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  منظمة التحرير الفلسطينية
      2009 ثانيكانون  13                                                                                               المفاوضاتدائرة شؤون       

  

        
  

  

  مجموعة الرقابة الفلسطينية
  

  

PALESTINIAN MONITORING GROUP      

  تهاكات اإلسرائيليةاإلنحول  تقرير
  2008 )برمديس(أول  كانون لشهر                                   

  

 اإلحتالل اإلسرائيلي مارسها جيشهاكات اليت أدناه مناذج خمتلفة ُتوضح أشكال خمتلفة من املمارسات التعسفية واإلنت
كن اإلطالع على اجلدول املرفق والذي يوضح باألرقام كما مي .2008 )ربمديس( كانون أولشهر واملستوطنني ضد شعبنا وأرضنا ب

  .  للثالثة شهور املنصرمةقارن معلى جدول وحمافظات الضفة وغزه،  -جناحي الوطن لفة للفترة ذاهتا يفحجم اإلنتهاكات املخت
رة عن الصاد اليوميةقف األمثلة وكذلك املعطيات الرقمية باجلداول املرفقة والرسوم البيانية، مت إستخالصها من تقارير املو

  .) دوائر منظمة التحرير الفلسطينيةىأحد(التابعة لدائرة شؤون املفاوضات جمموعة الرقابة الفلسطينية 
من تقارير  طينية، مستندة بذلك إىل ما يردهااإلنتهاكات اإلسرائيلية وكذلك حوادث العنف الفلساجملموعة تراقب وتوثق 
  .تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية العسكرية ال–منية رمسية من الوزارات واألجهزة األ

  هذا الشهرب اإلسرائيليةوالجرح  أعمال القتل نماذج من
).ممن تصفهم قوات اإلحتالل باملطلوبني(اً عسكريتالواغتمن الوقائي لأل اإلحتالل مدينة نابلس، وأطلقت النار داخل سيارة ات  إقتحمت قو12. 01 •
ن متطرفون حيتلون مرتالً لعائلة الرجيب يف البلدة القدمية مبدينة اخلليل، عدداً من منازل املواطنني احمليطة باملرتل، مما أدى إىل   هاجم مسـتوطنو12. 01 •

 . منازل3 أطفال ومواطنة، وأضرموا النار مبرتلني وبسيارة مدنية، وحطموا أبواب ونوافذ  3 مواطنني بينهم 8جرح 
بينهم مواطنة ( مواطناً 16 واجرحف ، احلجارة بإجتاه املواطنني ومنازهلم يف البلدة القدمية مبدينة اخلليلوارشقوون النار  مستوطنون متطرفأطلق  12. 04 •

 النار يف مدرسة للبنات واضرمأ، ومواطن وإبنته وأصابومها جبروح بالضرب على ااعتدووومنعوا سيارات اإلسعاف من نقل اجلرحى، ) ورضيع وصحفي
 .لدفاع املدين الفلسطيينإطفاء لكما أحلقوا أضراراً بعدة سيارات من بينها سيارة  سيارات ومزروعات، 4وومبحل جتاري الة أفراح وبص منازل 5و

 . جبروح خطرية يف الرأس- سنة 15  إقتحمت قوات اإلحتالل مدينة اخلليل، حيث وقعت مواجهات مع املواطنني، مما أدى إىل إصابة طفل 12. 12 •
 مسريات مجاهريية مبشاركة متضامنني من حركـات السالم العاملية ضد اجلدار العنصري العازل يف بلدة نعلني وقرية بلعني 3لقت  إنط12. 19 •

 أطفال 3 مواطناً بينهم 11مبحافظة رام اهللا وبقرية املعصرة مبحافظة بيت حلم، حيث وقعت مواجهات بني املواطنني وقوات اإلحتالل أدت إىل جرح 
 . من الصحفيني األجانب أحدهم من السويد2حفيان باإلضافة إىل جرح صحفي إسرائيلي ووطبيب وص

، واعتدت على األسرى وأطلقت  مبحافظة رام اهللا"عوفر" يف مركز التحقيق والتوقيف يف معسكر 6 و5  إقتحمت قوات اإلحتالل قسمي 12. 20 •
 . أسرى أحدهم جبروح خطرية، وإشتعال النار يف عدد من اخليام8هم، مما أدى إىل جرح الرصاص املعدين املغلف باملطاط وقنابل الغاز املدمع باجتاه

، والعدوان اهلمجي اإلسرائيلي على حمافظات غزة ما زال متواصالً، من خالل عمليات القصف اجلوي الشديد 12. 28 من يوم 11:25منذ الساعة  •
ئات األهداف ومشلت منازل ومساجد وحمال جتارية وورش وكذلك مواقع ومقرات تابعة واملدفعي والصاروخي ومن الزوارق احلربية، واليت طالت م

