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عدو�نها  و2015   2014 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  تابعت 

على �ل�صعب �لفل�صطيني؛ حيث �صهد �صيف �صنة 2014 

 ”Protective Edge طلق عليه �إ�رش�ئيلياً عملية “�جلرف �ل�صامد
ُ
عدو�ناً �إ�رش�ئيلياً كبري�ً متثل مبا �أ

��صتمرت  �أعقبتها تهدئة برعاية م�رشية  �ملاأكول”. وقد  “�لع�صف  طلق عليه فل�صطينياً عملية 
ُ
�أ وما 

طو�ل �صنة 2015، بالرغم من �خلروقات �الإ�رش�ئيلية “�ملحدودة” لها، و�لتي قابلها �نخفا�ص حاد يف 

طلق من �لقطاع 
ُ
�إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية من �لقطاع باجتاه �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�ئيلية. فقد �أ

مّت  حيث  غزة،  على  �لعدو�ن  خالل  �إطالقه  مّت  ما  عد�   ،2014 �صنة  خالل  ومقذوفة  �صاروخاً   121

�إطالق 2,470 �صاروخاً ومقذوفة، مقابل 35 �صاروخاً ومقذوفة خالل �صنة 2015، وذلك ح�صب 

. كما ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �صنتي 2014 و2015 باإغالقها 
166

معطيات جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك(

ملعابر قطاع غزة وت�صديدها للح�صار.

ويف �ل�صفة �لغربية، حظيت “�إ�رش�ئيل” بتهدئة ��صتمرت حتى بد�ية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، 

حيث �صهدت �نتفا�صة فل�صطينية �صعبية �صّد �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �مل�صتمرة لل�صعب �لفل�صطيني 

ومقد�صاته، متيزت بالقيام بعمليات فردية، يف ظّل تز�يد �لتن�صيق �الأمني بني �أجهزة �الأمن يف �ل�صلطة 

وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على غر�ر �ل�صنو�ت �ل�صابقة، كما �أبقت “�إ�رش�ئيل” على �إجر�ء�تها يف 

1,793 عملية  2015 مقابل  2,347 عملية مقاومة يف �صنة  �لتوغالت و�العتقاالت. و�صجل �ل�صاباك 

معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر  �لقد�ص.  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2014 �صنة  يف  �ُصجلت 

 .
167

�لعمليات �لتي �صجلت خالل �ل�صنتني يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة وزجاجات حارقة

1. �شهداء وجرحى:

��صت�صهد يف �صنة 2014 ما جمموعه 2,240 فل�صطينياً )�نظر جدول 2/15(. وُيعزى �رتفاع عدد 

�ل�صهد�ء �صنة 2014 �إىل عملية �جلرف �ل�صامد �أو �لع�صف �ملاأكول خالل �لفرتة 7/7–2014/8/26. وقد 

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ذكر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان 

�أن عدد �ل�صهد�ء �لذين �رتقو� خالل �لعدو�ن بلغ 2,147 �صهيد�ً، و�أن عدد �جلرحى و�صل �إىل �أكرث من 

. يف �ملقابل، ��صت�صهد يف �صنة 2015 
168

ع�رشة �آالف جريح، غالبيتهم من �الأطفال و�لن�صاء و�مل�صنني

179 فل�صطينياً بر�صا�ص قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة  ما جمموعه 

.
169

�لغربية مبا فيها �لقد�ص

 .
، بينما ُجرح 1,618 فل�صطينياً يف �صنة 1712015

وقد ُجرح 11,449 فل�صطينياً يف �صنة 1702014

مقتل �جلهاز  �صجل  بينما   ،2014 �صنة  يف  �إ�رش�ئيلياً   89 مقتل  �ل�صاباك  جهاز  �صجل  �ملقابل   ويف 

يف �إ�رش�ئيلياً   375 جرح  كما  فل�صطينيون.  نفذها  عمليات  نتيجة   2015 �صنة  يف  �إ�رش�ئيلياً   29 

.
172 

�صنة 2014، وذلك مقابل 249 يف �صنة 2015 )�نظر جدول 2/15(

ثالثًا: العدوان واملقاومة
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 جدول 2/15: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية

 
وقطاع غزة 2011–1732015

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رسائيليونالفل�شطينيونالإ�رسائيليونالفل�شطينيون

201111822*554159

2012275101,966309

201349617144

20142,2408911,449375

2015179291,618249

* يت�صمن عدد�ً من �ملت�صامنني �لدوليني.

