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PALESTINIAN MONITORING GROUP      

  اإلسرائيليةاإلسرائيليةاإلسرائيليةاإلسرائيلية    اإلنتهاكاتاإلنتهاكاتاإلنتهاكاتاإلنتهاكاتحول حول حول حول     تقريرتقريرتقريرتقرير
  2010 )أبريل( نيسان لشهر                                   

  

اإلحتالل  مارسها جيشهاكات اليت أدناه مناذج خمتلفة توضح أشكال خمتلفة من املمارسات التعسفية واإلنت
لى اجلدول املرفق كما ميكن اإلطالع ع .2010 )أبريل( نيسانشهر خالل واملستوطنني ضد شعبنا وأرضنا  اإلسرائيلي

على جدول وحمافظات الضفة وغزه،  -جناحي الوطن لفة للفترة ذاا يفوالذي يوضح باألرقام حجم اإلنتهاكات املخت
  .  للثالثة شهور املنصرمةقارن م

 اليوميةتقارير ال، مت إستخالصها من أيضاً األمثلة وكذلك املعطيات الرقمية باجلداول املرفقة والرسوم البيانية
  .)دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ىأحد(التابعة لدائرة شؤون املفاوضات رة عن جمموعة الرقابة الفلسطينية الصاد

طينية، مستندة بذلك إىل ما اإلنتهاكات اإلسرائيلية وكذلك حوادث العنف الفلساموعة تراقب وتوثق 
  .تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينيةكرية الالعس –من تقارير رمسية من الوزارات واألجهزة األمنية  يردها

        هذا الشهرهذا الشهرهذا الشهرهذا الشهربببب    اإلسرائيليةاإلسرائيليةاإلسرائيليةاإلسرائيليةوالجرح والجرح والجرح والجرح     أعمال القتلأعمال القتلأعمال القتلأعمال القتل    نماذج مننماذج مننماذج مننماذج من
 .أطفال 3بالصواريخ مصنعاً لأللبان وأهدافاً أُخرى مبدينة غزة، مما أدى إىل جرح  ريان احلريبالط قصف  04. 02 •

 4، نتيجة إصابته بنوبة قلبية جراء إحتجازه ملدة )سيةحيمل اجلنسيتني الفلسطينية والفرن(سنة  62إستشهد مواطن   04. 03 •
 .ستشهد أثناء نقله إىل املشفىن يعاين من مرض السكري والضغط، وا، حيث كامبحافظة أرحيا ساعات على حاجز احلمرا

 .اطننيومن امل 2ت جرحف ،إقتحمت قوات اإلحتالل بلدة بيتا مبحافظة نابلس وأطلقت النار بإجتاه سيارة مدنية  04. 07 •

 .سنوات وأصاا جبروح 7دهس مستوطن يف منطقة وادي النصارى يف البلدة القدمية مبدينة اخلليل، طفلة  04. 08 •

مبحاذاة السـياج احلدودي شرق ) املنطقة العازلة(أطلقت قوات اإلحتالل النار بإجتاه املشاركني يف مسرية ضد  04. 14  •
 .مواطنني 3يحظر الوصول إليها وزراعتها، مما أدى إىل جرح  حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، واليت

 .إلمهال الطيباإلسرائيلي نتيجة ل) إيشل(سجن بإستشهد األسري رائد حممد أبو محاد داخل زنزانة العزل اإلنفرادي  04. 16 •

 .ا أدى إىل جرح صيادرفح، مممدينة أطلقت الزوارق احلربية االسرائيلية النار بإجتاه مراكب صيد مقابل شاطئ  04. 21 •

سنة ووالدمها جبروح خطرية، جراء صدم  12وأُصيب شقيقهما ) سنوات 7و 5(إستشهدت طفلتان شقيقتان  04. 28 •
  .من قبل جيب عسكري لقوات اإلحتالل قرب قرية عني البيضا مبحافظة طوباس 90جرار زراعي كانوا يستقلونه على خط 

