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  ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا
  

، ةغلاب ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا لخاد عاضوألا تلظ  ةلصاوتملا تاكاهتنالا ةأطو تحت يدرتلا
ةفضلا يف سامحو حتف يتكرح يتموكحو يليئارسإلا لالتحالا تاطلس بناج نم عاطقو ةيبرغلا ، 
  .يلاوتلا ىلع ةزغ

 لاقتعالا زكارم لخاد نيلقتعملاو ىرسألا فلم يف ادودحم ًايئزج ًاجارفنا 2011 ماع دهش
 اميف. نيينيطسلفلا ىرسألا نم فلأ وحنب طيلاش داعلج يليئارسإلا يدنجلا ةلدابم ربع ةيليئارسإلا
، ماعلل "ىرسآ" ناكسل يعامجلا اهباقعو رئاجلا اهراصح ليئارسإ تلصاو  عاطقتساو سماخلا
  . ةلزاعلا قطانملا قاطن عيسوتلو ةيناطيتسالا اهتاعورشم حلاصل يضارألا نم ديزملا

، تاكاهتنال الحم ةايحلا يف قحلا لظ يليئارسالا فصقلا رارمتسا و راصحلا ةأطو تحت ةعساو
، قاطن جراخ لتقلا لامعأو ،نييندملا ىلع  ليئارسإ مهربتعت نمل ةيدسجلا ةيفصتلاو نوناقلا
 ةيليئارسإلا تاكاهتنالا تنرتقا دقو. اهينطوتسم دض وأ اهدض ةيركسع لامعأ يف نيطرخنم
 ةفضلا يف ،ناسنإلا قوقح ءاطشنو نيينيطسلفلا نييمالعإلاو نييفحصلا ىلع ةديازتم تاءادتعاب
  .سدقلاو ةيبرغلا

، ةفضلا يف هللا مار ةموكحل ةعباتلا نمألا ةزهجأ ترمتساو  سامح ةطلسل ةعباتلا اهتريظنو ةيبرغلا
، عاطق يف  لظ دقف مث نمو ؛هقاطن يف لك موصخلا قحب اهتاذ تاكاهتنالا باكترا يف ةزغ
، ةكرح ىلع نوبوسحملا ،ولماعلاو ةيلهألاو ةيمالعإلاو ةيفحصلا تاسسؤملا كلذ يف امب حتف  اهب ن
، ةطلس بناج نم عمقلل افده  افده اهيلع ةبوسحملا تاسسؤملاو سامح راصنأ لظ املثم سامح
 عمجتلاو ريبعتلا تايرحىلع  ةحداف ةروصب سكعنا ام وهو .ةيبرغلا ةفضلا يف لثامم عمقل
 هنأ ريغ. فرط لك ىدل نيلقتعملا ةيعضو يدرت رارمتسا نع الضف ،يتايعمجلا لمعلاو يملسلا
، عاطقلخاد  ةفاثك رثكأ تلظ تاكاهتنالا رئاتو نأ ىلإ ةراشإلا نيعتي  يف اهتليثمب ةنراقم ةزغ
اذه لالخ طقف ترصحنا بيذعتلا نع ةمجانلا ةافولا تالاح نأانه  رظنلا تفليو. ةيبرغلا ةفضلا  ،
، نمأ ةزهجأ اهنع لءاسُتو ةزغ عاطق لخاد ماعلا  ماكحأ رادصإ سامح ءاضق ركتحا امك سامح
  .صاخشألا نم ددع ىلع مادعإلاب ةيفسعت
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رييغت  ىلإدؤي  مل هنإف، 2011ويام  ىلإدوعت سامحو حتف يتكرح نيب  ةحلاصملا قافتا نأمغرو 
 ةموكح ليكشتو ماسقنالا ءاهنإلدؤي مل  املثم ،ةزغو ةفضلا يف ناسنإلا قوقح ةيعضو يف يرهوج
  .ةلادعلا قفرمو ينمألا عاطقلا حالصإو ةينطو ةدحو

  

  يليئارسإلا لالتحالا تاطلس بناج نم ناسنإلا قوقح تاكاهتنا: الوأ
  :بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا

 ىتحو. ةيليئارسإلا نوجسلا لخاد يفسعتلا لاقتعالا وأ رسألا نهر نيينيطسلفلا نم فالآلا لظ
، فالآ ةتس ةبارق مضت ةيليئارسإلا لاقتعالا زكارم تناك 2011 ليربأ  تارشع مهنيب ريسأ
، تايسنج نم برعلا ىرسألا   .اريسأ 820 نم رثكأ مهنجسب اماكحأ تردص نم دعتي ملو ةفلتخم

، 245و ةأرما 37 مضت نيلقتعملاو ىرسألا ةمئاق نأ تقولا كلذ يف ريراقتلا تلجسو  نم الفط
 يبطلا لامهإلاو بيذعتلل ىرسألاو نيلقتعملا نم ددع ضرعت امك. ايرادإ القتعم 180 مهنيب
، تارايزلا نم نامرحلاو ،يدارفنالا لزعلاو  زكارم لخاد ةيشيعملا عاضوألا ءوسو ميلعتلاو
 لتقلاب ديدهتلاو لحسلاو برضلاو تاناهإلا يسفنلاو يندبلا بيذعتلا لئاسو لمشت 1.لاقتعالا
، يوذ لاقتعاو باصتغالاو  عنملاو ،ةلعتشملا رئاجسلا باقعأ ةطساوب قرحلا نع الضف نيلقتعملا
، تارتفل فوقولا ىلع رابجإلاو ،مونلا نم   2.ةينيدلا رئاعشلا ةيدأتو جالعلا نم نامرحلاو ةليوط

 وضع يلع جاحلا دمحأ ةيبرغلا ةفضلاب سلبان ةظفاحم يف لالتحالا تاطلس تدلقتعا وينوي 7يف 
، ربمسيد علطميفو  3.سامح ةكرح يف يدايقلا راشنلا ىفطصم، وينيطسلفلا يعيرشتلا سلجملا
، سامح ةكرحو نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا رداوك دض قاطنلا ةعساو تالاقتعا ةلمح تنش

                                                           
أسیرة ) 37(االحتالل بینھم  آالف أسیر في سجون) 6: (األسرى والمحررینبریل وزارة أ 17یوم األسیر الفلسطیني  -   1
بریل أ 16السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  وزارة األسرى والمحررین في ،نائبًا) 12(و اإداری معتقال) 180(و طفال) 245(و

2011.  
.http://www.palestinebehindbars.org/ferwana13ap2011.htm  

  .معلومات میدانیة -
  ،2011یونیو  26 ،سرى للدراساتمركز األ ،سرىتعذیب بحق األ كثر من مئة وسیلةاسرائیل تستخدم أ  2

http://www.anhri.net/?p=34211&print=1  
  ،2011یونیو  7 ،ونالینأ، فلسطین "الشنار"والقیادي " الحاج علي"اعتقال النائب ،اقتحام مكاتب نواب حماس في نابلس  3

http://www.felesteen.ps/details/20864/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%
84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B1.htm  

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana13ap2011.htm
http://www.anhri.net/?p=34211&print=1
http://www.felesteen.ps/details/20864/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9
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، )سامح( حالصإلاو رييغتلا ةلتك نم ةمغارد نميأ ؛يعيرشتلا سلجملاب بئانلاةمغارد نميأ مهنيب 
، 24 ىلإ ماعلا ةياهن ىتح لاقتعالا نهر اولظ نيذلا باونلا ددع عفتريل   4.سامح نم مهبلغأ ابئان

، اجارفنا ماعلا لالخ ىرسألا فلم دهش دقو  يدنجلا ةلدابمب قافتال لصوتلا ةجيتن ايئزج
  5.ينيطسلف ريسأ فلأ وحنب سامح ىدل ريسألا طيلاش داعلج يليئارسإلا

