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  منظمة التحرير الفلسطينية
      2009 شباط 16                                                                                               المفاوضاتدائرة شؤون       

  

        
  

  

  مجموعة الرقابة الفلسطينية
  

  

PALESTINIAN MONITORING GROUP      

   اإلسرائيليةاإلنتهاكاتحول  تقرير
  2009 )يناير( ثاني كانون لشهر                                   

  

 اإلحتالل اإلسرائيلي مارسها جيشهاكات اليت أدناه مناذج خمتلفة ُتوضح أشكال خمتلفة من املمارسات التعسفية واإلنت
طالع على اجلدول املرفق والذي يوضح باألرقام حجم كما ميكن اإل .2008 )يناير( ثاينكانون شهر واملستوطنني ضد شعبنا وأرضنا ب

  .  للثالثة شهور املنصرمةقارن معلى جدول وحمافظات الضفة وغزه،  -جناحي الوطن لفة للفترة ذاهتا يفاإلنتهاكات املخت
رة عن الصاد وميةالياألمثلة وكذلك املعطيات الرقمية باجلداول املرفقة والرسوم البيانية، مت إستخالصها من تقارير املوقف 

  .) 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–رمسية من الوزارات واألجهزة األمنية 
  هذا الشهرب اإلسرائيليةوالجرح  أعمال القتل نماذج من

، وجراء 2009. 01. 18 من يوم 02:00 وحىت سريان وقف إطالق النار من طرف قوات اإلحتالل اإلسرائيلي بالساعة 2009. 01.01منذ  •
 ومن الزوارق احلربية، واليت طالت مئات األهداف ومشلت منازل ومباين ومساجد وبعض عمليات القصف اجلوي الشديد واملدفعي والصاروخي

واليت احتمى هبا املدنيني، وكذلك حمال جتارية وورش ومواقع ومقرات تابعة للمجموعات ) UNRWA(مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
بينهم عشرات األطفال والنساء واملدنيني باإلضافة (اً مواطن 775ستشهاد ا إىل اهذاملسلحة، وكذلك توغل دبابات اإلحتالل باملناطق السكنية، أدى 

ني وأفراد من من بني اجلرحى أطفال ونساء ومدني( جبروح خطرية جداً  العشرات  مواطناً بينهم3051 جرح، و)إىل أفراد من اجملموعات املسلحة
 كان قد خلف وحىت هناية 2008. 12. 28 من يوم 11:25الساعة إلسرائيلي والذي بواجلدير بالذكر أن العدوان الوحشي ا، )اجملموعات املسلحة
 .جرحياً 1801 شهيداً وحنو 378) ديسمرب(شهر كانون أول 

ضد اجلدار يف حمافظة رام اهللا ن مبشاركة متضامنني من حركات السالم العاملية يف بلدة نعلني وقرية بلعني إنطلقت مسريتان مجاهرييتا.  01. 02 •
 . من األطفال باإلضافة إىل متضامن2 مواطنني بينهم 8العنصري العازل، حيث وقعت مواجهات مع قوات اإلحتـالل، مما أدى إىل جرح 

 .أطلقت قوات اإلحتالل املكلفة حبراسة اجلدار العازل جنوب مدينة قلقيليه، النار بإجتاه عدد من الشبان مما أدى إىل إستشهاد مواطن. 01. 04 •
، واحتجزت مواطناً وكبلت يديه بعد اإلعتداء عليه بالضرب املربح أثناء  مشال حمافظة اخلليل إقتحمت قوة من جيش اإلحتالل بلدة إذنا 01. 13 •

 .العازل، وأطلقت النار عليه أثناء حماولته فك الرباط عن يديه، مما أدى إىل إستشهادهالعنصري  متر عن اجلدار 200عمله بأرضه الواقعة على بعد 
إنطلقت مسرية مجاهريية يف البلدة القدمية مبدينة اخلليل، للتنديد بالعدوان الوحشي على حمافظات غزة، ووقعت مواجهات مع قوات . 01. 16 •

 . مواطنني7اإلحتالل، مما أدى إىل إستشهاد طفل وجرح 
  .دينة القدس، مما أدى إىل إصابتهما جبروح خطريةيف م" تل بيوت" من املواطنني يف مستعمرة 2  قامت جمموعة من املستوطنني بطعن 01. 20 •

  

