
 مؤسسة الحق –دائرة الرصد والتوثيق 
 م٢٠١٠كانون ثاني 

 تقرير ميداني
 

حـول أبـرز مـا تـم رصـده  م٢٠١٠األول لعام  تضع دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق بين أيديكم تقريرها الميداني
قـوات  هـات ارتكبتمـن انتهاكـات لحقـوق اإلنسـان الفلسـطيني سـواء كانـت تلـك االنتهاكـا كـانون ثـاني وتوثيقه خـالل شـهر

 . االحتالل اإلسرائيلي أم جهات فلسطينية رسمية وغير رسمية
 

وتعتمـد عليـه بشـكل  . والتـي ال تعنـي بالضـرورة الشـمولية عملية التوثيق عنصـرًا أساسـيًا فـي عمـل مؤسسـة الحـقتشكل 
باســــتقائها " الحــــق"ز وتتمّيــــ. رئيســــي فــــي إصــــدار تقاريرهــــا وتحديــــد وجهــــة عملهــــا والقضــــايا التــــي يجــــب التركيــــز عليهــــا

للمعلومات مباشرة من مصادرها من خالل باحثيها الميدانيين المـدربين والـذين يتمتعـون بخبـرة واسـعة فـي طـرق التوثيـق 
 . والتحقق من المعلومات

 
 :م٢٠١٠كانون ثاني  أو توثيقه في األرض الفلسطينية المحتلة خالل شهر/وفيما يلي أبرز ما تم رصده و

  
من  ) افادة ٤٧ (افادة حيث وصل  بأخذملف توثيق انتهاك،  منها ما وثق  ٧٨لشهر وصل للحق خالل هذا ا 

بالضفة  ٧منها  ،حدث ١٨، في حين تم رصد استمارة ٣١تعبئة  ، ومنها ما وثق باالستمارة بحيث تمالضفة والقطاع
 .الغربية والباقي بالقطاع

 :تصنيف االستمارات -أوال
:الشهداء -*  

من  أبنائهااعتقال  أثناءمراحل، ومواطنة توفيت  ٣بالصواريخ على  اإلسرائيليقتلوا من القصف  ٨ عدد الشهداء
:شرطة حماس والتفاصيل  

.كانون ثاني في بلدة القرارة شرق خان يونس ٥قتلوا في  ٢  
.كانون ثاني احدهم طفل على حدود رفح الجنوبية ٨قتلوا في  ٣  
لبلحكانون ثاني شرق دير ا ١٠قتلوا في  ٣  

من شرطة حماس في غزة وكانت تحاول منع االعتداء  أبنائهااعتقال اثنين من  أثناءمواطنة توفيت بجلطة قلبية 
.عليهما  

 :هدم المنازل الفلسطينية -*
:منزل والتفاصيل كما يلي ٢٤هدم   

:تتعلق بالترخيص وهي كما يلي ألسبابهدم منازل  حوادث حصلت خالل هذا الشهر ٣  
تجنبا  بعد قرار من البلدية بالهدم لكل منزل كانون ثاني هدم منزلين بالقدس وتم هدمهما من المالك ١٦+  ٧في  -١

.الباهظةللتكاليف   



.اإلسرائيليةرام اهللا بالجرافات / كانون ثاني هدم منزلين في قرية الجبع ١٩في  -٢  
.زين في خربة طانا بنابلسللماشية وللتختستخدم للسكن و  مسكن وبراكس  ١٨كانون ثاني هدم  ١٠في  -٣  

 بصاروخ من طائرة لالحتالل إصابتهماكانون ثاني هدم منزلين شرق خان يونس بعد  ٨والحادث الرابع في  

 :اإلفادات تصنيف -ثانيا
المختلفة  توثق االنتهاكات اإلفاداتهذه  .في قطاع غزة ١٦بالضفة الغربية بما فيها القدس،   أخذت ٣١ اإلفاداتمن 

 . ، ومن حكومة حماس بالقطاعوأجهزتهاوسلطات االحتالل ومن السلطة الفلسطينية من جنود 
 :كما يلي كانت االنتهاكات بشكل موجزو 

 :انتهاكات سببها االحتالل
 :عناوين وهي ٦ ا فيإجمالهوتم 

:ضرب مواطنين  -١  
الل في قرية النبي من جندي لالحت أكثرالجنود من منطقة بيت لحم، وضربت نساء من  أيديضرب عامل على  

/ التابعة ليطا من التوانه أغنامرام اهللا، وضرب مواطن في قرية جبع بجنين من حرس الحدود، وضرب راعي / صالح
.ألوامرا مخالفة بحجة الخليل/ أمرعدد من الجنود، وضرب سائق سيارة عمومي من بيت  أيديعلى  الخليل  

 : المستوطنينات اعتداء -٢
 توطنين على قرية بيتلو برام اهللاعتداء مس. نأثناء الليل والمتهم المستوطنو  رام اهللا/ دير نظامفي قرية  أشجارقلعت 

 أطلقمستوطن  بالخليل واالعتداء على شواهد القبور في قرية عورتا بنابلس، وفي منطقة الهذالين ،وتم تدنيس مقبرة
مياه عادمة من مستوطنات  تأثير. ارها الهارببحم بجوار شيك المستوطنة تحاول اإلمساك النار على مواطنة كانت

