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  3122أ َ ب س   

 : الحق فٍ الزعلُم

 حبلخ قرَخ عىررب
الحق في التعليم هو من  بسن ح حقنوق اانن ل  الن   نن  
عليه ااعال  العللمي لحقوق اان ل  سلاضلفة الى العديند 

سنللغمم من   لنإ فن   .  م  إتفلقيلت حقوق اان ل  الملزمة
حق الحلسة الفل حينيي  في التعلينم سعيند عن  الواقني سحين  
ُينتهإ ه ا الحق وميغه م  الحقوق سشكٍل م تمغ وممنهن  
منننن  مننننالل مملغ ننننلت و يل ننننلت  ننننلحلت ااحتننننالل 

 .اا غائيلي
 

من  سداية ااحتالل الع كغ  اا غائيلي للنضفة الرغسينة و 
علننت المنداغو و الملمعنلت  1967قحلع مزة فني عنلم 

الفلن حينية من  إهمننلل الن لحلت اا ننغائيلية سحين  مفلننت 
ع  حملية بو دعم العملية التعليمية، و قند تنم ح نغ العديند 

 نلهمت الحوامنز العن كغية سعغقلنة م  المواد الدغا نية و
صننول المعلمينن  والحلسننة الننى الملمعننلت و الم  نن لت و

التعليمية وومند حنل ت من  ااسعنلد سلاضنلفة النى حنل ت 
اوامننننغ العنننن كغية اإمننننالق المننننداغو لنننن نوات سفعننننل 

وقننند وصنننلت هننن ه التحنننديلت النننتي وامهنننت .  اا نننغائيلية
المعلمي  و الحلسة الفلن حينيي  علنى حنٍد  نواج بومهنل من  
مننالل الهممننلت المسلشننغة منن  قسننل الميننن والمنن توحني  
على الحالب والمو في  والم   لت التعليمية فنضال  عن  
اآلثنننلغ الرنننيغ مسلشنننغة ل يل نننلت ا حتنننالل النننتي تننن سست 
سننتغد  ااحننوال اامتملعيننة وااقتننصلدية و تغامنني فنني 

 .حللة الصحة النف ية مّغاج الصدملت
 

تعّغض حنالب قنغينة عنوغتنل  2011من  سداية شهغ آ اغ 
للعديد م  ا نتهلكلت المحيغة فني حنقنوق ا ن نل ، كنل  

فني بعنقنلب منغينمنة النقنتنل .  م  ضمنهل الحق في التعنلنينم
الوحشية لعلئلة ا غائيلية م  مم ة بفنغاد فني م نتنوحنننة 
إيتملغ الريغ قلنونية المملوغة لقغية عوغتل والقلسنعنة عنلنى 
بغاضيهل، قلمت قوات ا حتالل ا  غائيلي سشن  حنمنالت 
دهٍم وا عة للقغية تضمنت اعتقنل ت منمنلعنينة وتنعن نفنينة 

في ضنوج هن ه ااحندا  ينقنوم .  سحمة التحقيق في الحلدثة
ه ا التقغيغ سترحية آثلغ العمنلنينلت ا  نغائنينلنينة عنلنى منل 
يقلغب المئة حللب م  عوغتل والملتحقي  سملمعنة النننمنل  

  .الوحنية في نلسلو

 

نًحخ ربسَخُخ عٍ لشَخ 

 عىسرب

 
 60500قغية عوغتل هي قغية زغاعية ين كنهل منل يقنلغب 

ننن مة وتقنني سننللقغب منن  مدينننة نننلسلو فنني  شننملل الننضفة 
 .الرغسية

 
 220000علننى الننغمم منن  ب  منن لحة القغيننة تننصل الننى 

تقغيسنننل  حيننن  مع مهنننل ممنننص   (  فننندا  50436)دوننننم 
 120000للزغاعة، ف نه يتع غ الوصول الى منل يقنلغب ال

س سب إقلمة م توحنة ايتمنلغ و التني (  فدا  20965)دونم 
منن توح  فنني عننلم  10000وصننل عنندد  ننلكنيهل حوالنني 

كنتيمنننة لمنننصلدغة ااغاضننني لمننن  العديننند مننن  .  1984
المنزاغعي  فنني القغيننة الننى العمننل فنني ا ننغائيل منن  بمننل 
إعللة عنلئالتهم ولكن  ومني سننلج منداغ الفنصل العننصغ  
وعدم منن  التنصلغي  الالزمنة لندمول ا نغائيل سنللتواز  
مي عنزل المنحقنة النصنلعية فني مديننة ننلسلو الممنلوغة، 
فقننند تقلنننصت فنننغ  العمنننل سنننشكٍل ملحنننو  ممنننل تننن سب 
سلغتفننلع منن تويلت الفقننغ ووصننول ننن سة السحللننة الننى مننل 

 .في القغية% 30يزيد ع  
 

سلاضننلفة إلننى مننصلدغة منن لحلت شل ننعة منن  بغاضنني 
تعغض  نكل  عوغتنل  ، فقدالقغية لصلل  م توحنة ايتملغ

للعديننند مننن  المنننضليقلت والهممنننلت العنيفنننة مننن  قسنننل 
م توحني ايتملغ سحي  كل  هنللإ  نمل موثنق للعنشغات 
منن  الحننواد ، ويمنن  سللنن كغ تلننإ الننتي يتعننّغض لهننل 
المزاغعنو  فني محلولنة وصننولهم إلنى بغاضنيهم سننللقغب 

فننني العنننلم الملضننني قُتنننل مزاغعنننو  .  مننن  المننن توحنة
مغاهقو  سحلقلٍت نلغية بحلقت على م لفة قغيسة من  قسنل 
منننود ا ننغائيليي ، و سننللغمم منن  ب   ننغو  وفننلتهم   
تزال ميغ واضحة، إ  ب   واسق المينن ا  نغائيلي فني 
الحملية المحلقة للم توحني  حتى ال ي  ي تمدمو  العنن  
ضد ااسغيلج، تمعل العديد م  بهل القغية على قنلعة سن   
حلدثننة قتننل المننغاهقي   سنند وب  حننصلت ستحننغيٍض منن  

 .الم توحني 
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قُتلننت علئلننة يهوديننة تننضمنت ثالثننة  2011آ اغ  11فنني 

