
 
 
 

 قــــــوثيــد والتــــــرة الرصـــــدائ
 تـقـــريــــــــر ميـــدانـــــــــي

 ٢٠١٠ أولكانون 
 
 

، من قبل ٢٠١٠من العام  أولكانون يشمل هذا التقرير على ابرز االنتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها في شهر 
حافظات الضفة الغربية بما فيها القدس ،  حيث يغطي كافة مناطق وم"الحق"الباحثين الميدانيين في مؤسسة 

 .  الشرقية وقطاع غزة
 

عيان على هذه الأو من شهود أنفسهم لمعلومات الواردة في هذا التقرير تم توثيقها مباشرة إما من الضحايا اجميع 
ة وغير االنتهاكات، والتي ارتكبت إما من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي أو من قبل األجهزة والهيئات الرسمي

   .التابعة للسلطة الفلسطينية والحكومة المقالة في قطاع غزةالرسمية الفلسطينية 
 :ابرز هذه االنتهاكات

 
 :وجنوده ةاعتداءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي -أوال

 
 :اإلسرائيلي االحتالل نودالقتل على أيدي ج -١
 ظروف مختلفةحيث قتلوا في  ،ةغز  قطاع في مواطنا ١٥ قتل ٢٠١٠من العام  أولكانون  شهرخالل 

 :التفاصيل كالتاليو 
، )عاما ٢٣(إبراهيم محمود النجار الشابين  قتل ،فجرا ٣:٣٠عند حوالي الساعة و  ،أولكانون  ٢في  •

أطلقت قوات االحتالل  غزة، عندما/ ، وهما من سكان بلدة جباليا)عاما ٢٢(وجالل عبد الكريم نصر
متواجدين قرب مقبرة الشهداء  ههما بينما كاناباتجا مدفعيةقذيفة  المتمركزة على حدود الفصل الشرقية

أن  في بيان هذا وقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي .شرق بلدة جباليا
 .وكانا في مهمة جهادية الشهيدين من عناصرها،

حلس  صديقه مؤمن ناهض، و )عاما ١٦(قتل الطفلين منتصر عمر البطنيجي  أولكانون  ١٠في   •
 ٩:٣٠غزة، عند حوالي الساعة / ، وكالهما من سكان شارع المنصورة شرق حي الشجاعية)عاما ١٦(

جراء انفجار جسم في أرض زراعية تعود ملكيتها لوالد البطنيجي، وكانا متواجدين في األرض  ،صباحا
ت أن الجسم الذي انفجر عبارة عن لريها وٕاطعام الدواجن، وقد حضرت قوة من الشرطة إلى المكان وأعلن

 .قذيفة مدفعية غير منفجرة من مخلفات القصف اإلسرائيلي للمنطقة
وهو  )عاماً  ٢٢(الهور  جهاد عزاتمساء قتل المواطنين  ٩:٠٠حوالي الساعة و  أولكانون  ١١ في •

كان مخيم ، وكالهما من سوهو طالب في كلية الشرطة بغزة )عاماً  ٢٠(النباهين  أسامة كمال، و عامل



الشرقي الفاصل الشريط الحدودي عند لمتمركزة بنيران قوات االحتالل ا وذلك القطاع، النصيرات وسط
 هماتجاهفقد أطلقت قوات االحتالل وعدة قذائف مدفعية  ˇوحسب التحقيقات الميدانيةشرق مخيم البريج، 

الجثث بعد يومين من الحادث، وقد سمحت قوات االحتالل بانتشال . الحدوديمن الشريط هما بااقتر لدى 
 .أنحاء الجسمجميع بشظايا في  بالتنسيق مع الصليب االحمر حيث تبين انهما اصيباوذلك 

فهم بصاروخ من ااثر استهد، على الفور الفلسطينية قتل خمسة من عناصر المقاومة أولكانون  ١٨في  •
، مدينة دير البلح وسط قطاع غزةرق الطائرات الحربية اإلسرائيلية أثناء تواجدهم في حقل زراعي ش

في أرض زراعية، في منطقة أبو هولي جنوب وكانوا يتواجدون  .مساء ١٠:٢٠في حوالي الساعة  وذلك
، من سكان )عاماً  ٢١(بالل ياسر زنون و  ،)عاماً  ١٩(باسل عماد أبو جزر  وهمشرق مدينة دير البلح، 

، من سكان مدينة دير )عاماً  ٢٢(العصار  محمد معين، و )عاماً  ٢٣(عبد اهللا حسن الشريحي  .رفح
 .سسكان خان يون، من )عاماً  ٢٣(خليل توفيق الطويل  .البلح

شمال  ، وهو احد رعاة االغنام في)عاماً  ١٨(أبو حشيش  توفي المواطن سالمة هّزاع أولكانون  ٢٣في  •
 .عيار ناري في البطن التي اصيب بها اثناء الرعي قبل ظهر نفس اليوم وكانت متأثرا بجراحه ، القطاع

مقتل اثنين من عناصر المقاومة الفلسطينية بنيران قوات االحتالل اثر اشتباك مسلح  أولكانون  ٢٦في  •
مصعب  الشهداء هماو اندلع بين الطرفين بالقرب من حدود الفصل شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس 

 ).عاما ٢١(، محمود يوسف النجار )عاما ٢٠(روك  أبوعيسى 

قوات االحتالل  ، اثر استهدافه من قبل)عاماً  ٢٠(حسن محمد قديح مواطن ال قتل أولكانون  ٢٨في  •
، عندما كان هو لدى اقترابه من الشريط الحدودي الفاصل شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونساالسرائيلي 

من  في نفس المكان قبل يومينمن رفاقه  نمكان مقتل اثنيمتواجدين في ومجموعة من اصدقائه، 
 .٢٠١٠ أولكانون  ٢٦بتاريخ ذلك و  ، الحادث

 
 استهداف المدنيين-٢

حصار قطاع غزة بالكامل، ومعاقبة المدنيين بحرمانهم من حقهم  عندلم تتوقف سياسة االحتالل االسرائيلي 
زادت من معاناتهم، بمالحقتهم على مصدر رزقهم داخل في التحرك، وحقهم في العمل والعيش بكرامة، وانما 

،  فقد تم رصد وتوثيق مالحقة العمال ، حيث تالحقهم وتعرض حياتهم للخطر وا فيهادود الضيقة التي وضعالح
ئك العمال الذين يقومون بجمع الحصى أول، أو منهم في عرض البحر سواء الصيادين باطالق النار عليهم

 :ذا التقريرهة في لفتر  اتم توثيقهأمثلة وهذه  . بالقرب من الحدود وركام المباني المهدمة
، بعيار ناري في الساق اليمنى )عاما ١٩(العامل حسان إبراهيم الصوص أصيب  أولكانون  ١في  •

 .ووصفت جراحه بالمتوسطةللقطاع، حدود الشمالية م عن ال٤٠٠بمسافة تبعد 
بشظايا عيار ناري في كال الساقين، ) عاما ٢٠(عالء نافز بركات العامل اصيب  أولكانون  ٣في  •

 ٤٠٠كان يعمل في شمال غرب بيت الهيا على بعد حيث ت المصادر الطبية جراحه بالطفيفة، ووصف
 .تقريبا من حدود الفصل الشمالية م

، وأصيب بعيار ناري في )عاما ٢٥(هم مروان محمود معروف و  ، عمالثالثة  اصيب أولكانون  ٤في  •
محمد  ، وابن عمه)عاما ١٧(ومي بان الحسبالل شع ى، ووصفت جراحه بالمتوسطة، الطفلساقه اليمن

، وأصيب كل منهما بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت جراحهما )عاما ٢٢(عطا الحسومي 
 .بالمتوسطة، و تسبب العيار الناري الذي أصاب الطفل بالل  بكسر في عظام الساق



عندما ) عام ٢٠(أحمد سعد غبن  و  )عام ٢٩(سلطان سعد غبن اصيب االخوين  أولكانون  ٩في  •
، وأصيب كل منهما بعيار ناري في الساق اليمنى، م عن حدود الفصل الشمالية٥٠بمكان يبعد تواجدا 

 .ووصفت المصادر الطبية جراح سلطان بالمتوسطة، بينما وصفت جراح أحمد بالخطيرة
بري  أثناء قيامه األيمنفخذ البعيار ناري في  )عاما ١٦(اصيب نضال حسن النجار  أولكانون  ١٠في  •

، وتم نقله شرق بلدة خزاعة عن الشريط الحدودي م ٩٠٠أشجار الزيتون في ارض زراعية تبعد حوالي 
 .األوروبي ووصفت حالته بالمتوسطةإلى مستشفى غزة 

وأصيب ) عام ١٩( أبو حشيش حسام توفيق همو  ،من عمال الحصى ٣ اصيب أولكانون  ١٠في  •
، وأصيب بعيار ناري في الساق )عام ١٦(سامي معروف  الطفل صهيبو . بعيار ناري في الفخذ األيمن