الفلسطينيةالسلطة و
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  ملخص لإلنتهاكات اإلسرائيلية بمحافظات الوطن
  مـــالحــظـــــــــــــــــــات المجموع  غزه الضفه  الحــدث

  . مسعف12 صحفيني، 4 مسن، 92 مواطنة، 101 طفل، 283 :من بينهم  785  780  5  تلق
األطفال والنساء والشيوخ من ، عدد  مبحافظات الضفهمسنو ل طف18: من بينهم  3282 3136  146  جرح

  . مبحافظات غزةواملسعفني
  إعتقال
  

  

، قلقيلية 17، طولكرم1، طوباس 35، جنني 49، رام اهللا 39القدس : مبحافظات 390 4 386
، ومن 4 والوسطى 89، اخلليل 50، بيت حلم 5، أرحيا 11، سلفيت 63، نابلس 27
  . عسكري12 نواب، 2 طالب جامعيني، 9اطنات،  مو3 طفل، 52: بينهم

 17، 7، 2، 161، 146، 30، 60، 112، 94، 54، 43، 58، 116، 29 931 28  903 إقتحام تجمعات سكنية
القدس، رام اهللا، جنني، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس، سلفيت، :  مبحافظات2و

  . الوسطى، خانيونس ورفح،أرحيا، بيت حلم، اخلليل، غزة
  حواجز عسكرية

  مفاجئة
بالقدس، رام اهللا، جنني،  69 و63، 7، 27، 10، 51، 20، 5، 37، 28، 74  391  0  391

  .طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس، سلفيت، أرحيا، بيت حلم واخلليل
 183 مستوطنني، 1 من مواقع، 96 خالل مواجهات، 152 خالل اإلقتحام، 693 15151743 228 إطالق نار

  . من طريان550 من مروحيات و60 من حواجز، 8، من زوارق
  .1، املخابرات العامة 1، الشرطة املدنية 5األمن الوطين   7  0  7  تحرش بأجهزة األمن

  . 4وبيت حلم 1، أرحيا 4، سلفيت 1، قلقيلية 13، نابلس 2، جنني 1برام اهللا   26  0  26  منع تجول
 ومصادرة تدمير 

  ممتلكات
. سيارات، مزروعات وأشجار زيتون، منازل ومباين، حمال، كامريات: ريومشل التدم  468  435  33

  . مسدسات وجهازي السلكي3بندقية، : ومشلت املصادرات
 17، اخلليل 9،  بيت حلم 4، سلفيت 3، نابلس 9، قلقيلية 1جنني : مبحافظات  140  97  43  إحتالل منازل

  . مرتل أثناء العدوان على حمافظات غزة97وكذلك 
  . مرتل ومبىن يف حمافظات غزة خالل العدوان247 وهدم 2: مبحافظة القدس  249  247  2  منازلهدم 

  . مرات109:  مرة، معابر بني حمافظات غزة وإسرائيل31: منافذ دولية  140  140  0  إغالق منافذ ومعابر
إعتداء على القطاع 

  الصحي
سعاف مبحافظيت مشال  سيارات إ3 مشايف وعيادة صحية مبدينة غزة، قصف 3قصف   8  7  1

  .غزة وغزة، حماصرة مشفى وإطالق قنابل غاز بداخله مبدينة اخلليل
  . مساجد مبحافظات الضفة4 مساجد مبحافظات غزة، تفتيش 9تدمري   13  9  4  إعتداء على أماكن عبادة
  . طولكرم مدارس مبحافظات غزة ومدامهة مدرسة يف3تدمري روضيت أطفال و  7  6  1  إعتداء على قطاع التعليم
  . دومن لشق طريقني عسكريني23.6 أبراج مراقبة وحواجز ومصادرة 3نصب   5  0  5  نشاطات استيطانية
 مواطنني، ضرب مواطنني، رشق حجارة، اإلضرار مبمتلكات 2قتل طفل، طعن   27  0  27  إعتداءات مستوطنين

  . وسيارات مواطنني، قطع أشجار زيتون، اقتحام عشرات القرى واألحياء
    8612 6404 2208  مجموعال

  ملخص باإلجراءات األمنية الفلسطينية بمحافظات الوطن
 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــالحـــــم الضــفه
 قذائف وكمية من 3يارة مسروقة و س35تسليم اجلانب االسرائيلي : ومشلت.  رام اهللا، قلقيلية واخلليل: مبحافظات  41