بحفلل سنشكل وحنشي فني مننزلهم دامنل من توحنة ايتمنلغ 
وفي مضو   لعلٍت قليلة و سنللغمم من  مينلب اادلنة بو 
ب  مننشتسه سهننم، كننل  الننغد الفننوغ  للحكومننة ا  ننغائيلية 

صىسح عبئهُخ ُيضلذ عهً أَدذٌ اندجدُدىد 

االعشائُهٍُُ عُذ إلزحبيهى إحذي انًُبصل 

  فٍ لشَخ عىسرب



ستنفينن  عملينٍة لقتنل العلئلننة "  إغهنلسيو  فلن حينيو "س تهنلم 
وبعلنت ع  حملة وا عة للتحقيٍق فني مالسن لت المغيمنة 

 .  ت تهد  قغية عوغتل المملوغة
 

اقنتنحنمنت  2011آ اغ  12من  ال لعنلت النمنسنكنغة فني 
وحدات ع كغية ا غائيلية س يلغات مدغعة قغية عنوغتنل 
وقلمت س مالق مميي النمندامنل و النحنوامنز النعن نكنغينة 
. الم دية الى القغية ملنعة  ممنيني  نكنلننهنل من  النمنرنلدغة

مالل اايلم ااغسعة ااولى م  فغض ح غ التنمنول فني 
القغية قلمت قوات المين ا  غائيلي سل  تيالج علنى منل 
يقلغب الثالثي  منننز   وحنولنتنهنل النى ثنكنننلت ع نكنغينة 
ومغاكنٍز تنحنقنينق و بمنغت منمنيني  كنوغ النقنغينة منمن  

عنلمنل  سنللنتنوافند النى  40-15تغاوحت بعملغهم مل سنين  
مدغ ة القغية للتحنقنينق منعنهنم حنين  بُمن ت النسنصنمنلت 

شهدت اا لسيي ال نتنة النتنللنينة .  وعينلت الحمض النوو 
مملغ ة للعقوسلِت المملعينة ضند منمنيني  نكنل  عنوغتنل 

م  قسل قوات المين ا  غائيلي حين  قنلمنت  60500ال
سمداهمة تقغيسل  مميي منننلزل النقنغينة، وتنغافنق مني تنلنإ 
المداهملت التمغيب والعس  النرنينغ منسنغغ سنللنمنمنتنلنكنلت 
. الملصة سلاضلفة الى نهٍب لألموال واامغاض الثمنينننة

ملغات م تنمنغة، منننهنل س ل لة و تم تغويي  كل  القغية 
في  لعلت الليل المت مغة بُلقي ماللهل قنلسل صنوتنينة فني 
الشواغع وعلى المنلزل قسل الدمول اليهل عنوة  واحتنمنلز 
.  لكنيهل بو نقلهم الى قلعدة ع كغية قغيسة للتحقيق معهم

 700آ اغ حوالني  12وقد وصلت حصيلة المعتقلي  من  
امنغبة وقند شنمنلنت بحنفنل   وم نننين   200شم  منهم 
وبفلدت التقلغيغ إلنى حندو  النعنديند من  . ون لج حوامل

حواد  ا عتداج الم د  وقلمت قوات النمنينن سنعنصنب 
ااعي  سل ضلفة النى إمنسنلغ النمنحنتنمنزين  عنلنى النسنقنلج 

 .سوضعيلت م لمة والتعغض لهم سللضغب في العل 
 

آ اغ لوح  تكث  همملت الم توحني  وعملينلت  11من  
تومننل الميننن ا  ننغائيلي فنني عوغتننل، وفنني حينن   زم 
 نكل  القغيننة منننلزلهم سنن سب فننغض بوامننغ مننني التمننول 
منننلب المننن توحنو  النننشواغع وقنننلموا س لقنننلج الحمنننلغة 

وفني كنل منغٍة كنل  .  والزململت على مننلزل المنواحني 
ُيقسل ال كل  فيهل على المغوج للدفلع ع  منلزلهم قوسلنوا 

 .سقنلسل المين الم يلة للدموع
 

لقد توانت ال لحلت ا  غائيلية ع  كش  ب  منعنلنومنلت 
ني ل  ال   بُعنلن  فنينه النقنسنض  17تتعلق سللتحقيق حتى 

على قلصغي  اثنين  من  عنوغتنل لنالنشنتنسنله سنلغتنكنلسنهنمنل 
   .مغيمة القتل في الم توحنة

 

رأصُش انعًهُخ انعغكشَخ 

 عهً طالة جبيعخ انُجبح

 
ا  العمليلت الع كغية ا  غائيلية في عوغتنل منالل فنتغة 
الننشهغ والنننص  الملضننية تغكننت بهننل القغيننة فنني حللننة 
صدمة وبثغت كثيغا  على نواحي الحينلة الممتلفنة وسنشكٍل 

بكننثغ منن  ملئننة حللننب منن  القغيننة .  مننل  علننى الحلسننة
يدغ نو  فني ملمعنة النمنل  الوحنينة والنتي تسعند حوالنني  

آ اغ ُشلّت حغكتهنم  12دقيقة ع  مدينة نلسلو، ومن   15
وبضننحغوا للترّيننب عنن  النندوام ايننلم بحيلنننل  وب ننلسيي فنني 
بحيل  بمغى، وتريسوا ع  امتحلنلتهم فني سعنض الحنل ت 
سنن سب  يل ننلت اامننالق وح ننغ التمننوال وا عتننداجات 
. على منلزلهم سل ضلفة الى إعتقللهم وبفغاد م  عنلئالتهم

سل ضلفة الى  لإ، قلم المننود ستندميغ و منصلدغة سعنض 
المواد الدغا ية  كللسحو  الملمعية ممل ت سب سمن لغتهم 
لمنننشلغيي تمنننّغج ودفنننلتغ مالح نننلت للفنننصل الدغا ننني 

وبفننلد الحلسننة ب  الوضنني المتنندهوغ فنني القغيننة .  س كملننه
حغمهم م  التغكيز على الدغا ة س سب قلة النوم وااغق 
والمننصلعب ا قتننصلدية النلممننة عنن  مننداهملت الميننن 

 .ا  غائيلي

 
 صعوبات الوصول الى الجامعة

 
آ اغ فغضت قنوات ا حتنالل منني التمنول ثنال   11من  

 12مغات علنى قغينة عوغتنل، وكلننت المنغة ا ولنى فني 
آ اغ حي  ا تمغ من  ال لعلت السنلكغة لن لإ الينوم وحتنى 