بينهم عشرات األطفال والنساء واملدنيني واألطباء واملسعفني باإلضافة إىل أفراد من اجملموعات ( شهيداً 378للمجموعات املسلحة، وأدى إىل إستشهاد 
  ).من بني اجلرحى أطفال ونساء ومدنيني وأفراد من اجملموعات املسلحة(طن جبروح خطرية جداً  موا215 مواطناً بينهم 1801، وجرح حنو )املسلحة

الفلسطينيةالسلطة و
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  ملخص لإلنتهاكات اإلسرائيلية بمحافظات الوطن
  مــــالحـــظــــــــــــــات المجموع  ةغز  الضفة  الحدث
  . مبحافظة جننيبلدة اليامونمبدينة نابلس وأحد املسلحني يف عسكري  2  0 2  إغتيال
  نيفسنني وأطباء ومسعاملنساء والطفال ووعشرات األمعتقل، من بينهم   393  389  4  قتل
  نيعتقل م8 أجانب، 3 صحفيني منهم 7رضيعة، طبيب، و طفل 16 :هممن  1973  1808  165  جرح
  إعتقال
  
  

  

 1و 5، 2، 34، 49، 4، 10، 37، 25، 11، 4، 21، 31، 15 249 8 241
س، طولكرم، قلقيلية، نابلس، سلفيت، ، جنني، طوباالقدس، رام اهللا: مبحافظات

، لطف 28: ومن بينهم. ا، بيت حلم، اخلليل، مشال غزة والوسطى ورفحأرحي
  . عسكريني5 طالب جامعيني و8،  صيادين3تني، مدرس، نائب، مواطن

إقتحام تجمعات 
 سكنية

851  
  

17 868 18 ،104 ،94 ،46 ،69 ،91 ،93 ،75 ،16 ،126 ،119، 5 ،2، 3 ،
القدس، رام اهللا، جنني، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس،  :حافظات مب4 و3

  .رفحو ، مشال غزة، غزة الوسطى، خانيونسبيت حلم، اخلليل سلفيت، أرحيا،
 حواجز عسكرية

  مفاجئة
القدس، رام اهللا، ب 51و 70، 6، 46، 15، 34، 28، 9، 40، 33، 61  393  0  393

  .اخلليلو بيت حلمحيا، ة، نابلس، سلفيت، أريجنني، طوباس، طولكرم، قلقيل
 من 8،  من مواقع50ت،  خالل املواجها115 خالل عمليات اإلقتحام، 58 538 374 164 إطالق نار

  . عملية قصف جوي289، حواجز من 2 من زوارق حربية، 16مستوطنني، 
 .1الدفاع املدين، 1عامةالخابرات  امل،8الشرطة، 3وقائي المن ، األ4األمن الوطين   17  0  17   األمنجهزةبأ تحرش

  .5  وبيت حلم 3، أرحيا 3 سلفيت، 3 نابلس، 4قلقيلية : مبحافظات  18  0  18  منع تجول
تدمير  
ومصادرة 
  ممتلكات

 ،مدرسة، زلامن، مزروعات ودفيئات، نادي، جدامسات، سيار :تدمريال ومشل  282  168  114
. ، مركب صيدجامعة،  عسكريةمواقع، لحكومة املقالةل يناورش، مبو  مصنع،الحم
 .بمركمسدس و، سيارات، جرارية، بندق، اتهوي، بياسوح :مشلت املصادراتو

  .9 اخلليل و2 بيت حلم، 1 نابلس، 2 قلقيلية، 1 رام اهللا، 1  القدس:مبحافظات  16  0  16  إحتالل منازل
 3رفح و 1، الوسطى5 س، خانيون13 ، غزة11 ، مشال غزة1القدس: مبحافظات  34  33  1  هدم منازل

  . مرات105:  مرة، معابر بني حمافظات غزة وإسرائيل48: منافذ دولية  153  153  0  معابرمنافذ وإغالق 
 اعتداء على

  الصحةقطاع 
 أضرار، قصف عيادة طبية ومدامهة أُخرى،  مسعفني8إستشهاد مسعف وجرح   6  3  3

  .إسعافإعاقة عمل سيارات ،  إسعافيتسيارب
  .، إعتداء على مسجدينجدامس 3  مساجد، اقتحام5تدمري  10  5  5  ةعباد الاعتداء على

  .حماصرة مدرسةو تنيمدامهة مدرسوباجتاه طالب، قنابل غاز يف ساحة مدرسة   4  0  4  اعتداء على التعليم
  . دومن23.351مصادرة ات و وتوسيع مستعمرني إستيطانينيشق طريق  8  0  8  هياستيطان اتنشاط

