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 2019 شهر حزيرانيداين حول انتهاكات امل مؤسسة احلق تقرير

 .وشاب فلسطيين يف العيسوية استشهاد مسعف فلسطيين خالل مسريات العودة •
 .، من بينها أربعة مساكن هتدم أكثر من مرةمنشأة 51قوات االحتالل هتدم  •

 *الشهداء.
 :شاابن فلسطينيان أحدمها مسعف، ومها 2019استشهد خالل شهر حزيران/يونيو 

حممد  مجعية اهلالل األمحر الفلسطيينيف  أصيب املسعف الفلسطيين: عاًما( 36) حممد صبحي اجلديلي
معدين مغلف ابملطاط يف  ، بعيار  3/5/2019من مساء يوم اجلمعة املوافق  6:10حوايل الساعة اجلديلي 

مرت من السياج  200املصابني يف مسرية العودة، على مسافة حنو  األنف، وذلك خالل عمله يف إسعاف
، نقل إىل أكثر من مستشفى خلطورة الفاصل مقابل خميم العودة "أبو صفية" شرق جباليا مبحافظة مشال غزة

صباح يوم االثنني املوافق  11:30بته حوايل الساعة إىل أن أعلن األطباء استشهاده متأثراً إبصا إصابته،
10|6|2019. 

 27/6/2019أصيب الشاب حممد عبيد، من بلدة العيسوية، مساء يوم اخلميس املوافق : حممد مسري عبيد
برصاصة يف الصدر أثناء مدامهة قوات االحتالل بلدة العيسوية ضمن محلتها املتواصلة ضد سكان البلدة. 

ود االحتالل النار عن بعد عشرة أمتار، وحاول جنود االحتالل ثين الفلسطينيني عن نقله إىل وأطلق عليه جن
املستشفى واعتدوا عليهم ابلضرب، إىل أن متكن الشبان من نقله عرب سيارة خاصة إىل املستشفى، لكن يف 

العيسوية، إال أن لتنقله إىل مستشفى هداسا الطريق أوقفتهم الشرطة اإلسرائيلية وأخذت الشاب اجلريح 
 األطباء أعلنوا أن الشاب حممد عبيد وصلهم جثة هامدة.
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 *اهلدم.
منشأة يف األرض الفلسطينية احملتلة، تتوزع  51هدمت قوات االحتالل خالل شهر حزيران/يونيو املنصرم 

 كالتايل:

 15على األقل ، كلها هدمت لذرائع تتعلق ابلرتخيص، مسكًنا 18هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
مسكًنا من اجململ تقع ابلقرب من  15وجند أن مسكًنا منها تعود ملكيتها لألشخاص القاطنني فيها. 

مسكًنا من جممل املساكن  11فضاًل عن أن مناطق عسكرية أو مستوطنات أو خمططات استيطانية. 
 3كما أن ساكن كانت ال تزال قيد اإلنشاء عند تنفيذ عملية اهلدم.  م 7املهدومة كانت مأهولة ابلسكان، و

من املساكن املهدومة أتوي أكثر من أسرة، ما يضاعف عدد الضحااي النامجني عن انتهاكات هدم املساكن. 
من حمتوايهتا قبل اهلدم،  ا إلخالء مساكنه عائالت عالوًة على ذلك، مل متنح قوات االحتالل فرص ألربعة 

وفرض منع التجوال يف منطقة اهلدم يف حالة واحدة فقط يف حمافظة أرحيا فيما ونفذ اهلدم فوق احملتوايت. 
حاالت من جممل حاالت اهلدم أجريت فيها  7وهدمت بقية املساكن دون فرض منع جتوال على السكان. 

 4كما أن ول على الرتخيص لكن بال فائدة ترجى.  حماوالت رمسية للطلب من السلطات وقف البناء للحص
ومن جممل املساكن  عائالت كان قد هدم هلا مساكن يف السابق ويهدم هلا اآلن للمرة الثانية على األقل.

 مساكن هدمت يف القدس احملتلة. 5املهدومة، 

 9لب مدرسة، وطا 15طفاًل، و 34أنثى، و 45فلسطينًيا، من بينهم  82وأدى هدم املساكن إىل هتجري 
 الجئني.

خالل شهر  من غري املساكن ممتلكات خاصة 32ممتكات عامة، و 1يف حني هدمت قوات االحتالل 
ومن بني وتذرعت قوات االحتالل بذرائع تتعلق ابلرتخيص يف كافة احلاالت.  حزيران/يونيو املنصرم.
 23وتقع . يستفيد منها مالكوهاممتلكات مستأجرة، يف حني بقية املمتلكات  4املمتلكات املهدومة، 

منشأة مهدومة ابلقرب من خمططات استيطانية أو مستوطنات أو جدار الضم  33منشأة من جممل 
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كانت مكتملة منشأة   30منشآت كانت قيد اإلنشاء عند اهلدم، فإن  3ويف حني ومعسكرات لالحتالل. 
منشأة من  18ومل متنح قوات االحتالل فرصة إخالء البناء وقيد االستخدام عندما نفذت عمليات اهلدم. 

منشأة من  20وتعد ومل متنح فرصة االعرتاض على قرار اهلدم ألربع منشآت. إمجايل املساكن املهدومة. 
  املنشآت املهدومة مصدر رزق  رئيسي  للعائالت املستفيدة.

 

 

 *أخرى.
 منها، وثقت مؤسسة احلق عشرات االنتهاكات ترتكب قوات االحتالل واملستوطنون انتهاكات أخرى كثرية، 

  ها.انتهاًكا على األقل من جممل 21ارتكب املستوطنون   ،انتهاًكا 70تتجاوز 

يف اعتداء املستوطنني على مدرسة قرية جالود، قضاء انبلس، االنتهاكات يف الشهر املنصرم متثلت  أبرزولعل 
 1000وتكسري زجاج نوافذ الغرف الصفية، وحرق مساحات من األراضي حميطة ابملدرسة التهمت حوايل 

ومتثل أحد النماذج األخرى يف االنتهاكات اإلسرائيلي بقيام قوات االحتالل ابعتقال فتاة شجرة زيتون. 
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نوع المنشآت المهدومة

مساكن ممتلكات خاصة من غير المساكن ممتلكات عامة
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رافق عملية االعتقال تفتيش ومصادرة مبلغ و  لسبب غري معروف، ، قضاء طوابس،مريضة من قرية طمون
ومصادرة جهاز الب  2نقالة ذكية عدد   شيكل ابإلضافة إىل مصادرة أجهزة هواتف 3000مايل قدره 

 توب دون تسليم السكان مذكرة رمسية ابملصادرة.

 

 غزة. *انتهاكات السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف قطاع
 انتهاًكا 42وثقت مؤسسة احلق ارتكبت أجهزة السلطة الفلسطينية ومحاس انتهاات كثرية خالل الشهر، 

، لعل أبرزها االحتجاز التعسفي واالستدعاءات ملقابلة جهات أمنية، فضاًل عن دخول املنازل وتفتيشها  منها
 دون إذن قضائي مسبب.

انتهاًكا، وارتكب  17االنتهاكات كالتايل: شارك جهاز األمن الوقائي يف ويتوزع نصيب األجهزة األمنية من 
انتهاًكا، والنيابة العامة  21انتهاكات، وشارك جهاز األمن الداخلي يف ارتكاب  3جهاز املخابرات العامة 

 انتهاكات. 3
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توزيع االنتهاكات حسب الجهاز األمني

جهاز األمن الوقائي جهاز المخابرات العامة جهاز األمن الداخلي النيابة العامة


