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  م3/1/2016األحد : التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 إنهاء االحتاللعام  2016لن نيأس ولن نتراجع ونتمنى أن يكون : الرئيس. 

 الهيئة اإلسالمية المسيحية تشيد باعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين. 

  ًمنظمة يهودية تدعو لحرق الكنائس في القدس المحتلة: مجددا. 

 وٕاجراءات مشددة بحق المصلين قصىمستوطنون يقتحمون األ. 

 هالي يرفضونواأل' بشروط'جثامين شهداء  4سليم االحتالل يقرر ت: القدس. 

 اعتقال شابين واستدعاء آخرين للتحقيق: لقدسا. 

 2015ية خالل عام سرائيلمركز عبداهللا الحوراني يرصد االنتهاكات اإل.  
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  عام إنهاء االحتالل 2016لن نيأس ولن نتراجع ونتمنى أن يكون : الرئيس
عام  2016 أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن أمله بأن يكون - وفا 2016-1- 2رام اهللا 

 .يسرائيلإنهاء االحتالل اإل

سنبذل ' :السبت أمس يومباء الشرق األوسط في رام اهللا، وقال سيادته في مقابلة مع مراسل وكالة أن
كل الجهود لتحقيق هذا الهدف، ولن نيأس ولن نتراجع، وهذا هو موقفنا، بحيث ما زالت دولة فلسطين 

  .'ة الدوليةتطالب بالسالم العادل المبني على الشرعي
مصر لها ثقلها ': الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في المرحلة المقبلة، وقال إلىوتطرق الرئيس 

العربي واإلقليمي والدولي، ومع توليها مقعدها في مجلس األمن الدولي، فإننا جميعا سنستفيد من هذا 
  .'الموقع، وبشكل خاص القضية الفلسطينية

اللجنة الرباعية التي شكلت في الجامعة العربية لمتابعة القضية  أن مصر هي جزء من إلىوأشار 
الفلسطينية، لذا فإن مصر تتمتع بصفتين، األولى كونها عضوا في مجلس األمن الدولي، والثانية أنها 

  .رئيسة اللجنة الرباعية العربية، وبالتالي يمكن أن تلعب دورا هاما في هذه القضية
ال مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبعض وزراء الخارجية بدأنا باالتص: وقال سيادته

األمين العام لجامعة الدول العربية، والسعودية التي أبدت  إلىالعرب المعنيين بهذا األمر، إضافة 
حماسا شديدا للعب دور سياسي بغض النظر عن كونها عضوا في الرباعية العربية أم ال، فالسعودية 

  .منطقة والعالملها وزن وثقل في ال
كان هذا محور حديثنا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحدثنا : وأضاف

بشكل مفصل حول آفاق المستقبل، وركز خادم الحرمين في حديثه حول المبادرة العربية وكيف يمكن 
  .إحياؤها وتجديدها

الرباعية العربية في القاهرة، من أجل تنسيق أن هناك اتصاالت بدأت لعقد اجتماع للجنة  إلىوأشار 
  .كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية
نتمنى أن يكون هناك حراك سياسي في األمم المتحدة والمنظمات  :وحول العملية السلمية، قال سيادته

كاالعتداءات ي لم يبد استعدادا للتعامل مع القضايا األولية سرائيلالدولية، وٕان كنا نعتقد بأن الطرف اإل
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على الحرم القدسي الشريف، واعتداءات المستوطنين، وعدم االلتزام باالتفاقات الموقعة بيننا وبينهم، 
  . أو القضايا النهائية

في عدم تنفيذ االتفاقات، فإننا ال نستطيع االستمرار وحدنا في  إسرائيلإذا استمرت : وقال سيادته
موضوع، وعندما تتخذ القرار الحاسم، سيكون هذا القرار أمام االلتزام بها، وٕان القيادة تدرس هذا ال

اللجنة الرباعية العربية التخاذ القرار المناسب، ال نريد أن نتصرف بهذا الموضوع وحدنا، ولكن نريد 
أن نتشاور ونأخذ موافقتكم على األقل فيما يتعلق بالخطوات المقبلة، التي قد تكون صعبة وصادمة 