. المجاورة األرضبشمال الضفة على   
: اعتداءات مختلفة لجنود االحتالل -٣  

/ قنبلة صوت على داخل منزل بمخيم العروب وٕالقاء، رام اهللا في مظاهرة/ قنبلة غاز داخل منزل في النبي صالح إلقاء
، مداهمة منزل في رام اهللا/ في دير نظامرصاصة مطاط عن قرب على مواطن  إطالق، الخليل أيضا خالل مظاهرة

 أمر، سحب تصاريح زيارة من أهلحكومية في بيت  أنها، مصادرة ارض بحجة األثاثوتخريب  الخليل/ أمربيت 
د وادي غزة فتح س .الشرقية بجنين طورهالمعتقلين في حادثتين منفصلتين، وهناك افادة عن اثر جدار الضم على قرية 

طائرات تلقي  .في القطاع فرد ٣٥٠منزل يقطنها )  ٧٠( ب  األذى إللحاق أدىكانون ثاني مما  ١٨للمياه في 
متر، والثانية تحذير  ٣٠٠من االقتراب من الحدود لمسافة  أحداكانون ثاني تؤكد على نقطتين هما منع  ٧مناشير في 

/ عسكرية تعمل في منطقة عش غراب الواقعة شرق بيت ساحور ياتآلمنذ بداية الشهر  .من تقديم العون للمسلحين
 .قبل عدة سنين إخالئهبالماضي وتم  إسرائيليعلما انه كان معسكر  بيت لحم

:منع من السفر -٤  
للعالج بالسفر  لهم على التعامل مع المخابرات مقابل السماح إجبارهملمرضى بهدف لابتزاز يوثق باحثو الحق عملية  

 .بالقطاع كما هي افادة محمد زعنون واآلخراحثوا الحق بين الحين يوثقها ب
 :االعتداء على الصيادين -٥



صيادين وتم اعتقالهم وعرض التعامل عليهم ومن  أربعمحمد القرم وسليم نعمان يشرحون كيف اعتدي على الصيادين 
 .الصيد أدواتثم مصادرة 

 :قصف عشوائي لمناطق بالقطاع -٦ 
كانون ثاني الزوارق الحربية  ١٠+  ٥صاروخ على ارض مفتوحة جنوب القطاع، وفي  إطالقثاني كانون ال ١في  

 .بالقطاع تطلق النار على قوارب الصيادين في قبالة النصيرات ودير البلح

 :وأجهزتها السلطة الفلسطينيةانتهاكات سببها 
دون المرور  أخرىاالعتقال وفي مرات  أوامر إبرازاعتقاالت على خلفية االنتماء السياسي، واحتجاز بدون 

تم استدعاء  وأيضاالقواسمي من الخليل،  إيناسالمداهمة كما افادة  أثناءقانونية الالزمة، وتخريب منزل ال باإلجراءات
 تأخيروهناك  .السلطة أجهزةالحسن من نابلس وتهديده بالضرب وعرض علية التعامل مع  أبوالمحامي فارس 

لى شاب ع باإلعدامحكم  .أيامتمكن محاميه من الحصول على قرار من العليا الفلسطينية لعدة عن مواطن  باإلفراج
 .من قرية كفرعين برام اهللا

 :الحكومة المقالة في غزةانتهاكات سببها 
من عائلة  المناصرين لحركة فتح أبنائهااعتقال  أثناءوفاة مواطنة  أبرزهامختلفة كان  وألسباب اعتقاالت عديدة

 ميساء وافي طالبةال، وتم اعتقال العنزين أبوفؤاد و وليد اصبيح  أفاديركي، وتعرض المعتقلين للضرب كما السو 
ضرب الصحفي عمار التالوي بينما كان في مركز  .وتوقيعها على تعهد بان ال يحدث أي احتفاالت بذكرى فتح

وهو متطوع بحجة  ،محمد االسطل ،تهديد خطيب بالمساجد. األمن أفرادللشرطة يتابع تقديم شكوى ضد احد 
غير  أنهمالتعاوني ومنعهم من العمل بحجة  اإلسكانالتابعة لمؤسسة  األحياءمن لجان  ٥استدعاء . التحريض
مهرجان للجبهة في  أعقابالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في  أنصاراالعتداء بالضرب على مجموعة من  .شرعيين

  .بجراح ٤ ةوٕاصاب ذكرى وفاة مؤسسها جورج حبش

:انفالت امني  
وانفجار  ،في قطاع غزة ساعات الليل أثناءلمحل تجاري  إضافة النترنت والعاب الكمبيوترلمن مقاهي  ٣تم تفجير 

لقتل  أدت إعدادها أثناءانفجار عبوة ناسفة  ،إصاباتدون في مدينة غزة قنبلة في سيارة المواطن محمد الغصين 
 منتحرا في منزله )عاما  ٢٦( كانون ثاني وجد جهاد الشيخ  ٢٦في  ،بيت حانون في )عاما ٢٠( الشاب ثائر خضر 

بعيار ناري ) عام  ٣٧( وائل البردويل  أصيبكانون ثاني  ٢٨وفي  .الشرطة أعلنتكما  ،في قرية الزوايدة بالقطاع
 .على خلفية الشرف قتل مواطنة من قرية طيبة جنين. في ميناء رفح طائش

 
 : مات والتفاصيل يمكن االتصال علىلمزيد من المعلو 

 دائرة الرصد والتوثيق 
 زاهي جرادات 

 ٠٢ ٢٩٥٤٦٤٩: هاتف
 ٠٥٩ ٩٢٤٧٤٠١: جوال

 