، وأصيب )اعام ١٦(رسمي إبراهيم غبن  والطفلاليمنى، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالخطيرة، 
 .بالخطيرة مابعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية جراحه

أثناء عيار ناري في الساق اليسرى ب )اعام ٢٦(اصيب العامل محمد سعيد الدبس  أولكانون  ١١في  •
 .م ٢٠٠عن الحدود مسافة تقدر بـقرب حدود الفصل الشمالية في مكان يبعد  هتواجد

بعيار ناري في الفخذ األيسر، ) عاما ٣٤(عامل عزيز عايش الصوص أصيب ال أولكانون  ١٢في  •
ية في مكان يبعد عن وقد تواجد قرب حدود الفصل الشمال. ووصفت المصادر الطبية جراحه بالطفيفة

 .ووصفت إصابته بالمتوسطة .م ٢٠٠الحدود مسافة تقدر بـ
الساق اليمنى في ) اعام ٢٣(هم محمد مطيع شخيدم و  بأعيرة نارية عمال ٣أصيب  أولكانون  ١٤في  •

 ١٨(كما اصيب العامل فادي فريد أبو هويشد . واليسرى، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالمتوسطة
أبو  العامل ناصر جمعةاما  .بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت جراحه بالمتوسطة ، وأصيب)عاما
 . ، أصيب بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالمتوسطة)عاما ٢٩(وردة 

 .م١٠٠وقد تواجدوا قرب حدود الفصل الشمالية في مكان يبعد عن الحدود مسافة تقدر بـ
، وأصيب بعيار ناري في ركبة الساق )عاما ١٨(أصيب العاملين محرز سمير ثاري  ولأكانون  ١٥في  •

. اليسرى، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالخطيرة، وتم تحويله إلى مستشفى الشفاء لخطورة إصابته
، وأصيب بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت جراحه بالمتوسطة، )عاما ٢١(ووليد ناصر معروف 

 .م١٥٠دا قرب حدود الفصل الشمالية في مكان يبعد عن الحدود مسافة تقدر بـتواج وقد
، )عاما ١٩(اصيب شمال القطاع احد رعاة الغنم وهو اجميعان فريد أبو هويشل  أولكانون  ١٩في  •

 .وأصيب بعيار ناري في قدمه اليمنى، ووصفت جراحه بالمتوسطة
، وأصيب بعيار ناري في الساق )اعام ٣٠(العامل رفيق عايش الصوص  اصيب أولكانون  ٢٠في  •

 .يةشمالال حيث تواجد قرب الحدود اليسرى، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالمتوسطة
 بعيار ناري في الساق اليسرى )اعام ١٧(رامي حسان الصوص  الطفل اصيب أولكانون  ٢١في  •

 .، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالمتوسطةبالقرب من الحدود الشمالية
، )اعام ١٧(محمود صالح كرّيم  وهمقرب الحدود الشمالية،  اصيب ثالثة عمال أولكانون  ٢٣في  •

 ١٩(محمد عايش الحسوميوالعامل  .ووصفت جراحه بالطفيفة وأصيب بعيار ناري في اليد اليسرى
 ١٧(والطفل المزارع حاتم إسماعيل شلحة  .وأصيب بعيار ناري مدخل ومخرج في الفخذ األيسر) اامع

 .الرأس، ووصفت إصابته بالمتوسطة ، وأصيب بشظايا عيار ناري في)اعام



بعيار ناري ) اعام ٢٨(العامل وسام جودة الصوص  اصيب قرب الحدود الشمالية أولكانون  ٢٤في  •
 .بت إصابته في حدوث كسر في الساقفي ساقه اليسرى، ووصفت جراحه بالمتوسطة، حيث تسب

، بالقرب من بعيار ناري في ساقه اليمنى) عاما ٢٥(أحمد محمد زايد الصياد  اصيب أولكانون  ٢٥في  •
 .بشكل جزئي) الحسكة(ووصفت جراحه بالمتوسطة، وتضرر المركب  .الحدود الشمالية 

، بعيار )اعام ٣٠(العامل سامي جابر الشرافي  اصيب بالقرب من الحدود الشمالية أولكانون  ٢٧في  •
 .ه بالمتوسطةناري في ساقه اليسرى، ووصفت جراح

 
 :توغالت وقصف لجنود االحتالل بالقطاع-٣

شكال طرق واالى قطاع غزة بقواتها بكافة آلياتها العسكرية االحتالل االسرائيلي عن دخول سياسة توقف تلم 
الدمار والتجريف في االراضي الزراعية، مقرونا احيانا باالصابات البشرية  ةمتعددة، ومن عدة محاور، مخلف

  :وقد تم توثيق بعض هذه الحاالت التي تمثلت في التالي. ق النار العشوائينتيجة اطال 
نيران أسلحتها  أطلقت قوات االحتالل  من منتصف الليل ١٢:٣٠حوالي الساعة و  أولكانون  ٤في  •

، األيسربعيار ناري في قدمه مواطن ما أسفر عن إصابة مقرية وادي السلقا شرق مدينة دير البلح،  تجاه
 .مستشفى شهداء األقصى ووصفت المصادر الطبية جراحه بالمتوسطة نقل إلى

بعدة مصحوبة  ةتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اصباح ٦:٣٠حوالي الساعة و  أولكانون  ٧في  •
شرعت بتسوية وتجريف حيث ، شرق مخيم البريج م٣٠٠مسافة تقدر بحوالي ، دبابات وجرافات عسكرية
 .ساعات ٦بعد حيث انسحبت . نار عشوائيخلل عملية التوغل إطالق ، وقد تأراضي سبق وان جرفتها

 ١١:٤٥عند حوالي الساعة ، يةمدفع ل اإلسرائيلي بقذيفتيقصفت قوات االحتال أولكانون  ٨في  •
غزة، وقد سقطت إحداهما في أرض فارغة غرب / مواطنين الواقعة شرق حي الشجاعيةصباحا منازل ال

الكائن ) عاما ٤٧(السرساوي  عود عبد العزيزطت على منزل للمواطن مسمعبر كارني، أما الثانية فسق
حيث أن القذيفة التي سقطت داخل . طفل) ١٣(فرد بينهم ) ٢١(ويسكن المنزل ارني، غرب معبر ك

لقذيفة وقد تبين ان الم تنفجر، و المنزل اخترقت ثالثة جدران في الطابق الثاني من المنزل المكون 
 .القصف عن وقوع إصابات علما انه لو انفجرت الحدثت كارثة باالسرةمسمارية، ولم يسفر 

تقع لدواجن لمزرعة الحربية اإلسرائيلية طائرات القصفت  ،افجر  ١:٠٠حوالي الساعة و  أولكانون  ٨في  •
 ٤٩(خان يونس، تعود ملكيتها للمواطن عبد الحكيم المجايدة  جنوب مدينةفي منطقة قيزان رشوان 

 .وٕالحاق أضرار في مزرعة دواجن مجاورة ر القصف عن تدمير المزرعة بشكل كامل،، وقد أسف)عاماً 
بصاروخ واحد  اإلسرائيليةقصفت الطائرات الحربية   افجر   ١:١٥حوالي الساعة و  أولكانون  ٨في  •

  .شرق معبر رفح في بلدة الشوكةاألنفاق الواقعة بالقرب من الحدود مع مصر منطقة 
في قرية لكتائب القسام  موقع تابع ،بصاروخ واحد الحربية اإلسرائيليةطائرات لاقصفت  أولكانون  ٩في  •

، وديوان للمواطن م٢٠٠ة تقصفت منزًال قيد اإلنشاء مساح وبعد عدة دقائق ، وسط القطاعوادي غزة، 
من  ثالثًا سقط بالقربكما أطلقت صاروخًا  .وقد ألحقت أضرار بالغة، )عاما ٦٣(عواد عبيد  هعبد رب

 .لم ينفجر بشكل كامل، وتسبب في وقوع أضرار في شبكة الكهرباء، القطاعوسط ر شرطة المغراقة، مق
فجرا موقع  ٣:٠٠قصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  أولكانون  ٩في  •

ي لحركة تابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكر مدينة غزة في شرق حي الزيتون عسكري 



اضافة لتدمير . وقعحماس، وقد أسفر القصف عن إلحاق أضرار بالغة في مدرستين مجاورتين للم
 .سة بيسان األساسية للبناتالموقع، وهما مدرسة تونس الثانوية للبنين، ومدر 

فتحت قوات االحتالل المتمركزة عند الحدود الفاصل نيران أسلحتها تجاه أراضي  أولكانون  ١٠في  •
بلدة خزاعة شرقي خان يونس، ما أسفر عن إصابة  المواطن نضال حسن النجار  فينين المواط

