
 
    مؤسسة الحق –دائرة الرصد والتوثيق 

  م2010/ آذار
  تقرير ميداني

  
داني        ا المي ديكم تقريره ين أي ي مؤسسة الحق ب م      م2010الثالث   تضع دائرة الرصد والتوثيق ف ا ت رز م حول أب

د ارتكبت    آذار رصده وتوثيقه خالل شهر ات ق ك االنتهاآ  اه من انتهاآات لحقوق اإلنسان الفلسطيني سواء آانت تل
  .قوات االحتالل اإلسرائيلي أم جهات فلسطينية رسمية وغير رسمية

  
ي بالضرورة الشمولية     عملية التوثيق عنصرًا أساسيًا في عمل مؤسسة الحق  تشكل  ي ال تعن ه    . والت د علي وتعتم

ا     ز عليه ي يجب الترآي ا والقضايا الت ة عمله د وجه ا وتحدي ي إصدار تقاريره ز . بشكل رئيسي ف " الحق"وتتمّي
رة واسعة        ون بخب ذين يتمتع دربين وال دانيين الم باستقائها للمعلومات مباشرة من مصادرها من خالل باحثيها المي

  . في طرق التوثيق والتحقق من المعلومات
  

  :م2010 آذار خالل شهر المحتلة الفلسطينية األرضفي  أو توثيقه/وفيما يلي أبرز ما تم رصده و
  :االحتالل ودنحاالت القتل على أيدي ج -أوال

  :فلسطينيين خالل هذا الشهر، وجاءت التفاصيل آالتاليالواطنين مال من  7 االحتالل قتل جنود
ود االحتالل   26في  - تباك عسكري    آذار قتل جن ي اش ثم عب   األخوين  ف يم  دهي ات   الحك ا  21(عرف ) عام

ونس ) عاما 20(وشقيقه سليمان  ي سرايا     غزة  / وهما من خان ي ة ف ة    ومن رجال المقاوم دس التابع الق
  .في اشتباك عسكري اإلسالميللجهاد 

ونس  ) عاما 19(محمد اشرف غبن آذار استشهد المواطن  1في  - ود االحتالل    من خان ي  برصاص جن
 .غزة/  نطقة الواقعة شمال بيت الهيالمفي ا

ة،  جماهيرية بامظاهرة  أثناء نابلس/ من قرية عراق بورين طفلينآذار قتل جنود االحتالل  20في  - لقري
 .)عاما 15( إبراهيم ، ومحمد)عاما 17( قادوس أسيدوهم 

ا        21في  - ة عورت ابين من قري ود االحتالل ش ل جن ي ظروف غامضة    / آذار قت ابلس ف ا صالح  ن  ، وهم
 .)عاما 18( ، محمد قواريق)عاما 18( قواريق

  
  :اعتداءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وجنوده -ثانيا

  :غزة في واعتقال وتوغل قصف -* 
للمواطن مسلم  ، وهوغزة/ بالستيك في خان يونسمصنع لل إسرائيليةآذار قصفت طائرة حربية  11 في  -

  .وتم تدميره بالكامل )عاما 55(الحداد  محمد
ال للشرق من      الشرقية من المنطقة الحدودية النار جنود االحتالل أطلق آذار 25في   - باتجاه مجموعة من العم

وآانت   األيمنالفخذ  أعلىبرصاصة في   )عاما 34( ريدة أبوالمواطن ناجي  أصيب حيث غزة/ خان يونس
  .متوسطة اإلصابة

ق من المواطنين للشرق من مدينة غزة عندما  4 أصيبآذار  30 في  - ى     أطل ار عل ود االحتالل الن مظاهرة   جن
  . متر من الجدار 300لمسافة  يةعزل منطقة بجوار الحدود الشرقسلمية ضد سياسة االحتالل القاضية ب

ي   - يبآذار  19ف دما    10 أص ة عن روح مختلف واطنين بج دمتم ى قصف   أق تالل عل ائرات لالح ة  ط منطق
  .صواريخ بأربعةومنطقة مطار غزة  ،جنوب رفح بخمسة صواريخ/ األنفاق

ة و     /  آذار توغلت قوات االحتالل في بلدة القرارة 29في   - من  للشرق من غزة وقامت بتجريف ارض زراعي
  .ثم غادرت المنطقة

ة غزة واعتق        20في   - ود االحتالل للشرق من مدين وا  آذار توغلت قوة من جن ذين يقومون     20ل  عامال من ال
تمر  ب وا       إلدخال جمع الحصى بهدف بيعها واستخدامها للبناء على اثر المنع المس د ابق اء للقطاع، وق واد البن م

  .عن الباقي في نفس اليوم وأفرجواعلى اثنين 
ق آذار  6في   - ود االحتالل   أطل ار بشكل عشوائي    جن ة الحدود    الن زة  الشرقية  من منطق اه  لغ م    اتج واطنين ه م

م   إصاباتشرق بيت حانون وغرب معبر بيت حانون، لم تقع  ل ومزارعين تواجدوا في منطقتينعما ولكن ت
  .المنطقة إخالء