  
  :نوناقلا قاطن جراخ لتقلاو نييندملا فصق

، عاطق نم ةفلتخم قطانم ىلع يعفدملاو يخوراصلا فصقلا لامعأ لالتحالا تاوق تلصاو  ةزغ
 نوناقلا قاطن جراخ لتقلا لامعأ ترمتساو. مهتاكلتممو نييندملا حاورأب ةحداف ارارضأ قحلأ امم
 لامعأ يف نيعلاضلا نم مهرابتعاب لالتحالا تاوق مهفنصت نمل ةيدسجلا ةيفصتلا وأ لايتغالا ربع
، نم لوألا عبرلا لالخ .ليئارسإ دض ةيركسع  صاخشأ 10 عرصم ىلإ فصقلا لامعأ تدأ ماعلا
 ىلإ ةزغ عاطق يف ةينكسلا قطانملل رركتملا يليئارسإلا فصقلا ىدأ ليربأ يفو 6.لافطأ 5 مهنيب
  7.ناتديسو لفط مهنيب ،اصخش 16 عرصم

 ةمواقملا ناجل ةداق نم ةعومجم افدهتسا ،نيخوراص ةيليئارسإ تارئاط تقلطأ سطسغأ 18 يفو
، ةظفاحمب ةيبعشلا  ليعامسإ ىقل سطسغأ 24 يفو .لفطو مهنم 5 عرصم ىلإىدأ امم  حفر
، )يمالسإلا داهجلا ةكرحل يركسعلا حانجلا( سدقلا ايارس يف يدايقلا رمسألا يدهز  دعب هعرصم

                                                           
الضفة الغربیة، اقتحام مكاتب نواب  وات االحتالل تشن حملة اعتقاالت ضد قادة وكوادر الجبھة الشعبیة وحركة حماس فيق  4

  .2011دیسمبر  7 ،نسانكتلة اإلصالح والتغییر في طولكرم، المركز الفلسطیني لحقوق اإل
-http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9225:2011

29&Itemid=194-31-06-24-11-35&catid=39:2009-54-10-07-12  
دراغمة، المركز الفلسطیني لحقوق  أیمن. المركز یدین اعتقال قوات االحتالل النائب في المجلس التشریعي الفلسطیني د - 
  .2011دیسمبر  15 ،نساناإل
-http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9271:2011

29&Itemid=194-31-06-24-11-34&catid=39:2009-49-09-15-12  
دیسمبر  20فلسطین خلف القضبان،  ،مفرج عنھم في الدفعة الثانیة ھم من الشباب واألطفالأسیرًا من ال)  453: ( فروانة  5

2011.  
http://www.palestinebehindbars.org/ferwana20dec2011.htm  

 ،2011مارس  31 إلى 2011ینایر  1یغطي الفتره من  حول انتھاكات حقوق اإلنسان اإلسرائیلیة سنوي ني ربعیداتقریر م  6
   .نسانمركز المیزان لحقوق اإل

www.mezan.org/upload/12002.pdf  
بریل خالل شھر أ ةالمدنیین في قطاع غز ي في تعاملھا معنساناإلسرائیلي لقواعد القانون الدولي انتھاكات قوات االحتالل اإل  7

  .نسانلمیزان لحقوق اإلامركز  ،2011
www.mezan.org/upload/12101.pdf  

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9225:2011
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9271:2011
http://www.palestinebehindbars.org/ferwana20dec2011.htm
http://www.mezan.org/upload/12002.pdf
http://www.mezan.org/upload/12101.pdf
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 ايارسب نادمح مساب زتعم لثامم فصق فدهتساو. حفر ةنيدمب هترايس ةيليئارسإ ةرئاط تفصق نأ
  8.هلافطأ دحأو هقيقشو وه هعرصم ىلإىدأ امم ،اضيأ  سدقلا

  
  :ةزغ ناكسل يعامجلا باقعلاو راصحلا لصاوت

، عاطقل اهراصح لصاوت سماخلا ماعلل ةيليئارسإلا تاطلسلا تلظ  نم اعون لكشي يذلا ةزغ
 اهتقلطأ يتلا معازملا مغرو. ةمسن نويلم 1.6 مهددع غلابلا عاطقلا ناكسل يعامجلا باقعلا
 يف مكحتت يتلا رباعملا ةكرح ىلع أرطي مل ايرهوج ارييغت نإف ،2010 ماع فصتنم ذنم ليئارسإ
، يذ نع عاطقلل اهلوخدب حومسملا تادراولا ةيمك عافترا مغرو .ليئارسإ اهقالغإ  نإف لبق
، علسلاو ةيئاذغلا داوملاب رصحني اهمظعم  ةيساسألا علسلا مظعم لوخد رظحي اميف ةيكالهتسالا
 .ةفقوتم ةزغ رامعإ ةداعإ ةيلمع تلظدقف  مث نمو ؛ةيعانصلا تادعملاو ءانبلا داومو ماخلا داوملاو
 راصحلا ءارج ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ناكسلا قوقحو ةيناسنإلا عاضوألا روهدت رمتساو
  . لصاوتملا

، ربعم ليغشتب ةيئزج ةروصب تحمس دق تناك لالتحالا تاطلس نأ عمو  ربكأ دعي يذلا راطنملا
، عاطقلا رباعم -  ملاس نب مرك ربعم حبصيل ،2011 سرام يف هقالغإل تداع اهنأ الإ ةيراجتلا
  .عئاضبلا روبعب هيف حمسي يذلا ديحولا يسيئرلا ربعملا وه -ةيراجتلا ضارغألل مئالملا ريغ

 نم نيدايصلا نامرح، وةزغ عاطق ىلع يرحبلا اهراصح هتاذ تقولا يف ليئارسإ لصاوت
، دروم ىلإ لوصولا ، ةضرع نونوكي ثيح مهقزر  وأمهيلع  رانلا قالطإ لمشت ةميسج رطاخمل
، ضرع يف لتقلا  11 بيصأوهعرصم  دايص ىقل ماعلا لالخو. لاقتعالاو ةدراطملا وأ رحبلا
لقتعا امكنورخآ  لصاوتو .ديصلا تادعمو براوق فالتإو ةرداصم نع الضف ،ادايص 24 ، 
، رابآو ةيعارزلا يضارألا باسح ىلع عاطقلا لخاد ةلزاعلا قطانملا قاطن عيسوت ليئارسإ  هايملا
، اينيطسلف 77 ىقل دقو. قطانملا هذه لوخد ىلع ادويق ضرفتو  300نم رثكأ  بيصأو مهعرصم
 قطانملا يف لغوتلا تايلمع ةجيتن ،2011 ربمفون ىتح 2010 وينوي نم ةرتفلا لالخ نيرخآ

،   9.اهناكس فادهتساو ةلزاعلا

                                                           
خالل  ةمع المدنیین في قطاع غزي في تعاملھا نسانانتھاكات قوات االحتالل االسرائیلي لقواعد القانون الدولي اإل  8

  .نسانلمیزان لحقوق اإلامركز  ،2011غسطس أشھر
www.mezan.org/upload/12785.pdf  

  .2011دیسمبر  21 ،نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،"إعمار لم یبدأحصار لم یتوقف و: قطاع غزة"  9

http://www.mezan.org/upload/12785.pdf
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 ضرألا تحت عاطقلا ناكس اهديش يتلا ،رصمو ةزغ نيب قافنألا لخاد ىلتقلا طوقس رمتسا دقو
 ةعستلا روهشلا لالخ اليتق 17وحن  ىلتقلا ددع غلبو. رصاحملا عاطقلل دوقولا لقنو علسلا بيرهتل
  11.ربوتكأ رهش لالخ نورخآ ةثالث لتقو 10 .2011 ماع نم ىلوألا
  

  :ريبعتلاو يأرلا ةيرح تاكاهتنا

 ءادأ ءانثأ ةيمالعإلا مقاوطلاو نييفحصلا ىلع يليئارسإلالالتحالا تاوق  تاءادتعا تلصاوت
، مهبجاو   .يرادإلا لاقتعالا وأ زاجتحالل مهضعب ضرعتو ينهملا

 ةرشابم ةروصب عومدلل ليسملا زاغلاو ةيتوصلا لبانقلا لالتحالا تاوق تقلأ، 2011رياربف  4يف 
 بابشلا نم تاعومجمل لالتحالا تاوقعمق ل مهتيطغت ءانثأ نيلسارملاو نييفحصلا نم ةتس ىلع
 ةينابايلا ءابنألا ةلاكوب روصم ةباصإ ىلإ ىدأ امم ،سدقلا ةنيدمب دومعلا باب ةقطنم يف ينيطسلفلا
  12.قورحب

، نيرخآ نييفحص لالتحالا تاوق تفدهتسا ،رياربف 25 يفو  ةباصإ ىلإ ىضفأ امم ليلخلاب
، نويزفيلتلاو ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكول نيروصم  تلقتعا امك 13.ةيطاطم ةصاصرب امهدحأ يناملألا