م  آ اغ غمنم  16ان حلب قوات ا حتالل م  القغية في 
. بنه لم يتنم ااعنال  غ نميل  عن  وقن  حللنة منني التمنول

مالل تلإ الفتغة، لم ُي م  لل كل   سمرلدغة منلزلهم على 
ا حننالق وا   نننسب كنننل  حنننتى عنننند حنننلمتهم للنننتزّود 

سعد ب سوع من  انتهنلج .  سللمواد الر ائية واادوية لعلئالتهم
مني التموال، قلمت قنوات ا حتنالل سفغضنه منغة بمنغى 

آ اغ من  الغاسعة والنص  صسلحل  وحتى ال لد نة  22في 
نين ل  فنغض منني التمنوال للمنغة الثللثنة  9وفني .  م لجا  

سللمحنصلة لنم يتمكن  .  نين ل  13وا تمغ ه ه المغة حتى 
الحننننالب منننن  الوصننننول الننننى الملمعننننة لمنننندة قلغسننننت 

 .اا سوعي 
 

تزام  مني التمول في المغة ااولى مي مولة ا متحلننلت 
ااولى م  الفصل الدغا ي ممل تن سب سترينب العديند من  
الحنالب عنهننل سل ضننلفة الننى تنن سب التننومالت المنن تمغة 
سننشكل يومنني تقغيسننل  مننالل فننتغة الننشهغ والنننص  التلليننة 
سترينننب مع نننم الحنننالب عننن  المولنننة الثلنينننة  متحلننننلت 

ه ا الواقي دفي العديد من  الحلسنة إلنى .  الم لقلت الدغا ية
الممننلحغة سحيننلتهم عننند محننلولتهم التنن لل مننلغج القغيننة 
مالل فتغات فنغض حللنة منني التمنول من  منالل التنالل 
المالصننقة للقغيننة للوصننول الننى سلحننلت الملمعننة وكلنننت 
غحلة الوصنول النى النشلغع الغئين ي منشيل  علنى ااقندام 
محفوفننة سللممننلحغ وقنند عغضننت هنن  ج الحلسننة لمحننغ 

لحللننة مننني "  مننغقهم"ا عتقننلل وا عتننداج عليهننم سنن سب 

آذار  12منذ 

وصلت حصيلة 

المعتقلين في قرية 

عورتا الى حوالي 

شخص منهم  700

امرأة وقد  200

شملت االعتقاالت 

أطفااًل ومسنين 

.ونساء حوامل   
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كوا يظهر في الخارطح التفصيليح على الجهح ( الوٌطقح الوظللح)قريح عىرتا و هستىطٌح ايتوار 

 اليوٌى

United Nations OCHA oPt, June 2010  

يظهش ألساظٍ عىسرب يٍ 

عهدً يادبسإ إحدذي 

  انًُبصل



 .التمول
 

كمل  سق وُ كغ في ه ا التقغيغ ف نه وفني ا  نسوع ا ول 
منن  فننغض حللننة مننني التمننول بصنندغت قننوات الميننن 
ا  ننغائيلي بوامننغ لممينني  كننوغ القغيننة النن ي  تغاوحننت 
بعمننلغهم سينن  الملمنن ة عننشغ وااغسعينن  سننللتممي فنني 
مدغ نننة القغينننة، حيننن  تنننم ا نننتمواسهم وبمننن  سنننصملتهم 

سنللغمم من  ب  (.  DNA)وعيننلت من  الحمنض الننوو  
مع ننم الغمننلل والننشسلب والننصسية تننم إحننالق  ننغاحهم 
مننالل  ننلعلت منن  ا  ننتمواب، ا  ب  مننل يزينند علننى 

مننن  الحنننالب تنننم اعتقنننللهم واحتمنننلزهم لفنننتغاٍت %  30
وبكد العديد م  الحلسة س نه وسعد  لعلت قليلة من  .  حويلة

حلدثننة القتننل فنني المنن توحنة بقنندم منننود ا حتننالل علننى 
اقتحلم منلزلهم واعتقللهم مي بموتهم وآسلئهم دو  ب  إ   

بحنند هنن  ج الحلسننة بفننلد سنن   ميننن .  بو منن كغة توقينن 
 12ا حتالل قلم سلعتقلله في  لعلت اللينل المتن مغة من  

آ اغ وتننم نقلننه الننى  ننمٍ  دامننل ا ننغائيل حينن  تعننغض 
تننم إحننالق .  للننضغب والتهدينند والننشتلئم مننالل التحقيننق

 ننغا   لننإ الننشلب سعنند حوالنني شننهٍغ منن  اعتقللننه دو  
توميه ب  ُتهم له، وبدى ترّيسه عن  الدغا نة لفنتغة حويلنة 
إلى ضنيلع الفنصل الدغا ني س كملنه حين   ينضحغ النى 

وي مل على ااقل مم ة حل ٍت بمنغى من  هن ا . إعلدته
% 25النوع سحي  ت سب ا عتقلل سللترّيب ع  بكثغ من  

 .م   لعلت دوام الفصل الدغا ي
 

و كننغ الحننالب المزينند منن  العقسننلت بمننلم مرننلدغة القغيننة 
والوصننول الننى حننغم الملمعننة حننتى فنني اايننلم الننتي لننم 
ُيفغض فيهل مني التمول والتي ت سست ستريسهم بو ت مغهنم 
عننن  الننندوام كمنعهنننم مننن  العسنننوغ عنننند نقنننلح التفتينننن 
العنن كغية ااتنني بنننش ت علننى منندامل القغيننة بو ت ميغهننم 

وبفنننلد آمنننغو  سننن نهم بُضنننحغوا .  عليهنننل لفنننتغاٍت حويلنننة
لمرنننلدغة الملمعنننة سنننلكغا  لتمّننننب منعهنننم الوصنننول النننى 

فنني إحنندى .  منننلزلهم تحنن سل  لمزيننٍد منن  ح ننغ التمننوال
الحننل ت  كننغت فتلتننل  سنن   منن توحنل ا ننغائيليل حننلول 
اقتحلم الحلفلة النتي تقلّهنم ممنل وضنعهمل فني حللنة منو  
علننى  ننالمتهمل كلّمننل ملدغتننل بو علدتننل إلننى القغيننة عننند 