أثناء قيامه بري أشجار الزيتون في ارض زراعية  ، وذلك، بعيار ناري في فخذ قدمه اليمنى)عاماً ١٦(
 . عن الشريط الحدودي، ووصفت حالته بالمتوسطة م ٩٠٠تبعد حوالي 

تالل المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها بكثافة، فتحت قوات االح أولكانون  ١١في  •
في منطقة بورة أبو صباحا تجاه عدد من عمال جمع الحصى الذين تواجدوا  ٧:١٠عند حوالي الساعة 

وفي نفس السياق وعند حوالي . على حياتهمما دفعهم إلى ترك أعمالهم خوفا مشمال بيت الهيا،  سمرة
ل ا اطلق جنود االحتالل النار تجاه عدد من المزارعين الذين تواجدوا داخصباح ١١:٣٠الساعة 

 .الفرارإلى أيضا ما دفعهم مشرق بلدة بيت حانون،  مزارعهم، المحاذية لحدود الفصل
 موقع تدريب تابع لكتائب القسام أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، صاروخًا تجاه أولكانون  ٢٠في  •

جراح أحدهم وصفت من عناصر القسام أسفر القصف عن إصابة اثنين د وق. غرب خان يونس
 .بالموقع المستهدف بالغة أضراراً القصف ، كما ألحق بالخطيرة

منطقة األنفاق الواقعة بصاروخ واحد،  )١٦ ف( من طرازقصفت الطائرات الحربية  أولكانون  ٢١في  •
 .وقوع إصابات في األرواحيسفر القصف عن الشريط الحدودي جنوب رفح، ولم  بمحاذاة

كتائب القسام ل موقع تدريب تابع  تجاه روخاً أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية صا أولكانون  ٢١في  •
من  وبعد حوالي ساعة، شمال غرب مدينة رفح" الحشاش"يقع في منطقة ، المسلح لحركة حماسالجناح 

ما أسفر عن إصابة ع نفسه بثالث صواريخ، الزمان عادت الطائرات الحربية من جديد مستهدفة الموق
 .كانوا داخل الموقع، جراح أحدهم بالخطيرة من عناصر القسامأربعة 

منطقة زراعية تقع  شمال غرب سكنة فدعوس  ،قصفت طائرات االحتالل  بصاروخ أولكانون  ٢١في  •
طه  عبد الهاديصالح الدين  مواطنشمال بيت الهيا، ما أدى إلى  تدمير مزرعة دواجن يملكها ال

 . دجاجة تقريبا ٢٠٠٠نفوق و بشكل كلي، 

ائلة الشهيد ماجد مرزوق ابو لعيعود الطائرات الحربية منزل غير مأهول استهدفت  أولكانون  ٢١في  •
 .سفر عن تدميره بالكاملمما اي بلدة الشوكة شرق رفح، معمر 

ة خان يونس، ما أسفر عن تدميره الطائرات الحربية مصنع لأللبان في مديناستهدفت  أولكانون  ٢١في  •
 .بشكل كامل

 الواقعة بالقرب ،منطقة األنفاق بصاروخ واحداإلسرائيلية الحربية قصفت الطائرات  أولكانون  ٢٤في  •
عادت الطائرات الحربية  دقيقة ١٥وبعد حوالي جنوب رفح، في منطقة حي السالم الشريط الحدودي من 

 . نفاق قرب حي البرازيل جنوب رفحمن جديد وقصفت بصاروخ آخر منطقة األ

 ،تابع لكتائب القسامتدريب موقع  تجاهثالثة صواريخ   الطائرات الحربية  تأطلق أولكانون  ٢٥في  •
وقوع ثالثة شمال مخيم النصيرات، أسفر عن في قرية المغراقة،  يقع حماسحركة ل المسلحالجناح 

 .وصفت المصادر الطبية حالتهم بالمتوسطةإصابات 
 
 :ية الرأيحر -٤



برز أيضا التعدي على حرية الرأي والتعبير حيث استمر االعتداء على المشاركين في المظاهرات السلمية 
األسبوعية، بغض النظر عن طبيعة هؤالء المشاركين، فلم ينجو الصحفيين وال المتضامنين األجانب من هذه 

 :ثيق التاليحيث تم تو . اإلنسانحقوق  نشطاء ومدافعي، وال حتى االعتداءات
قمع جنود االحتالل بالقوة، مستخدمين اطالق النار والقنابل الغازية، مسيرات سلمية  أولكانون  ٣في  •

ضد االستيطان وجدار الضم في قرى رام اهللا الثالثة وهي النبي صالح وبلعين ونعلين، حيث اصيب 
ه أدى إلى إحداث كسر في بعيار معدني في جبهت) عاما ٣٣(رامي يوسف التميمي  بقرية النبي صالح

بعيار معدني في القفص الصدري ما أدى إلى ) عاما ٣٤(كما وأصيب تأمين محمد التميمي . جمجمته
المنازل بالغاز ما أدى إلى اختناق الطفل محمد عبد اللطيف رشدي  واستهدف الجنود. شعر الصدر

ر إلى اشتعال النار في الحقول أدى اطالق النا وفي قرية بلعين. بسبب سقوط قنبلة غاز داخل منزله
 .للدموع ةالعشرات باالختناق جراء إطالق قنابل الغاز المسيل اصيبوفي نعلين . وٕاحراقها بصورة جزئية

 ، حيثالثالثة رام اهللا قرى في سلميةالمسيرات للقمع جنود االحتالل بالقوة  تكرر أولكانون  ١٠في  •
في قرية النبي  ة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوتاستخدم الجنود الغاز المسيل للدموع واالعير 

التميمي ، وادى اطالق الغاز صوب البيوت السكنية الى احتراق اثاث منزل المواطن عطاهللا تميم صالح
قرية اما . في منزلهم اخرى ، كذلك اختناق اطفال خالد عطاهللا التميمي بعد سقوط قنبلة غازبشكل جزئي

المواطن محمد شوكت  اصيب نابل غاز بشكل كثيف على المشاركين بالمسيرة حيثاطلقت ق فقدبلعين، 
 ،نجيب شراونةتلفزيون فلسطين مصور  ، في حين اصيببقنيلة غاز بالرجل) عام١٧(الخطيب 

مراسلة التلفزيون االسترالي والعشرات بحاالت االختناق وهي  تالالصحفية و  ،والمصور مهيب البرغوثي
فقد قمع جنود االحتالل التظاهرة االسبوعية  قرية نعلين، اما. ال صحفي المانياعتقتم الشديد، و 

 .المطاطية باستخدام قنابل الغاز والصوت واالعيرة
، حيث الثالثة تكرر تدخل جنود االحتالل بالقوة النهاء المسيرات السلمية بالقرى أولكانون  ١٧في  •

ة النبي صالح  سأالر  فت البرغوثي بصاروخ غازي مباشر فيأاصيب الشاب ر  ثره أفقد على  في قري
ما عليها الغالق المفروض لنتيجه  لقرية النبي صالح وعيه ولم تستطع سيارات االسعاف من الوصول 

 ينالمواطن عدد من عتقلت قوات االحتاللأو  للمستشفى، عبر طرق التفافيةمدنيه  اضطر الى نقله بسيارة
وقامت قوات االحتالل كما  .عليهم نع الشبان من القاء الحجارةكدرع بشري امامها لم بعضهم واستخدمت

بقمع المسيرة بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والمعدني وقامت باقتحام وسط 
وفي قرية . القرية بقوات كبيرة من حرس الحدود الذين قاموا باستهداف منازل المواطنين بشكل مباشر

مما ادى الى اصابة   جميع االتجاهات، المشاركين بالمسيرة في نحو لقنابل الغازيةت االقيت عشرا بلعين
قمع جنود االحتالل التظاهرة االسبوعية  وفي قرية نعلين، .العشرات باالختناق وتم معالجتهم ميدانيا

يل ز المسصيب العديد من المواطنين من الغاأباستخدام قنابل الغاز والصوت واالعيرة المطاطية وايضا 
 .للدموع وتم معالجتهم ميدانيا

 
 :إبعاد داخلي-٥

القدس  من مدينة) عاما ٥٩( النائب المقدسي محمد أبو طيربعد جنود االحتالل أ أولكانون  ٨في  •
بلدة بيتونيا في  وصلته حافلة اسرائيلية الىأسرته منذ والدته الى مدينة رام اهللا، وقد أحيث يعيش هو و 

بعاده عن إبعد قرار قاضي محكمة الصلح ب وياتي ذلك، يوجد حاجز عسكريحيث  محافظة رام اهللا



وجاءت هذه الخطوة بعد اعتقال النائب ابو طير بعد فوزه باالنتخابات التشريعية االخيرة  مدينة القدس،
عن كتلة االصالح والتغيير التي تدعمها حركة حماس ومن ثم تهديده بسحب بطاقته المقدسية اذا لم 