  .مستوطن وزوجته دخال مدينة اخلليلكما مت تسليم  ،الذخرية
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 خالل الشهور الثالثة الماضية جدول مقارن باإلنتهاكات اإلسرائيلية
  2تشرين  نوع اإلنتهاك

)11/ 08(  
  1كانون

)12/ 08(  
  2كانون

)01/ 09(  
  مـالحـظـــــــــــات

  .مارسة اإلغتياالت واإلعدام امليداين بدون حماكمةا الشهر قيام قوات اإلحتالل مبمل ُيسجل هذ  0  2  0  إغتيال
  .تشرين ثاينمقارنة بشهر % 4518وبنسبة % 100إرتفاع عن الشهر املاضي بنسبة   785  393  17  قتل
األطفال دد ، عتشرين ثاينمقارنة بشهر % 2464وبنسبة % 66.4إرتفاع عن الشهر املاضي بنسبة   3282  1973  128  جرح

  . ن املاضيني بالشهري16 مقابل 18اجلرحى بلغ 
، عدد األطفال املعتقلني تشرين ثاينعن شهر % 23وبنسبة % 56.6 عن الشهر املاضي بلغ إرتفاع 390  249 317  عتقالإ

  .تشرين ثاين يف 30 بالشهر املاضي و28 مقابل 52بلغ 
 تجمعات قتحامإ

  سكانية
، إقتحام مناطق السيادة تشرين ثاينعن شهر % 6.9وبنسبة % 7.3ر املاضي بلغ  عن الشهرتفاعإ 931  868 871

  .تشرين ثاين يف 434 بالشهر املاضي و442 عملية مقابل 394 بلغ 2002الفلسطينية واحملتلة منذ 
عسكرية حواجز 

  ةمفاجئ
  .ثاينتشرين  عن شهر% 4.3بنسبة ارتفاع عن الشهر املاضي و% 0.5 بنسبة خنفاضإ  391  393  375

  .تشرين ثاينعن % 896عن الشهر املاضي وبنسبة % 224إرتفاع بعدد مرات إطالق النار بنسبة  1743  538  175  طالق نارإ
  تحرش باألجهزة
  األمنية الفلسطينية

ا وحتتجز  مقراهترغم ما تبذله أجهزتنا األمنية من جهود، فال زالت قوات اإلحتالل تتمركز أمام  7  17 24
  . عسكريا12ًضافة إىل اعتقال أفرادها، باإل

  .تشرين ثاينعن شهر % 100عن الشهر املاضي وبنسبة % 44.4إرتفاع بنسبة   26  18  13  منع تجول
إعتداء على 
  الممتلكات

  .تشرين ثاينعن شهر % 620عن الشهر املاضي وبنسبة % 66إرتفاع بنسبة   468  282  65

  .تشرين ثاينعن شهر % 536.4لشهر املاضي وبنسبة عن ا% 775 بنسبة إرتفاع  140  16 22  حتالل منازلإ
  .عن شهر تشرين ثاين% 1975.4عن الشهر املاضي وبنسبة % 632.3إرتفاع بنسبة   249  34  12  هدم منازل

نافذ مالغالق إ
الدولية وللمعابر 
  مع إسرائيل

 . تشرين ثاين مرة يف 74واملاضي   مرات بالشهر105 مقابل ات مر109 أُغلقت :املعابر مع إسرائيل  140  153  127
  )مطار عرفات الدويل مغلق منذ سنوات، مفتوح طيلة الشهرمنفذ رفح ( :املنفذين الدوليني

إعتداء على القطاع 
  الصحي

  .تشرين ثاينعن شهر % 166.7عن الشهر املاضي وبنسبة % 33.3إرتفاع بنسبة   8  6  3

  .تشرين ثاينعن شهر % 85.7 وبنسبة %30نسبة إرتفاع عن الشهر املاضي ب  13  10  7  إعتداء على العبادة
  .  تشرين ثاينعن شهر % 16.7 املاضي وبنسبة عن الشهر% 75 بةنس بإرتفاع  7  4  6  إعتداء على التعليم
  .تشرين ثاينشهر ب العدد كما فسالشهر املاضي ونعن % 37.5 بنسبة خنفاضإ  5  8  5  نشاطات إستيطانية