 . التنقل م  وإلى الملمعة
 

الحغمل  م  النوم كل  بينضل  من  العوامنل النتي  نلهمت 
سترّيننب الحننالب بو تنن مغهم عنن  الدغا ننة و لننإ مننّغاج 
الرلغات الع كغية على منلزل القغية مالل  لعلت اللينل 

العدينند .  المتنن مغة بو إلقننلج القنلسننل الننصوتية فنني الننشواغع
منن  منننلزل الحلسننة تعغضننت  قتحلمننلت ا ننتمغت حننوال 
الليل سحي  ُتمسغ العلئلة س كملهل علنى المكنو  فني مغفنٍة 

ك حندى النشواهد علنى هن ه القنضية بفنلدت إحندى .  واحدة
الحللسننلت فنني مقلسلننة بُمغيننت معهننل سنن   المنننود اقتحمننوا 
منزل علئلتهل عنند منتنص  اللينل وبمنسغوا المميني علنى 
المكنو  فني مغفنة واحندة ولنم ُين م  لهنل سللمرنلدغة إلننى 
الملمعة حتى ال لد ة صسلحل ، منيغ ب  شندة التعنب التني 
حننل سهننل سنن سب الرننلغة الليليننة حّتننم عليهننل النننوم لسننضعة 
 لعلت قسنل الن هلب إلنى الملمعنة وقند  نسب  لنإ ترّيسهنل 

 .ع  الصفو  الصسلحية
 

شكلت حمالت ا عتقلل المملعية الوا عنة اهنل النقنغينة 
وإقتحلملت المنلزل عوامل بمغى م سسة لترّيب بو تملّن  
النحننلننسننة عنن  حضننوغ الننمننحنلضننغات الننمننلمننعننيننة س ننسننب 
اضحغاغهم إلنى إعنللنة عنلئنالتنهنم بو م نلعندتنهنل عنلنى 

و ي كنغ سن   منمنيني منننلزل .  التعلفي م  همملت المين
عوغتل تقغيسل  تعنغضنت لنالقنتنحنلم وفني سنعنض ااحنينل  

كلننت مندمنغة   -ح ب إفلدات الحلسة-سشكٍل متكغغ والتي 
وتمغيسية سحي  بضحغ العديد م  الحلسة لقضلج بينلم فني 
م لعدة العلئلة اعنلدة تنغتنينب النمنننزل و تننن نينفنه من  
الصحو  المك غة واادوات النمنننزلنينة النمنلنقنلة فني كنل 
مكل  سلاضلفة الى تن ي  ااثل  والمالسو النتني تنعنّمند 

وينفنيند .  المنود  كب الححنين  والنزينت وال نكنغ عنلنينهنل
العديد م  الحلسنة سن ننهنم اضنحنغوا سندافني وامنب إعنللنة 
علئالتهم إلى العمل سد   م  النمنعنينلنين  النغئنين نينين  من  
ال كوغ س سب إحتملزهم بو انشرللهم سللمتلسعلت القضلئينة 
اموتهم وآسلئهم، كلتل الحللتي  ت سستل ستريب النحنلنسنة عن  

     .الملمعة

 
 :خسارة المواد التعلٍمٍة

 
كمنننل ُ كنننغ مننن سقل ، فقننند تغافنننق مننني اقتحلمنننلت المينننن 
ا  ننغائيلي للمنننلزل تنندميغ وا نني و مننصلدغة للممتلكننلت 
الملصننة وقنند كننل  الحننالب منن  بكننثغ الفئننلت تنن ثغا  سهنن ه 
العمليلت التي  نسست فقندا  المنواد واامهنزة المن تمدمة 
في العملية التعليمية وتدميغ ومصلدغة الممتلكلت النتي لنم 
تتسنني ستعويننضلٍت كمننل تننن  عليننه القننواني  ا  ننغائيلية 

من  الحنالب الن ي  تنم %  32ُيمدغ سلل كغ سن   . والدولية
بم  إفلداتهم بكندوا تعنغض بمهنزة الكمسيوتنغ التلسعنة لهنم 
للتنندميغ سحينن  ينن تحيل ا ننتمدامهل سلاضننلفة الننى كنن غ 
)شلشننننلت الحوا ننننيب وإلقننننلج الحوا ننننيب المحمولننننة 

Laptops( ومننصلدغة ااقننغا  الننصلسة   علننى ااغض
Hard Drives(.  )  وبفننلد ثالثننة وعننشغو  سللمئننة منن

ًتيجح لفرض 

هٌع التجىل 

حىصر الطالب 

في هٌازلهن هوا 

تسثة تالوحصلح 

تتغيّثهن عي 

الذوام الجاهعي 

لوذج أسثىعيي 

 تقريثا  

*** 

سيُضطر ها ال 

يقل عي خوسح 

طالب هي إعادج 

الفصل الذراسي 

االعتقال تسثة 

 لفتراخ طىيلح
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  غشفخ َىو طبنت ثعذ عًهُخ إلزحبو

يُضل إحذي انطالة ثعذ يذاهًزه ورفزُاه  يٍ لجم انجُىد 

  انزٍَ عكجىا انطحٍُ عهً األصبس وانمىا ثبنكزت عاىائُب  



ال ي  شملتهم المقلسالت س   المينن صنلدغ منهنم بقنغا  
 USB)ونواقننننل ت لنننن لية  )Hard Drivesصننننلسة 
Sticks .)  في إحدى المقلسالت بوض  بحند الحلسنة كين

قلم منود ا حتالل سنصب النشلمسو علنى مهنلز الكمسيوتنغ 
المتنقل المنل  سنه ومن  ثنم عنلدوا وصنلدغوه فني منلغة 

وقنند تعننغض مع ننم الحلسننة لمنن لغة .  ثلنيننة علننى المنننزل
المننواد الدغا ننية ودفننلتغ المالح ننلت ومننشلغيي تمننغج 

ومننن  ضنننم  هننن  ج علنننى ااقنننل اثنيننن  فقننندا .  وميغهنننل
مننشلغيي تمّغمهمننل ممننل قنند ي مننغ موعنند تمغمهمننل منن  

 .الملمعة
 

و كغ حللب س   المنود قلموا س لقلج مواد دغا ية منلصنة 
سه وس موته في المغحلنة ا سنتندائنينة عنلنى ااغض بثنننلج 

