التقرير الميداني السنوي النتهاكات عام 2018
التاريخ2019/1/20 :
*مقدمة:
ودموًي كذلك احلال .فقد كثّفت قوات االحتًلل
عاما ً
حافًل ابنتهاكات حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة ،بل ً
يُعد عام ً 2018
من انتهاكاهتا واعتداءاهتا على الفلسطينيني يف األرض احملتلة ،واستخدمت العنف املفرط يف كث ٍري من األحيان ،ال سيّما يف اعتداءاهتا على

املتظاهرين الفلسطينيني السلميني يف مسريات العودة اليت انطلقت منذ يوم األرض املوافق  2018/3/30واستمرت حىت يومنا هذا.

وواصلت سلطات االحتًلل خًلل عام  2018سياسة هدم املنشآت واملساكن الفلسطينية على نطاق واسع ،ال سيّما يف مدينة القدس

احملتلة واملناطق املصنفة "ج" ،هبدف هتجري أكرب عدد ممكن من الفلسطينيني ،يف الوقت الذي استمرت به سلطات االحتًلل بشن محًلت

مدامهات وتفتيش واعتقاالت وتضييق حرية احلركة واستمرار التوسع االستيطاين ومصادرة أراضي الفلسطينيني.
وعلى الصعيد الفلسطيين الداخلي ،واصلت السلطة الفلسطينية من انحية ،وسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة من انحية أخرى ،سياسة
االحتجاز التعسفي على خلفيات حرية الرأي والتعبري واالنتماء السياسي ،ابإلضافة إىل االستدعاءات وسوء املعاملة والضرب ويف ٍ
أحيان
عديدة التعذيب يف ظل فشل جهود املصاحلة الوطنية ،وهو ما ينعكس عادةً على حالة احلقوق واحلرًيت ويؤدي للمزيد من تردي احلالة
أصًل .فقد أثبت عام  2018فشل األطراف الفلسطينية يف توسيع هامش احلرًيت وتعزيز مركبات
احلقوقية وتضييق هامش احلرًيت الضيق ً
حقوق اإلنسان يف الثقافة السياسية واألمنية رغم انضمام دولة فلسطني إىل كثري من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.
وفيما يلي تقرير مؤسسة احلق حول أهم االنتهاكات اليت وثّقتها مؤسسة احلق خًلل العام املنصرم ،على الصعيد الداخلي وعلى صعيد
انتهاكات دولة االحتًلل.

أوًل :انتهاكات قوات اًلحتالل
ا
 .1الشهداء:

1

2
شهيدا،
وثّقت مؤسسة احلق استشهاد  303فلسطينيًا خًلل عام  ،2018وقد بلغ عدد األطفال من بني العدد اإلمجايل للشهداء ً 60

جدا إذا ما قورنت ابلعدد اإلمجايل للشهداء الفلسطينيني ،كما بلغ عدد الشهيدات من جممل العدد الكلي للشهداء 4
وهي نسبة كبرية ً

شهيدات .ومل يسلم الصحفيون واملسعفون من نريان قوات االحتًلل ،حيث سقط خًلل استخدام قوات االحتًلل القوة املفرطة ضد
املتظاهرين السلميني صحفيني اثنني مهاً :يسر عبد الرمحن مصطفى مرجتى وأمحد حسن أبو حسني ،وثًلثة مسعفني أثناء قيامهم بعملهم
وهم :موسى جرب عبد السًلم أبو حسنني ،وروزان أشرف عبد القادر النجار ،وعبد هللا صربي عطية القططي .ومل تسلم فئة األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة من االستهداف والقتل املباشر ،فقد قتلت قوات االحتًلل  10فلسطينيني من ذوي االحتياجات اخلاصة خًلل العام.
شهيدا وشهيدة ارتقوا أثناء مشاركتهم يف مسريات العودة اليت انطلقت منذ يوم األرض
وبلغ عدد شهداء مسريات العودة يف غزة ً 180
جراء استخدام قوات االحتًلل القوة املفرطة يف قمع االحتجاجات .يف حني قتلت قوات االحتًلل يف يوم
املوافق  30آذار/مارس ّ 2018
جراء إصاابت أصيبوا هبا يف ذات اليوم
واحد ،يوافق  58 ،2018/5/14فلسطينيًا دفعة واحدة ،ابإلضافة إىل ً 15
شهيدا آخرين ارتقوا ّ
شهيدا.
جراء اعتداءات قوات االحتًلل على مسريات العودة يف هذا اليوم ً 73
يف األًيم القليلة الًلحقة ما جيعل جممل الشهداء الذين ارتقوا ّ

شهيدا منهم حىت اآلن وال زالت حتت االحتجاز ،يف حني
شهيدا هذا العام ،مل تسلم جثامني ً 21
واحتجزت قوات االحتًلل جثامني ً 31
كثريا ما حتتجز قوات االحتًلل جثامني الشهداء الذين تتمكن قوات االحتًلل من اعتقاهلم بعد
سلّمت جثامني  10شهداء فقط منهم ،و ً
اإلصابة .ويًلحظ أن قوات االحتًلل تضع شروطًا قاسية على عائًلت الضحاًي ال سيّما يف مدينة القدس احملتلة قبل تسليم اجلثامني،
علما أبن قوات االحتًلل
تشمل شروطًا حتدد عدد املشاركني يف التشييع ومكان الدفن وغريها من الشروط املهينة حبق الشهداء وذويهم .هذا ً
شهيدا منذ شهر تشرين أول/أكتوبر من عام  2015حىت هناية عام  ،2018وبقي من هذا اإلمجايل 22
قد احتجزت جثامني ً 192

حمتجزا حىت اآلن بعد تسليم جثامني بقية الشهداء خًلل السنوات املاضية.
ً
شهيدا ً
1

تقدم مؤسسة احلق إحصائيات شاملة خبصوص عدد الشهداء الفلسطينيني.