  .ذات نتائج صعبة
: ، وقال'حماس'بشأن المصالحة الوطنية، أكد سيادته أننا مصرون على تحقيق المصالحة مع حركة و 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، : مستعدون للمصالحة في مطلبين يرضيان الشعب الفلسطيني، وهما'

  .'االنتخابات إلنهاء هذا الجرح الدامي في جسد شعبنا إلىومن ثم الذهاب 
  

  مسيحية تشيد باعتراف الفاتيكان بدولة فلسطينالهيئة اإلسالمية ال
أشادت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم األحد،  -وفا 2016-1- 3القدس 

بإعالن دولة الفاتيكان اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، تطبيقًا التفاقين بين الجانبين وقع أولهما عام 
 .م2015حزيران / يونيو 26والثاني في  2000

وأشادت الهيئة بدور دولة الفاتيكان في الحفاظ على المدينة المقدسة ومنع تهويدها، وبما يحول دون  
تغيير معالمها وهويتها، مشيدة بالجهود التي تبذلها القيادات المسيحية منذ سنين طويلة لخدمة القضية 

  .وحماية حقوقهم الفلسطينية، وتعزيز وجود المسيحيين العرب في مدينة القدس
وأكد األمين العام للهيئة حنا عيسى، أن العالقات القائمة بين الفاتيكان وفلسطين والتي كللت باتفاق 
تاريخي واعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، وما سبقه من إعالن قداسة راهبتين فلسطينيتين، إضافة 

قات الثقة المتبادلة والتي نمت بين فلسطين، هو خير مثال على استمرار عال إلىزيارة البابا  إلى
المسيحيين والمسلمين منذ سنوات طويلة، حيث تنمو بروح الحوار الصادق واالحترام المتبادل على 
أساس المعرفة التبادلية والحقيقية التي تقر بفرح بالقيم الدينية المشتركة والتي تحترم بصدق 
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لبناء عالم سالم وأخوة يتوق إليه جميع   رك ضرورةألن الحوار الديني والثقافي المشت'االختالفات، 
  .'البشر ذوو اإلرادة الصالحة

وشدد عيسى على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وٕاقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
مساندة الشعب الفلسطيني بتحقيق حلمه من خالل  إلىالقدس، موجهًا الدعوة لكافة األحرار في العالم، 

  .االعتراف بالدولة الفلسطينية
  

  منظمة يهودية تدعو لحرق الكنائس في القدس المحتلة: مجدداً 
' الهافا'يوم األحد، أن رئيس منظمة الية، صباح إسرائيلذكرت مصادر  -اوف 2016-1-3القدس 

د، اليهودية المتطرفة الحاخام بينتسى غوبشتاين، جدد دعوته، بالتزامن مع االحتفال بأعياد الميال
 .لحرق الكنائس في القدس المحتلة

الوجود المسيحي 'إن : أمس تصريحا للمتطرف غوبشتاين قال فيه بث موقع القناة العبرية الثانية وقد
  .'في القدس غير مرغوب فيه، وهذا ما يجب أن نترجمه باألفعال وليس باألقوال فقط

واع الوثنية، ويجب محاربتها ووضع نوع من أن'ووصف الحاخام المتطرف غوبشتاين المسيحية بأنها 
العراقيل أمام انتشارها في القدس، وأيضا أمام الممارسات الدينية المتعلقة بالديانة المسيحية في 

  .'القدس
متهمة بحرق ثالث كنائس مسيحية في القدس، وتوجيه ' الهافا'ووفقا للقناة العبرية، فإن منظمة 

  .لتضييق على تحركاتهم في المدينة المقدسةاإلهانات لقساوسة الكنائس ومالحقتهم وا
  

  وٕاجراءات مشددة بحق المصلين قصىمستوطنون يقتحمون األ
 قصىاقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم األحد، المسجد األ -وفا 2016-1-3القدس 

المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع في 
 .شرطة االحتالل

أن االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة، حيث ينفذ المستوطنون جوالت  إلىوأشار مراسلنا 
' الُحرش'وفة باسم استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك، في حين يقدم مرشدون في المنطقة المعر 
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، شرحًا مزورًا حول المكان قصىالواقعة بين باب األسباط والمصلى المرواني قرب باب الرحمة في األ
  .وحول أسطورة الهيكل المزعوم

ورغم أجواء الطقس الباردة والماطرة إال أن عددًا من أبناء المدينة المقدسة وطلبة مجالس العلم تواجدوا 
فتاة وسيدة وطالبة من  60لوقت الذي واصلت فيه قوات االحتالل منع نحو اليوم في المسجد، في ا

خالل فترة اقتحامات المستوطنين، فضًال عن تشديد إجراءاتها بحق المصلين  قصىاأل إلىالدخول 
  .المسجد المبارك إلىمن الشبان والنساء واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم 

  
  هالي يرفضونواأل' بشروط'جثامين شهداء  4سليم االحتالل يقرر ت: القدس

شهداء مقدسيين،  4ي، تسليم جثامين سرائيلقررت مخابرات االحتالل اإل -وفا 2016-1-3القدس 
 .بشرط دفنهم خارج حدود الجدار العنصري

شهداء  4وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، أن مخابرات االحتالل قررت تسليم جثامين 
  ).عناتا وكفر عقب(دفنهم خارج حدود الجدار العنصري في منطقتي مقدسيين، بشرط 

، ومحمد سعيد محمد علي )عاماً  16(الطفل اسحق بدران : والجثامين المقرر تسليمها تعود للشهداء
  ).عاماً  22(، وأحمد حمادة قنيبي )عاماً  16(والطفل حسن خالد مناصرة ) عاماً  19(

الحتالل اشترطت على عائلتي مناصرة ومحمد علي دفن وأضاف المحامي محمود، أن مخابرات ا
) أحمد واسحق(في مقبرة عناتا، وعلى عائلتي قنيبي وبدران دفن الشهيدين ) حسن ومحمد(الشهيدين 

آالف شيقل لضمان تنفيذ الشروط، وفي  5إيداع مبلغ مالي قيمته  إلىفي منطقة كفر عقب، إضافة 
  .حال موافقة العائالت على مكان الدفن سيتم تسليم الجثامين اليوم

رفضوا الشروط التي فرضها  أهالي الشهداء المقدسيين الذين تم استدعائهم لمقابلة مخابرات االحتالل
و قيد لذا تم تأجيل تسليم أبدفن ابنائهم دون شرط عليهم االحتالل واكدوا تمسكهم بالحق المشروع 

  .وقت الحق من قبل المخابرات  إلىالشهداء 
مين الشهداء والمرفوضة من قبل ن الشروط المفروضة التي وضعها االحتالل لتسليم جثاأبذكر 

  .الدفن بعدد محدود، والدفن ليال، والدفن خارج حدود القدس مع دفع كفالة مالية: هالي هياأل
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  اعتقال شابين واستدعاء آخرين للتحقيق: القدس
ي، فجر اليوم األحد، محمود محمد سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-1-3القدس 

 .محيسن، بعد دهم منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

' المسكوبية'والتحقيق بمركز االعتقال  4كما استدعت قوات االحتالل شقيقه مراد للتحقيق في غرفة 
  .غربي القدس المحتلة

في السياق، اقتحمت قوات االحتالل، فجر اليوم، منزال لعائلة صالح في العيسوية واستدعت الشاب 
  .'المسكوبية'عالء للتحقيق في 

جسر الملك 'وكانت قوات احتالل اعتقلت، مساء أمس، الشاب محمود أحمد علقم عن معبر الكرامة 
  .طريق عودته للقدس ، وهو في'حسين
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  2015ية خالل عام سرائيلمركز عبداهللا الحوراني يرصد االنتهاكات اإل
أصدر مركز عبداهللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير  -وفا 2016-1-3رام اهللا 

الشعب الفلسطيني خالل ية بحق سرائيلحول أبرز االنتهاكات اإل) حصاد(الفلسطينية تقريره السنوي 
 .2015العام 

