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  اإلسرائيليةين من الصحف والمواقع  أبرز العناو
   2015-1-22 الخميسليوم   

  ــــ  
غضب في البيت االبيض، نتنياهو تخطـى الـرئيس اوبامـا           : من وراء ظهر اوباما    -

 ،عندما نسق زيارة للكونغرس شهر واحد قبل االنتخابات في إسرائيل
 باالنتخابـات هنـا     عقد صفقة غير مسبوقة بين الحزب الجمهوري الـذي يتـدخل           -

في السياسة الداخلية األمريكية هـم يـساعدون نتنيـاهو          ) الليكود(وبالمقابل يتدخل حزب إسرائيلي     
  ،لالنتصار في االنتخابات وهو يساعدهم بإهانة خصمهم الرئيس اوباما

اجـل  الليكود قال ال لقائمة مشتركة مع لبينيت، ونشطاء في الليكود يتهمون نتنياهو بانه يبيعهم من                 -
  سنعلن انتفاضة ضده: البقاء على كرسي رئاسة الحكومة

  محكمة الجنايات الدولية منظومة القبة الحديدية لإلرهاب: الرئيس االسرائيلي ريبلين -
  ــــــــــــــــــــــــــ

 "عنصري وفاسد"برئاسة ليبرمان " إسرائيل بيتنا:"زعبي  -
 معنا في قـضيتي األرض وعنـف        إسرائيل تفتح خط المواجهة   : النائبة حنين الزعبي   -

 الشرطة
  البيت االبيض سيرد على نتنياهو في الوقت والمكان المناسب : حيمي شلف يكتب -
 نتنياهو قد يندم على االتفاق مع الجمهوريين على الزيارة: براك ربيد -
  ثلث مخصصات دعم البناء القروي في إسرائيل تحول إلى المستوطنات -

  ــــــــــــــــــــــــــ
نريد ان يكون بنيامين نتنياهو هـو رئـيس الـوزراء المقبـل             "من اإلسرائيليين قالوا لن     % 58 -

 .بعد انتهاء االنتخابات في مارس" إلسرائيل
 الدعوة نجاح لنتنياهو وإهانة لألمريكيين: المحلل السياسي بن كسبيت -
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  تصريحات ومقاالت مختارة من المصادر اإلسرائيلية
  ـــــــــــــــ

 التمثيل اإلسرائيلي كان كثيرا بما يثير انتباه أوروبا وقد يزعجها هذا األمر الذي ال أن  -
 ، نقبل به

  ـــــــــــــــــــــــــ

 : ناحوم برنع يكتب
من ورائي الطوفان، باالمس سمعنا اصواتا في االدارة االمريكية لم نسمع مثلها مـن    -

 اته، قبل، يجب ان نوضح لنتنياهو ان هناك ثمن لتصرف
 ، يخسر رئيس حكومتكم اكبر صديق إلسرائيل من اجل مكسب سياسي داخلي -
 اذار يـوم    17الملف االيراني كان الهوس لنتنياهو لكنه لم يعد كـذلك، وإنمـا الهـوس االن هـو                   -

 ،االنتخابات
 هذا وعد بلفور بالنسبة لنتنياهو، من اجل البقاء في شارع بلفور بكل ثمن، واذا كانت الدولة سـتدفع                 -

  ، الثمن فليكن ألنني الدولة والدولة انا
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  برز العناوين من الصحف والمواقع العربية والدوليةأ
  ـــــــــــ

 
 نتنياهو يقبل دعوة إللقاء كلمة في الكونغرس -
 دعوة الكونغرس لنتنياهو خرق للبروتوكوالت: البيت األبيض -
العدوان اإلسرائيلي لن يبقى دون رد ونعمـل بكـل طاقاتنـا            : وزير الدفاع اإليراني   -
 لتسليح الضفة

 إلغاء حالة التأهب على الحدود الشمالية السرائيل -
 !خيام اإليواء تنكأ جرح المشردين الغائر -
 هدم بناية تعود لثالثة عائالت في شعفاط بالقدس -
والسفراء العرب لدى   ابو مازن يلتقي رئيس الوزراء التركي        -

 انقرة 
 وزير اإلسكان االسرائيلي يقرر توسيع مستوطنات غالف غزة -
 بلدية االحتالل تسعي قدماً لتهجير المقدسيين بسياسة الهدم -
 االحتالل يهدم منزال في القدس -

  ــــــــــــــــــــــــــ
ردود إسرائيل على انضمام فلسطين للجنايات عنيفـة وبعيـدة عـن            : الجامعة العربية  -