إعتداءات 
  نينمستوط

، ختطاف مواطننيواضرب ،  حجارةرشقإطالق نار وجرح مواطنني ورضيعة،   133  0  133
  .إقتحام بلدات وقرىات،  بسيار، أضرارسجدمب ات، أضرارجتريف مزروع

    5097  2958  2119  المجموع
  ملخص باإلجراءات األمنية الفلسطينية بمحافظات الوطن

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــالحـــــم الضــفه
  .تسليم مستوطن دخل مدينة رام اهللا باخلطأ  1
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 خالل الشهور الثالثة الماضية جدول مقارن باإلنتهاكات اإلسرائيلية
  1تشرين  نوع اإلنتهاك

)10(  
  2تشرين

)11(  
  1كانون

)12(  
  مـالحـظـــــــــــات

  .ملمارسة اإلغتياالت واإلعدام امليداين بدون حماكمةعودة قوات اإلحتالل   2  0  0  إغتيال
  .مقارنة بشهر تشرين أول% 9725وبنسبة % 2212إرتفاع عن الشهر املاضي بنسبة   393  17  4  قتل
األطفال مقارنة بشهر تشرين أول، عدد % 2462وبنسبة % 1441إرتفاع عن الشهر املاضي بنسبة   1973  128  77  جرح

  . تشرين أول يف 7 بالشهر املاضي وكما 16رحى بلغ اجل
عن شهر تشرين أول، عدد األطفال % 16.4وبنسبة % 21.6 عن الشهر املاضي بلغ إخنفاض  249 317 298  عتقالإ

  . يف تشرين أول29 بالشهر املاضي و30 مقابل 28املعتقلني بلغ 
عن شهر تشرين أول، إقتحام مناطق % 15.6بنسبة ارتفاع و% 0.3ضي بلغ  عن الشهر املاإخنفاض  868 871 751   تجمعات سكانيةقتحامإ

 .1بتشرين 416 بالشهر املاضي و434 عملية مقابل 442 بلغ 2002السيادة الفلسطينية واحملتلة منذ 
  .عن تشرين أول% 334عن الشهر املاضي وبنسبة % 207إرتفاع بعدد مرات إطالق النار بنسبة   538  175  124  طالق نارإ

عسكرية حواجز 
  ةمفاجئ

  . تشرين أولعن شهر% 27.6عن الشهر املاضي وبنسبة % 4.8إرتفاع بنسبة   393  375  308

  تحرش باألجهزة
  األمنية الفلسطينية

رغم ما تبذله أجهزتنا األمنية من جهود، فال زالت قوات اإلحتالل تداهم مقراهتا وتتمركز أمامها   17 24 17
  . عسكريني5تجز أفرادها، باإلضافة إىل اعتقال وتطلق النار باجتاهها وحت

  . شهر تشرين أولعن% 20بنسبة عن الشهر املاضي و% 38.5 بنسبة إرتفاع  18  13  15  منع تجول
  .تشرين أولعن شهر % 348عن الشهر املاضي وبنسبة % 334إرتفاع بنسبة   282  65  63  إعتداء على الممتلكات

  .عن شهر تشرين أول% 46.7بنسبة وعن الشهر املاضي % 27.3بة إخنفاض بنس  16 22 30  حتالل منازلإ
  .تصاعد هدم املنازل هذا الشهر من قبل سلطات اإلحتالل  34  12  0  هدم منازل

  .تشرين أول شهر عن% 200 بنسبةعن الشهر املاضي و% 100إرتفاع بنسبة   6  3  2  الصحةإعتداء على 
  .تشرين أولعن شهر % 11.1وبنسبة  % 42.9 املاضي بنسبة  عن الشهرإرتفاع  10  7  9  ةالعبادإعتداء على 
    .ني املاضيينالشهرعن  العددنفس اخنفاض ب  4  6  6   التعليمإعتداء على

نافذ الدولية مالغالق إ
  وللمعابر مع إسرائيل

   . مرة يف تشرين أول31املاضي   مرة بالشهر74 مقابل ات مر105 أُغلقت :املعابر مع إسرائيل  153  127  83
  )مطار عرفات الدويل مغلق منذ سنوات،  يوم17أُغلق منفذ رفح (  مرة48 أُغلقا :املنفذين الدوليني

  .تشرين أولشهر عن % 33.3نسبة بالشهر املاضي وعن % 60 بنسبة إرتفاع  8  5  6  نشاطات إستيطانية
  .عن شهر تشرين أول% 84.7عن الشهر املاضي وبنسبة % 92.8 بنسبة إرتفاع  133  69  72  مستوطنينات عتداءإ