الفلسطينيةالسلطة
و
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        ت الوطنت الوطنت الوطنت الوطنملخص لإلنتهاكات اإلسرائيلية بمحافظاملخص لإلنتهاكات اإلسرائيلية بمحافظاملخص لإلنتهاكات اإلسرائيلية بمحافظاملخص لإلنتهاكات اإلسرائيلية بمحافظا
 مالحظات المجموع غزه الضفه الحدث

  .أفراد اموعات املسلحةمن  5، مواطن مسن، أسري، مواطنةني، طفل :بينهم  11  5  6  قتل

  .عسكري، صيادان، صحفي ،مسعف، مواطنة، نهم طفلةمطفل  13 :من بينهم  66  18  48  جرح

  إعتقال

  

  

 ، قلقيلية5 طولكرم ،9 طوباس ،15 ، جنني24 ، رام اهللا40 القدس: ميحافظات 263 1 262
  .1 مشال غزة، 52 ، اخلليل29 ، بيت حلم7 رحياأ، 12 ، سلفيت39 ، نابلس30

  .نيعسكري 8ني، ب جامعيالط 5ى، جرح 2ات، مواطن 3طفل،  34 :ومن بينهم

 8، 4، 3، 4، 123، 75، 12، 37، 55، 65، 30، 20، 54، 61، 12 566 22  544 إقتحام تجمعات سكنية
القدس، رام اهللا، جنني، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس، سلفيت،  :حافظاتمب 3و

  .رفحوالوسطى، خانيونس  بيت حلم، اخلليل، مشال غزة، غزة، أرحيا،

  حواجز عسكرية

  مفاجئة

: مبحافظات 153و 157،46،42،43،24، 14، 14، 12، 11، 79  595  0  595
 بيت حلم ية، نابلس، سلفيت، أرحيا،القدس، رام اهللا، جنني، طوباس، طولكرم، قلقيل

  .اخلليلو

كرية،  ـمن مواقع عس 34ات، ـخالل املواجه 63خالل عمليات اإلقتحام،  45 170 87 83 إطالق نار
  .مروحي 6بقصف جوي،  9من قبل مستوطنني،  1من زوارق حربية،  12

   .1دين املدفاع ، ال1مركية اجلضابطة ل، ا1وقائي المن ، األ9الشرطة املدنية   12  0  12  تحرش باألجهزة األمنية

  .   1، اخلليل 1، بيت حلم 1، سلفيت 1، قلقيليه 2نابلس : مبحافظات  6  0  6  لمنع تجو

، أشجار ل، حماجرار زراعي، منازلو وشاحنة وحافلة سيارات: تدمري/ إحلاق أضرار  76  21  55  ممتلكات ومصادرةتدمير 
آبار ، معدات زراعية حدادة، بركس،مصنع، ورشة  ،حماصيلو مزروعاتو مثمرة

  . تنيبندقي ،مسدس، مضخات مياهات، وحفار اتجراف: وصادرتشبكات ري، و

 مبدينة القدس 1 هدم اتإخطارو. 1 ، اخلليل2، بيت حلم 1سلفيت  :مبحافظات  4  0  4  هدم منازل
  .مبحافظة اخلليل 4و

  .10 اخلليلو 6قلقيلية :  مبحافظيت  16  0  16  إحتالل منازل
  .ةمر 96 :املعابر بني حمافظات غزة وإسرائيلمرة،  49 :منافذ دولية 145 145  0  إغالق منافذ ومعابر

  .اخلليلمدينة إغالق احلرم اإلبراهيمي يف البلدة القدمية من   1  0  1  إعتداء على األماكن الدينية
  .مبحافظة اخلليليف بلدة بيت عوا ية ومبحافظة قلقيل بلدة عزونتني يف حماصرة مدرس  2  0  2  إعتداء على قطاع التعليم

   .مدامهة وتفتيش صيدلية ومركز طيب ببلدة العيزرية مبحافظة القدس  2  0  2  إعتداء على القطاع الصحي