 المسؤولية
 والقنصل األميركي للشؤون الثقافية واإلعالمية يبحثـان سـبل          )مود خليفة مح (خليفة -

 التعاون
 المالكي يطلع المبعوث النرويجي لعملية السالم على التطورات السياسية -
 سنبقى نسعى إليصال المساعدات لمخيم اليرموك بأسرع وقت: رئيس مجلس الشعب السوري -
 ية لتحسين القدرات في التعليم والصحة بفلسطيناتفاقية بين األمم المتحدة والوكالة الكور -
 وزيرة التربية تبحث مع وفد من القنصلية األميركية عدة قضايا تعليمية -
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مخيمـي   حملة عسكرية وصفت بأنها األكبر منذ سنوات طالـت           أول أمس شنت قوات االحتالل فجر      -
ال ومداهمة العشرات    أسفرت عن اعتقال أكثر من خمسة عشر معتق        بالطة وعسكر في محافظة نابلس    

 .من المنازل
 المواطنة سميحة شاهين، خالل خروجها من باب السلسلة أحد بوابـات            أمسعتقلت قوات االحتالل    إ -

 ،المسجد األقصى المبارك، فيما استأنفت جماعات يهودية اقتحام المسجد من باب المغاربة
 اليهود خالل محاولتـه أداء      تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم وحراس األقصى ألحد المستوطنين         -

صلوات وطقوس تلمودية قريبا من المصلى المرواني، وتمكن حراس المـسجد مـن طـرده خـارج             
 ،األقصى، رغماً عن شرطة االحتالل المصاحبة

تصدى حراس األقصى والمصلون لمحاولة ثانية من مستوطن، حاول أداء شعائر تلمودية بالقرب من               -
 ،صىباب الرحمة في المسجد األق

اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة برفقـة حراسـات          أمس  جددت الجماعات اليهودية صباح      -
 .معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

هدمت جرافات بلدية االحتالل اليوم، منزل الشاب عليان ربايعة في حي الفاروق من بلدة جبل المكبر،                 -
 .مكونة من طابقين في قرية شعفاط في القدس المحتلةبحجة البناء غير المرخص، وبناية سكنية 

استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على أشجار حرجية وأخرى للزينة في قرية أم الريحان خلف جدار  -
 .الضم والتوسع العنصري، المقام فوق أراضي القرية، في منطقة يعبد جنوب غرب جنين

  ــــــــــــــــــــــــــ
 فلسطينيو أوروبا يستعدون إلطالق سلسلة فعاليات يوم األرض والنكبة -

  ــــــــــــــــــــــــــ

اطلق مستوطن إسرائيلي عصر اليوم، النار باتجاه شبان فلسطينيين قرب بلدة تقوع              -
 .شرق بيت لحم

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

	ت وا�راء �����int.las@sect.palestine  

 ���  2343�0com.inmonth-palestine://http أ0/ً	 +�	-,( +*�( $�)'&% $# "!�  �� ا��
- 6 - 

  ي والدوليمقتطفات من اإلعالم العرب
  ـــــــ

  
  'تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب'إطالق موسوعة 

فـي مدينـة رام اهللا،      أمس  أطلق مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة في مؤتمر صحفي عقد            
، التي تضم تجارب سبعة وستين أسيرا محـررا،         'موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب    'الجزء األول من    
 .كة األسيرةمن صناع الحر

كافة جهودها من خالل المركز والجهات التي تمثل األسرى، إلعداد الموسوعة التـي             القدس  جامعة  سخرت   -
تمثل األسرى وتُعنى بشؤونهم، وتعبر تعبيرا حقيقيا عن واقـع الحركـة األسـيرة، وتجربتهـا المتميـزة                  

 ، ةواالستثنائية، واألكثر زخما وتأثيرا من كافة حركات التحرر العالمي
ن الموسوعة فيها الكثير من عظمة الصبر واإلرادة، والجامعة تضطلع بدورها بقوة واقتـدار فـي الحفـاظ     إ -

على مدينة القدس، وتعزيز صمودها، وتواصل العمل في بناء الكوادر الفلسطينية المؤهلة والقـادرة علـى                
 ، مواجهة التحديات واالحتالل

سطينية في الخارج، وحولوا المعتقالت اإلسرائيلية بوعي مـن         شكل األسرى منظمات موازية للمنظمات الفل      -
 .مكان للقمع والتدجين والعقاب إلى معاهد، وكليات، خرجت الكوادر القادرة، والواعية، والمثقفة

