking the Israeli 
infringements. In these moments, I recall how AL-HAQ operated like a beehive day 
and night. Everyone was in a state of alert. There were no weekly holidays. We 
worked collectively in the field to document violations and report them timely to 
all bodies concerned all over the world. I remember how all my colleagues and I 
formed a mobile office during curfews and how we moved around to carry out our 
duties. When the Al Aqsa Mosque massacre was perpetrated in 1990, we worked 
on the grounds of the Al Aqsa Mosque day and night. This is just one example. Op-
eration and monitoring was also expedient in the Gaza Strip, so the decision was 
made timely. AL-HAQ’s in-house and field operation has been a reference and au-
thority not only for institutions and the elites, but also for the public. Like any other 
colonial power, whose first and foremost concern is not to publicise or track its 
practices and actions, the Israeli occupying authorities realised the danger posed 
by AL-HAQ in disseminating and exposing infringenents on human rights. We all 
remember how most staff members, especially field workers, were put in prison 
under administrative detention (arrest without charge or trial). 

In the 30th anniversary, we are proud to recall AL-HAQ’s unrelenting work in de-
fending human rights, along with those activists who once constituted part of this 
longstanding body. Sorrowfully and sadly, we also recollect memories of the late 
Khamis Shalabi and Pauline Hanna, who left us early.  

Ahmad Jaradat

November 2009
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كلمة يف الذكرى الثالثني لتأسيس �احلـــق�
ثالثون عاما من النضال دفاعا عن حقوق الفلسطينيني، أفرادا وشعبا، أثبتت �احلق� خالهلا 
أن حقوق اإلنسان ال ختضع للمساومة أو التسويات، كما وأن عملها طوال تلك السنني شكل 
اساسًا للعمل احلقوقي، ليس يف فلسطني فحسب، بل ويف املنطقة العربية من خالل ما طورته 

من أدوات عمل ورؤى وعمل قانوني مهين.

إن العمل يف ظروف فريدة من نوعها، حيث الصعوبات والتعقيدات املتداخلة ودائمة التغري، 
جيعل من التخطيط عملية صعبة، األمر الذي ميز �احلق� كمؤسسة قادرة على االستجابة 
ملتطلبات الواقع ومتغرياته برؤية خالقة وأداء مميز حافظ يف الوقت نفسه على املهنية العالية 

والصدقية واحليادية. 

كل عام �واحلق� رائدة يف عملها ومن جناح إىل جناح دفاعا عن الضحايا واملظلومني وكل عام 
واألمل يتجدد يف جمتمع حر لشعب من األحرار

A speech to mark the 30th anniversary of the founding 
of Al- Haq

For the past thirty years Al-Haq has been actively struggling to defend the 
human rights of Palestinians.  During these years Al-Haq has proved that hu-
man rights are not an issue to be compromised. Since its foundation it has 
created a basis for human rights activities not only in Palestine but also in the 
Arab region and in its legal work has developed comprehensive and proficient 
mechanisms, tools, and visions. 

Working under unique circumstances, in terms of  the difficulties and complexi-
ties of operating in such an unstable environment, have made planning for Al-
Haq a difficult process, but also characterises Al-Haq as an institution which is 
capable of responding to this situation with creative vision and demonstrates 
the high level of  professionalism, credibility and objectivity that define Al-Haq.

We hope that the work of Al-Haq in defending victims and the oppressed will 
continue to go from strength to strength. We also wish and hope for a free 
community and for a free nation.   

Staff Experience
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عصام يونس 
مدير عام مركز امليزان

Issam Younis  

Al -Mezan Director 
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My first step on the thousand mile road 

In every stage of a persons professional life, the first 
experiences are the ones that stay with him on his thou-
sand mile journey towards creativity and overcoming 
the impossible. The experiences will support ambition 
and development most of the times , but some times 
they will defend him in failure and collapse in the face 
of overwhelming challenges.  As Al-Haq was my first 
stage, there crystallised my Alphabets of human rights 
work where I learned that …. human rights which are 
essential to human existence are not given , but must 
be taken, for simply calling out the word ‘Al-Haq’ in a 
place and time where rights are not respected is like a 
courageous stone in the stagnant water of injustice…..

