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التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر تموز 4102
يصدر هذا التقرير في ظل العدوان اإلسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وجرائم الحرب والجررائم درد اإلاسراايا والعقو را
الجماعيرا التري اسرتهدف

المردايين اليلسرطيايين المحميرين موجرب اتياقيرا جاير

ال ار عرا للعرام  ،9191فقرد للتر

حصريلا

الشررهداا مررا يقررارب  0011شررهيدا وأكثررر مررن  0011جريحررا مررن المررداين ا غلليررا هررم مررن ا طيررا والاسرراا والتهجي رر
القسري لما يقارب نصف مليون مواطن وتدمير ما يزيد عن  01آالف ماز شكل كامل و  42مستشييا تردمي ار جزئيرا و
 001مسجدا و  061مؤسسا تعليميا و 1آ ار مياه ،إدافا إلى استهداف محطرا
وكالا التوث وتشتيل الالجئين حيث لجأ إلى تلك المدارس ما يزيد عن  411أل

الطاقرا الكهرئائيرا الرئيسريا ومردارس
مواطن هجروا قس ار من ماازلهم.

كل هذا جاا مخاليا للقااون الدولي اإلاسااي وقااون حقوق اإلاسان ومخاليا لكافرا االتياقيرا
اتياقيا جاي

الخاصا حمايا السكان المداين وق

الحرب وأثااا الازاعا

الدوليرا وعلرى وجرح التحديرد

المسلحا.

إن هررذا التقريررر جرراا خاليررا مررن أي ااتهرراك داخليررا وذلررك سررلب العرردوان علررى قطرراع غ رزة ،لررذا يقتصررر هررذا التقريررر علررى
االاتهاكا

المسجلا في الديا الترئيا التي تركز حو االعتداا على الحر فري التجمرل السرلمي وئخاصرا فري ا سراليل

ا ولى من الحرب.
يلين هذا التقرير ألرز االاتهاكا
خلص

التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان خال شرهر تمووز للعوام  ،4102وقرد

الهيئا من مجمل ما رصدتح من ااتهاكا

 استمر االاتهاكا

إلى الاتائج التاليا:

الداخليا في الديا الترئيا والتي تركز حو االعتداا على الحريرا

التجمل السلمي والتي تراجع

الصرحافيا وحريرا

في ا سلوع ا خير من اليترة التي يتطيها التقرير.

 اسررتمرار جهرراز المخررال ار العامررا ماررل احررث الهيئررا مررن القيررام لزيررارة م اركررز االحتجرراز التا عررا للمخررال ار
العاما.
تفاصيل االنتهاكات:
أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
رصد

الهيئا  3حاال

وفاة خال شهر تموز من العام  4102تركز حو الوفاة في شرجا ار عائليرا وقعر

في الديا الترئيا ،وقد كاا

تلك الحاال

على الاحو التالي:
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جميعهرا

 -لتراري  4199/7/9توفير

المواطارا أميموه محمود عدود الورحيم جورادات  00عاموا مرن للردة سرعير محافظرا الخليرل،

جراا طعاها لواسطا آلا حادة .ووفقرا للمعلومرا
غير الشقي

المتروفرة لردل الهيئرا فرمن المواطارا المرذكورة توفير

اتيجرا قيرام عمهرا

طعاها لواسطا سكين أثااا خررو أهلهرا إلرى صرالة الترراويد ،وقرد حدرر الشررطا إلرى المكران وفتحر

تحقيقا في الحادث وقام

لملقاا الق ض عليح وقد اعترف الجريما.

 لترراري  4199/7/91ت روفي الم رواطن عدوود هللا سووليمان خليفووة  41عام واً مررن مدياررا طررولكرم ج رراا إصررالتح طعاررالواسطا آلا حادة في شجار عائلي .ووفقا للمعلوما

المتروفرة لردل الهيئرا فقرد أصريب المرواطن المرذكور عردة طعارا

لواسررطا سرركين ايررذها ألارراا عمررح فرري شررجار عررائلي وقررل فرري مدياررا طررولكرم ،كمررا أصرريب فرري الشررجار سر عا أشررخا

آخرين ،وقد حدر الشرطا إلى المكان وفتح

تحقيقا في الحادث.