القتلى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2011–2015

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2011–2015
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2. اأ�رسى ومعتقلون:

تعّد �صنتا 2014 و2015 على غر�ر �ل�صنني �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى؛ 

بينهم �أ�صري،   6,900 نحو   2015 �صنة  نهاية  يف  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  و�صل   حيث 

�لقد�ص، من   500 بينهم  �لغربية،  �ل�صفة  من   6,482 �الأ�رشى  عدد  وبلغ  طفالً.  و450  �أ�صرية   55 

و328 من قطاع غزة، و90 من فل�صطينيي 48، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات 

خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى �أكرث من 650 �أ�صري�ً �ُصنفو� على �أنهم �إما معتقلون �إد�ريون �أو موقوفون 

بانتظار �ملحاكمة، �أو من َتعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني” )�نظر جدول 2/16(. 

�أما يف نهاية �صنة 2014 فقد و�صل عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل نحو 6,200 �أ�صري، بينهم 22 

�أ�صرية و152 طفالً. وبلغ عدد �الأ�رشى 5,729 من �ل�صفة �لغربية، و371 من قطاع غزة، و380 من 

�لقد�ص و100 من فل�صطينيي 48، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن 

بني �الأ�رشى 450 �ُصنفو� على �أنهم معتقلون �إد�ريون )�نظر جدول 2/16(.

7,110 مو�طنني  لـ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتقال قو�ت  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  ر�صد مركز 

�أيام  خالل  متعرجاً  كان  �العتقاالت  لتلك  �لبياين  �خلط  �أن  غري   ،
1742014 �صنة  خالل  فل�صطينيني 

وبذلك  يومياً.  حالة   19 ونحو  �صهرياً،  حالة   592 �العتقاالت  متو�صط  وبلغ   ،2014 �صنة  و�صهور 

بلغت  و�لتي   ،2015 �صنة  خالل  �العتقاالت  وحجم  تتقارب   2014 �صنة  خالل  �العتقاالت  تكون 

. وخالل �صنة 2015، بلغت حاالت �العتقال يف �صفوف �لقا�رشين و�الأطفال نحو 
175ً

6,830 معتقال

�عتقال ملو�طنني  120 حالة  �أكرث من  2014. كما جرت  72% عن �صنة  2,200 حالة، بزيادة قدرها 

ب�صبب ن�صاطهم على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي “�لفي�ص بوك Facebook” يف �صنة 2015. وت�صري 

معطيات �ل�صنة نف�صها، �إىل �أن قو�ت �الحتالل �عتقلت 225 �مر�أة كما �عتقلت 234 من قطاع غزة، من 

بينهم 32 تاجر�ً عند مرورهم من معب بيت حانون “�إيرز”، بالرغم من ح�صولهم على ت�صاريح 

.
176

بالدخول

مركزة  �عتقاالت  حملة  �صهدت   2014 �صنة  �أن  �إىل  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  و�أ�صار 

و�رش�صة بعد حادثة �ختفاء �مل�صتوطنني �لثالثة قرب �خلليل يف حزير�ن/ يونيو، حيث مّت �عتقال ما 

�أقل من �صهرين، و�حتلت مدينة �لقد�ص �لن�صيب �الأكب  �آالف مو�طن فل�صطيني يف  يزيد عن ثالثة 

2014 و2015،  �العتقاالت خالل �صنتي  �ألفي حالة. وطالت  �العتقال و�لتي جتاوزت  من عمليات 

كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح وفئات �ملجتمع �لفل�صطيني دون ��صتثناء، مبن فيهم �الأطفال 

و�الإعالميني  �حلقوقيني،  و�لنا�صطني  �ل�صن،  وكبار  و�ملر�صى،  و�ملحرَّرين،  و�الأكادييني  و�لن�صاء 

و�أماكن  �ل�صارع  من  �الختطاف  �أو  �لبيوت،  كاقتحام  عدة  باأ�صكال  وُنفذت  و�لنو�ب،  و�ل�صحفيني، 
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�لعمل، و�قتحام �مل�صت�صفيات و�ختطاف �ملر�صى و�مل�صابني، �أو عب “وحد�ت �مل�صتعربني”، �أو عب 

.
177

�ملعابر و�حلو�جز �لع�صكرية، كما �عتقلت �لع�رش�ت من �ل�صيادين يف عر�ص �لبحر بقطاع غزة

جدول 2/16: الأ�رسى واملعتقلون يف �شجون الحتالل يف نهاية كل �شنة خالل الفرتة 2011–1782015

الأطفالالن�شاءحمكومون مدى احلياةقطاع غزةال�شفة الغربية*املجموع الكلي للمعتقلنيال�شنة

20114,4173,8564595256132

20124,7434,11543752910193

20135,0234,40838947617154

20146,2005,72937148123152

20156,9006,48232850255450

* �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان.