 وبنسبة مقارنة بالشهر املاضي% 128يعود اإلرتفاع باجملموع العام هلذا الشهر وبنسبة   5097  2236  1865  المجموع
إطالق حوادث واجلرحى بعدد الشهداء والكبري ، لإلرتفاع مقارنة بشهر تشرين أول% 173.3
تدمري ومصادرة واعتداءات املستوطنني واملفاجئة وهدم املنازل العسكرية احلواجز إقامة النار و

  .املمتلكات العامة واخلاصة وإغالق املعابر بني قطاع غزة وإسرائيل واملنافذ الدولية لقطاع غزة
  

  جدول باإلجراءات األمنية الفلسطينية خالل الشهور الثالثة الماضية
  ةذــــــــــــــخــتـراءات المـــــــــــاإلج  1نآانو  2تشرین  1تشرین

.                                4 ،6، 1: ناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةتسليم اجلانب اإلسرائيلي مستوطنني وجنود دخلوا م  1  8  9
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  الثالثهاألشهر مقارنة للعالقة بني اإلقتحامات وإطالق النار وبني اخلسائر البشرية خالل 
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  الثالثةشهرقال خالل األمقارنة حلوادث القتل واجلرح واإلعت
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  هذا الشهرتحليل ألحداث 
 اإلغتيال  •

 من املواطنني، وسقطا يف بلدة اليامون مشايل حمافظة جنني ومبدينة نابلس على يد قوات 2بلغ عدد الذين مت إغتياهلم 
  . )أحدمها عسكري واآلخر أحد افراد اجملموعات املسلحة ومطلوب لقوات اإلحتالل(خاصة اسرائيلية 

 

  القتل •
 غزة بقصف تاحافظمب معظمهم سقطو .) مبحافظات غزة389 وحافظات الضفةمب 4( اًمواطن 393 الشهداءبلغ عدد 

،  ومن بني الشهداء عشرات األطفال والنساء واملسنني وطبيب ومسعفني ومسلحنيجوي اسرائيلي مركز طال مئات األهداف
افظة رام اهللا خالل مواجهات مع قوات اإلحتالل إحتجاجاً على العدوان  مواطنني ببلديت نعلني وسلواد مبح3كما استشهد 

  .اهلمجي على حمافظات غزة، كما قضى معتقل بالسجون اإلسرائيلية نتيجة لإلمهال الطيب
  

  الجرح •
   تااالت كانت مبحافظاحل معظم، ) مبحافظات غزة1808 وحافظات الضفةمب 165( اً مواطن1973 بلغ عدد اجلرحى

 صحفيني 7طبيب، مستوطنني، باعتداءات  مواطن 18ومواطنة و رضيعة،  طفل16: ومن بينهم العدوان اإلسرائيلي،  جراءغزة
  .عسكر عوفر مب معتقلني8 أجانب، 3منهم 

 

 لاإلعتقا •
    .) مبحافظات غزة8 ومبحافظات الضفة 241( اًمواطن 249 لغ عدد املعتقلنيب

   طفل أحدهم بعد إصابته 28 :ومن بينهم، نابلس فاخلليل فرام اهللابيت حلم ف :حافظاتمب تكان أغلب اإلعتقاالت
  . عسكريني5 صيادين و3 طالب جامعيني بينهم طالبة، نائب باجمللس التشريعي، 8جبراح خطرية، مواطنتني، مدرس، 

  

 اإلغالق •
واطنني من الوصول ملنع املمبدينة القدس  مشددة إغالقاءات إجرقوات اإلحتالل تطبق ال زالت  ،الضفةحمافظات يف 

 عزلواليت أدت إىل ، 06. 04. 17منذ الثابتة على احلواجز العسكرية مشددة إجراءاهتا ال زالت لمسجد األقصى املبارك، ول
يتطلب احلصول ال زال السيارات اخلاصة  مرور .منطقة األغوارعزل كذلك و حمافظات الوسط واجلنوبعن ظات مشال الضفة حماف

سيارات المنع كما ُت ،احلواجز املؤدية إىل منطقة األغوارعلى كذلك و دينة نابلسمل ن يؤديانيحاجز ىعلعلى تصريح مرور 
 ةعاقإتسببت بمفاجئة عسكرية حواجز قوات اإلحتالل  أقامتو.  القدسمدينة أحياء باجتاه من عبور حاجز قلنديا كلياً الفلسطينية 

بحرية اإلسرائيلية ال ال زالت و.)تشرين أول  يفاجزو ح308و املاضيبالشهر  اجزو ح375  مقابلجزاح 393 بلغت(احلركة 
  . شواطىء قطاع غزةةالب الفلسطينية ق الصيدمراكب عيقت

  توزيع احلواجز املفاجئة يف حمافظات الضفة
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 إقتحام التجمعات السكنية •
يت حلم واخلليل  بافظاتحمب هاغلبوأ، )غزةحافظات مب 17 والضفةحافظات مب 851( إقتحامعملية  868 تبلغ: عام .1