  .تشرين ثاينعن شهر % 60.9عن الشهر املاضي وبنسبة % 80 بنسبة اضخنفإ  27  133  69  مستوطنين عتداءإ

% 285.2مقارنة بالشهر املاضي وبنسبة % 69يعود اإلرتفاع باجملموع العام هلذا الشهر وبنسبة   8612  5097  2236  المجموع
إقتحام وواملعتقلني اجلرحى عدد ، لإلرتفاع الكبري بعدد الشهداء وتشرين ثاينمقارنة بشهر 

منازل هدم منع التجول على مناطق سكنية وحوادث إطالق النار واجتياح املناطق السكنية وو
  .تدمري ومصادرة املمتلكات العامة واخلاصةكذلك منازل وومباين واحتالل 

  باإلجراءات األمنية الفلسطينية خالل الشهور الثالثة الماضيةمقارن جدول 
  ذةــــــــــــــخــتـءات المراـــــــــــاإلج  2نآانو  1آانون  2تشرين

تسليمه سيارات مسروقه . 6، 1،1: ناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةتسليم اجلانب اإلسرائيلي مستوطنني وجنود دخلوا م  41  1  8
                                   . قذائف وكمية من الذخرية3، تسليمه 35
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  الثالثةاألشهر نار وبني اخلسائر البشرية خالل مقارنة للعالقة بني اإلقتحامات وإطالق ال
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  الثالثةشهرمقارنة حلوادث القتل واجلرح واإلعتقال خالل األ
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  هذا الشهرتحليل ألحداث 
 

  القتل •
جراء  غزة تاحافظمب معظمهم سقطو .) مبحافظات غزة780 وحافظات الضفةمب 5( اًمواطن 785 الشهداءبلغ عدد 
والذي أسفر عن استشهاد عدد غري حمدد من األطفال والشيوخ والنساء جراء عمليات إطالق النار  ي اهلمجيالعدوان اإلسرائيل

 مسن، 92 مواطنة، 101 طفل، 283ومن بني الشهداء والقصف اجلوي وعدد آخر ممن مت إنتشال جثثهم من حتت األنقاض، 
  . صحفيني4 من أسرة واحدة و16 مسعف، 12

  

  الجرح •
   تااالت كانت مبحافظاحل معظم، ) مبحافظات غزة3136 وحافظات الضفةمب 146( اً مواطن3282 بلغ عدد اجلرحى

 منهم جراء إعتداء مستوطنني، مواطن مسن، إضافة اىل متضامن أجنيب 2 طفل 18 :ومن بينهم جراء العدوان اإلسرائيلي، غزة
ن األطفال والنساء والشيوخ واملدنيني وأفراد الطواقم الطبية وأفراد اجملموعات املسلحة نتيجة لعملية العدوان على وعدد غري حمدد م

  .حمافظات غزة املختلفة
 

 لاإلعتقا •
    .) مبحافظات غزة4 ومبحافظات الضفة 386( اًمواطن 390 لغ عدد املعتقلنيب

، 27 وقلقيلية 35، جنني 39، القدس 49، رام اهللا 50، بيت حلم 63س ، نابل89اخلليل  :حافظاتمب تكان أغلب اإلعتقاالت
  .رياً عسك12واب باجمللس التشريعي ون 2 طالب جامعيني، 9 مواطنات، 3، لطف 52 :ومن بينهم

  

 اإلغالق •
 ملنع املواطنني من الوصولمبدينة 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 علىعلى تصريح مرور 
 ةعاقإتسببت بمفاجئة عسكرية حواجز قوات اإلحتالل  أقامتو.  القدسمدينة أحياء باجتاه من عبور حاجز قلنديا كلياً الفلسطينية 

 عيقتبحرية اإلسرائيلية ال ال زالت و.)تشرين ثاين  يفاجز ح375و بالشهر املاضي اجز ح393  مقابلجزاح 391 بلغت(احلركة 
  . شواطىء قطاع غزةةالب الفلسطينية ق الصيدمراكب

  توزيع احلواجز املفاجئة يف حمافظات الضفة
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 إقتحام التجمعات السكنية •
بيت حلم ، 161 اخلليل حافظاتمب هاغلبوأ، )غزةحافظات مب 28 والضفةحافظات مب 903( إقتحامعملية  931 تبلغ: عام