2

يشمل الرقم الشهداء يف األرض الفلسطينية احملتلة ابإلضافة إىل شهيدين من أراضي عام .1948

شهيدا قد ارتقوا نتيجة إصابة ابلرصاص احلي يف اجلزء العلوي من اجلسم ،أي أن غالبية
ويتبني من توثيق مؤسسة احلق أن أكثر من ً 222
ّ
الشهداء الفلسطينيني قد أطلق عليهم النار بنيّة القتل ،وتربهن هذه املؤشرات على أن قوات االحتًلل تطلق النار لتقتل ،وهي السياسة اليت

أقرها اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغّر بشكل رمسي ومعلن قبل يوم واحد من انطًلق مسريات العودة يف أواخر شهر آذار/مارس 2018

استجابةً لدعوات االحتجاج الفلسطينية يف قطاع غزة احملاصر منذ سنوات ،حيث قرر اجمللس إطًلق النار على كل شخص يقرتب من
السياج احلدودي الفاصل بني دولة االحتًلل وقطاع غزة احملاصر فيما يتناقض وضرورة االستخدام املتدرج للقوة.

3

وتظهر حتقيقات مؤسسة احلق أن الغالبية العظمى من الشهداء الفلسطينيني قد قتلوا دون تشكيل خط ٍر على جنود االحتًلل ،بل إن معظم
عزًال مكشوفني أمام
هؤالء الشهداء ،وقد ارتقوا يف سياق مسريات العودة واالحتجاجات الفلسطينية على السياج الفاصل يف غزة ،كانوا ّ

جدا من
جنود االحتًلل الذين متركزوا خلف سياجني حمصنني ابألبراج واآلليات العسكرية واخلنادق الرتابية .ومن الًلفت أن نسبة كبرية ً
بعيدا عن السياج احلدودي الفاصل حيث كانت مئات العائًلت تعتصم يف خيام أطلق
الشهداء قد ارتقوا حىت وهم يعتصمون مئات األمتار ً
ٍ
بشكل سلمي.
عليها اسم خميمات العودة

“Israeli Government Issues “Shoot To Kill” Orders in Preparation for Friday Protests”. IMEMC. March 29.

3

;http://imemc.org/article/israeli-government-issues-shoot-to-kill-orders-in-preparation-for-friday-protests/
and “Israeli Supreme Court fully adopts Israeli army’s shoot to kill policy in Gaza”. Wafa. May 25 2018
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=7pZ82va97854484695a7pZ82v

عدد الشهداء منذ انطالق مسيرات العودة (نسب وأعداد)

52
22%

180
78%

عدد الشهداء منذ يوم األرض خارج إطار مسيرات العودة

 .2اهلدم:

عدد الشهداء في مسيرات العودة

4

استمرت قوات االحتًلل يف استخدام أداة وسياسة اهلدم ضد الفلسطينيني خًلل عام  ،2018وبصرف النظر عن الذرائع اليت تتذرع هبا
سلطات االحتًلل هلدم املنشآت الفلسطينية ،فقد بلغ عدد املنشآت املهدومة اإلمجايل  266منشأة .ومن جممل املنشآت املهدومة ،هدمت
قوات االحتًلل  126مسكنًا خًلل عام  ،2018وبلغت حاالت اهلدم اإلداري منها  110مساكن ،و 16مسكنًا عقابيًا ،أدت إىل

هتجري  513فلسطينيًا من بينهم  207أطفال .يف حني بلغ عدد املنشآت اخلاصة املهدومة -ابستثناء املنازل 140 -منشأة ،اجلزء األكرب
منها منشآت خاصة تستخدم ألغراض جتارية وزراعية.

علما أبن معظم املنازل املهدومة تقع يف مناطق
أساسا بغياب وجود ترخيص بناء هلدم مئات املنشآت ً
وتتذرع سلطات االحتًلل ً
سنوًيً ،
"ج" أو يف القدس احملتلة ،وهي مناطق ختضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة إدارًًي وأمنيًا ،ومتتنع عن املوافقة على رخص البناء للفلسطينيني يف

هذه املناطق يف الغالبية العظمى من احلاالت إلجبار السكان على الرحيل عن بلداهتم ،لذلك يضطر الفلسطينيون أن يشيدوا فيها منشآهتم
4

تقدم مؤسسة احلق إحصائيات شاملة خبصوص عدد املنشآت الفلسطينية املهدومة.

