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  عامان من االنتفاضة
  يف إحصاءات فلسطينية وإسرائيلية

  
إحصاءات صدرت عن جهات فلسطينية يف األراضي احملتلة  نقدم أدناه

وهناك . وجهات إسرائيلية ملناسبة مرور عامين على انطالقة االنتفاضة الفلسطينية
طبعاً اختالف كبير بين املعطيات واألرقام التي يقدمها كل طرف، واألمر مفهوم 

  .معها بتحفظ بالنسبة إىل املصادر اإلسرائيلية الرسمية التي ينبغي التعامل
  

  املصادر الفلسطينية

  القدس –مركز املعلومات الفلسطيني حلقوق اإلنسان   - ١
  

  العام األول  االنتهاكات
 لالنتفاضة

  العام الثاين
  لالنتفاضة

  اجملموع
  

  ٨٢٤  ٣٨٩ ٤٣٥  قتلى
  ٧٣٧  ٣٤٥ ٣٩٢ مسؤولية مباشرة لقوات االحتالل والعمالء

  ٥٩٩  ٣١٢ ٢٨٧  رمياً بالرصاص
  ٥٦  ١٩ ٣٧ ضرب باحلجارة/ حرق / ضرب 

  ٨٢  ١٤ ٦٨ قنابل غاز مسيل للدموع
أثناء التحقيق أو حتت مسؤولية رسمية 

  حمتملة
٨٧  ٤٤  ٤٣  

 ٤٦,٠٠٠  جرحى
 )تقدير(

٣٤,٠٠٠ 
  )تقدير(

٨٠,٠٠٠ 
  )تقدير(

  ٥٨  ٢٦ ٣٢  مبعدون
  )تقدير( ٨٥٠٠  )تقدير( ٣٥٠٠ )تقدير(٥٠٠٠ معتقلون إداريون

  ٥٥  ٤٥ ١٠  إقامة جبرية
  يوماً  ٦١٦٣  يوماً  ٢٧٩٤ يومًا٣٣٦٩  *حظر جتول

  ٧٧,٦٩٨  ٥٢,٦٩٨ ٢٥,٠٠٠ )زيتون وفاكهة(اقتالع أشجار 
  ١٢٢٥  ٦٤١ ٥٨٤ تدمير وإغالق منازل

       :منها
  ٢٦٥  ١٥٩ ١٠٦ تدمير ألسباب أمنية  
  ١٣٠  ١٠٧ ٢٣ إغالق كلي أو جزئي  
  ٧٥٩  ٣٣٤ ٤٢٥ تدمير لعدم وجود ترخيص  

  ٦٩  ٤١  ٢٨  تدمير غير مباشر   
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  .جمموع األيام التي فرض خاللها حظر التجول على القرى أو املدن أو البلدان يف كل منطقة *
  رام الله –مؤسسة احلق  - ٢

 الراديو) + والنعيمتابعة اخلبر (بحسب الصحافة الفلسطينية احمللية 
بداية االنتفاضة وحتى الشهداء منذ مؤسسات، فإن عدد + املواطنين + والتلفزيون 

 ٣٨٢من القطاع، منهم  ٢٧٠من الضفة و  ٥١٧منهم : ٧٨٧هو  ٩/١٢/١٩٨٩تاريخ 
  .من القطاع ١٣٦من الضفة و  ٢٤٦يف العام الثاين لالنتفاضة منهم 

حالة منها، فإذا أخذت كعينة دراسية  ٢٦٦توثيق كامل لـ " احلق"لدى مؤسسة 
  :لها مغزى يتبين ما يلي

    لرصاصمن جراء ا    ٢٣٨
    اختناقاً بالغاز    ١١

    ضرب    ٩
صعقة كهربائية، نوبة قلبية نتيجة اخلوف من اجليش، قنبلة (وسائل أخرى      ٨

  ...)دهس من قبل اجليشحارقة، 
  :، فإن٢٣٨وفيما يتعلق بـ 

  %٩٠نتيجة رصاص حي     ٢٢٤
    %٤رصاص بالستيكي     ١٠

    %١,٢    مطاطي    ٣
  %٠,٤  كرة معدنية    ١

 ٢٤٩، أي ١١ومن جراء الغاز  ٢٣٨الذين استشهدوا من جراء الرصاص وبالنسبة إىل 
  :فإن منهم

  %٨٧,١        على يد اجلنود    ٢١٧
      %٥,٦   إسرائيليين مسلّحين على يد مدنيين    ١٤

