
 

 

 

 

 

 

  

 

 عنف من الخليل في الفلسطينيين السكان حماية إلى يدعو اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مكتب(1

   المستوطنين

 القدس انتفاضة منذ األطفال بحق اعتقال حالة  0055( 2

    سورية في األحداث خالل القناص برصاص قضوا فلسطيني الجئ 355 من ( أكثر3

     الخليل من القديمة البلدة في المواطنين منازل المستوطنين مئات ( هاجم4

 161  للمرة النقب في العراقيب قرى  يهدم ( االحتالل0

 والقدس بالضفة مداهمات خالل اطفال بينهم مواطنًا 65 االحتالل اعتقل( 6
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 الخليل في الفلسطينيين السكان حماية إلى يدعو اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مكتب

   المستوطنين عنف من

 على اإلسرائيلية السلطات المحتلة الفلسطينية األرض في اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مكتب يحث 

 الهجمات هذه من الفلسطينيين السكان وحماية المستوطنين، هجمات لمنع الالزمة التدابير جميع اتخاذ

 .المستوطنين عنف حاالت في فوري بشكل وحيادية ومستقلة فعالة تحقيقات وإجراء

 2102( نوفمبر) الثاني تشرين 22و 22 يومي خالل مستوطنين بأنهم عليهم التعرف تم أشخاص نفذ

 الخليل في H2 منطقة في الفلسطينيين السكان بين إصابات وقوع عن أسفرت األقل على هجمات ست

 اإلسرائيلية األمن قوات أن يبدو". سارة عيد" باسم المعروف اليهودي االحتفال مع تزامنت والتي

 الهجمات لمنع المناسبات من عديد في إجراءات أية اتخاذ عن امتنعت H2 منطقة في المتواجدة

 مستوطن 01 قرابة من مجموعة قامت الهجمات، هذه إحدى في, الفلسطينيين السكان وحماية

 برذاذ ورشهم بالهروات بالضرب عليهم االعتداء تم حيث العائلة نفس من أفراد ثمانية على باالعتداء

 وإصابة العائلة، أفراد أحد ذراع كسر عن العنيف الهجوم أسفر وقد الحسين، وادي شارع في الفلفل

 وجروح الفلفل لرذاذ تعرضهم جراء اآلخرين الستة األفراد إصابة إلى باإلضافة بالرأس أحدهم

 طفل تعرض وأفيد كما المكان، نفس من بالقرب. وجيزة لفترة المستشفى إدخالهم استدعى مما متنوعة

 نقله استدعى مما بالغين مستوطنين قبل من الفلفل برذاذ والرش للركل أعوام 2 العمر من يبلغ

 يقومو أو يتدخلوا لم الحادثين موقع من بالقرب المتواجدين اإلسرائيليين الجنود من العديد. للمستشفى

 الحجارة المستوطنين من كبير عدد ألقى نوفمبر،/الثاني تشرين 22 يوم أخرى حادثة في. أحد باعتقال

 سقط عندما الرأس في رضيع طفل إصابة في تسبب مما الرميدة تل حي في منزل على والزجاجات

 بسبب دقيقة 21 من ألكثر الرضيع الطفل إجالء من العائلة تتمكن ولم المنزل، داخل الحجارة أحد

 06 حاجز إلى الطفل بحمل فلسطينيين 6 من مجموعة قامت وعندما المنزل، على الهجوم استمرار

 .الفلفل برذاذ برشهم المستوطنين من مجموهة قامت تنتظر، اإلسعاف سيارة كانت حيث القريب

 تواتر ازداد ،2102( يناير) الثاني كانون 20 في الخليل في المؤقت الدولي الوجود والية انتهاء منذ

 .كبير بشكل الخليل في H2 منطقة في المستوطنين هجمات وشدة



 السكان ورفاهية سالمة بضمان قانوني التزام باالحتالل، القائمة القوة بصفتها إسرائيل، على

 االلتزام إسرائيل تتحمل الهجمات وقوع حالة وفي المستوطنين، هجمات من وحمايتهم الفلسطينيين

 .ومعاقبتهم المسؤولين محاكمة بضمان

 

 القدس انتفاضة منذ األطفال بحق اعتقال حالة 0055

 من أكثر اعتقلت اإلسرائيلي االحتالل سلطات إن السبت يوم للدراسات فلسطين أسرى مركز قال