  .إصاباتولم تقع  العمالباتجاه  من نفس المنطقةتكرر إطالق النيران  آذار 17في   -
ا   شاطئ اتجاه مراآب الصيادين في  اإلسرائيليةالنار من البوارج الحربية  إطالقآذار آان  12في   - / بيت الهي

   .غزة



ا         إطالقآذار تجدد  25في   - راآبهم شمال غزة مم اه الصيادين وم وارج اتج الصياد   إلصابة  أدىالنار من الب
  .الرأسب إصابة )عاما 27(حازم القرعان 

بلح     صيادين 3اعتقل جنود االحتالل  آذار 5في   - ر ال ك وهم من سكان دي ة    ، وذل ح  شاطئ من قبال غزة،  /  رف
  .األقرعالصياد نافذ  أفادالصيد والقوارب آما  أدواتعنهم بعد مصادرة  أفرجومن ثم 

  
  :أراضيتجريف ومصادرة  -* 
بيت لحم، لصالح بناء جدار الضم والتوسع   /  ة بيت جاالبتجريف ارض في منطق آذار بدأ جنود االحتالل 2في   -

  .على الحدود الشمالية والغربية للبلدة
  

  :حواجز عسكرية -*
ق      آذار اعتدى جنود االحتالل المتواجدين على حاجز  6في   - ى طري ام عل ر، مق عسكري يعرف بحاجز الكنتين

داء  . دون أي سبب  بيت لحم / بالضرب على الشاب محمود بريجية من قرية المعصرة بيت لحم،  وتكرر اعت
دين    25نفس الحاجز في  جنود ة المعصرة     أيضا آذار على المواطن عمر عالء ال وأصيب بجروح   من قري

  .يذآر دون أي سبب وآدمات
ي  من شرطة االحتالل أفرادآذار اعتدى  14في   - دة حوسان   ف ال شوشة      / بل واطن جم ى الم د  بيت لحم عل ، وق

بالقرب من حاجز   سيارة جمال بهدف إسقاطها بحفرة مما أدى إللحاق أضرار بالسيارةدفعت سيارة الشرطة 
  .للشرطة أقاموه قرب القرية

  
  
  
  :من الجنود وضرب إصابات -* 

ي  - بس أصيبآذار  15ف ى مل از  الفت ا 19(حسن حج ت )عام ة بيرزي ي جامع ب ف و طال كن وه ة  ويس قري
ي وجه برصاص  رام اهللا،/  المزرعة الشرقية   اء ه ة ف ود      أثن ارة وجن ون الحج ين متظاهرين يلق ات ب مواجه

  .رام اهللا/  االحتالل عند حاجز عطارة شمال بير زيت
واطنين       أآثر أصيباندالع مظاهرات  وأثناءآذار  17في   - ى م ود بالضرب عل داء الجن ي من فرد من اعت  ف

والذي نقل للعالج بالخارج لخطورة  ) عاما 23(لطيفة  أبو عبدا هللامن بينهم المواطن  ،رام اهللا/  مخيم قلنديا
  .حالته

ي    - دان سمامرة من          7ف واطن زي ى الم ود االحتالل بالضرب عل دى عدد من جن دة  آذار اعت ة بل /  الظاهري
  .األخضرعندما آان يحاول الوصول لمكان عمله بمنطقة السبع داخل الخط  الخليل،

  
  :العالج بالقدسن من حرمان مواط -*
ي   - ادآذار  3ف دين  أف الء ال واطن ع ا 40(تصلق الم ابلس   )عام كان ن ن س اط   أنم يق واالرتب ب التنس   مكت

ه ال       من مرض السرطان  عالجهتصريح لمتابعة  إعطائه رفض اإلسرائيلي ا ان دس، علم ي مستشفيات الق ف
     .بالضفة مناسب يوجد بديل

 
  :اعتداءات المستوطنون-ثالثا
ة            تعرضت اشجار   آذار 12في  - ة لقري ي ارض تابع ل للقطع والتكسير وهي ف ي ساعات اللي ون ف زيت

واطنين    /  قريوت ه، والم توطنة علي ة  نابلس ومجاورة لمس دم      بالقري الرغم من ع يتهمون المستوطنين ب
  .توفر شهود العيان

ا  13(الطفلين شريف ابو عيشة على  مستوطن بالضرب آذار اعتدى 8في  - راهيم    ) عام ه اب ى قريب وعل
ساعات بحجة ان المستوطن    5لمدة الحقا ومن ثم احتجزتهم الشرطة االسرائيلية ) عاما11(يشة ابو ع

 .تقدم بشكوى ضدهم
  

  :اجهزة السلطة الفلسطينية اعتداءات -رابعا
  :من قبل اجهزة السلطة الفلسطينية ةالتالي النتهاآاتالقد تم توثيق 

وال ال قامت عناصر من جهاز األمن الوقائي بمصادر آذار  2في  - وال قاضي    ة ام ة ن ا  53(مواطن ) عام
ة  ا التعاوني ة بزاري ةملل تخص جمعي ة المتبادل ا  نفع ي بزاري ودة ف ابلس/  الموج ام  ن ي تاسست ع ، والت