 تنيقريمن أراضي و لبناء جدار مبحاذاة شارع إلتفايف مصادرة أراضي مبحافظة رام اهللا  4  0  4  نشاطات استيطانية
  .نقطة عسكريةنارة يت مراقبة وأراضي مبدينة اخلليل إلنقط قامةمبحافظة نابلس إل

 مواطنات ومواطنني،و أطفالضرب  ان،مواطنوطفل ودهس طفلة ، مواطنة قتل  86  0  86  إعتداءات مستوطنين
   .تدمري سيارات ومزروعاتإقتحام أحياء وقرى ومناطق،  ،إحتالل مرتل ،ق نارطالإ

    2025  299  1726  المجموع
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        نتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهور الثالثة الماضيةنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهور الثالثة الماضيةنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهور الثالثة الماضيةنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهور الثالثة الماضيةجدول مقارن باإلجدول مقارن باإلجدول مقارن باإلجدول مقارن باإل

        شباطشباطشباطشباط        نوع اإلنتهاكنوع اإلنتهاكنوع اإلنتهاكنوع اإلنتهاك

))))02 / / / /10((((        

        آذارآذارآذارآذار

))))03 / / / /10((((        

        نيساننيساننيساننيسان

))))04 / / / /10((((        
        مـالحـظـــــــــــاتمـالحـظـــــــــــاتمـالحـظـــــــــــاتمـالحـظـــــــــــات

  .شباطشهر  عن% 266.7بنسبة ارتفاع ولشهر املاضي عن ا% 21.4بنسبة  إخنفاض  11  14  3  قتل
األطفال ، عدد شباطعن شهر % 57.1بنسبة ارتفاع ي وعن الشهر املاض% 63.7بنسبة  إخنفاض  66  182  42  جرح

  . شباطبشهر  14بالشهر املاضي و 24مقابل  13اجلرحى بلغ 
، عدد األطفال املعتقلني بلغ  شباطعن شهر % 26.9بنسبة عن الشهر املاضي و% 18.8إخنفاض بلغ  263  324 360  عتقالإ

  .يف شباط 57بالشهر املاضي و 30مقابل  34
  .شباطعن شهر % 26عن الشهر املاضي وبنسبة % 5.4إخنفاض بلغ  566  598 765  عات سكانيةتجم قتحامإ

  .شباط عن شهر% 10.8بنسبة عن الشهر املاضي و% 3.8إرتفاع بنسبة   595  573  537  ةحواجز مفاجئ
  .شباطعن % 14.6عن الشهر املاضي وبنسبة % 40.1بعدد مرات إطالق النار بنسبة  إخنفاض 170  284 199  طالق نارإ

  تحرش باألجهزة

  األمنية الفلسطينية

   .عسكريني 8إضافة إىل اعتقال شباط، عن % 58.6بنسبة عن الشهر املاضي و% 25إخنفاض بنسبة   12  16  29

  .شباطشهر  عن% 20بنسبة واملاضي  عن الشهر% 100بنسبة  إرتفاع  6  3  5  منع تجول
  .شباطعن شهر % 12.6بنسبة اخنفاض الشهر املاضي وعن % 22.6بنسبة  إرتفاع  76  62  87  إعتداء على الممتلكات

  .عن شهر شباط% 100الشهر املاضي و عن% 300بنسبة  إرتفاع  4  1  2  هدم منازل
  .عن شهر شباط% 45.5بنسبة مقارنة بالشهر املاضي و% 77.8بلغ  إرتفاع  16  9  11  حتالل منازلإ

نافذ الدولية مالغالق إ

  وللمعابر مع إسرائيل

.          شباطبشهر  ةمر 88املاضي و بالشهر اتمر 103مقابل  ةمر 96أُغلقت  :املعابر مع إسرائيل  145  152  131

  .مرة 49أُغلقا  :املنفذين الدوليني
  .نياملاضي ينبالشهر مقارنة % 83.3إخنفاض بنسبة   1  6  6  إعتداء على العبادة
  .شباطعن شهر % 66.7املاضي وبنسبة رنة بالشهر مقا% 84.6بنسبة  إخنفاض  2  13  6  إعتداء على التعليم
  .نفس العدد كما بشهر شباط  2  0  2  إعتداء على الصحة