 .ونابلس وقلقيليةورام اهللا وجنني 
من العدد % 32.2 ةنسببأي (ة مر 173أثناء اإلقتحامات واملواجهات مع املواطنني  نارالإطالق مرات بلغ عدد  .2

، تشرين أول يفمرة  15 وثاينتشرين يف مرة  13مقابل  )اً سكنياًجتمع 13  على( ةمر 18 التجول تحظر، و)الكلي
 .نقاط عسكريةإىل وحولتها  مرتالً 16 هاءثناات واحتل

، 2002حتالهلا بالعام اإعادة بقامت قوات اإلحتالل   واليت،مبوجب إتفاق أوسلو "A"مبناطق املصنفة  اتاإلقتحامعدد  .3
 .اإلقتحاماتعدد من إمجايل % 50.9نسبته  ، أي ما إقتحامةعملي 442 بلغ

واليت تشهد تنفيذ ،  ومدينة نابلساخلليلوطوباس و جنني اتافظحمبسرائيلية اإلنتهاكات اإل  اجلدول أدناهيبنيو .4
 .محالت أمنية واسعة يف إطار اخلطة األمنية الفلسطينية، مما يدل على إصرار سلطات اإلحتالل على إفشاهلا

 

نوع 
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 إطالق نار •
     .)حافظات غزةمب 374وحافظات الضفة مب 164( ةمر 538ت بلغ
توطنني، من مسمرات  8 مرة من مواقع عسكرية، 50اجهات،  مرة خالل املو115،  مرة خالل عمليات اإلقتحام58 :مشلتو

مت اإلتفاق طالق النار إل اًوجدير بالذكر أن وقف . مرة قصف جوي289 من حواجز عسكرية، ة مر2 من زوارق حربية،  مرة16
، وقد 2008. 06. 19 مصرية إعتباراً من يوم عليه بني القوات اإلسرائيلية واجملموعات الفلسطينية املسلحة يف قطاع غزة وبوساطة

، فيما خرقت اجملموعات الفلسطينية ) بالشهر املاضية مر67مقابل ( ة مر374بإطالقها النار خرقت القوات اإلسرائيلية اإلتفاق 
قذيفة مقابل (ناطقنا قذائف سقطت مب 7، منها ) قذائف بالشهر املاضي310مقابل ( ط األخضر باجتاه اخلةفي قذ665اإلتفاق بإطالقها 

  . باجتاه دوريات عسكرية إسرائيلية مرات3وأطلقت النار ة واحدة  ناسفةبو، كما فجرت ع) بالشهر املاضيواحدة
  حوادث إطالق النار على التجمعات السكانية بالمحافظات الشمالية والجنوبية من الوطن
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   األجهزة األمنية والعسكرية الفلسطينيةزازستفالتحرش وا •
  ).من منتسيب األجهزة األمنية مت إعتقاهلم نيعسكري 5ال يشمل  عددالهذا ( مبحافظات الضفة  حترشا17ًبلغت 

  اتــــــــــــــــــظـمالح  عددال  نوع التحرش
  .إعتراض سيارة جلهاز األمن الوقائي وإطالق النار على عسكري بداخلها يف مدينة نابلس  1  إغتيال

يف بلدة العيزرية مبحافظة القدس، مركز شرطة البلدة القدمية مبدينة قر جهاز األمن الوقائي م  3 مداهمة مقرات أمنية
  . مبحافظة نابلسإغالق أبواب مركز شرطة بإحدى قرىطلب اخلليل، 

  . اخلليل ة املخابرات االسرائيلية مبحافظة ملراجع من العسكريني2إخطار   2 المخابرات مراجعة 
  التمركز قرب

  جهزة مقرات األ
، قرب مقر لقوات األمن الوطين مبدينة قلقيلية، طولكرمو رام اهللا يت شرطة مبحافظيقرب مركز  5

  .أمام مقر لألمن الوقائي مبحافظة اخلليل، قرب مقر للدفاع املدين مبحافظة قلقيلية
دوريات احتجاز 

  لألجهزة األمنية
مبحافظات  شرطة يتسياردورية وإحتجاز إحتجاز مدير مركز شرطة البلدة القدمية مبدينة اخلليل،   6

  .مبحافظيت طولكرم وبيت حلم لقوات األمن الوطين تنيسيار وطولكرم، وطوباسو القدس
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 عتداء على الممتلكات الحكومية والخاصةاإل •
  .) مبحافظات غزة168 ومبحافظات الضفة 114( عتداًء هبذا الشهرإ 282 )تدمري ومصادرة(بلغت اإلعتداءات 