____________  

  قريع يحذر من خطورة االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة للمسجد األقصى
قريع ابو العالء، من خطورة االنتهاكات      حذّر رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد        -

 ،اإلسرائيلية المستمرة للمسجد األقصى المبارك
أن هذه االقتحامات اليومية المتكررة تنفذ بحماية أعداد كبيرة من عناصـر شـرطة ومخـابرات االحـتالل                   -

هم أثنـاء  اإلسرائيلي الذين يمنعون المسلمين والمقدسيين من التواجد في المسجد األقصى ويقيـدون حـركت             
 ظناقتحام هذه المجموعات االستيطانية لألقصى

أن هذه الخطوات واإلجراءات التي تقوم بها حكومة االحتالل اإلسرائيلي بدأت تنتقل لمرحلة هـي األخطـر                  -
على مستقبل المدينة المقدسة، من خالل إعطاء الضوء األخضر لغالة المـستوطنين واليهـود المتطـرفين                



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

	ت وا�راء �����int.las@sect.palestine  

 ���  2343�0com.inmonth-palestine://http أ0/ً	 +�	-,( +*�( $�)'&% $# "!�  �� ا��
- 7 - 

قصى المبارك واستباحة ساحاته الطاهرة والقيام بأفعال مشينة تخدش قدسية المكـان            بالدخول إلى المسجد األ   
 .وتنتهك حرمته

 عودة عبيدات غير ممكنة في ظل اإلعتداءات المتكررة على األقصى
 شخصا من وزارة الخارجية االسرائيلية صباح امس المسجد األقصى عبر بـاب المغاربـة،               40اقتحم نحو    -

، على شكل جماعات متتاليـة، وقامـت        "السياحة الخارجية "حاته، خالل ما يسمى فترة      وقاموا بجولة في سا   
مجموعة منهم باستفزاز المصلين بمحاولتها الصعود الى ساحة مـسجد قبـة الـصخرة، وردد المـصلون                 

 بالتكبير، 
 . عنصرا من مخابرات االحتالل المسجد االقصى15اقتحم  -

____________  
طوات دبلوماسـية جديـدة إلنعـاش المباحثـات         يجب إتخاذ خ  : موغيريني  

  الفلسطينية اإلسرائيلية
 إعادة اطالق مهمة الرباعية الدولية المعنية بشؤون الشرق األوسط، اقتراح  -

 ضرورة احياء علمية السالم في المنطقة لتجنب اي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وفلسطين،  -
____________  

صـواعق  “طهران تشيع جثمان الجنرال محمد علي اهللا دادي وتتوعد إسرائيل بــ             
 ”مميتة و رد قاسٍ

  اللواء محمد علي جعفري العام لقوات الحرس الثوري القائد
  الكيان الصهيوني لن ينعم برغد ما دام طريق هؤالء الشهداء والثورة اإلسالمية مستمرا، إن -
أن على هذا الكيان أن يتوقع تلقي الضربات المؤلمة التي ستنزل كالصاعقة المميتة عليه من قبـل الثـورة                    -

 . اإلسالمية
____________  

 لم أتفاجأ بالهجوم على شارلي إيبدو: أردوغان
 : له في مؤتمر اتحاد برلمانات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميخالل كلمة

أن حرية التعبير يجب أال تُعطي الحق إلهانة المقدسات، مشيرا إلى ازدواجية المعايير في تعامـل          -
   .الغرب مع القضايا المتعلقة باليهود مقارنة مع تلك المتعلقة بمقدسات المسلمين
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ى من يختبئ خلف حرية التعبير أن يعلموا أن رسوماتهم البشعة حول نبي اإلسالم              وأشار إلى أنه يتوجب عل     -
 .تسيء إلى المسلمين وتغضبهم وتشعل فتيل التحريض

إن كان قتل الناس بسبب الرسومات إرهابا فإن الهجوم على مقدسات الناس وتحريضهم واستفزازهم إرهاب                -
الفعل الالزم من اإلرهاب الذي يتم تنفيذه تحت قناع حريـة           على البشرية كلها أن تلتزم برد       .. بنفس المقدار 

 التعبير
____________  

 

 استراتيجية استيطانية بالقدس ووفقا للجنايات جريمة حرب: عيسى
 الدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئـة اإلسـالمية المـسيحية لنـصرة القـدس     

  والمقدسات
ها سلطات االحتالل االسرائيلي فـي  ب إن كل أعمال االستيطان التهويد التي تقوم -