 لتاري  4199/7/91توفي المواطن سليمان خليفة  61عاماً من مدياا طولكرم مترأث ار لج ارحرح التري أصريب لهرا يروم 4199/7/91طعاررح لواسررطا آلررا حررادة وذلررك فرري شررجار عررائلي وقررل فرري مدياررا طررولكرم ،وقررد حدررر الشرررطا إلررى

المكان وفتح

تحقيقا في الحادث ،وتم إلقاا الق ض على الياعلين.

ثانياً :إعاقة عمل الهيئة:

مال جهاز المخال ار العاما الزميل ياسر صالح ال احرث الميردااي فري مكترب الوسر  ،مرن زيرارة م اركرز التوقير

لجهاز المخال ار العاما للشهر الخامس على التوالي ،حيث أللت

التا عرا

الهيئا لتاري  4199/1/99اتصا هاتيي من قلل

جهاز المخال ار العاما مال ال احث من الزيارة ،حيث يعد هذا المال ااتهاكرا وادرحا وتردخال فري عمرل الهيئرا المسرتقلا
لحقوق اإلاسان كهيئا وطايا ومن صلب عملها الرقا ا على أماكن االحتجاز والتوقي .
ثالثاً :انتهاكات حرية الرأي والتعدير واإلعالم والتجمع السلمي:
 لترراري  4199/7/7دع ر حركررا حمرراس فرري مدياررا الخليررل عااصرررها ومااص رريها ومؤيررديها للمشرراركا فرري مسرريرةسلميا اصرة الاتيادا القدس في مواجها عدوان االحتال  ،وفور االاتهاا من صرالة الترراويد خرر المشراركون فري
المسيرة حيث كان هااك عدد كلير من أفراد ا جهزة ا مايرا لرزيهم العسركري والمرداي حيرث قراموا مارل المسريرة مرن
التقدم اتجاه شارع عين سارة خ سير المسيرة ،كما قام أفراد ا جهرزة ا مايرا عرقلرا عمرل وسرائل اإلعرالم وماعر
الصررحافيين مررن التصرروير وصررادر كمي رراتهم ،حيررث أفرراد الصررحافي عررامر علررد الحلرريم ألررو عرفررا ،ويعمررل م ارسررال
لوكالا شهاب لألا اا ،أاح تم توقييح من قلل أحد أفراد ا جهزة ا مايا لزي مداي حيث تم اصرطحا ح مرل اثارين مرن
زمالئح يعمالن في التليزيون التواسي إلى داخل مركز شرطا الحرس في المدياا ،وتم اإلف ار عاهم فو ار على الرغم
مرن أاهمررا قامرا لتعرير

دررا

ا مرن لهويتهمررا الصررحافيا .كمرا تررم خرال المسرريرة االعتررداا علرى عررض المشرراركين

الدرب والدفل ،وقد أفاد الطيل محمد أشرف لدر ال رال مرن العمرر  91عامرا أارح ترم ركلرح ودررئح علرى ظهرره مرن
قلل أحد أفراد ا جهزة ا مايا واعتقالح واقلح عد ذلك إلى مقر جهاز االستخ ا ار العسكريا في الخليل وتم التحقي
معح هااك ،وكذلك تم اعتقا أشرف لدر وعلد هللا القواسما وتم اإلف ار عاهم الحقا.
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 لترراري  4199/7/91قررام عرردد مررن أف رراد ا جه رزة ا مايررا صالشرررطا الخاصررا وا مررن الرروطاي ماررل مجموعررا مررنالش اب المتظاهرين دد االحتال اإلسرائيلي من التقدم اتجاه اللرر العسركري وئوا را الجردار المقامرا علرى المردخل
لحم.

