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  تقارير
  
  انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان
  يف الضفة والقطاع
  
  تقرير ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان

  

آخرين يف  4800فلسطينياً، وجُرح أكثر من  120أكثر من  قُتل خالل ثالثة أسابيع  
وكانت أغلب حاالت الوفاة . سبتمبر/ أيلول 29مصادمات مع قوات األمن اإلسرائيلية، بدأت يف  

نتيجة جلنوح قوات اجليش اإلسرائيلي والشرطة وحرس احلدود الستعمال املفرط للقوة املفضية 
. ألحيان، ضد املتظاهرين املدنيين العُزَّل، بما يف ذلك األطفالإىل املوت، بدون تمييز يف كثير من ا

وكان معظم القتلى واجلرحى من اجلانب الفلسطيني، غير أن جنديين إسرائيليين ضُربا حتى املوت 
وثمة بضع حاالت سعت فيها احلكومة اإلسرائيلية جادة من . [....] على أيدي حشد من الفلسطينيين

ات احملكمة التي تساند حقوق اإلنسان، عن طريق تأييد مبادرات إلضفاء أجل إبطال مفعول قرار
شرعية على التعذيب واحتجاز الرهائن، وعن طريق تأخير سريان مفعول قرارات احملكمة ضد 

لتمديد حالة الطوارىء التي ) الكنيست(تموز صوّت البرملان اإلسرائيلي / يوليو 24ويف . التمييز
، إلعطاءا حلكومة وقتاً لسن 2001كانون الثاين / يناير 26حتى  سنة، 52مضى عليها اآلن 

  .صالحيات مماثلة نافذة بنص القانون
  [.......]  
وقد انخفض معدل إلغاء تصاريح اإلقامة الدائمة للفلسطينيين املقيمين يف القدس   

تشرين / الشرقية يف أعقاب تصريح وزير الداخلية نتان شارانسكي يف السابع عشر من أكتوبر
، فإن "هاموكد"وطبقاً ملركز " [....] مركز احلياة"بأنه قد أنهى ما يدعى سياسة  1999األول عام 

األشخاص الذين التمسوا إعادة وضع إقامتهم يف ظل السياسة اجلديدة، كثيراً ما واجهوا عقبات 
 1999و 1996 وقُدِّر عدد الفلسطينيين الذين فقدوا حقهم يف اإلقامة بين سنتي. إدارية كأداء

  .11,000بنحو 
                                                            

  املصدر:  
http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2kl/isr-pal.html  

  :ويمكن احلصول على النص الكامل باللغة اإلنكليزية من اإلنترنت
http://www.hrw.org/wr2kl/mideast/israel.html 
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وظلت ظروف العمل للعمال األجانب والفلسطينيين سيئة؛ فقد واجه الفلسطينيون تمييزًا   
واسعاً يف العمل، بينما كان العمال األجانب بنوع خاص عرضة الستغالل أرباب العمل واملقاولين 

[....]  
وة املفضية إىل املوت لتفريق أيلول استعملت قوات األمن اإلسرائيلية الق/ سبتمبر 29ويف   

آالف الفلسطينيين الذين حضروا صالة اجلمعة يف املسجد األقصى يف القدس الشرقية، بعد أن 
وكان حضر إىل . قذف بعضهم احلجارة على الشرطة وعلى املصلين اليهود عند احلائط الغربي

رة قام بها يف اليوم املسجد عدد كبير بصورة غير معتادة من الفلسطينيين لالحتجاج على زيا
السابق عضو الكنيست أريئيل شارون، وفسرها كثيرون على أنها تأكيد على السيادة اإلسرائيلية 

وقد امتدت . 200وقتلت القوات اإلسرائيلية خمسة فلسطينيين وجرحت أكثر من . على املنطقة
أُخرى من الضفة الغربية املصادمات العنيفة بين قوات األمن اإلسرائيلية والفلسطينيين إىل أجزاء 

آخرون، كثير  4800فلسطينياً، وجُرح  120وقُتل، خالل ثالثة أسابيع، أكثر من . وغزة وإسرائيل
منهم نتيجة لالستعمال املفرط للقوة املميتة، بدون تمييز يف كثير من األحيان، من قبل قوات 

نود اجليش اإلسرائيلي ويف عدد من احلاالت بدا أن ج. األمن اإلسرائيلية ضد مدنيين عزل
حتى منتصف  27يستهدفون العاملين باملهن الطبية، الذين قتل واحد منهم على األقل وجرح 

  [....]تشرين األول / أكتوبر
واحتفظت إسرائيل بسيطرة شاملة على حرية جميع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة 

ات النشاط االقتصادي الفلسطيني وقد عرقلت هذه السياس. يف التنقل، وفرضت قيودًا عليهم
وحالت بين الفلسطينيين وبين احلصول على الرعاية الصحية، والذهاب إىل املدارس واجلامعات 
وارتياد أماكن العبادة وزيارة أفراد العائلة الواحدة املقيمين يف أجزاء أُخرى من املناطق احملتلة 

ممرًا " 1999تشرين األول / أكتوبر 25يف وكانت إسرائيل قد فتحت . أو يف السجون اإلسرائيلية
مما سمح بمزيد من احلركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، غير أن الطبيعة التعسفية ملعايير " آمناً