I wish success and progress to Al Haq on their thirtieth 
anniversary

 Judge: Daoud Dir’awi

خطوتي األوىل يف طريق األلف ميل
يف كل حمطة من حمطات اإلنسان املهنية، تبقى خرباته اليت أكتسبها 
أثناء انطالقته املهنية األوىل ظال يالزمه يف رحلته على طريق األلف 
هذه  تصبح  ذلك  من  وأكثر  املمكن،  وإجرتاح غري  اإلبداع  ميل حنو 
اخلربات حمركا للطموح والتطور يف الغالب، ولرمبا وأحيانا .. دافعا 
للفشل واإلحباط واالرتضاء باملمكن نهجا يف إدارة ومواجهة التحديات، 
تبلورت  األوىل، هناك  كانت احلق حمطيت  انطلقت  وكذا ومن حيث 
لدي أجبديات العمل اإلنساني، وتعلمت.. أن حقوق اإلنسان اللصيقة 
بكينونته البشرية ال متنح، وإمنا تنتزع، وأن جمرد اجلهر بكلمة احلق 
حيث ال يكون املكان والزمان ممكنا ليس بأقل من حجر جريء يف مياه 

الظلم الراكدة...

القاضي داود درعاوي

مما  �احلق�،  يف  كمتطوعة  عملت  عندما  حبفاوة  استقبالي  مت  لقد 
جعلين اشعر انين يف بييت.  وقد كانت هذه املهمة حتديا بالنسبة لي 
متاما كما اردت، حيث كانت لي حرية اختيار النشاطات اليت تساهم 

يف العمل واليت أرغب يف القيام بها.  

إن جتربة العمل يف مؤسسة �احلق� زودتين خبربة مثينة لبقية حياتي 
التواصل  استمرار  يف  ارغب  كما  الشخصية.   حياتي  كما  العملية 
مكان  أي  يف  أو  هولندا  يف  سواء  مستقبال  االمكان  بقدر  واملساعدة 

آخر. 

ايلني هيلويغ

At Al-Haq I was met with the warmest hospitality by 
the «Al-Haq family», which made me feel very much at 
home. The internship was as challenging as I wanted 
it to be. I had great liberty in deciding on the activities 
that I could be of help with. The experience during my 
time at Al Haq has given me valuable experience for the 
rest of my working life as well as my personal life. I like 
to keep in touch and help out whenever I can from the 
Netherlands or wherever I will be in the future. 

Elin Hilwig
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لقد امتازت فرتة التدريب اليت قضيتها يف �احلق� مبستوى متميز ذات صبغة خاصة، ساعدت 
على إدراك الواقع حبيثياته حبيوية بالغة.  حيث متكنت خالهلا من فهم القيمة احلقيقية 
والسياسة،  القانون  بني  الالمتناهي  التوتر  وفهم  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  امليداني  للعمل 
أنظمة  واجملموعات يف ظل  األفراد  اجل  تعمل من  األخالقية حني  املعضالت  إىل  باإلضافة 

حتاول جاهدة اإلبقاء على الظلم والقمع هلذه األفراد واجملموعات.  

مل يكن عملي كمتطوع يف �احلق� جمرد خربة عملية فقط، بل كانت جتربة حياة، وذلك من 
من  التقطها  اليت  الصور  أما  املكتب.  يف  زمالئي  بها  ارفدني  اليت  واإلهلام  احلكمة  خالل 

امليدان فستبقى يف ذاكرتي ال ميكن حموها.