  .وكان في استقبال النائب ابو طير العشرات من نواب المجلس التشريعي .ن الكتلة المذكورةيستقيل م
 
 :واصابات ومداهمات اعتقاالت-٦

لم تتوقف سياسة اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية من قبل جنود االحتالل االسرائيلي، بهدف االعتقال، 
ب السكان المدنيين العزل، االطفال والنساء هو ترهي.  ويرافقها بالغالب أعمال عنف وتفتيش للمنازل

 :في هذه الفترة حصلما يلي امثلة على ما .  سياسة ترافق عمليات المداهمات
تم رصد وتوثيق مداهمات ليلية للعديد من القرى التابعة لمدينتي طولكرم   أولكانون  ٣وحتى  ١في  •

جنين وتم وتفتيش العديد من / بلدة عرابه من) عاما ٢٤(عميد توفيق عمور وجنين حيث اعتقل المواطن 
 .المنازل في المنطقتين المذكورتين

اقتحم جنود االحتالل عدة مناطق من مخيم جنين وبعض أحياء المدينة القريبة من   أولكانون  ٣في  •
 . المخيم وسط إطالق قنابل الصوت مما أثار حالة من الخوف والفزع في صفوف المواطنين

قيام  أثناءجنوب قلقيلية  أميناالحتالل مسجد قرية بيت  جنوداصرت قوة من ح أولكانون  ٦في  •
بالمسجد وقامت بمنع المصلين من  عسكريةثالث جيبات أحاطت حيث صالة المغرب  بأداءالمواطنين 

 .بفحص بطاقاتهم الشخصية والتدقيق فيها وقامتبشكل فردي  إالمغادرة المسجد 
حيث فتش الجنود  ،وتم اغالق المنطقة طوباس/ قرية تياسير حتاللاقتحم جنود اال أولكانون  ١٢في  •

  .ساعاتتواجدوا في محيط المجلس القروي لعدة مقبرة القرية ومن ثم  بالعشرات
 من عددا وداهمت الليل منتصف بعد ،نابلس/ بيتا بلدة االحتالل قوات اقتحمت أولكانون  ١٤في  •

 عابدين ومنذر عديلي داوود ونبيل، حمايل صبيح عودةم همنمجموعة من المواطنين  واعتقلت المنازل
 .خضير الحليم عبد ومنتصر سالمة

قاربهم  توصادر  غزة،/ مقابل منطقة السودانية قوات االحتالل ستة صيادين اعتقلت أولكانون  ٢٨في  •
 ٢٢( عبد السالم الهسي يصبح والصيادون هم .ولم تعيد القارب عنهم صباح اليوم التالي تفرجاثم 
فايز احمد شعبان  )اعام ٤٩( رمضان إسماعيل الهسي ،)عاما ٤٩(  عادل عبد الكريم بكر ،)اعام

   .)اعام ٥٨ ( احمد شعبان الهسيو  )عاما ٣٧( ياسين احمد الفصيح ،)اعام ٢٧( الهسي

 
 
 :حرية الحركة والحواجز-٧

سرائيلي هي تقييد حركته من ابرز االنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل االحتالل اال
لية منتشرة الحواجز العسكرية االسرائيو . داخل المدن الفلسطينية المحتلةواالعتداء على حقه في التنقل بحرية 

 :التالية لهذا الشهر تالميدانيين بتوثيق الحاال" الحق"، وقد قام باحثو على مداخل كافة المدن
جنوب " يتسهار"اجزا على الطريق القريب من مستوطنة ح أقام جنود االحتاللصباحا  أولكانون  ٧في  •

جنود الحاجز احتجزوا السيارات في طوابير طويلة ودققوا في هويات المواطنين وفتشوا  وأن مدينة نابلس
 .واألمتعة، وقد استمر الوضع لعدة ساعات دون معرفة السببالسيارات 



 ،كرية اإلسرائيلية المعروف بحاجز الحمراءاعتقل جنود االحتالل على الحاجز العس أولكانون  ١١في  •
من بلدة ) عاما ٢٧(وشقيقه حسن ) عاما ٢٦(الشقيقين محمود سليمان جعيص  ،في منطقة األغوار

اإلسرائيليين على حاجز حواره الطالب في جامعة النجاح الجنود وفي التاريخ ذاته اعتقل . جنين/ بهعرا
 .و من مدينة طوباسوه) عاما ٢٢(الوطنية احمد محمود دراغمه 

 
  :هدم المنازلانذار و -٨

لم تتوقف سياسة هدم المنازل ألسباب تتعلق بعدم الترخيص لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق 
مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،  باالضافة الى استالم انذارات بالهدم لعدد كبير من 

عديدة، منها عدم معرفة المواطنين انفسهم احيانا بوجود انذار بالهدم رها ألسباب صالمواطنين يصعب ح
ال ان ما تم إ. باالضافة الى عدم التبليغ عن هذه االنذارات من قبل االهالي سواء للصحافة او لهيئات اخرى

 :في هذه الفترة وبحجة عدم الترخيص التالي توثيقه من انذارات وهدم
القدس غرفتين لعائلة المرحوم نور صب االحتالل في بلدية ل التابعة جرافاتالهدمت  أولكانون  ١في  •

، علما انهما اقيمتا من الجبص والكرميد قبل عدة ترخيص لبن في حي الشيخ جراح بحجة البناء دون
له ويعيش في المنزل زوجه المرحوم نور ووالدتهاعوام لتوسيع سكن االسرة   .وأطفا

شرق يطا جنوب ' الرشايدة'ل اإلسرائيلي، بئر مياه في منطقة هدمت قوات االحتال أولكانون  ٢في  •
 .مدينة الخليل بحجة عدم الترخيص، علما ان البئر يستخدم للشرب وسقاية الماشية

وعددا من  طانا مدرسةفي حوالي الساعة السابعة صباحًا  اإلسرائيليةهدمت الجرافات  أولكانون  ٨في  •
س، وقد التابعة لبلدة بيت فوريك شرق مدينة نابل" خربة طانا"في المنازل والخيم والبركسات الزراعية 

هدمت هذه الممتلكات وهي مساكن للمواطنين وللماشية لثمانية عشرة اسرة اضافة لمدرسة وجامع لخدمة 
ويذكر ان هذه الخربة تسكنها عائالت تعتمد على تربية الماشية منذ ما قبل قيام دولة . سرألهذه ا

 .ئيلي، وهذا هو الهدم الجماعي الثالث لهذه الخربةاالحتالل االسرا
منطقتي في  قيد االنشاءالقدس منزلين االحتالل في  بلديةالتابعة لجرافات الهدمت  أولكانون  ١٤في  •

 .مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيصمن  مود وصور باهراس العار 
م لتجميع مياه االمطار الستخدامها تستخد آبار ٥ جنود االحتالل بالجرافات هدم أولكانون  ١٤في  •

 .الخليل/ التابعة لبلدة يطا خشم الدرج خربة في وهي لشرب بحجة عدم الترخيصل
حيث في حي الثوري،  بهدم منزله واطن المقدسي اسامة حسين الشويكيالم اجبر أولكانون  ١٩في  •

بحجة البناء دون ة ثمنا للهدم اجبر على ذلك بعد قرار الهدم من بلدية القدس وخوفا من دفع مبالغ طائل
وفي  م،٢٠٠٥يد منزله في العام يوكان الشويكي قد قام بتش . مترا ٩٦ ة البيتيبلغ مساحو  ،ترخيص

ألف شيكل وهدم  ٩٦بتغريمه االحتالل في القدس لبلدية التابعة محكمة الصدر قرارًا من  م٢٠٠٩عام 
 .اال ان قرار الهدم ثبت اخيرا ،الثة مراتاستأنف الحكم وعمل على تاجيل المحكمة ثوقد المنزل، 

 باإلخالء نابلس يطالبهم/ خربة طانا أهاليو  لسكان اإخطار  ١٤ وجه جنود االحتالل أولكانون  ١٩في  •
 .وتم رفع استئناف على القرار عن طريق محامي. ساعة ٢٤خالل  واالبتعاد عن الخربة

شرق مدينة الخليل بحجة عدم  لبقعةا حي مخازن في ٤ جنود االحتالل هدم أولكانون  ٢١في  •
باستمرار الترخيص علما ان حي البقعة محاصر من مستوطنة كريات اربع وخارسينا ويتعرض 

 .العتداءات المستوطنين



جنوب شادي موسى صبح على هدم منزله في حي راس العامود جبر المواطن أ أولكانون  ٢١في  •
 ٢٠على دفع مبلغ  ، وأرغمبعد قرار الهدم الذي صدر عن محكمة البلدية ،تحت طائلة التهديد القدس

