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 2019تقرير مؤسسة احلق امليداين حول انتهاكات شهر متوز/يوليو  
 .شهيدين بلغ عدد الشهداء •
 منشاة. 45 بلغ عدد املنشآت املهدومة •

 *الشهداء. 
 ومها:  ، أحدمها يف مسريات العودة،فلسطينيان استشهد خالل شهر متوز/يوليو املاضي  

، أطلق جنود االحتالل اصباحً   9:30حوايل الساعة  متوز ومع   11يف  (:  عاًما  28)  حممود أمحد األدهم
ن خلف السياج احلدودي الفاصل، شرق بلدة بيت حانون مشال قطاع غزة، نريان و اإلسرائيلي، املتمركز 

أسلحتهم ابجتاه أحد عناصر كتائب القسام املنتشرين على امتداد احلدود يف كافة مناطق قطاع غزة، وذلك 
 اجتياز السياج احلدودي الفاصل مع دولة االحتالل،ومراقبتها، ومنع حاالت  هبدف ضبط املناطق احلدودية 

وهو متزوج وأب لطفل، بعيار انري اخرتق أسفل الظهر واستقر   ما أسفر عن إصابة الشاب حممود األدهم،
 صباح اليوم نفسه.  11:50يف احلوض، حيث أعلن األطباء استشهاده متأثر جبراحه يف حوايل الساعة  

بعيار انري يف البطن، أطلقه جتاهه جنود االحتالل   الشاب أمحد القرا  أصيب(:  عاًما  22)  مد القراأمحد حم
اإلسرائيلي املتمركزون خلف السواتر الرملية داخل السياج احلدودي، شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس، 

 68، خالل مشاركته يف اجلمعة  26/7/2019مساء يوم اجلمعة املوافق    6:00وذلك مع حوايل الساعة  
مرت عن السياج احلدودي  100-80كان يتواجد على مسافة تبعد من  ملسرية العودة وكسر احلصار، و 

الفاصل، وأصيب بينما يقف خلف ساتر رملي صغري ويشاهد األحداث فقط، دون أن يشكل أي خطر 
حدوث بسبب متزق األمعاء و   امستشفى غزة األورويب يف خان يونس حبالة خطرية جدً  ووصلعلى اجلنود. 

جراحية، لكن مل تفلح جهود األطباء يف إنقاذ حياته، وأعلن عن   ف دموي حاد، وخضع لعمليةنزي
 .مساء اليوم نفسه 11:40استشهاده مع حوايل الساعة 

 



 

2 
 

 *اهلدم. 
 34منشأة، منها منشأتني يف مدينة القدس احملتلة و 45هدمت سلطات االحتالل خالل شهر متوز املنصرم  

منشآت عامة،   8مسكًنا، و 18منشأة يف املناطق املصنفة "ج" وفًقا التفاقية أوسلو. ومن اجململ املهدوم،  
ولعل أول ما يالحظ هو التصعيد اإلسرائيلي اخلطري إزاء املمتلكات العامة، ال سّيما يف منشأة خاصة.   19و

فضاًل عن التصعيد يف هدم آابر املياه يف حمافظة اخلليل، فمن جممل املنشآت املهدومة هدم   .حمافظة اخلليل
 آابر مياه وكلها يف حمافظة اخلليل يف تصعيد ملفت للنظر جتاه املوارد املائية يف احملافظة.  9

 
طنة أو شارع مسكًنا من من جممل املهدوم تقع ابلقرب مستو  16فإن    وفيما يتعلق ابملساكن املهدومة،

 5مسكن من املساكن املهدومة هدمت وهي مسكونة، يف حني    13إلتفايف أو خمططات استيطانية. و
عائالت مل تتمكن من إخالء مقتنياهتا من داخل املساكن اليت   8كما أن  مساكن هدمت وهي قيد اإلنشاء.  

مع جهات إسرائيلية رمسية مالك تواصلوا   ةوعشر مت هدمها، وهدمت املساكن على ما فيها من حمتوايت. 
من املالك كان  7  كما أنبطلبات لوقف اهلدم، إال أن حماوالهتم مل جتد نفًعا يف منع عمليات اهلدم التعسفية.

قد هدم هلم مسكًنا على األقل من قبل، ويهدم اآلن هلم مسكًنا للمرة الثانية على األقل خالل السنوات أو 
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أنواع المنشآت المهدومة

مساكن منشآت خاصة من غير المساكن ممتلكات عامة
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ويف حني أن الشائع بني الفلسطينيني عدم تقدمي طلبات ترخيص لسلطات االحتالل ألهنا الشهور املنصرمة.  
الفلسطينية، إال للقرى والبلدات  ال تسمح ابلبناء يف املناطق حتت سيطرهتا الكاملة وال تقر خمططات هيكلية 

شخًصا،   62 ملساكن إىل هتجريوأدى هدم امن اجململ كانوا قد تقدموا بطلبات ترخيص ورفضت.    7أن  
 طالب مدرسة.  18طفاًل/ة، ومن جممل األطفال  31الجًئا/ة، و 12أنثى، ومن اجململ    26منهم  

فإن منشأتني هدمتا يف مدينة القدس احملتلة وبقية املنشآت املهدومة   أما خبصوص املنشآت اخلاصة املهدومة،
على النحو التايل: يف القدس  املنشآت املهدومة وتتوزع طبيعة  تقع يف مناطق "ج" حسب تصنيف أوسلو.  

