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الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

ظل ال�سعب الفل�سطيني هدفًا لنتهاكات متنوعة من �سلطات الحتالل الإ�رسائيلي من جهة، 

ومن طريف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اللتني متثلهما حركتا فتح حما�س من جهة اأخرى. وقد 

اأدى ت�ساعد اخلالف والتوتر ال�سيا�سي بني الطرفني الأخريين اإىل تدهور متزايد يف حقوق 

النتقام  باأعمال  نفوذه  مواقع  داخل  طرف  كل  وقام   ،2007 عام  منذ  وبخا�سة  الإن�سان، 

املتبادل بحق الأ�سخا�س واملنظمات املدنية وو�سائط الإعالم املح�سوبة على الطرف الآخر. 

وهو ما اقرتن خالل ال�سنوات الأخرية بتوا�سل اأعمال العتقال التع�سفي والتعذيب، واإ�ساءة 

معاملة املعتقلني بحق العنا�رس املح�سوبة على حركة حما�س داخل ال�سفة الغربية اخلا�سعة لنفوذ 

قطاع  على  ال�سيطرة  لها  دانت  التي  حما�س  حركة  من  مماثلة  اإجراءات  يقابلها  فتح،  حركة 

غزة، بحق املح�سوبني على »فتح«.

اأبرم يف مايو 2011 برعاية  قد  الوطنية بني حركتي فتح وحما�س  للم�ساحلة  اتفاقًا  اأن  مع 

م�رسية، فاإن هذا التفاق مل يوؤد اإىل ت�سكيل حكومة للوفاق الوطني، جت�سد فعليًا القطيعة مع 

امل�سار النق�سامي القائم، وذلك على الرغم من اتفاق الطرفني على تفوي�س الرئي�س الفل�سطيني 

باإجراءات عملية من كال الطرفني لإطالق  اتفاق امل�ساحلة  بت�سكيل هذه احلكومة. مل يقرتن 
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لالنتماء  وفقًا  العتقال  ملف  واإنهاء  املواطنني  حقوق  على  التعديات  ووقف  العامة  احلريات 

ال�سيا�سي. بل توا�سلت خالل 2012 اأعمال القمع وامل�سادرة حلريات املواطنني يف الجتماع 

والتجمع والحتجاج ال�سلمي، �سواء من جانب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، 

اأو من جانب �سلطة حما�س يف قطاع غزة. كما ظل ال�سحفيون والإعالميون هدفًا لالعتداءات 

والتوقيف واملنع من اأداء واجبهم املهني من الطرفني. 

للهوية  وفقًا  العتقال  ب�ساأن  الطرفان  يتبناها  التي  الإنكار  و�سيا�سة  ال�سفافية  غياب  ظل  يف 

من  لأي  املنتمني  املعتقلني  باأعداد  حميطًا  املعلومات  وت�سارب  الغمو�س  يظل  ال�سيا�سية، 

الطرفني. وهو الأمر الذي يحيط اأي�سا بتبعات قرار بالعفو اأعلنته حما�س قرب نهاية العام، 

يفرت�س مل ي�سمل اأعدادًا من املح�سوبني على فتح. تزايدت ممار�سات التعذيب و�سوء معاملة 

غزة،  وقطاع  الغربية  بال�سفة  الحتجاز  مراكز  داخل  للوفاة  حالت  وقوع  مع  املعتقلني 

و�سدرت اأحكام تع�سفية بالإعدام على عدد من الأ�سخا�س. كما �سجلت حالت للقتل خارج 

نطاق القانون بحق اأ�سخا�س متهمني بالتعاون مع العدو.

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الدويل  القانون  لقواعد  الإ�رسائيلية  النتهاكات  توا�سلت 

تنفيذ خطتها لنف�سال  �سبتمرب 2005 من  انتهت منذ  اإ�رسائيل  اأن  اأكرث عنفًا. ورغم  ب�سورة 

البحرية  املجال اجلوي واملنافذ  املطلقة على  ا�ستمرار �سيطرتها  فاإن  اأحادي عن قطاع غزة، 

الإن�ساين يف  القانون  بقواعد  تلتزم  اأن  يبقى عليها كدولة احتالل، يفرت�س  للقطاع،  والربية 

�سلوكها وممار�ساتها جتاه غزة.

غري اأن النتهاكات الإ�رسائيلية يف جممل الأرا�سي املحتلة، وبحق �سكان قطاع غزة على 

وجه اخل�سو�س، تتوا�سل يف ظل الإخفاق املزمن من جانب املجتمع الدويل يف اإنهاء النزاع 

ال�سعب  املرتكبة بحق  املحا�سبة على اجلرائم  اأو يف  اأ�س�س عادلة،  الإ�رسائيلي/الفل�سطيني على 

املدنيني وممتلكاتهم داخل  القتل والعتداء على  اأعمال  الفل�سطيني. �سهد عام 2012 توا�سل 

قطاع غزة، وتوجت بهجوم اإ�رسائيلي وا�سع النطاق يف منت�سف نوفمرب اأودى خالل ثمانية 

العا�رسة.  �سن  الأطفال دون  املدنيني، ربعهم من  بينهم 103 من  �سخ�سًا،  بحياة 156  اأيام 

وا�ستمر العقاب اجلماعي ل�سكان القطاع عرب احل�سار اخلانق للعام ال�ساد�س على التوايل. كما 

ال�سفة  �سكان  املزيد من  ت�رسيد  اإىل  ال�ستيطاين  التو�سع  �سيا�سات  اإ�رسائيل يف  ا�ستمرار  يوؤدي 

الغربية والقد�س ال�رسقية.

ظل اآلف املعتقلني والأ�رسى الفل�سطينيني هدفًا لنتهاكات �ستى داخل ال�سجون الإ�رسائيلية، 

على الأخ�س احلب�س النفرادي واملنع من الزيارات، والإبقاء على مئات منهم رهن العتقال 

دون تهمة اأو حماكمة. كما ا�ستخدمت �سلطات الحتالل القوة املفرطة يف قمع الحتجاجات؛ 

وطواقم  �صحفيني  االعتداءات  طالت  قتلى.  ال�صحايا  من  عدد  �صقوط  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 
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املوؤ�س�سات  من  عدد  مقار  دوهمت  كما  واملحاكمة،  للتوقيف  منهم  عدد  وتعر�س  اإعالمية. 

الإعالمية بال�سفة الغربية.

اأع�ساء اجلمعية العامة  اأغلبية  كان التطور الإيجابي الأبرز خالل 2012، عندما �سوتت 

لالأمم املتحدة على م�رسوع قرار يعرتف بفل�سطني كدولة مراقب غري ع�سو بالأمم املتحدة. 

اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  نظام روما  على  للت�سديق  فل�سطني  لدولة  املجال  القرار  هذا  يفتح 

الدولية وغريه من املعاهدات وال�سكوك الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان والقانون الدويل 

الإن�ساين؛ الأمر الذي ي�ساعد على توفري �سمانات العدالة الدولية على جرائم احلرب واجلرائم 

�سد الإن�سانية التي ترتكبها اإ�رسائيل، وكذلك على اجلرائم التي ارتكبتها اإ�رسائيل وحما�س يف 

غ�سون العدوان الوح�سي على غزة نهاية العام 2008 واأوائل العام 1.2009

اأوًل: انتهاكات حقوق الإن�سان من جانب �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي

توا�سل العتداءت الوح�سية على املدنيني واأعمال القتل خارج نطاق القانون:

املدنيني وممتلكاتهم عرب  ال�سكان  ا�ستهداف  ظلت قوات الحتالل توا�سل ب�سورة روتينية 

خارج  القتل  وا�سلت  كما  القطاع.  من  خمتلفة  اأنحاء  على  واملدفعية  ال�ساروخية  الهجمات 

يف  ال�سالعني  من  تعتربهم  ملن  اجل�سدية،  الت�سفية  اأو  الغتيال  عمليات  عرب  القانون  نطاق 

وا�سع  الع�سكري  بالهجوم  ذروتها  العتداء  اأعمال  وبلغت  �سدها.  عدائية  ع�سكرية  اأعمال 

النطاق الذي �سنته اإ�رسائيل على قطاع غزة، والذي عرف با�سم عملية »عمود ال�سحاب«. 