                                                                                                                                                                             
-q-q-http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9290:

15&Itemid=173-16-09-29-12-&catid=96:2009  
مركز المیزان یطالب المجتمع الدولي  ،2006قتیًال منذ العام ) 197(قتیًال خالل العام الجاري وعدد القتلى یرتفع إلى   17  10

  .2011سبتمبر  25 ،نسانرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مركز المیزان لحقوق اإلبالتحرك ل
p=centerhttp://www.mezan.org/ar/details.php?id=12602&ddname=tunnel&id2=9&id_dept=9&  

 ةالمستقل ةالھیئ ،ةالفلسطینی ةالوطنی ةوالحریات في مناطق السلط نسانعلى حقوق اإل ةالتقریر الشھري حول االنتھاكات الواقع 11
  .2011كتوبر أ ،نسانلحقوق اإل

http://home.ichr.ps/ar/1/5/595/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-
%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.htm  

دایة عام غیر مبشرة ب: مدى 2011الثاني  انتھاكات الحریات اإلعالمیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة خالل شھر كانون  12
  .2011فبرایر  7 ،)مدى(المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیة ،فلسطین بانفراج في الحریات اإلعالمیة في

 http://www.anhri.net/?p=23617  
مارس  8 ،)مدى(، المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیة 2011 فبرایرانتھاكات الحریات اإلعالمیة خالل شھر   13

2011.  

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9290:
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=12602&ddname=tunnel&id2=9&id_dept=9&
http://home.ichr.ps/ar/1/5/595/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
http://www.anhri.net/?p=23617
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 ةريسمل هتيطغت ءانثأ ،يربعجلا دومحم "كوت ةريزجلا" لسارم هتاذ تقولا يف لالتحالا تاطلس
،لاو برضلاب تاءادتعال يربعجلا ضرعتو. ليلخلا ةنيدمب ءادهشلا رسأ عم ةينماضت  لظو متش
  14.سرام 3 ىتح زاجتحالا نهر

 ديلو يفحصلا لقتعا يلاتلا رهشلا يفو 15.شماطق دمحأ بتاكلاو ثحابلا لقتعا ليربأ 21 يفو
،   16.ةيوازغلا" نيطسلف" ةديرج ريرحت سئر دلاخ

يف ةينيطسلف ةريسم دعب ،ةريطخ تاباصإب نامثع دمحم يفحصلا روصملا بيصأ  ويام 15 يفو
  17.ةبكنلا ىركذ

 ،رهشأ 5 ةدمل هنجسب يضقي امكح" سدقلا" ةيئاضف يف جماربلا ريدم رماعلا فاون ىقلت ويلوي يفو
  18.وينوي 28 يف ايرادإ هلاقتعا دعب

 ،رهشأ ةتس ةدمل ليلخلاب ةيرابخإلا" باهش" ةلاكو لسارم ةفرع وبأ رماع لقتعا سطسغأ 21 يفو
  19.عوبسأ ةدمل ىصقألا ةيئاضف روصم ةنرامع ديسأو

                                                                                                                                                                             
-view=article&id=553:http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&

2011&Itemid=84-2011&catid=81:  
مارس  8 ،)مدى(، المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیة 2011 فبرایرانتھاكات الحریات اإلعالمیة خالل شھر   14

2011.  
-http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&view=article&id=553:

2011&Itemid=84-2011&catid=81:  
15  - Palestinian facing indefinite detention، amnesty international ، 6 may 2011. 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/024/2011/en/86c03f49-18ac-4845-a6a0-
56518d294e16/mde150242011en.html 

ة والحریات المركز الفلسطیني للتنمی ،2011  مایوخالل شھر  ةالمحتل في األرض الفلسطینیة ةانتھاكات الحریات اإلعالمی  16
   .2011یونیو  7 ،)مدى( ةعالمیاإل

---------http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&view=article&id=695:
2011&Itemid=84-&catid=81:-2011-  

  .2011نوفمبر  23 ،فیین فلسطینیین في إسرائیل، مراسلون بال حدوداعتقاالت جدیدة بحق صح: یضًاانظر أو - 
http://www.anhri.net/?p=43678  

ة والحریات المركز الفلسطیني للتنمی ،2011 ة في األرض الفلسطینیة المحتلة خالل شھر مایوانتھاكات الحریات االعالمی -  17
  .2011یونیو  7 ،)مدى( اإلعالمیة

---------tent&view=article&id=695:http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_con
2011&Itemid=84-&catid=81:-2011-  

ة عالمیمركز الدفاع عن الحریات اإلأشھر،  السلطات االسرائیلیة تحكم على اإلعالمي نواف العامر بالسجن اإلداري خمسة -  18
  .2011یولیو  8 ،)سكایز( والثقافیة

http://skeyes.wordpress.com/2011/07/08/6546546546546546546/  
سبتمبر  8 ،)مدى( ةعالمیة والحریات اإلانتكاسة جدیدة لحریة اإلعالم خالل الشھر الماضي، المركز الفلسطیني للتنمی: مدى  19

2011.  
http://www.anhri.net/?p=39072  

http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&
http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&view=article&id=553:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/024/2011/en/86c03f49-18ac-4845-a6a0-
http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&view=article&id=695:
http://www.anhri.net/?p=43678
http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_con
http://skeyes.wordpress.com/2011/07/08/6546546546546546546
http://www.anhri.net/?p=39072
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فاقيإ مت  امك ."حرم" ويدارب عيذملافيرش  دئار هللا مارب لالتحالا تاطلس تلقتعا ربمفون يفو
،" سدقلا" ةانق هثبت ،نيينيطسلفلا ءانجسلا لوح جمانرب ةمدقم بهلس ءارسإ ةعيذملا  دعب ةيئاضفلا

، ، ٍماحم روضح نود اهباوجتسا   20.اهزاجتحا بابسأ نع حاصفإلا وأ اهعم

  

  :ناسنإلا قوقح يعفادم ىلع طوغضلا

، داؤف لالتحالا تاطلس تلقتعا وينوي 28 يف  ةنيدمب ىرسألا تاساردل" رارحأ" زكرم ريدم شفخلا
، ماحتقا دعب ،سلبان  يف اضيأ وضع شفخلا نأ ركذلاب ريدج. لوهجم ناكم ىلإ ديتقا مث هلزنم
، رفسلا يف قحلل" ةماركلا" ةمظنم  بجومب رفسلا نم نيعونمملا مئاوق مهلمشت نمم وهو لقنتلاو
  21.لالتحالا تاطلس رماوأ

 ،"تايرح" ةسسؤم يف ءاطشن 8 لاقتعا ديدمتب سدقلاب اباس رافك يف حلصلا ةمكحم تمكح دقو
، يف مهيلع ظفحتلا عم نيرخآ ءاطشن 7 نع جارفإلابو ،ىرخأ تامظنمو  ةمهتب كلذو مهلزانم
، 20ةرهاظم يف  تافاته ديدرت  ىرسأب مهليدبتل نييليئارسإ دونج فاطتخا ىلإ وعدت ربمفون
 هذه تبثت يتلا ويديفلا تاليجست ميدقت نم نكمتت مل ةطرشلا نأمغر ،مكحلا ردص  دقو. نيينيطسلف
  22.تاماهتالا

، مارب ةينيطسلفلا "قحلا" ةسسؤم ريدم نيرابج ناوعش لاز امو  ماع ذنم رفسلا نم اعونمم هللا
ةيلود ةزئاج  ىلع هلوصح دعب هميركت لفح روضحل ةيبرغلا ةفضلا ةرداغم نم مرح دقو. 2006

 يف اضيأ ةكراشملا هيلع رذعت امك. ناسنإلا قوقح نع عافدلا يف هرودل ،ةيكرامناد ةسسؤم نم
 ةمظنمل ةيراشتسالا ةنجللا تاعامتجا روضحو ،ناسنإلا قوقحل يبوروألا داحتالل ىدتنم تايلاعف
 23.كرويوينب شتوو ستيار نامويه

 

                                                           
  .2011نوفمبر  23 ،یین فلسطینیین في إسرائیل، مراسلون بال حدوداعتقاالت جدیدة بحق صحف  20

http://www.anhri.net/?p=43678  
في  ةوالصحفی ةعالمیالدفاع عن الحریات اإلمركز  األسرى،  لدراسات "أحرار"القوات االسرائیلیة تعتقل مدیر مركز   21