دون رخص بناء على أن يهجروا أماكن سكناهم .ويبلغ عدد املنشآت املهدومة يف مناطق "ج" ومناطق القدس احملتلة اليت ينطبق عليها
الوصف املذكور  247منشأة من جممل  266منشأة مهدومة خًلل العام ،أي أن الغالبية القصوى من املنشآت املهدومة تعود إىل رفض
سلطات االحتًلل إقرار خمططات هيكلية وإصدار تصاريح بناء يف املناطق اليت ختضع لسيطرهتا الكلية.
ويف حني هتدم قوات االحتًلل منشآت الفلسطينيني ألسباب تتعلق ابلرتخيص يف املناطق اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة ،فإن معظم
حاالت اهلدم العقايب نفذت حبق منازل تقع يف املناطق املصنفة "أ" و"ب" حسب اتفاقية أوسلو ،واليت ختضع نظرًي لسيطرة السلطة
الفلسطينية كليًا يف املنطقة األوىل ،وإدارًًي يف املنطقة األخرية ،كعقاب مجاعي لعائًلت أفراد تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليني.
ومل تكتف سلطات االحتًلل بسياسة تدمري البيوت وهتجري السكان ،بل ومل متنح قاطين املساكن فرصة إخراج احملتوًيت قبل اهلدم يف أغلب
احلاالت ،إذ تظهر اإلحصائيات أن سلطات االحتًلل مل متنح السكان فرصة إخًلء املساكن قبل اهلدم يف  70حالة من  110مساكن
هدمت إدارًًي ،أي حوايل ثلثي املساكن املهدومة ،ويثبت ذلك أن دولة االحتًلل تتبىن عن قصد سياسة تدمري املساكن على ما فيها من
أيضا وسيلة وسياسة
يصعب حالة األسر بعد اهلدم .ويؤشر ذلك على أن دولة االحتًلل تتخذ من اهلدم اإلداري ً
مقتنيات وحمتوًيت ما ّ

عقابية هتجريية وليست جمرد هدم ألسباب غياب الرتخيص .وينطبق ذلك على املنشآت اخلاصة ،فلم متنح سلطات االحتًلل فرص إخًلء
حمتوًيت يف  91حالة من اجململ ،أي غالبية املنشآت املهدومة .وخًلفًا لتأثري هدم املنشآت اخلاصة ،ال سيّما التجارية منها ،سلبًا على

أصًل بسبب إجراءات االحتًلل ،وكذلك تدمري مداخيل مئات األسر الفلسطينية اليت تعتاش على العمل اخلاص وخمتلف
اقتصاد البلد املنهار ً
ضروب التجارة.
حتركات سياسية مكثّفة
وتعد مؤشرات عام ً 2018
مثاال ً
ساطعا على مدى استهداف دولة االحتًلل ملدينة القدس احملتلة اليت شهدت ّ

لضمها ملرة واحدة ولألبد للسيادة اإلسرائيلية من خًلل تعميق حالة الفصل بينها وبني ابقي الضفة الغربية احملتلة .فقد هدمت سلطات

االحتًلل يف مدينة القدس احملتلة  108منشآت ،منها  47مسكنًا و 61منشأة خاصة ،ما يشكل  %43من جممل املساكن املهدومة يف
األرض الفلسطينية احملتلة و %44من جممل املنشآت اخلاصة املهدومة ،ومل مينح أصحاب  67حالة من اجململ من إخًلء حمتوًيهتا .وأدى
طفًل ،غالبًا ما يتجهون إىل منازل أقرابئهم أو إىل بيوت مستأجرة
هدم املساكن يف القدس احملتلة إىل هتجري  198فلسطينيًا من بينهم ً 102

جدا من بناء مساكن جديدة .عًلوة على ذلك ،يظهر أن غالبية من حاالت اهلدم قد نفذت حبق منشآت
حلني متكنهم بعد سنوات طويلة ً

قريبة من مستوطنات أو مشاريع احتًللية أو شوارع شوارع التفافية .ويتبني أن كافة منشآت القدس احملتلة قد هدمت حتت ذرائع تتعلق
بغياب وجود ترخيص بناء ،يف حني ال يوجد حاالت هدم عقايب يف القدس احملتلة خًلل عام .2018
يتضح مما سبق أن االحتًلل اإلسرائيلي يهدف إىل تضييق اخلناق على الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة ،وهتجري أكرب عدد ممكن
مستقبًل بدون الفلسطينيني املقيمني عليها .وتكمن اخلطورة يف
من املناطق املستهدفة اليت حتاك خمططات سياسية لضمها لدولة االحتًلل
ً
أن هذه املناطق املستهدفة واليت نفذت فيها غالبية عمليات اهلدم والتهجري تشكل حوايل  %61من أراضي الضفة الغربية احملتلة وحوايل
 %87من أراضي مدينة القدس احملتلة ،وهتدف سلطات االحتًلل بذلك إىل حشر الفلسطينيني يف الكانتوانت اجلغرافية اليت تتبقى من
جممل األراضي املستهدفة بعد تقليص عدد سكاهنا إىل نسبة ال تكاد تذكر ،وهو مت ابلفعل.