بداأ العدوان باغتيال اأحمد اجلعربي اأحد القادة الع�سكريني حلركة حما�س. وقد اأف�ست اأعمال 

الق�سف الوح�سي التي ا�ستمرت ثمانية اأيام عن م�رسع ما ل يقل عن 156 �سخ�سًا، بينهم 103 

من املدنيني، ف�ساًل عن اإ�سابة 1000 اآخرين، بينهم 971 مدنيًا. وقد قتل ثالثة �سحفيني،2 

1- حول قرار اجلمعية العامة والتداعيات وثيقة ال�سلة انظر:

اإ�رسائيل وقف الأعمال النتقامية، مركز  الت�سديق على معاهدات حقوق الإن�سان، وعلى  على دولة فل�سطني 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 

http://www.cihrs.org/?p=5278
- ح�سول فل�سطني على �سفة دولة مراقب غري ع�سو بالأمم املتحدة يجب اأن يفتح الطريق اأمام حتقيق العدالة، 

منظمة العفو الدولية، 3دي�سمرب 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/palestine-UN-status-upgrade-should-open-door-to-

justice-2012-11-30
اأيام: وقف العدوان احلربي على قطاع غزة، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، 22 نوفمرب   2- بعد ثمانية 

.2012

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=10552:2012-11-22-12-23-40&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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وبالتدمري  منزل،   126 الكلي  بالدمار  اأ�سيب  العا�رسة.3  �سن  دون   21 بينهم  طفاًل  و41 

اجلزئي1985 منزل اآخر، كما ت�رسرت 244 من�ساأة عامة، بينها 15 م�ست�سفى ومركز �سحي 

و90 مدر�سة و14 موؤ�س�سه اإعالمية.4

خالل ال�سهور ال�ستة الأوىل من العام جرت اأكرث من 5 عمليات اغتيال اأدت ملقتل 7 اأ�سخا�س 

واإ�سابة 18 اآخرين. كما اأدى الق�سف ال�ساروخي واملدفعي على اأنحاء خمتلفة من قطاع غزة 

خالل الفرتة نف�سها اإىل مقتل 29 �سخ�سا بينهم 3 اأطفال. كما قتل 10 اآخرون يف �سياق حماولة 

منع فر�س مناطق اأمنية عازلة على احلدود ال�رسقية وال�سمالية للقطاع. 5

خالل �سهري �سبتمرب واأكتوبر �سقط 22 قتيال نتيجة هجمات �ساروخية ومدفعية على بع�س 

مناطق القطاع6.

العتقال التع�سفي وو�سعية املعتقلني والأ�سرى:

رغم النفراج امللحوظ الذي �سهده العام 2011 بعد الإفراج عن نحو األف اأ�سري فل�سطيني يف 

مقابل ت�سلم اإ�رسائيل اجلندي جلعاد �ساليط من اأ�رس حركة حما�س، فقد تزايدت وتائر العتقال 

واعتقال  اختطاف  توا�سل  كما  الغربية،  ال�سفة  يف  �سيما  ول  اإ�رسائيل  جانب  من   2012 يف 

بع�س املواطنني من قطاع غزة وبخا�سة عند حماولة اجتياز املعابر، واإعادة اعتقال بع�س 

الأ�رسى املفرج عنهم يف اإطار �سفقة �ساليط. بلغ عدد املعتقلني خالل ال�سهور الثالثة من 2012 

نحو 900 �سخ�س، لي�سل عدد الأ�رسى واملعتقلون يف �سجون الحتالل بنحو 4700 فل�سطيني 

الوزراء  من  وعدد  الت�رسيعي  باملجل�س  نائبًا  و27  اإداريا،  معتقاًل  و320  طفاًل،   185 بينهم 

الحتالل  قوات  اأيدي  على  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينيني  الأطفال  قتل  الطفولة:  واغتيال  ال�سحاب  عامود   -3 

الإ�رسائيلي، املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان، 26 دي�سمرب 2012.

http://www.euromid.org/rebort/Clouds.pdf
 4- مركز امليزان ي�سدر ح�سيلة توثيقية لل�سحايا والأ�رسار الناجمة عن العدوان الإ�رسائيلي الأخري، مركز 

امليزان حلقوق الإن�سان، 23 دي�سمرب 2012 .

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15992&ddname=reports&id2=6&id_dept=14&p=center
 5-  من امليدان: تقرير ميداين حول انتهاكات حقوق الإن�سان الإ�رسائيلية يف قطاع غزة. تقرير الن�سف الأول 

من العام 2012، مركز امليزان حلقوق الإن�سان، 3 مايو 2012.

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=14115&ddname=IOF&id2=7&id_dept=22&p=center_more
 6- من امليدان: تقرير حول انتهاكات قوات الحتالل الإ�رسائيلي لقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف تعاملها مع 

املدنيني يف قطاع غزة خالل �سهر �سبتمرب 2012، مركز امليزان حلقوق الإن�سان، 1 اأكتوبر 2012 

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15396&ddname=IOF&id_dept=22&id2=9&p=center
- من امليدان: تقرير حول انتهاكات قوات الحتالل الإ�رسائيلي لقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف تعاملها مع 

املدنيني يف قطاع غزة خالل �سهر اأكتوبر  2012، مركز امليزان حلقوق الإن�سان، 8 نوفمرب 2012 

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15586&ddname=IOF&id_dept=22&id2=9&p=center
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ال�سابقني. 7 وقد نظم نحو األفي �سجني اإ�رسابا مفتوحا8 عن الطعام لو�سع حد لالنتهاكات التي 

التفتي�س  على  واإجبارهم  والتعذيب،  الطبية  الرعاية  من  احلرمان  وبخا�سة  بحقهم،  متار�س 

وهم عراة، وتعري�سهم لل�رسب ور�سهم بغاز الأع�ساب، ومنعهم من الزيارات ومن اإدخال 

املالب�س والأغطية.9 

 وعلى الرغم اأن اإدارة ال�سجون الإ�رسائيلية كانت قد �سمحت بزيارة املعتقلني والأ�رسى بعد 

الإ�رساب بناء على اتفاق رعته احلكومة امل�رسية، فاإن اإ�رسائيل مل تطبق التفاق ب�سكل كامل، 

لإجراءات  اأبنائهم  زيارة  من  متكنوا  من  وتعر�س  بالزيارة.  للغاية  حمدود  لعدد  و�سمحت 

اأن �سلطات  اإىل  الإ�سارة  الزيارات متاما منذ مطلع نوفمرب.10 جتدر  تفتي�س مهينة، واأوقفت 

الحتالل كانت قد منعت الزيارة عن معتقلي غزة على نحو متوا�سل منذ يونيو 2007. 11

مع اأن التفاق الأخري كان يقت�سي اإنهاء احلب�س النفرادي لل�سجناء واملعتقلني، والمتناع 

فيها معلومات  التي ترد  اإل يف احلالت  املعتقلني،  الإداري بحق  اأوامر العتقال  عن جتديد 

ا�ستاأنفت  الحتالل  �سلطات  اأن  اإل  الإجراء،  لهذا  اللجوء  تربر  جديدة  ا�ستخباراتية  وتقارير 

لإ�سدار اأوامر احلب�س النفرادي والعتقال الإداري؛ الأمر الذي ا�سطر بع�س املعتقلني اإىل 

فل�سطني خلف  اإداريا،  بينهم ) 185( طفاًل و)320( معتقال  اأ�سري يف �سجون الحتالل   7-  فروانة: )4700( 

الق�سبان، 23 مار�س 2012 

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana23mar2012.htm
8 - املعتقلة الفل�سطينية املرّحلة اإىل غزة بناء على �سفقة ينبغي اأن يطلق �رساحها يف ال�سفة الغربية، منظمه العفو 

الدولية،3 اأبريل 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/palestinian-detainee-gaza-deportation-must-be-

released-2012-03-30
- فروانة: الأ�سرية “هناء” ت�سجل الإ�رساب الأطول يف تاريخ الأ�سريات،فل�سطني خلف الق�سبان، 27 مار�س 2012 

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana27mar2012.htm 

الأ�رسى  مركز  امل�رسبني،  الأ�رسى  على  لل�سغط  ت�سعيدية  خطوة  املحامني  منع  للدرا�سات:  الأ�رسى   -  9

للدرا�سات، 10 اأبريل 

http://www.anhri.net/?p=51833
- قرار رقم “/A/ِHRC/19/L.34” ال�سادر من جمل�س حقوق الإن�سان يف الدورة التا�سعة ع�رسة   حتت البند 7 

عمال   من جدول الأ

خرى را�سي العربية احملتلة الأ ن�سان يف فل�سطني ويف الأ حول حالة حقوق الإ

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/122/24/PDF/G1212224.pdf?OpenElement
 10- حالة املعابر يف قطاع غزة  2012/11/1 – 2012/11/30 ، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،

h t t p : / / w w w . p c h r g a z a . o r g / p o r t a l / a r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=10629:-1112012-30112012-&catid=147:2011-10-27-07-10-45
 11- وجوب تطبيق املحا�سبة على النتهاكات على الرغم من اتفاق الأ�رسى الفل�سطينيني،منظمة العفو الدولية، 

http://www.amnesty.org/ar/news/palestinian-prisoner-deal-provides-relief-

accountability-violations-needed-2012-05-16
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الدخول يف اإ�رسابات جديدة عن الطعام.12

اأطلقت �سلطات الحتالل يف يونيو �رساح 5 من نواب املجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني، وبقي 

اأحمد  هم  والباقون  حما�س،  حركة  يف  اأع�ساء  منهم   19 نائبًا،   22 الحتالل  �سجون  داخل 

هما مروان  فتح،  بحركة  بارزين  نائبني  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمني  �سعدات 

الربغوثي وجمال الطرياوي. 13

منهم:  الت�رسيعي،  املجل�س  من  نواب   6 نوفمرب   23 يف  اعتقلت  الحتالل  قوات  اأن  غري 

د.حممود احمد عبدالرحمن الرحمي اأمني �رس املجل�س، والنائب با�سم اأحمد الزعارير، اللذان 

�سدر بحقهما اأوامر بالعتقال الإداري ملدة �ستة اأ�سهر 14

توا�سل احل�سار والعقاب اجلماعي ل�سكان قطاع غزة:

فر�ست �سلطات الحتالل للعام ال�ساد�س على التوايل عقابًا جماعيًا على �سكان قطاع غزة 