حلاق وا رام اهللا ونابلس وتدمري مسجد مبحافظة مشال غزة يت مبحافظينسجدضرار مبحلاق أإ :ومشلت عمليات التدمري
ضرار أحلاق وا مساجد مبحافظة غزة ومسجد باحملافظة الوسطى، مهامجة عدة منازل مبحافظة رام اهللا 3تدمري وضرار مبسجد آخر أ

 ة منازل مبحافظة نابلس ومرتلني مبحافظة قلقيلي3إضرام النار بـ ومنازل مبحافظة نابلس مادية بأثاث مرتلني مبدينة طولكرم وعدة 
  وإتالف شبكات منازل7وإحراق  منازل 6حافظة بيت حلم، أما يف البلدة القدمية مبدينة اخلليل فقد مت إحلاق أضرار بـ مب لومرت
لعشرات  مع قصف صاروخي وحبري اًزامنتمعنيف ئيلي إسراويف حمافظات غزة اليت تعرضت إىل قصف جوي ، مرتل 15مياه 

واحلاق  مرتل 11 تدمريومشال غزة مبحافظة ومبىن ل  مرت43 ا ال يقل عنضرار مبأحلاق  وا مرتال12ً إىل تدمرياألهداف، فقد أدى 
باحملافظة ين ومنازل  مبا6مبا ال يقل عن ضرار أ واحلاق  منازل5 تدمري مرتل ومبىن مبحافظة غزة و12مبا ال يقل عن ضرار أ

أضرار مبا ال احلاق و ازلمن 3تدمري  منازل ومباين مبحافظة خانيونس و6ا ال يقل عن ضرار مبأاحلاق  منازل و4تدمري والوسطى 
 ،1 طوباس ،3 رام اهللا :مبحافظات بسيارات املواطننيضرار األحلاق وا كما طال التدمري.  رفححافظة مرتالً مب17 يقل عن
كما مت إضرام .  مبحافظة رفحصهريج وقود ، و1 الوسطى ،2غزة ، 2مشال غزة ، 26اخلليل ، 16 نابلس، 1لقيليه ق ،2طولكرم 

تدمري ورفح واخلليل و بيت حلم يت مبحافظمزروعةوجتريف أراضي قلقيلية و نابلسو رام اهللا اتزيتون مبحافظأشجار  قطعو النار
 ضرار ماديةوأ  ومشال غزة وغزة قلقيليةحافظاتسعاف مبإ اتسيار 3بـ  رأضرا.  رفح و مشال غزةمبحافظيتدفيئات زراعية 

اجلامعة اإلسالمية مبدينة بمبىن وأضرار مبدرسة و اخلليل مبدينةالبلدة القدمية يف درسة بنات مبإضرام النار  .  دينة اخلليلمببعيادة طبية 
 اتبلديضرار بأاحلاق قالة ومقر اجمللس التشريعي مبدينة غزة وتدمري جممع الوزارات ومبىن جملس وزراء التابع للحكومة امل. غزة
احلاق     . ورفح، تدمري عشرات املقرات واملواقع التابعة للمجموعات املسلحة يف عموم احملافظاتوخانيونس مشال غزة اتحمافظ
ضرار أاحلاق ودينة رفح مب خريية مقر مجعيةوإحدى الفضائيات مبدينة غزة  تدمري مقروحمافظة طولكرم يف ضرار بنادي رياضي  أ

تدمري واخلليل  مبدينة 3 و سلفيتجتاري مبحافظةحل واحلاق أضرار مب مبحافظة قلقيليةهدم مستودع ، مبحول كهرباء مبحافظة رفح
إحلاق أضرار و خانيونس افظةح حدادة مب ورشات7وتدمري حمل للصرافة و حدادة  ورش5مبدينة غزة ولبان ومصنع لأل الحم 3
   .اكب الصيد مقابل شاطئ مدينة رفحدية بأحد مرما

 اتحاسوب مبحافظجهزة أ 4 من املواطنني مبحافظة جنني وبيت حلم، اً بطاقات هوية عدد:مشلت املصادراتفيما 
يت  مبحافظسيارتني،  ومسدس وجهاز السلكي مبحافظة بيت حلم حافظة طوباسمببندقية صيد  وطولكرم ونابلس وسلفيت، جنني
 ، مركب صيد قبالة شاطىء مبحافظة اخلليلقروي وثائق وملفات من مقر جملس ، وبيت حلم وجرار زراعي مبحافظة طوباسقلقيلية

  .مدينة رفح
 

 نشاطات إستيطانية •
مبحافظة قلقيلية، بناء وحدات سكنية جديدة " تصوفيم"بناء حي جديد مبستعمرة :اليت مشلت و،مبحافظات الضفة اتءعتداإ 8 بلغت