هدم المساكن الكلي (أعداد ونسب)
16
13%

110
87%

هدم المساكن اإلداري

هدم المساكن العقابي

هدم المساكن الكلي بسبب تصاريح البناء (أعداد ونسب)

47
43%
63
57%

عدد المساكن المهدومة في القدس المحتلة

عدد المساكن المهدومة في الضفة الغربية دون القدس المحتلة

توزيع هدم المنشآت الخاصة الكلي (أعداد ونسب)

61
44%
79
56%

عدد المنشآت المهدومة في القدس المحتلة

عدد المنشآت المهدومة في الضفة الغربية دون القدس المحتلة

 .3انتهاكات أخرى:
وثّقت مؤسسة احلق مئات االنتهاكات اإلسرائيلية األخرى يف األرض الفلسطينية احملتلة يف إطار السعي لتحصيل مؤشرات حول أنواع
ٍ
بشكل عام ،واالستفادة من مادة التوثيق كيفيًا ،وال تقصد املؤسسة من ذلك توثيق كافة االنتهاكات بل عيّنة حمددة
االنتهاكات اإلسرائيلية
منها.

وتنوعت اإلجراءات اإلسرائيلية االستعمارية يف األرض الفلسطينية احملتلة يف سبيل إحكام قبضة االحتًلل على األرض والشعب الفلسطيين
امتدادا لسياساهتا القائمة ،استخدمت دولة االحتًلل املدامهات الليلية والتفتيش
الرازخ حتت االحتًلل منذ عشرات السنوات ،وفيما يعد
ً

واالعتقال واملصادرات والتعذيب والتنكيل والقتل والقصف وفرض قيود على حرية احلركة والتنقل ،واالستدعاءات ،واملصادرات ،وختريب

املمتلكات اخلاصة ،وغريها من االنتهاكات ضد الفلسطينيني.
ومن جممل مئات حاالت املدامهة والتفتيش اليت وثّقتها مؤسسة احلق ،يظهر أن دولة االحتًلل ابتت تستخدم العنف بشكل أوسع ضد
جتمعات سكانية .فقد وثّقت احلق العديد من حاالت التفتيش العنيف واالعتداء ابلضرب على
املنازل واملقيمني فيها كوسيلة عقابية ضد ّ
املقيمني يف املنازل اليت يتم عادةً مدامهتها بعد منتصف الليل ،وختريب حمتوًيهتا ،وتفجري أبواهبا والتنكيل ابملوجودين حتت حجة التفتيش

الذي غالبًا ،وف ًقا توثيقات احلق ،ينفذ دون العثور على شيء يذكر.
قائًل:
وفيما يلي يروي حممد إبراهيم ما حدث معه يوم األربعاء املوافق ً 2018/6/27

 ...عند حوايل الساعة  4:00صباحاً استيقظت من النوم على صوت تفجري الباب الرئيسي ملنزيل الكائن ببلدة
بيت فجار ،حيث فور استيقاظي من النوم وتوجهي حنو الباب الرئيسي ملنزيل ،شاهدت جمموعة من جنود
االحتًلل اإلسرائيلي متواجدين على الباب الرئيسي للمنزل وكانوا بلباس عسكري كامل ومسلحني وجزء منهم
مقنع بقناع لونه أخضر وجزء أخر غري مقنع وبرفقتهم جمموعة كًلب بوليسية وفور ذلك انتشر جنود االحتًلل يف
داخل غرف املنزل .وطلب مين أحدهم متحداثً ابللغة العربية أن أبقي على ابين قيس خليل ابراهيم  19عام يف
داخل غرفة النوم وأذهب أان وزوجيت وابقي أبنائي البالغ عددهم أربعة إىل داخل غرفة نوم أخرى وعدم احلركة

فقمت بذلك ،أثناء توجهي إىل غرفة النوم شاهدت أحد جنود االحتًلل اإلسرائيلي يقوم بضرب ابين قيس
صفعاً على وجهه وركًلً على قدميه وكان يقوم بتكرار هذه الضرابت ،توجهت إىل داخل غرفة النوم أان وزوجيت
وأبنائي وجلست يف داخلها ووقف جندي إسرائيلي على ابب هذه الغرفة حيث أثناء جلوسي كنت أمسع صوت
صراخ ابين قيس فحاولت يف حينها أن أخرج من الغرفة وأتوجه حيث يوجد ابين ولكي أمنع جنود االحتًلل
االسرائيلي من التعامل معه هبذه الطريقة العنيفة ولكن اجلندي الذي كان واقف على ابب الغرفة قام مبنعي وطلب
مين البقاء جالساً وعدم احلركة ...فقامت جمموعة من جنود االحتًلل بتفتيش غرفة نوم ابين قيس وبعثرة
األغراض بشكل عنيف مث انسحبوا من منزيل عند حوايل الساعة  4:30صباحًا .علمت الحقاً من أحد جرياين
أنه أثناء اقتياد ابين قيس من قبل أحد جنود االحتًلل االسرائيلي كان هذا اجلندي يقوم بضرب ابين

ركًلً ولكماً على أماكن متفرقة من جسمه بشكل متكرر وكذلك كان يقوم بدفعه بشكل عنيف أثناء اقتياده.