يف  ��صتوؤنفت  �لتي  و“�إ�رش�ئيل”،  �لتحرير  منظمة  بني  �ل�صلمية  �لت�صوية  مفاو�صات  �إطار  ويف 

104 �أ�رشى، من �لذين مّت �عتقالهم  “�إ�رش�ئيل” باإطالق �رش�ح  2013، �لتزمت  �أو�خر متوز/ يوليو 

قبل �تفاق �أو�صلو �صنة 1993. وقد مّت �إطالق �رش�ح 78 �أ�صري�ً منهم على ثالث دفعات يف 2013/8/14 

�لر�بعة �لذي كان  �لدفعة  �إطالق �رش�ح  “�إ�رش�ئيل” عطلت  �أن  و2013/10/30 و2013/12/30؛ غري 

�إطالق  تنفيذ  يتم  ومل  �لفل�صطيني،  �لطرف  على  �ل�صغط  �أدو�ت  من  كاأد�ة   ،2014/3/29 يف  مقرر�ً 

�رش�ح �لدفعة حتى كتابة هذه �ل�صطور. وينتمي معظم �الأ�رشى �ملفرج عنهم �إىل حركة فتح؛ وكانو� 

. وقالت موؤ�ص�صة 
179

�إ�رش�ئيليني حمكومني بال�صجن مدى �حلياة ملرة و�حدة على �الأقل بتهمة قتل 

�لت�صامن حلقوق �الإن�صان �إن �صلطات �الحتالل �أبلغت �الأ�رشى �ملحررين �لذين يقيمون يف �ل�صفة، 

ملدة  1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  خارج  �ل�صفر  من  بحرمانهم  �أ�صري�ً،   21  وعددهم 

 .
180

ع�رشة �أعو�م، �إ�صافة �إىل منعهم من �لتنقل خارج حدود حمافظة �الأ�صري �ملحرر ملدة عام كامل

�صّعدت  فقد  �لعك�ص  على  بل  حت�صن،  �أّي  و2015   2014 �صنتي  يف  �الأ�رشى  �أو�صاع  ت�صهد  مل 

و�لتعذيب،  �لطبي  �الإهمال  خالل  من  �الأ�رشى،  جتاه  �لقمعية  �إجر�ء�تها  من  �الحتالل  �صلطات 

و��صتمر�ر حرمان �الأ�رشى من زيارة ذويهم ب�صكل فردي، حتت ما ي�صمى �ملنع �الأمني، �أو ب�صكل 

�الأغطية  و�صّح  �لطعام،  �صوء  �إىل  باالإ�صافة  غزة،  قطاع  �أ�رشى  �أهايل  مع  حا�صل  هو  كما  جماعي 

و�ملالب�ص، وم�صادرة �أمو�ل �الأ�رشى، وهي ممار�صات ت�صكل �نتهاكاً ج�صيماً لقو�عد �لقانون �لدويل 

�الإن�صانية؛ وهي ت�صتوجب  �إىل جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد  �الإن�صاين، وترتقي يف كثري من �الأحيان 

توثيقها ب�صكل علمي وت�صليط �ل�صوء عليها، و�إثارتها يف كافة �ملحافل وعلى كافة �ل�صعد.

ويف هذ� �ل�صياق، ذكر مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات باأن �صنة 2014 ُتعّد من �أ�صوء �ل�صنو�ت 

�صفقة  �صمن  حمرر�ً  �أ�صري�ً   71 �ختطاف  �الحتالل  �إعادة  �صهدت  و�لتي  �الأ�رشى،  على  مرت  �لتي 
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�ل�صابقة �الأحكام  و�أعاد  منهم،  �صبعة  �رش�ح  �أطلق  حمرر�ت،  �أ�صري�ت  �أربع  بينهم  �الأحر�ر،   وفاء 

لـ 19 منهم. و�صهدت �صنة 2014 �لعديد من �لقر�ر�ت �لتع�صفية �لتي فر�صها �الحتالل على �الأ�رشى، 

�نتق�صت من حقوقهم و�صيقت عليهم معي�صتهم، �أبرزها م�صادقة �للجنة �لوز�رية لالحتالل على 

قانون يخوِّل �ملحاكم �صالحية منع رئي�ص �لدولة من �لعفو عن �أ�رشى فل�صطينيني �أو تخفيف مدة 

�حلكم عليهم، و�إ�صد�ر قر�ر ي�صمح لعنا�رش �لوحد�ت �خلا�صة با�صتخد�م �ل�صالح خالل علميات 

�لتفتي�ص و�القتحام. كما مّت تقلي�ص زيارة �الأهل ملرة و�حدة كل �صهرين، وتخفي�ص �ملبلغ �مل�صموح 

.
181

و�صوله �إىل �الأ�رشى �صهرياً عب �الأهل �إىل �أربعمئة �صيكل )نحو 103 دوالر�ت(

وفيما يتعلق ب�صنة 2015 فقد �أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