املقامة جنوب بلديت السموع والظاهرية مبحافظة اخلليل، ترميم قرب " شيمعه"توسيع مستعمرة  مبحافظة سلفيت،" أرئيل"الشرقية ملستعمرة يف اجلهة 
  .إقامة برج مراقبة بني اخلليل وبلدة دورا".  شيمعه"مبدينة نابلس، شق طريق جنوب مستعمرة ) يوسف(

  .عدان يهودي ضخم على قطعة أرض ُمستوىل عليها يف البلدة القدمية مبدينة اخلليلإقامة مش.  دومن من قرية حوسان23.351مصادرة
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 إعتداءات مستوطنين •
إطالق النار باجتاه  سيارات املواطنني مبحافظة رام اهللا وباجتاه مفرق قرية  :ومشلت، عتداًء مبحافظات الضفة إ69 بلغت

 من 2اإلعتداء بالضرب على م اهللا، غريب حمافظة را" مودعني"ا يف مستعمرة  من املواطنني أثناء عملهم2إختطاف مبحافظة نابلس، 
 من العسكريني إصابتهما جبروح مبحافظة نابلس وعلى مواطن مبحافظة ارحيا، 2املواطنني مبدينة القدس وعلى عدٍد من املواطنني وعلى 

 قرى ومدامهة 4مبسجد واقتحام قريتني مبحافظة جنني وبلدة وإقتحام بلدة وقرية مبحافظة رام اهللا وجرح مواطن وإبنته واحلاق أضرار 
 قرى مبحافظة نابلس وحتطيم زجاج 5مسجد وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب واملسلمني على جدرانه مبحافظة قلقيلية واقتحام 

رية مبحافظة بيت حلم، حماولة نوافذ مسجد وإضرام النار مبرتل مواطن وبلدتني مبحافظة سلفيت وجنوب مدينة بيت حلم وكذلك ق
 بلدات وقريتني مبحافظة رام اهللا، إقتحام منطقتني مبحافظيت رام اهللا و طولكرم ومنطقتني مبحافظة نابلس وإطالق النار 3الدخول إىل 

ة ق الرئيس على الطره سيارات املواطنني املارةرشق حجارة بإجتاتكرار عشوائياً،  حماولة اإلستيالء على قطعة أرض مبحافظة رام اهللا، 
 مبحافظة أرحياقرب قرية و  طرق فرعية مبحافظة رام اهللا3وعلى ونابلس وسلفيت وأرحيا وطولكرم وقلقيلية ورام اهللا  القدس مبحافظات

دخول ات، سيار 9ـ باق أضرار حلوانقالب سيارة وا فـل طمواطنني أحدهم 7أدى إىل جرح مما  وقرب بلدة مبحافظة سلفيت
تكرار املخلى سابقاً شرق حمافظة بيت حلم، ) عش غراب(املخالة سابقاً مبحافظة جنني وأنقاض معسكر ) حومش(مرة أنقاض مستع

 طرق رئيسة تربط حمافظات القدس ورام اهللا ونابلس وقلقيلية وأرحيا  وإغالق طريقني فرعيني مبحافظيت رام 3إغالق وإعاقة املرور على 
إضرام النار يف مساحات كبرية مزروعة بأشجار الزيتون مبحافظات رام اهللا وقلقيلية ونابلس، / قطع/ جتريف أراضي اهللا وسلفيت،

  .قلقيليةملشفى يم زجاج سيارة إسعاف تابعة جتريف أراضي واقتالع أشجار زيتون لشق طريق إستيطاين جنويب حمافظة نابلس، حتط
: وكما يليدينة اخلليل واليت ختضع كلياً للسيطرة األمنية اإلسرائيلية،وتركزت اعتداءات املستوطنني املتطرفني على البلدة القدمية مب

حتالل إ،  مواطنني بينهم صحفي7مما أدى إىل جرح  إطالق النار ورشق احلجارة بإجتاه املواطنني ومنازهلم يف منطقة وادي احلصني  
 مواطنني بينهم 8مما أدى إىل جرح ه نازل احمليطة بامل من يدعدال ةهامجوم ئهاالسرائيلية بإخالالعليا قرار احملكمة م رغمرتل لعائلة الرجيب 

 أحياءمنازل املواطنني يف العشرات من  ةامجمه ، باب اخلانحي على إخالئه يف هابجبار أصححتالل مرتل بعد اإ أطفال ومواطنة، 3
طالق النار وإ حارة جابرواإلبراهيمي الشريف احلرم يف حميط والكرنتينا وحارة السالميه وجبل جوهر وحارة اجلعربي ووادي احلصني 

 منازل، وأدت هذه اإلعتداءات إىل 5 وإضرام النار بـ ورشقها باحلجارة والزجاجات احلارقة والزجاجات الفارغةباجتاهها عشوائياً 
، الً مرت11ار بـ ، وإضرام الن بينهم مواطنة، ومنعت سيارات اإلسعـاف من الوصول لنقل اجلرحى مواطنني8رح وج نيرضيعجرح 