عرب احل�سار املحكم املفرو�س على حركة ال�سكان والب�سائع مبا يعوق دخول املوارد الأ�سا�سية 

ال�سحي.  ال�رسف  ومعدات  البناء  ومواد  طبية  واأجهزة  واأدوية  ووقود  اأغذية  من  لل�سكان 

وحرمان ال�سيادين من ال�سيد، ب�سبب احل�سار البحري الذي يح�رس مناطق ال�سيد يف م�سافة 

3 اأميال، يوؤدي تخطيها اإىل العتقال اأو القتل باطالق النار عليهم. مل يوؤد اتفاق التهدئة بني 

اأعقاب العدوان على غزة يف نوفمرب 2012،  اإ�رسائيل وحكومة حما�س برعاية م�رسية يف 

اإىل فتح املعابر التي تتحكم فيها اإ�رسائيل، لت�سهيل حركة الأفراد ودخول وخروج الب�سائع من 

واإىل القطاع، وا�ستمر حظر ت�سدير منتجات القطاع اإىل ال�سفة الغربية والعامل اخلارجي، 

با�ستثناء كمية حمدودة للغاية من املنتجات الزراعية. مازال معرب رفح الربي هو ال�ستثناء، 

ال�سلطات امل�رسية قد �سمحت منذ مايو 2011 بزيادة �ساعات ت�سغيله، ومتكني  والذي كانت 

 12 - Further information on UA 119/12 ISRAEL - HUNGER STRIKERS IN GRAVE DANGER،

 Amnesty International ،12 JULY 2012
http://www.amnesty.se/upload/apps/webactions/urgentaction/2012/07/12/51503812.pdf
- وثيقة اإ�رسائيل والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة: معلومات اإ�سافية “ تزايد اخلطر مع تدهور حالة املعتقلني، منظمة 

العفو الدولية، 31 اأغ�سط�س 2012 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE15/049/2012/ar/c28712fe-56c1-4fa8-b1d3-

0959cc6bd3e8/mde150492012ar.html
 13- ) 2 (نائبا يف �سجون الحتالل بعد الإفراج عن الربعي وعبد اجلواد،، فل�سطني خلف الق�سبان، 30 يونيو 2012 

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana28jun2012.htm
 14- املركز يدين اعتقال عدد من القادة ال�سيا�سيني حلركة حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف ال�سفة الغربية من بني 

�ستة نواب، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، 26 نوفمرب 2012 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=10572:2012-11-26-11-22-20&catid=154:2012-07-29-07-02-04



التقرير ال�سنوي 2012

273

ال�سباب الذكور من 18-40 �سنة من احل�سول على تاأ�سرية م�سبقة.15

التو�سع فى الن�ساط اال�ستيطاين: 

ال�ستيطانية  امل�ستعمرات  اإن�ساء  على  الدويل  باحلظر  ا�ستخفافها  الحتالل  �سلطات  توا�سل 

التو�سع  يف  ال�ستمرار  ويوؤدي  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  حتظره  الذي  املحتلة،  الأرا�سي  يف 

التي  الأرا�سي  من  واإجالئهم  الفل�سطينيني،  ال�سكان  ت�رسيد  معدلت  تزايد  اإىل  ال�ستيطاين 

ت�ستهدف اإ�رسائيل �سمها للم�ستعمرات ال�ستيطانية يف ال�سفة الغربية والقد�س.

وقد اأعلنت �سلطات الحتالل عن اعتزامها اإخالء 13 قرية فل�سطينية يف تالل اخلليل؛ بهدف 

اخلطط  هذه  يف  امل�سي  ويرتب  مغلقة.  ع�سكرية  منطقة  واإقامة  اإ�رسائيلية،  م�ستوطنة  تو�سيع 

ت�رسيد 1650 فل�سطينيًا وتركهم بال ماأوى.16 كما اأعلنت اإ�رسائيل يف اأواخر نوفمرب اعتزامها 

اأو من خالل تو�سيع م�ستوطنات  اإ�سافية داخل م�ستوطنات جديدة  بناء 3 اآلف وحدة �سكنية 

يقدر  فل�سطينية  لأ�رس  جتمعًا   20 اإجالء  عليها  يرتتب  �سوف  الغربية،  ال�سفة  يف  بالفعل  قائمة 

عددهم بنحو 2300 �سخ�س. 17

انتهاكات حرية الراأي والتعبري:

يف 29 فرباير اقتحمت قوات الحتالل مقر تلفزيون »القد�س الرتبوي«، وحمطة تلفزيون 

حمطة  على  الهجوم  واقرتن  الله.  رام  مبدينة  لالأنباء«  »وطن  موقع  ومكاتب  »وطن«، 

البث  معدات  وم�سادرة  �ساعتني،  من  لأكرث  به  العاملني  من   4 باحتجاز  »وطن«  تلفزيون 

واأجهزة احلا�سوب وبع�س الوثائق املهمة. تدعى اإ�رسائيل اأن تلفزيون »وطن« يبث ب�سورة 

 15- حالة املعابر يف قطاع غزة 2012/11/1 – 2012/11/30 ، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،مرجع 

�سابق.

 16- هناك حاجة لتدخل اللجنة الرباعية ل�سمان بقاء القرى الفل�سطينية على اخلريطة، منظمة العفو الدولية، 

24 �سبتمرب 2012 

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/quartet-action-needed-keep-

palestinian-villages-map-2012-09-21
 17- يتعني على اإ�رسائيل اأن تتوقف عن بناء امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية، منظمة العفو الدولية، 3 دي�سمرب 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/israel-must-halt-construction-west-bank-

settlements-2012-12-03
- حكومة الحتالل متعن يف حتدي الإرادة الدولية وتقر املزيد من امل�ساريع ال�ستيطانية، 4 دي�سمرب 2012 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=10600:2012-12-04-12-36-06&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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خمالفة للقانون، رغم ح�سوله على ترخي�س من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية كما تدعي. 18 اإن 

تلفزيون »وطن« و»القد�س الرتبوي« ي�ستخدمان ترددات تتداخل مع اأنظمة البث والت�سال 

يف اإ�رسائيل، وهو ما نفاه متحدث با�سم ال�سلطة الفل�سطينية. 19 

الر�سمي  العمل  القد�س، عند بدء  القد�س« يف مدينة  اأي�سا مقر وكالة »هنا  املداهمات  طالت 

للوكالة يف 12 اأبريل، ومنع احتفالها ب�سبب رعاية ال�سلطة الفل�سطينية له.20 ويف يناير ا�ستدعت 

دخوله  مبنع  قرارًا  و�سلمته  عبيدات،  را�سم  املقد�سي  ال�سحفي  الكاتب  الإ�رسائيلية  املخابرات 

ال�سفة الغربية ملدة 7 اأ�سهر، بدعوى »احلفاظ على اأمن الدولة«. كان من املفرت�س اأن ي�سارك 

عبيدات يف تقدمي برامج اإذاعية بال�سفة حول ق�سايا تخ�س القد�س. 21

وق�ست حمكمة عوفر الإ�رسائيلية بال�سجن اأربعة اأ�سهر على ال�سحفي �سهيب الع�سا مرا�سل 

راديو »بيت حلم« و«اجلزيرة توك«، وكان قد اعتقل يف 5 فرباير �رسقي بيت حلم، وخ�سع 

لتحقيقات مطولة، تركزت على طبيعة عمله ال�سحفي. وقد اأفرج عنه يف 21 مايو 22.2012 

يف 17 مايو اعتقلت قوات الحتالل بهاء مو�سى مدير قناة »الأ�سري« الف�سائية الفل�سطينية، بعد 

اقتحام منزله وم�سادرة معدات ومواد ومعلومات تخ�س القناة. 23

طالت اعتداءات متفرقة عددا من ال�سحفيني وامل�سورين اأو املرا�سلني اأثناء تغطيتهم وقائع 

اأثناء  اأ�سيب امل�سور مهيب الربغوثي بعيارين ناريني يف قدميه  قمع بع�س التظاهرات. فقد 

عن  الدفاع  مركز  الرتبوي“،  و”القد�س  “وطن”  تلفزيوينيَ  الإ�رسائيلية  القوات  اقتحام  ي�ستنكر  »�سكايز«   -18

احلريات الإعالمية والثقافية “�سكايز“، 3 مار�س 2012 

http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Palestine/1073
- ر�سالة اإىل وزيرة اخلارجية الأمريكية ب�سان املعدات التي �سادرتها ال�سلطات الإ�رسائيلية من تلفزيون”وطن” 

الفل�سطيني، جلنة حماية ال�سحفيني،5 يوليو 2012 

http://cpj.org/ar/2012/07/020099.php
19- حمطتان تلفزيونيتان فل�سطينيتان تتعر�سان لالقتحام من رام الله، جلنة حماية ال�سحفيني، 29 فرباير 2012 

http://cpj.org/ar/2012/02/018832.php
 20- الأمن الإ�رسائيلي يقتحم مقر وكالة “هنا القد�س” ومينع حفل افتتاحها ويعتقل �سخ�سني، �سكايز، 3 اأبريل 2012 

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/1285
- “مدى”: اقتحام “هنا القد�س” وم�سادرة معداته.. اعتداء اإ�رسائيلي جديد على حرية ال�سحافة، مدى،3 اأبريل 2012 

http://www.madacenter.org/report.php?id=1152&category_id=6&lang=2
21 - تقرير �سكايز عن انتهاك احلريات الإعالمية والثقافية يف �سهر كانون الثاين/ يناير 2012، مركز الدفاع 