ال يوجد هناك شيء خالب أكثر من العيش يف بلد مثل فلسطني، واعتقد انك تستطيع أن ترى 
احلقيقة كاملة وحيث انه ال ميكنك جتاهلها أو عدم رؤيتها . ويف مثل هذه احلالة أتذكر قول ارونداتي 

روي: حني تصمت وال تقول شيئا تشكل موقف سياسي معلن، ويف احلالتني أنت حماسب.�

  جون رونالدز 2006 

My internship at Al-Haq was many things: educational, formative, eye-opening, rousing.

Through it I came to understand the value of objective field-based human rights work, the 
realities of the interminable tensions between law and politics, and the moral dilemmas 
of working on behalf of individuals and communities within systems that serve to main-
tain the repression of those very individuals and communities.

From inspiration and wisdom dispatched by colleagues in the office to images from field 
trips burnt indelibly on the conscience, the internship was not only a work experience, but 
a life experience. 

More captivating than anything else about working and living in a place like Palestine, I 
think, is the fact that once you see it, you can’t “unsee” it. And in that case, as Arundhati Roy 
reminds us, “keeping quiet, saying nothing, becomes as political an act as speaking out … 
Either way, you’re accountable.”

John Reynolds  2006
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يف الصيف املاضي، أخذت بعض الوقت خالل فرتة حتضريي لرسالة الدكتوراه يف احلقوق، للعمل 
كحقوقي لدى مؤسسة �احلق�. التجربة كانت حقاً فريدة يف العديد اجملاالت. طاقم العاملني يف 
�احلق� تعاملوا حبفاوة، وكانوا خيصصون وقتهم ملساعدة املتطوعني على فهم حمنة الشعب 
الفلسطيين ونضاله املشروع من أجل تقرير املصري. املتطوعون اندجموا يف كافة دوائر املؤسسة، 
حبيث كنا نشعر دائمًا بأننا أعضاء ممن هلم مساهماتهم ضمن الطاقم. املهمات كانت تنطوي 
على حتديات، ومسحت للمتطوعني مبعاينة ظروف الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون، 

وتلمس األشياء الغري واضحة للعيان، ومل تصدر احلقائق والتقارير بشأنها.

وكان هلذه التجربة انعكاساتها اهلائلة على الصعيد املهين، ومنحيت الدراسية، إذ أصبحت 
أكثر قدرة على التعاطي مع تطبيقات النظريات القانونية على الواقع امللموس، وحتديدًا على 
صعيد القانون اجلنائي الدولي. أما على املستوى الشخصي، أنا أصبح لي العديد من الصداقات 

اليت سأظل دائما اعتز بها. عموما، هذه التجربة كانت رائعة وال تنسى.

سوجيث

This past summer, I took some time off from my doctoral studies in Law to work as a legal 
intern with Al-Haq. The experience was really unique in numerous ways. The Al-Haq staff 
members were welcoming and they took the time to help the interns understand the plight 
of the Palestinians and their legitimate struggle for self-determination. The interns were 
integrated within the each specific department and we were made to feel like contribut-
ing members of the team. The assignments were challenging and allowed the interns to 
contextualize the difficult lived realities of Palestinians. Something that is not readily ap-
parent or reported on. 

 Professionally, this experience has had a tremendous impact on my scholarship in that 
I am moving closer to theorising about how the theory of law should reflect on practice, 
especially in terms of international criminal law. Personally, I struck numerous friendships 
that I will always cherish. Overall this experience was truly memorable.  

Sujith
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AL-HAQ 
in words
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علي السرطاوي: إن �احلق� من مؤسسات اجملتمع املدني الناشطة 
ألنها  واحرتام  تقدير  كل  تستحق  وهي  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف 
قامت جبهد مركز يف القانون األساسي، واملواثيق الدولية، ومتابعة 
احمللية  والفلسطينية  اإلسرائيلية  واحلقوقية،  القانونية  االنتهاكات 

على حد سواء ضد اإلنسانية.