 قانونية دولية جسيمة،  القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة
 وهي تـستمر بمحـاوالت   1967الشرقية سنة  ان سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها لمدنية القدس -

جديد وهو الطابع  دس وفرض طابع مستحدثلنزع الهوية العربية واإلسالمية التاريخية من مدينة الق  حثيثة
الوجود العربـي الفلـسطيني    اليهودي، اضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء

 ،فيها
الهوية العربية واالسـتيالء    طمس استيطانية احتالليه تهويدية ممنهجة هدفها  إلستراتيجية تتعرض القدس -

إلسالمية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهـودي علـى األرض   وا على مقدساتها المسيحية
  ،أنقاض المصالح اإلسالمية و المسيحية على

 مستوطنات، وأن عدد المـستوطنين  503في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ  أن مجموع المستوطنات -
اعد وأحكام القانون الـدولي وقـرارات   يزيد عن مليون، وهذا األمر يفضح أنه رغم قو في هذه المستوطنات

 المتحدة واتفاقيات السالم التي وقعت بين إسرائيل ومصر وإسـرائيل واألردن وإسـرائيل ومنظمـة    األمم
 ،التحرير الفلسطينية جميعها لم تتمكن من تحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة

تعتبـر   الدولة المحتلـة "  تنص على أن 55 لها أن تصادر األمالك الخاصة، والمادة لدولة المحتلةلال يجوز  -
 الخاصة بمثابة مدير لألراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة األمالك
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ال يحـق لـسلطة االحـتالل نقـل         "انه     تنص على    49 حيث المادة    1949في معاهدة جنيف الرابعة لسنة       -
 53و المـادة  ".  بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيهـا مواطنيها إلى األراضي التي تحتلها، أو القيام      

ال يحق لقوات االحتالل تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكيـة األفـراد أو                "تنص على انه    
 ، الدولة أو التابعة ألي سلطة من البلد المحتل

 أدانت السياسات اإلسرائيلية بكافة أشكالها في       في قرارات مجلس األمن و الجمعية العامة لألمم المتحدة التي          -
األراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة األراضي الفلـسطينية لألغـراض العـسكرية المختلفـة، بنـاء                

 "المستوطنات اإلسرائيلية، شق الطرق االلتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها
____________  


	���وא�ل����א�

	�א�����	�א�מ�א����א��א��
ض�א����ط� 
  استمرار إطالق النار باتجاه المناطق الحدودية في قطاع غزة

  إصابة مدني فلسطيني شمالي القطاع  -

  استمرار استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمي في الضفة الغربية
فـي  مدافعين دوليين عن حقوق اإلنسان، بينهم امـرأة،         ) 3(إصابة مدني فلسطيني، و    -

      )الفاصل(المسيرات المناهضة لجدار الضم 
إصابة مواطنين فلسطينيين، أحدهما طفل، في مسيرتين جرى تنظيمهما أمام سجن عوفر، جنـوب غربـي                 -

     مدينة رام اهللا
 إصابة امرأة فلسطينية في القدس، ومدني في جنين  -

  عملية توغل في الضفة الغربية) 69(قوات االحتالل تنفذ 
     نساء وصحفيان) 3(أطفال و) 10(مواطناً فلسطينياً، من بينهم ) 76(اعتقال  -
 نساء، اعتقلوا في مدينة القدس المحتلة) 3(أطفال و) 5(مواطناً، من بينهم ) 19(من بين المعتقلين  -

  إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة
  برتجريف منزل قيد اإلنشاء في قرية العيسوية، وآخر في جبل المك -
     شقق سكنية في حي شعفاط) 4(تجريف بناية مكونة من  -
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  أعمال االستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
  ، وحمام جنوبي محافظة الخليل"موئل"تجريف منزلين من الباطون ومخزن، وبركس، وخيمة  -
  ينإغالق منزلين في حي شارع الشهداء وسط مدينة الخليل بلحام األوكسج -
     المستوطنون يجرفون أرضاً زراعية جنوبي بيت لحم لشق طريق استيطانية -

  بحرية االحتالل تواصل استهداف صيادي األسماك الفلسطينيين في عرض البحر
  مرات تجاه قوارب الصيد دون وقوع إصابات في األرواح ) 4(إطالق النار  -

  قوات االحتالل تواصل حصارها الجائر على قطاع غزة، وتشدد منه في الضفة الغربية
  إقامة العديد من الحواجز الطيارة في الضفة، وإعاقة حركة مرور المواطنين الفلسطينيين -
  مواطنين فلسطينيين على الحواجز الداخلية في الضفة الغربية) 3(اعتقال  -
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  األطفال 