ورصد التقرير مجمل انتهاكات االحتالل كأعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين واالستيطان ومصادرة 
هم أوفيما يلي . 2015الل خالل العام االراضي وهدم المنازل وتهويد القدس وغيرها من جرائم االحت

  :ما جاء بالتقرير 

  حداثبرز األأ

أحرق  2014لالعوام السابقة من حيث انتهاكات االحتالل، ففي العام   امتداداً  2015كان العام 
أحرق المستوطنون عائلة دوايشة  2015المستوطنون الفتى محمد ابو خضير حيًا في القدس، وفي 

هدفًا القتحامات المتطرفين اليهود بينما استمرت  قصىكان المسجد األ 2014في قرية دوما، وفي 
في اوقات معينه  قصىبشكل شبه يومي وتم منع المسلمين من دخول األ 2015تحامات في هذه االق

زمانيًا، واستمرت االعتداءات على المرايطين والمرابطات والعمل  قصىفي خطوة لتقسيم المسجد األ
ان جاءت الهبة الشعبية االخيرة التي انطلقت شعلتها من القدس  إلىبشكل ممنهج لتهويد القدس، 

  .، ورفعت الصوت بأن كفى لالحتالل قصىحدًا للتقسيم الزماني للمسجد األ لتضع

استمر االحتالل بمصادرة االراضي وتوسيع االستيطان وهدم المنازل، ناهيك عن قتل  2015في العام 
استمرار االعتقاالت وفتح سجون  إلىاالطفال والشباب على الحواجز واحتجاز جثامينهم، باالضافة 

حاجزًا لتقييد حرية حركة الفلسطينيين، حيث  572ع اوصال الضفة الغربية بأكثر من جديدة وتقطي
حافًال في خرق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي االنساني وحقوق االنسان  2015كان العام 

  . بشكل عام وادارة الظهر لعملية السالم 

  االستيطان

المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية وانشاء بؤر جديدة  زيادة في وتيرة بناء وتوسيع 2015شهد العام  
ذرعها المختلفة المسؤولة عن البناء في أي ومن خالل سرائيل، فقد قامت سلطات االحتالل اإل

وحدة   )17376(صدار تراخيص بناء لنحو إ المستوطنات بالموافقة على خطط وطرح عطاءات و 
منها في منطقة القدس، بعضها نفذ وبعضها قيد التنفيذ والبعض االخر بانتظار اتمام % 72سكنية 
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حيث كان توزيع الوحدات السكنية على   غرفة فندقية،) 2560(إلىضافة جراءات البناء،باإلإ
  :المستوطنات على النحو التالي 

في ) 2200(بالقدس و  مات شلومو المقامة على اراضي بلدة شعفاطفي مستوطنة را ) 3391(
في مستوطنة جفعات زئيف المقامة على ) 455(منطقة عرب السواحرة القريبة من جبل المكبر، و

في ) 382(و  على اراضي قرية لفتا المهجرة المحاذية لمدينة القدس) 1400(اراضي بلدة شعفاط و
في ) 330(في مستوطنة جبل ابو غنيم جنوب مدينة القدس و) 515(مستوطنة راموت قرب القدس و
في محيط ) 300(في كل من مستوطنتي النبي يعقوب وآدم، و) 114( الشيخ جراح بمدينة القدس و

غرفة فندقية على انقاض ) 480(وحدة سكنية و ) 192(مستوطنة نوف تسيون قرب جبل المكبر، و
في حي ) 25(في مستوطنة بسغات زئيف و) 156( لقدس ومقبرة مأمن اهللا االسالمية التاريخية با

غرفة فندقية في منطقة تلة ) 2080( إلىفي باب الساهرة في قلب القدس، باالضافة ) 21(بسلوان، و
( في مستوطنة جيلو القريبة من بيت لحم، و) 961(قصر المندوب السامي قرب جبل المكبر، و

 –في مستوطنات صغيرة منعزلة في الضفة الغربية  )886(في مستوطنة الكناه قرب سلفيت، و) 156
في مستوطنات معاليه ) 2200(في كريات اربع قرب الخليل، و) 102( ، و-على حد وصفهم 