AL-HAQ in words

‘Ali Sartawi: Al-Haq is an active civil society organisation in 
the field of human rights for which it deserves all the respect 
and appreciation for its effort. It has played a central role in 
the Basic Law, utilisation of international conventions, and 
monitoring of human rights violations by Israeli and Palestin-
ian perpetrators.

غسان فرمند / مدير معهد احلقوق يف جامعة بري زيت : 

احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يف  مؤسسة  أول  كانت   � �احلق  إن 
األفراد  من  عدد  انطلقت مببادرة  إنها  إذ  اإلنسان،  تعنى حبقوق 
رجا  رأسهم  وعلى  اإلنسان  وحقوق  القانون  جمال  يف  الرياديني 
شحاده، وباشرت عملها باالحتجاج عرب الصحف احمللية، يف حتدي 

األوامر العسكرية.

الذي صدر عنه  األول  أن من أهم إجنازات �احلق� عقد مؤمترها 
أهم مؤلفاتها ونشراتها حتت عنوان )االحتالل العسكري اإلسرائيلي 
والوضع القانوني(، ويسجل هلا أيضا أنها متكنت من بناء عدد كبري 
عن  مييزها  عما  فضال  واحلقوقية،  القانونية  الكوادرالبشرية،  من 
غريها من املؤسسات من خالل دورية املدير وجملس اإلدارة، ما يدل 
على رفد املؤسسة بدم جديد.  ولعبت �احلق� دوراً يف غاية األهمية 
بإطالع العامل على انتهاكات االحتالل حلقوق اإلنسان يف األراضي 

الفلسطينية احملتلة، واستقطاب اخلرباء القانونيني األجانب.

Dr. Ghassan Faramand / Director of the Institute of 
Law at the University of Bir Zeit :

Al-Haq was the first institution in the occupied Palestin-
ian territory in the field of human rights.  It was launched 
through the initiative of a number of individual pioneers in 
the field of law and human rights, led by Raja Shehadeh.  
It began its work through local newspapers to protest and 
challenge military orders.

Of the most important achievements of Al-Haq was its 
first conference which produced important papers that 
were published under the title “International Law and the 
Administration of Occupied Territories”.  History will also 
record Al-Haq’s development of human capital in the area 
of law and human rights.  What distinguishes it from other 
institutions are the regular changes in the General Director 
and Board of Directors, renewing the blood of institution. 
Al-Haq also played a very important role in drawing the at-
tention of the world to the violations of human rights in 
the occupied Palestinian territory and attracting interna-
tional legal experts.
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موسى قوس / القدس: أن مؤسسة �احلق� كانت تركز عملها ونشاطها 
حمليا يف االنتفاضة األوىل، والحقا الحظت عملها يف احملافل الدولية 
واخلارجية، وتقديم ومتابعة قضايا حقوقية ملن تعرضوا لالنتهاكات 
اإلسرائيلية يف احملافل الدولية، مما جعلها تشكل عامل ضغط وأداة 

مقيدة على قوات وسلطات االحتالل.

Mousa Qous / Jerusalem: Al-Haq focused its work 
and activity locally in the first intifada, and later ex-
panded its work to international forums, submitting 
interventions on behalf of victims of Israeli violations 
as a means of exerting pressure on the occupying au-
thorities. 

وتقدم  أن �احلق� مؤسسة حقوقية  أعلم  اكسا:  بيت  بالل غيث / 
يف  احلقوقية  االنتهاكات  وتتابع  الفلسطيين  للشعب  جيدة  خدمات 
األراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي السلطة 
والدعاوى على سلطات  القضايا  وتتقدم برفع  الوطنية وإسرائيل، 
االحتالل يف حماولة منها ملساعدة الناس خاصة يف جمال االنتهاكات 
بأنين  علما  املستوطنني،  واعتداءات  أراضيهم  مبصادرة  املتعلقة 
اكسا  بيت  قرية  �للحق�  يف  امليدانيني  الباحثني  من  بعدد  التقيت 

مشال غرب القدس لتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية هناك.