  رائيليةاألسرى في السجون اإلسو
  ـــــــــــــــــــــ

 
 محكمة االحتالل ترفض استئناف األسير عمر البرغوثي -
  االدارىاالسير الشالتوة يعلن اضرابه عن الطعام احتاجا على استمرار اعتقاله -

 إسرائيل تحتجز أطفاالً فلسطينيين بشكل تعسفي: األورومتوسطي -

 ************ 
  االحتالل يحكم على الطفلة مالك الخطيب بالسجن الفعلي مدة شهرين

 باعتقال القاصرين تتعارض مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقـوق            ن سياسة االحتالل  إ -

لحظة االعتقال التي ال تراعـي      القاصرين، وذلك يبدأ عمليا منذ      
كون المعتقل طفالً والتي تتم بوسائل همجية، مروراً بظـروف          
االعتقال واحتجازهم حتى إصدار قرارات حكم جـائرة بحقهـم          
متجاهلين كل من يمكن أن يسببه هذا االعتقال من آثار علـى            

  .حياتهم

 «منهجيلسوء معاملة «إسرائيل تعرض األطفال الفلسطينيين المعتقلين 

  "يونيسيف"منظمة األمم المتحدة للطفولة 

ن سوء معاملة األطفال الفلسطينيين في نظام االعتقال العـسكري اإلسـرائيلي يبـدو منتـشراً ومنتظمـاً                  إ -
 ،وممنهجاً
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في أي بلد آخر، ال يحاكم األطفال على نحو روتيني أمام محاكم عسكرية للقاصـرين، التـي هـي بحـسب                      -
 ، نات الالزمة الحترام حقوقهمالتعريف ال توفر الضما

ـ   إن   -  عاماً وغـالبيتهم العظمـى مـن األوالد الـذين           17 حتى   12 ما بين    700عدد االطفال الفلسطينيين ب
 ، يعتقلون ويستجوبون ويحتجزهم الجيش والشرطة وعمالء االستخبارات اإلسرائيلية

 بين منتصف الليل والخامسة صـباحاً،  إن سوء المعاملة هذا يتضمن اعتقال األطفال من بيوتهم في الفترة ما            -
 على يد جنود مدججين بالسالح، يقومون بعصب أعينهم وربط أيديهم بالبالستيك، 

 ، اعترافات باإلكراه وعدم الوصول إلى محام أو أفراد من العائلة أثناء االستجوابهناك  -

 ، تخدام المراحيضفي بعض الحاالت، عانى األطفال من نقص المياه والغذاء أو حتى إمكانية اس -

أن التحقيق يجمع بين التخويف والتهديدات، إضافة إلى العنف الجسدي مع هدف واضح هو اجبـار الطفـل                   -
 على االعتراف، 

جرى تقييد األطفال خالل االستجواب ولفترات طويلة في بعض األحيان مما سبب لهـم آالمـاً فـي أيـديهم           -
 .وظهورهم

 13لسجن على القاصرين الفلسطينيين الذين يبلغون مـن العمـر           تُفرض عقوبات تصل إلى ستة أشهر في ا        -
 عاماً أو أكثـر، لعـشر سـنوات    14عاماً أو أقل، بينما قد تفرض أحكام بالسجن على األطفال الذين يبلغون        

 ،  عاماً إن كان الهدف سيارة متحركة20بسبب إلقاء الحجارة أو حتى 

انين الدولية التي تحمي كل األطفال من سوء المعاملة عندما          شير التقرير إلى أن هذه الممارسات تخرق القو       ي -
 ، يكونون على اتصال مع قوى النظام والمؤسسات العسكرية والقضائية

  األطفال المعتقلون هدفا لالحتالل وضحايا التنكيل والتعذيب

إن إسرائيل تستهدف األطفال القاصرين في حمالت االعتقال االخيرة، حيث           -
 طفل قاصر خالل الثالثة شهور األخيرة ليرتفـع         1000 اعتقلت ما يقارب  

 . طفال270عدد األطفال في السجون إلى 
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 الظروف الصحية لألطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية

ستخدم التعذيب في السجون اإلسرائيلية وفق خطة منهجية تهـدف إلـى            ي -
هيداً النتزاع اعترافات مـنهم،     إذالل المعتقلين وتدميرهم نفسياً وجسدياً، تم     