و كنغت حنللنسنة بمنغى كنين  قنلم .  عملية تفتين للمننزل
المنود س لقلج كتسهل وتقلغيغهل المنلمنعنينة فني سنئنغ منننزل 
العلئلة عندمل ُحلب منننهنم إمنالج النمنننزل والنوقنو  فني 

 .الشلغع عند منتص  الليل
  

بميغا  وليو آمغا ، ي كغ س   ممموعة م  الحالب قنلمنت 
سمرلدغة القغية عند سداية فغض مني التمول لكي ينتن نننى 
لهم حضوغ الدوام الملمعي وتمنننب النمنمنلحنغ النتني قند 
تصحب التنقل اليومي م  وإلى القغية ومنهم م  بُضنحنغ 
لتغإ الكثيغ م  الحنلمنلت الندغا نينة كنللنكنتنب والندفنلتنغ 
سننلاضننلفننة الننى الننمننعننلحنن  والننمننواد اامننغى الننالزمننة 

  .للممتسغات العلمية
 

التأثٍر على الوضع الجسدي 

 :والنفسً

 
إ  التنننننومالت العننننن كغية والمنننننداهملت وا عتقنننننل ت 
وا عتننداجات علننى المننواحني  شننسه اليوميننة ملّفننت بثننغا  
كسيغا  على قدغة الحلسة على التغكيز في الدغا نة وإنمنلز 
فغوضننننهم، ففنننني الوقننننت النننن   تنننن سست ستريسهننننم عنننن  
المحلضننننغات واامتحلنننننلت فنننن   العمليننننلت العنننن كغية 
المكثفننة ومننل غافقهننل منن  اعتننداجات تننغكتهم مننصدومي  
ومنهكيننن  ومنننيغ قنننلدغي  علنننى الدغا نننة، إضنننلفة إلنننى 
افتقنننلدهم للمتحلسنننلت اا ل نننية مثنننل الكهغسنننلج لننن لعلت 

 .حويلة
 

منننن  الحنننلد  عنننشغ مننن  آ اغ وحنننتى إعنننال  عملينننلت 
ااعتقلل قلمت قنوات ا حتنالل سللتومنل فني القغينة علنى 
نحو شسه يومي وا تمغت س لإ سنشكٍل متفنلوت حنتى سعند 

مننالل هنن ه الفننتغة العننصيسة وامننه .  ا عتقننل ت المنن كوغة
الننن كل  صنننعوسة فننني الننننوم سننن سب النننصغا  المننن تمغ 
وااعالنننلت الننصلدغة عنن  مكننسغات الننصوت منن  علننى 
 يلغات المينب العن كغية والقنلسنل النصوتية النتي بُلقينت 
في الشواغع سل ضلفة النى الحنغق المن تمغ علنى بسنواب 

 .منلزل القغية
 

من   نكل  القغينة %  75يضل  الى  لإ بننه تنم اعتقنلل 
ال كوغ وال ي  بُفلدوا س نه تنم تكسيلهنم و تنغكهم معنصوسي 
ااعينن  لنن لعلٍت حويلننة وصننلت إلننى عننشغ  ننلعلت فنني 

هنن ه الوقننلئي كننل  لهننل بثننغ كسننيغ علننى .  سعننض ااحيننل 
الحالب حي  ومدنل سن   بكنثغ من  ننص  الن ي  قلسلنلهنم 
شهدوا حلدثة اعتقنلل بحند بو كنال الوالندي  سلاضنلفة النى 
حل ت اعتقلل ااموة وبفنغاد العلئلنة الممتندة النتي منغت 

 .في بنصل  الليللي
 

 من  الالن ة الن َ  قبثلمنبنم عن  رعنر % 79وقد عجّر  
منننلزل عننلئالتهم لالقتحننلم الليلنني مننغتي  علننى ااقننل فنني 

وبكنند .  حينن   ننّمل آمننغو  بكننثغ منن  عننشغة إقتحلمننلت
العديد م  ه  ج إ تمدام قنوات المينن للقنلسنل النصوتية 
و المننضيئة و حننتى تلننإ المنن يلة للنندموع علننى منلزلهننم 

وعسغت اثنتنل  من  .  ايقل  العلئلة قسل الدمول اليهل عنوة  
الحللسننلت اللتينن  شننهدتل عمليننة إعتقننلل بميهمننل السننلل  منن  
العمننغ  ننسعة عننشغعلمل والنن   مننل يننزال محتمننزا  دو  
توميه تهم لنه، عن  اا نلوب العنين  المن تمدم من  قسنل 
منننود ا حتننالل عننند إقتحننلم منننزل العلئلننة فنني النن لعة 
الثلنينننة صنننسلحل  حيننن  بلقنننى المننننود القنلسنننل المنننضيئة 
والصوتية علنى نلفن ة مغفنة نومهمنل قسنل التن لق للمننزل 

 .على  اللم وضعت م  الملغج
 

في العديد م  الحنل ت قلمنت قنوات ا حتنالل سل  نتيالج 
علنننى المنننننلزل وتحويلهننننل الننننى ثكنننننلت عنننن كغية دو  

يقنول .  ااكتغا  لوضي علئلة س كملهل دامل مغفنة واحندة
بحد الحلسة س   المنود ا تولوا على منزل علئلتنه ومكثنوا 
فيه تقغيسنل  حنوال فنتغة اا نلسيي  الن تة النتي تلنت حلدثنة 
قتل الم توحني  و لإ س سب الموقي ا  تغاتيمي للمننزل 

كنتيمنة .  واغتفلعه وال   يحل على القغية كمل ُوص  لننل
له ا الحلل، قلمت العلئلة سللتنلوب على النوم وقنلل حللنب  
آمغ س   منود ااحتالل قلموا سحنغد علئلتنه النى النشلغع 

 . ول لعلت لكي يت نى لهم تحضيغ ومسة حعلم انف هم
 

يشغ  الحالب الحللة النفن ية النصعسة النتي بصنلست بهنل 
تنقنل القغية مّغاج العمليلت الع كغية س نه حتى عنند عندم 

قوات المين في الشواغع ف نهم ومدوا صعوسة  فني الننوم 
س سب القلق والمو  والتغقب لعملينلت تومنٍل وشنيكة بو 

وقند عنسغ مميني .  مديندة إحتملل حنصول حملنة اعتقنل ت
الحلسة ع  اضغاسلت وترييغات في عنلدات ننومهم سحين  
وصل معدل  لعلت النوم من  ثنال  إلنى ممنو  نلعلت 