 ١٢٠مساحة المنزل تبلغ و  .ل بدل تحرك اآلليات والجرافات التابعة لبلدية االحتالل في القدسكألف شي
أن قوة من جنود وشرطة  يذكرو  .فردا، وتقيم العائلة فيه منذ نحو سبع سنوات ١٣مترا مربعا، ويؤوي 

ولكن تم في نهاية ، وا لهدم المنزلل برفقة عدد من مستخدمي البلدية حضروا إلى المنطقة واستعداالحتال
المطاف االتفاق على إخراج محتويات المنزل، فيما طلبت القوة من صاحب المنزل هدم المنزل بنفسه 

ل كألف شي ١٢٠ ل للبلدية مقابل تسيير آلياتها، وٕاال ستقوم هي بذلك مقابل دفعكألف شي ٢٨مقابل دفع 
 .الف شيكل ٢٠دفع مبلغ وتم االتفاق على الهدم الذاتي و . أجرة الهدم

البناء مقام في . شواوره، من قرية النعمان جنوب القدس هدم منزل المواطن رائد داود أولكانون  ٢٣في  •
ء، وتم طلبت وزارة الداخلية االسرائيلية من العائلة الحصول على رخصة بنا ٢٠٠٣، وعام ١٩٩٨العام 
ل كالف شي ٥٠المحامي زياد قعوار الذي توصل التفاق مع المحكمة بعدم الهدم مقابل دفع مبلغ  توكيل

وعدم السكن في البيت لمدة ست شهور، وتم دفع الكفاله بالتقسيط ، حيث اقامت العائلة في بيت قديم 
طوب، واقامت من جديد في نوافذه وبابه بال هومن ثم عادت االسرة للبيت المغلقشهور  ٨وصغير لمدة 

 .نذارإإال انهم تفاجئوا باجراء الهدم دون . البيت
عائلة المواطن خليل شقتين سكنيتين ل بانفسهم مرغمين  هدم مواطنون مقدسيون أولكانون  ٢٥في  •

قطن فيهما ي مترا مربعا ١٦٠مساحتهما اإلجمالية و  رمضان دبش من جبل زعقوقة في بلدة صور باهر
وأوضحت  .وتعود لكل من رمضان، وٕاياد، ورائد خليل دبش فردا ٢٥عدد أفرادها إلى  عائالت يصل ٣

أنها أقدمت على هدم المبنى بنفسها خشية تعرض العائلة لمصيبة الهدم ومصيبة دفع بدل إيجار آليات 
 ت العائلة على مدارولاوحا، عام ٣٠منذ تشييدها أن البناية تم يشار إلى  .الهدم وهي مرتفعة جداً 

 .السنوات الماضية استصدار رخصة بناء لكن دون جدوى
بعد  بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلةعائلة مقدسية منزلها بنفسها في  ت، هدمأولكانون  ٢٥في  •

ألف شيكل  ٥٠تهديد البلدية بدفع وخشية من  ،القدس بحجة البناء دون ترخيصصدور قرار الهدم من 
متر مربع واالسرة مكونة من  ٨٠للمواطنة مريم عراق ومساحته  يعودزل منال. إذا ما قامت البلدية بالهدم

 . افراد وتسكن حاليا هي واسرتها بغرفة واحدة بالبلدة القديمة ٧
نفذت بلدية القدس عملية تجريف وهدم واسعة ألراضي وغرف زراعية ومنشآت  أولكانون  ٢٩في  •

لمثمرة في خلة العين في حي الطور شرق صناعية وبركسات أضافة الى اقتالع عشرات االشجار ا
واستمرت عملية الهدم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، وقبل البدء  .القدس القديمة

 جرافات االحتالل بتجريف ، وقامتبالهدم تم اخراج العائالت بالقوة ومنعوا من إخراج ممتلكاتهم الخاصة
  :من المنشآت تعود لكل من عدد

شجرة زيتون، كما  ٣٥مترا مربعا وحماما خارجيا، واقتلعت  ٢٥غرفة من الطوب مساحتها  :ائد الصيادر  -١
 . هدمرت سياجا يحيط بأرض

 .شجرة زيتون ٢٠ثالثة بركسات لتربية الخيول، واقتلعت   :وائل دعنا -٢
 .فيها المشطوبة وتدمير عدد من السيارات) كراج( غرفة من الطوب: نعيم أبو اسبيتان -٣
 .شجرة زيتون ٧٠: مد خويصاح -٤
 .شجرة زيتون ٢٥اقتالع و  غرفة زراعية: إبراهيم البلبيسي -٥



 .غرفتان مع مالحقهما واقتالع أشجار زيتون: عبداهللا النابلسي -٦
 .طن حديد وخردة، وتدمير جزء منها ٣٠مصادرة : ربحي عرفات الرزم -٧
ضه ومكان سكنه، وأمهل مدة شهر غرف زراعية واالسوار الخارجية المحيطة بأر  ٣هدم : سعيد عبد اهللا -٩

 .االن لهدم بركس يعيش فيه مع عائلته
غرفتين زراعيتين، اضافة الى غرفة ثالثة يعيش فيها مع زوجته وطفلته،  :شادي أبو سبيتان -١٠

 .الف شيكل ٢٥٠، وقدر خسائره بـ خردة سيارة ٤٠كما تم تجريف منشأه لبيع قطع السيارات ومصادرة 
 

 :تعسفية بالقدس وقرارات ضاأر مصادرة   -٩
الفلسطينيين  المدينةيجبر تجار صدر قرار من بلدية االحتالل االسرائيلي بالقدس  أولكانون  ١٣في  •

انه لن يسمح الصحاب المصالح التجارية بكتابة اسمائها بلغة اخرى و العبرية  باللغة على نصب يافطات
ومن  .مصلحة التجاريةقانوني للمن أجل الحصول على ترخيص وذلك اذا لم تتم الكتابة بالعبرية 

 .م٢٠١١المتوقع تطبيقه مع بداية العام 
بيت اكسا قرية دونم من اراضي  ٥٠يقضي بمصادرة عسكري اسرائيلي  امرصدر  أولكانون  ١٥في  •

شمال القدس والواقعه جغرافيا ضمن اراضي الضفة الغربية، لصالح مشروع سكة الحديد التي ستربط 
 .شرت الصحف االسرائيليةكما ن بتل ابيب القدس

في اتخاذ خطوات لتوسيع  علنت في وسائل االعالمأباشرت سلطات االحتالل كما  أولكانون  ١٥في  •
والذي كان يعرف سابقا بفندق  ،على جبل الزيتون في مدينة القدس المحتلة فندق االقواس السبعة الواقع

وأحيل بعد حرب حزيران  ،د األقصى المباركيطل على المسج وهولعائلة أردنية  ويعود اإلنتركونتننتال
 لم تعمل اسرائيل على. ةفي وزارة المالية اإلسرائيلي "حارس امالك الغائبين"إلى ما يسمى بـ ٦٧عام 

العبرية، فإن هناك خطة لتوسيع ' هآرتس'وحسب صحيفة  حتى التاريخ، ادخال أي تغيير على المبنى
 .غرفة في الجناح الجنوبي ٣٠رفة في الجناح الشمالي، وغ ٤٥الفندق بشكل كبير، حيث سيتم إضافة 

 ٣٥(محمد رؤوف أبو ناب  باعتقال كل منقوات إسرائيلية كبيرة   قامتصباحا،  أولكانون  ٢٦في  •
من  )عاماً  ٢٣( وطالب األعور بطن الهوى حي ، من سكان)عاماً  ١٥( ومحمد ناصر أبو ناب )عاماً 

والجيش على مداخل  االحتالل انتشرت قوات كبيرة من شرطة ، ومن ثمسكان حي عين اللوزة بسلوان
في حي  تتمركز الجيش اإلسرائيلي منقوات كبيرة  ويذكر ان قرية سلوان في وادي حلوة ووادي الربابة،

بطن الهوى وعلى أسطح المنازل المجاورة لمنزل عائلة أبو ناب المهدد باإلخالء بحسب قرار المحكمة 
بحجة حق اليهود في استرداد ما يعتقد بأنه كان في الماضي كنيس  ر الماضيةفي االشه اإلسرائيلية

 . لجماعة من اليهود العابرة الذين قدموا من اليمن في مطلع القرن التاسع عشر

 يهتخبره بأن علصدر قرار من حكومة االحتالل بالقدس ضد المواطن عدنان غيث  أولكانون  ٢٨في  •
رامي  هحيث سلم القرار لمحامي أولكانون  ٢٦ة الخامسة مساء من يوم مغادرة مدينة القدس حتى الساع

يذكر ان هذا األمر صادر عن قيادة المنطقة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية وقام غيث . عثمان
ضد قرار من المحكمة العليا سحب التماسه  أولكانون  ٣١ثم قرر غيث في  .باالستئناف ورد التماسه

المواطن عدنان لم يخرج من  .كي ال يعطي شرعية ألي قرار قد تصدره هذه المحكمة بشأنه ،إبعاده
 .القدس وعليه تم اعتقاله من قبل جنود االحتالل الجل غير مسمى