  ،أو من أجل الضغط عليهم على التوقيع على ما يدينهم أو يدين رفاقهم

ن التعذيب المنهجي الذي تمارسه قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق األطفال الفلـسطينيين المعتقلـين لـديها،                إ -
 تنتهي مع انتهاء التحقيق،يخلف آثاراً صحية بالغة الخطورة عليهم، وخاصة أن عمليات التعذيب ال 

عاني األطفال الفلسطينيون من تدهور في األوضاع الصحية، والحرمان من العالج واألدويـة ومـن كافـة                 ي -
شكاوى األطفال المعتقلين من سوء الرعاية الصحية للحاالت المرضية         : ومن أمثلة ذلك    . المستلزمات الطبية 

من الخليل، يعاني من فتاق ومن آالم شـديدة،         )  عام 5،16(في سجن تلموند، فالطفل المعتقل تامر الجعبري        
من طولكرم يعاني من ضيق في التنفس وانتفاخ في الصدر، أما المعتقـل أحمـد               )  عاماً 17(ومهند الشاعر   

من القدس فمصاب بعيار ناري أثناء اعتقاله، ويعاني مـن آالم مبرحـة، والعـالج               )  عام 5،14(الشويكي  
وإدارة سجن تلموند   ). 6(الت المرضية ال يتجاوز المهدئات وبضع حبات من االكامول        الوحيد المقدم لكل الحا   

من مخيم شعفاط من العالج الالزم له، حيث إنه يعـاني مـن            )  عاماً 15(ما زالت تحرم المعتقل مراد بصيلة       
 هـذا   ظروف نفسية صعبة، نتيجة تعرضه لضربة على رأسه أثناء اعتقاله، أدت إلى إصابته إصابة شديدة،              

 ).7(باإلضافة إلى معاناته من حاالت دوخة وإغماء
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   معاناة المرأة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي
  ــــــ

   وفا-مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

 ومن أبرز التحديات التـي تواجـه         تواجه المرأة الفلسطينية تحديات كثيرة تستنزف حياتها       -
 االحتالل اإلسرائيلي وتبعاته التي صقلت المرأة الفلسطينية ماسة فريـدة           :المرأة الفلسطينية 

تخوض ميادين الكفاح، وتسد ثغرات الوطن، السترداد حقوق شـعبها المنكـوب، وتحقيـق حلـم العـودة                  
والتحرير؛ عالوة على نضالها االجتماعي الذي تخوضه للحصول على حقوقها اإلنسانية، ولتحديد ما يلقـى               

 ، من واجبات في مشوارها نحو تحقيق مستقبل أفضلعلى عاتقها

 :استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي للمرأة الفلسطينية بالقتل

لم تمنع المواثيق الدولية وال األعراف وال األخالق         -
عن ممارسة ساديته وغطرسـته      اإلنسانية االحتالل 

في ممارسـة نهمـه للجريمـة؛ فكانـت المـرأة           
سعا وهدفًا ال يتحرج من النيـل       الفلسطينية ميدانًا وا  

منه؛ فوقعت في كثير من األحيان ضحية الستهدافه        
 ،المباشر

 بلغ عدد النساء الالتي استشهدن خالل انتفاضـة         -
 امرأة من قطـاع     318 امرأة، منها    460األقصى  
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 ،48 نساء من فلسطينيي 3 امرأة من الضفة الغربية، و139غزة، و

ية، أن النساء الفلسطينيات الالتي استشهدن أو أصبن باعتداءات إسرائيلية،          أوضح تقرير لمنظمة العفو الدول     -
كما ذكر  . تعرضن لهذه االعتداءات وهن في منازلهن أو بالقرب منها، أو في أثناء تنقلهن بين المدن والقرى               

لي فوق  التقرير أنه في بعض الحاالت لقيت النساء حتفهن تحت أنقاض منازلهن التي دمرها الجيش اإلسرائي              
 ، كما قتلت عدة فتيات على يد قوات االحتالل داخل الفصول الدراسية. رؤوسهن

مـن  % 44.9(من الشهيدات تم استهدافهن في جميع أنحاء جـسدهن          % 49أن  : خصوص مكان اإلصابة  ب -
استـشهدن  نتيجـة   % 20.5؛ مقابل   )من الشهيدات في قطاع غزة    % 53.7الشهيدات في الضفة الغربية و    

في الصدر  % 8.1؛ و )في قطاع غزة  % 28.1في الضفة الغربية و   % 13.8(  الرأس والرقبة    إصابتهن في 
 ).في قطاع غزة% 7.4في الضفة الغربية، و% 8.7(والبطن 