  .حجة انها اموال تعود لحرآة حماستحت  م2000
ة             آذار  شهرفي  - ة الجلم ي قري ور ف رخيص عمل روضة الن د ت ة تجدي ابرات العام از المخ / رفض جه

 .جنين/  المقامة في برقين  روضة االقصى االسالميةوأيضا جنين، 



ق   22في  - ار سبب من             3آذار تم توثي يم دون اظه ة والتعل از التربي ي جه ة ف حاالت فصل من الوظيف
 .اجهزة السلطة الفلسطينية

ي  - ديا 6ف ابين من ب ل ش ر/ آذار اعتق اء لحزب التحري ة االنتم ى خلفي دي  االسالمي رام اهللا عل ى اي عل
نهم ومباشرة      ال راج ع م االف ا الفلسطينية ت  شرطة الفلسطينية وبعد حصول محاميهما على قرار من العلي
 .خالل ساعات اعتقالهم من قبل االمن الوقائي تم

ل    8في  - آذار اعتقل جهاز االمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية مجموعة من الشباب بعد منتصف اللي
ي حارث    ا بن اث المن    . هللارام ا/ من قرية خربث د    احيث تعرض اث البيتهم وفق د غ ت احدى  زل للعبث عن

ة       . مصاغ ذهبي هامن منزل العائالت ائي مسجد بالقري راد من االمن الوق تحم اف  وهو  وفي نفس الليلة اق
 .قديم وتم هدم جزء من منبره بحجة التفتيش

دي المتو افراد من الشرطة الفلسطينية  بالضرب آذار اعتدى 12في  - ي مست اج بيت  /  شفى بيت جاال   ن ف
 .بخصوص النظام العام نقاش حصل بينهما على خلفية) عاما 16(على الطفل اسامة زاهدة  ،لحم
  
  :غزه - المقالةاجهزة الحكومة اعتداءات  -خامسا
ونس    العال المواطن احمد عبدتم االفراج عن آذار  3 في - د غزة  /  من سكان خان ي دة  دام ل ااعتق  بع ع

  .موظف في االجهزة االمنية التابعة للسلطة الفلسطينيةفقط لكونه الداخلي  شهور عند جهاز االمن
امين      ةخلياآذار داهم افراد تابعين لوزارة الد 10في  - زة مكاتب عدد من المح ونس    بغ ي خان ي غزة  / ف

 .تم مصادرة اجهزة آمبيوتر وطابعاتو
ي  - يم النصيرات  26ف ي مخ واطن ف زة/  آذار اصيب م اء غ ة اثن كل  برصاصة طائش ار بش اطالق ن

ى      ،مقاومة تابعين لحرآة حماسالعشوائي من رجال  تباك عل اء اش احتفاال بمقتل جنديين اسرائيليين اثن
 .حدود القطاع الشرقية

د جودة النحال       15في  - واطن محم تح الم آذار منع االمن الداخلي بغزة عضو المجلس الثوري بحرآة ف
 .من السفر للعالج باالردن

ين بحق   ،االعدام تنفيذ على اجراء المقالة ت حكومة غزةآذار صادق 23في  - دام   معتقل ومين باالع  ،محك
 .دون الرجوع لمصادقة الرئيس الفلسطيني

ي   آذار منعت شرطة غزة  27في  - واطنين ف وطني    الم ة العمل ال ي  هيئ اء ذآرى     غزة  قطاع  ف من احي
 .بعة للحكومة المقالةمن الداخلية التا الشهيد آمال مدحت رغم حصول الهيئة على اذن مسبق

  
  :حاالت انفالت امني -سادسا
ي  - اد   13ف واطن حم ون الم لحون مجهول وآذار اختطف مس ح أب ن رف زر م ة /  ج دوا علي زة، واعت غ

  .غادرواوترآوه بالمكان و والضرب البنادق بأعقاب
روا   غزة،/  برصاص مجهولين المواطن بالل شعبان وهو من دير البلح أصيبآذار  21في  - د  وقد ف بع

  .األيمنفي الفخذ  اإلصابةوآانت  إطالق النار
ا  منتزه بلدية المغاومجهولين النار في آفتيريا  أضرمآذار  21في  -  أدى إللحاق زي وسط قطاع غزة مم

 .بها جسيمة أضرار
عيد السلول   أصيبآذار  13في  - ا  22( بجروح ورضوض مختلفة المواطن س ريج   ) عام يم الب /  من مخ

 .مالمخيدى عليه مجهولين مسلحين وسط غزة، وذلك عندما اعت
ي  - ون  14ف لحون مجهول ا 39( صالح المصري آذار اختطف مس ن حي النصر) عام زة/ م م  غ وت

 .غزة مدينة ومن ثم القوا به بشارع عام وسط للتعذيب وسؤاله عن عالقته بسلطة رام اهللا إخضاعه
  

   :لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن االتصال على
  رصد والتوثيق دائرة ال

  زاهي جرادات 
  02 2954649: هاتف
 059 9247401: جوال