  .شباطمقارنة بشهر % 33.3بنسبة الشهر املاضي و عن% 42.9بنسبة  إخنفاض  4  7  6  نشاطات إستيطانية
  .شباطمقارنة بشهر % 53.6بنسبة وعن الشهر املاضي % 45.8بنسبة  إرتفاع  86  59  56  مستوطنينات عتداءإ

بعدد  مقارنة بالشهر املاضي لإلخنفاض% 12.1باموع العام هلذا الشهر وبنسبة  يعود اإلخنفاض  2025  2303  2247  المجموع
أماكن العبادة واإلعتداء على وعدد حاالت إطالق النار واملعتقلني وعمليات اإلقتحام اجلرحى 

بعدد املعتقلني  لإلخنفاض شباطمقارنة بشهر % 9.9بة وبنس د اإلخنفاض، كما يعوقطاع التعليمو
واإلعتداء على دور واإلعتداء على املمتلكات عدد حاالت إطالق النار عمليات اإلقتحام وو
  .حاالت التحرش باألجهزة األمنية ومنتسبيها خنفاضوالعبادة وعلى قطاع التعليم ا
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  الثالثةاألشهر وبني اخلسائر البشرية خالل  مقارنة للعالقة بني اإلقتحامات وإطالق النار
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  الثالثة شهرمقارنة حلوادث القتل واجلرح واإلعتقال خالل األ
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 هذا الشهرهذا الشهرهذا الشهرهذا الشهرتحليل ألحداث تحليل ألحداث تحليل ألحداث تحليل ألحداث 
 

  القتل •

، جراء دهسهم مواطنة ني وطفل: من بينهم ،)مبحافظات غزة 5مبحافظات الضفة و 6( يداًشه 11 وابلغ
  .أفراد اموعات املسلحةمن  5جز عسكري، على حا زإحتجواطن مسن م، أسري جراء اإلمهال الطيب

  

  الجرح •
 13 :ومن بني اجلرحى، )مبحافظات غزة 18و حافظات الضفةمب 48( اًمواطن 66 بلغ عدد اجلرحى

  .أجانبمتضامنني  3ومن اموعات املسلحة، عسكري،  4طفلة، مواطنة، مسعف، صحفيان، صياد، وطفل 
 

 لاإلعتقا •

 أغلب اإلعتقاالت   .)مبحافظات غزة 1و مبحافظات الضفة 262( مواطن 263 دد املعتقلنيلغ عب
      .39ونابلس  40، القدس 52اخلليل  :حافظاتمب تكان

  .عسكريني 8طالب جامعيني و 5حرحى،  2مواطنات،  3طفل،  34 :ومن بينهم
  

 اإلغالق •

تمنع السيارات الفلسطينية كما  سجد األقصىصالة بامللاملنع مدينة القدس على  مشدداً غالقاإل ال زال
اليت  يشهد يومياً اكتظاظاً شديداً بسبب تعقيدات اجراءات التفتيش والذي  حاجز قلنديادخول املدينة عربمن 

 من دخول ومحلة التصاريح ننيساكالذان يسمحان فقط بدخول لالوحاجزي تياسري واحلمرا على  تطبق أيضاً
الرابط ) الكونتينر(زعتره الرابط بني حمافظات مشال الضفة ووسطها و يحاجز فيما شهد، يةالشمال منطقة األغوار

 595قوات اإلحتالل  أقامتو ،تشديات وإعاقة للمرور يف غالب األحيان بني حمافظات وسط الضفة وجنوا
البضائع واملنتجات و تنقل املواطنني أعاقت اليت، و)شباط يف 537و بالشهر املاضي 573 مقابل( مفاجئاً اًاجزح

  .شواطىء قطاع غزة ةالبالفلسطينية ق الصيد مراكبإحبار  عيقتبحرية اإلسرائيلية ال ال زالتو .الزراعية
  توزيع احلواجز املفاجئة يف حمافظات الضفة
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 إقتحام التجمعات السكنية •
 