وعنننسغ بحننند هننن  ج الحلسنننة عننن  الواقننني المديننند .  فقنننح
سلمتعننلض عننندمل قننللوا بنهننم يفننضلو  ومننود المنننود فنني 
المنزل على ب  تكو  العلئلنة فني ت هنٍب من تمغ امكلنينة 

 .قدومهم سشكٍل مفلمىج
  

ثبلمجل، فقد عجر العدَند من  الالن ة ممن  ونباروا القرَنخ 

يٍ % 97عجّش 

انطالة 

انزٍَ 

لبثهُبهى 

منازل  عٍ رعشّض

عائالتهم لالقتحام 

الليلي بمعدل مرتين، 

في حين تعّرض 

آخرون ألكثر من 

  عشرة إقتحامات

Page 4  ا ن ح ك   ف ٍ   ا ن ز ع ه ُدى :  

رذيُش انجُش االعشائُهٍ نهبرف َمبل وجهبص حبعىة يزُمم َعىد 

  إلحذي انطبنجبد خالل عًهُخ إلزحبو انجُش نهًُضل

َظهش فٍ انصىسح 

رذيُش نغطبء حبعىة 

خبسجٍ خالل عًهُخ 

إلزحبو ورمزُش 

  نًُضل أحذ انطالة



ومكجىا فنٍ ممنب ا ادقندقبا والن م ا فنٍ مدَمنخ  بثلن  

: لُزمكمىا م  ال نبة الً الجبمعخ  ثأ هم وكمنب ففنبا فحندنم

فقد عب ىا فَضبا م  "  مغبارح القرَخ لم َجعلمب ففضل حبلا "

قلخ الزركُ  واضالراثبد فنٍ المنىب ثن جت قلقهنم المن زمر 

علنً فنننل القرَننخ وففنراا عنبح رهم ثحُننت كننب ىا َزنن لى  

وفوضن  فحند .  ثهم عدح مراد لُ ا ل طمئمنب  علنً حنبلهم

الالنن ة النن ٌ رقالنن  عبحلزننر علننً مقرثننخ  منن  منن زىطمخ 

اَزمنننبر وعنننباح منننب َزعرضنننى  لهجمنننبد مزكنننررح مننن  

الم زىطمُ ، ثأ ر شعر ثضرورح العىاح النً القرَنخ لزلجُنخ 

واجت الدفبع ع  العبحلنخ ل ينُمب وف  فهزنر  اد اىحندي 

عننن رح رثُعنننبا قننند رعرضنننذ لمحنننبولزٍ انننن  مننن  قجنننل 

 . الم زىطمُ  فٍ طرَقهب الً المدريخ

 

وقف الال ة ال عىثبد الزٍ واجهزهم فثمبا محنبولنزنهنم 

الزركُ  فٍ الدرايخ ث جت قلخ المىب وحبلخ القلق الم زمرح 

الزٍ عبَ ىنب حُت قبا فحد ط ة رنصن نل النزن نمنُنم 

ثأ ر وجد  ف ر َريم قىراا لنجنمنىا  وينُنبراد ع نكنرَنخ 

ثدلا م  إعباح العمنل عنلنً م نروع رنصنرجنر الن ٌ ا منر 

ووقنف طنبلنتخ اهنراى لا .  ه ا إقزحبب جمىا لنمنمن لنر

جنر النُنر من  قنجنل  ال ٌ حل ثر عمدمب لم َن حنس ينًالا و 

فيزب  فٍ إحدي المحبضنراد رونم ف نر كنب  َنمنهنر النُنر 

وثُّ  لمب جمُع النالن ة الن َن  قنبثنلنمنبننم رنراجنع .  مجبشرح

رح ُلهم العلمٍ ه ا الف ل الدرايٍ حزً حُ  ف رُحنذ 

وهنُنر النُنل عنلنً .  لهم فرقخ رقدَم إمزحب بد رعىَضنُنخ

ن ه الىاقعخ رراجع ع مبد اثمُ  م  الالنلنجنخ النمنزنفنىقنُن  

ث جت قلقهم حىا احزمبا عدب رح ُل ارجخ النمنجنبي فنٍ 

م بقبد ن ا الف نل، وعنجنر فحندننمنب عن  ف  ا نصنفنب  

معدلر الزراكمٍ يىف َز جت ثص برح الجعجخ الزٍ َزنلنقنبننب 

وَعزمد علُهب ممب قد َضالره لزرك الجبمعخ للعمل لنفن نل 

 . واحد كٍ َز مً لر رح ُل مب َكفٍ لدفع ريىب ادق بط

 

 انزحهُم انمبَىٍَ

 
إ  الحق فٍ الزعلنُنم ننى فنٍ حند  ارنر حنق من  حنقنى  "

اى  ب ، ونى فٍ  ف  الىقذ ويُلخ ل ومً عمهب لزالجُنق 

 "حقى  اى  ب  ادهري

 
النصنبب ثنبلنعنهند الندولنٍ النصنبب  31الزعلُق العبب رقم 

ثبلحقى  القز باَخ والجزمبعُخ والجنقنبفنُنخ، لنجنمنخ ادمنم 
 .U.Nالمزحدح للحقى  القز باَخ والجزمبعُخ والجقبفُخ، 
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الحننق فنني التعليننم يغتكننز علننى بُ ننو متينننة فنني القننلنو  
النندولي كمننل بتننى علننى  كننغه فنني العدينند منن  ا تفلقيننلت 
والمعلهنندات ومنهننل ااعننال  العننللمي لحقننوق ااننن ل ، 
وإتفلقيننة اليوننن كو لمكلفحننة التميننيز فنني ممننلل التعليننم، 
والميثنننننلق الننننندولي المنننننل  سنننننللحقوق ا قتنننننصلدية و 
ا متملعية والثقلفية، واتفلقية منين  الغاسعنة، و ا تفلقينة 
الدولية لحقوق ا ن ل ، وم  المنديغ سللن كغ ب  ا نغائيل 

وقند تنم الت كيند علنى .  صلدقت على مميي ه ه المعلهندات
الحق في التعلينم من  منالل قنغاغات لمننة اامنم المتحندة 
لحقوق اان ل  وقد تم تعيي  مقغغ مل  لمعلينة وغصد 
وتقديم المشوغة وإصداغ تقلغيغ علنية حول ب  إنتهلكنلت 