Bilal Gheith / Beit Iksa: I know that Al-Haq provides 
quality services to the Palestinian people and follows 
up violations of human rights in the Palestinian ter-
ritory, intervening in an attempt to help people, es-
pecially in the area of violations concerning the con-
fiscation of their lands and attacks by settlers.  I have 
met a number of field workers from Al-Haq in the 
village of Beit Iksa, northwest of Jerusalem, to docu-
ment Israeli violations there.

سلمى دبعي/ مركز بتسيلم حلقوق اإلنسان  القدس

امليدان  يف  املوجودة  املؤسسات  أقدم  من  �احلق�  أن  املعروف  من 
القانوني واحلقوقي وتوثيق االنتهاكات يف فلسطني، وإنها من أبرزها 
على اإلطالق وأكثرها عراقة، ومتيزت ومتكنت خالل سنوات عملها 
امليداني أن تثبت جدارتها، وحينما أذكر من املؤسسات الفلسطينية 

اليت تعمل يف هذا اجملال، يتبادر إىل ذهين أوال مؤسسة �احلق�.

Salma Daba’i /  Nablus Fieldworker of B'Tselem 

It is known that Al-Haq is one of the oldest institu-
tions in the field of human rights, documenting viola-
tions in Palestine.  It has proven itself as one of the 
most important and most prestigious organisations 
through its years in field, and when one makes men-
tion of Palestinian institutions working in this area, 
the first that comes to mind is Al-Haq.
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We Respectfully Tip Our Hats

We, as a Palestinian human rights movement, con-
sider Al-Haq’s thirtieth anniversary as a celebration 
for us all, because it was the pioneer in creating the 
Palestinian human rights movement.  Prior to Al-Haq 
there were foreign movements like the Quaker Serv-
ice Center which was established in the city of Jerusa-
lem shortly before Al-Haq, which later developed into 
the Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center.

We must acknowledge Al-Haq’s leadership in paving 
the road for us all, as it worked under difficult con-
ditions, even without an Arabic human rights refer-
ence or local experience and under the cruelty of oc-
cupation; it graduated the first human rights activists 
paying with their freedom to carry the flag of human 
rights for their people.  

Al-Haq has many things to boast about, and from our 
opinion the most important properties that it has is 
the open relationship with other organizations, forg-
ing strong partnerships and alliances without trying 
to dominate or impose an ego.

Thousands of greeting to Al-Haq, its management, 
workers and volunteers. Together for justice in Pales-
tine and all oppressed people in the world .

‘Isam Al-‘Arouri

Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center

إننا كحركة حقوق إنسان فلسطينية نعترب أن ثالثينية احلق هي عيد 
منظمات  إنشاء  يف  احمللية  التجارب  باكورة  باعتبارها  لنا مجيعًا، 
حقوق إنسان فلسطينية، وإذا كان قد سبقها احد فإمنا كان فروعًا 
ملؤسسات أجنبية مثل مركز خدمات الكويكرز، الذي تأسس يف مدينة 
القدس قبلها بقليل كفرع جلمعية الكويكرز األمريكية، والذي تطور 

الحقًا إىل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان. 

تعبيد  يف  الريادي  بفضلها  نعرتف  أن  احلق  جتاه  واجبنا  من  أن 
الصعوبة  يف  غاية  ظروف  يف  عملت  حيث  اجلميع،  أمام  الطريق 
قسوة  والعربية، وحتت  التجربة احمللية  انعدام،  وحتى  نقص،  ومع 
االحتالل، لتخرِّج الرعيل األول من اخلرباء والنشطاء حاملي راية 
حقوق اإلنسان، والذين دفعوا مثنًا باهظًا من حريتهم على طريق 

هذا الكفاح.  

احلق  مزايا  أهم  من  أن  وبرأينا  به،  تفخر  الكثري مما  احلق  لدى 
هو انفتاحها على مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى ببناء شراكات 
ودون حماوالت  أحد،  على  تعال  أو  غرور  دون  حقيقية،  وحتالفات 

اهليمنة واالستئثار اليت تقتل املبادرات املشرتكة للعمل األهلي. 

