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�ط���%أعلنت  -0�א %#"�א وحتى  2/10/2015منذ  طفلًا استشهدوا 34 أن وزא�5

طفال بجروح  530نفسها كان  الفترة، وأن عدد األطفال المصابين خالل 2016/ 26/1

 مشيرةً إلى أن اإلصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمعدني والمطاطي، وقنابل ،مختلفة

ورصدت الوزارة . بب اعتداء قوات االحتالل وقطعان المستوطنينالغاز، والضرب المباشر بس

اصابة  26بالمطاط،  بالرصاص المعدني المغلف 143طفالً بالرصاص الحي،  311إصابة 
 . لمبرحصابة نتيجة الضرب اإ 50مباشرة بقنابل الغاز، 

 א)���7א)ط0
ل

وأسيرة،  أسير 7000طفال من بين  430بلغ عدد األسرى األطفال في سجون االحتالل نحو  -
من %) 84.6(اعتقالهم   العدوانية آالف الفتيان، وبلغت نسبةبإجراءاتهاستهدف االحتالل 

 .2015مجموع حمالت االعتقال خالل العام 

 2015 أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل العام: ��9%��8ون�א)��7وأعلنت  -

مجموع  من%) 31.9(عاماً، ويشكلون ما نسبته  18طفال تقل أعمارهم عن   (2179)

أعمارهم ما بين  شاب تتراوح) 3600(باإلضافة إلى قرابة  ،االعتقاالت خالل العام نفسه

 2015خالل العام  من مجموع االعتقاالت%) 52.7(ه عاماً، ويشكلون ما نسبت 18-30

العمرية األخرى ما نسبته  حالة اعتقال، فيما شكلت الفئات) 6830(والتي وصلت إلى 

 . من مجموع تلك االعتقاالت%) 15.4(

تجاوزت   أن فئة الشباب كانت األكثر استهدافاً في االعتقاالت، بحيثא+��%وأوضحت  -

األطفال المعتقلين  صاعد القمع والتعذيب والترويع بشكل الفت بحقالخمسين بالمائة، فيما ت

 . الذين شكلوا ثلث إجمالي حاالت االعتقال
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اعتقال فئتي  واألعوام السابقة، أشارت الهيئة إلى أن نسبة 2015وبالمقارنة ما بين عام  -
، %)78(إلى  2014 ، لترتفع خالل عام%)75(كانت  2013األطفال والشباب، خالل العام 

فضال عن  ،%)84.6(إلى  2015 فيما وصلت نسبتهم من االعتقاالت اإلجمالية خالل العام

بشكل مرتفع؛ ما يعني أن الخط البياني  أن مجموع االعتقاالت في األعوام الثالثة سار

  . هو اآلخر بارتفاع يسير) الشباب واألطفال(الستهداف فئتي 
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، الصحفي محمود القواسمي من الخليل، األحد أمس، فجر اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل  -

 المنزل، مما رفع عدد الصحفيين مناقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة اجهزة اتصال بعد 
  ، وإعالمياصحفيا  19 االحتالل إلى المعتقلين لدى

�صرح  - ��7&��ز�!
�د�א�ط�ن�، إن سلطات االحتالل تتعمد استهداف األحد أمس، �(

غييب العاملين على كشف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة للتغطية  وتالحقيقة،

على هذه الجرائم، لذلك فهي تستهدف الصحفيين بشكل ممنهج ومقصود، وتعرضهم 

 .لالعتقاالت واالستدعاءات والسجن اإلداري
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حيث  ،شرارة انتفاضة القدس كان األعنففيه  انطلقت الذيشهر أكتوبر   التقرير أن وبين -
الحي  تجسدت االنتهاكات باستهداف الصحفيين وتعرضهم لإلصابة المباشرة بالرصاص

والتهديد وغيره من  المعدني وقنابل الغاز السام وغاز الفلفل، واالعتداء عليهم بالضربو

واحتجازهم   عتقالهمواإلنسانية، وا وسائل العنف أو اإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة

ومصادرة أدواتهم الصحفية، ومنعهم من تصوير وتغطية  وتمديد اعتقالهم، ومداهمة منازلهم
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جانب واستخدامهم كدروع بشرية، وحرمانهم من السفر من جانب  الفعاليات والمسيرات من