 .في إشلغة الى الحقوق المعنية
 

فننني تعليقهنننل العنننلم بوضنننحت اللمننننة المعنينننة سنننللحقوق 
ا قتننصلدية وا متملعيننة والثقلفيننة سنن   الحننق فنني التعليننم 

ُي هننغالتعليم فنني ممينني بشننكلله وعلننى ممينني "يعننني ب  
( ب: )المنن تويلت النن ملت المتغاسحننة واا ل ننية التلليننة 

إمكلنينة (  ا لتحنلق ، ج /إمكلنينة الوصنول(  ب)التوافغ ، 
 ".قلسلية التكّي  ( القسول، د

  
سللغمم م  ه ه المسلدىج التوميهينة فن   ا نغائيل تن تمغ 
سللتصغ  ستنلقض معهل في ااغاضي الفل حينية المحتلنة 
سشكٍل علم، وفي قغينة عوغتنل علنى ومنه التحديند ُينصس  

من  منالل فنغض  الوصول غير ممكنن/  إمكانية االلتحاق
القيننننود المننننشددة علننننى حغيننننة الحغكننننة وا عتقننننل ت 

س سب مصلدغة بو تندميغ المنواد  وغير متوافرالم تمغة، 
بضن  .  الم تمدمة فني العملينة التعليمينة كمنل ُ كنغ بعناله

ا مالقلت ومني التموال والعن  المفغح فني الى  لإ ب  
حق الحالب وعنلئالتهم وعندم توفنغ حملينة من  تهممنلت 

امنواج  الم توحني  العنيفنة والمن تمغة، كنل هن ا يهنيىج
امتملعيننة واقتننصلدية ونفنن ية تهنندد الحننق فنني التعليننم و 

    . قابليةالتكيف
 

وعننالوة علننى  لننإ ، فننل  المعننلييغ الدوليننة وا لتزامننلت 
سمنل  ،الملقلة على الدولة تحتم عليهل تحسيق حقوق اانن ل 
احنترام في  لإ الحق في التعليم، و لإ يتحلب م  الندول 

 بنناحترام  ا  ا لننتزام.  وحمايننة وتطبيننق الحقننوق المعنيننة
الحق في التعليم ي تومب م  الدول تحلشي التنداسيغ التني 
قد تعغقل بو تمني التمتي سنللحق فني التعلينم، وإ  ا لنتزام 

الحنننق يعنننني ب  علنننى الننندول المعنينننة اتمنننل   بحماينننة
ا مغاجات الالزمة لمني بحغا  ثللثنة من  عغقلنة التمتني 

بتطبينننق أو وبمنننيغا ، فننن   ا لنننتزام .  سنننللحق فننني التعلينننم
الحننق فنني التعليننم يعننني ب  علننى النندول ب  تتمنن   تننسهيل

تنداسيغ إيملسينة تمكنن  وتن لعد اافننغاد والممتمعنلت علننى 
 .التمتي سللحق في التعليم

  
في حللة عوغتنل فنشلت إ نغائيل فني ا متثنلل  لتزاملتهنل 
المسلشننغة واحننتغام و حمليننة و تنفينن  و تينن يغ الحننق فنني 
التعليم، فقد ت سست ا مالقلت وبوامغ ح غ التمنول التني 
تمثل تحسيقنل  للعقوسنلت المملعينة سمنني حنالب القغينة من  

وقننند قيننندت .  الوصنننول النننى محلضنننغاتهم وامتحلننننلتهم
ا عتقل ت التع فية التي حللنت الحنالب وبفنغاد ب نغهم، 

وقند قللنت منصلدغة وتدمينغ .  قدغتهم على مزاولنة الندوام
. المواد الدغا نية فنغ  الحنالب التعليمينة إلنى حنٍد كسنيغ

وبمننيغا ،  ننلهمت الرننلغات الليليننة المتكننغغة علننى القغيننة 
ومل تمللهل م  تفتين للمنلزل ستدهوغ ملحنو  فني الحللنة 

إٌ انحك فٍ "

انزعهُى هى فٍ 

حذ راره حك يٍ 

حمىق اإلَغبٌ، 

وهى فٍ َفظ 

انىلذ وعُهخ ال 

غًُ عُهب 

نزطجُك حمىق 

" اإلَغبٌ األخشي

______________ 

نجُخ األيى انًزحذح 

نهحمىق االلزصبدَخ 

واالجزًبعُخ 
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عهخ يهُئخ ثبعطىاَبد انمُبثم انصىرُخ وانعىئُخ انزٍ رى 

  االنمبء ثهب عهً غشفخ َىو ثعط انطالة فٍ يُزصف انهُم

صىسح رظهش يصبدسح 

انجُش االعشائُهٍ 

نحبعىة يٍ غشفخ َىو 

أحذ انطالة ثعذ 

عًهُخ إلزحبو 

  نهًُضل



 

  

 970 (9) 2345113 : هاتف  

. 2202: هاتف داخلً  

 

:برٌد إلكترونً  

 uchrd@najah.edu  

إٌ كشعٍ األيى انًزحذح نهذًَىلشاطُخ وحمىق اإلَغبٌ َدكدشط 

َفغه نُاش انزعهُى حىل حمىق اإلَغبٌ وَابسن فدٍ اندجدحدش 

انًزعهك ثحمىق اإلَغبٌ وَذعى جًُع انًصبدس يٍ أجدم خدهدك 

 .سواثط دائًخ ثٍُ انًؤعغخ األكبدًَُخ وانًجزًع انًحهٍ

كشعٍ انُىَغكى 

نهذًَمشاطُخ وحمىق 

االَغبٌ    

___________ 

جبيعخ انُجبح 

 انىطُُخ 

 

 َبثهظ،فهغطٍُ 

، وُي كغ سن   الحكومنة ا  نغائيلية كلننت قند "نسني سالدنل
وحندة ا نتيحلنية مديندة سعند يومين   500صلدقت علنى 
 .م  حلدثة القتل

 
م  ملنٍب آمغ قلم من توحنو ايتمنلغ سسننلج ثكننلت مديندة 
على مشلغ  الم توحنة تكغيمنل  لقتالهنم كمحنوة تهند  

نين ل  ُصنودغت سفعنل فنغض اامنغ /للتو ي، ومن  آ اغ
الواقي بغاٍض تقي على مقغسة من  ايتمنلغ وتعنود اهللني 
عوغتننل، كننل  الوصننول اليهننل صننعسل  ب ل ننل  واآل  يتننم 
مهلممة المزاغعي  الفل حينييي  عند محلولتهم الوصول 