 :حافظاتمبكان  هاغلبوأ )غزةحافظات مب 22و الضفةحافظات مب 544( إقتحامعملية  566 تبلغ: عام
 .61ورام اهللا  65، قلقيلية 75، بيت حلم 123اخلليل 

 108 قتحامات واملواجهات مع املواطننيأثناء اإل نارالطلقت فيها قوات اإلحتالل اليت أرات املبلغ عدد  .1
هذا مرات  6 التجولحظر  تفرض، و)عمليات اإلقتحامل من العدد الكلي% 19.1 ةنسببأي ( اتمر

 .شباطشهر  يف مرات 5و الشهر املاضيب اتمر 3 لتجولها لرحظمقابل  الشهر

واليت ، ومدينة نابلس *اخلليلوطوباس وجنني  اتافظحمباإلنتهاكات اإلسرائيلية  اجلدول أدناه يبني .2
 .لل إصرار سلطات اإلحتالل على إفشال اخلطة األمنية الفلسطينية، مما يدتنفيذ محالت أمنية تشهد

  
 

إطالق   إقتحام  نوع اإلنتهاك
  نار

إحتالل   إعتقال  جرح  قتل
  منازل

تحرش 
باألجهزة

*  

مجموع ال
  الشهر  ليكال

  نيسان
)03 .2010(  

217  30  3  
  )تانطفل(

14  
  )أطفال 5(

73  
  )1، عسكري 1أطفال، مواطنة  4(

8  5  350  

  آذار
)03 .2010(  

193  35  0  10  
  )أطفال 2(

72  
  )عسكريني 2طفال، أ 5(

2  3  315  

  شباط
)02 .2010(  

286  25  1  7  
  )أطفال 4(

122  
  )عسكريني 2أطفال،  4(

5  4  450  

  .)H2( لية يف مدينة اخلليل واملعروف بـيغطي هذا اجلدول االنتهاكات االسرائيلية باجلزء اخلاضع للسيطرة األمنية االسرائيال  *   
  

  

  فةبمحافظات الض بين الخسائر البشريةو وإطالق النار العالقة بين عدد اإلقتحامات
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 ارإطالق ن •

 63، اتاإلقتحامخالل مرة  45 :مشلتو   .)حافظات غزةمب 87وحافظات الضفة مب 83( ةمر 170ت بلغ
 ةمر 1من زوارق حربية،  ةمر 12من مواقع،  مرة 34، بني املواطنني العزل وقوات اإلحتالل خالل املواجهات مرة
  .اتحيرومن رشاشات امل تمرا 6، بقصف جوي اتمر 9مستوطنني، من 

  يوم 02:00الساعة إعتباراً من يف قطاع غزة طالق النار إل اًوقفأعلنت  حتاللقوات اإلر أن ذكجدير بالو
، )شباطيف مرة  90و بالشهر املاضي اتمر 104مقابل ( ةمر 87النار  هابإطالقخرقته ، و2009. 01. 18

قذائف مل تبلغ أهدافها وسقطت  7و ط األخضرباجتاه اخل قذائف 8 هابإطالقاملسلحة  عات الفلسطينيةامو هخرقتو
 اتدوري باجتاه اتمر 6أطلقت النار كما ، )شباطيف  ائفقذ 6و بالشهر املاضي يفةقذ 23إطالق مقابل ( مبناطقنا

  .قوات اإلحتالل

  محافظات الضفهة بحوادث إطالق النار على التجمعات السكاني
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  الفلسطينية األجهزة األمنية والعسكرية زازستفالتحرش وا •
  ).إعتقاهلم من منتسيب األجهزة األمنية جرى نيعسكري 8ال يشمل  عددالهذا (مبحافظات الضفة  اًحترش 12 بلغت