 .112 ونابلس 116رام اهللا ، 146
من العدد % 74.4 ةنسببأي (ة مر 693أثناء اإلقتحامات واملواجهات مع املواطنني  نارالإطالق مرات بلغ عدد  .1

، تشرين ثاين يفمرة  13 وبالشهر املاضيمرة  18مقابل  )اً سكنياًجتمع 11 على( ةمر 26 التجول تحظر، و)الكلي
 .نقاط عسكريةإىل وحولتها  مرتالً 140 هاءثناأت واحتل

، 2002حتالهلا بالعام اإعادة بقامت قوات اإلحتالل   واليت،مبوجب إتفاق أوسلو "A"مبناطق املصنفة  اتاإلقتحامعدد  .2
 .اإلقتحاماتعدد من إمجايل % 42.3نسبته  ، أي ما إقتحامةعملي 394 بلغ

واليت تشهد تنفيذ ،  ومدينة نابلساخلليلوطوباس و جنني اتافظحمباإلنتهاكات اإلسرائيلية   اجلدول أدناهيبنيو .3
 .محالت أمنية واسعة يف إطار اخلطة األمنية الفلسطينية، مما يدل على إصرار سلطات اإلحتالل على إفشاهلا
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14  1  498  

كانون أول 
)12 .2008( 

189  33  2  8  
 أطفال منهم 5(
 ) جبراح خطرية1

59  
،  أطفال، مواطنة10(

  )طالب جامعي

1  5  297  
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 إطالق نار •
     .)حافظات غزةمب 1515وحافظات الضفة مب 228( ةمر 1743ت بلغ
من  مرة 1رة من مواقع عسكرية،  م96،  مع املواطننياجهات مرة خالل املو152مرة خالل عمليات اإلقتحام،  693 :مشلتو
طالق إل اًوجدير بالذكر أن وقف . قصف جويات مر610 من حواجز عسكرية، ات مر8 من زوارق حربية،  مرة183توطنني، مس

، وقد خرقت القوات 2009. 01. 18يوم  من 02:00الساعة القوات اإلسرائيلية إعتباراً من من جانب واحد أعلنته النار 
، فيما خرقت اجملموعات الفلسطينية اإلتفاق بإطالقها  ) بالشهر املاضية مر374مقابل ( ة مر1515بإطالقها النار تفاق اإلسرائيلية اإل

  . عسكرية إسرائيليةبدوريةة  ناسفةبو، كما فجرت ع)ة بالشهر املاضيف قذي665مقابل ( ط األخضر باجتاه اخلةفيقذ 536
  بالمحافظات الضفهة حوادث إطالق النار على التجمعات السكاني
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   األجهزة األمنية والعسكرية الفلسطينيةزازستفالتحرش وا •
  ).من منتسيب األجهزة األمنية مت إعتقاهلم اًعسكري 12ال يشمل  عددالهذا ( مبحافظات الضفة  حترشات7بلغت 

  اتــــــــــــــــــظـمالح  عددال  نوع التحرش
منع األجهزة األمنية 
  من أداء مهماتها

لطلب من أفراد حاجز لقوات األمن الوطين مغادرة احلاجز يف مدينة بيت جـاال مبحافظـة ا  2
  .بيت حلم، رشق حجارة بإجتاه أفراد األمن أثناء قيامهم بواجبهم يف مدينة اخلليل

  .ليةإبالغ عسكري من جهاز املخابرات العامة مبحافظة قلقيليه ملراجعة املخابرات االسرائي  1 المخابرات مراجعة 
  .قرب حاجزين لقوات األمن الوطين يف مدينة بيت جاال ويف بلدة اخلضر مبحافظة بيت حلم  2  مقرات تمركز قرب
 .دورية شرطة يف مدينة طولكرم، سيارة لقوات األمن الوطين على حاجز زعترة مبحافظة سلفيت  2  دوريات احتجاز 

 

 عتداء على الممتلكات الحكومية والخاصةاإل •
  .) مبحافظات غزة435 ومبحافظات الضفة 33( عتداًء هبذا الشهرإ 468 )تدمري ومصادرة(تداءات بلغت اإلع

صدور أمر من احملكمة اإلسرائيلية باإلستيالء على مرتل كما مت إغالق مرتل آخر مبدينة  :ومشلت عمليات التدمري
ظة رام اهللا وخلع باب مرتل مبحافظة اخلليل، تفجري القدس، تفجري باب بناية وإحلاق أضرار مبرتل وتفجري باب شقة سكنية مبحاف