   .2011یولیو  1 ،)سكایز(وسط الشرق األ
http://skeyes.wordpress.com/2011/07/01/6546546546545/  

عالمیة والصحفیة في الشرق مركز الدفاع عن الحریات اإل ،حقوقیین محكمة الصلح اإلسرائیلیة تمدد اعتقال ثمانیة ناشطین  22
   .2011كتوبر أ 28 ،)سكایز(وسط األ

http://skeyes.wordpress.com/2011/10/28/64987987987987987987987987987465465/  
   .2011نوفمبر  ،ھیومان رایس ووتش ،یجب رفع حظرالسفر المطبق على ناشط حقوقي: سرائیلإ 23

http://www.hrw.org/ar/news/2011/11/29  

http://www.anhri.net/?p=43678
http://skeyes.wordpress.com/2011/07/01/6546546546545
http://skeyes.wordpress.com/2011/10/28/64987987987987987987987987987465465
http://www.hrw.org/ar/news/2011/11/29
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  ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا فارطأ نم ةعقاولا تاكاهتنالا: ايناث
  بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا

ةطساوب  نيفوقوملاو نيلقتعملا ةلماعم ةءاسإو بيذعتلا تاسراممو ،ةيفسعتلا تالاقتعالاتلصاوت 
نم مغرلابةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف ةينمألا ةزهجألا ، قافتا ،   ،2011 ويام يف مربأ يذلا ةحلاصملا
  24.مهيدل ايسايس نيلقتعملا عيمج حارس قالطإبنيتقطنملا  اتموكح هاضتقمب تمزتلا يذلا

 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف لاقتعالاو فيقوتلا زكارم يف يسفنلاو يدسجلا بيذعتلا بيلاسألمشتو 
، ، ءاحنأ عيمج ىلع حربملا برضلا ةزغ  يف رئاجسلا ءافطإو ،حبشلاو نينيعلا بيصعتو مسجلا
، دسج ، سبحلاو رعشلا قلحو لقتعملا ، وأ يسنجلا ءادتعالاب ديدهتلاو يدارفنالا ىلع رابجإلا و لتقلا
  ةزغ عاطقدهش و ،ريراقتلا تدصر امك. سمشلا ةرارح تحت وأ دربلا يف ةليوط تاعاسل فوقولا
  :ىهو 25.بيذعتلل ةجيتن اهعوقو حجري ةافو تالاح

، حلاص لداع •  دارفأ يديأ ىلع 2011 ليربأ يف ةليلق مايأب هلاقتعا دعب يفوت يذلا قزر
 .يلخادلا نمألا زاهج نم

، دمحم نسح •  نم دحاو عوبسأ نوضغ يف ةزغب ءافشلا ىفشتسمب يفوت يذلا يديمحلا
، ثحابملا ةطرش نم دارفأ ةطساوب هلاقتعا  .تاردخملا يف راجتالا ةمهتب ةيئانجلا

، مركأ ميهاربإ •  ةحفاكم ةطرش لبق نم هيلع ضبقلا نم طقف نيموي دعب يفوت يذلا جرعألا
 26.وينوي 23 يف تاردخملا

بلاطت  ةيملس جاجتحا لامعأ يف مهتكراشم ببسب مهيلع ضبقلا ىقلأ نمم اددع نأ ركذلاب ريدج
،نيب ينيطسلفلا ماسقنالا ءاهنإب   برضلاب تاءادتعال مهيلع ضبقلا دنع اوضرعت دق ةزغو ةفضلا

 يف ةيلخادلا ةرازو راعشإو ،نوناقلاب مازتلالاب تادهعت ىلع عيقوتلا ىلع اوربجأو ،ةناهإلاو متشلاو
 يف نيطشنلا ىلع طوغضلا نأ رظنلل تفلملا نم 27.ةيملس تاعمجت يف ةكراشملا لبق ةزغ ةموكح
، ملةزغ  يف ماسقنالا دض يبعشلا كارحلا ، نالعإ دعب فقوتت  مهؤاعدتسا رركت ثيح ةحلاصملا

                                                           
 20، مجموعة األزمات الدولیة  ،110وسط رقم تقریر الشرق األ ،في المكان ةلكن مراوح ،تحرك: ةالفلسطینی ةالمصالح 24

  .2011یولیو 
http://www.crisisgroup.org/ar  

 4 ،نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل الفلسطینیة، تقریر حول ممارسات التعذیب في سجون ومراكز التوقیف التابعة للسلطة 25
  .2011اكتوبر 

http://www.pchrgaza.org/files/2011/pchr-report-5-10-2011.pdf 
  .انظر المرجع السابق ،ةلمزید من التفاصیل حول الحاالت الثالث 26
   .المرجع السابق 27

http://www.crisisgroup.org/ar
http://www.pchrgaza.org/files/2011/pchr-report-5-10-2011.pdf
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، ةموكح ضيوقتل ،حتف ةكرح نم ليومت يقلتب مهماهتاو ،ديدهتلاو برضلا تحت مهباوجتساو  ةزغ
 وبأ رماسو يواطفصلا دعسأ ناطشانلا ةرركتملا ةقحالملا تاءارجإ مهتلاط نم نيب نم فرع دقو

، وبأ دجام يفحصلاوةمحر  ، ةكرح رداوك نم ددعو ةمالس   28.ةطيع وبأ زياف. د مهنيب حتف

  

  :ريبعتلا ةيرح تاكاهتنا

 نسحت يفسامحو حتف نيب  ةحلاصملا ءاوجأ سكعنت ملو ،ريبعتلا ةيرح ةيعضو روهدت رمتسا
 ،"ةلاسرلا"و" نيطسلف" يتفيحص عيزوت عنمت ةيبرغلا ةفضلا يف ةموكحلا تلظذإ ؛اهيلع  سوملم
، عاطق نم ناردصت نيتللا  ةيمويلا فحصلا عيزوتو لوخد ةزغ يف سامح ةموكح عنمت اميف ةزغ
  29".مايألا"و" ةديدجلا ةايحلا"و" سدقلا" :ىهو ةيبرغلا ةفضلا يف ردصت يتلا ةثالثلا

 ةيبدأ لامعأ ةرداصم تلمش ،ريبعتلا ةيرحل ىتش تاكاهتنا ةزغ عاطق يف ماعلا لالخ تلصاوتو
، ةعساو تاءادتعاو نورخآ ضرعت امنيب  .ينهملا مهلمع ةيدأت ءانثأ نييفحصلا دض قاطنلا

  .ةيسايسلا مهتاءامتنا وأ مهئارآببسب ،ريبعتلا يف مهقح ىلع ءادتعالل 

" رحبلا باشعأل ةميلو" يتياور نم اخسن ةزغ يف ةماعلا ثحابملا زاهجرداص  2011ر ياني يفف
، رديح يروسلا بتاكلل ، ءالع يرصملا بتاكلل" وغاكيش"و رديح  هذه ةفلاخم ىوعدب يناوسألا
 مدقمو يفحصلا لسارملا ناضمر بيد حماس لُثم رياربف 17 يفو 30.ةيمالسإلا ةعيرشلل لامعألا
، ناخ ةنيدمب يلخادلا نمألا زاهجمامأ  قيقحتلل" بعشلا توص" ةعاذإ يف جماربلا دحأ  ببسب سنوي
، لصاوتلا ةكبش ىلع هئارآ  نييفحصلا نم ددع ضرعت امك .يعاذإلا هجمانرب ربعو يعامتجالا
، ءادتعالاو ةقحالملل ءابنألا تالاكو يلسارمو ، دارفأ يديأ ىلع مهتادعم ةرداصمو برضلاب  نمألا
، يصعلاب ةدوزمو ايندم ايز يدترت رصانعو  سرام 15تايلاعف مهتيطغت  لالخ كلذو تاوارهلاو

                                                           
مركز الدفاع عن الحریات  ،وتحتجزھم وتضربھم ،مارس 15فیین وناشطین من شباب األجھزه األمنیة في غزة تستدعي صح 28

  .2011یونیو  27 ،)سكایز( اإلعالمیة والثقافیة
http://skeyes.wordpress.com/2011/06/27/654654654654564/  