وعّسنغ بحند الحنالب عن  شنعوغه العمينق .  الى بغاضنيهم
  ومنود "  سللضع  وميلب الحملية ل كل  القغية قنلئال  

 ".ا  حملية لحقوقنل على ااحالق
 

ينندعو كغ نني اليوننن كو لحقننوق ااننن ل  والديمقغاحيننة 
المين اا غائيلي الى الوق  الفنوغ  لعمينالت التومنل 
المنن تمغة فنني عوغتننل، وينندعو لالفننغاج عنن  المعتقلينن  
ال ي  منل زالنوا محتمنزي  دو  تومينه تهنم لهنم، إضنلفة 
الى ومنوب إعنلدة ا نغائيل مميني الممتلكنلت المنصلدغة 
وتعننويض النن كل  عنن   الممتلكننلت الننتي ُدمننغت مننالل 

إضنلفة  النى  لنإ، يندعو كغ ني .  عمليلت اقتحلم المنلزل
اليوننن كو الحكومننة اا ننغائيلية والممتمنني النندولي إلننى 
وقننن  التو ننني ا  نننتيحلني فننني ااغاضننني الفلننن حينية 
المحتلة والتي تعتسغ ميغ قلنونية سمومب القلنو  الدولني 
وتتعلغض مي العديد من  قنغاغات مملنو ا من  الدولني 

وبمننننيغا  يننندعو كغ ننني اليوننننن كو .  والممعينننة العلمنننة
إ ننغائيل إلننى ا متثننلل  لتزاملتهننل سننلحتغام الحننق فنني 

 .التعليم للحالب الفل حينيي 

 

المنن دية والنفنن ية للحننالب ممننل بثننغ سننشكل كسننيغ علننى 
 .قدغتهم على المشلغكة سشكل كلمل في العملية التعليمية

 
 االعزُزبجبد وانزىصُبد

 
سننللغمم منن  انمفننلض وتننيغة العمليننلت العنن كغية فنني 
عوغتل من  ا عنال  عن  إ نمي منغاهقي  من  القغينة تنم 
اعتقللهمل كمشتسهي  غئين يي  فني حلدثنة قتنل علئلنة من  
من توحنة ايتمنلغ و لنإ تسعنل   عتغافلتهمنل دامنل مننغ  
التحقيق ا  غائيلية، إ  ب  ه ه الحملة العن كغية تغكنت 
بهنل القغينة والحنالب فني حللنة صندمة وحنشية ممنل قنند 

 .يحمله الم تقسل
 
إ  الوحشية الم تمدمة م  قسنل المننود فني المنداهملت  

التي حللنت مننلزل قغينة عوغتنل ومنل بُفيند عن  ا نتمداٍم 
للتعننن يب والتهديننند ضننند المنننغاهقي  ااثنيننن  المتهميننن  
سلغتكلب مغيمة القتل سلاضلفة النى مينلب ب  ا تنشلغة 
قلنونية بثنلج فتغة ا حتملز تعنزز تنشكيإ  نكل  عوغتنل 

في ه ا المنصو  ينغى . سمصداقية التحقيق ا  غائيلي
العديننند مننن  الحنننالب الننن ي  تمنننت مقنننلسلتهم سننن   هننن ه 
ا عتقل ت ممغد محلولة للتضليل وتمثل تسغيغا  للهممة 

 .الشغ ة التي تعغضت لهل قغيتهم
بمل على الم توى الشمصي فقد ميغت ممغيلت العملينة 
الع كغية حينلة الحنالب سنشكٍل من غ  وفند بثنغت علنى 

علننى  ننسيل المثننلل فقنند تننم .  المنن تقسل النن   ينن عو  اليننه
ت ميل عغو  ثني  م  الحلسنة كلننل ينوينل  النزواج من  
سعنضهمل السعننض فنني النصي  الُمقسنل و لننإ امننٍل ميننغ 
منن مى سنن سب تملنن  العننغيو عنن  النندوام فنني الملمعننة 
حي  ل  يتمك  م  التمّغج في نهلية الفصل الحللي كمنل 

في المقلسنل تننشرل علئلنة العنغوو سحلدثنة .   كل  مقغغا  
اعتقلل شقيقهل المغاهق سلاضلفة الى  عيهم للتعلفي من  
الم لئغ المللية التي تكسدوهل نتيمنة الندملغ الن   حنصل 
. بثننننلج اقتحنننلم المننننزل والننن   قوننندغ سننن    الننندو غات

ووصفت والدة العغوو دغمة الدملغ ال   حل سنللمنزل 
سقصة ال لة  التي لشتغتهل العلئلة ليوضني سنداملهل صنسرة 
الحنلج بثنلج مغا م الزفل  واآل  ُتن تمدم لممني القنلسنل 
النصوتية والمنضيئة النتي بُحلقنت علنى المننزل من  قسننل 

 .قوات المين ا  غائيلي
 

عّسغ الحالب ع  قننلعتهم سن   ا عتنداجات علنى قغيتهنم 
 تنن تمغ ملصننة  وب  زعمننلج منن توحنة ايتمننلغ بعلنننوا 
صنننغاحة  عننن  ومنننوب تحهنننيغ النننضفة الرغسينننة مننن  

، حي  صوحست ه ه التنصغيحلت مني تنصلعد "العغب"
وتيغة اعتداجات الم توحني  على القغية والتي تنضمنت 
غمننني الحمنننلغة علنننى النننشلغع المننن د  النننى عوغتنننل 

 .سلاضلفة الى محلو ت مح 
وفنني ُمحننوة بُ هننغت علننى بنهننل محلولننة لتهدئننة مننضب 
المنن توحني  مننغاج حلدثننة القتننل فنني المنن توحنة، قننلم 
غئينننننو وزغاج ا نننننغائيل سنينننننلمي  نتنينننننلهو سوعننننند 

وحننندة ا ننتيحلنية مديننندة فننني  400المنن توحني  سسننننلج 
الكتننل ا  ننتيحلنية الغئينن ية فنني الننضفة الرغسيننة، وعسننغ 

 و  "مالل زيلغته  يتملغ قلم سهل لتعزية الم توحني  

  

O r g a n i z a t i o n  

http://www.najah.edu/uchrd  
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