  التفاصيل  العدد  نوع التحرش

  .حماصرة مقر األمن الوقائي مبدينة  رام اهللا  1  حماصرة مقرات أمنية

إبالغ عسكريني ملراجعة 
  املخابرات اإلسرائيلية

  .من جهاز الضابطة اجلمركية يف بلدة إذنا مبحافظة اخلليل عسكري   1

  متركز قرب
  مقرات ودوريات أمنية

على مدخل مقر قيادة الشرطة مبدينة رام اهللا، أمام مقر الشرطة مبدينة جنني، قرب   5
  .مراكز الشرطة يف بلدة حلحول مرتني وبلدة إذنا مبحافظة اخلليل

  إحتجاز
  دوريات أمنية

شرطة على  يتسيارمبحافظة رام اهللا، دراجة نارية و" احملكمة"على حاجز ة شرطسيارة   5
على إعاقة مرور سيارات الدفاع املدين على بوابة ، مبحافظة بيت حلم) الكنتينر(حاجز 

  .اجلدار العازل أثناء توجهها إلمخاد حريق يف قرية برطعة الشرقية مبحافظة جنني
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 والخاصةعتداء على الممتلكات الحكومية اإل •

مبحافظات  55( عتداًءإ 76 )صادرةاملتدمري ووتشمل ال(قوات اإلحتالل واملستوطنني إعتداءات بلغت 
  .)مبحافظات غزة 21و الضفة

ظة افجرار زراعي مبحوشبكات ري ، زجاج سيارة مبحافظة رام اهللا :حلاق أضرارإ/ التدمري ومشل
مترته و اتسيار 5زجاج و زجاج حمل جتاريافذ مرتل وسيارتني وزجاج نو، سيارتني مبحافظة قلقيلية، طوباس

أثاث مرتل مبحافظة حافظة سلفيت، مبزيتون  ارشجوأبركس و وشاحنة سيارة مبحافظة نابلس، زيتونأشجار و
مبحافظة جتاري وحمل  اتسيار 4زجاج حافلة ومبحافظة بيت حلم،  لوزياتزجاج سيارة وأشجار زيتون و، أرحيا

ورشة مبحافظة غزة،  مزروعاتو منازلوألبان ومناطق مفتوحة مشال غزة، مصنع فظة مزروعات مبحااخلليل، 
مرتلني ومعدات زراعية وآبار مياه وأشجار مثمرة ومزروعات وحماصيل باحملافظة الوسطى، مزروعات وحدادة 

  .رفحمبحافظة مزروعات ، مبحافظة خانيونس
مدرسة وحمل جتاري مبحافظة رام اهللا ولقدس دم غرفة وسور مرتل مبحافظة ا تسليم إخطاراتكما مت 

بسطات للباعة  4و مبحافظة سلفيت مبحافظة نابلس وبركس لتربية الدواجنعيادة صحية و أمريكية مبحافظة جنني
    .مساكن مبحافظة اخلليل 5مبحافظة أرحيا و 90على جانيب خط 

حافظة طوباس، مسدس مبدينة مضخات مياه مب 3جرافة وحفار مبحافظة جنني،  :مشلت املصادراتفيما 
جرافات وآليات حفر وتسوية مبحافظة بيت حلم، بندقية مبدينة وقلقيلية، جرافتني مبحافظة أرحيا، بندقية صيد 

   .اخلليل
  

 نشاطات إستيطانية •

دومن من  2.5ومن أراضي قرية يانون  2م900مصادرة  :مشلتو ،ات يف حمافظات الضفةءعتداإ 3 بلغت       
من أراضي املواطنني  2م13وضع اليد على مساحة  ،تنيمراقبة عسكري يتلوضع نقطمبحافظة نابلس ة عورتا أراضي قري

  .إلقامة إنارة قرب نقطة عسكريةمية مبدينة اخلليل يف حي تل الرميدة يف البلدة القد
  

 إعتداءات مستوطنين •

   .عتداًء مبحافظات الضفةإ 86 بلغت            
  رشق حجارة بإجتاه مواطنني مبدينة القدس،  2أطفال و 2و إبنتهاسنة و 88 مسنةضرب  :فظة القدسحما يف            