عن احلريات الإعالمية والثقافية »�سكايز«، 19 فرباير 2012 

http://www.skeyesmedia.org/extensions/pdf/SKeyes_Monthly_report_January_2012.pdf
 22-  القوات الإ�رسائيلية تفرج عن ال�سحفي �سهيب الع�سا، �سكايز، 23 مايو 2012 

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/1572
 23- ال�سلطات الإ�رسائيلية تعتقل مدير قناة الأ�سري التلفزيونية الفل�سطينية، جلنة حماية ال�سحفيني، 22 مايو 2012 

https://cpj.org/ar/2012/05/019906.php
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امل�سور  واأ�سيب زميله  العازل.  اجلدار  يناير �سد  بلعني يف 27  بلدة  م�سرية يف  وجوده يف 

واعتدى  الغربية.24  بال�سفة  �سالح  النبي  قرية  يف  مماثلة  م�سرية  يف  التميمي  عطية  حممد 

خلع  على  واأجربوهم  فل�سطينيني،  �سحفيني  اأربعة  على  دي�سمرب  مطلع  يف  اإ�رسائيليون  جنود 

واأياديهم خلف رءو�سهم.  الأر�س  بالركوع على  الداخلي، واأمروهم  اللبا�س  مالب�سهم عدا 

وهم  اخلليل،  مدينة  يف  ع�سكرية  تفتي�س  نقطة  عند  توقيفهم  مت  قد  الأربعة  ال�سحفيون  كان 

ي�ستقلون �سيارة، متجهني لتغطية واقعة م�رسع فتى فل�سطيني جراء اإ�سابته بر�سا�س جمندة 

اإ�رسائيلية بحر�س احلدود. كانت ال�سيارة التي تقلُّهم حتمل عالمة »تليفزيون« كما كان اثنان 

من ال�سحفيني يرتديان �سرتات مكتوبا عليها �سحافة. يعمل الثنان لدى وكالة »رويرتز«، 

فهو �سحفي  الرابع  اأما  التابع حلركة حما�س،  »القد�س«  تلفزيون  لدى  الثالث  يعمل  يف حني 

م�ستقل. كما احتجز جنود اإ�رسائيليون اأربعة �سحفيني بعد اأن منعوهم من تغطية م�سادمات، 

وال�سحفيون  لقي م�رسعه.  الذي  الفتى  ت�سييع جنازة  اأثناء  فل�سطينيني  متظاهرين  وقعت مع 

الأنباء  الأوروبية ووكالة  الأنباء  اأ�سو�سيتدبر�س، ووكالة  لوكالة  يعملون كمرا�سلني  الأربعة 

الفرن�سية ووكالة رويرتز. 25

قمع االحتجاجات ال�سلمية:

ا�ستخدمت �سلطات الحتالل القوة ب�سورة مفرطة جتاه م�سريات الحتجاج يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، واقرتن قمع هذه االحتجاجات يف منا�صبات متعددة ب�صقوط بع�ض القتلى. 

اأثناء  عليه  النار  الحتالل  اأطلق جنود  لقي طلعت رامية م�رسعه، عندما  فرباير   يف 24 

م�ساركته يف م�سرية �سلمية عند مدخل بلدة الرام �سماىل مدينة القد�س، احتجاجا على حماولت 

اأبو عواد )19 عامًا( بعد اإطالق  لقتحام امل�سجد الأق�سى. ويف 5 مار�س قتل املواطن حممد 

النار عليه اأثناء م�ساركته يف م�سرية نظمها طالب اإحدى املدار�س ببلدة بريزيت، يف الذكرى 

ع�سكرية  جيب  ب�سيارة  ت�سادم  حادث  يف  واحدة  اأ�رسة  من  اأ�سخا�س   6 مل�رسع  ال�سنوية 

اإ�رسائيلية.26

و يف قطاع غزة، لقي حممود زقوت م�رسعه، عندما فتحت قوات الحتالل نريان اأ�سلحتها 

24- انتهاكات قوات الحتالل الإ�رسائيلي للحق يف التجمع ال�سلمي يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة من يناير 2011 

اإىل اأكتوبر 2012، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،

http://www.pchrgaza.org/files/2012/report_rights_2012.pdf
25- جنود اإ�رسائيليون يعتدون على اأربعة �سحفيني فل�سطينيني، جلنة حماية ال�سحفيني،

http://cpj.org/ar/2012/12/020810.php
26- انتهاكات قوات الحتالل الإ�رسائيلي للحق يف التجمع ال�سلمي يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة خالل الفرتة 

من يناير 2011 – اأكتوبر 2012، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، مرجع �سابق.
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بالقرب من اجلدار  بيت حانون  بلدة  الذين جتمعوا غربي  املتظاهرين  يف مواجهة مئات من 

الأ�سمنتي العازل، يف 30 مار�س اإحياًء لذكرى يوم الأر�س. كما اأ�سيب اآخرون يف جتمع 

القنابل  الحتالل  قوات  ا�ستخدام  جراء  اإ�رسائيل؛  مع  احلدودي  ال�رسيط  من  بالقرب  مماثل 

امل�سيلة للدموع والأعرية املطاطية والنارية. 27 

ال�سغوط على مدافعي حقوق االإن�سان:

حقوق  مدافعي  من  لعدد  التنقل  حرية  على  م�سددة  قيودًا  تفر�س  الحتالل  �سلطات  ظلت 

الإن�سان داخل ال�سفة الغربية. فقد تلقى عبد اللطيف غيث رئي�س موؤ�س�سة »ال�سمري« قرارًا يف 

اأغ�سط�س بحظر �سفره اإىل اخلارج حتى يناير 2013، وذلك بعد ا�ستدعائه ل�ستجواب مبركز 

جتدر  الدولة.  لأمن  تهديدًا  ي�سكل  غيث  اأن  بدعوى  القد�س،  يف  الإ�رسائيلية  لال�ستخبارات 

الإ�سارة اأن غيث املقيم بالقد�س ال�رسقية ممنوع من ال�سفر اإىل ال�سفة الغربية حيث مقر موؤ�س�سة 

اأ�سهر، وقد  اأكتوبر2011 ملدة 6  �سفره يف  بناء على قرار �سادر بحظر  الله،  ال�سمري برام 

جرى متديد احلظر ل�ستة اأ�سهر اإ�سافية يف اأبريل 2012. كما اأن �سعوان جبارين مدير موؤ�س�سة 

احلق برام الله ظل ممنوعًا من ال�سفر ومن مغادرة ال�سفة الغربية منذ عام 2006، ومل ي�سمح 

له بال�سفر اإل عام 2012، ولكنه يحتاج ت�رسيحا خا�سا م�سبقا من ال�سلطات الإ�رسائيلية قبل 

كل �سفر. 28

الأ�رسى  من  موكليهم  زيارة  من  »ال�سمري«  موؤ�س�سة  حمامي  الحتالل  �سلطات  متنع 

واملعتقلني. كما اأن اأمين نا�رس املحامي والباحث يف »ال�سمري« تعر�س للتعذيب اأثناء ا�ستجواب 

مطول معه بعد اعتقاله من قوات الحتالل يف 15 اأكتوبر.29 داهمت قوات الحتالل يف 11 

اأجهزة احلا�سوب وامللفات  الله، و�سادروا  دي�سمرب مقار 3 منظمات غري حكومية يف رام، 

الفل�سطينية،  الأهلية  املنظمات  و�سبكة  الأ�رسى،  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  بها. وهى  اخلا�سة 

27- املرجع ال�سابق.

28- اإ�رسائيل/ الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة: فر�س حظر ال�سفر على املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد عبد اللطيف 

غيث، موؤ�س�سة اخلط الأمامي:

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/19527
- وانظر اأي�سا: املحكمة العليا الإ�رسائيلية تنظر يف اللتما�س املقدم اإليها با�سم �سعوان جبارين واملتعلق باإلغاء قرار 

منعه من ال�سفر، احلق، 23 فرباير 2012 

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=597:2012-

07-17-11-05-30&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197
 29- يتعني على اإ�رسائيل اأن توقف العتداءات على املنظمات الفل�سطينية غري احلكومية واملدافعني عن حقوق 

الإن�سان، منظمة العفو الدولية، 12 دي�سمرب 2012 

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/israel-must-stop-attacks-

palestinian-ngos-and-human-rights-defenders-2012-1
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واحتاد جلان املراأة الفل�سطينية.30

بتجميد عالقتها وتعاونها  م�سبوق، وذلك  قرارا غري  اإ�رسائيل  اتخذت   خالل عام 2012 

مع جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، بعدما تبنى الأخري يف 19 مار�س قرارًا يدين 

الن�صاط اال�صتيطاين يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، ويق�صي باإر�صال بعثة حتقيق دولية م�صتقلة 

الإن�سانية  ال�ستيطانية وتاأثريها على احلقوق  ال�سيا�سات  با�ستمرار  يتعلق  فيما  لتق�سي احلقائق 

لل�سعب الفل�سطيني. واأكدت احلكومة الإ�رسائيلية رف�سها اإيفاد اأي ممثلني عن املجل�س لزيارة 

اإ�رسائيل اأو الأرا�سي املحتلة. 31

ال�سعب  مع  الدويل  الت�سامن  اأعمال  من  احلد  يف  �سيا�ساتها  الحتالل  �سلطات  توا�سل 

الدوليني  النا�سطني  مئات  و�سول  دون  للحيلولة  وقائية  اإجراءات  اتخذت  وقد  الفل�سطيني. 

