
 

1 
 

 2019 سبتمرب/أيلولتقرير مؤسسة احلق امليداين حول انتهاكات شهر 
 شهداء/شهيدات.  4 بلغ عدد الشهداء •
 مساكن. 11منشأة، منها  29 بلغ عدد املنشآت املهدومة •

 *الشهداء. 
 وهم على التوايل:  أطفال،  2منهم    شهداء،  4ارتقى خالل شهر أيلول/سبتمرب املنصرم 

، 6/9/2019يوم اجلمعة املوافق  استشهد الطفل خالد مساء    :(عاًما 14) الربعيخالد أبو بكر    الطفل
اجلمعة يف  يف فعاليات مسرية العودة   بعد إصابته بثالثة أعرية انرية أطلقتها عليه قوات االحتالل أثناء مشاركته

مدينة غزة للجهة ، املقامة ابلقرب من السياج الفاصل مبنطقة ملكة احلدودية شرق حي الزيتون شرق  73
، ومل يشكل خطرًا على احمليط بغزةمرتًا عن السياج   300-250وكان يبعد حوايل    اجلنوبية من خميم العودة،

 .اجلنود

املوافق  مساء يوم اجلمعة    استشهد الطفل علي األشقر  :(عاًما 17)  الطفل علي سامي األشقر
السياج املقامة ابلقرب من    73  السلمية يف اجلمعة  فعاليات مسرية العودة  أثناء مشاركته يف  6/9/2019

بعد أن أطلقت عليه قوات    إىل اجلنوب من خميم العودة شرق جباليا يف مشال قطاع غزة،  احمليط بغزة 
 االحتالل.  قواتاالحتالل النار وأصابته برصاصة قاتلة يف الرقبة دون أن يشكل خطرًا على  

حراس شركة خاصة  ا، قتل، قرابة الساعة السادسة صباحً 18/9/2019يف : عاًما( 50) انيفة حممد كعابنة
 عملية تنفيذ حماولتها بزعم السيدة انيفة كعابنةسرائيلي مشال القدس احملتلة، على حاجز قلنداي العسكري اإل

 هلا.  اإلسعاف  تقدمي  من  إصابتها بعد   إسعافها حاولوا  الذين  الشبان   االحتالل  جنود  ومنع ، طعن
انري يف الصدر، أطلقه جتاهه جنود االحتالل اإلسرائيلي    أصيب بعيار    :(عاًما  20)  هللا عثمانساهر عوض  

مساء يوم   5:45، شرق بلدة الشوكة شرق رفح، احمليط بغزة  املتمركزون خلف السواتر الرملية داخل السياج  
، وكان يتواجد على ةالسلمي  العودة  اتملسري   76، خالل مشاركته يف اجلمعة  27/9/2019اجلمعة املوافق  
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، وأصيب وهو يشاهد األحداث فقط، ومل يشكل احمليط بغزةمرت عن السياج    100-80مسافة تبعد حوايل  
مساًء، ويف صباح اليوم التايل السبت   9:20أي خطر على اجلنود. وأعلن عن استشهاده مع حوايل الساعة  

 .28/9/2019املوافق  

 

 *اهلدم. 
 16ومساكن   11منشأة خالل شهر أيلول املنصرم، تتوزع بواقع   29اإلسرائيلي  هدمت قوات االحتالل  

يف مدينة القدس   اان من جممل املنشآت املهدومة تقعتاثن.  منشآت عامة 2، ومنشأة خاصة من غري املساكن
 "ج" وفًقا لتصنيف اتفاقية أوسلو.منشأة األخرى تقع يف مناطق   27واحملتلة،  

 
فقد هدمت كافة املساكن على خلفية ذرائع تتعلق ابلرتخيص وال يوجد هدم   املهدومة،خبصوص املساكن  

عقايب. وأحد هذه املساكن املهدومة يقع يف مدينة القدس احملتلة يف حني تقع بقية املساكن يف مناطق "ج" 
كن املهدوم يف ، وقد نّفذ اهلدم اإلدارة املدنية يف كل احلاالت ابستثناء املسحسب تصنيف اتفاقية أوسلو
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المنشآت المهدومة

مساكن (غير المساكن)منشآت خاصة  ممتلكات عامة
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كل املساكن هدمت يف الصباح الباكر ابستثناء مسكن   مدينة القدس فقد نفذ اهلدم فيها بلدية االحتالل.
من املساكن املهدومة تقع ابلقرب من مستوطنات أو خمططات احتاللية أو   8كما أن  واحد هدم مساًء.  