  مواطن يف مرتل على  ءالاإلستي إقتحام حي سلوان مبدينة القدس،منازل املواطنني يف حي الشيخ جراح مبدينة القدس،      
   . قرية بيت صفافا     
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    قرية تقع قرب حي الطرية مبدينة رام اهللا ومنطقة  إقتحام ،ها مستوطنمواطنة دهس ادإستشه :رام اهللا مبحافظة            
   ى عل املرور ، إعاقةطاقمالر السالح بإجتاه اشهوإ إعتراض سيارة إسعاف، مشروع بناء مدينة روايبكذلك عني سينيا و     
  .  "معايل خمماس"و"  حلميش"مستعمريت   قرب نيطريقعلى رات رشق حجارة بإجتاه سيانابلس،  –طريق رام اهللا      

    .املخالة سابقاً) حومش(اض مستعمرة أنقإقتحام قرية عزبة احلمام و: مبحافظة جنني           

    .منطقة عني احللوةإقتحام قرية خربة إبزيق و: مبحافظة طوباس           

    بإجتاه سيارات املواطنني جتاه طالبات مدارس أثناء عودن إىل قرية كفر القف وبإحجارة رشق : مبحافظة قلقيلية           
   ، إقتحام قرية زيتون من أراضي قرية كفر قدوم ارشجأنابلس، إقتالع  –على الطريق الرئيس قلقيلية يف عدة أماكن      
    .سيارتنيحراق إو جينصافوط     

      بلدة أدى إىل حتطيم الزجاج بالإطالق النار و الطريق الرئيس يف بلدة حوارة علىدهس مواطن  :نابلسمبحافظة            
    إقتحام تكرار ، املياه عن القرية وقطع وصهرجيي مياه شرق قرية دير احلطب) كرفانات( 3وضع األمامي حملل جتاري،      
  وسيارتني وكتابة شعارات معادية  زيتونأشجار  حراقل وإمرتزجاج نوافذ  وحتطيم رار مبترتهأض اقحلإو بلدة حوارة     
    منازل املواطنني قرية بورين ورشق إقتحامتكرار بقرية قريوت، أشتال الزيتون إقتالع عشرات ، على جدران مسجد     
   ، رعنيويانون وعراق بورين، الدخول إىل املنطقة الواقعة شرق بلدة بيتا ومهامجة مزا تلفيت إقتحام قرى باحلجارة،     
   جرح شرطي و باحلجارة وحتطيم زجاج سيارة" يتسهار"رشق سيارات على الطريق الرئيس قرب مفرق مستعمرة      
   .لطريق  الرئيس قرب قرية يتماى اورشق حجارة عل     

    سلفيت  اصل بني حمافظيتالو(رشق حجارة بإجتاه سيارات املواطنني على طريق وادي قانا  :سلفيتمبحافظة            
   قرب حاجز  حراق شاحنةإ، قرب مفرق قرية حارسبإجتاه سيارات املواطنني كذلك و بسيارة وإحلاق أضرار )وقلقيلية     
    منطقة وادي الشاعر و مشال قرية  إسكاكاو دخول إىل أراضي املواطنني الزراعية غرب قرية مرداالمفرق زعترة،      
   قرب واطن يف منطقة وادي قانا قرب بلدة دير إستيا،  الضرب املربح ملزيتون  ارشجأإقتالع ، جنوب مدينة سلفيت     
     .مدخل قرية مردا     

   على نقل مستوطنني مواطن  إجبار، قرب قرية اجلفتلك 90سنة على خط  12دهس طفل : أرحيامبحافظة            
     .إىل حاجز مفرق العوجا بسيارته     

     اإلعتداء بالضرب املربح على مواطنة ومواطن أثناء عملهما بأرضهما التابعة لبلدة اخلضر،  :بيت حلمظة مبحاف           
    دخول إىل رشق حجارة بإجتاه سيارات املواطنني يف منطقة البقعة الواقعة قرب بلدة تقوع وحتطيم زجاج سيارة، ال     
  .شرق مدينة بيت ساحور) عش غراب(معسكر  إىل أنقاضو قرب قرية إرطاسمنطقة برك سليمان      