    %٣,٢      على يد املستوطنين    ٨
    %١,٢      على يد اخملابرات    ٣
  %١,٢        على يد العمالء    ٣
  %٠,٤        غير معروف    ١
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وإذا ما تم توزيعها بحسب %. ٤,٤امرأة  ١١و % ٩٥,٦رجالً  ٢٣٨هناك  ٢٤٩الـ  ومن
  :العمر فهي كالتايل

  
  النسبة العدد فئة العمر بالسنوات

  % ٣,٦   ٩  ١٠ –صفر 
٢٢,٩  ٥٦  ١٦ – ١١ %  
٢٠,٥ ٥١ ١٨ – ١٧ %  
٣٦,٩ ٩٢ ٢٥ – ١٩ %  
٨ ٢٠ ٣٥ – ٢٦ %  
٤,٨ ١٢ ٥٠ – ٣٦ %  

  % ٣,٢  ٨  ٥٠أكثر من 
  

حالة تمثل  ٣٣٤مكونة من " احلق"إىل اجلحى، فقد بينت عينة لدى  وبالنسبة
من اإلصابات هي يف القسم العلوي %  ٨٤,٥أن  ١٩٨٩األشهر العشرة األوىل من سنة 

وتقدر املصادر الفلسطينية التي سبق ). الرأس، الرقبة، الصدر، الظهر، البطن(من اجلسم 
دخلوا املستشفيات خالل عامين من االنتفاضة بـ اإلشارة إليها عدد اجلرحى الذين أُ

  .شخص، وهذا ال يتضمن الذين جرحوا ومل يدخلوا املستشفيات ٤٥,٠٠٠
  :وبحسب املصادر الفلسطينية كذلك

  قطاع+ ضفة ( ٥٥٠إغالق البيوت ألسباب سياسية / هدم.( 

  مل يهدم يف القطاع). الضفة فقط( ٧٥٠هدم ألسباب تتعلق بالترخيص .
 .شخص بال مأوى ٩٤٠٠هذا اإلجراء أصبح نحو بسبب 

 تقريباً  ٥٠,٠٠٠: عدد املعتقلين اإلجمايل. 

  شخص ٧٩٠٠عدد املعتقلين اإلداريين. 

  احلق"حالة تمثل جميع حاالت اإلبعاد، وهي موثقة لدى  ٦١اإلبعاد" 

امرأة مع أطفالهن ألسباب تتعلق باإلقامة وجمع  ٩٥كما تم إبعاد 
  .الشمل

  ".احلق"قديرات ت: منع التجول
  .من العدد اإلجمايل للمواطنين% ٥٧,٨٥مواطن  ٩٨٣,٥٠٠خضع ملنع التجول نحو  ١٦/٤/٨٩
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 %).٢٩,٤١( ٥٠٠,٠٠٠خضع ملنع التجول أكثر من  ٢١/٥/٨٩ – ٦/٥

  %).٢٩.٤١( ٥٠٠,٠٠٠خضع ملنع التجول أكثر من  ٢١/٥/٨٩ – ١٥/٥
  %).٦٠(خضع ملنع التجول أكثر من مليون  ١٠/١٢/٨٩ – ٧/١٢

  .حتت منع التجول%) ١٢,٨٢( ٢١٨,٠٠٠، كان هناك يومياً بمعدل ١٩٨٩أول ستة أشهر من سنة 
  .حتت منع التجول%) ٣١,٤١( ٣٦٤,٠٠٠، كان هناك يومياً بمعدل ١٩٨٩مايو /يف شهر أيار

 ٢٥,٠٠٠الشبورة البالغ عدد سكانه  ، فرض منع التجول على خميم١٩٨٩أول تسعة أشهر من سنة 
  .يوماً ١٢٤نسمة ملدة 

  
  املصادر اإلسرائيلية

  *)الشاباك(اجليش اإلسرائيلي وجهاز األمن العام  - ١

  ٥٣٣ :جمموع القتلى الفلسطينيين
  ١٩٥  يف قطاع غزة

  ٣٣٨ يف الضفة الغربية
  ٨٩٢٦ :جمموع اجلرحى الفلسطينيين

  ٣٠٢٢  يف قطاع غزة
  ٥٩٠٤ الغربيةيف الضفة 

  ٨ :جمموع القتلى من جنود اجليش اإلسرائيلي
  ٢  يف قطاع غزة

  ٦ يف الضفة الغربية
  ١٦٣٥ :جمموع اجلرحى من جنود اجليش اإلسرائيلي

  ٦٦٦  يف قطاع غزة
  ٩٦٩ يف الضفة الغربية

   :جمموع املواطنين اإلسرائيليين
  )وكلهم يف الضفة( ١١  القتلى

  ٨٠٣ :اإلسرائيليينجمموع املواطنين
    اجلرحى

    من بينهم
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  ٦٧ يف قطاع غزة         
  ٧٣٦ يف الضفة الغربية         