ومن من أنواع أخرى من املنشآت.   2مصاحل جتارية، و 6مزارع حيواانت، وغرفتان زراعيتان، و  7بئرا مياه، و
فضاًل عن اجململ منشأة واحدة كانت قيد اإلنشاء يف حني املنشآت الثماين عشرة الباقية كانت مستخدمة.  

منشأة من اجململ تعد مصدر رزٍق رئيسٍي للعائلة ما يرتك أثرًا بعيد األمد اقتصاداًي على العائالت   15أن  
 4ومثة مالك/ة مل مينحوا الفرصة إلخالء املنشآت اخلاصة من حمتوايهتا.   13عالوًة على ذلك فإن املعالة.  

من املنشآت اخلاصة املهدومة  4فس املالكني. ومنشآت من املمجمل هدمت ابإلضافة إىل مساكن جماورة لن
 كانت قد هدمت يف السابق وأعيد بناؤها وهتدم اآلن للمرة الثانية على األقل.
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أصناف المنشآت الخاصة المهدومة

بئر مياه ذو ملكية خاصة مزرعة حيوانات غرفة زراعية مصلحة تجارية أنواع أخرى من المنشآت
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منشآت عامة هدمت هي عبارة عن آابر ماء عامة، كلها يف   8من جممل   7فإن   ت العامة،آوخبصوص املنش
ا على مصادر املياه الفلسطينية يف املنطقة. أما وخرهبا، فيما يشكل هجوًما حادً ا  منطقة واحدة وهي يط

املنشأة الثامنة فهي عبارة عن خيمة تضامنية نصبها متضامنون مع سكان حي وادي احلمص أثناء عملية 
وعليه، فإن اآلابر تقع يف  اهلدم اجلماعية، وقد هدمتها قوات االحتالل ومنعت املتضمانني من التواجد.

ومن املعلوم أن مسافر يطا ومناطق شرق وجنوب شرق من فتقع يف مناطق "أ". مناطق "ج" أما خيمة التضا
وظهور خطة ألون اليت  1967حمافظة اخلليل حمط أطماع سلطات االحتالل منذ احتالل الضفة الغربية عام 

 أشارت إىل ضرورة بقاء هذه املناطق حتت السيطرة اإلسرائيلية املباشرة يف أي تسوية مستقبلية.

 

 1*انتهاكات أخرى. 
وثقت من بني عدد كبري من االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات االحتالل ومستوطنوها خالل الشهر املنصرم،  

فضاًل عن انتهاكات القتل   خالل شهر متوز املنصرم،، انتهاًكا  55قوات االحتالل   مؤسسة احلق ارتكاب
ومل ختتلف نها والبقية ارتكبتها سلطات االحتالل.  انتهاًكا م  11ارتكب املستوطنون  واهلدم املذكورة أعاله،  

ومتثلت أمناط انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي    .طبيعة االنتهاكات اإلسرائيلية يف هذا الشهر عن سابقاته
يف مصادرة شبكات نقل مياه يف األغوار، ومنع اندي رايضي من غزة اخلروج إىل الضفة الغربية للمشاركة يف 

لسطني، ابإلضافة إىل مدامهات املنازل واعتقال فلسطينيني، وإطالق النار وإيقاع إصاابت بني هنائي كأس ف
ولعل أبرز أمناط االنتهاكات اليت ارتكبها   الفلسطينيني، وتواصل االعتداءات على مسريات العودة.

املستوطنون هي اهلجوم على القرى والبلدات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية ابإلضافة إىل تكسري 
 املركبات وإعطاب عجالهتا، وحرق حماصيل زراعية تعود لفالحني فلسطينيني، وقطع أشجار زيتون. 

 
توثق مؤسسة الحق انتهاكات القتل والهدم بكافة أشكالها بشكل كامل، في حين توثق عينات من انتهاكات أخرى الستقراء حالة حقوق  1

 اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة والعمل بناًء على ذلك.
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 الواقع يف قطاع غزة. *اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة األمر 
انتهاًكا ارتكبتها األجهزة األمنية الفلسطينية خالل شهر متوز، لعل أبرزها   33وقد وثقت مؤسسة احلق 

االحتجاز التعسفي، والضرب وسوء املعاملة، ودخول وتفتيش مساكن دون إذن قضائي، وانتهاكات تتعلق 
 أبوضاع مراكز االحتجاز.

وأما ،  انتهاكات  15ن االنتهاكات كالتايل: شارك جهاز األمن الوقائي يف  ويتوزع نصيب األجهزة األمنية م
انتهاكات،   2انتهاكات، واالستخبارات العسكرية    14جهاز األمن الوطين فقد ارتكب/شارك يف ارتكاب 

 2انتهاكات، وجهات فاعلة حملية انتهاًكا واحًدا.  4وجهاز الشرطة الفلسطينية  

 
 

 
النتهاكات وتوزيع مشاركة اجلهات املنفذة لالنتهاكات يعود إىل أن بعض االنتهاكات ينفذها أكثر من جهاز  أبن الفروقات ما بني عدد ا جدير ابلتنويه     2

يسجل يف هذه احلاالت انتهاك واحد ولكل جهاز من األجهزة األمنية املشاركة يف االنتهاك ذاته أنه ارتكب انتهاًكا،  أمين ابلشراكة مع بعضها البعض، لذلك  
 توزيع نصيب األجهزة األمنية من املشاركة يف االنتهاكات عن عدد االنتهاكات. فيتجاوز عدد  
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توزيع االنتهاكات على األجهزة األمنية

جهاز األمن الوقائي  جهاز األمن الوطني االستخبارات العسكرية  جهاز الشرطة الفلسطينية  جهات فاعلة محلية 