الشمالي لمدياا لي

 لترراري  4199/7/91و عررد ااتهرراا صررالة الترررويد اظم رقطرراع غرزة ،وتوجهر
قام ر

مسرريرة فرري مخرريم جاررين ماررددة العرردوان اإلس ررائيلي علررى

صرروب حرراجز الجلمررا شررما مدياررا جاررين ،ولرردل وصررو المسرريرة شررارع الااصررة فرري المدياررا

قرروة أمايررا اعت اردررها وماعتهررا مررن التقرردم واالشررت اك مررل الجاررود اإلس ررائيليين ،وخررال ذلررك أطلق ر

ا جه رزة

ا ماي ر ررا اليلس ر ررطيايا ا عيرر ررة الااري ر ررا والقاال ر ررل الص ر رروتيا والتازي ر ررا اتج ر رراه المر ر رواطاين ومجموع ر ررا م ر ررن الص ر ررحافيين
واإلعالميين الذين تواجدوا لتتطيا ا حداث .وقد تياجأ طاقم تليزيون "فلسرطين اليروم" وشرركا "راماسران" احتجازهمرا
من قلل عااصر من جهاز الشرطا الل اس المداي ،وماعهما من التصوير وقد اقرال إلرى مديريرا الشررطا ،حيرث ترم
احتجاز كل من مراد ألو عمر مراسل فلسطين اليوم ورئيل مايرر مرن شرركا راماسران والمصرور مجاهرد السرعدي مرن
تليزيون فلسطين اليوم و عد عدة سراعا

أفرر عراهم حيرث صرودر الرذاكرة صوحردة تخرزين الكمير ار مرن أجرل حرذف

المواد اإلعالميا المتعلقا ا حداث .وقد تجردد

االشرت اكا

الجلمرا علرى دوار السرياما فرري مديارا جارين حيرث أطلقر
اتجاه الش ان وقام

لرين الشر ان وا جهرزة ا مايرا عرد عرودتهم مرن حراجز

ا جهرزة ا مايرا ا عيررة الااريررا والقاالرل الصروتيا والتازيررا

مجموعا من عااصر جهاز ا من الوقائي االعتداا مرة أخرل على مصور تليزيون فلسطين

مجاهد السعدي ومال طاقم التليزيون من التصوير حجا أن محافظ جاين أعلن حالا الطوارئ في المدياا.
 لتاري  4199/7/91قام عدد من أفراد ا جهزة ا مايا في محافظا ليالوطاي ،اعتراض مسيرة خرج

لحم ممثلا الشرطا الخاصا وأفراد ا من
لردعوة مرن لجارا التاسري اليصرائلي،

للتاديد العدوان على قطاع غزة التي اظم

حيث تم مال المسيرة من التوجح إلى لوا ا الجدار وئر االحتال العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدياا لي
لحم ،حيرث قامر
ومن جهتها أطاق

هرذه ا جهرزة لتشركيل حراج از شرريا لمارل تقردم المتظراهرين وقرد قرام المتظراهرون لرشرقهم الحجرارة
الشرطا الخاصا قاالل الصو على المتظاهرين لتيريقهم.

 لت رراري  4199/7/91قامر رالوصو إلى مستوطاا لي

قر روا

ا م ررن اليلس ررطياي ،ما ررل مس رريرة س ررلميا لع رردد م ررن المر رواطاين أثا رراا مح رراولتهم

إيل المقاما على أرادي مدياا الليرة محافظا رام هللا والليرة ،ووفقا للمعلوما

المتوفرة

لدل الهيئا فماح وأثااا توجح العديد من المواطاين في مسيرة رافدا للعدوان على قطاع غزة إلى مستوطاا لي
قام أفراد من ا جهزة ا مايا مال المشاركين في المسيرة من الوصو إلى مكرااهم الماشرود ،حيرث اسرتخدم
ا من التاز المسيل للدموع واله اروا

لتيري المشاركين واتيجا لذلك وقع
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عدة إصا ا

لين المشاركين.