5

ويتضح من حوايل  348حالة إصابة سواء ابلرصاص احلي أو املغلف ابملطاط وثقتها مؤسسة احلق من بني آالف مؤلفة من اإلصاابت
العزل
خًلل العام املاضي أن معظم حاالت اإلصابة ابلرصاص احلي قد وقعت أثناء استخدام قوات االحتًلل العنف املفرط ضد احملتجني ّ
ٍ
ألشخاص كانوا يقفون
خًلل مسريات العودة عند السياج الفاصل يف قطاع غزة .وقد وثّقت املؤسسة العديد من اإلصاابت ابلرصاص احلي
خطرا على قوات االحتًلل ،وكثري من هذه اإلصاابت أفضت إىل إصاابت بليغة
ً
بعيدا عن السياج الفاصل مبئات األمتار دون أن يشكلوا ً

وصلت إىل حد برت وخسارة أحد أعضاء اجلسم.

وفيما يلي إفادة الشاب إبراهيم عبد العال ،وهو أب لثًلثة أطفال ،حول قنص قوات االحتًلل له ما أدى إىل برت ساقه ،فيقول فيما حدث
له يف اتريخ  2018/3/30أثناء مشاركته يف مظاهرات سلمية شرق مدينة رفح ما يلي:

...وكنت أشاهد بعد مساعي صوت إطًلق النار عدد من املتظاهرين يصابون ويسقطون على األرض ويقوم عدد
من الشبان حبملهم ونقلهم إىل سيارات اإلسعاف اليت كانت تقف على شارع جكر الذي يبعد حوايل  300مرت
عن الشريط احلدودي .بدأت مبساعدة الشبان يف نقل املصابني وبعد حوايل نصف ساعة أي حوايل 2:30
مساءً ،مسعت صوت عدة أعرية انرية وشعرت بشيء أصاب ساقيّ بقوة فسقطت على األرض مث شعرت أبمل
5
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وخذالن يف ساقيّ .وبعدها جتمع عدد من الشبان حويل ومحلوين ونقلوين سرياً على األقدام إىل إحدى سيارات

اإلسعاف ومت نقلي مباشرة إىل مستشفى غزة األورويب يف خان يونس ،وهناك خضعت للفحوصات الطبية وتبني
أين مصاب بعيارين يف الساقني ،وبعدها أدخلت إىل غرفة العمليات ومكثت هبا حوايل أربع ساعات كما علمت
الحقاً ،وبعدها نقلوين إىل قسم جراحة رجال ،وعلمت أبنه مت برت ساقي األمين وقد قرر األطباء برتها بسبب

هتتك يف العظام واألوعية الدموية ،كما تسبب العيار اآلخر بكسر يف عظام الساق األيسر ،وقام األطباء برتكيب
بًلتني يف ساقي اآلخر ...لكن األصعب من ذلك أنين أفكر كثرياًكيف ميكنين ممارسة حيايت بشكل طبيعي بعد
6
ذلك وكيف ميكنين أن أعيل زوجيت وأطفايل الحقاً وأان ٍ
بساق واحدة.

قسرا وف ًقا ملا وثّقته مؤسسة احلق ،ويظهر أن قوات
وتعد التدريبات العسكرية من أهم أدوات االحتًلل يف التنكيل ابلفلسطينيني وهتجريهم ً
االحتًلل تستخدم التدريبات العسكرية كوسيلة لتدمري املزروعات وجتريف األراضي وتقييد حرية حركة السكان ،بل وإخراجهم من بيوهتم

ملدة مؤقتة حبجة وجود تدريبات عسكرية ال سيّما يف األغوار ،وكثري من احلاالت أفضت إىل إصابة القذائف واألعرية النارية خيام الفلسطينيني
ومزارع احليواانت بشكل مباشر.

وفيما يلي يروي عبد هللا أبو الكباش هتجري قوات االحتًلل عائًلت فلسطينية مؤقتًا من أجل إجراء تدريبات عسكرية فيقول:

يف يوم االحد املوافق 2018\4\22م ومع حوايل الساعة التاسعة صباحا اقتحم مكان سكين جيب عسكري
وجيب ذو لون ابيض يتبع ما يسمى االدارة املدنية وبعد ذلك ترجل منها الضابط املرافق للقوة وقام إبعطائي ورقة
وهي عبارة عن اخًلء عسكري و مل يتحدث كثرياً سوى إنه قال ابهنا كما املرات السابقة وانه سوف أييت بعد غد
الثًلاثء ابكرا من اجل اخًلئنا لكي نكون جاهزين ،وعلمت من إخويت الحقا ابهنم هم أيضا مجيعاً حصلوا على
نفس االخطار سابق الذكر وهو إخطاران ابإلخًلء ,أما ما حدث معي اليوم الثًلاثء ومع الساعة()5:45