   إقتحام قرية خربة البقّار مشال غرب بلدة حلحول،  دهس مواطن قرب مفرق بلدة بيـت أُمر،: مبحافظة اخلليل           
  جارة بإجتاه وإىل أراضي املواطنني التابعة لبلدة بيت أُمر، رشق احل دخول إىل أراضي املواطنني التابعة لقرية خربة صافاال     
   .تابعة لبلدة بيت أُمره العادمة على أراضي زراعية سيارات املواطنني قرب جسر بلدة بيت كاحل، فتح امليا     
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واليت ال زالت ختضع للمسؤولية األمنية االسرائيلية ) H2(ويف البلدة القدمية من مدينة اخلليل     
سنوات يف منطقة وادي النصارى وإصابتها جبروح، رشق حجارة  7لة دهس طف: باألعمال التاليةن وام مستوطنق الكاملة،

مواطنني قرب احلرم اإلبراهيمي الشريف  4بإجتاه مرتل، اإلعتداء يف شارع الشهداء بالضرب املربح على مواطن وعلى 
يط احلرم منازل يف حم ، دهمحتجاز أفراد أُسرته داخل املرتلوا يف منطقة جبل جوهر صاحب مرتلوجرح أحدهم وعلى 

يف حارة الشيخ، حتطيم زجاج سيارتني للمواطنني أثناء تشييع  لعدد من املنازل والبنايات القدمية اط صورلتقإ، اإلبراهيمي
  .اإلهانات والشتائم حبق املواطنني املارين يهوجتى مدخل شارع الشهداء و، التجمع عليف منطقة الكرنتيناجثمان طفل 

 

 ةإعتداءات على أماكن العباد •

  .ذلك بإغالق احلرم اإلبراهيمي يف البلدة القدمية من اخلليلومتثل حافظات الضفة، مبواحداً  بلغت إعتداًء
  
  

 إعتداء على قطاع التعليم •

مبحاصرة مدرسة يف بلدة عزون مبحافظة قلقيلية وحماصرة املدرسة األساسية يف مبحافظات الضفة، ومتثلت  ئنيإعتدا بلغت
  .اخلليل ومنع طالا من تلقي دروسهم اإلضافيةبلدة بيت عوا مبحافظة 

  

 صحيقطاع الالإعتداء على  •

  .مبحافظات الضفة، ومتثلت مبدامهة وتفتيش صيدلية ومركز طيب يف بلدة العيزرية مبحافظة القدس ئنيإعتدا بلغت

  

 مع إسرائيللمعابر لالدولية و منافذالكلي للغالق اإل •

     .ةمر 145كلياً  مت إغالقهامع إسرائيل واملعابر املنافذ الدولية لقطاع غزة 
للحاالت اإلنسانية يوم  25 مت فتحهإيريز  –معرب بيت حانون ( ةمر 96أُغلقت  :مع إسرائيل املعابر

وصوفا التجاري مت إغالقهما بقرار أُحادي لوقود دخال اإلحنال عوز  -الشجاعية  يعربم، املنسق هلا ولألجانب
رم ـر كـمعب ،إلدخال القمح واألعالفم أيا 10 مت فتحه كارين - املنطارمعرب  ،اجلانب من سلطات اإلحتالل 

وكميات من غاز الطهي والسوالر اعدات ومس إلدخال مواد غذائية ميو 19 فتحهكريم شالوم مت  –أبو سامل 
    .زهورمن ال اتشاحن 8 اخلاص مبحطة توليد الكهرباء ولتصدير محولة

   دخولل اًموي 11مت فتحه مع مجهورية مصر العربية  رفح - العودة منفذ ( مرة 49أُغلقت  :املنافذ الدولية
لدخول أدوية ومعدات طبية مقدمة من املئات من املواطنني وكذلك املرضى بعد تلقيهم العالج باملشايف املصرية و

غيل الالجئني إحتاد األطباء العرب، وملغادرة مواطنني ووفدين أحدمها حقوقي واآلخر تابع لوكالة غوث وتش
)UNRWA( ، سنواتعدة عطالً منذ ال زال مدمراً ومفمطار ياسر عرفات الدويل أما(.  

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