 16سكایز،  ةوالثقافی اإلعالمیةمركز الدفاع عن الحریات  ،عیطة في غزة فایز أبو“ فتح”تحتجز المتحدث باسم  "حماس" - 
  .2011یونیو 

http://skeyes.wordpress.com/2011/06/16/454545454545454/  
المركز الفلسطیني لحقوق  ،حق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیةي والتعبیر والأالر الحق في حریة -  29
  .2011دیسمبر  11 ،نساناإل

2011.pdf-http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom  
 ةالھیئ ،ةالفلسطینی ةالوطنی ةوالحریات في مناطق السلط نسانعلى حقوق اإل ةالتقریر الشھري حول االنتھاكات الواقع -  -  30

  .2011ینایر  ،نسانلحقوق اإل ةالمستقل
 http://ichr.ps/pdfs/HRV12011.pdf  

http://skeyes.wordpress.com/2011/06/27/654654654654564
http://skeyes.wordpress.com/2011/06/16/454545454545454
http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom
http://ichr.ps/pdfs/HRV12011.pdf
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 بتاكمنمألا تاطلس تمهاد ،مايأ ةعبرأ دعبو  .ينيطسلفلا ماسقنالا ءاهنإل ،يملسلا يبعشلا كارحلل
، نويزفيلتلا ،" ربانملا" ةعاذإو ،ينابايلاو يسنرفلا  جاتنإلا يف ةصصختم تاكرشل بتاكمو ةيلحملا

 بتكم ةمهادم دنعو .ليجست طئارش وأ ريوصت تالآ وأ نييفحص نيروصم نع اثحبيمالعإلا 
، ةيملاعلا" زرتيور" ةلاكو  31.بوساحلا ةزهجأو ةينويزفلتلا ةزهجألا نم ددع ميطحت ىرج ءابنألل
 مهتيطغت ءانثأ، ةطرشلا نم تاءادتعال بناجألا نولسارملاو نويفحصلا ضرعت سرام 30 يفو
 موي تايلاعف تقبتسا دق ةزغ يف تاطلسلا تناكو. ضرألا موي ىركذ يف ةيملس ةريسم عمق
 تاريسم وأ تاعمجت يأ ةيطغت نم مالعإلا لئاسوو ةيفحصلا بتاكملل تاريذحت هيجوتب ضرألا
 ةئيه لسارم نويسنود نوج يفحصلا ربمتبس يف سامح ةموكح تعنم دقو .اهب حرصم ريغ
، ىلإ لوخدلا نم ةيناطيربلا ةعاذإلا  ةكرح ىلإ ةءاسإلا مدعب دهعت ىلع عيقوتلاب هتبلاطم دعب عاطقلا

،   32.لوخدلاب هل حمسي يكل سامح

 هليمزو ميحرلا دبع فسوي يفحصلا ىلع ضبقلا "سامح" ةموكح ةطرش تقلأ ليربأ 25 يفو
، يريخ رمع بردتملا ، ريد ةنيدم نع مليف ريوصتب امهمايق ءانثأ يواعلبلا  اعضخ ثيح حلبلا
 امك. هسفن مويلا نم ةرخأتم ةعاس يف امهليبس ءالخإ متي نأ لبق يلخادلا نمألا زاهج مامأ قيقحتلل
، زاهجلا مامأ ويام 19 يف قيقحتلل عضخ  سنارف" ةانق لسارم هللا اطع حالص ةمالس يفحصلا هتاذ

24 "،  ءاعدتسالل ضرعت امك 33.ةيسنرفلا ةانقلا اهتثب ةيفحص داوم ببسب كلذو ةيسنرفلا
 ءاهنإل يبعشلا كارحلا يف نيطشانلاو نينودملا ءاطشنلا نم ددع سطسغأ يف باوجتسالاو

، ، قرز ءابإ لثم ماسقنالا ، لامك دمحمو يعربلا ، ءالع دعسأو رطم  رثإ كلذو يواطفصلا
، ةصاخ ةيملاع تارمتؤم وأ تاودن يف مهتكراشم  48 زاجتحالل يوافطصلا ضرعت دقو نينودملاب

،  يفحصلا ضرعتو 34.نيرخآلا نم لاقنلا فتاهلاو بوساحلا ةزهجأ تردوص نيح يف ةعاس
                                                           

، نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،التعبیر والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة ةالحق في حری -  31
  .مرجع سبق ذكره

، الدفاع "إلیھا بعدم اإلساءة"وُتجبر آخرین على توقیع تعھدات  ،من الدخول إلى غزة "بي بي سي"تمنع مراسل الـ "حماس"  32
   .2011سبتمبر  30،)سكایز(عن الحریات اإلعالمیة والثقافیة 

2-http://skeyes.wordpress.com/2011/09/30/65456456465/  
  .المرجع السابق -  33
  .المرجع السابق -  34

 ،"حماس تقوم باستجواب واعتقال النشطاء الشباب وبقمع االحتجاجات"النشطاء  ةیجب الكف عن مضایق: ةغز ،یضَاوانظر أ - 
  .2011غسطس أ 22 ،ھیومان رایتس ووتش

1-http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/22  
اع عن الحریات مركز الدف ،2011 أغسطسفي شھر  ةوالثقافی ةعالمیقریر سكایز عن انتھاك الحریات اإلت: وانظر ایضًا - 

  .2011سبتمبر  8 ،"سكایز"  ةوالثقافی اإلعالمیة
http://skeyes.wordpress.com/2011/09/08/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-
%e2%80%9c%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%b2%e2%80%9d-

http://skeyes.wordpress.com/2011/09/30/65456456465
http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/22
http://skeyes.wordpress.com/2011/09/08/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-
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 ةفقول هتيطغت ءانثأ سطسغأ 16 يف زاجتحالل" افو" ةينيطسلفلا ءابنألا ةلاكوب ليبط دومحم يحتف
، مويلا ءاسميف هليبس يلخأ مث  ،ايروس اهدهشت يتلا رزاجملا دض ةيجاجتحا  هرابجإ دعب يلاتلا
  35.اهب صخرم ريغ تايلاعف يف ةكراشملا مدعب دهعت ىلع عيقوتلا ىلع

، دومحم طشانلاو نودملا "سامح" نمأ ةزهجأ تلقتعا ربمفون 23 يفو  ىلإ هتوعد دعب رابربلا
 مهنيب ،نيرخآ نينودم باوجتسا ىرج امك. عراشلا تاحومطل بيجتست ،ةيبابش لظ ةموكح ليكشت
  36.فسوي خيشلا دمحمو يلع نب راشبو يوافطصلا دعسأ

، نم ريخألا عوبسألا يفو  نم ضوع دايز لسارملاو حالص وبأ حالص يفحصلالقتعا  ربمفون
،" سرب راوسأ" ةلاكو ،" راهنلا" ةلاكو ريرحت سيئر اغألا يناهو ةيرابخإلا  ىرج امك ةيرابخإلا
 ضعبترسف و ."ةيفاقثلا مايألا"و" ءاسنلا توص" يتديرج يف ةيفحصلا سيمخ لانم باوجتسا
مهنأ يف كشتو حتف ةكرحل نيلاوملا نمض مهفنصت سامح ةموكح نأب تاءارجإلا هذه ريراقتلا  ،
  37.هللا مار ةموكح تارابختساب ةلص ىلع

، ةفضلا يف امأ  بتاكلا 2011 رياني 16 يف ةيليقلق يف يئاقولا نمألا زاهج لقتعا دقف ةيبرغلا
، ماصع  رشنلا نم ةعونمملا" نيطسلف" ةفيحص يف اهرشن تالاقم لوح قيقحتلل عضخأو رواش
، ةفضلا يف عيزوتلاو  ةينطولا ةدحولا نم لينلاب تاماهتا اقحال ةماعلا ةباينلا هل تهجوو ةيبرغلا
، وحنل يظفحتلا زاجتحالا نهر رواش لظ دقو. ةمألا ءافص ريكعتو ة لافكب هنع جرفي نأ لبق رهش
  38.رياربف 13 يف ةيلام

،" سدقلا" ةانق لسارم ةرمامح حودمم  رياربف 7 يف يئاقولا نمألا زاهج لقتعا امك  يتلا ةيئاضفلا
، عاطق نم ثبت ، لوح باوجتسال ضرعتو ةزغ ، ةهج ىدل لمع نع ثحبلاب حصنو هلمع  ىرخأ

                                                                                                                                                                             
%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-
%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3/ 

، نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،التعبیر والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة الحق في حریة 35
  .مرجع سبق ذكره

  .2011نوفمبر  28 ،سكایز ،غزة یعتقل المدّون والناشط محمود البربار في“ حماس”أمن  36
http://skeyes.wordpress.com/2011/11/28/87984984984987979/  

  .2011دیسمبر  1 ،سكایز ،"التعامل مع حركة فتح"یعتقل صحافیین بتھمة " حماس"أمن  37
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/246  

، نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،الوطنیة الفلسطینیةالحق في حریھ التعبیر والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة  38
  .مرجع سبق ذكره

  : یضًاأوانظر 
 اإلعالمیةمركز الدفاع عن الحریات  ،2011عالمیة والثقافیة في شھر فبرایرحول انتھاك الحریات اإل" سكایز"ر تقری - 

  .2011فبرایر  9سكایز، ة،والثقافی
https://skeyes.wordpress.com/2011/03/09/256696/  

http://skeyes.wordpress.com/2011/11/28/87984984984987979
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/246
https://skeyes.wordpress.com/2011/03/09/256696
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، ماظنلاب لالخإلا مدعب دهعت ىلع عيقوتلا ىلع هليبس ءالخإ لبق ربجأو  لمعلا نع فقوتلاو ماعلا
  39.ةيبرغلا ةفضلا يف ةينوناق ريغ ةانق حلاصل

 نمألا زاهج نم مايأ ةثالث ةدمل لاقتعالل ةنوسح اضر نيلودجم ةيفحصلا ءاقشأ نم نانثا ضرعتو
، يف يئاقولا  توص" ةديرج حلاصل ةلسارم لمعت يتلا ةيفحصلا ىلع طغضلا فدهب سطسغأ
، ،"بابشلا ،" تايرابخإ" ةكبشو ينيطسلفلا  بلطل ةباجتسالا تضفر دق تناك يتلاو ةينورتكلإلا
، بسحبو. سلبان ةظفاحمب يئاقولا نمألا زاهج نم اهئاعدتسا  ةدع تقلت نأ قبس دقف نيلودجم
، ةزهجأ حلاصل نولمعي مهنأ اوعدا صاخشأ نم فتاهلا ربع تاديدهت  نع اهريرقت رشن دعب ةينمأ
، يف نييسايسلا نيلقتعملا يلاهأل ماصتعا  يف ةيبطلا ءاطخألا لوح ةيفحص تاقيقحتب اهمايقو سلبان
  40.ةينيطسلفلا تايفشتسملا

، لامج لاهتبا ةيفحصلا ةينمأ رصانع تعنم دقو  قرشلا دصر زكرم حلاصل لمعت يتلا روصنم
 سامح ةكرحل ةعباتلا حالصإلاو رييغتلا ةلتك باون بتكمل ةيمالعإلا ةقسنملاو ،مالعإلل طسوألا
، ةظفاحم يف  13 يف نييسايسلا نيلقتعملا يلاهأل يملس عمجت ةيطغت يف اهلمع لامكتسا نم سلبان

، ، ميلست ةيئاسنلا ةطرشلا نم رصانع اهنم تبلطو وينوي  ءادتعالا ىرج تضفر امدنعو اهتاريماك
  41.برضلاب اهيلع

  
  :ةيملسلا تاجاجتحالاو تاعمجتلا عمق

، تاعمجتلا ىلع طوغضلا تلصاوت  ةموكحو ةيبرغلا ةفضلا يف هللا مار ةموكح لبق نم ةماعلا
، دودح زواجتت تاعامتجالا دقع ىلع ةمراص ريبادت ناتموكحلا تضرفو. ةزغ  يفتكي يذلا نوناقلا
 ميظنت لبق يمسر صيخرتىلع لوصحلا ن اتموكحلا طرتشت امنيب ،ةيمسرلا تاهجلا راطخإب طقف
  .ةيريهامج تايلاعف وأ تاعامتجا

                                                           
، نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،التعبیر والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة ةالحق في حری -  39

  .مرجع سبق ذكره
 ،)مدى(، المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیة 2011 فبرایرانتھاكات الحریات اإلعالمیة خالل شھر : یضَاأوانظر  - 
  .2011مارس  8

-http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&view=article&id=553:
2011&Itemid=84-2011&catid=81:  

، نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،التعبیر والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة ةالحق في حری  40
  .مرجع سبق ذكره

  .المرجع السابق  41

http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com_content&view=article&id=553:
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 رياني علطم يف اهتالافتحا حتف ةكرح ميظنت نود ،ةزغ عاطق يف ةينمألا ةزهجألا لوحت يكلو
، نيعبرألاو ةسداسلا ىركذلاب 2011  ةفلتخم ءاحنأ يف حتف ةكرح رداوك ءاعدتساب تماق اهقالطنال

، عاطق نم ةلماعملاو حربملا برضلل مهضعب ضيرعتعم ،مهزاجتحاو مهعم قيقحتلا و ةزغ  ،
  .ةنيهملا

 ماسقنالا ةلاح ءاهنإب ةبلاطملا جاجتحالا ةكرح سامح نمأ ةزهجأ تعمق رياربف 11يفو 
 مويلا يفو. حلبلا ريدو سنوي ناخو حفر يف حتف رداوك نم تارشع تزجتحا ثيح ،ينيطسلفلا
، ناخ ةنيدم يف نيرهاظتملاب سامح ةكرح راصنأ مدطصا رهاظتلل ددحملا  ةطرشلا تلخدتو سنوي
، نم اددع تلقتعاو ،ةرهاظملا ضفل جرفأ و ةردابملا لوح قيقحتلل اوعضخ نيذلا نيرهاظتملا

  42.يلاتلا مويلايف مهنع 

 يف نيتموكحلا نيبلاطمو ،سرام 15 يف رهاظتلل ةيبابش تاعومجم اهتقلطأ يتلا ةوعدلا رثإ ىلعو
، يسايسلا ماسقنالا ةلاح ءاهنإب ةيبرغلا ةفضلاو ةزغ  رياربف فصتنم ذنم عاطقلا دهش ينيطسلفلا
، ءاطشنلا طاسوأ يف زاجتحالاو قيقحتلاو ءاعدتسالا تاءارجإ ديازت  ىلع مهضعب ربجأو بابشلا
عراوش يف رشتنا سرام  15يفو  43.مهنع جارفإلا ليبق نوناقلاب مازتلالاب تادهعت ىلع عيقوتلا

، يصعلا نولمحي ،يندم يزب صاخشألانم ريبك ددع ةزغ   مايخلا مدهباوماق ثيح  تاوارهلاو
 صاخشألا ءالؤه عم نواعتلاب ةطرشلا تماقو. ماصتعالا لجأ نم نورهاظتملا اهماقأ يتلا
 هذه ترركتو. برضلاب نييفحصلاو تارهاظتملا ىلع ءادتعالاو نيرهاظتملا لاقتعاو ةقحالمب

 ةعماج مرح لخاد تابلاطلاو بالطلا نم تائم ماصتعا ةهجاوم يف يلاتلا مويلا يفتاسرامملا 
،  نم ريبك ددع محتقا هتاذ مويلا يفو. هتحاسب نيمصتعملا ىلع ءادتعالاو هماحتقا مت يذلا رهزألا

، سدقلا ةعماج مرح ةطرشلا دارفأ ةنواعمب تاوارهلاو يصعلاب نيحلسملا صاخشألا  اودتعاو اضيأ
 عم ةلثامم ةفينع تاهجاوم ةيلاتلا مايألا تدهش امك. تابلاطلاو بالطلا ىلع حربملا برضلاب
 يف لاقتعالاب ةبوحصملا عمقلا تاسرامم ترركتدق و 44.ماسقنالا ءاهنإل ةيعادلا تاعمجتلا ضعب
، مت يتلا ةريسملا لالخ ،نيرهاظتملا طاسوأ   45 .سرام 30 يف ضرألا مويل ءايحإ اهميظنت

                                                           
  .المرجع السابق  42
  .المرجع السابق 43

 ةموسس ،السلمیة في قطاع غزة بشأن االعتداء على التجمعات والمسیرات "الحق"بیان صحفي صادر عن مؤسسة : وانظر أیضَا
  .2011مارس   16 ،الحق

http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=141  
، نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،التعبیر والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة ةالحق في حری 44