فل�سطني«. وبني هذه  بكم يف  »اأهال  اإطار حملة  اأبريل، يف  الفل�سطينية يف 15  الأرا�سي  اإىل 

الإجراءات اإر�سال قوائم �سوداء، ت�سم اأ�سماء املت�سامنني اإىل �رسكات الطريان لإلغاء حجز 

حت�سبًا  الدويل  جوريون  بن  مطار  يف  الق�سوى  التاأهب  حالة  اأعلنت  كما  �سفرهم،  بطاقات 

لو�سول بع�سهم، حيث جرى توقيف31 منهم وترحيلهم اإىل بلدانهم. 32 ويف 26 اأغ�سط�س 

منعت �سلطات الحتالل دخول ع�رسات املت�سامنني -يف اإطار احلملة نف�سها- لل�سفة الغربية 

بعد حماولتهم الدخول من معرب الكرامة على احلدود مع الأردن. 33

 30- املرجع ال�سابق.

31 - لالطالع على ن�سخه القرار  “A/HRC/19/L.35” ال�سادر من جمل�س حقوق الإن�سان يف الدورة التا�سعة 

املحتلة  العربية  را�سي  الفل�سطينية والأ ن�سان  الإ الأعمال حول حالة حقوق  ال�سابع من جدول  البند  ع�رسة حتت 

خرى  بالعربية: الأ

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/122/26/PDF/G1212226.pdf?OpenElement
 -resolution number ”A/HRC/19/L.35“  ،Human Rights Council ،Nineteenth session، Agenda item7 on
:Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories  )in English(

ht tp ://daccess -dds -ny .un .org /doc /RESOLUTION /LTD /G12 /122 /40 /PDF /G1212240 .

 -pdf?OpenElement
جمل�س حقوق الإن�سان يوافق على اإن�ساء بعثة حتقيق حول امل�ستوطنات الإ�رسائيلية، فران�س 24، 22 مار�س 2012 

http://www.france24.com/ar/20120322-un-human-rights-council-vote-decision-israeli-
settlements-west-bank-jerusalem

اإ�رسائيل تقطع عالقتها مع جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، بي بي �سي، 26 مار�س 2012 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120326_israel_un_human_rights_

council.shtml
التابع لالأمم املتحدة ب�سبب امل�ستوطنات، فران�س 24،27  اإ�رسائيل تقطع عالقاتها مع جمل�س حقوق الإن�سان   -

f24.my/VEZBz0 .2012 مار�س

 32- انتهاكات قوات الحتالل الإ�رسائيلي للحق يف التجمع ال�سلمي يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة خالل الفرتة 

من يناير 2011 حتى اأكتوبر 2012. املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، مرجع �سابق.

 33- املرجع ال�سابق. 
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ثانيًا: االنتهاكات من جانب طرفى ال�سلطة الفل�سطينية

العتقال التع�سفي والتعذيب:

وا�سلت اأجهزة الأمن وال�ستخبارات التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية 

وحلكومة حما�س يف قطاع غزة ممار�سات العتقال التع�سفي والتعذيب ومالحقة الأ�سخا�س 

وفقًا لنتمائهم ال�سيا�سي. جدير بالذكر اأن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان تلقت على مدار الفرتة 

من يناير حتى نهاية نوفمرب، 652 �سكوى ب�ساأن العتقال التع�سفي باملخالفة للقانون، و699 

�سكوى  و291  الغربية،  بال�سفة  الحتجاز  مقار  يف  املعاملة  و�سوء  بالتعذيب  مت�سلة  �سكوى 

بالنتهاكات املماثلة داخل مقار الحتجاز التابعة حلكومة حما�س بقطاع غزة. 34

يف اأواخر نوفمرب اتخذت حكومة حما�س قرارًا بالعفو عن �سجناء35 يف الق�سايا ذات العالقة 

كوادر  من   6 بينهم   ،2007 عام  يف  وحما�س  فتح  حركتي  بني  الداخلي  النق�سام  بتداعيات 

حركة فتح! لكن »فتح« نفت ذلك، واأ�سارت اإىل اأن 70 من كوادرها ما زالوا قيد العتقال من 

جانب حكومة حما�س. 36

اأحداث  اإبان  غزة  قطاع  غادروا  قد  كانوا  فتح  من   17 عودة  العفو  ي�سمل  حما�س  بح�سب 

النق�سام، واأن املجال مفتوح لعودة اآخرين على دفعات، و�سيتم الإفراج عن 9 اآخرين من 

كوادر فتح ممن �سارفت مدة حمكومياتهم على النتهاء.37 لحظت حما�س اأي�سا تراجعا يف عدد 

املعتقلني منها يف ال�سفة الغربية، بالتزامن مع م�ساندة حما�س لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

 34- راجع يف ذلك التقارير الدورية ال�سهرية التي ت�سدرها الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.

http://www.ichr.ps/ar/1/5?d=2012
الفل�سطيني  35- املركز ي�سيد بقرار العفو عن اأ�سحاب الق�سايا ذات العالقة باأحداث النق�سام الداخلي، املركز 

حلقوق الإن�سان، 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=10564:-

q-q&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 36- النحال ينفي الإفراج عن اأي معتقل فتحاوي من �سجون حما�س، 

http://www.alaahd.com/arabic/?action=detail&id=120264
 37- احلكومة املقالة تتخذ جملة قرارات من بينها الإفراج عن 9 فتحاويني اليوم، �سبكة فل�سطني الإخبارية،  

25  دي�سمرب 2012 

http://arabic.pnn.ps/index.php/policy/38347-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

% D 8 % B A % D 8 % B 2 % D 8 % A 9 -% D 8 % A A % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 -% D 8 % B 9 % D 9 % 8 6 -

%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D8%AD%D9%82 -%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%
D9%8A%D9%86 -%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC -%D8%B9%D9%86 -9 -

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D%85



التقرير ال�سنوي 2012

279

يف توجهه لالأمم املتحدة.38 ولكن ما زال 30 معتقاًل �سيا�سيًا من حما�س حمتجزين.39

�سجلت اأو�سع حمالت العتقال من جانب الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية، 

بحق املنتمني حلركة حما�س يف �سبتمرب، عندما اعتقل جهازا الأمن الوقائي واملخابرات العامة 

الغربية. �سمت قائمة  ال�سفة  اأن�سار حركة حما�س يف مناطق خمتلفة من حمافظات  71 من 

ح�سني  خالد  ووليد  الأ�رسى«،  �سئون  لدرا�سات  »اأحرار  مركز  مدير  اخلف�س  فوؤاد  املعتقلني 

اأعقاب  يف  الولويل.40  ر�سيد  ريا�س  وال�سيخ  �سلفيت  مدينة  يف  فل�سطني  �سحيفة  مكتب  مدير 

مقتل حاكم جنني �سمايل ال�سفة الغربية بعد اإطالق جمهولني النار عليه يف مايو عليه، واعتقل 

150 �سخ�سا، بينهم زكريا الزبيدي القيادي ال�سابق بكتائب �سهداء الأق�سى والذي �سارك يف 

تاأ�سي�س فرقة م�رسح احلرية، وتقدمي عرو�س فنية ناقدة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ولالحتالل 

حماميه،  مع  التوا�سل  من  وحرم  يومًا،   50 النفرادي  احلب�س  اأودع  وقد  الإ�رسائيلي.41 

الذي احتجز اأ�سبوعا بدعوى اأنه اأهان الدعاء وجهاز الأمن الوقائي، كما حرم من الطالع 

على ال�سحف وم�ساهدة التلفاز، واأجرب على �رسب املاء من املرحا�س، وجري تقييد يديه يف 

اأو�ساع موؤملة ملدة يومني، ومنع من النوم. وخالل ذلك كان املحققون يحاولون احل�سول من 

الزبيدي على معلومات عن اأ�سلحة كانت باأيدي اجلماعات امل�سلحة الفل�سطينية اإبان النتفا�سة 

نهاية  ويف  �سبتمرب،42   11 يف  امل�ست�سفى  اإىل  نقل  وقد  اأعوام.   10 نحو  قبل  الثانية  الفل�سطينية 

�سبتمرب قررت حمكمة جنني اإخالء �سبيله.43 جدير بالذكر اأن �سلطات الحتالل داهمت م�رسح 

38- حما�س تفرج عن �سجناء فتح، 28 دي�سمرب 2012 

http://www.azzaman.com/?p=21518
اإطالق احلريات.. والنتهاكات  الطويل: نريد  ال�سلطة ت�ساءل..ال�سيخ جمال  39- عدد معتقلي حما�س لدى 

عّلمت على جلودنا،  وكالة �سما الإخبارية، 18 دي�سمرب 2012 

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=145682
40- اأجهزة الأمن الفل�سطينية ت�سن حملة اعتقالت تطول الع�رسات من اأن�سار حركة حما�س يف ال�سفة الغربية، 

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، 19 �سبتمرب 2012

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=10313:2012-09-19-11-12-19&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
41- جماعة م�رسحية تتلقى ال�رسبات من اإ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية على ال�سواء، هيومان رايت�س ووت�س، 

27 يوليو 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/27
42- املرجع ال�سابق.