 



 :اعتداءات المستوطنونو  استيطان :ثانيا
مما نتج ستوطنات ضد المواطنين الفلسطينيين في القرى القريبة من تلك الماعتداءات المستوطنين  استمرت

مثل  عداد كبيرة من االشجار المثمرةأعنه خسائر في الممتلكات وبالتحديد الجانب الزراعي، حيث تم احراق 
، وما توفره سلطات االحتالل الزيتون واللوزيات وغيرها، والتوثيق التالي يلقي الضوء على هذه االحداث

  :ذه االنتهاكات،االسرائيلي من غطاء للمستوطنين لالستمرار في مثل ه
ة منهم القتحام ولان على مدخل قرية النبي صالح في محيتجمع عشرات المستوطن أولكانون  ٢في  •

ثر ذلك داهم جنود االحتالل القرية وأغلقوا كافة المنافذ المؤدية إليها والقوا أالقرية او محاصرتها وعلى 
 .ة بدل ابعاد المستوطنين عن سكان القريةالعديد من قنابل الغاز باتجاه المواطنين والمنازل السكني

قامت مجموعة من المستوطنين انطالقًا من  اصباح ١٠:٠٠في حوالي الساعة و أولكانون  ٥في  •
ة االعتداء على أرض زراعية تعود ملكيتها للمواطن محمد ولاشرقي مدينة قلقيلية بمح" كدوميم"مستوطنة 

والتي تطل  الزراعية همتواجدًا في أرض انكاطن أنه م، وقال المو فتحي حامد عمر من قرية كفر قدو 
أثناء  . قوم بتنظيف أشجار الزيتون فيهاي انحيث ك" خلة أبو مجيد"على الشارع الرئيس وتعرف باسم 

توجد به سكة للحراثة وأدرك حينها " تراكتور"بمهاجمة ستة مستوطنين يتبعهم جرار زراعي  ئذلك فوج
اتصل بالصليب األحمر واالرتباط الفلسطيني  ،ع الغراس وتخريب األرضأنهم أحضروا هذه المعدات لقل

 .من احداث الخراب نوحضر جنود االحتالل ومنعوا المستوطني
مدرسة عزون بيت أمين بأن قسم العالقات العامة واإلعالم في تربية قلقيلية  أفاد أولكانون  ٩في  •

المجاورة  اإلسرائيلية" تكفا شعار"عادمة من مستعمرة الثانوية ما زالت تعاني من تدفق المجاري والمياه ال
وقال مدير التربية والتعليم في محافظة قلقيلية يوسف عودة  .أولكانون  ٦ الموافق وذلك منذ يوم االثنين

 .أن المياه غمرت الساحات والحدائق وحولت المدرسة إلى مكرهة صحية يصعب المكوث فيها
كرد من حي الشيخ جراح في القدس، إلصابات متفاوتة في أنحاء عرض السيد نبيل التكانون  ١١في  •

جسمه، عندما أطلق المستوطنون الذين يستولون على منزله كلبهم نحوه أثناء تواجده برفقة جيرانه على 
شعر أطفال بينما ي، في مناطق حساسة من جسمه وقدميه مدخل منزله الخارجي، حيث إصيب بخدوش

                        .مالحقة الكلب لهم خالل لعبهم في الشارعالحي بالفزع والخوف بسبب 

وتقع " كسترا"مجموعة من المستوطنين اإلسرائيليين من بؤرة استيطانية تدعى  اعتدت أولكانون  ١٥في  •
في منطقة ) عاما ٢٨(إبراهيم فايز حسن  هو اغنام فلسطيني راعي على نابلس،/ جنوب قرية قصرة
ما جعل  تاركا اغنامه خلفه، الجنوب من قرية قصرة إال انه استطاع الفرار من المكان اللحف الواقعة إلى

 .المستوطنين يقتلون اثنين من خرافه بصورة متوحشة
ببناء  كما اعلنت بوسائل االعالم شرعت سلطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة أولكانون  ١٦في  •

وقالت إذاعة  .على جبل الزيتون" بيت أوروت"يني المعهد الد"حي استيطاني جديد قرب ما يسمى 
 .وحدة سكنية، وسيكون مخصصًا إليواء طلبة المعهد اليهودي ٢٤االحتالل إن الحي الجديد سيضم 

 .هصادقت قبل حوالي عام على تشييد" اللجنة المحلية للتنظيم والبناء"وأشارت إلى أن ما يسمى 
من ) عاما ٤٠( بني فضل سمير محمدمزارع الن على اعتدى عدد من المستوطنو  أولكانون  ١٨في  •

عندما كان في الحقل يقوم على رعاية قطيع من االغنام يملكه  نابلس،/ خربة الطويل التابعة لقرية عقربة
رأس غنم، وقد تمكن من الهرب والنجاة بنفسه وترك  ٣٠ن هذا العمل ولدية حوالي مويعيش هو واسرته 

االغنام وضعوها بمكان محاصر واشعلوا النيران  طر المستوطنون علىسياالغنام بالحقل، وعندما 



دد االخر فيما اصيب الع خروفا ١٧ وعليه احترق عدد من هذه االغنام ونفق منها في الحقل بالحشائش
افراد  ولاالحقا اعتقل جنود االحتالل المواطن بني فضل واتهموه بحرق اغنامه وقد ح. باصابات مختلفة
 .تالل توقيعه على اعتراف اال انه رفض ذلك ومن ثم خرج من االعتقال بعد يومينمن شرطة االح

نابلس وتحت تهديد / على المزارعين في قرية مادما" يتسهار"مستوطنو اعتدى  أولكانون  ٢٣في  •
  .السالح تمكنوا من ابعاد المواطنين عن ارضهم ومنعوهم من االعتناء بها

 
 :زتهاواجه السلطة الفلسطينية -ثالثا

التي لها طابع سياسي، استمرت السلطة الفلسطينية واجهزتها االمنية في الضفة الغربية بممارسة االنتهاكات 
خالل هذا أيضا .  المتكررة لعناصر من حركة حماس االستدعاءاتو االعتقال السياسي على سبيل المثال 

 :م توثيقه هو التاليما ت. بحق بعض الشبان وتوثيق االعتقاالت التعسفيةتم رصد  الشهر
تم رصد وتوثيق استدعاء متكرر لعناصر ومناصري حركة حماس من قبل  أولكانون  خالل شهر •

عنصر بشكل شبه يومي لمقر  ١٢جهازي المخابرات واألمن الوقائي، ففي بلدة حلحول استمر استدعاء 
لتالي، وأيضا بمدينة الخليل جهاز األمن الوقائي واإلفراج عنهم في نهاية اليوم على أن يحضروا اليوم ا

عناصر، في حين استدعى جهاز المخابرات في مدينة رام اهللا ومدينة نابلس  ومدينة  ١٠تكرر لحوالي 
أثناء عملية االستدعاء تلك كان يتم التحقيق مع بعض األفراد عن عالقتهم . طوباس عدد من العناصر

 .غاية اإلفراج عنهمع حركة حماس بينما البعض فقط كان يبقى باالنتظار ل
اعتقل جهاز األمن الوقائي في نابلس المواطن سعد محمد السلعوس بعد قضاءه حكم  أولكانون  ٦في  •

 . بعد ايام من االفراج عنه ثالث سنوات إداري في سجون االحتالل االسرائيلي

نصار تم رصد وتوثيق عدة اعتقاالت بين صفوف اعضاء وا أولكانون  ١١ولغاية  أولكانون  ٣في  •
 . حركة حماس نفذها جهاز االمن الوقائي وجهاز المخابرات في عدة مناطق بالضفة الغربية

 في نابلس/ قريتي مادما وبيت فوريكاالمن الفلسطينية  ةداهمت قوة من اجهز  أولكانون  ١٥في  •
 مرسي نزارو محمد نصاصرة و ثائر مليطات من بيت فوريك  همعرف منواعتقلت عدد من المواطنين 

اقتحمت االجهزة االمنية مسجد الشهيد حسن البنا في قرية بيت فوريك و  ،من مادما حذيفة فريد زيادةو 
وصادرت رايات التوحيد وعدد من محتويات المسجد، كما اعتقلت من ذات القرية ساجد خطاطبة والفتى 

مد نزال، محافظة قلقيلية تم اعتقال سامي عناب، وشهاب أبو صالح، ومهدي مح صبحي نصاصرة وفي
، واالعتقاالت على ذمة التحقيق وشهاب جمال داوود من المدينة، ومنذر الشاعر، وعلي الجدع من حبلة

 .وشارك اكثر من جهاز بهذه العملية
 ، وهي اذاعة محلية،أغلقت السلطة الوطنية الفلسطينية اذاعة القرآن الكريم في نابلس أولكانون  ١٦في  •