 :"الجريحات" المرأة الفلسطينية ضحية لرصاص االحتالل وقصف طائراته وقذائف مدافعه وهرواته

ام التي لم ترع حرمة الدم الفلسطيني، فأشاعت ثقافة العنف          لم تسلم المرأة الفلسطينية من بطش أيادي اإلجر        -
بين جنودها، حتى غدوا مخلوقات تحاكي أفالم الرعب في بطشها، مدفوعين بنهم الـسيطرة والـسادية، ال                 

وقد وضعت سلطات االحتالل القوانين التي تشرع الجريمـة بحـق           . يفهمون لغة الرحمة وال قوانين اإلنسان     
 .أراقوا دماءه، وانتهكوا حرماته؛ ولم تفرق بنادقهم بين نسائه ورجالهشعب مسالم أعزل؛ ف

 :األسيرات " تعرض المرأة الفلسطينية لألعتقال وسوء المعاملة

 امرأة وشابة   15.000على مدار سنوات الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخلت السجون اإلسرائيلية أكثر من              -
ي الـسن   فلسطينية، ولم تميز إسرائيل بين كبيرة ف      

وقد حـدثت أكبـر     ).  عاماً 18أقل من   (أو قاصرة   
عملية اعتقاالت بحق النساء الفلـسطينيات خـالل        

م؛ إذ  1987االنتفاضة الفلـسطينية األولـى عـام        
وصل عدد حاالت االعتقال في صفوف النساء إلـى         

 . أسيرة فلسطينية3000

ينص القانون الدولي في عدة اتفاقيات على وجوب         -
. كرامة، خاصة بالنسبة لألسيرات   معاملة األسرى ب  
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اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق            : ومن أبرز هذه االتفاقيات   
المدنية والسياسية؛ إال أن إسرائيل كانت وما تزال تنتهك هذه الحقوق، وتعامل النـساء االسـيرات معاملـة                  

وتحرمهن في أغلب األحيان من الرعايـة الـصحية، ومـن           مهينة وقاسية، وتحتجزهن في ظروف صعبة،       
الغذاء الكافي، ومن حقهن في حضانة أوالدهن، أو حتى رؤيتهم؛ باإلضافة إلى أساليب التحقيـق والتعـذيب                 

 ؛ المهينة، التي تتم أحيانا على يد محققين أو سجانين رجال

عنـد هـذا الحـد؛ بـل إن صـورة معانـاة       ال تتوقف قائمة االنتهاكات اإلسرائيلية الطويلة بحق األسيرات         -
الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية هي صورة قل نظيرها في سجون العالم كله، فأشكال التعذيب والمعاملة               

أساليب التفتيش العاري، والتحرش الجنسي، والتهديدات باالغتـصاب، واالقتحـام المفـاجئ    : القاسية تشمل 
والجالبيب؛ ووضع الـسجينات فـي      ) أغطية الرأس ( وتمزيق المناديل  للغرف ليال من قبل السجانين الذكور،     

  .ظروف صحية صعبة مع منعهن من الزيارات في أغلب األوقات

 :االحتالل وممارساته على المرأة الفلسطينية في النواحي االجتماعية واالقتصادية

ياة اليومية وأعباؤها بمعاناتهـا     تعيش المرأة الفلسطينية في األراضي المحتلة حياة تمتزج فيها صعوبات الح           -
سياسة إغالق صارمة، ومنـع تجـول، وتعطيـل للعمليـة           : جراء ممارسات االحتالل الجائرة، التي تشمل     

التعليمية، وهدم منازل، ومصادرة أراض، وتجريف مزروعات، وهجمات مستمرة، وغارات تـستهدف فـي              
ن المدنية والحياتية للفلسطينيين فـي األراضـي        معظم األحيان المناطق السكنية، وتتحكم بكل تفاصيل الشؤو       

  .المحتلة بذرائع أمينة مختلقة

  : الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة

 مـن القيـود      زادت قوات االحتالل في السنوات األخيـرة        -
المفروضة على تنقالت الفلسطينيين في األراضي المحتلـة،        

ـ         واجز ونقـاط   فصار الوطن سجنًا كبيرا؛ فإلى جانـب الح
 حاجزا في الضفة الغربية،     560التفتيش التي يفوق عددها     

