
 

1 
 

 فلسطينًيا خالل شهر آذار 21قوات االحتالل تقتل 

 تقرير مؤسسة احلق امليداين لشهر آذار/مارس

 من بينهم مخسة أطفال أحدهم قتل ابستخدام سالح يستخدم للمرة األوىل. فلسطينًيا 21استشهاد  -
 منشأة؛ مساكن وممتلكات عامة وخاصة. 23هدم  -
 واثنان من ذوي االحتياجات اخلاصة.طفاًل  23شخًصا، منهم  54هتجري  -

 *الشهداء.

 على التوايل: وهم يف تصعيٍد إسرائيلٍي خطري منذ بداية العام، ،فلسطينًيا 21استشهد خالل شهر آذار/مارس املاضي 

عاًما( من قرية بيت سريا  20) ويوسف رائد عنقاوي ،عاًما( من قرية خربثا املصباح غرب رام هللا 22) أمري حممود دراج

غرب رام هللا، اللذان اصطدمت مركبتهما يف سيارة عسكرية إسرائيلية أثناء مدامهتها قرية كفر نعمة حوايل الساعة الرابعة من 

انري واحد، مث بعد ذلك حبوايل  مسع صوت إطالق عيارٍ  مباشرةً  . وبعد االصطدام4/3/2019صباح يوم االثنني املوافق 

دومنا إمكانية التأكد مما حدث بسبب انعدام إمكانية الرؤية نتيجة الظالم أعرية انرية،  6دقائق مسع صوت إطالق أربع 

اثنني من  فقتل اجلنود يف السيارة العسكرية اإلسرائيلية "عمًدا"الشبان اصطدموا  أن ادعتوات االحتالل ق احلالك، إال أن

 واعتقلوا الشاب الثالث، وال يزال معتقاًل حىت حلظة إعداد التقرير. ركاب املركبة

الذي أصيب بعياٍر انرٍي يف الرأس مساء يوم األربعاء املوافق  مدينة غزة، من سكان ،عاًما( 15) سيف الدين عماد أبو زيد

عن السياج احلدودي الفاصل مرتًا بعيًدا  300أثناء مشاركته يف فعاليات اإلرابك الليلي، حيث كان يقف  6/3/2019

 .7/3/2019شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، واستشهد على إثر إصابته فجر اليوم التايل املوافق 

انري يف الرأس، أطلقه جتاهه جنود االحتالل  أصيب بعيارٍ  مدينة رفح، من سكان ،(عاًما 22) اتمر خالد عرفات

اإلسرائيلي املتمركزون خلف السواتر الرملية داخل السياج احلدودي، شرق بلدة الشوكة شرقي رفح، عند حوايل الساعة 
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ملسرية العودة، بينما كان يقف ويشاهد  50، خالل مشاركته يف اجلمعة 8/3/2019مساء يوم اجلمعة املوافق  5:25

إىل النقطة الطبية  نقل .مرت عن السياج احلدودي الفاصل  50وسط عشرات املتظاهرين على مسافة تبعد حوايل  األحداث

ىل مستشفى غزة األورويب يف خان يونس، إ، مث نقل االتابعة لوزارة الصحة القريبة من خميم العودة، ووصل حبالة خطرية جدً 

 لكن مل تفلح جهود األطباء يف إنقاذ حياته.

املوافق  األحديوم  يف لالذي قتلته قوات االحتال ،بلدة فصايل من سكان (عاًما 22) كعابنة  صالح ةسالم

" 90ط  خ"على  لشرطة االحتالل اإلسرائيليحبجة رفضه التوقف عندما طلب منه ذلك على حاجز  10/3/2019

 .املركبة معه ابلفرار ن يقال  كاان  شاابنيف حني الذ  ه،دااستشهما أدى إىل ، فأطلق شرطٌي النار عليه مشال قرية فصايل

جبراحه  امتأثرً  11/03/2019يوم االثنني املوافق الذي استشهد  ،دير البلح ن سكانم، (عاًما 23) موسى حممد موسى

اليت أصيب هبا أثناء مشاركته يف مسرية العودة املقامة شرق خميم الربيج يف احملافظة الوسطى يوم اجلمعة املوافق 