) 70(في الفيه منشه قرب قلقيلية، ) 78(في موديعين، ) 96(مخماس وريمونيم وكوخاف هشاحر و
وحدة سكنية في المنطقة ) 3200(لس، وفي اريئيل قرب ناب) 32(في بيتار عيليت قرب بيت لحم، و

 12وتبلغ مساحتها ' معاليه أدوميم'التي تقع بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة  E1المعروفة ب 
ية بالتعاقد مع شركة تخطيط إلقامة سرائيلكيلومترا مربعا، حيث قامت ما يسمى بوزارة اإلسكان اإل

ي مؤخرا بان وزارة االسكان قامت بالتعاقد مع سرائيلالوحدات السكنية، وقد صرح رئيس الوزراء اإل
دون الرجوع للمستوى السياسي واستكمال االجراءات الالزمة وبالتالي فان   شركة تخطييط على عاتقها

سابقا انتقادات محلية ودولية  E1البناء في منطقة  إسرائيلالمشروع غير مستكمل بعد، وقد أثارت نية 
  شديدة،

جرافات تابعة للمستوطنين أعمال تجريف في عشرة مواقع في محافظة   اصلتو   في ذات السياق
وتجري عمليات التجريف دون توقف في سباق مع الزمن . سلفيت لصالح التوسع االستيطاني 

للسيطرة على المزيد من اراضي المواطنين في المحافظة، وقد رصدت حكومة االحتالل مئات ماليين 
  .سيع االستيطان الشواكل لتهويد القدس وتو 
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  انتهاكات االحتالل في القدس

ي باتخاذ اجراءات تهويدية ممنهجة منذ احتالل المدينة المقدسة منذ سرائيلتقوم سلطات االحتالل اإل
حتى يومنا هذا من اجل تهويد المدينة وتهجير سكانها وتغيير طابعها العربي  1967العام 

االجراءات بحق المدينة المقدسة ومواطنيها وهجمة غير سلسلة من  2015واالسالمي، فقد شهد العام 
من اجل تقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود من خالل  قصىمسبوقة ضد المسجد األ

االقتحامات اليومية للمتطرفين بحماية جنود االحتالل وقد اقتحم المسجد خالل العام المنصرم مايزيد 
 إلىية تسعى من خالله إسرائيلكشف عن مخطط لمنظمة متطرف يهودي، كما تم ال 12300عن 

ية، سرائيلاإل' الطابو'في دائرة   ي بشكل رسميسرائيلتابع لالحتالل اإل  كملك قصىتسجيل المسجد األ
ي تثبيت كاميرات مراقبة في كل أنحاء شرقي سرائيلتعتزم شرطة االحتالل اإل  ذلك إلىباالضافة 

ن إحباط عملية لتفجير قبة الصخرة قبيل تنفيذها بقليل من قبل القدس المحتلة، كما تم الكشف ع
ذلك صادقت بلدية  إلىوبتوجيه من منظمات صهيونية متطرفة، ' آدم ليفيكس'مهاجر أميركي، يدعى 

بأسماء عبرية ذات    االحتالل في القدس على تسمية الشوارع في البلدة القديمة والقدس الشرقية
تهويد المدينة وفرض الطابع اليهودي عليها عنوة، وقد نصبت طواقم تابعة دالالت توراتية، في خطوة ل

وهو إحدى بوابات 'المجلس'بالقرب من باب   لبلدية االحتالل في القدس الفتة تعريفية باسماء االماكن
  الرئيسية، قصىالمسجد األ

عن مناقصة ' ىالحفاظ على تراث حائط المبك'ية تطلق على نفسها إسرائيلذلك أعلنت مؤسسة  إلى
المبارك، حيث  قصىمن أجل تنفيذ أعمال حفريات في األنفاق أسفل الحائط الغربي للمسجد األ

في   فوجيء سكان وادي حلوة بسلوان بوقوع تشققات وانهيارات في جدران وأرضيات بعض المباني
المحكمة العليا وفي ذات السياق قررت   ية المتواصلة أسفل المنطقة،سرائيلالحي بسبب الحفريات اإل