  .مرجع سبق ذكره
  .المرجع السابق  45

http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=141
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، عمقلا نم ةينيطسلفلا ةحلاصملاب ءافتحالل ليربأ 27 يف يوفع يملس عمجت ملسي ملو  ثيح اضيأ
 صاخشأ 5 تلقتعاو .ةزغ برغ لوهجملا يدنجلا ةحاس يف نيكراشملا ىلع ةطرشلاتدتعا 

، ثحابملا راقم دحأ ىلإ اوديتقا   46.مهليبس يلخي نأ لبق ةماعلا

، يف ةيبعشلا ةروثلا تايلاعف عم اينماضت اماصتعا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت  لبق نم هضف مت رصم
، هيف نيكراشملا نم ةينامث ليحأو ،2011 رياني 31 يف سامح ةطرش  قلطي نأ لبق قيقحتلل
، مويلا يف مهحارس  ريغ تارهاظم يأ يف ةكراشملا مدعب تادهعت ىلع اربج عيقوتلا دعب هسفن
ببسب صاخشألا نم اددع سامح نمأ ةزهجأ تلقتعا سطسغأ 16 يفو .ةصخرم  يف مهتكراشم، 
  . يروسلا بعشلا عم نماضتلل ةيجاجتحا ةفقو

، ةحلاصملا قافتا عيقوتبقع ،ويام  31يفو   همظن رمتؤم دقع سامح ةطرش تعنمو ةينيطسلفلا
، ىلإ يعادلا راذآ 15 بابش فالتئا ، رمتؤملل ددحملا عقوملا ةطرشلا ترصاح ثيح ةحلاصملا
، يصعلاب برضلاب نيعمجتملا قيرفتب تماقو  مهليبس تلخأ بابشلا نم ةسمخ تلقتعاو تاوارهلاو
  47.اقحال

 تعنم دقف .ةفلتخم تابسانم يف يملسلا عمجتلا ةيرحل ةلثامم تاكاهتنا ةيبرغلا ةفضلا تدهش دقو
 ،2011 رياربف 2 يف هللا مارب رصم يف ةيبعشلا ةروثلا عم اينماضت اعمجت نمألا ةزهحأ
، ىلع لوصحلا مدع ىوعدب ،هيمظنم ضعب تزجتحاو  ىلع برضلاب تدتعا امك صيخرت
، 17 يفو. رياربف 5 يف لثامم ينماضت عمجت يف نيكراشملا  سرادملا بالط ضرعت رياربف
، مار يف ةيملس ةريسم يف مهتكراشمل برضلاب تاءادتعال   .ةيرصملا ةروثلا عم انماضت هللا

، ةنيدمب ةيملس ةريسم عنمل نمألا تاوق تلخدت - ةينيطسلفلا ةبكنلا ىركذ- ويام 15 يفو  ليلخلا
 يلاهأل اماصتعا وينوي 13 يف ةطرشلا تضف امك .نيكراشملا ىلع تاوارهلاب برضلاب تدتعاو
 ةعباتلا حالصإلاو رييغتلا ةلتك نع يعيرشتلا سلجملا ءاضعأ نم ددع هيف كراش ،نيلقتعملا
 بزح ويلوي علطم يف اهيلإ اعد تاريسم عنمل ةوقلا نمألا ةزهجأ تمدختساو ،سامح ةكرحل
، ريرحتلا ، ةفالخلا رايهنال نيعستلا ىركذلل ءايحإ يمالسإلا  نم تارشعلا ضرعتو ةيمالسإلا
  48.هللا مارو سلبانو مركلوطو ليلخلا ندم يف لاقتعالاو برضلل بزحلا راصنأ

                                                           
  .المرجع السابق  46
  .المرجع السابق  47
  .2011یولیو  3 ،نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،ةسالمي في الضفالتحریر اإلدین تفریق مسیرات حزب المركز ی  48
-http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8813:2011

29&Itemid=194-31-06-24-11-09&catid=39:2009-04-12-03-07  

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8813:2011


15 
 

  :ناسنإلا قوقح يعفادمو يندملا عمتجملا تامظنم ىلع طوغضلا

 فشك سطسغأ يفف .تايعمجلا لمع ىلع ةيمكحتلا دويقلا نم اديزم ةزغ يف تاطلسلا تضرف
، ءارزولا سلجم نم رارق رودص نع باقنلا  ةيذيفنتلا ةحئاللا ىلع تاليدعت لاخدإ نمضتي ةزغب
، تائيهلاو ةيريخلا تايعمجلا نوناقل  تاليدعتلا مزلتو. ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن نود نم ةيلهألا
، يأب ةصتخملا ةرازولا ةافاومب ةيلحملا تائيهلاو تايعمجلا عورف عيمج  وأ قئاثو وأ تادنتسم
، لاح يف قاروأ  تايعمجلا عورف تاطاشنو لامعأ ةعباتم ةيحالص ةرازولا حنمتو اهبلط
 هذه تعضخأ امك. اهل ةصصخملا ضارغألا يف تقفنأ دق اهلاومأ نأ نم تبثتلا ىوعدب ،تائيهلاو
، ةفاكل ةينيطسلفلا يضارألا يف ةلجسملا ةيبنجألا تائيهلاو تايعمجلا عورف تاليدعتلا  يتلا ماكحألا
 ةزغب ةموكحلا تردصأسطسغأ  2يفو  .نوناقلا ىضتقمب ةيلحملا تايعمجلاو تائيهلا اهل عضخت
 ةهج نم لومم عورشم يأ ذيفنت ةيحبرلا ريغ تاسسؤملاو ةيريخلا تايعمجلا ىلع رظحي ارارق

، ، ةزهجألاو ينطولا نمألاو ةيلخادلا ةرازو ةقفاوم دعب الإ ةحنام  لكشي يذلا رمألا ةصتخملا
 ريغ تامظنملاو ةماعلا نوئشلل ةماعلا ةرادإلا تنلعأ امك .هتاذ تايعمجلا نوناقل ةيرهوج ةفلاخم
، عاطقب ينطولا نمألاو ةيلخادلا ةرازوب ةيموكحلا  يف نيكراشملا رفس نأشب ةصاخ تاميلعت ةزغ
، تايعمجلا ةطشنأو جمارب  تاميلعتلا هذه مزلت .ىرخأ لود يأ وأ ةيبرغلا ةفضلا ىلإ ةيلهألا
 ةهجلاو نيكراشملا تانايبو رفسلا نم فدهلاب اهتطاحإو ،رفسلا نم نيعوبسأ لبق ةرادإلا ةعجارمب
،ملا   49.تايعمجلا نوناق نم دنس يأل رقتفي ام وهو ةفيض

 ىرسألا ةرازو ةكراشمب ضيرحت ةلمح ىلإ ناسنإلا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا ضرعتامك 
، نيدلا زع بئاتكو نيررحملاو  بلاطي كرتشم نايب ىلع وينوي 24 يف زكرملا عيقوت دعب ماسقلا
،اش داعلج يليئارسإلا يدنجلا ةلماعمب  قفو برحلا ىرسأ ةلماعم سامح ةكرح هلقتعت يذلا طيل
  50.يلودلا نوناقلا

 ةفاشكلا ةيعمج اهنيب ؛تايعمجلا نم ددع لحو قالغإب ةزغ يف سامح ةموكح تماق ماعلا لالخو
، تادشرملاو ، اهقالغإب يلخادلا نمألا زاهج نم ارارق 2011 رياربف يف تقلت يتلا ةينيطسلفلا
تلصحوتسسأت ةيعمجلا نأمغرب ،طاشنلاب  صيخرت ىلع اهلوصح مدع معزب  صيخرتلا ىلع ، 

                                                           
  ،نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،ةللحق في تكوین الجمعیات في السلطھ الفلسطینی ةتقریر حول االنتھاكات الفلسطینی  49

  .2011نوفمبر 
  http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_spi/ngo2.pdf  

  ،نسانق اإللمركز الفلسطیني لحقوا ،ةین الجمعیات في السلطھ الفلسطینیللحق في تكو ةتقریر حول االنتھاكات الفلسطینی  50
  .مرجع سبق ذكره