صباحاً اقتحم مكان سكين جيب عسكري وجيب ذو لون أبيض سابق الذكر وفيه نفس الضابط الذي حضر
6
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من وقت سابق وطلب مين إخًلء سكين مع زوجيت واطفايل واملواشي ,ولقد كانت زوجيت تقوم بتحضري احلليب
االصطناعي أي الرضعة اجلاهزة لطفلي الرضيع ،غري ان الضابط مل يسمح هلا بتجهيزها ،واجربها على مغادرة
اخليمة السكنية مع بقية االطفال ولقد سران مجيعا مع االطفال واملواشي وزوجيت ولقد سران مجيعا وسار اجليب
العسكري واجليب االخر ذو اللون االبيض سابق الذكر خلفنا وبقيا خلفنا حىت ابتعدان قرابة (2كم3-كم) عن
مكان سكين ،وكذلك األمر عائلة اخويت وابن أخي سابقي الذكر ولقد مت جتميعنا يف منطقة مفتوحة ويف العراء
حيث ال خيام وشيء أو مكان أيوي االطفال واألغنام وال حنن ايضا ،وكذلك االمر املواشي ،غري أننا سران إىل
مكان يبعد قليًل فيه احدى االشجار (شجرة سدر) ولقد جلسنا مجيعا حتت هذه الشجرة ,غري أنه ما يضايقنا
اننا جنلس على بعد بضع كيلو مرتات من خيامنا السكنية ولكننا مننع من الذهاب إليها وأن نبقى بعيدين عنها،
كما أنه اثناء وجودان هنا شاهدان الدخان املتصاعد ابلقرب من خيامنا ويف املنطقة اجلبلية الوعرة القريبة منها ،كما
أننا مسعنا الصوت القوي الذي صدر بسببها واعتقد أبنه مت إخًلؤان بسبب هذه القذائف اليت اطلقت من مواقع
قريبة يف االغوار اىل هذه املنطقة ولقد تكررت هذه االصوات عدة مرات ،كما انين اخشى على صغار املواشي
أي اخلراف الصغار اليت تركت يف احلظائر ورفضت إحضارها معنا ألهنا ال تتحمل الشمس احلارقة ،وأن ذلك
سوف يؤدي حبياهتا ،غري أنين كما ذكرت أخشى ان تقع القذائف عليها او ابلقرب منها ،حيث انه حدث قبل
قرابة عامني مت اخًلؤان  ،وعندما عدان إىل خيامنا وجدت القذائف قد وقعت على بعد اقل من مئة مرت من
اخليمة ولقد احدثت فيها ثقوب فلو وقعت ابلقرب من املواشي او اخلراف فاهنا سوف تصيبها او سوف تودي
حبياهنا  ,وكما تشاهد فقد اصبحت الساعة أكثر من الواحدة بعد الظهر ،والزلنا يف العراء وحتت الشمس احلارة
وحتت هذه الشجرة اليت ال تكفي لًلستظًلل حتتها ،ولن نستطيع العودة إال عندما حيضر اجليب التابع ملا يسمى
االدارة املدنية لكي يسمح لنا ابلعودة وأحياان كما حدث سابقا ال حيضر احد فنعود بعد انتهاء مدة االخطار أي
يف هذه املرة بعد الساعة الثانية بعد الظهر ،كما أنه ما أود اإلشارة إليه أنه سوف يتم إخًلؤان مرة اخرى يف
(1و )8من اًير القادم(2018\5م) وهذا ما كتب يف إخطار اإلخًلء.
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ومن بني آالف حاالت االعتقال اليت نفذهتا قوات االحتًلل خًلل العام املاضي ،وثّقت مؤسسة احلق عيّنة تق ّدر حبوايل  253حالة اعتقال،

حتديدا ،لكن لألطفال نصيب كبري منها كذلك ،وبنفس أسلوب االعتقال الليلي غالبًا والذي يرافقه تنكيل
يتضح أهنا تستهدف فئة الشباب ً
وختويف وضرب يف ٍ
أحيان كثرية.
حصرا على طريقة اعتقال قوات االحتًلل للقاصرين
ويروي الطفل اندر قراقرة فيما يلي ما حدث معه يف اتريخ ً 2018/1/31
مثاال ال ً
فيقول:

حوايل الساعة  15:00عصراً وأثناء تواجدي ابلقرب من جدار الفصل العنصري عند املدخل الشمايل ملدينة
بيت حلم منتظراً قدوم تكسي عمومي حىت أعود إىل منزيل الكائن مبدينة الدوحة جنوب مدينة بيت حلم...
تفاجأت بقدوم قوة عسكرية إسرائيلية بلباس عسكري كامل ومسلحني ومقنعني بقناع لونه أسود ركضاً حنوي
وفور وصوهلم قام أحد جنود االحتًلل االسرائيلي بسحيب بعنف من رقبيت وقام برفعي لألعلى وأسقطين
أرضا ً،ومن مث قام جندي اسرائيلي أخر بتوجيه عدة صفعات على وجهي وقام بشق قميصي الذي أرتديه وكان
أحد اجلنود أيضا يقوم بضريب لكماً على رأسي حيث أنه وجه يل هذه اللكمات عدة مرات وكنت أصرخ وأبكي
من شدة األمل وأثناء ضريب من قبل جنود االحتًلل اإلسرائيلي .حاولت اهلرب ولكنين مل أستطيع ومن مث قام أحد
اجلنود ابلضغط على رقبيت وقام بسحيب اىل حاجز بيت حلم الشمايل وطلب مين أن أجلس على درج حديدي
فجلست وكنت أبكي وكان جمموعة من جنود االحتًلل يضحكون بصوت عايل ويصرخون علي ابللغة العربية
وكنت ال أفهم ماذا كانوا يتحدثون ،أثناء جلوسي على الدرج احلديدي يف داخل حاجز بيت حلم الشمايل كان
أحد اجلنود يسألين ابللغة العربية من هو الشخص الذي كان برفقتك وكنت أجيبه مل يكن أحد برفقيت.