  .مدينة القدس المحتلة، وإغالق مؤسسات إعالمية آخر، وإبعاد عن

0ز�و�
!�א.�-&�%�א.ذא�
!א�#
د� دورص  -��ط�ن−�وאاإلسرائيلية   مجموع االنتهاكات(

، )31(، مايو)28(ابريل ،)28(، مارس)27(، فبراير)26(يناير   :2015على مدار عام 

، )66(نوفمبر ،)159(أكتوبر ،)41(سبتمبر ،)65(، أغسطس)18(، يوليو)23(يونيو

 )62( ديسمبر
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الملقب   )عاما 23(صحفيين وهما المصور الصحفي أحمد جحاجحة  من) 2: (استشهاد -
 .اع غزةمن القدس المحتلة، و الصحفي أحمد الهرباوي من قط (مصور الشهداء(بـ

 א���
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 ، إذ سجل فيه2015اعتقال الصحفيين إلى نهج متكرر وتصاعد بشكل الفت خالل  تحول -

صحفي أجنبي،  حالة اعتقال واحتجاز وتمديد اعتقال واستدعاء وتحقيق بينهم) 85( أكثر من

منهم كدروع  4ام استخد صحفيات تم خاللها ابعاد اثنتين عن مدينة القدس، و) 10(و

صحفياً على األقل يخضعون  17 بشرية، جرى إطالق سراحهم فيما بعد، فيما ال يزال هناك

 . لالعتقال في سجون االحتالل

%�
 א��دא=א!�و�"

 3، و)صحفية 19( صحفياً ومصوراً بينهم) 190(االعتداء الجسدي فقد أصيب وبشأن -

الغاز  صاص الحي والمعدني وقنابلبالر  أجانب، وكانت إصابات مباشرة وغير مباشرة

 . والرش بغاز الفلفل في األراضي الفلسطينية

وبشأن االعتداء بالضرب بالهراوات والسب والشتم ومحاولة الدهس واطالق قنابل صوت  -

 . صحفية 24بينهم ) انتهاكاً 144( سجلت
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מ

فة مالية لحجب الصحفيين عن ممارسة  مخال2 وإعطاءصحفيات،  5بينهم ) 81(سجلت  -

 أجهزةومصادرة أو تحطيم معدات العمل الصحفية كالكاميرات مداهمة وتفتيش و عملهم وسط

 . الحواسيب، والجواالت وسحب بطاقات صحفية

 �0� &��E&ن�א

 .صحفياً وصحفية من غزة للذهاب إلى الضفة الغربية 28حالة بينهم منع ) 37(سجل   -


!�"#�0%�و �"�%�G-ق�و�+د��� د��ذא�
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حالة ما بين إغالق وتهديد إغالق وايقاع األذى وتشويش وتحريض، وقرصنة ) 21(سجلت  -

 .مواقع الكترونية، ومصادرة مقتنيات

�1א#وא3ز&ن�#
�!�א.�دאמ��&!�٪���68+�دא/،�167�� �

دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني  أظهرت -
في  للشبان الفلسطينيين خالل انتفاضة القدس التي اندلعتمن عمليات اإلعدام   %68أن

فة بمناطق الض  اإلسرائيلية المنتشرةاألول من أكتوبر الماضي تمت في مناطق الحواجز

 .الغربية المحتلة

 الدراسة أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء في هذه وذكرت -

 30بلغ  شهيدا، مشيرة إلى أن عدد الشهداء من األطفال 50  منهااالنتفاضة، حيث ارتقى

 %. 19شهيدا بنسبة 

  سلطات االحتاللإنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت تحتجزها وقالت -

ديسمبر الماضي  جثامين لشهداء انتفاضة القدس، مبينة أن شهر 10اإلسرائيلي إال أنه بقي 

 . الشهداءمن مجموع%  32شهيدا بنسبة  36شهد ارتقاء 

النسبة األكبر  حاالت اإلعدام، شكلت نسب اإلعدام المباشر، واإلفراط في استخدام القوة وحول -
  .بهذه الطريقة تم استشهادهم% 84 حيث رصد المركز ما نسبته في ارتقاء الشهداء
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 بيت( من عمليات اإلعدام تمت في مناطق الحواجز، خاصة،% 68الدراسة فإن  وبحسب -
 ).وعصيون ،الجلمة، زعترة، حواجز مدينة القدس، بيت ايلعينون الخليل، حوارة، 

���-/�و9دמ���460+�دא/�و22&�50���
��2016&�و�/�و&���5I;-ل��� �
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دمرت فعليا سبعة  ، بعد أنمنزال فلسطينيا 83را بهدم اتخذت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قرا -
وقد . المحتلتين، خالل االنتفاضة الحالية  الضفة والقدسمنازل تعود لمقاومين فلسطينيين في

نود  ضد جسيتم تدمير منازل الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات بأنهحكومة االحتالل تعهدت 