�رتكب 16 جرية حرب، و�صبعة جر�ئم �صّد �الإن�صانية بحق �الأ�رشى خالل �ل�صنة. وذكرت �لهيئة 

2015 �صهدت �أكب حملة من ت�رشيع �لقو�نني �لتع�صفية و�لعن�رشية بحق �الأ�رشى، حيث  �أن �صنة 

�ملدد  رفع  وقانون  �لطعام،  عن  �مل�رشبني  لالأ�رشى  �لق�رشية  �لتغذية  قانون  و�إقر�ر:  مناق�صة  مّت 

�لزمنية و�الأحكام بحق �الأطفال ر��صقي �حلجارة، وقانون ت�صديد عقوبة �حلد �الأدنى على ر��صقي 

�حلجارة يف �لقد�ص، وقانون حماكمة �الأطفال دون �صّن 14 عاماً، وقانون �لتفتي�ص �جل�صدي ودون 

وجود �صبهات، وقانون �إعفاء �ملخابر�ت من توثيق �لتحقيق، وتطبيق �لقانون �جلنائي �الإ�رش�ئيلي 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 ل�صالح �مل�صتوطنني، وم�رشوع قانون �إعد�م �الأ�رشى، 

 .
182

وم�رشوع قانون �إد�نة فل�صطينيني دون �صبهات

العتقال الإداري:

�إىل  حماكمة  �أو  حمددة  تهم  دون  “�إ�رش�ئيل”  حتتجزهم  �لذين  �الإد�ريني  �ملعتقلني  عدد  ز�د 

،2014 �صنة  نهاية  يف  معتقالً   450 عددهم  كان  �أن  بعد   ،2015 نهاية  يف  معتقالً   650 من   �أكرث 

2/17(. و�أ�صارت موؤ�ص�صات �الأ�رشى، �لتي ت�صم  2013 )�نظر جدول  و155 معتقالً يف نهاية �صنة 

�صوؤون  وهيئة  �الإن�صان،  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي 

�الأ�رشى و�ملحررين، �إىل �رتفاع عدد حاالت �العتقال �الإد�ري بعد �نطالق �نتفا�صة �لقد�ص يف ت�رشين 

�الأول/ �أكتوبر 2015. و�أعلنت �ملوؤ�ص�صات، يف تقرير لها، �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أ�صدرت 

161 �أمر �عتقال �إد�ري خالل �صباط/ فب�ير 2016، بينها 92 �أمر�ً جديد�ً، وهو ما يرفع عدد �ملعتقلني 

�الإد�ريني يف �صجون �الحتالل �إىل نحو 750 �أ�صري�ً. وذكر نادي �الأ�صري �أن هذه هي �ملرة �الأوىل �لتي 

ي�صل فيها عدد �ملعتقلني �الإد�ريني �إىل هذ� �حلد منذ �صنة 2009، و�أ�صاف �أن �صلطات �الحتالل �أ�صدر 

.
183

قر�ر�ت باالعتقال �الإد�ري بحق 84 فل�صطينياً خالل ع�رشة �أيام

وعلى �لرغم من �أن �العتقال �الإد�ري حمظور يف �لقانون �لدويل، ويخالف �أب�صط حقوق �الإن�صان، 

فقد ��صتمر �الحتالل يف �إ�صد�ر �أو�مر �العتقال �الإد�ري بحق �رش�ئح خمتلفة من �ملجتمع �لفل�صطيني، 
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منهم �أع�صاء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ون�صطاء حقوق �إن�صان، وعمال، وطلبة، وحمامون، 

و�أمهات وجتار... . ونتيجة جلوء �صلطات �الحتالل لالعتقال �الإد�ري، وجتديده مر�ت غري حمددة، 

جلاأ �ملعتقلون �الإد�ريون ملو�جهته باالإ�رش�ب عن �لطعام، وخا�صو� “معركة �الأمعاء �خلاوية”. ففي 

2014/4/24 بد�أ �ملعتقلون �الإد�ريون �إ�رش�باً جماعياً عن �لطعام، �صمي بـ“َمي وملح”، وذلك الإنهاء 

�نتهى باإطالق �رش�حهم،  �لطعام،  �إ�رش�باً فردياً عن  �الأ�رشى  �الإد�ري. كما خا�ص بع�ص  �العتقال 

يوماً   260( �ل�رش�ونة  و�أين   ،)2012( �صلبي  وهناء  و2015(،   2012/2011( عدنان  خ�رش  منهم: 

، وحممد عالن، �لذي �أطلق �رش�حه 
184

2013/2012(، و�صامر �لعي�صاوي )2012/8/1–2013/4/23(

بعد �أن خا�ص �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام ملدة 65 يوماً خالل �صنة 2015، وحممد �لقيق، �لذي �أنهى 