سيارة على حاجز مبحافظة طولكرم وحتطيم زجاج عدة سيارات مبحافظة نابلس وزجاج سيارة مبحافظة اخلليل، إتالف خضروات 
يات مكتب مبحافظة مبحافظة نابلس وقطع أشجار زيتون باعتداءات مستوطنني يف البلدة القدمية مبدينة اخلليل، إحلاق أضرار مبحتو

 مبحافظة أرحيا، حتطيم كامريا تصوير لصحفي مبدينة القدس 90نابلس وهدم بسطات للباعة وإغالق حمال جتارية على جانيب خط 
  .وأُخرى مبحافظة اخلليل

 مسدسني وبندقية من مرتل يف بلدة بيتونيا مبحافظة رام اهللا، مسدس من عسكري على حاجز :مشلت املصادراتفيما 
 .جهازي إرسال السلكي من عسكري على حاجز مبحافظة سلفيتافظة جنني، مبح
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 نشاطات إستيطانية •
 الشروع بأعمال التجريف لشق طريق قرب مفرق قرية برطعة مبحافظة :اليت مشلت و،مبحافظات الضفة اتءعتداإ 5 بلغت

 طولكرم – متنقلتني على الطريق الرئيس نابلس جنني تؤدي إىل نقطة مراقبة عسكرية، وضع مكعبات إمسنتية وبرجي مراقبة وغرفتني
 10.2وإقامة نقطة مراقبة عسكرية على جبل قرب بلدة بيت فوريك مبحافظة نابلس، مصادرة " شايف مشرون"قرب مدخل مستعمرة 

 أراضي قرية  دومن من13.4دومن من أراضي قرية حنالني مبحافظة بيت حلم لتعبيد طريق قائمة إلستخدام قوات اإلحتالل ومصادرة 
  .حوسان بنفس احملافظة إلقامة اجلدار العنصري العازل

 

 إعتداءات مستوطنين •
 من 2طعن إطالق النار على طفل مشال بلدة عزون مبحافظة قلقيلية وقتله،  :ومشلت، عتداًء مبحافظات الضفة إ27 بلغت

اإلعتداء بالضرب املربح على مواطن وحماولة روح خطرية، يف مدينة القدس، مما أدى إىل إصابتهما جب" تل بيوت"املواطنني يف مستعمرة 
واإلعتداء " قدوميم" من املواطنني وطردمها من أرضهما قرب قرية جينصافوط مبحافظة قلقيلية وإقتيادمها إىل مستعمرة 2اإلعتداء على 

احلجارة بإجتاه سيارات " تبواحكفار "و" يتسهار"و" شيلو "اتمستعمرمن  رشق مستوطننيبالضرب على مواطن مبحافظة نابلس، 
الزجاج األمامي لسيارة مواطن مبحافظة " كارين مشرون"حتطيم مستوطنني من مستعمرة   نابلس،–املواطنني على الطريق الرئيس رام اهللا 

 وعزموط مبحافظة  فرعتايتيقراقتحام قرية املغري مبحافظة رام اهللا واقتحام  بني قرييت دورا القرع وعني يربود وتقعمنطقة  إقتحامقلقيلية، 
" عيلي"و" شيلو"نابلس كما أمنت قوات اإلحتالل احلماية جملموعة من املستوطنني أثناء شروعهم بشق طريـق إلتفايف بني مستعمريت 

 منهم، إقتحام منطقة وادي الشاعر شرق مدينة 2مبحافظة نابلس حيث وقعت مواجهات مع املواطنني قرب قرية قريوت واعتقلت 
املخلى سابقاً والواقع شرق ) عش غراب(إىل  أنقاض معسكر مرتني يت ومنطقة تقع بني مدينة سلفيت وبلدة بروقني والدخول سلف

  . مبحافظة بيت حلممدينة بيت ساحور
ة، وكما وتركزت اعتداءات املستوطنني املتطرفني على البلدة القدمية مبدينة اخلليل واليت ختضع كلياً للسيطرة األمنية اإلسرائيلي

ازل املواطنني منرشق و من قوات  األمن الوطينعسكري ورشق احلجارة بإجتاه مرتل مهامجة مرتل أحد أفراد الشرطة الفلسطينية  :يلي
 وبإجتاه املواطنني يف شارع الشاللة يف البلدة القدمية ةبإجتاه منازل املواطنني يف حي تل الرميدو" خارسينا"و" كريات أربع"بني مستعمريت 