بعيار انري يف البطن، وتفيد التحقيقات امليدانية أن  موسى أصيب بينما  16:30عند حوايل الساعة  01/03/2019

السياج الفاصل، ونقل إىل مستشفى شهداء األقصى، وأدخل مباشرة إىل مرت عن  100كان يتواجد على مسافة تبعد حنو 

 .هغرفة العمليات يف املستشفى، ومكث يف قسم العناية املكثفة إىل أن أعلنت مستشفى شهداء األقصى عن استشهاد

ثنني فجر يوم اال 3:50حوايل الساعة  الذي استشهد يف ، من سكان خميم خان يونس،(عاًما 22) بسام سامي صايف

، متأثرًا إبصابته بقنبلة غاز يف رأسه أطلقها جنود االحتالل جتاهه خالل مشاركته يف فعاليات مسرية 11/3/2019املوافق 

 بسام صايففقد أصيب احلق، . ووفق حتقيقات 22/2/2019العودة شرق خزاعة شرقي خان يونس يف يوم اجلمعة املوافق 

بقنبلة غاز مباشرة يف الرأس أطلقتها قوات االحتالل جتاهه  22/2/2019مساء يوم اجلمعة املوافق  4:00حوايل الساعة 

مرت من الشريط احلدودي مع إسرائيل، جنوب شرقي خميم العودة يف بلدة  200-150أثناء تواجده على مسافة ترتاوح بني 

وسط جمموعة من املتظاهرين دون أن يفعل أي شيء. ونقل يف حينه  اخزاعة، شرقي خان يونس، حيث كان يقف متفرجً 
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إىل مستشفى غزة األورويب يف خان يونس، حيث أدخل غرفة العناية الفائقة خلطورة حالته، حيث تسببت اإلصابة بكسور 

 ونزيف يف الدماغ وبقي يرقد للعالج إىل أن أعلن عن استشهاده متأثرًا إبصابته اخلطرية.

يوم  خالل مدامهة قوات االحتالل ملدينة سلفيت الذي أصيب مدينة سلفيت، من سكان ،(عاًما 23)اهني حممد مجيل ش

ه ابلقرب من دوار ئصدقاأثناء تواجده مع أ وأصاب القلب انري اخرتق صدره بعيارٍ م 12/3/2019الثالاثء املوافق 

ا، مرتا تقريبً  150والذي يقع يف اجلهة اجلنوبية من دوار املدينة املنورة وعلى نفس الشارع وعلى مسافة حوايل  ،الشهداء

 قوات االحتالل ، ومل يشارك هبا. االحتجاجات  ضدحيث كان يشاهد 

 12:40حنو الساعة  الذي أطلق عليه جنود االحتالل النارمدينة اخلليل، من سكان  ،(عاًما 40) ايسر حممد الشويكي

والذي  ،خل املبىن االستيطاين الواقع يف بيت الرجيب شرق مدينة اخلليلدا 12/3/2019 املوافق من بعد ظهر يوم الثالاثء

 .ويف حني ادعت قوات االحتالل أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعنيطلق عليه املستوطنون "بيت هشالوم". 

اللذان تعرضا إلطالق  ، وكالمها من سكان مدينة انبلس،(عاًما 20) عماد النوريوزيد  (عاًما 20)رائد هاشم محدان 

من نوع  أثناء قيادهتما مركبة م19/3/2019الموافق  مساء يوم الثالثاء 11:07حوايل الساعة انر من قوات االحتالل 

 وشارع عمان من اجلهة اجلنوبية، ( صغرية احلجم محراء اللون يف شارع فرعي يصل بني عسكر البلد مشااًل 106بيجو)

النار تتسرت خلف  ي كانت اجملموعة الراجلة من اجلنود االسرائيليني مطلقو  .ابلقرب من مفرتق الغاوي شرقي مدينة انبلس

طالق إبعد و  ،بداية مدخل الطريق الفرعي املوصل إىل شارع عمان من اجلهة اجلنوبية جدران العمارات واحملالت التجارية يف

سحبت السيارة احلمراء املذكورة و " Caterpillarالنار على السيارة احلمراء حضرت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "

اجلهة الشمالية من موقع اطالق النار عليها  مرتاً حنو 20ودفعتها ابلكفة االمامية للجرافة وقلبتها عدة مرات مسافة حوايل 