يف  �الإد�ري  �عتقاله  �إنهاء  �الحتالل  �صلطات  تعهدت  بعدما  يوماً،   94 بعد   2016/2/26 يف  �إ�رش�به 

.
185

2016/5/21 بقر�ر جوهري غري قابل للتمديد

�ل�صيا�صة �جلائرة و�لتع�صفية،  �إنهاء هذه  �الإد�ريني خطوة مهمة نحو  �ملعتقلني  �إ�رش�ب  و�صكل 

�لفحو�صات  و�إجر�ء  �لغذ�ئية،  و�ملدعمات  �لفيتامينات،  �أ�صكال  كل  �ملعتقلون  هوؤالء  رف�ص  فقد 

�الحتالل  �صلطات  دفع  مما   ،
186

�الإد�ري �عتقالهم  على  �حتجاجاً  فقط،  �ملاء  على  و�عتمدو�  �لطبية، 

�الحتالل  �صلطات  طبقت  وقد  �لطعام،  عن  �مل�رشبني  لالأ�رشى  �لق�رشية  �لتغذية  قانون  الإقر�ر 

�لقانون الأول مرة على �ملعتقل �الإد�ري حممد �لقيق يف 2016/1/12، عب �إدخال حماليل �إىل ج�صده 

 .
187

�مل�رشبني على  �لق�رشية  �لتغذية  تطبيق  �لدويل  �لقانون  حظر  من  �لرغم  على  وذلك  عنه،  رغماً 

نهاية كل �صنة خالل �الإ�رش�ئيلية يف  �ل�صجون  �الإد�ريني يف  �ملعتقلني  �أعد�د  �لتايل   ويو�صح �جلدول 

�لفرتة 2010–2015:

 جدول 2/17: اأعداد املعتقلني الإداريني يف ال�شجون الإ�رسائيلية يف نهاية كل �شنة

خالل الفرتة 2010–1882015

201020112012201320142015ال�شنة

207310178155450650املعتقلون الإداريون

3. احل�شار الإ�رسائيلي على ال�شعب الفل�شطيني:

�لتو�يل، وفر�صت  �لتا�صعة على  لل�صنة  �الإ�رش�ئيلي ح�صار قطاع غزة  و��صلت قو�ت �الحتالل 

مزيد�ً من �إجر�ء�ت �حل�صار على �ل�صكان، كما ��صتمرت يف فر�ص قيود م�صددة على حركة �ملعابر 

على  هيكلي  تغيري  و2015   2014 �صنتي  خالل  يطر�أ  ومل  �الأفر�د.  بحركة  �ملتعلقة  وتلك  �لتجارية 

�إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها �صلطات �الحتالل جوهر �لقيود 

.
189

�ملفرو�صة على حرية �حلركة لالأفر�د و�لب�صائع
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م�صددة  قيود  فر�ص  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  و��صلت  �الأفر�د،  حركة  �صعيد  فعلى 

�إىل �لقطاع  ل�صكان  �لوحيد  �ملنفذ  )�إيريز(،  حانون  بيت  معب  عب  غزة  قطاع  �صكان  تنقل   على 

�ل�صفة �لغربية. وقد جنم عن هذه �لقيود حرمان �أكرث 1.8 مليون ن�صمة من حقهم يف �لتنقل. فيما �أدى 

�إغالق �ل�صلطات �مل�رشية �صبه �لد�ئم ملعب رفح �لبي �إىل حرمان �صكان �لقطاع من حقهم يف حرية 

�صبه كامل ملعب رفح بح�صب وز�رة  �إغالقاً   2015 �لقطاع. و�صهدت �صنة  و�إىل  �لتنقل و�ل�صفر من 

�لد�خلية يف غزة، �لتي قالت �إن �ل�صلطات �مل�رشية فتحته 21 يوماً فقط، على فرت�ت متفرقة، للحاالت 

بح�صب  ،2015 �صنة  خالل  لل�صفر  ما�صة  بحاجة  هم  ممن  �ملو�طنني  عدد  بلغ  وقد   .
190

 �الإن�صانية

بك�صوفات  م�صجلني  �صخ�ص  �ألف   15 منهم  �صخ�ص،  �ألف   90 نحو  غزة،  يف  و�حلدود  �ملعابر  هيئة 

.
191

وز�رة �لد�خلية، بينهم 3,500 حالة حتويل طبي للعالج يف �خلارج

وعلى �صعيد حركة �لب�صائع و�ل�صلع �لتجارية، فقد �أغلقت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية �ملعب 

�لتجاري �لوحيد لقطاع غزة ملدة 143 يوماً خالل 2015، �أي ما ن�صبته 39.1% من جممل �أيام �ل�صنة. 