عدد من سيارات بكما مت اإلعتداء بالضرب املربح على عدد من املواطنني مما أدى إىل اصابة مواطن وإبنته جبروح، كما مت إضرام النار 
أرض ب أفراح وبصالةلبنات و، إضرام النار يف مدرسة لارات سي6 زجاج يمطحتو من بينها سيارة تابعة جلهاز الدفاع املدين املواطنني
عدة  الاعتقب قوات اإلحتالل قامتودخول قطعة أرض يف منطقة تل الرميده وحبوزهتـم أدوات زراعية،  ،ومبحل جتاريزراعية 

  النار بإجتاه مواطن يف بلدة بين نعيمطنني، أما يف حمافظة اخلليل فقد أطلق مستوطنالتصدي إلعتداءات املستومواطنني أثناء حماولتهم 
قرية   واقتحموا سيارات4 بـ اً أضرارواقحلأو باحلجارة سيارات املواطنني "هجاي" مستعمرة ني رشق مستوطنووأصابه جبروح يف ح

 .اً بعدد من السيارات أضرارواقحلأو إىل بلدة السموع يؤديطريق ه سيارات املواطنني املارة على  مستوطنني احلجارة بإجتاورشق قلقس
  

 

  على القطاع الصحياتإعتداء •
 آخرين وتدمري سيارة 2 إستشهاد مسعف وجرح :، ومشلت) مبحافظات غزة3 ومبحافظات الضفة 3( اتعتداء إ6 بلغت

 العدوان اإلسرائيلي املتواصل على حمافظات غزة، مدامهة وتفتيش عيادة طبية وقصف عيادة طبية خالل مسعفني 6إسعاف وجرح 
  .إعاقة عمل سيارات اإلسعافات مبدينة اخلليلوة  قلقيليينة حتطيم زجاج  سيارة إسعاف قرب مد،دينة اخلليلمب
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 إعتداءات على قطاع التعليم •
مدامهة مدرسة  إطالق قنابل غاز يف ساحة مدرسة مبحافظة قلقيلية، : مبحافظات الضفة، ومشلتاتإعتداء 4بلغت           

حافظة نابلس، حماصرة مدرسة مبحافظة وإطالق قنابل الصوت والغاز املدمع بإجتاه الطالب مبحافظة سلفيت ومدرسة أُخرى مب
  .سلفيت

  
 إعتداءات على أماكن العبادة •

اجد مس 3تدمري مسجد مبحافظة مشال غزة و: ، ومشلت) مبحافظات عزة5 ومبحافظات الضفة 5( إعتداءات 10بلغت 
ظة نابلس، مدامهة ، حتطيم زجاج نوافذ مسجد مبحاف جراء القصف اجلوي اإلسرائيليمبدينة غزة ومسجد باحملافظة الوسطى

  . مسجد مبحافظة قلقيلية على جدرانمسجدين مبحافظة رام اهللا ومسجد مبحافظة قلقيلية، كتابة شعارات معادية
  

 مع إسرائيللمعابر ل الدولية ومنافذالكلي للغالق اإل •
     .ةمر 153كلياً  مت إغالقهاواملعابر مع إسرائيل املنافذ الدولية لقطاع غزة 

 حنال عوز مت -عرب الشجاعية م مرات، 4 إيريز مت إغالقه –معرب بيت حانون  (اتمر 105أُغلقت  :ائيل مع إسراملعابر
 كريم –معرب كرم أبو سامل  ،ملرور قمح وأعالف  كارين-املنطارمعرب وكذلك  وقودكميات حمدودة من ال ملرور مأيا 7 فتحه

    .، معرب صوفا مغلق طيلة الشهرات من مجهورية مصر العربية ومواد طبية ومعد ملرور مواد غذائيةمأيا 9 فتحهشالوم مت 
لدخول جرحى بعد تلقيهم العالج باملشايف املصرية م وي 14مت فتحه  "رفح"منفذ العودة ( مرة 48أُغلقت  :املنافذ الدولية

 إىل املشايف املصرية ولدخول مواطنني عالقني يف اجلانب املصري، كما مت مغادرة جرحى العدوان اهلمجي على حمافظات غزة
  .)سنوات مغلق منذ عرفات الدويلياسر مطار ، وإلدخال عربات حمملة بالدم ملشايف حمافظات غزة وكذلك معدات طبية وأدوية

  
 اإلجراءات األمنية الفلسطينية •

  .ة رام اهللا مديناً دخلتسليم اجلانب اإلسرائيلي مستوطنمت  حيث ،مبحافظات الضفة واحداً  ًءإجرا بلغت

  =========================================إنتهى      ==================================