، وأكد على ذلك أحد يف داخلها ني، وكان ال يزال الشاابن مصابابلقرب من بناية سكنية معروفة ابسم "عمارة فطوم"

حنو اجلنوب مسافة  وأعادهتا اجمددً  ومن مث حطمت اجلرافة املركبة وأعادت سحبها .شهود العيان الذي مسع صوت أنينهم
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جندي إسرائيلي إبطالق االعرية النارية  12سرائيليني قوامها حوايل وقامت جمموعة من جنود االحتالل اإل .ا تقريبامرتً  20

ا وبعد حلظات قليلة اقرتبت جمموعة من جنود االحتالل أمتار تقريبً  5احلية جمددا للمرة الثانية ابجتاه السيارة ومن مسافة 

السيارة وكانوا حيملون كشافات ضوئية بني أيديهم ويصوبوهنا ابجتاه السيارة احلمراء وبعد ذلك مت  بتطويق ني وقاموا االسرائيلي

ومت وضعهما أبكياس بالستيكية سوداء  ،من السيارة امرت تقريبً  2نزال جثتان من داخل املركبة على األرض وعلى مسافة إ

بداخلها الشاابن بعد محلها من قبل اجلرافة   ومت نقلهما اىل داخل دورية عسكرية ومت مصادرة السيارة احلمراء اليت كان

اإلسرائيلية بواسطة الكفة االمامية واخلروج هبا حنو شارع عمان من مث اىل شارع احلسبة شرقي املدينة، ونقل جثماين 

حاولت سيارة إسعاف فلسطينية اتبعة جلمعية اهلالل األمحر  وعندما .إىل معسكر حوارة، جنوب مدينة انبلس شهيدينال

جنود االحتالل  من التقدم، وأطلقوا  منعها الفلسطيين كانت متواجدة يف شارع عمان الوصول إىل الضحااي عدة مرات، 

ابلرصاص احلي واطلقوا أيضا عليها الرصاص املعدين املغلف ابملطاط النار جتاهها، وأصابوها إصابة مباشرة يف مقدمتها 

فابيا( بيضاء اللون كانت قادمة  –وقنابل الغاز املسيل للدموع، كما أطلقت تلك القوات النار على سيارة من نوع )سكودا 

 السائقامي واخللفي وأصيب من الفارعة يقودها أحد أفراد الشرطة الفلسطينية، وأصابوها إصابة مباشرة يف الزجاج األم

بشظااي الرصاص يف عينية، ونقل إىل مستشفى رفيداي احلكومي يف مدينة انبلس، ومت حتويله إىل مستشفى النجاح الطيب 

 ويف الصباح سلمت قوات االحتالل جثماين الشهيدين.بسبب جروح يف عينيه والشبكية. 

حاصرت قوات االحتالل مبىًن قدمي يف بلدة  بلدة الزاوية، حمافظة سلفيت، من سكان (عاًما 17) أبو ليلى أمني عمر

ومن مث أطلقت قوات االحتالل القذائف واألعرية النارية احلية بشكٍل ، 19/3/2019عبوين مساء يوم الثالاثء املوافق 

ب عمر أبو ليلى املتهم بقتل مستوطن ملدة عدة دقائق، قبل أن تعلن دولة االحتالل الحًقا أهنا قتلت الشاكثيٍف جتاه املبىن 

 .17/3/2019يف اتريخ وجندي إسرائيلي على مفرق آرائيل 
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بعد  20/3/2019يوم األربعاء املوافق  استشهدالذي  من سكان قرية وادي فوكني (عاًما 22) أمحد حممود مناصرة

إطالق قوات االحتالل النار عليه أثناء حماولته مساعدة عائلة تقل سيارة بعد إصابة الزوج ونقله للمستشفى، وذلك عندما 

عند اإلشارات الضوئية على حاجز حاول تشغيل سيارة العائلة ليبعدها عن الربج العسكري الذي أطلق النار جتاههم، 

)الشارع االلتفايف(  60من شارع خط  امرتً  30والذي يقع على بعد حوايل  ،حلمالنشاش يف بلدة اخلضر جنوب مدينة بيت 

 .بيت حلم واخلليل يتالواصل بني مدين

جرّاء إصابته بعياٍر انرٍي  22/3/2019الذي استشهد يف اتريخ مدينة غزة،  من سكان ،(عاًما 24) حرارةخالد جهاد 

مرتًا عن السياج احلدودي الفاصل ومل  50مدينة غزة حيث كان يبعد حوايل يف الرأس أثناء مشاركته يف مسريات العودة شرق 

 يشكل خطرًا على قوات االحتالل.