ومن  �ل�صكان،  يحتاجها  �لتي  �الأ�صا�صية  و�الحتياجات  �ل�صلع  من  �لعديد  يف  نق�صاً  ذلك  �أحدث  وقد 

��صتمرت  وقد  �لبناء.  مو�د  �أ�صناف  ومعظم  �لطهي،  غاز  وخ�صو�صاً  �لوقود  �أنو�ع  معظم  �صمنها 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف حظر ت�صدير كافة منتجات قطاع غزة لل�صنة �لتا�صعة على �لتو�يل. 

�صلع  معظمها  �لغزية،  �ملنتجات  من  جد�ً  حمدودة  كميات  بت�صدير  �صمحت  حمدود،  ��صتثناء  ويف 

زر�عية. وقد بلغ معدل �صادر�ت �لقطاع �صاحنتني يومياً، بينما كانت ت�صل قبل فر�ص �حل�صار �إىل 

.
192

150 �صاحنة يف �ليوم �لو�حد

�لد�ئرة  مدير  و�أ�صار  غزة،  قطاع  بخ�صو�ص  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �لتن�صيق  ��صتمر  كما 

موؤمتر  خالل   ،Amos Gilad جلعاد  عامو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  يف  و�الأمنية  �ل�صيا�صية 

تاأمني  يخ�ص  فيما  �إ�رش�ئيلياً  م�رشياً  تن�صيقاً  هناك  �أن  �إىل   ،2015 �الإ�رش�ئيلي   Herzliya هرت�صليا 

من  �الإرهاب  مكافحة  يف  �إ�رش�ئيل  ت�صاعد  “م�رش  �إن  جلعاد  وقال  �الإرهاب”.  و“مكافحة  �حلدود 

�الآن  معزولة  �أ�صبحت  “حما�ص  �أن  م�صيفاً  معادية”،  الأهد�ف  ��صتخدمت  �لتي  �الأنفاق  هدم  خالل 

. مع �لعلم �أن �لنظام �مل�رشي دمر نحو �ألفي نفق 
يف قطاع غزة، وللدور �مل�رشي �لف�صل يف ذلك”193

هاآرت�ص  2015. وذكرت �صحيفة  نهاية  2013 حتى  يوليو  على �حلدود مع قطاع غزة منذ متوز/ 

�لتي  �ملباحثات  �َصري  ب�صاأن  “�إ�رش�ئيل” تو�صيحات  �أن م�رش طلبت من   2016/1/7 �الإ�رش�ئيلية يف 

�إن  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  وقال  بينهما.  م�صاحلة  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  بهدف  تركيا،  مع  جتريها 

ت عن حتفظها على منح تركيا دور�ً يف قطاع غزة، وطلبت معرفة ما �إذ� كانت  �حلكومة �مل�رشية عبَّ

.
194

“�إ�رش�ئيل” تعهدت لالأتر�ك بتخفيف �حل�صار عن غزة
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�لت�رشيحات  وكذب  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  ��صتمر�ر  �إىل  �مليد�نية  �لوقائع  ت�صري  وبالتايل 

�الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة ب�صاأن تخفيف �حل�صار عن �لقطاع. وتوؤكد �لوقائع �أن هدف �صيا�صات �ل�صلطات 

�ملحتلة هو ماأ�ص�صة �حل�صار �ملفرو�ص على �لقطاع، وجعله يحظى مبو�فقة دولية، ما يعني جناحها 

يف �اللتفاف على قو�عد �لقانون �لدويل، مبا يف ذلك �لقانون �لدويل �الإن�صاين وقانون حقوق �الإن�صان 

.
195

�لدويل

4. العدوان على قطاع غزة 2014:

ً  تعر�ص قطاع غزة �إىل عدو�ن �إ�رش�ئيلي و��صع يف �لفرتة 2014/7/7–2014/8/26، ��صتمر 51 يوما

�ملقاومة  عليه  و�أطلقت  �ل�صامد  �جلرف  عملية  “�إ�رش�ئيل”  عليه  �أطلقت  �لذي  �لعدو�ن  هذ�  وُيعّد   

�لقطاع  على  “�إ�رش�ئيل”  ت�صنها  �لتي  �لثالثة  �حلرب  هو  �ملاأكول،  �لع�صف  حرب  �لفل�صطينية 

يف �ل�صجيل  حجارة  وحرب   ،2009/1/18–2008/12/27 �لفرقان  حرب  بعد  �صنو�ت؛  �صّت   خالل 

من  �النتقام  �صيا�صة  مار�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  و��صحاً  وكان   .2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

�ملدنيني يف قطاع غزة ب�صكل كبري؛ ومتثلت �ل�صورة �الأبرز لذلك يف عمليات قتل جماعي ل�صكاٍن عّزل 