وإغالق المعابر الرئيسية لقطاع غزة، واإلغالقات المتكررة،       
ومنع التجول؛ تابعت سلطات االحتالل بناء جـدار الفـصل          
العنصري في الضفة الغربية حتى صدور القرار االستشاري        
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دم قانونية هذا الجدار؛ فضاعف معاناة الـشعب الفلـسطيني بكـل            لمحكمة العدل الدولية الذي ينص على ع      
شرائحه، وأدى إلى حرمانه من حقوق إنسانية جوهرية أخرى، كالحق في العمل، والحق في الحصول علـى                

  .الرعاية الطبية، والحق في التعليم

 :هدم المنازل ومصادرة األراضي وتجريف المزروعات 

لألرضي الفلـسطينية   انتهجت إسرائيل منذ احتاللها      -
، سياسة هـدم المنـازل أو إغالقهـا؛         1967عام  

الذرائع األمنية، أو قرب هذه     : بذرائع متعددة، منها  
المنازل من المـستعمرات، أو وقوعهـا بمحـاذاة         
الطرق االلتفافية، أو بدعوى البناء دون تـرخيص؛        
عقابا لرجال المقاومة، وإللحاق الضرر بأقـاربهم،       

م تثنيهم عـن االشـتراك فـي        كوسيلة ردع لغيره  
 .المقاومة

  : سياسة اعاقة تقديم الخدمات الطبية

عانت المرأة الفلسطينية من الناحية الصحية األمرين جراء ممارسات االحتالل؛ لتعذر تأمين المرافق الطبيـة                -
والرعاية الصحية الالزمة، وتعذر وصول المـرأة       
 إليها؛ نتيجة وقوع بعض المناطق الفلسطينية خلف      
الجدار الفاصل، خارج سيطرة الـسلطة الوطنيـة        

 .الفلسطينية

تتأثر المرأة الفلسطينية الحامل، خاصة عند مرحلة        -
الوضع بهذه السياسة، حيث اضطرت الكثيـر مـن    
الحوامل إلى وضع  مواليدهن على الحواجز، فـي         
بيئة تفتقد ألدنى مقومات النظافة والرعاية الصحية       

 .مولودوالطبية المطلوبة لألم وال
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 إلى أن الحصار الذي يعاني منه قطـاع    2006في تقريرها المتعلق بالعمل اإلنساني لسنة       " اليونسف"أشارت   -
غزة أدى إلى نقص في المعدات األساسية الالزمة لصحة األم والرضيع؛ وإلى أن حـاالت الـوالدة المبكـرة     

 الصحية المقدمة لألمهات فـي فتـرة        ونقص وزن المواليد المتصلة بالحالة الصحية لألم، ونوعية الخدمات        
من وفيات الرضع في القطاع الذي يعـاني الحـصار ونقـص المـواد              % 46النفاس وللمواليد، تسبب في     

في القطاع إلى ارتفاع نـسبة      " دائرة الصحة وتنمية المرأة   "الغذائية؛ حيث يشير التقرير السنوي الصادر عن        
بين النساء اللواتي شـملهن برنـامج       % 69بل الوالدة؛ إذ بلغت     انتشار فقر الدم بين النساء أثناء الحمل وق       

 .2006الزيارات المنزلية التابع لمشروع صندوق األمم المتحدة للسكان، في القطاع سنة 

  :انتهاك حق المرأة بالتعليم

 كانـت   تدهور التعليم، مثل مناحي الحياة األخرى؛ بسبب الممارسات اإلسرائيلية واإلغالقات المتكررة؛ فقـد              -
المدارس والمؤسسات التعليمية، في الكثيـر مـن        
األحيان، عرضة لالستهداف المباشر أو التدمير، أو       

 وكان لنقـاط     .تم تحويلها إلى مراكز اعتقال مؤقت     
التفتيش والحواجز أثرهـا الـسلبي األشـد علـى          
الطالبات؛ فقد اضطرت العديد من األسر إلـى منـع      

 لإلهانـات   بناتها من الـذهاب للمدرسـة؛ تجنبـا       
المتكررة التي يتعرضن لها من جنود االحتالل على        

 وقـد    .حواجز التفتيش، وساعات االنتظار الطويلة    
اضطرت العديد من الفتيات إلى ترك المرحلة الثانوية والتعليم العالي لمساعدة أسرهن فـي تـأمين مـدخول         

سر الفقيـرة بنـاتهن للـزواج المبكـر         مادي في ظل ارتفاع البطالة وازدياد الفقر، إلى جانب دفع بعض األ           
    .للتخلص من العبء المادي الملقى عليهم في ظل الظروف االقتصادية المتردية في األراضي الفلسطينية