أجل  ومعًا من  ومتطوعني  وعاملني  إدارة  للحق، جملس  ألف حتية 
العدالة لفلسطني وكل املظلومني يف منطقتنا والعامل. 

عصام العاروري
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان

AL-HAQ in words
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ritories in the US State Department's "Country Reports 
on Human Rights Practices for 1984" / 1986

Torture and Intimidation in the West Bank: The Case of 86. 
al-Fara'a Prison / 1985

Israeli Proposed Road Plan for the West Bank: A Ques-87. 
tion for the International Court of Justice/ 1984

Jnaid, the New Israeli Prison in Nablus: An Appraisal / 88. 
1984

In Their Own Words: Human Rights Violations in the 89. 
West Bank / 1983

The Reply of Al-Haq to the US Report on Human Rights 90. 
Practices in the Occupied Territories by Israel for 1982 
/ 1983 

Report on Human Rights Practices in the Occupied Ter-91. 
ritories during 1981/ 1982 

Civilian Administration in the Occupied West Bank: 92. 
Analysis of Israeli Military Government Order No. 947 
/ 1982 

The West Bank and the Rule of Law / 1980 93. 

An Ailing System: Military Government Health Insurance 94. 
in the Occupied Palestinian Territories 

Annual reports:-

  A Nation under Siege / 1989 95. 

In Need of Protection / 2002 96. 

Waiting for Justice: Al-Haq's 25th Anniversary Report / 97. 
2005 

Punishing A Nation: Human Rights Violations during the 98. 
Palestinian Uprising, December 1987-1988 / 1988
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AL-HAQ Multimedia Productions

Memory of Cactus ذاكـــرة الصـبار
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In the Spider Web يف شباك العنكبوت
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General Assembly, 
Executive Board and Staff
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General Assembly

General Assembly اجلمعية العمومية

Jonathan Kuttab جوناثان كّتاب

Liza Taraki ليزا تراكي

Abla Naser عبلة ناصر

Aliya al-Yasir علياء ياسر

Ihab Abu-Ghosh إيهاب أبو غوش

Randa Siniora رندة سنيورة

Zakaria Muhammad زكريا حممد

Ziyad Khalaf زياد خلف

Izzat Abd-al-Hadi عّزت عبد اهلادي

Jamil Hilal مجيل هالل

Nabil Al-Khatib نبيل اخلطيب

Muhammad Masrouji حممد مسروجي

Salwa al-Najab سلوى النّجاب

Walid Nammour وليد مّنور

Hanan Rabbani حنان رّباني
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Board of Director جملس االدارة

Umayya Khamash أمّية مّخاش

Nidal Taha نضال طه

Amin Thalji أمني ثلجي

Dina Naser دينا ناصر

Dalal Salama دالل سالمة

Lily Feidi ليلي فيضي

Siham Rashid سهام رشيد

Ghassan Abdallah غّسان عبد اهلل

Ala’ Al-Bakri. عالء البكري

General Assembly
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Board of Directors through Al-Haq history جمالس اإلدارة السابقة

Mona Rishmawi مىن رمشاوي

Farid Jallad فريد اجلالد

Mousa Dweik موسى الدويك

Mary Rock ماري روك

Illen Kuttab ايلني كتاب

Ali Jarbawi علي اجلرباوي

Usama Halabi اسامة حلبي

Khadija Abu-Ali خدجية ابو علي

Liza Taraki ميزا تراكي

Izat Abd-al-Hadi عزت عبداهلادي

Sa'id Zidani سعيد زيداني

Hanan Rabbani حنان رباني

Board of Directors through Al-Haq history
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Al-Haq Staff Member
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Staff Member طاقم املوظفني