مبدينة اخلليل، مهامجة عدد من منازل املواطنني يف حي تل الرميدة وعلى األثر تدخلت قوات اإلحتالل واحتجزت مواطنتني واعتدت 
ن بقطع عدٍد من وام مستوطنبالضرب على املواطنة رميا أبو هدوان أثناء قيامها بتصوير إعتداءات املستوطنني، ويف حي تل الرميدة ق

  . ملكيتها لعائلة أبو هيكل تعودأشجار الزيتون
  .هبدف اإلستيالء عليها"كرمي تسور" مستوطنون مساحة من األرض قرب مستعمرة سّيج أما يف حمافظة اخلليل فقد

  
 

  على القطاع الصحياتإعتداء •
قصف مشفى القدس التابع جلمعية اهلالل األمحر  :، ومشلت) مبحافظات غزة7 ومبحافظات الضفة 1( ات إعتداء8 بلغت

سياريت إسعاف وقصف سيارة إسعاف مبحافظة مشال غزة يف مشفى الوفاء ومشفى آخر وعيادة صحية مبدينة غزة، إحلاق أضرار و
  .حماصرة مشفى وإطالق قنابل الغاز بداخله يف البلدة القدمية مبدينة اخلليل، حافظة غزةمب

  

 إعتداءات على قطاع التعليم •
قصف روضيت أطفال يف حمافظيت غزة والوسطى  :، ومشلت) مبحافظات غزة6 و الضفةمبحافظات 1( اتإعتداء 7بلغت           

  .مبحافظيت مشال غزة وغزة، مدامهة وتفتيش مدرسة مبحافظة طولكرمومدرسة أُخرى  )UNRWA( مدارس للـ 3و
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 إعتداءات على أماكن العبادة •
 مساجد مبحافظة مشال غزة 3 وتدمري قصف :، ومشلت) مبحافظات عزة9 ومبحافظات الضفة 4( إعتداءات 13بلغت 

 مساجد مبحافظة خانيونس، تفتيش مسجدين مبحافظة قلقيلية ومسجد 3ومسجدين مبدينة غزة ومسجد باحملافظة الوسطى و
  . مبحافظة بيت حلم ومسجد يف مدينة اخلليل

  

 مع إسرائيللمعابر ل الدولية ومنافذالكلي للغالق اإل •
     .ةمر 140كلياً  مت إغالقهاعابر مع إسرائيل واملاملنافذ الدولية لقطاع غزة 

 حنال عوز مت -عرب الشجاعية م، يوم واحد  إيريز مت فتحه–معرب بيت حانون  (اتمر 109أُغلقت  : مع إسرائيلاملعابر
 –أبو سامل معرب كرم  ،غذيهملرور أ يوم 12مت فتحه   كارين-املنطارمعرب وكذلك  وقودكميات حمدودة من ال ملرور ميو 11 فتحه

    .، معرب صوفا مغلق طيلة الشهر ومواد طبية ومعدات من مجهورية مصر العربية ملرور مواد غذائيةميو 22 فتحهكريم شالوم مت 
لدخول جرحى بعد تلقيهم العالج باملشايف  طيلة الشهرمت فتحه  "رفح"منفذ العودة ( مرة 31أُغلقت  :املنافذ الدولية

كما مت مغادرة جرحى العدوان اهلمجي على ولدخول أطباء وصحفيني، عالقني يف اجلانب املصري، املصرية ولدخول مواطنني 
ياسر مطار (، )حمافظات غزة إىل املشايف املصرية وإلدخال عربات حمملة بالدم ملشايف حمافظات غزة وكذلك معدات طبية وأدوية

  .)سنوات مغلق منذ عرفات الدويل
  

 يةاإلجراءات األمنية الفلسطين •
 قذائف 3 سيارة مسروقة مت ضبطها مبحافظة رام اهللا و35، ومشلت تسليم اجلانب االسرائيلي مبحافظات الضفة ًءإجرا 41 بلغت

  .وكمية من الذخرية بعد العثور عليها يف مدينة قلقيليه، كما مت تسليم اجلانب االسرائيلي مستوطناً وزوجته بعد دخوهلما مدينة اخلليل

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