.
196

يف بيوتهم، ما يثُل �نتهاكاً �صارخاً للقو�نني �لدولية ومو�ثيق حقوق �الإن�صان

51 يوماً من �حلرب، قدرتها )وحتديد�ً حما�ص( على  �لبطويل للمقاومة خالل  �الأد�ء  �أظهر  وقد 

120 كم، لت�صل يف هذه �ملعركة �إىل كّل �لتجمعات  تطوير �أنظمة �صو�ريخها، فازد�د مد�ها �إىل نحو 

�ل�صهيونية يف فل�صطني �ملحتلة. كما متكنت �ملقاومة من �خرت�ق �جلانب �الإ�رش�ئيلي بر�ً وبحر�ً وجو�ً، 

وقدمت �ملقاومة مفاجاآت جديدة متميزة كالطائر�ت من دون طيار...؛ وحافظت قيادة �لعمل يف قطاع 

غزة على منظومة �لقيادة و�ل�صيطرة، ومل تتعر�ص لل�رشب �أو �لتعطيل؛ ومتكنت من �ال�صتمر�ر يف 

حالة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  ووقع  فعال.  ب�صكل  �ملقاومة  وعمليات  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  ت�صيري 

“عمى ��صتخباري” على �الأر�ص، مما �أ�صعف بنك �أهد�ف �الإ�رش�ئيليني �ملحتملة؛ كما حققت �ملقاومة 
�لقو�ت  وجهتها  �لتي  �لب�صعة  �لعنيفة  �ل�رشبات  من  بالرغم  و��صع،  �صعبي  و�إجماع  �لتفاف  حالة 

�الإ�رش�ئيلية للمناطق �ملدنية.

بلغ  �الإجمايل  �ل�صحايا  عدد  �أن  �إىل  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أعدها  �لتي  �الإح�صائية  وت�صري 

2,147 �صهيد�ً، منهم 530 طفالً، و302 �مر�أة، و23 �صهيد�ً من �لطو�قم �لطبية، و16 �صحفياً. وبلغ 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وهاجم  �مر�أة.  و2,101  �أطفال   3,303 منهم  جريحاً،   10,870 �جلرحى  عدد 

بر�ً  وقذيفة  و�صاروخاً  �رشبة   60,664 يف   ،
197

�لقطاع يف  هدفاً   5,263 نحو  �لعدو�ن  �أيام  خالل 

وبحر�ً وجو�ً، �صملت مقر�ت حكومية، و�أنفاقاً، ومن�صات �صو�ريخ، ومنازل، ونا�صطني بارزين، 

رت ب�صكل كلي،  . كما �أدى �لعدو�ن �إىل تدمري 17,123 منزالً، منها 2,465 منزالً ُدمِّ
198

وخمازن �أ�صلحة

. وذكر وزير 
199

رت ب�صكل جزئي، �إ�صافة �إىل 39,500 من �ملنازل حلقت بها �أ�رش�ر و14,667 منزالً ُدمِّ
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�الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف �حلكومة �لفل�صطينية مفيد �حل�صاينة �أن قو�ت �الحتالل دمرت ب�صكل 

كبري نحو 20 �ألف وحدة �صكنية، بحيث �أ�صبحت غري �صاحلة لل�صكن، �إ�صافة لقر�بة 40 �ألفاً ب�صكل 

. كما �أعلنت وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية يف غزة عن تدمري 71 م�صجد�ً 
200

جزئي ومتو�صط وطفيف

 ب�صكل كامل، ونحو 200 م�صجد �آخر ب�صكل جزئي، باالإ�صافة �إىل ��صتهد�ف �أكرث من 24 عقار�ً وقفياً،

و12 مقبة، و6 جلان زكاة، وكني�صة و�حدة، ومدر�صة �رشعية و�حدة، وفرع كلية �لدعوة �الإ�صالمية 

.
201

�صمال �لقطاع، ومديرية �أوقاف غزة

�لتي  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �القت�صادية  �خل�صائر  جمموع  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  قدر 

وز�رة  وكيل  �أن  غري  دوالر.  مليار�ت   3.6 بنحو  غزة  قطاع  يف  �القت�صادي  بالقطاع  حلقت 

لها  تعر�ص  �لتي  �خل�صائر  �إجمايل  �إن   2014/8/28 يف  قال  عمرو  تي�صري  �لفل�صطينية  �القت�صاد 

�ملبا�رشة �خل�صائر  “�صاملة  دوالر  مليار�ت  و8   7.5 بني  ترت�وح  �لعدو�ن  �أيام  خالل  غزة   قطاع 

.
وغري �ملبا�رشة”202

بينهم �إ�رش�ئيلياً، من   73 �إىل مقتل  �ل�صاباك،  �ملاأكول، ح�صب معطيات  �لع�صف  �أدت عملية   وقد 

67 جندياً، بينما بلغ عدد �جلرحى 312 �إ�رش�ئيلياً. كما �صقط على “�إ�رش�ئيل” نحو 4,692 �صاروخاً 

، ��صتهدفت م�صتعمر�ت �جلنوب �ملحيطة 
203

من قطاع غزة )2,968 �صاروخاً، و1,724 قذيفة هاون(

بالقطاع، باالإ�صافة �إىل تل �أبيب، و�لقد�ص، وحيفا، و�خل�صرية،... .