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_spi/ngo2.pdf
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 لخاد عورف ةسمخ اهل تسسأت هبجومبو ،ةزغو ةفضلا نيب ةينيطسلفلا ةطلسلا ماسقنا لبق
 تايقابلا" ةيعمج رقم ليربأ 1 يف ةزغ يف يلخادلا نمألا زاهج قلغأ امك 51 .ةزغ تاظفاحم
، عاطق لامش" تاحلاصلا  52.ةزغ يف عيشتلا ةرهاظ لوانت اريرقت اهرشن نم دحاو موي دعب ةزغ
 يبابشلا كراش ىدتنم" ةيعمج لحب ارارق ةزغ ةموكح يف ةيلخادلا ريزو ردصأ ويلوي يفو
ةرازو ىدل ةلجسم ةيعمجلا  نأمغر  ،صيخرت ىلع ةزغ يف اهعرف لصحت مدع ىوعدب ،"يريخلا
 بجومب اهل قحيو ،سدقلا يف يسيئرلا اهرقم تراتخاو ،2004 ماع ذنم ةينطولا ةطلسلاب ةيلخادلا
، يضارألا يف عورف حتف صيخرتلا   53.ديدج نم ليجستلل ةجاحلا نود ةينيطسلفلا

 زكرم ريدم ناوشن دومحم مراك يماحملا ةزغ يف نمألا ةزهجأ تعدتساليربأ  30 يفو
، قوقحو ةيطارقميدلا . لامعلا قوقح نع نيعفادملا ءاطشنلاو زكرملا يفظوم نم اددعو نيلماعلا
 عاطق يف ةطرشلا تعنمامك  54.يلاتلا مويلا يف لامعلا ديعب لافتحالل ةررقملا تاريسملا ةيشع
 لوح ارمتؤم اضيأ تعنمو. ةيمالعإلا" نيمأ" ةكبش هتمظن ،يلعافتلا مالعإلا لوح ارمتؤم ةزغ
  55".ةاواسم" ءاضقلاو ةاماحملا لالقتسال ينيطسلفلا زكرملا همظن ،ةأرملا قوقح

، عمتجملا تامظنم لمع ىلع ةيفسعتلا دويقلا تلصاوتةبيرغلا  ةفضلا يفو  دويقلل ادانتسا يندملا
 ةيلخادلا ةرازو موقت ثيح. 2007 ماع سامحو حتف نيب عارصلا عالدنا ذنم ةدمتعملا ةيفسعتلا
 ماعلا نأ نم مغرلا ىلعو. ةرداصلا تائيهلاو تاسسؤملاو تايعمجلا صيخارت عيمج ةعجارمب
، حتف نيب ةحلاصملا قافتا عيقوت دهش يلاحلا  عمتجملا تامظنمىلع سكعني مل كلذ  نإف سامحو
 - سامح ةكرح ىلع ةبوسحم اهمظعم– ةيعمج 103 تلاط يتلا لحلا تارارق تلظ ثيح ،يندملا
، سامح ىلع ةبوسحم تايعمج ليجست ىلع ةددشملا دويقلا تلاز امو .لوعفملا ةيراس  ءاوس ةمئاق
 ةيفلخ ىلع ةيلهأ تاسسؤم مايقب حمسي ال نوناقلا نأ ىواعد تحت وأ ،ةينمأ تارابتعاب اعرذت

                                                           
    .المرجع السابق  51
  .المرجع السابق  52
  .المرجع السابق  53
غزة، منع تجمع سلمي للعمال في عید  المركز یدین استمرار تقیید الحق في التجمع السلمي من قبل الحكومة الفلسطینیة في  54

   .2011مایو  2 ،نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،العمال العالمي
-http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8656:2011

29&Itemid=194-31-06-24-11-15&catid=39:2009-06-11-02-05  
  ،نسانالمركز الفلسطیني لحقوق اإل ،ةالفلسطینی ةللحق في تكوین الجمعیات في السلط ةتقریر حول االنتھاكات الفلسطینی  55

  .مرجع سبق ذكره

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8656:2011


17 
 

 ةلصتملا ،ايلعلا لدعلا ةمكحم تارارق ذيفنت ضفرت هللا مار ةموكح تلاز امو. ةينيد وأ ةيسايس
  56.تايعمجلا ضعب قحب ةيلخادلا ةرازو نم ةيفسعت تارارق ءاغلإب

  
  :يفسعتلا مادعإلا ركتحت سامح

 نييندم ةلاحإ يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يروثلا تابوقعلا نوناق فظوت سامح ةموكح تلظ
، ىلإ اهتبوقع لصت مهتب ةزغب ةمئادلا ةيركسعلا ةمكحملا ىلإ  اذه نأ نم مغرلا ىلع مادعإلا
  .ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلع هضرع مدعل رظنلاب ةيروتسد نعاطمب طاحم نوناقلا

، ماكحأ ذيفنت يف سامح ةطلس ترمتسا امك  يساسألا نوناقلل قرخ نم كلذ هلكشي ام مغر مادعإلاب
،   .ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا سيئر لبق نم قيدصتلاب ةبوقعلا هذه ذيفنت نهري يذلا ينيطسلفلا

، 6 قحب مادعإلاب اماكحأ ةيركسعلا مكاحملا تردصأ 2011 ماع لالخو  مهتب مهتنادإ دعب صاخشأ
 اونيدأ دق اوناك صاخشأ ةعبرأ قحب مادعإلا ةبوقع ذيفنت ىرج امك. باهرإلا وأ رباختلا وأ ةنايخلا
  57.ةلثامم مهتب قباس تقو يف

                                                           
الحترام القانون محدداتھ،  الشرطة تعیق اجتماع شبكة أمین اإلعالمیة وتفض اجتماع مركز مساواة مركز المیزان یدعو  56

  .2011دیسمبر  5 ،نسانن لحقوق اإلمركز المیزا
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=13057&ddname=peaceful 
assembly&id_dept=9&id2=9&p=center  

  :انظر ،2011خالل العام  ةوالنافذ ،للمزید من التفاصیل حول أحكام اإلعدام الصادرة 57
 ةالمستقل ةالھیئ ،ةالفلسطینی ةالوطنی ةوالحریات في مناطق السلط نسانالتقریر الشھري حول االنتھاكات الواقعھ على حقوق اإل - 

  .2011مارس   ،نسانلحقوق اإل
http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20MARCH%202011.pdf  

 ةالھیئ ،ةالفلسطینی ةالوطنیھ ةوالحریات في مناطق السلط نسانعلى حقوق اإل ةالتقریر الشھري حول االنتھاكات الواقع - 
  .2011مایو  ،نسانلحقوق اإل ةالمستقل

http://www.ichr.ps/pdfs/maymr2001.pdf  
-Monthly Report on Violations of Human Rights and Public Freedoms in the Palestinian-
controlled Territory The Independent Commission for Human Rights،April 2011، 
http://www.ichr.ps/pdfs/ICHR%20monthly%20report%20-%20april%202011%20-%20eng.pdf 

   .2011مایو  4، نسانعلى الرغم من عدم مصادقة الرئیس الفلسطیني على الحكم، المركز الفلسطیني لحقوق اإل - 
-2011http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8664:

29&Itemid=194-31-06-24-11-00&catid=39:2009-39-08-04-05  
 ةالمستقل ةالھیئ ،ةالفلسطینی ةالوطنی ةوالحریات في مناطق السلط نسانعلى حقوق اإل ةالتقریر الشھري حول االنتھاكات الواقع - 

  .2011یولیو  ،نسانلحقوق اإل
-http://home.ichr.ps/ar/1/5/595/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1

-%D8%AD%D9%88%D9%84-D8%B2%D8%AA%D9%85%D9%88%
-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA

-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=13057&ddname=peaceful
http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20MARCH%202011.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/maymr2001.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/ICHR%20monthly%20report%20-%20april%202011%20-%20eng.pdf
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8664:
http://home.ichr.ps/ar/1/5/595/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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-%D8%AD%D9%88%D9%84
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-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.htm  
   .2011مایو  4، نسانعلى الرغم من عدم مصادقة الرئیس الفلسطیني على الحكم، المركز الفلسطیني لحقوق اإل - 
-http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8664:2011

29&Itemid=194-31-06-24-11-00&catid=39:2009-39-08-04-05  
.2011 أكتوبر 13 ،نسانالمحكمة العسكریة في غزة تصدر ثالثة أحكام إعدام جدیدة، المركز الفلسطیني لحقوق اإل -   
-http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9059:2011

29&Itemid=194-31-06-24-11-02&catid=39:2009-54-09-13-10  

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8664:2011
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9059:2011