على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في شرقي القدس ' أمالك الغائبين'ية تطبيق قانون سرائيلاإل
بهدف مصادرتها، كما صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القدس على مسار جديد 

وطنة جيلو جنوبًا وبين منطقة جنوبها ويربط بين مست إلىلسكة القطار الخفيف، يشق شمال المدينة 
 إلىكلم، باإلضافة  19.6جبل المشارف شماال، كما يمر بأحياء استيطانية في القدس المحتلة بطول 

، ويهدف ›تلبيوت‹المنطقة الصناعية في مستوطنة  إلىكم يصل  3المصادقة على خط فرعي بطول 
الذين يزورون القدس، وخاصة مركز تكثيف التواصل االستيطاني فيها وزيادة عدد المستوطنين  إلى

كما قامت بوضع بوابات الكترونية داخل البلدة القديمة لفحص المواطنين والتضييق عليهم . المدينة
ووضع مكعبات اسمنتية على مداخل االحياء المقدسية اضافة للحواجز داخل المدينه، واستمرت 
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دًا من الضرائب، وال يزال االحتالل سياسة سحب الهويات ومالحقة التجار والمواطنين بفرض مزي
يحتجز جثامين الشهداء المقدسيين فيما بدء باالفراج عن جثامين شهداء الضفة الغربية حيث قدمت 

طفًال تقل  904اسيرًا منهم  2353سرى المقدسيين وبلغ عدد األ. شهيدُا خالل العام  40القدس 
  .سنه  18اعمارهم عن 

منزًال ومنشأة للمواطنين  152بهدم نحو   الحتالل واذرعها المختلفةقامت بلدية ا  وفي ذات السياق
بيت «وامر الهدم، فيما صادقت على مخطط مشروع أالمقدسيين بحجة عدم الترخيص وتوزيع مئات 

، قصىالتهويدي، المقرر إقامته على بعد نحو مائة متر غرب المسجد األ» بيت هليبة -الجوهر 
وحدة استيطانية في قلب ومحيط مدينة  12600اءات لبناء آكثر من اقرار خطط وعط إلىباالضافة 
دونم من اراضي  546تجريف  إلىضافة إ. غرفة فندقية كما ورد في سياق التقرير  2560القدس و

  .بلدة العيسوية ومخيم شعفاط لصالح بناء حديقة قومية و مكب نفايات

  راضيمصادرة األ 

) 500(  دونمًا منها) 5416(ي العام الماضي على مصادرة نحو سرائيلقدمت سلطات االحتالل اإلأ 
دونم اخرى من ) 500(راضي المواطنين الفلسطينيين في بيت اوال بمحافظة الخليل، وأدونم من 

راضي بلدات عناتا أدونم من ) 546( إلىضافة اراضي بلدتي جوريش وقصرى بمحافظة نابلس، باإل
دونم من اراصي ) 102(يقة قومية ومكب للنفايات عليها، ووالعيسوية وشعفاط من أجل إقامة حد

دونما في كل من مسحة والعيسوية وسلوان ) 268(مصادرة  إلىضافة محافظة بيت لحم، باإل
ذلك قامت قوات االحتالل بتغيير مسار الجدار  إلىوطوباس والساوية وياسوف وعورتا، باالضافة 
مصادرة  إلىراضي مدينة بيت جاال مما يؤدي أن من الفاصل في منطقة بئر عونة في وادي كريمزا

الدونمات االخرى التي سيدمرها مسار الجدار، كما أخطرت سلطات  إلىضافة دونم باإل 3500
دونما ارض من اراضي المواطنين في منطقتي واد قانا غرب دير استيا ) 2244(االحتالل بمصادرة 

بشق طريق استيطاني في بلدة   لطات االحتاللوبلدتي صوريف والجبعة، وفي ذات السياق قامت س
وٕالحاقها لمستعمرة   راضي القريةأدونم من  400الخضر قضاء بيت لحم بهدف االستيالء على 