الذي أصيب أثناء مشاركته يف فعاليات اإلرابك الليلي يف  بلدة بيت حانون، من سكان ،(عاًما 24) املصري محزة حبيب

الصدر أدى إىل استشهاده فجر اليوم التايل املوافق شرق بيت حانون بعيار انري يف  23/3/2019اتريخ 

23/3/2019. 

انري يف الصدر، أطلقه جتاهه جنود االحتالل اإلسرائيلي  أصيب بعيارٍ  الذي (عاًما 29) نضال عبد الكرمي شتات

 5:20املتمركزون خلف السواتر الرملية داخل السياج احلدودي، شرق خميم الربيج يف احملافظة الوسطى، مع حوايل الساعة 

تواجد على ملسرية العودة شرق الربيج، وكان ي  51، خالل مشاركته يف اجلمعة 22/3/2019مساء يوم اجلمعة املوافق 

مرت عن السياج احلدودي الفاصل، وكان يشارك مع عدد من املتظاهرين  وأعلن عن استشهاده فور  50مسافة تبعد حوايل 

 وصوله للمستشفى.

يوم السبت املوافق  من صباح  6:00يف حوايل الساعة  الذي أصيب مدينة غزة، من سكان ،(عاًما 20) حممد جهاد سعد

يف الظهر، بينما كان  انريٍ  سكان شارع املنصورة حبي الشجاعية شرق مدينة غزة،  بعيارٍ وهو من ، 2019|3|30
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قد أصيب عدة مرات سابًقا يف مسريات العودة، مرت من السياج الفاصل. وكان الشاب سعد  100يتواجد على مسافة حنو 

يف دون أن يشارك  على عكازه مرت 100من على مسافة  لذلك كان يتابع األحداث وكان ال يزال يعاين من إصابة يف ساقه

وصل جيب عسكري وترجل منه جندي وجلس بوضعية القنص مث أطلق عيار  اصباحً  6:00وحوايل الساعة  أي نشاط.

تشهد على إثر ، واسانري أصاب حممد يف ظهره من جهة اليسار وهو حياول االبتعاد عن املكان ودون أن يشكل أي خطر

 ذلك بعد حوايل ساعة ونصف من اإلصابة رغم حماوالت إنعاشه.

، 2019|3|30من مساء يوم السبت املوافق  3:00يف حوايل الساعة  الذي أصيب عاًما( 17) أدهم نضال عمارة

مرت من  150سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، إبصابة ابلغة يف الفك السفلي من الوجه، من على مسافة حنو وهو من 

أبن طبيعة اإلصابة يف  األطباء أكدو  .جبسم متفجرالسياج احلدودي الفاصل مبنطقة ملكة شرق مدينة غزة. وكانت االصابة 

سم، حيث أكد صعوبة حتديد مصدر االصابة بسبب وجود لتحديد طبيعتها بشكل حا اوجه الطفل أدهم كانت صعبة جدً 

 .ا على حد وصفه، وأشار أبنه انجم عن جسم متفجرهتتك كبري وهتشم يف الوجه مبنطقة الفك السفلي وواسع جدً 

عند  27/3/2019يوم األربعاء املوافق الذي أصيب يف خيم الدهيشة، من سكامن ،(عاًما 17) مزهر عبد احلكيم ساجد

من قبل أحد جنود االحتالل االسرائيلي يف خميم الدهيشة أثناء  يف أسفل البطن برصاصة اصباحً  7:05حوايل الساعة 

عن  اعلن الحقً أو ، وذلك عند حماولته االقرتاب من مصاب لتقدمي اإلسعافات األولية له، اقتحامهم للمخيم املذكور

 ) للمزيد من املعلومات حول حالة الشهيد أنظر تقرير مؤسسة احلق......رابط( .استشهاده يف نفس اليوم جراء إصابته