    :املعتقلون
  ٩٢٤٠ جمموع املعتقلين حالياً

  ٣٣٦٦ حمكومون: من بينهم
  ١٤٨٠ معتقلون قبل احملاكمات                 
  ٢٨٣٦ معتقلون حتى انتهاء اإلجراءات                 

  ألفاً تقريباً  ٥٠ :جمموع املعتقلين منذ عامين
  ٢٤٤  :هدم منازل

    :من بينها
  ١٦١  يف الضفة          
  ٨٣  يف غزة          

  ١١٦  :إغالق منازل
    :من بينها

  ٧٠  يف الضفة          
  ٤٦  يف غزة          

  ٥٨ :جمموع املبعدين
    :من بينهم

  ٣٧ من سكان الضفة          
  ٢١ من سكان غزة          

   :القتلى برصاص البالستيك
  ١٢٢ حتى اآلن١٩٨٨يوليو / منذ تموز

  ١٣٨ )متعاونون(عرب اغتالهم عرب
  ٦٨ قتلوا بنيران اجليش اإلسرائيلي١٤أطفال يف سن 

زجاجات حارقة، إطالق(١٩٨٩عمليات يف سنة 
  نار،       

 )إشعال حرائق                                        

  

   :بحسب توزيع جغرايف
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  من العمليات%  ٥٨ يف الضفة الغربية         
  % ٢٥ يف قطاع غزة         
  % ١٠ يف القدس الشرقية         
  % ٧ داخل أراضي إسرائيل         

  جمموعة ٥٣٦     :اكتشاف جمموعات من قبل الشاباك
    :منها

  % ٤١ مرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية          
  % ٧ منظمات إسالمية          
  % ١ منظمات راديكالية          
  % ٥٠ من دون ارتباك بأية منظمة          

  

آيف  –ديسمبر /كانون األول ٣حتى " الشاباك"ومركبة من مصادر اجليش اإلسرائيلي و  مصنفة  *
  .٨/١٢/١٩٨٩، "عال همشمار"بنياهو، 

  
  )بيتسيلم(مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة  - ٢

يقدّر مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة   
  :شخصاً ٦٢٣عدد القتلى الفلسطينيين، خالل عامي االنتفاضة، بـ " بيتسيلم"

  .دي قوات األمنبأي   ٥٩٣  
  .بأيدي مدنيين إسرائيليين  ٢٥  
  .بأيدي متعاونين مع إسرائيل   ٥  
شخصاً آخر توفوا بعد فترة قصيرة من تعرضهم لغاز  ٧٢يضاف إىل هؤالء   

  .رضيعاً ٣٠مسيل للدموع، منهم نحو 
شخصاً قتلوا نتيجة نيران  ٥٦٢ومن الذين قتلوا بأيدي قوات األمن، كان هناك 

 ٢٩٣من جراء الضرب واحلرب،  ٣١ذلك عيارات بالستيكية ومطاطية، و حية، بما يف 
  .قتلوا خالل العام الثاين ٣٠٠منهم قتلوا خالل العام األول و 

طفالً  ١٣٢وبموجب معطيات املركز، قتل بنيران قوات األمن خالل هذه الفترة 
  .الثاين خالل العام ٨١خالل العام األول و ٥١عاماً، منهم  ١٦فلسطينياً دون سن 
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حتى نهاية  ٣٧,٤٣٩وتفيد تقديرات املركز أن عدد اجلرحى الفلسطينيين بلغ 
 ٩٠٠٠شخص، منهم  ٤٠,٠٠٠نوفمبر، وأن جمموع عدد املعتقلين بلغ / تشرين الثاين

  .شخص ١٣,٠٠٠اعتقال إداري، وأن عدد املعتقلين حالياً يبلغ 
خالل  ٣٢اً، منهم فلسطيني ٥٨وقد بلغ عدد املبعدين بحسب تقديرات املركز 

  .خالل العام الثاين ٢٦العام األول و 
  .منزالً آخر ١٢٤منزالً، وإغالق  ٢٥٧كما تم هدم 

أما يف اجلانب اإلسرائيلي، فقد بلغ عدد اإلسرائيليين الذين قتلوا داخل املناطق 
مواطناً  ١٣جنود و  ٤مدنيين، باإلضافة إىل  ٩جنود و  ١٠شخصاً، بينهم  ١٩احملتلة 

  ".اخلط األخضر"ئيلياً وأجنبياً قتلوا داخل تخوم إسرا
 

                                                 
  ٦/١٢/١٩٨٩، "دافار"و " هآرتس"بحسب معطيات صدرت عن املركز، ونشرت يف. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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