 أن السبت صحفي بيان في المركز واعتبر .2100 أكتوبر في القدس انتفاضة اندالع منذ طفًلا 0011

 وبتعليمات متعمد بشكل يأتي إنما عشوائًيا ليس واالعتقال بالقتل الفلسطينيين األطفال استهداف

 يمارسون الذين للجنود ةوحماي غطاء يوفر الذي لالحتالل، واألمني السياسي المستوي من مباشرة

 وأوضح .يومي بشكل باألطفال والتنكيل والتحقيق االعتقال يمارسون الذين" الشاباك" ولرجال القتل،

 حقوق اتفاقية وتحديًدا اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات أن األشقر رياض المركز باسم الناطق

 وقّيدت والنمو، النماء فرص وتوفير وحياتهم لألطفال الحماية توفير ضرورة على شددت الطفل،

 ".ممكنة فترة وألقصر األخير المالذ" منه وجعلت حريتهم، األطفال سلب

 اعتقال على وأقدمت أولًيا، هدفا الفلسطينيين األطفال اعتقال من جعلت االحتالل سلطات إن وقال

 األطفال باعتقال يكتف لم االحتالل أن وأضاف .الفلسطينية لألراضي احتاللها منذ منهم اآلالف

 التعسفي اإلداري االعتقال عليهم وفرض بحقهم، وانتقامية قاسية أحكام إصدار تعمد بل وتعذيبهم،

 من للعديد إضافة المتجدد، اإلداري لالعتقال يخضعون ُقّصر أطفال ثالثة يزال ال إذ تهمة، دون

 .واإلبعاد المنزلي للحبس يخضعون الذين األطفال

 والزج االعتقال، حين المبرح بالضرب االعتداء إلى تعرضوا منهم اعتقل من جميع أن إلى وأشار

 والتعذيب االنتهاك أشكال كل بحقهم ومارس والتحقيق التوقيف مراكز في قاسية، ظروف في بهم

 قاصًرا، طفًلا( 201) سجونه في يعتقل يزال ال االحتالل أن األشقر وبين .والجسدي النفسي والضغط

 مراكز في منهم عدد يتواجد بينما ،"وعوفر مجدو" سجني في األطفال أقسام على معظمهم يتوزع

 التنكيلية إجراءاتها تواصل السجون إدارة أن إلى ولفت .للغاية قاسية ظروف في والتوقيف التحقيق

 يحرم فيما وأقسامهم، لغرفهم والتفتيش االقتحام عمليات وأبرزها األسرى، األطفال بحق والتعسفية

 استمرار الى إضافة بهم، الخاص المحامي زيارة من أو ذويهم زيارة من منهم العشرات االحتالل



 فلسطين أسرى مركز وناشد ".إرهابيين"كـ األطفال مع يتعاملون الذين السجانين من السيئة المعاملة

 وما فلسطين، أطفال تجاه مسؤولياته وتحّمل األطفال، بحق الخروقات بمتابعة الدولي المجتمع

 الخاصة واالتفاقيات المواثيق بتطبيق االحتالل وإلزام الحدود، كل فاقت جرائم من له يتعرضون

 (2512\11\23)صفا .يومي بشكل المتفاقمة لمعاناتهم حّد لوضع باألطفال

    سورية في األحداث خالل القناص برصاص قضوا فلسطيني الجئ 355 من أكثر

والتوثيق في مجموعة العمل أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين كشف فريق الرصد   

  ضحية، وأكد فريق التوثيق أن "311 "قضوا برصاص قناص منذ بداية األحداث في سورية بلغ

إلى ذلك أوضحت   .الفلسطينيين جنوب دمشققضوا في مخيم اليرموك لالجئين  عددا كبيرا منهم 

 ئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية قد بلغالمجموعة أن عدد الالج

   2019\21/11)من أجل فلسطينيي سورية،  مجموعة العمل).ضحية (4,006)

 الخليل من القديمة البلدة في المواطنين منازل يهاجمون المستوطنين مئات

 مناطق في وتحديدا الخليل، مدينة من القديمة البلدة في المواطنين منازل المستوطنين مئات هاجم  