يف الصدر، أطلقه جتاهه جنود  انريٍ  أصيب بعيارٍ  الذي بلدة بين سهيلة، من سكان ،(عاًما 16) بالل حممود النجار

االحتالل اإلسرائيلي املتمركزون خلف السواتر الرملية داخل السياج احلدودي، شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وذلك 

، خالل مشاركته يف مليونية مسرية العودة يف الذكرى 30/3/2019مساء يوم السبت املوافق  2:15حوايل الساعة  يف

مرت عن السياج احلدودي  50والذي يصادف ذكرى يوم األرض، وكان يتواجد على مسافة تبعد حوايل  السنوية هلا،
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على  اآخرين من األطفال، دون أن يشكل خطرً  3الفاصل، وأصيب بينما كان حياول االقرتاب من السياج احلدودي مع 

ري يف بلدة عبسان الكبرية، مث نقل إىل مستشفى غزة اجلنود. ومت نقله إىل النقطة الطبية امليدانية مث إىل املستشفى اجلزائ

مساء نفس  10:00األورويب يف خان يونس، ومكث يف غرفة العناية املكثفة، وأعلن عن استشهاده مع حوايل الساعة 

 .اليوم

من وهو ، 30/3/2019 املوافق السبتيوم مساء  3:30حوايل الساعة  أصيب الذي (عاًما 19) اتمر هاشم أبو اخلري

يف الصدر، بينما كان يشارك يف مسرية مليونية األرض والعودة وكسر احلصار  انريٍ  خان يونس، بعيارٍ يف سكان مدينة محد 

مبنطقة خزاعة احلدودية شرق خان يونس. ونقل املصاب أبو اخلري حبالة حرجة للغاية إىل مستشفى غزة األورويب خبان يونس، 

من  مساءً  7:00وأدخل لغرفة العمليات، إىل أن أعلن األطباء استشهاده يف حوايل الساعة  وقد حاول األطباء إنقاذ حياته

 ذات اليوم.

شهيًدا من اجململ ارتقوا  11شهيًدا، كما أن  21أطفال استشهدوا من إمجايل عدد الشهداء البالغ  5وتظهر األرقام أن 

كبري يف عدد الشهداء الكلي عن فة الغربية يف ارتفاع  شهداء ارتقوا يف الض 10وخالل مشاركتهم يف مسريات العودة، 

ومل يتسَن  ان حمتجز  يزال جثمانيهما ويف كل احلاالت، ابستثناء أمري دراج ويوسف عنقاوي اللذان ال الشهور السابقة. 

 التحقق من مكان اإلصابة، كانت اإلصاابت يف املنطقة العلوية من اجلسم يف استهداف واضح بغرض القتل.

 فلسطينًيا. 38 31/3/2019 اتريخ يذكر أن قوات االحتالل قتلت منذ بداية العام حىت
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 *اهلدم.

واحًدا  ومصلىً  مسكًنا 12تشمل منشأة يف األرض الفلسطينية احملتلة،  23مارس هدمت قوات االحتالل خالل شهر آذار/

 12وتقع  ، هدمت كلها على خلفية ذرائع تتعلق ابلرتخيص، ابستثناء منزل واحد هدم لدواٍع عقابية.منشآت خاصة 10و

املهدومة ضمن من املنشآت  10تقع منشآت مهدومة من اجململ يف مناطق "ج" حسب تصنيف اتفاقيات أوسلو، يف حني 

بياانت اليت مجعتها مؤسسة احلق أن غالبية عمليات اهلدم نفذت يف الفرتة وتظهر ال .حدود بلدية القدس االحتاللية

 الصباحية استمرارًا للنهج القائم.

11
52%

10
48%

الشهداء

شهداء مسيرات العودة شهداء الضفة الغربية
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 9 الثانية، ومن اإلمجايل؛ عائلتان هتجران للمرة الثانية ألن منزليهما يهدمان للمرة االثين عشرة ويف تفاصيل املساكن املهدومة

، كما أن ، كلها تقع ابلقرب من مستوطنات أو خمططات استيطانية أو شوارع التفافيةمساكن بدوية 3مساكن عادية و

12
52%

1
4%

10
44%

نوع الممتلكات المهدومة

مساكن ممتلكات عامة ممتلكات خاصة

10
44%

12
52%

1
4%

المهدوم حسب المنطقة

القدس "ج"مناطق  "ب"مناطق 
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مساكن فقط من اجململ قد هدمت أثناء مرحلة  3علًما أبن  .قبل اهلدم إخالء مقتنياهتامساكن مل تتمكن من  5عائالت 

وغالًبا ما تستخدم آليات من نوع هيونداي وكاتربالر وجي سي يب  البناء، يف حني هدمت بقية املساكن وهي مسكونة.