General Director Shawan Jabarin شعوان جبارين املدير العـــام

Administration Department الدائــرة االداريــة
Administration and Financial Director Nouran Nassif  نوران نصيف املديرة اإلدارية واملالية

Lina Mustaklem لينا مستكلم

Wisam Abu-On وسام ابو عون 

Steve Khawaja ستيف خواجا

Fa’ed Snaf فائد إسناف 

Hamza Dado محزة الددو

Legal Research and Advocacy Department دائرة البحث القانوني والتأثري يف السياسات
Head of Department Shawan Jabarin شعوان جّبارين رئيس الدائرة

Naser Al-Rayyes ناصر الريس

Wisam Ahmad وسام امحد

Nizar Ayyoub نزار ايوب

Maysa Zu’rob ميساء زعرب

Rafeef Mujahed رفيف جماهد

Hana Amer هناء عامر

Salma Karmi سلمى الكرمي

Natali Tabar ناتايل طرب

Nada Kiswanson ندى كسونسون

Michael Kearney مايكل كريني
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Al-Haq Staff Member
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Monitoring and Documentation Department دائرة الرصد والتوثيق 
Head of Department Nina Atallah نينا عطا اهلل رئيسة الدائرة

Fieldwork coordinator Zahi Jaradat زاهي جرادات منسق البحث امليداني

Ruba Rajab ربى رجب
Raba Wadi رابعه وادي
Manaf Abbas مناف عباس
Ziad Hmeidan زياد محيدان
Tareq al-Haj Mahmoud طارق احلاج حممود 
Yusef Qawariq يوسف قواريق 
Muhammad Abu-Rahma حممد ابو رمحة
Tareq Zaqqout طارق زقوت
Hisham Sharabati هشام شرباتي
Hadeel Hneiti هديل حنيطي

Library املكتبة 
Librarian Ellen Saliba إيلني صليبا أمينة املكتبة

Yvonne Qreitem ايفون قريطم 
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Staff Member through Al-Haq history
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Abd-al-Karim Kan’anعبد الكريم كنعان

Afaf Harbعفاف حرب

Ahmad Jaradatأمحد جرادات

Akram Nakhlaأكرم خنلة

Akram Tamimiأكرم متيمي

Ali Jaradatعلي جرادات

Alison Westأليسون ويست

Amina Odaأمينة عودة

Amna Ma’badآمنة معبد

Angela Geffأجنيال جيف

Anne Messageآن مساجي

Asma Khaderأمسى خضر

Candy Whittomeكاندي وايتوم

Carl Dundasكارل دندوس

Daoud Dir'awiداوود درعاوي

Diana Arafatديانا عرفات

Dylan Smithديالن مسيث

Emma Playfairأميا باليفر

Fateh Azzamفاتح عزام

Francis Sahhourفرانسيز سحور

Frank Wallفرانك وول

Gareth Gledغاريث غليد

George Jacamanجورج جقمان

Ghada Rabahغادة رباح

Ghassan Abd-al-Hadiغسان عبد اهلادي

Ghazi Shushtariغازي الششرتي

Grazia Carecciaغراتسيا كارسيا

Hanan Abd-al-Rahmanحنان عبد الرمحن

Hanan Qattanحنان قطان

Husein Deifallahحسني ضيف اهلل

Husniyya Ali Ahmadحسنية علي أمحد

Ibtisam Zaqqoutإبتسام زقوت

Intisar Qawwasانتصار قواس

Irene Tannousآيرين طنوس

Isam Younesعصام يونس

Iyad Barghouthiإياد الربغوثي

Iyad Haddadإياد حداد

Izz-al-Din al-Ruzziعز الدين الرزي

Jacqueline Shahinianجاكلني شاهينيان

Jennifer Depiazzaجينفر ديبياز

Jim Fineجيم فاين

Joanna Oyediranجوانا أويديران

John Reynoldsجون رينولدز

Joost Hiltermannيوست هيلرتمان

Joshua Bernsteinجوشوا برينشتني

Judith Dueckجوديث دويك

Staff Member through Al-Haq historyاملوظفني السابقني

Staff Member through Al-Haq history
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Katrine Cookكاترين كوك