 .الجمعة اليوم مساء المدينة، من الجنوبية والمنطقة الجعبري وحارة الريش أبو وحاجز السهلة

 منطقة في المواطنين منازل على مستوطنين اعتداء نتيجة واالختناق بالرضوض مواطنان وأصيب

 ثمانية وكان .للعالج الحكومي الخليل مستشفى إلى إثرها على نقال االحتاللي، الريش أبو حاجز

 سكان على المستوطنين وعشرات اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتداءات عقب أصيبوا مواطنين

 .الخليل مدينة من الجنوبية المنطقة

 مستشفى وصلوا وباالختناق برضوض أصيبوا مواطنين ثمانية إن ،"وفا"لــ طبية مصادر وقالت

 في والمستوطنين االحتالل جنود قبل من الفلفل غاز ورش للضرب تعرضهم نتيجة الحكومي، الخليل

 اعتداء عيان شهود عن مراسلنا ونقل .بالخليل القديمة البلدة من أخرى وأجزاء  الجعبري حارة

 الحارة" شوارع في الفلفل غاز ورش بالضرب المواطنين على المسلحين المستوطنين من مجموعات

 االحتالل، جنود وبحماية المستوطنين من كبيرة أعدادا إن مراسلنا وقال .الخليل مدينة من" التحتا

 الخليل مدينة وتشهد .الخليل جنوب السهلة بمنطقة المحكمة قرب تجاري محل في شبان 0 تحتجز

 مئات قبل من واسعة اقتحام عملية اليوم، مساء ساعات منذ الشريف اإلبراهيمي الحرم ومنطقة



 اإلبراهيمي بالحرم تلمودية شعائر إلقامة الغربية الضفة مستوطنات مختلف من القادمين المستوطنين

 ( 2512-11-22-وفا  ).ومحيطه

     161قرى العراقيب في النقب للمرة    يهدم االحتالل

 للمرة المحتلة، باالراضي النقب في العراقيب قرية هدم على الخميس اإلسرائيلي العدو قوات أقدمت

 أقدمت اإلسرائيلية النقب تطوير سلطة تسمى ما“ أن االسرائيلي العدو إعالم وسائل وذكرت .061

 بهدم وقامت واإلخالء، بالتهجير والمهددة النقب، في االعتراف مسلوبة العراقيب قرية هدف على

 السكان من بعنصرية يتعامل اإلسرائيلي االحتالل أن إلى يشار .”بالجرافات القرية أهالي خيام

 قطعان بمنح يقوم بينما بناء، تراخيص منحهم ويرفض المحتل، الداخل في األصل الفلسطينيين

 والقدس الغربية الضفة في خاصة الفلسطينية األراضي على لالستيالء بتسهيالت الصهاينة مستوطنيه

 (2512\11\21)المنار .المحتلتين

 والقدس بالضفة مداهمات خالل اطفال بينهم مواطنًا 65 االحتالل تقلاع

مواطنًا خالل مداهمات في مناطق مختلف بالضفة الغربية،  61اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

وقال جيش  .في الوقت الذي صعدت مجموعات من المستوطنين من االعتداءات على الفلسطينيين

ناطق مختلفة االحتالل في بيانه له األحد، إن قواته شنت حملة مداهمات واقتحامات واسعة في م

فلسطينيًا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية، وذلك بحجة  61بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 

كما زعم جيش االحتالل ضبط  .ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل

قطع من  2ثر على أسلحة ووسائل قتالية خالل تفتيش بعض المنازل والمحال التجارية، حيث ع

األسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة، فيما تم مصادرة مبالغ مالية بقيمة عشرات آالف الشواقل بزعم 

وفي الخليل، تواصلت اعتداءات  .أنها وظفت للنشاطات "اإلرهابية"، على حد زعم االحتالل

جراء اعتداء المستوطنين على سكان المدينة، حيث أصيب، مساء اليوم السبت، مواطن ونجله 

ومن الجدير ذكره أن قوات االحتالل تقوم  .مستوطنين عليهم في حارة جابر شرق مدينة الخليل

بحمالت دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها اعتقال 

منهم داخل العشرات وتخريب ممتلكات وسرقة أموال، مما يرفع عدد األسرى ال سيما اإلداريين 

 (2512\11\24فلسطين اون الين، (.سجون االحتالل