8

وعًلوةً على انتهاكات قوات االحتًلل اليت متثل السياسة الرمسية لدولة االحتًلل اإلسرائيلي ،فإن انتهاكات املستوطنني املتصاعدة يف حجمها
مشهدا يوميًا من حياة الفلسطينيني يف األرض
ونوعها ضد الفلسطينيني ،ويف ظل غياب املساءلة وإغفال اعتداءات املستوطنني اليت ابتت
ً
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الفلسطينية احملتلة ،تؤكد على أن هذه اجلرائم إمنا هي هنج إسرائيلي رمسي غري معلن للضغط على الفلسطينيني وانتهاك حقوقهم غري القابلة
للتصرف.
وتتنوع انتهاكات املستوطنني ،اليت وثّقت مؤسسة احلق عيّنة منها تق ّدر حبوايل  132انتها ًكا ،من خط شعارات عنصرية على جدران املنازل
واملرافق العامة واملمتلكات اخلاصة يف البلدات الفلسطينية ،وحتطيم السيارات وإعطاب عجًلهتا وخط شعارات عنصرية ضد الفلسطينيني

عليها ،واقتًلع وتقطيع األشجار الفلسطينية ال سيّما شجرة الزيتون اليت اقتلع وقطع املستوطنون آالفًا منها هذا العام ،وإلقاء حجارة على
املركبات الفلسطينية ما أوقع شهيدة فلسطينية وعشرات اجلرحى خًلل العام ،ابإلضافة إىل التماس املباشر والضرب والتنكيل وإطًلق النار.

كثريا من انتهاكات املستوطنني ضد الفلسطينيني حتت محاية قوات االحتًلل اليت تتدخل يف كل احلاالت لصاحل
وقد وثّقت مؤسسة احلق ً

دورا
املستوطنني املعتدين ،وحلمايتهم ،ولقمع الفلسطينيني الذين خيرجون للدفاع عن أنفسهم ومنازهلم وممتلكاهتم .وتلعب قوات االحتًلل ً
حمورًًي هبذه الطريق يف تشجيع اعتداءات املستوطنني على الفلسطينيني ،وميكن تلمس ذلك يف منطقة جنوب انبلس اليت يلحظ فيها كثافة
يف اعتداءات املستوطنني على الفلسطينيني ،ففي كل مرة تتدخل قوات االحتًلل وتداهم البلدات الفلسطينية حلماية املستوطنني املعتدين،

كلما تكررت االعتداءات يف األًيم واألسابيع التالية ال سيّما يف ظل انتهاج حكومة االحتًلل هنج عدم احملاسبة على اجلرائم اليت يرتكبها
املستوطنون يف األرض الفلسطينية احملتلة.

وفيما يلي يروي نضال الفقي اعتداء املستوطنني عليه بشكل عنيف أثناء عمله كسائق حافلة يف القدس احملتلة ،كأحد النماذج على خطورة
اعتداءات املستوطنني ،وذلك يف اتريخ  2018/12/13فيقول:

...ورأيت سيارة بيضاء اللون من نوع سكودا تقف يف عرض الشارع حيث كان مغلقاً للشارع وضغطت على

زامور الباص لكي يقوم سائق السيارة بفتح الشارع وازالة السيارة ،فرأيت شخصني يضعون الكيباه وهي القبعة
اخلاصة ابليهود وكانوا بلباس املستوطنني وهو القميص االبيض والبنطال األسود كانوا قادمني من جهة عربة لبيع
الفًلفل وعندما شاهدوين بدأ االثنان بشتمي وشاهدت أحدهم يتوجه إىل السيارة وهو كان يرتدي معطفا أيضا
وشاهدته حيضر البومة وتوجه االثنان حنوي وبدؤوا يقولون يل أنين "عريب زابلة" ابللغة العربية وبصقوا حنوي فقمت
بتجاهلهم وقدت احلافلة على الرصيف لكي متر احلافلة ............ورأيت خلفي حافلة أخرى اتبعة لنفس

الشركة اليت اعمل هبا ونزل سائقها ...وسألين ما حدث معي فقلت له ما حصل تفاجأت بنفس الشخصني
يفتحان ابب احلافلة اخلاص بدخول الركاب من الكبسة اخلارجية لباب احلافلة ودخلوا إىل الباص ...وبدأ
الشخصان ابلتهجم علي ابلضرب ...وحاولت الدفاع عن نفسي وصد االعتداء فتفاجأت بصعود حوايل عشر
اشخاص بلباس املستوطنني نفسه اي البنطال االسود والقميص االبيض وكان معهم فتاتني بلباس مدين عادي
وبدؤوا مجيعهم بضريب ابلبكسات والشًلليط وبينما كانوا يضربونين مجيعهم قام احدهم بضريب بواسطة البومة
مرتني على عيين يف نفس املكان على عيين اليسرى وهو نفسه الشخص الذي اعرتض طريقي يف البداية ابلسيارة
السكودا واستمر الضرب حوايل مخس دقائق ...ويذكر أن التقرير الطيب يشري اىل كسر يف عيين اليسرى ومت لصق
جفن عيين وهناك رضوض يف ظهري ورجلي اليسرى وأان االن يف اجازة مرضية حيث مت حتويلي اىل طبيب العظم
ونسبة الرؤًي حسب تشخيص طبيب العيون حوايل  %50يف عيين اليسرى.
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اثنياا :انتهاكات السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف غزة:

وثّقت مؤسسة احلق  135حالة احتجاز تعسفي ن ّفذهتا أجهزة األمن املختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وسلطة األمر
الواقع يف قطاع غزة .وبلغت حاالت االحتجاز على ذمة احملافظ  11حالة من العدد اإلمجايل ،وحالتان على ذمة اللجنة األمنية املشرتكة.
وتعود خلفية االحتجاز يف غالبية االنتهاكات إىل حرية الرأي والتعبري أو االنتماء السياسي أو املشاركة يف احتجاجات سلمية.
وبلغ عدد حاالت التعذيب و/أو سوء املعاملة اليت وثّقتها املؤسسة  57حالة ،يف حني بلغت حاالت االستدعاء ملقابلة جهات أمنية 27

علما أبن عدد
حالة .وبلغت إحاالت التقاعد القسري اليت وثّقتها مؤسسة احلق  82حالة غالبيتها العظمى ملوظفي الوزارات املختلفةً ،
جتمعات سلمية
احملالني للتقاعد القسري أكرب بكثري من هذا العدد .كما وثّقت مؤسسة احلق عشرات االعتداءات على أشخاص شاركوا يف ّ

مطلبية وسياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة .ووثّقت مؤسسة احلق  18حالة تفتيش نفذهتا األجهزة األمنية ،صودر خًلهلا أجهزة إلكرتونية

يف  10حاالت من العدد اإلمجايل .وبلغ عدد حاالت الفصل التعسفي من العمل  9حاالت ،غالبيتها تعود لقضية املركز اإلعًلمي التابع
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إفادة رقم 795إ.

جلامعة النجاح 10.ويف حني ابت من الشائع امتناع األجهزة األمنية تنفيذ قرارات قضائية ،ال سيّما قرارات اإلفراج عن حمتجزين تعس ًفا ،فقد

وثّقت احلق  5حاالت امتناع عن تنفيذ قرارات قضائية خًلل العام املاضي ،جلها قرارات إفراج عن حمتجزين على خلفيات سياسية أو حرية
الرأي والتعبري ،على الرغم من أن العدد الكلي أكرب مما وثّقته مؤسسة احلق.
جديدا ابإلعدام خًلل عام  ،2018جلها يف قطاع غزة ،صدرت  7أحكام منها عن حماكم عسكرية و 5أحكام
حكما ً
فيما صدر ً 12
عن حماكم مدنية ،فيما مت أتييد  3أحكام ابإلعدام يف نفس العام ،ومل يتم تنفيذ حكم اإلعدام أبي من هؤالء حىت اللحظة .ويًلحظ أن

سياسة أحكام اإلعدام ال زالت دارجة يف قطاع غزة اخلاضع لسلطة األمر الواقع.
وخبصوص نصيب األجهزة االمنية املختلفة من االنتهاكات ،فقد تربع جهاز األمن الوقائي بـ  73حالة انتهاك ،وبلغ نصيب جهاز املخابرات
العامة من جممل االنتهاكات اليت وثّقتها احلق  58حالة ،أما جهاز الشرطة الفلسطينية فقد بلغ نصيبه من االنتهاكات  37انتها ًكا ،يف
ممثًل ابملباحث
حني بلغت انتهاكات قوات مشرتكة من األجهزة األمنية  33انتها ًكا ،يف حني بلغ نصيب جهاز الشرطة يف قطاع غزةً ،
أساسا 24 ،انتها ًكا ،وجهاز األمن الداخلي من االنتهاكات  28حاالت ،والنيابة العامة الفلسطينية  4حاالت ،أما جهاز
العامة ً
االستخبارات فقد بلغت عدد انتهاكاته  ،3أما الوزارات املختلفة فقد بلغ نصيبها  83انتهاك الغالبية القصوى تعود إىل التقاعد القسري.
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عددا من املوظفني واملتدربني/املتدرابت ألسباب تتعلق بتفاعلهم مع هاشتاغ أطلقته وسائل التواصل
أثريت قضية املركز اإلعًلمي التابع جلامعة النجاح بعد فصل املركز ً
ٍ
أسبااب مهنية تقف
االجتماعي التابعة للمركز ضد حادثة تفجري موكب رئيس الوزراء رامي احلمد هللا يف قطاع غزة على حد ادعاء عدد من املفصولني ،يف حني يدعي املركز أن ً
خلف فصل املوظفني واملتدربني من املركز اإلعًلمي.

نصيب األجهزة األمنية من االنتهاكات (أعداد ونسب)

73
21%

83
24%
3
1%

58
17%

28
8%
37
11%

33
10%

4
1%

24
7%

جهاز الشرطة الفلسطينية

جهاز المخابرات العامة

جهاز األمن الوقائي

جهاز األمن الداخلي (غزة)

جهاز الشرطة في قطاع غزة

قوات مشتركة من األجهزة األمنية

الوزارات الحكومية

جهاز االستخبارات

النيابة العامة

وجدير ابلذكر أن مؤسسة احلق قد وثّقت كافة االنتهاكات من خًلل  1186إفادة ،و 357تقر ًيرا ،و 612استمارة طوال عام .2018