 .بعد تسوية امر الترخيص أولكانون  ١٧فتحها يوم ت اداال انها اع بحجة عدم الترخيص
 واعتقلت بمدينة الخليل المخابرات الفلسطينية مكاتب شركة بال ميدياداهمت  أولكانون  ٢١في  •

بتهمة تنسيق وعمل مقابالت الهالي المعتقلين المضربين عن الصحافيين أكرم نتشة وممدوح حمامرة 
 ج عنهم بكفالةااالفر  وتم .الطعام بسجون السلطة في حينه

في سجن  ، وذلكعلى خلفية االنتماء لحركة حماس معتقلين فلسطينيين ٦تشرين ثاني اعلن  ٢٢في  •
محكمة العدل العليا  قراراتعن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ المفتوح اريحا المركزي االضراب 

من جهاز آخر او  مواعتقاله مفراج عنهقرار بان يتم االالوقد تم التحايل على  االفراج عنهم،بالفلسطينية 



وبعد االضراب تم توزيعهم على اكثر من معتقل من . احدهم حصل على قرار العليا مرتينبتهمة اخرى و 
وبناء على اتفاق مع ممثلين للسلطة  أولكانون  ١٣وفي . معتقالت السلطة اال انهم استمروا باالضراب
والجدول . ين لمناطق سكنهم وان تنفذ قرارات العليا الفلسطينيةجمد االضراب جزئيا بشرط ان ينقل المعتقل

 :التالي يبين بعض هذه المعلومات
تاريخ  العمر االسم الرقم

 االعتقال
مكان 
 السكن

مكان 
 االعتقال

تاريخ قرار االفراج من 
 العليا الفلسطينية

محمد احمد  ١
 سوقية

 م١٠/١/٢٠١٠ بيت لحم جنين ٦/٢/٢٠٠٨ عام ٣٤

حمد وائل م ٢
 البيطار

/١٥/٩ عام ٤٢
٢٠٠٨ 

 ١٤/٤/٢٠١٠ بيت لحم الخليل

وسام عزام  ٣
 القواسمي

/٨/١٠ عام ٢٣
٢٠٠٨ 

 ١٩/١/٢٠١٠ بيت لحم الخليل

مهند محمود  ٤
 نيروخ

/٩/١٠ عام ٢٣
٢٠٠٨ 

 ١٩/١/٢٠١٠ بيت لحم الخليل

احمد محمد  ٥
 العويوي

/١٥/٩ عام ٢٤
٢٠٠٨ 

 ٢٧/١/٢٠١٠ بيت لحم الخليل

/١١/١٠ عام ٢١ بيدمجد ماهر ع ٦
 م٢٠٠٨

 ٣/٢/٢٠١٠ نابلس الخليل

 
 :واالجهزة التابعة لها غزه في المقالةالحكومة  -رابعا

لحكومة المقالة في قطاع غزة، حيث تم توثيق ورصد حاالت االستدعاءات امارسات مكذلك الوضع بالنسبة ل
في حركة فتح الضد كوادر ت السياسية باالضافة الى االعتقاالالمتكررة لعناصر وكوادر حركة فتح في القطاع، 

وبأشكالها، والتي ما تلبث أن تهدأ الحريات، والتي اصبحت ممارسات شبه يومية، هناك تقييد قطاع غزة، 
التعبير عن الرأي أو المعتقد، حيث تنتهك بشكل واضح الحق في حتى تعود لتالحظ وبشكل مكثف من جديد، 

 :وقد تم توثيق الحاالت التالية .واعتقال وضرب المشاركين فيهافاالت أو االحتمن خالل منع المسيرات  وذلك
استدعى جهاز األمن الداخلي سبعة عشر ناشطا وقياديا من حركة فتح في مناطق  أولكانون  ١في  •

وأخلي سبيلهم في . مختلفة من محافظة شمال غزة للحضور الفوري إلى مقر الجهاز في بلدة جباليا
وقد احتجز المستدعين في غرفتين تبلغ مساحة الواحدة . ١٨:١٥حوالي الساعة  مساء اليوم نفسه عند

كرسي، مرتبة في صفوف متوالية خلف بعضها ) ٢٠(متر، وتضم كل واحدة منها  ١٥منها حوالي 
البعض مثل كراسي الباص، وقد تم تعصيب أعين المحتجزين بواسطة أحزمة قماش، وحسب عدد ممن 

لتحقيق مع ثالثة منهم فقط حول نشاط الحركة في محافظة شمال غزة، فيما لم تم استعدائهم فقد جرى ا
 .ولم يعرفوا سبب استدعائهميتعرض البقية ألي تحقيق، 



 ،من قبل األمن الداخلي عدد من أعضاء حركة فتح في المنطقة الوسطىتم استدعاء  أولكانون  ١في  •
فتح لعدة ساعات، وبعضهم لحوالي ثالث  حيث جرى احتجازهم والتحقيق معهم حول نشاطهم في حركة

 .متتالية أيام
المحكمة العسكرية الدائمة بغزة برئاسة القاضي أيمن عماد الدين وعضوية أصدرت  أولكانون  ١في  •

 حق المواطن إسماعيل خليلحكما باإلعدام رميا بالرصاص ب ،القاضيين حسام شحادة وسامي األشرم
وقد وجهت المحكمة  .غزةحكومة الشرطة في  جهازفي ويعمل  ،في غزةنجم، من سكان مخيم الشاطئ 

، بعد إدانته بقتل المواطن عالء محمد ١٩٧٩لنجم تهمة القتل عمدا استنادا لقانون العقوبات الثوري لعام 
 .اثر خالف شخصي بينهما ٣/١١/٢٠١٠بتاريخ  الشاطئ عاما، من سكان مخيم ٢٤الصوري، 

 ٣٩(السيدة نسرين كامل التعبان غزة / من الداخلي في دير البلحجهاز األاستدعى  أولكانون  ١في  •
مساء  ٤:٣٠وأفرج عنهما حوالي الساعة  ،الزوايدةحركة فتح في قرية عضو قيادة إقليم وهي ، )عاماً 

 .١/١/٢٠١١بتاريخ  مرة أخرى إلى مقر الجهاز  لحضوربعد أن سلموها مذكرة ل اليوم نفسه
عتصام ا ١١:٠٠غزة، عند حوالي الساعة  في حكومة شرطةال جهازمنعت قوة من  أولكانون  ٥في  •

طلقون ي -شاب من المتطوعين في المؤسسات األهلية وطلبة الجامعات) ٥٠(تضامني نظمه حوالي 
أمام مقر منتدى شارك الشبابي في مدينة غزة، ومنعوهم من رفع  -المبادرة الشبابيةاسم أنفسهم  على

الجمع عند  الشرطة ثم فرقت. منهم صادروهاامنية مع المنتدى، و كتب عليها شعارات تض الفتات
، ثم مكتب النائب العام في غزة لغرض االعتصام هناك إلى وجهامدينة عرفات للشرطة مت مقابلوصوله 

منهم وكذلك اعتقلت طاقم الجزيرة انجليزي  ١٨الحقت الشرطة المشاركين في االعتصام واعتقلت حوالي 
وفي مساء اليوم نفسه أفرجت الشرطة عن  .فراد والذي كان يغطي االعتصامالمكون من أربعة أ

المعتقلين بعد أن أجبرتهم على توقيع تعهد يقضي بعدم المشاركة في أي فعالية لشارك وكذلك عدم 
  .شيكل في حال مخالفة بنود العهد ٥٠٠٠االختالط بأي فتاة ال تجمعهم بها عالقة شرعية، ودفع 

غزة برئاسة القاضي عبد الهادي القدرة مدينة أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة ب أولكانون  ٦في  •
حكما باإلعدام رميا بالرصاص بحق ثالثة مواطنين  أمين عاشورو وعضوية القاضيين أيمن عماد الدين 

، وقانون ١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لعام  نصوص بعد إدانتهم بتهم الخطف والقتل استنادا إلى
جهاد جهاد محمد منصور، من : والمحكومون وفقا لقرار المحكمة هم .١٩٣٦لسنة  ٧٤ات رقم العقوب

من  اقد هرب اكانأيمن عوض المسارعي، من سكان مدينة غزة، و و قطاع، السكان مخيم المغازي وسط 
 /٢١/٨موقوف منذ تاريخ هو جميل زكريا جحا، من سكان مدينة غزة، و و  السجن إبان الحرب على غزة،

في السلطة الوطنية ) أمن الرئاسة( ١٧ ـقوات ال جهاز في ونيعمـل واكان المحكومون الثالثة، و ٢٠٠٨
 )اعام ٣٦(محمد عادل الرفاتي الشيخ  تهم خطف وقتـــل المواطنبناء على وجاءت األحكام  .الفلسطينية