رايت�س  هيومان   ، عنهم  الإفراج  اأو  الفل�سطينيني  للمعتقلني  التهام  توجيه  الفل�سطينية  وال�سلطة  اإ�رسائيل  على   -

ووت�س، 19 �سبتمرب 2012   

http://www.hrw.org/zh-hans/node/110252
43- حمكمة فل�سطينية تفرج عن زكريا الزبيدي، 1 اأكتوبر 2012 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=94854
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احلرية، واعتقلت عددًا من م�سئوليه بعد مقتل اأحد موؤ�س�سيه وهو من اأ�سل اإ�رسائيلي.44

�سهد قطاع غزة اأو�سع حمالت لال�ستدعاء والتوقيف والرتهيب للن�سطاء ال�سيا�سيني املح�سوبني 

على حركة فتح يف مار�س، حيث طالت ال�ستدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي اأكرث من 

40 نا�سطًا، جرى التحقيق معهم حول عالقتهم بحركة فتح، وتعر�س بع�سهم للتعذيب.45 يف 

9 اأغ�سط�س اعتقل جهاز الأمن الداخلي يف حمافظة خان يون�س ثالثة من قيادات حركة فتح، 

هم: عمار الأغا وعاطف �سعث ووجيه �سعث، وذلك على اإثر تنظيم اأم�سية رم�سانية ثقافية. 

وقد اأطلق �رساحهم بعد �ساعات من احتجازهم والتحقيق معهم. 46 كما األقى القب�س على فايز 

اأبو عيطة الناطق با�سم حركة فتح يف غزة، عقب ت�رسيحات اأدىل بها تدعم الرئي�س الفل�سطيني 

وخطابه يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.47 

تفقد  الإن�سان من  امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  مندوبي  منع  الرابع  للعام  �سلطات حما�س  وا�سلت 

مقار  الوفاة داخل  الحتجاز، حيث وقعت عددًا من حالت  املعتقلني داخل مراكز  اأو�ساع 

يوليو   15 يف  من�سور  ح�سن  عقل  اأ�سامة  بينهم  غزة.48  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الحتجاز 

بعد �سهر من اعتقاله من قبل جهاز ال�ستخبارات الع�سكرية يف رام الله49. وحممد �سعيد عبد 

املطلب الذي انتحر يف مركز �رسطة خان يون�س يف 16 اأكتوبر، بعد �رسبه بالفلكة50. ويف 27 

دي�سمرب تويف مب�ست�سفى ال�سفاء يف غزة عاطف دربا�س؛ نتيجة الإهمال الطبي يف عالجه داخل 

44- جماعة م�رسحية تتلقى ال�رسبات من اإ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية على ال�سواء، مرجع �سبق ذكره.

فتح يف قطاع  ن�سطاء حركة  لع�رسات من  الداخلي  الأمن  ا�ستدعاء جهاز  قلق عميق من  )را�سد( بواعث   -45

غزة، اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان” را�سد”، 28 مار�س 2012    

http://www.anhri.net/?p=51368
الوطنية  ال�سلطة  مناطق  يف  واحلريات  الإن�سان  حقوق  على  الواقعة  النتهاكات  حول  ال�سهري  التقرير   -46

الفل�سطينية، الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، اأغ�سط�س 2012

bit.ly/VK7K4v
الوطنية  ال�سلطة  مناطق  واحلريات يف  الإن�سان  على حقوق  الواقعة  النتهاكات  ال�سهري حول  التقرير    -  47

الفل�سطينية ل�سهر اأكتوبر،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان،

http://bit.ly/102s20x
48-  راجع التقارير الدورية ال�سهرية للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان. 

ال�سلطة  مناطق  يف  واحلريات  الإن�سان  حقوق  على  الواقعة  النتهاكات  حول  ال�سهري  ال�سهري  التقرير   -49

الوطنية الفل�سطينية، الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، يوليو 2012

http://bit.ly/WutTUb
املركز  يون�س،  خان  �رسطة  مركز  داخل  مواطن  وفاة  ومالب�سات  ظروف  يف  بالتحقيق  يطالب  املركز   -50

الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،18 اأكتوبر 2012

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=10422:2012-10-18-11-44-07&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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�سجن اأن�سار املركزي.51

الإعدام التع�سفي والقتل خارج نطاق القانون:

توظف حكومة حما�س قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف اإحالة املدنيني 

اإىل املحاكم الع�سكرية بتهم ت�سل عقوبتها اإىل الإعدام، برغم اأن ذلك القانون حتا�رسه مطاعن 

بالإعدام  اأحكام  تنفيذ  ا�ستمرت يف  الت�رسيعية. كما  ال�سلطة  د�ستورية نظرًا لعدم عر�سه على 

من دون الت�سديق على هذه الأحكام من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ح�سبما يق�سي 

القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني. وقد نفذت عقوبة الإعدام بحق �ستة اأ�سخا�س اأدينوا يف جرائم قتل 

يف غزة. ويف بع�س هذه احلالت ا�ستندت الإدانة اإىل اعرتافات جرى انتزاعها حتت وطاأة 

التعذيب. وهناك 27 اآخرون ينتظرون توقيع عقوبة الإعدام بحقهم.52

خالل العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف نوفمرب، وقعت اأعمال قتل خارج نطاق القانون 

بحق اأ�سخا�س متهمني بالتعاون مع العدو. حيث قتل ما ل يقل عن 7 اأ�سخا�س، 6 منهم يف 

عملية واحدة يف 20 نوفمرب، بوا�سطة م�سلحني كانوا ي�ستقلون �سيارتني وعددا من الدراجات 

النارية يف حي ال�سيخ ر�سوان �سمال مدينة غزة، اأطلقوا النار على ال�سحايا ال�ستة، قبل اأن 

ينكلوا بجثث عدد منهم. اما ال�سابع فهو اأ�رسف عبد احلميد عوي�س، الذي كان نزياًل ب�سجن 

غزة املركزي، حيث جتري حماكمته ع�سكريًا بتهمة التخابر مع جهات معادية، ولكن م�سلحني 

اأطلقوا النار عليه يف 16 نوفمرب. وقد اأعلنت حما�س يف 25 نوفمرب عن ت�سكيل جلنة للتحقيق يف 

وقائع القتل خارج نطاق القانون. 53 

الفل�سطيني  املركز  اأن�سار مبدينة غزة،  �سجن  داخل  وفاة مواطن  بفتح حتقيق يف ظروف  يطالب  املركز   -51

حلقوق الإن�سان،27 دي�سمرب 2012 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=10687%3A2012-

12-27-13-09-32&catid=134%3A2010-01-18-07-02-51&Itemid=214
52- غزة: الإعدامات تتجاهل الطرق القانونية، منظمة العفو الدولية،  19 يوليو 2012،

http://www.amnesty.org/ar/news/gaza-executions-flout-legal-process-2012-07-18
53- حول وقائع القتل خارج نطاق القانون انظر:

- املركز يدين قتل املواطنني خارج اإطار القانون يف غزة بتهمة العمالة، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، 21 

نوفمرب 2012 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=10542:2012-11-21-10-34-20&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194

- الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، تقرير �سهر نوفمرب 2012، 

http://bit.ly/102s20x
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العتداءات على حرية التعبري:

خالد  ويكلي«  »الأهرام  �سحيفة  مرا�سل  باخلليل  الوقائي  الأمن  جهاز  ا�ستدعى  يناير  يف 

العربية وامل�ساحلة  الثورات  اآرائه ب�سان  ا�ستجوابه حول  عمايرة ثالث مرات، حيث جرى 

يف  املقالة  احلكومة  رئي�س  هنية  اإ�سماعيل  فيها  و�سف  التي  وت�رسيحاته  وحما�س،  فتح  بني 

الوطنية  لل�سلطة  اإهانة  م�ستجوبيه  اعترب من جانب  ما  باأنه رئي�س وزراء �رسعي، وهم  غزة 

واملذيع  الفل�سطينية  »وفا«  بوكالة  –املحرر  �سمارة  رامي  ال�سحفي  تعر�س  كما  الفل�سطينية. 