  يف هدم املنشآت الفلسطينية.وفولفو وكات للهدم، ووثّقت مؤسسة احلق اسخدام هذه األنواع من اآلليات 

 طفاًل، وشخصني من ذوي االحتياجات اخلاصة. 23أنثى، و 27شخًصا، منهم  54هدم املساكن إىل هتجري   وأدى

 

قد تضررت و  يهدم للمرة الثانية بعد أن هدمته قوات االحتالل سابًقا،فإحداها  ،العشرة املهدومة املنشآت اخلاصة أما

منشآت  10من جممل  5، وابملثل فإن املنشآت املهددة ابهلدممنشآت خاصة لعدم متكن املالكني من إخالء  5مقتنيات 

مالكني على األقل مل مينحوا فرصة االعرتاض  3مع العلم أن  خاصة هدمت كانت تشكل مصدر رزٍق رئيسي للعائلة املالكة.

 بيد جهاز االحتالل. على أوامر اهلدم، واآلخرين الذين منحوا هذه الفرصة مل جتِد نفًعا ابعتبار القضاء اإلسرائيلي أداة

27
52%

23
45%

1.4
3%

تصنيف المهجرين

إناث أطفال أشخاص ذوو إعاقة
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 *انتهاكات إسرائيلية أخرى.

مشلت أمناطًا حمددة من انتهاكات أخرى ارتكبتها قوات االحتالل يف األرض الفلسطينية احملتلة،  107وثقت مؤسسة احلق 

واعتداءات على االنتهاكات تتمثل فيما يلي: اعتداءات على األشخاص؛ ضرب وإصاابت واعتقاالت وتقييد حرية احلركة، 

من جممل انتهاكات دولة انتهاًكا  23ارتكب املستوطنون  ومدامهات. ؛ تفتيش ومصادرة وختريباخلاصة والعامة املمتلكات

 يف حني ارتكب جيش االحتالل وأذرعه املختلفة بقية االنتهاكات.االحتالل، 

 

 *انتهاكات السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة.

كبري عن الشهور السابقة بسبب قمع احلراك يف ارتفاٍع   ،انتهاًكا 172وثقت مؤسسة احلق ارتكاب أجهزة األمن الفلسطينية 

 22انتهاًكا هبذا اخلصوص، ابإلضافة إىل  34وثقت احلق  ، حيثلعل أبرزها االحتجاز التعسفي الشعيب يف قطاع غزة،

 6، وتتمثل ابالعتداء على جتمعات سلميةانتهاًكا  36و وتنكيل،ضرب  انتهاك 32حالة سوء معاملة أو/وتعذيب، و

انتهاًكا تتمثل يف فرض قيود على وسائل اإلعالم ووسائل التواصل  42 وأخرى بلغت انتهاكات مصادرة أجهزة إلكرتونية،

 .االجتماعي وإهاانت واستدعاءات ملقابلة جهات أمنية وفصل تعسفي من العمل وغريها

األجهزة األمنية  عدد من اجلهات احلكومية الرمسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مبا يف ذلك ات علىوتتوزع االنتهاك

األمن الوقائي،  شارك هبا/ارتكبها انتهاًكا 16بواقع  ، ولعل أبرز األجهزة اليت ارتكبت انتهاكات تتوزع كالتايلالفلسطينية

للمخابرات  انتهاًكا 12، ويف الضفة الغربية وقطاع غزة جهاز الشرطة الفلسطينية بشقيه شارك هبا/انتهاًكا ارتكبها 112و

 3لقوات مشرتكة من األجهزة األمنية، و 2لعناصر الضبط امليداين، و 1جلهاز األمن الداخلي، و انتهاًكا 20العامة، و

  .لوزارة األوقاف 2لكتائب القسام، و
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