إصدار تصاريح السفر، وفرضها بال تمييز على كافة السكان، أكدت أن القيود ما زالت ضرباً من 
دت إسرائيل من القيود على احلركة من وإىل الضفة أيلول زا/ سبتمبر 29وبعد . العقاب اجلماعي

  .الغربية وقطاع غزة وداخلهما
وكثيراً ما تعرض الفلسطينيون الذين يعبرون من خالل نقاط التفتيش اإلسرائيلية 

  [....]للمضايقة واإليذاء البدين، وحتى التعذيب من قبل اجلنود والشرطة اإلسرائيلية 
  [....]وع قتلى وثمة حوادث ُأخرى أسفرت عن وق

وطبقاً لألرقام احلكومية، فقد ازداد بناء املستوطنات يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
من  860، وكان 2000يف املئة يف النصف األول من العام  96اللذين حتتلهما إسرائيل بنسبة 
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نازل ويف الوقت نفسه، استمر هدم امل. يف منطقة القدس 1067املباين اجلديدة البالغ جمموعها 
الفلسطينية التي بنيت بدون تصاريح يف املناطق التي حتتلها إسرائيل ويف إسرائيل، كما استمر 

 1999تشرين الثاين / تشرين األول ونوفمبر/ ويف أكتوبر. طرد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم
 فلسطيني ممن يسكنون يف الكهوف من منطقة جبل 700قامت السلطات اإلسرائيلية بطرد نحو 

  .اخلليل بالضفة الغربية، وهدمت أو صادرت منازلهم وممتلكاتهم الشخصية بما فيها املواشي
منطقة "وادعت احلكومة أن املنطقة التي كان يقطنها سكان الكهوف لعشرات العقود كانت 

عن أن املنطقة " بتسيلم"وأسفر حتقيق قامت به منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلي ". عسكرية مغلقة
ن تستخدم لتدريبات عسكرية، وأن الهدف من الطرد كان على األرجح هو استرضاء مل تك

املستوطنين اإلسرائيليين الذين نقلتهم احلكومة اإلسرائيلية حديثًا من أطراف مستوطنة غير 
آذار بأنه بوسع سكان الكهوف الرجوع / مارس 29وقضت حمكمة العدل العليا يف . قانونية قريبة

  .حين البت يف قضيتهم إىل املنطقة إىل
أيار / سجين فلسطيني يف إضراب عن الطعام مدته شهر يف مايو 1000وشارك قرابة 

احتجاجاً على معاملة مسؤويل السجن التعسفية للسجناء، وظروف السجن التي تعتبر دون 
ية املستوى املقبول، واحلرمان من الزيارات العائلية، واستخدمام احلبس االنفرادي، وسوء الرعا

الطبية، ورفض إسرائيل اإلفراج عن جميع فئات السجناء احملددة يف اتفاقياتها مع منظمة 
  [....]التحرير الفلسطينية 

  [....]ووردت أنباء عن بضع حاالت وفاة يف السجن 
نيسان أنه ليس بإمكان إسرائيل مواصلة / أبريل 12وقضت حمكمة العدل العليا يف 

على إعادة " أوراقاً للمساومة"اللبنانيين بغير موجب سوى اعتبارهم االحتجاز اإلداري للمواطنين 
حزيران أقر جملس الوزراء / يونيو 11ويف [....] جنودها الذي فُقدوا أثناء عمليات عسكرية 

اإلسرائيلي مسودة قانون يجيز احتجاز الرهائن، وكان القصد منه على وجه التحديد تسهيل تمديد 
/ يونيو 21وقد أقر مشروع القانون يف القراءة األوىل بالكنيست يف  احتجاز الديراين وعبيد؛

  .حزيران
[....] وواصلت إسرائيل أيضاً احتجاز فلسطينيين ملدد طويلة بدون تهمة وال حماكمة 

 6وانخفضت األنباء الواردة عن حوادث التعذيب بشكل كبير على أثر قرار حمكمة العدل العليا يف 
أي  –" أساليب جسدية"أن موظفي جهاز األمن العام ال يجوز لهم استعمال ب 1999أيلول / سبتمبر

ومع ذلك، وطبقاً للجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل، وهي . خالل التحقيق –التعذيب 
هيئة غير حكومية، فإن جهاز األمن العام استمر يف استخدام أساليب يف التحقيق تشمل الضرب، 

تكبيل األيدي وشدها إىل الكراسي لفترات طويلة، ووضع السجناء مع واحلرمان من النوم، و
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يقومون بضربهم وتعذيبهم وتهديدهم بهدف انتزاع اعترافات، وكذلك االحتجاز فترات " متعاونين"
شباط أذاعت احلكومة ملخصاً لتقرير مراقب الدولة / ويف فبراير. طويلة بمعزل عن العامل اخلارجي

انتهاكات خطيرة "وظفين كباراً يف جهاز األمن العام تغاضوا عن يظهر أن م 1995للعام 
، وأنهم كذبوا على 1992و 1988من قبل حمققي جهاز األمن العام يف السنوات ما بين " ومنظمة
ولكن مل يُتَّخذ أي إجراء ملالحقة األفراد املسؤولين عن التعذيب، بل لقد واصل الكنيست . القضاة

انون يضفي مشروعية على التعذيب يف احلاالت التي يعتقد فيها أن لدى النظر يف مسودة مشروع ق
  .املتهم معلومات من شأنها منع وقوع هجوم وشيك

 .[.......]■  
 

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