براديو »اأجيال«- لالحتجاز لعدة �ساعات على خلفية انتقاده يف الـ »في�سبوك« للجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية.54 كما احتجز جهاز املخابرات الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية لنحو 

»الغد«  الفل�سطينية وجريدة  »الأيام«  مرا�سل جريدة  ال�سايب  يو�سف  ال�سحفي  �ساعات  ثماين 

اتهام  على  ينطوي  له  تقرير  ب�ساأن  معلوماته،  م�سادر  على  للوقوف  حماولة  يف  الأردنية، 

يف  الإ�سالمية  احلركات  على  والتج�س�س  بالف�ساد،  فرن�سا  يف  الفل�سطينية  الدبلوما�سية  البعثة 

اخلارج ل�سالح ال�ستخبارات الفل�سطينية ووكالت اأجنبية. وقد اأعيد احتجازه يف 26 مار�س 

بعد اأن اتهمته وزارة اخلارجية بالت�سهري. ويف 2 اأبريل اأفرجت املحكمة عنه بكفالة 14 األف 

دولر.55 

الغربية،  ال�سفة  يف  اإخبارية  اإلكرتونية  مواقع  ثمانية  حجب  العام  النائب  قرر  فرباير  يف 

الفل�سطينية  املخابرات  جهاز  ا�ستدعى  مار�س   17 ويف  الفل�سطيني.56  للرئي�س  انتقادها  ب�سبب 

وقد  الفل�سطيني.  الرئي�س  ينتقد  كاريكاتوري  ر�سم  ب�سبب  عودة،  بني  �سهد  ال�سحفية  بنابل�س 

األغى ال�ستدعاء بعد تدخل نقيب ال�سحفيني الفل�سطينيني.57 يف 28 مار�س احتجزت ع�سمت 

اأحمد عبد اخلالق بتهمة �سب وقذف الرئي�س الفل�سطيني والتحري�س على اإثارة الفتنة، ب�سبب 

اآراء ن�رست لها على الـ«في�س بوك«، وقد اأفرج عنها يف 4 اأبريل بكفالة مالية.58 ويف يوليو 

الت�سوير من قوات الأمن،  اآلت  اأربعة �سحفيني لالعتداءات بال�رسب وم�سادرة  تعر�س 

 54- تقرير �سكايز عن انتهاكات احلريات الإعالمية والثقافية يف �سهر كانون الثاين، مركز الدفاع عن احلريات 

الإعالمية والثقافية “�سكايز”، يناير 2012 

http://www.skeyesmedia.org/ar/a/Files/973
 55- املرجع ال�سابق.

-ال�سلطة الفل�سطينية حتتجز �سحفيًا وحتقق مع اآخر، جلنه حماية ال�سحفيني، 9 اأبريل 2012 

http://cpj.org/ar/2012/04/019020.php
56- ال�سلطة الفل�سطينية حتجب مواقع الكرتونية ناقدة يف ال�سفة الغربية، جلنة حماية ال�سحفيني، 24 اأبريل 2012 

https://cpj.org/ar/2012/04/019246.php
الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  الفل�سطينية،  بالأرا�سي  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  حول  ال�سهري  57-التقرير 

مار�س 2012  

http://bit.ly/WeJrL1
 58- املرجع ال�سابق. 
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اأثناء تغطيتهم لتظاهرات احتجاجية �سد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف رام الله، وال�سحفيون 

اأحمد م�سلح واأحمد عودة  الهواري مرا�سل وكالة رويرتز، وامل�سوران  �سعيد  الأربعة هم 

وال�سحفي حممد جرادات، الذي نقل اإىل امل�ست�سفى لعالجه من اآثار ال�رسب.59 ويف اأكتوبر 

مثل الكاتب جهاد حرب اأمام �سلطات التحقيق، مبوجب بالغ من ديوان الرئا�سة الفل�سطينية، 

قبل  له  ن�رس  مقال  ب�سبب  الرئا�سة،  مبوؤ�س�سة  العاملني  واإهانة  ال�سلطة،  هيبة  من  بالنيل  يتهمه 

�سهرين من ا�ستدعائه. 60

يف  اأ�سا�سيا  ملمحا  عملهم  اأداء  عن  والإعالميني  ال�سحفيني  اإعاقة  �سكلت  غزة،  قطاع  يف 

ال�صغوط واالعتداء على حرية التعبري. ففي 8 مار�س منعت ال�رسطة حممد زهدي امل�سهراوي 

مرا�سل وكالة »�سكاي نيوز« العربية من تغطية حفل زفاف جماعي نظمته حكومة حما�س، 

اأن يتم اإطالق  اأحد مراكز الحتجاز لبع�س الوقت قبل  اإىل  واعتدت عليه بال�رسب، واقتيد 

الدوحة  مبركز  الزعنون  عماد  حممود  ال�سحفي  ال�رسطة  منعت  مار�س   26 ويف  �رساحه. 

الوقود، وظل �ساعتني رهن  اأزمة  اإجراء حتقيق �سحفي م�سور حول  حلرية الإعالم، من 

الحتجاز مبركز �رسطة ال�سجاعية قبل اأن يخلى �سبيله. يف 28 مار�س اأعاق م�سلحون ال�سحفي 

�سامل حممد اأبو �سامل ب�سحبة �سحفيتني اأجنبيتني، من اإجراء حتقيقات �سحفية يف بيارة برتقال 

اخلا�سة  متعلقاتهم  منهم  �سحبت  حيث  الداخلي،  الأمن  مقر  اإىل  واقتيدوا  غزة،  مدينة  �رسق 

بالعمل وهواتفهم النقالة. واأجرب اأبو �سامل على تزويد م�سئويل الأمن بكلمة ال�رس اخلا�سة بربيده 

الإلكرتوين، ثم اأخلى �سبيله مع ال�سحفيتني. 61

يف 7 مايو احتجزت ال�رسطة طاقم قناة »القد�س« الف�سائية اأمام م�ست�سفى ال�سفاء، ومنعتهم 

من ت�سوير اأمهات الأ�رسى امل�رسبني عن الطعام يف ذلك الوقت يف �سجون الحتالل.62 يف 

18 يوليو تعر�س حممد �سليمان اأبو ن�سرية مقدم الربامج يف قناة »هنا القد�س« لالحتجاز 5 

�ساعات، اأثناء قيامه بتغطية اعت�سام احتجاجي بحي الرمال مبدينة غزة ب�سبب ا�ستمرار ازمة 

 59 -Palestinian security forces assault journalists at protests، Committee to Protect Journalists، 

2 July 2012 
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=802672
60- مركز مدى: ا�ستجواب ومالحقة الكاتب حرب على خلفية مقال راأي، املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات 

الإعالمية) مدى(، 31 اأكتوبر 2012 

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1224&category_id=6&year=2012
امل�ستقلة  الهيئة   ،2012 مار�س  الفل�سطينية،  بالأرا�سي  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  حول  ال�سهري  61-التقرير 

حلقوق الإن�سان، مرجع �سبق ذكره. 

62- التقرير ال�سهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان بالأرا�سي الفل�سطينية، مايو2012 ، الهيئة امل�ستقلة حلقوق 

الإن�سان

http://bit.ly/WuupSf
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انقطاع التيار الكهربي.63 ويف 17 نوفمرب حاول م�سلحون بزي مدين دخول منزل ال�سحفية 

واملخرجة خلود خليل �سعبان، لإبالغها بو�سعها حتت الإقامة اجلربية يف منزلها، وم�سادرة 

العدوان الإ�رسائيلي  الداخلي قام مع بدء  اأن جهاز الأمن  اإىل  اأدوات عملها. جتدر الإ�سارة 

ال�سامل على قطاع غزة يف نوفمرب، بفر�س الإقامة اجلربية على عدد كبري من كوادر حركة 

فتح، طلب منهم اللتزام بعدم مغادرة منازلهم حتى انتهاء العدوان. 64

�سبالق  ماجد  ال�سحفي  احلكومي  الإعالمي  واملكتب  الداخلي  الأمن  جهاز  منع  نوفمرب  يف 

مرا�سل القناة الف�سائية امل�رسية وزوجته ال�سحفية حنان اأبو دغيم واملذيعة باإذاعة »الإميان« 

املحلية من ال�سفر عرب معرب رفح للقاهرة، للم�ساركة يف موؤمتر حول الروؤية امل�ستقبلية لالإعالم 

العربي ومنظمات املجتمع املدين.65

قمع حرية االجتماع والتجمع واالحتجاج ال�سلمي:

من  �ستى  منا�سبات  يف  والقمع  للح�سار  هدفًا  ال�سلمي  والحتجاج  التجمع  اأ�سكال  ا�ستمرت 

احتجز عدد  الغربية  ال�سفة  ففي  الغربية وحما�س يف قطاع غزة.  بال�سفة  الله  حكومتي رام 

الله، ب�سبب تنظيم  العامة يف رام  من الأ�سخا�س ليوم خالل فرباير، لدى جهاز املخابرات 

م�سرية ت�سامنية مع ال�سعب ال�سوري.66 ويف يومي 30 يونيو و1 يوليو، ا�ستخدمت ال�رسطة 

القوة ب�سورة مفرطة يف تفريق املحتجني مبدينة رام الله على لقاء بني رئي�س ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية ونائب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي، واحتجزت 5 متظاهرين لب�سع �ساعات. كما 

امل�ستقلة  الهيئة   ،  2012 يوليو  الفل�سطينية،  بالأرا�سي  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  حول  ال�سهري  التقرير   -63

حلقوق الإن�سان

http://bit.ly/Wuuy83
امل�ستقلة  الهيئة   ، نوفمرب 2012  الفل�سطينية،  بالأرا�سي  الإن�سان  انتهاكات حقوق  ال�سهري حول  التقرير   -64

حلقوق الإن�سان، مرجع �سبق ذكره.