عائالت فرصة إلخالء مساكنهم من حمتوايهتا قبل عمليات اهلدم.   4ومل متنح    منطقة تدريب عسكري.
من األشخاص الذين وصلهم إخطارات هدم إيقاف عمليات اهلدم بشكل قانوين من خالل  9وحاول 

 ا  عائالت من اجململ كان قد هدم هل  5علًما أبن   ،هيئات حملية دومنا جدوىحمامني أو مؤسسات أو  
وقد   مساكن كانت قيد اإلنشاء عندما هدمت.  3مساكن مأهولة يف حني   8و  مسكن آخر يف السابق.

 5أطفال، و  6، و، فتيات ونساءأنثى  12منهم  فلسطينًيا   26أدى هدم املساكن املأهولة إىل هتجري 
 طالب/طالبات مدارس.

 
 15وفإن أحد هذه املنشآت املهدومة يقع يف مدينة القدس،  وخبصوص املنشآت اخلاصة من غري املساكن،  

مزارع حيواانت  5تتوزع هذه املنشآت اخلاصة بواقع  أوسلو.    اتفاقية  منشأة تقع يف مناطق "ج" وفًقا لتصنيف
نفذت عمليات اهلدم اإلدارة املدنية برفقة قوات    غرف زراعية، وجدار امسنيت. 3آابر مياه، و  7وحظائر، و

االحتالل يف كافة احلاالت ابستثناء اهلدم يف مدينة القدس الذي نفذته بلدية االحتالل برفقة شرطة االحتالل 
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منشآت على األقل من جممل املهدوم لعدم قدرة املالكني على إخراج   5وتضررت حمتوايت يف املدينة.  
ما يعكس   من جممل املنشآت املهدومة مصدر رزق  رئيسي للعائالت املالكة  7ويعد  اهلدم.   قبلاحملتوايت  

الثانية على األقل منشآت من اجململ هتدم اآلن للمرة  4وضررًا اقتصاداًي يتعدى تكلفة البناء على املالكني.  
من املنشآت املهدومة تقع ابلقرب من مستوطنات أو خمططات   6بعد إعادة بنائها من جديد. كما أن  

 استعمارية وذلك متهيًدا للتوسع االستيطاين وهتجري أكرب عدد ممكن من الفلسطينيني.

 
وهدما يف الصباح الباكر،   مناطق "ج"يقعان يف وكالمها  ،  همسجد وبئر مياه يتبع لأما املنشآت العامة فهي  

 وقد تضررت مقتنيات املسجد لعدم إاتحة الفرصة إلخالئه من حمتوايته قبل تنفيذ عملية اهلدم.

 *انتهاكات أخرى. 
 نون انتهاًكا آخر ارتكبتها قوات االحتالل ومستوط   58وثقت مؤسسة احلق، فضاًل عن الشهداء واهلدم،  

ومن جممل االنتهاكات، يلفت النظر تكرار حوادث قطع أشجار على يد . خالل شهر أيلول/سبتمرب املنصرم
شجرة   270قوات االحتالل بناًء على قرار رمسي، فقد وثقت مؤسسة احلق قطع قوات االحتالل حوايل  

 زيتون يف بلدة بروقني، سلفيت، حبجة أهنا مزروعة يف أراضي تصنف أراضي دولة.
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مزرعة حيوانات وحظائر آبار مياه غرف زراعية جدار اسمنتي
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حتالل املتواصلة مدامهة سلطات االحتالل يف هذا الشهر مقر كما يلفت النظر من بني انتهاكات اال
مؤسسة الضمري يف رام هللا ومصادرة حمتوايت منها وكذلك مدامهة عيادة اتبعة ملقر مجعية تنظيم ومحاية االسرة 

الفلسطينية يف اخلليل وتفتيشها، ويف ذات الوقت دامهت سلطات االحتالل مقر جلنة املرأة الفلسطينية يف 
ليل وصادرت بعض حمتوايته يف حوادث تدلل على تصعيد االحتالل يف هجماته على مؤسسات اجملتمع اخل

 املدين الفلسطيين مؤخرًا.

 

 *اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة. 
انتهاًكا، غلب عليها   39وثقت مؤسسة احلق ارتكاب السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة  

انتهاكات، ودخول املساكن وتفتيشها دون   4انتهاكات، واالستدعاءات بواقع    9االحتجاز التعسفي بواقع  
 11األمن الوقائي على قمة اجلهات املنفذة لالنتهاك ابرتكابه وتربع جهاز    انتهاكات.  6إذن قانوين بواقع  

انتهاكات من جممل االنتهاكات اليت ارتكبتها جهات حملية   8انتهاًكا، تاله جهاز الشرطة الفلسطينية بواقع  
 يف أغلبها رمسية.

 

 

 

 