والثاني،  ول، وصدر الحكم غيابيا بحق المتهمين األم١٠/٦/٢٠٠٧بتاريخ  من سكان مدينة غزة
  .بحق المتهم الثالث وهو خاضع لالستئناف حضورياو 

غزة، برئاسة مدينة ب العسكرية الدائمةأصدرت المحكمة كانون أول  ٦وبتاريخ ، صباح اليوم نفسهوفي  •
القاضي رامي عاشور وعضوية القاضيين خليل الغرابلي وعطا منصور، حكما باإلعدام شنقا حتى 

داخل الخط األخضر، بعد إدانته بالتجسس  الذي يقيممد العطار، و الموت بحق المواطن ممدوح مح
 .وقد صدر الحكم غيابيا .١٩٧٩قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام  نصوص استنادا إلى



غزة، برئاسة القاضي رامي عاشور مدينة ب العسكرية الدائمةأصدرت المحكمة  أولكانون  ٦صباح في  •
لي وعطا منصور، حكما باإلعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن ممدوح وعضوية القاضيين خليل الغراب

قانون  نصوص داخل الخط األخضر، بعد إدانته بالتجسس استنادا إلى الذي يقيممحمد عيد العطار، و 
 .وقد صدر الحكم غيابيا .١٩٧٩العقوبات الثوري لعام 

كوادر إقليم حركة فتح في محافظة  من) ٩(استدعى جهاز األمن الداخلي في الصباح  أولكانون  ٨في  •
من مساء األربعاء  ١٩:٠٠وأخلى سبيلهم عند حوالي الساعة . شمال غزة، إلى مقره في مخيم جباليا

 ١١من صباح يوم السبت الموافق  ٨:٠٠وعاد المستدعون لمراجعة الجهاز عند حوالي الساعة . نفسه
مساء السبت نفسه، ثم تسلموا بالغات من  ١٤:٠٠وأخلي سبيلهم عند حوالي الساعة  أولكانون 

دون توضيح أسباب االستدعاء حيث تمت  أولكانون  ١٥بضرورة المراجعة صباح األربعاء الموافق 
 .ومن بين المستدعين ثالثة مرضى. المقابلة واخلي سبيلهم عصرا

ة فتح ونس ثالثة من أعضاء حركمحافظة خان ياستدعى جهاز األمن الداخلي في  أولكانون  ١٢في  •
أكرم شعت، وياسر شراب، وجميعهم أعضاء قيادة إقليم حركة فتح في خان . دفيصل فياض،  وهم

 .مأفرج عنهساعات ثم  ٦حركة لحوالي اليونس، حيث تم احتجازهم والتحقيق معهم حول نشاطهم في 
ايا بشظ) عاما ٥٥(المواطنة سميرة حسن حنون  أصيبتصباحا  ٧:٠٠الساعة  عندو  أولكانون  ١٢في  •

عيار ناري في القدم اليمنى من سالح شرطي تدخل في خالف بين افراد من الشرطة البحرية وافراد من 
 .صابة المواطنةالى إمما ادى  حيث القيت الحجارة على افراد الشرطة وردوا باطالق النار ،عائلة حنون

آمال  باحا السيدةص ١٠:٠٠حوالي الساعة استدعى جهاز األمن الداخلي عند  أولكانون  ١٣في    •
نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ومنسقة األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية، (حمد 

إلى مقر الجهاز في مخيم جباليا، وأفرج عنها عند حوالي الساعة ) فتححركة عضو المجلس الثوري ل
معبر رفح صباح  عبربمنعها من السفر يوم نفسه، وكان هذا االستدعاء مرتبط المن بعد ظهر  ١٢:٢٠

لمشاركة في الوفد الممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية بمؤتمر الشباب ل أول،كانون  ١٢األحد الموافق 
قابلت مسئول األمن الداخلي شمال غزة،   وأفادت السيدة حمد أنها .العالمي المنعقد في جنوب أفريقيا

سياسي، وٕاذا ما تمكنت من السفر بأي طريقة فهي ممنوعة من وأخبرها بأنها ممنوعة من السفر بقرار 
كما تحدث معها بشأن نشاطها في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية التابع . دخول قطاع غزة إلى األبد

 . قطاعالطة أو فعاليات في أن االتحاد ممنوع من ممارسة أي أنش مة التحرير الفلسطينية، وقال لهالمنظ

للضرب  وخضعواأربعة من عائلة أبو هربيد بينهم طفل  األمن الداخلياستدعى  لأو كانون  ١٩في  •
 . علما انهم معروفين من اتباع حركة فتح ،على خلفية اتهامهم بحيازة اسلحة المبرح والتعذيب

محافظة خان بحركة فتح قيادة اقليم ثالثة من أعضاء  ستدعى جهاز األمن الداخليا أولكانون  ٢٣في  •
عبد الهادي الحمامي، سعيد  إبراهيموهم  ،غرب خان يونسالكائن مقر جهاز األمن الداخلي إلى  يونس

 ٥حيث جرى احتجازهم والتحقيق معهم حول نشاطهم في حركة فتح  لحوالي  .العبادلة، ايمن قديح
 .ساعات ثم تم اإلفراج عنهم

طق وسط وجنوب القطاع، عشرة أطباء من سكان مناستدعى جهاز األمن الداخلي ا أولكانون  ٢٦في  •
حماس على حركة والذين توقفوا عن العمل بعد سيطرة يعملون في الخدمات الطبية العسكرية في غزة، 

وقبل أن يطلقوا ، ساعات ١٠لحوالي  جهاز األمن الداخلي بمدينة غزةفي مقر  تم احتجازهمحيث . غزة



ى عملهم في المستشفيات والعيادات والمراكز إللعودة باالتوقيع على تعهد بااللتزام على أجبروهم سراحهم 
 .الصحية التابعة للخدمات الطبية العسكرية

من نشطاء حركة فتح من سكان  شخص ٢٠حوالي ستدعى جهاز األمن الداخلي ا أولكانون  ٢٦في  •
حيث جرى التحقيق معهم حول نشاطاتهم في حركة فتح، وفي رفح،  جنوب غرب مدينةمنطقة الشعوت 

االثنين التالي يوم الصباح في آخر بينما تم االفارج عن عدد أفرج عن عدد منهم، نفسه  مساء اليوم
يذكر أن . أربعة من أعضاء قيادة اقليم حركة فتح في رفحفيما استمر احتجاز  أول،كانون  ٢٧الموافق 

 .االستدعاء يأتي على خلفية قرب ذكرى انطالقة حركة فتح
من الداخلي سبعة من أعضاء حركة فتح، إقليم وسط خان يونس، استدعى جهاز األ أولكانون  ٢٨في  •

 .وتأتي االستدعاءات على خلفية اقتراب ذكرى انطالقة حركة فتح ،إلى مقره
شن جهاز األمن الداخلي حملة استدعاءات طالت العشرات من قيادات وكوادر   أولكانون  ٣٠في  •

تجازهم والتحقيق معهم في مقرات الجهاز حركة فتح في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث يجري اح
 . يذكر أن حملة االستدعاءات تأتي على خلفية قرب ذكرى انطالقة حركة فتح. في تلك المناطق

 
 :حاالت انفالت امني -خامسا

 : ابرز هذه االحداث والتي تم توثيقها من قبل باحثي الحق الميدانيين في قطاع غزة هي التالي

بشظايا في اليدين وبتر في اليد  ،)عاماً  ٢٦( لمواطن وليد سليمان درويشصيب اأ أولكانون  ٥في  •
ه نقلوتم رفح، وسط مدينة جراء انفجار قنبلة محلية الصنع، في منزله الكائن في حي الشابورة  اليمنى،

 .إلى مستشفى أبو يوسف النجار ووصفت حالته بالمتوسطة
من مدينة الخليل بالقرب ) عاما ٥٠(يم الشماس عثر على جثة المواطن فارس ابراه أولكانون  ٨في  •

 .ان الحادثة على خلفية الثأرويرجح  . من مستوطنة بيت حجاي جنوب المدينة
 . جنين/ قتل مواطن من بلدة قباطية على خلفية الشرف في بلدة ميثلون أولكانون  ١٣في  •

إصابته بعيار ناري في الرقبة، ، بعد )اعام ٤٠(زهير إبراهيم الغندور  أول قتل المواطنكانون  ٢١في  •
 . في مخيم جباليا شمال قطاع غزة) بين أشخاص من نفس العائلة(وذلك أثناء نشوب خالف عائلي 

 ٢٨( األشرم محمد وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جثمان المواطن محمد أولكانون  ٢٢في  •
 شجار على اثر .ناري في الصدرغزة مصابا بعيار في حكومة الشرطة جهاز ضابط في  يعمل، و )اعام

 .  بين القتيل وأحد أفراد عائلته أسفر عن مقتل األشرم نفسه صباح اليوم وقع عائلي
   
 

 عطا اهللانينا 
 زاهي جرادات
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