Khader Rantisiخضر رنتيسي

Khaled Batrawiخالد بطراوي

Khaled Duzdarخالد دزدار

Khaled Safiخالد صايف

Khamis Shalabiمخيس شلبي

Lima Khayoليما خيو

Lena Johanssonلينا جوهانسون

Lilian Bylosليليان بايلوس

Linda Bevisليندا بيفس

Lubna Farhatلبىن فرحات

Lynn Welshmanلني ويلشمان

Mahmoud Abu-Ajamiaحممود أبو عجمية

Mahmoud Nammouraحممود منورة

Manal Issaمنال عيسى

Marc stephensمارك ستيفنز

Marko Obergماركو أوبرغ

Marty Rosenbluthمارتي روزنبلوث

Maureen Khashoمورين خاشو

Maureen Clare Murphyمورين كلري مرييف

Mays Warradميس وّراد

Melissa Phillipsميليسا فيليبس

Melvina Khouryملفينا خوري

Mervat Rishmawiمريفت رمشاوي

Michael Lotzeمايكل لوتز



111

Mona Dweikمىن الدويك

Muhammad Abd-Rabboحممد عبد ربه

Muhammad Abu-Harthiyyaحممد أبو حارثية

Muhammad Abu-Sneinehحممد أبو سنينة

Muhammad Ayyoubحممد أيوب

Muhammad Mas'adحممد مسعد

Mu'in Rabbaniمعني رّباني

Mustafa Mir'iمصطفى مرعي

Nabil Handalنبيل حنضل

Nabil Shehadaنبيل شحادة

Naila Hazbounنائلة حزبون

Naser Abu-Khdeirناصر أبو خضري

Nathan Derejkoناثان ديرجكو

Nawwal Abu-Hadidنوال أبو حديد

Nida Jarrarنداء جرار

Paul Huntبول هانت

Pauline Hannaبولني حنا

Rabi' Abu-Latifehربيع أبو لطيفة

Rami Shihadaرامي شحادة

Randa Sinioraرندة سنيورة

Raqiya Abu-Ghoshراقية أبو غوش

Reem Abd-al-Hadiريم عبد اهلادي

Reem Eliasريم إلياس

Rizeq Shuqeirرزق شقري

Roberto Stefaniروبرتو ستيفاني

Roger Heacockروجر هيكوك

Rouba al-Salemربى السامل

Saliha Benzeghibaصليحة بن زغيبة

Salim Qawariqسليم قواريق

Samar Abdoمسر عبدو

Sami Ayedسامي عايد

Sami Sabbahسامي صباح

Sami Mushashaسامي مشعشع

Samir Shaladaمسري شاللدة

Suha Qattanسهى قطان

Suheila Al-Khatibسهيلة اخلطيب

Sumayya Odehمسية عودة

Tahsin 'Leiyyanحتسني عليان

Timothy Hillierتيموثي هيلري

Tom Hillتوم هيل

Umar Ayyoubعمر أيوب

Umar Ismailعمر إمساعيل

Umar Jubranعمر جربان

Usama al-Bastأسامة البسط

Yaser al-Disiياسر الديسي

Yousef Abu-Al-Jidianيوسف أبو اجلديان

Ziyad al-Bakriزياد البكري

Zuheir Sabbaghزهري صباغ
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Tel: +972 (2) 2954646/7/9

Fax: +972 (2) 2954903

Email: haq@alhaq.org

www.alhaq.org

P.O.Box: 1413 Ramallah.Palestine
ص.ب 1413 رام اهلل . فلسطني

إعداد وإشراف: نينا عطااهلل
تصميم وإخــــراج: محـــــــــــزة الددو
ساهم يف حتضري النصوص والصور: طاقم احلق
2009
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