65- املركز ي�ستهجن منع ال�سحفيني �سبالق ودغيم من ال�سفر من قبل املكتب الإعالمي احلكومي يف غزة، املركز 

الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،4 نوفمرب  2012 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=10454:2012-11-04-13-04-52&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
حلقوق  امليزان  مركز  القانون،  باحرتام  ويطالب  ال�سفر  من  مواطنني  منع  تكرار  ي�ستهجن  امليزان  مركز   -

الإن�سان، 6 نوفمرب 2012 

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15546&ddname=state%20of%20insecurity&id2=9&id_

dept=9&p=center
الوطنية  ال�سلطة  مناطق  يف  واحلريات  الإن�سان  حقوق  على  الواقعة  النتهاكات  حول  ال�سهري  التقرير    -66

الفل�سطينية،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان،فرباير  2011،

http://www.ichr.ps/attachment/119/HRV%20FEBRUARY%20%202012new.pdf?g_download=1
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تعر�س �سحفيون لل�رسب ومنعوا من الت�سوير، ونقل ال�سحفي حممد جرادات للم�ست�سفى بعد 

العتداء عليه بال�رسب بالهراوات والركل اأثناء التظاهرة وعقب اقتياده اإىل مركز ال�رسطة، 

كما ا�ستقبل امل�ست�سفى ع�رسة متظاهرين م�سابني. وقد اأعلن الرئي�س الفل�سطيني عن ت�سكيل جلنة 

م�صتقلة للتحقيق يف اال�صتخدام املفرط للقوة من جانب ال�رشطة.67 ومع اأن هذه اللجنة قدمت اإىل 

الرئي�س يف 24 يوليو تقريرًا بنتائج حتقيقاتها، مت�سمنًا املطالبة مبقا�ساة رئي�س مديرية ال�رسطة 

يف رام الله ورئي�س وحدة التحقيقات اجلنائية وعدد اآخر من امل�سئولني، اإل اأن ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية ماطلت يف ال�ستجابة لتو�سيات التقرير ويف حما�سبة امل�سئولني عن ا�ستخدام العنف 

يف قمع املتظاهرين. 68

يف 13 نوفمرب اعتدت ال�رسطة الن�سائية بال�رسب بالأرجل واللطم على الوجه بحق الن�ساء 

واأطفالهن، الالتي �ساركن يف اعت�سام اأمام مقر الأمن الوقائي مبدينة اخلليل، احتجاجا على 

ا�ستمرار اعتقال اأقاربهن.69

وامل�صريات  العامة  االجتماعات  تنظيم  يف  احلق  على  ال�صغوط  تزايدت  غزة  قطاع  يف   

القد�س وامل�سجد الأق�سى.  والعت�سامات. يف 12 فرباير فرقت ال�رسطة جتمعًا ت�سامنيًا مع 

ويف 19 فرباير فرقت جتمعا �سلميا بالقوة يف الن�سريات –حمافظة الو�سطى- دعت اإليه اجلبهة 

ا�ستدعى  الكهرباء.70 يف 22 مار�س  باإيجاد حلول لأزمة  ال�سعبية لتحرير فل�سطني، للمطالبة 

هيئة  اأمام  اعت�سام  تنظيم  اإىل  دعوا  قد  كانوا  الن�سطاء  من  عددًا  بغزة،  الداخلي  الأمن  جهاز 

يوليو   18 ويف  فيه.71  امل�ساركني  تفريق  ومت  الكهرباء،  اأزمة  على  احتجاجًا  بغزة  الطاقة 

احتجزت ال�رسطة اثنتني من املعت�سمات يف رفح -للمطالبة بتوفري الكهرباء- ملدة 24 �ساعة، 

تعر�ستا خاللها لل�رسب بالع�سي.72

67- ال�سلطة الفل�سطينية:يجب حتقيق العدالة ل�سحايا عنف ال�رسطة يف رام الله، منظمة العفو الدولية، 4 يوليو 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/palestinian-authority-deliver-justice-victims-ramallah-

police-violence-2012-07-03
68- على ال�سلطة الفل�سطينية حما�سبة ال�رسطة على �رسب املتظاهرين يف رام الله،هيومان رايت�س ووت�س، 27 

اأغ�سط�س 2012،

http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/27-1
69- املركز يدين العتداء على جتمعات �سلمية يف غزة واخلليل، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، 14 نوفمرب 2012 
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الفل�سطينية،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، فرباير  2011، مرجع �سبق ذكره.
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لالأدب.  فل�سطني  الندوة اخلتامية لحتفالية  اأعمال  لف�س  تدخلت �رسطة حما�س  مايو  يف 9 

فرقًا  �سم  م�رسي  وفد  فيها  و�سارك  والقمع.  احلريات  ملو�سوع  خم�س�سة  الندوة  كانت 

الكّتاب  اأحد  قيام  اأثناء  امل�رسية.  الثورة  ال�سيا�سيني و�سباب  الكتاب والن�سطاء  فنية وعددا من 

امل�رسيني باإلقاء كلمته حول احلريات العامة، جرى قطع التيار الكهربي، واقتحمت ال�رسطة 

وتعر�س  مرخ�س،  غري  الجتماع  اأن  بدعوى  باملغادرة  امل�ساركني  واأمرت  الندوة.  مقر 

لالعتداء اأحد اأفراد فرقة »اإ�سكندريال« امل�رسية. 73

فتح-  حركة  جماعي-برعاية  زفاف  حفل  الداخلي  الأمن  جهاز  اقتحم  اأغ�سط�س  اآخر  يف 

باإحدى ال�سالت على �ساطئ البحر غرب غزة، واأقامت حواجز ملنع و�سول املدعوين.74 

الأ�رسى  للت�سامن مع  تنظيم ور�سة عمل  الداخلي يف غزة  الأمن  منع جهاز  �سبتمرب  يف 12 

الفل�سطينيني بال�سجون الإ�رسائيلية، يف مقر الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، وقال جهاز الأمن 

رتبت  التي  واملحررين«  الأ�رسى  اأن »جمعية  كما  ت�سمح.  ل  الأمنية  الأو�ساع  اإن  الداخلي 

لعقد الور�سة من اجلمعيات املحظور ن�ساطها يف غزة.75 جتدر الإ�سارة اإىل اأن اجلمعية مقرها 

غزة  يف  ن�سائي  اعت�سام  تنظيم  ال�رسطة  منعت  اأكتوبر  ويف  الغربية.76  ال�سفة  يف  الرئي�سي 

ثانيا  اعت�سام  مكان  ال�رسطة  نوفمرب طوقت  77 ويف 13  الوطنية.  امل�ساحلة  بتحقيق  للمطالبة 

للغر�س ذاته بالقرب من املجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني بغزة، واحتجزت 8 ن�سطاء �سيا�سيني 

اأي�سا،  نوفمرب  خالل  نف�سه.78  اليوم  يف  عنهم  واأفرجت  املعت�سمات،  مطالب  مع  ت�سامنوا 
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تدخلت �رسطة حما�س مرتني لإجها�س حماولتني لالحتفال بذكرى وفاة الرئي�س الفل�سطيني 

الراحل يا�رس عرفات يف جامعة القد�س برفح وجامعة الأزهر مبدينة غزة.79

ال�سغوط على مدافعي حقوق االإن�سان:

يف 9 يناير تعر�س يزن �سوافطة املحامي والباحث بالهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان لالعتداء 

بال�سفة  الوقائي  الأمن  جهاز  جانب  من  ت�سويره  واآلة  هويته  بطاقة  وم�سادرة  بال�رسب 

ال�سلطة  اأجهزة  اأ�سخا�س معتقلني لدى  اأقارب  الغربية. كان �سوافطة يراقب تظاهرة نظمها 

الفل�سطينية يف نابل�س. 80

الإن�سان  الفل�سطينية حلقوق  اجلمعية  فرع  بحل  قرارًا  الداخلية  اأ�سدر وزير  اأبريل،   8 يف 

بانتقادات  ال�سلة  وثيق  القرار  اأن  يرجح  اإنذار.  �سابق  دون  الغربية،  ال�سفة  يف  »را�سد« 

وجهها قياديون باجلمعية لدبلوما�سيني فل�سطينيني يف لبنان.81 يف نوفمرب تلقى �رسيف العا�سي 

الباحث باملركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان يف حمافظة رام الله والبرية تهديدًا بالعتقال من 

قوات حر�س رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، اأثناء متابعته اعت�ساما حلملة الدكتوراة. وقد 

منعه احلر�س من احل�سول على اإفادات من املعت�سمني، واأجربه على مغادرة املكان، رغم 

اإف�ساحه عن طبيعة عمله و�سبب وجوده يف املكان. 82
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يف قطاع غزة تعر�س حممود اأبو رحمة مدير العالقات الدولية يف مركز امليزان حلقوق 

بالطعنات وهو يف طريق  عليه  انهالوا  يناير،   13 ملثمني يف  اأ�سخا�س  من  لعتداء  الإن�سان 

عودته ملنزله، وقد و�سفه امللثمون اأثناء هجومهم عليه بامللحد والعميل. جاء الهجوم بعد 10 

اأيام من تعر�س اأبو رحمة لعتداءات بال�رسب. ويرجح اأن العتداءين جاءا تنفيذا لتهديدات 

بالقتل كان اأبو رحمة تلقاها عقب ن�رسه مقاًل يف موقع “معا” الإخباري، منتقدا حكومة حما�س 

بالتعذيب  املتعلقة  النتهاكات  يف  التحقيق  يف  اإخفاقهما  ب�سبب  الفل�سطينية،  الوطنية  وال�سلطة 

اجلماعات  جتاه  حما�س  ملوقف  انتقاداته  عن  ف�ساًل  مرتكبيها،  وحما�سبة  التع�سفي  والعتقال 

امل�سلحة يف قطاع غزة.83
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