إيل
قروا

 لترراري  4199/7/41خرج روتدم العديد من الشخصيا

مسرريرة مررن مسررجد الاصررر مديا را ارراللس اتجرراه دوار الشررهداا وكاا ر
الوطايا والمواطاين ،ووفقا للمعلوما

عض الملثمين من الللدة القديما ،وقاموا لمطالق رصا

أعررداد كلي ررة

المتوفرة لدل الهيئا ،فقرد خرر مرل تلرك المسريرة

حي في الهواا ثم اختيوا ،وعلى إثرها تواجد ما يزيد عرن

 911من رجا ا جهزة ا مايا الذين لرداوا االعترداا علرى المسريرة ،لدرجرا أن الاائرب اجراة ألرو كرر وقعر

أردرا

أثااا التشا ك والدررب لرين الطررفين ،وكرذلك الااشرطا الاسرويا السريدة ميسرر عطيرااي والشراب خالرد خاردقجي الرذي
أفاد مقاللا صحييا على الراديو والتلياز أن الشرطا المتواجدة كاا
الررذي أطلر الرصررا

مررن مسدسررح الشخصرري .ومررل الوقر

تطل الرصا

وعلرى أرسرهما مردير الشررطا

ااسررحب العديررد مررن المتظرراهرين عررد أن لرردأ

الشرررطا

لررمطالق قاالررل الترراز المسرريل للرردموع علررى المتواجرردين .واسررتمر هررذا الودررل إلررى مررا عررد السرراعا  94عررد ماتصر
الليررل .وحسررب و ازرة الصررحا فررمن الشرراب أحمررد الشررامي أصرريب لرصاصررا معدايررا فرري طارح وكاار
وأجري

إصررالتح خطيررة

لح عمليا علرى اليرور وال از يتلقرى العرال فري المستشريى .اإلدرافا إلصرا ا  91آخررين مرن المتظراهرين

والمتواجردين فرري المكران ،لمصررا ا

اتيجررا التردافل والدرررب العصري وا سررلحا والحجررارة .وهاراك أيدررا  1إصررا ا

لرجا الشرطا الحجارة التي ألقي

عليهم من المواطاين المتواجدين في المكان.

 -لترراري  4199/7/41لرريال وفرري سرراعا

ص ر اح  4199/7/49خرج ر

الوطايررا واإلسررالميا اصررة لقطرراع غرزة ،وقررد ااطلقر

مسرريرة مررن مخرريم جاررين دع ر

إليهررا القررول

المسرريرة اتجرراه حرراجز الجلمررا محافظررا جاررين ،وقررد اعتردر

المسيرة قوة أمايا مشتركا متواجردة فري شرارع الااصررة فري مديارا جارين ،حيرث قرام الشر ان لملقراا الحجرارة علرى أفرراد
ا جهرزة ا مايررا اليلسررطيايا والترري رد
مرردير العالقررا

لررمطالق القاالررل التازيررا المسرريلا للرردموع .ووفقررا إلفررادة ال ارئررد أوس عطيررااي،

العامررا فرري جهرراز الشرررطا خررال اجتمرراع احررث الهيئررا معررح لترراري  4199/7/49أن عررددا مررن

الش ان قاموا لمغالق شرارع الااصررة مرن خرال ودرل الحجرارة وحاويرا

الايايرا

وحررق اإلطرا ار فري الشرارع ،كمرا

قرراموا لرمرري الحجررارة علررى أف رراد ا جه رزة ا مايررا ومقررر جهرراز االسررتخ ا ار العسرركريا علررى طري ر شررارع الااص ررة،
وقرراموا لتوجيررح الشررتائم ف رراد ا جه رزة ا مايررا .وأدرراف عطيررااي أن الش ر ان عررادوا إلررى داخررل مدياررا جاررين وقرراموا
لمطالق ا لعاب الااريا اتجاه المحا التجاريا وحاولوا االعتداا على رجل أمرن يت رل لشررطا المررور احتمرى داخرل
إحدل المحا التجاريا .وختم عطيرااي حديثرح رأن ا جهرزة ا مايرا تصرد