 )معاريف( .، إال أنها لم تنفذ عمليات هدم بالسرعة المطلوبةومستوطنيه االحتالل


!،أفاد تقرير صادر عن  -�د�א�Kא#و�א���شهيداً ارتقوا خالل شهر  22 أن &��ز���د�א

  . أطفالستةيناير الماضي، على أيدي قوات االحتالل والمستوطنين، من بينهم 

، إلى أن من بين 31/1األحد يوم نسخة عنه، " فلسطين أون الين"وأشار التقرير الذي وصل  -
قطاع غزة، وشهيد من فلسطينيي الداخل المحتل، ليرتفع عدد الشهداء منذ  من ثالثةالشهداء 

 41، بينهم 166أكتوبر من العام الماضي إلى /  أولطلع تشريناندالع انتفاضة القدس م

  .ات سيدوسبعطفال، 

وأوضح التقرير أن سلطات االحتالل تحتجز جثامين عشرة شهداء جميعهم من القدس، في  -
  .لقوانين حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيخرق صارخ 

 منزالً 30ال، حيث تم هدم  منز50 أن سلطات االحتالل هدمت أكثر من א�����وذكر  -

ة، وقد تركزت عمليات الهدم في كل  منشأه ما بين زراعية وتجارية وصناعي21وومسكنا 

من سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر في القدس، باإلضافة إلى الخليل ورام اهللا 

  سونابلس وطوبا
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نوثق  -��ط����#�وق�א.�0�א  24حادثة إطالق نار، أدت إلى إصابة  139، א&��ز

 .صياداً خالل العام المنصرم 71صياد، في حين اعتقل 

قذائف بشكل  6قارب صيد، فيما أطلق  16وذكر المركز خالل تقرير له أن االحتالل أتلف  -
الفلسطينية التي أدت  قوارب الصيدمباشر على مراكب الصيادين، إضافة لعمليات مالحقة ل

 .قطع شباك 5وقارب صيد،  22لمصادرة 

إطالق قذائف  حوادث 6، 31/12/2015وحتى  1/11وفي حين شهدت الفترة الواقعة من  -
 8بينهم طفل، فيما احتجز  صياداً 29من قبل الزوارق البحرية اإلسرائيلية، اعتقل االحتالل 

 .مياه غزة، وفق التقرير مزاولتهم مهند الصيد قبالةقوارب صيد، وذلك أثناء 

�ط���%�0�א��ون�א �
������:�5
�ط���
��184Lو()�"Mو&��
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�ط������و��%أكد  -�&ل�אوط���&ن��3ل�(أن  ،"(��ق�א�"د�وא�و��ق�(��&3&و�%�א

الطبية، من  قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية" مخيم اليرموك"شخصاً من أبناء  184

وأشارت مجموعة العمل في تقرير لها اليوم الثالثاء . بالغاً 163وطفالً،  21بينهم 

   .امرأة 61ورجالً،  123بلغ  ، إلى أن عدد ضحايا الحصار ونقص الرعاية الطبية)19/1(

�א����ط
ن� �

'�0و#د�5א���ط
��%�3د�د�1535��א��ل���#د�7وא��طن�و������%�� �

�صرحت  - %&N�&� �אBن �-מ�א %'9
�&�א %����ط
نא.��א��-خططًا لبناء تقر الحكومة  نأ 

 بالقرب تتعلق ببناء مساكن أن هذه الخطط التي تبنتها الوزارةوضحةً موحدات استطيانية جديدة، 

 )شبكة أي بي سي نيوز(. غوش عتصيون ومجمع مستوطنات) شمال( مستوطنة أرييل من
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، )كيلومترا شمال القدس المحتلة 70(انكسرت حالة التوازن الديمغرافي في محافظة سلفيت  -
المستوطنين الذين باتوا يشكّلون النسبة األكبر من سكّان المحافظة الفلسطينية لصالح 

  .1967 المحتلة عام الواقعة ضمن حدود األراضي

ألف مستوطن يهودي في سلفيت  100ئيات الفلسطينية، وجود ما ال يقل عن وتوثّق اإلحصا -
طنة يهودية جاثمة مستو 24وتفيد بوجود  .ألف مواطن فلسطيني 90عن مقابل ما ال يزيد 

  .تجمع سكاني فلسطيني 18 سلفيت، مقابل على أراضي الفلسطينيين في محافظة

من %  70وسيطر المستوطنون وجيش االحتالل وكذلك أخطروا بمصادرة ما مجموعه  -
ار، فضالً عن استنزاف المستوطنات للموارد  المحافظة بفعل االستيطان والجدأراضي

  )سرب سدق(. والمصادر الطبيعية الغنية والمياه الجوفية في المحافظة

   