“�إ�رش�ئيل”  بنك  �أعلن  فقد  �حلرب  من  �ملبا�رشة  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  خ�صائر  يخ�ص  وفيما 

 �ملركزي، �صمن تقريره �ل�صنوي، �أن خ�صائر �لناجت �ملحلي نتيجة �لعدو�ن ُتقدر بـ 3.5 مليار�ت �صيكل

وغري  �ملبا�رشة  �القت�صادية  �الأ�رش�ر  �إ�رش�ئيلية  م�صادر  قّدرت  فيما   .
204

دوالر( مليون   894.9(

. كما �أعلن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 
205

�ملبا�رشة للحرب بـ 12 مليار �صيكل )نحو 3.07 مليار�ت دوالر(

�أن �لتكلفة �لع�صكرية �لبحتة للحرب ز�دت عن ت�صعة مليار�ت �صيكل   2014/9/2 مو�صيه يعلون يف 

ماركر ذي  �صحيفة  قالت  �ملبا�رشة،  غري  �خل�صائر  يخ�ص  وفيما   .
206

دوالر( مليار   2.5  )نحو 

The Marker �القت�صادية �ملتخ�ص�صة يف “�إ�رش�ئيل” �إن قطاع �ل�صياحة قد مني بخ�صائر كبرية بلغت 

نحو 650 مليون دوالر خالل �لعدو�ن. و�أ�صافت �أن �خل�صائر غري �ملبا�رشة ز�دت يف قطاع �ل�صناعة 

�لعدو�ن، خالل  �الأمريكي  �لدوالر  �أمام  �نخفا�صاً  �ل�صيكل  �صجل  كما   .
207

دوالر مليون   360  على 

.
حيث �رُشف يف 2014/9/10 على 3.614، وكان ُي�رشف يوم بد�ية �لعدو�ن 2014/7/8 بـ 2083.429

5. انتفا�شة القد�س 2015:

بغ�ص �لنظر عما يكن �أن نطلقه من ت�صميات على ما حدث يف فل�صطني يف بد�ية ت�رشين �الأول/ 

2015، �صو�ء هبة �أم �نتفا�صة �أم حر�ك، ولكن �لثابت باأن �ل�صعب �لفل�صطيني جتاوز حالة  �أكتوبر 

�لعجز عند قيادته، وهّب ليوجه للمحتل ر�صالة باأن �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات خّط �أحمر ال يكن 



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

118

تخطيه. وكان هناك عدة �أ�صباب دفعت بال�صباب �لفل�صطيني �إىل �ملبادرة، من دون توجيه من قياد�ت 

تق�صيمه.  �أو  تهويده  ومنع  �الأق�صى،  على  �لد�هم  �خلطر  لوقف  �الحتالل  مع  للمو�جهة  ف�صائلية، 

و�النت�صار،  و�لتو�صع  �لنجاح  �إمكانات  حتمل  �لثالث،  �صهرها  �كتمل  وقد  �لقد�ص،  �نتفا�صة  وتبدو 

�ملتكررة،  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  �لر�صوخ  عدم  على  �لفل�صطيني  �صباب  �إ�رش�ر  مع  خ�صو�صاً 

و�نطالقه نحو حتقيق هدف �حلرية دون م�صاورة �أو �إذن من �أحد، بعد �متالكه �أدو�ت تنفيذ عمليته، 

�صكينة كانت �أم و�صيلة �لنقل.

فل�صطينية  عمليات   210 و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  وثق  فقد 

�لعمليات  وتنوعت  �آخرين.   345 و�إ�صابة  �إ�رش�ئيلياً،   24 قتل  عن  �أ�صفرت  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صّد 

طعن، حماولة  و44  طعن،  عملية  و74  نار،  �إطالق  حادث   73 �لتايل:  �لنحو  على   �لفل�صطينية 

مطلع  منذ  �رتقو�  �صهيد�ً   142 �أن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أفادت  كما   .
209

ده�ص عملية  و19 

�أ�صيب فيما  �صيد�ت.  و7  طفالً   27 بينهم   ،2015 �صنة  نهاية  وحتى   2015 �أكتوبر  �الأول/   ت�رشين 

.
210

15,710 بال�صفة �لغربية وقطاع غزة، بالر�صا�ص، �أو �الختناق، �أو �حلروق...