للشر ان لرمطالق القاالرل التازيرا واطرالق

ا عيرة الااريا في الهواا ولم يتم احتجاز أحد.
 لت رراري  4199/7/49قامر رالوصررو إلررى مسررتوطاا لي ر

قر روا

ا م ررن اليلس ررطياي ،ما ررل مس رريرة س ررلميا لع رردد م ررن المر رواطاين أثا رراا مح رراولتهم

إيررل المقامررا علررى أ اردرري مدياررا اللي ررة محافظررا رام هللا واللي ررة ،ووفقررا للمعلومررا

المتوفرة لدل الهيئا فماح وأثااا توجح العديد من المواطاين في مسيرة رافدا للعدوان على قطراع غرزة إلرى مسرتوطاا
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لي

إيل قام أفراد من ا جهزة ا مايا مال المشاركين فري المسريرة مرن الوصرو إلرى مكرااهم الماشرود ،واتيجرا ذلرك

الماررل اارردلع
للدموع واله اروا
-

مواجهررا

لررين المشرراركين وئررين أف رراد ا جه رزة ا مايررا حيررث اسررتخدم

لتيري المشاركين واتيجا لذلك وقع

لتراري  4199/7/44خرجر

عدة إصا ا

ق روا

ا مررن الترراز المسرريل

لين المشاركين.

مسرريرة مررن مسررجد الحسرين اتجرراه ماطقررا رراب الزاويررا فري مدياررا الخليررل دعر

إليهررا

حركا حماس في الخليل للتدامن مل غزة ،حيث تم اعتراض المسيرة من قلل أفراد مرن ا جهرزة ا مايرا فري ماطقرا
دوار الررن رشررد فرري المدياررا ،مررا دفررل المشرراركين لسررلوك طرير آخررر وصروال إلررى دوار الماررارة ،حيررث وجرردوا ا جهرزة
ا مايررا موجررودة هارراك تماررل تقرردمهم اتجرراه رراب الزاويررا صاقطررا احتكرراك مررل قروا

االحررتال اإلسررائيلي  ،و عررد ذلررك

حاجز
ا
سلك المشاركون طري احو دوار الصحا ،ولكاهم تياجأوا لوجود الشرطا الخاصا وا من الوطاي وقد اصلوا
ش رريا لهررم لم رراعهم مررن الوص ررو إلررى رراب الزاويررا .وقلررل وص ررو المشرراركين إل ررى الحرراجز ال ررذي اصررلتح الش رررطا
الخاصا ،تم إلقاا قاالل التاز المسيل للدموع من قلرل الشررطا الخاصرا وكرذلك قاالرل الصرو علرى المشراركين ،مرا
أدل إلى تيري المسريرة وجررل اشرت اك لرين المشراركين وا جهرزة ا مايرا .وقرد أفراد
إحدل المشاركا

فري المسريرة أاهرا شراهد

أحرد المصرالين فري قدمرح فعراد

الردكتورة أمرااي عرداان عاشرور

مرن أجرل إسرعافح فرتم اسرتهدافها شركل

م اشر قاللا غاز تم اقلها على إثرها للمستشيى لتلقي العال .
 لتاري  4199/7/41قام أفراد مرن ا جهرزة ا مايرا صالشررطا الخاصرا وا مرن الروطاي مارل مجموعرا مرن الشر ابمن التقدم اتجاه ماطقا اب الزاويا في مدياا الخليل وذلك عد ااطالق مسيرة من مسجد الحسين في المدياا وذلك
عد صالة التراويد.
رابعاً :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية:
لم تتل الهيئا خال شهر تموز  4199أي شكول حو عدم تاييذ قر ار ار المحراكم ،فري حرين قري  03قر ار ار مرن القر ار ار
السا قا دون تاييذ حتى لحظا إعداد هذا التقرير.

انتهى
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