منية حسب زعمه أدونم لدواعي ) 15000(القريبة، كما قام االحتالل بوضع يده على ' سيدي بوعز'
ن هذه المنطقة مصادرة منذ عشرات أ إلىشار وهذه االراضي في منطقة عقربا جنوب مدينة نابلس، ي

منية، إال أنه جرى تحويلها ألراض أالسنين ويتم تجديد وضع اليد عليها من قبل االحتالل بدواعي 
لف دونم في منطقة البحر أ) 140(قرت دولة االحتالل مصادرة أ   زراعية لصالح المستوطنين، كما

  .حد نها غير مملوكة ألأالميت بحجة 
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  الشهداء

مواطنا فلسطينيًا، من بينهم ) 181(ي خالل العام الماضي بقتل سرائيلقامت سلطات االحتالل اإل
مواطنين من ) 3(مواطنا من قطاع غزة و) 26(سيدات، ومن بين الشهداء ) 9(طفال وطفلة و ) 32(

  . 48المناطق المحتلة عام 

 عدمواأكتوبر ومعظم الشهداء قد أاية شهيدًا ارتقوا خالل الهبة الشعبية منذ بد) 144(ن أ إلىويشار 
  . هدفها ترهيب المواطنين المدنيين العزل ميدانيًا بدم بارد بدواعي كاذبة

  الجرحى

مواطنا فلسطينيا في كل من الضفة ) 16620(ي باصابة وجرح نحو سرائيلقامت سلطات االحتالل اإل
 1000المنصرم، من بينهم نحو  خالل العام 48الغربية والقدس وقطاع غزة واالراض المحتلة عام 

صيبوا منذ بداية الهبة أمواطنا ) 15620(صيبوا منذ بداية العام حتى ايلول الماضي، ونحو أمواطنا 
) 3100(صيبوا بالرصاص الحي، ونحوأمواطنا ) 1887(، من بينهم نحو2015كتوبرأالشعبية مطلع 

عالجتهم طواقم الهالل األحمر  1974مواطنا اصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم 
أصيبوا بالرضوض والكسور نتيجة اعتداءات قوات االحتالل  360 إلىالفلسطيني ميدانيًا، إضافة 

صيبوا باالختناق نتيجة الغاز السام المسيل للدموع، أمواطنًا ) 10231( إلىضافة والمستوطنين، باإل
  .مواطنًا بالحروق خالل المواجهات 38فيما أصيب 

  سرىاأل

مواطنا ومواطنة في كل ) 6830(ي خالل العام المنصرم باعتقال سرائيلقامت سلطات االحتالل اإل
مرأه، حيث إ فتاة و ) 225(طفال وطفلة و ) 2179(من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم 

اع في قط) 232(في محافظة القدس و ) 2353(حالة اعتقال في الضفة الغربية، و) 4075(سجل 
 إلىباالضافة . وفي البحر   غزة، وقد كانت عمليات االعتقال في قطاع غزة على الحدود والمعابر

. وغالبيتها كانت خالل الهبة الجماهيرية  1948حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام ) 170(قرابة 
ي، ما بين عتقال اإلدار قرار باإل) 650(قرابة  2015وقد أصدرت سلطات االحتالل خالل العام 

  .  اعتقال جديد أو تجديد االعتقال
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  شجارهدم المنازل واقتالع األ

منزال ومنشأه في مختلف مناطق الضفة )  478(ي بهدم ما يقارب سرائيلقامت سلطات االحتالل اإل
منشأه صناعية وتجارية وزراعية، كما ) 231(منزال ونحو ) 247(الغربية والقدس، حيث تم هدم نحو 

منزال ومنشأه بالهدم في كافة محافظات الوطن، وقامت جرافات االحتالل ) 553(خطار نحو إتم 
ل العام شجرة زيتون وعنب ولوزيات خال  )15300(كثر من أوقطعان المستوطنين باقتالع وحرق 

ف شتلة زيتون حديثة الزراعة من اراضي المواطنين في منطقة من ضمنها خمسة اآل  2015
  .ينة رام اهللا ترمسعيا شمال مد


