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 2015/9/2طالب أهايل األرسى الفلسطينيني املحررين األطراف
الراعية لصفقة وفاء األحرار (صفقة شاليط) بالضغط عىل الحكومة
اإلرسائيلية لإلفراج عن األرسى الفلسطينيني الذين أعادت اعتقال 65
أس ًريا محر ًرا منهم منذ أكرث من عام .وطالبوا باألفراج عن األرسى
من دون رشوط وباحرتام بنود اتفاق تبادل األرسى الذي تم بني
حركة املقاومة اإلسالمية حامس واالحتالل عام  2011برعاية مرصية،
والذي تم مبوجبه اإلفراج عن ألف و 27أس ًريا فلسطين ًيا من مختلف
الفصائل ،مقابل اإلفراج عن الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط.
(الجزيرة)2015/9/2 ،

 2015/9/2يف جلسة أمنية عقدت بشأن القدس وشارع  443أصدر
رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،تعليامت بتعزيز قوات
االحتالل يف القدس وزيادة وسائل الرصد واالستخبارات عىل شارع
 443املؤدي إىل القدس .وأصدر نتنياهو تعليامت بفحص تغيري يف
أوامر إطالق النار يف اتجاه "راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة"،
كام طلب تحديد العقوبة األدىن يف القانون عىل املشاركني يف هذه
العمليات .وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة إ ّن التعليامت
تأيت "عىل خلفية صعوبات طرحها الجهاز القضايئ تتصل مبواجهة
القارصين املشاركني يف عمليات رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات
الحارقة" .كام أصدر نتنياهو تعليامت بتعزيز قوات األمن يف
شارع  443ويف الضفة الغربية ،وإضافة املزيد من وسائل الرصد
واالستخبارات .كام تجري دراسة إمكانية نرش كامريات وإضاءة عىل
طول كل الشارع املؤدي إىل القدس .وتم التوصل إىل اتفاق ،خالل
االجتامع ،عىل زيادة قوات االحتالل يف القدس بكتيبتني من حرس
الحدود ،ونحو  400رشطي ،وذلك بهدف "تقليص األحداث األمنية
بشكل ملموس" ،عىل حد تعبري نتنياهو.
(عرب )2015/9/2 ،48

 2015/9/2أكدت الخارجية األمريكية أ ّن الجهود الفلسطينية الساعية
لرفع العلم الفلسطيني فوق مقر األمم املتحدة سيكون لها نتائج
عكسية .وقال مارك تونر نائب املتحدث باسم الخارجية األمريكية ،يف
ترصيحات صحافية ،إ ّن الواليات املتحدة ال تزال تؤمن بأ ّن الجهود
الفلسطيني الساعية إلعالن دولة أو إصدار قرارات إلعالن الدولة
الفلسطينية من خالل نظام األمم املتحدة خارج إطار تسوية يت ّم
التفاوض بشأنها سيكون لها نتائج عكسية ،وأضاف ،أ ّن "ذلك يشمل
الجهود الساعية لرفع العلم الفلسطيني فوق األمم املتحدة".
(األيام)2015/9/3 ،

 2015/9/3طلب وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي من الرئيس،
محمود عباس ،عدم اتخاذ أي قرارات حاسمة خالل جلسة املجلس

الوطني املخطط عقدها منتصف أيلول  /سبتمرب  .2015وكشفت
مصادر مق ّربة من الرئاسة الفلسطينية "لقد ألح كريي يف طلبه من
الرئيس عباس عىل رضورة عدم تقديم استقالته ،أو الدفع باتجاه أخذ
قرارات فلسطينية حاسمة ضد إرسائيل ،يف ظل الوضع املتدهور يف
املنطقة" .قال كريي للرئيس أبو مازن إ ّن املنطقة ال تحتمل أي فراغ
سيايس فلسطيني يف الوضع الراهن ،وإ ّن أي فراغ سيايس اآلن ،سيتّم
استغالله من القوى املتطرفة.
(العريب الجديد)2015/9/3 ،

 2015/9/6بدأت إرسائيل ببناء سياج أمني عىل الحدود الفاصلة
بني األرايض الفلسطينية واألردن ،ملنع تسلل الجئني سوريني وعراقيني
إىل أراضيها.
(العريب الجديد)2015/9/6 ،

 2015/9/9استنكرت أوساط سياسية وحقوقية داخل "أرايض "48
قرار وزير األمن يف حكومة االحتالل موشيه يعالون حظر "املرابطون
تنظيم إرهابيًا .وجاء قرار يعلون بعد فرتة
واملرابطات" واعتبارهم
ً
طويلة من تع ّرض رشطة االحتالل لهم والتضييق عىل املرابطني
واملرابطات ممن يعتصمون داخل األقىص خاصة يف الليايل للتعبد
ولحاميته من االنتهاكات .وقد تعرض هؤالء يف الشهور األخرية
لالعتداءات واالعتقاالت ومحاولة حرمانهم من الوجود يف منطقة
وباحات املسجد األقىص وقبة الصخرة.
(القدس العريب)2015/9/10 ،

 2015/9/9أعلن سليم الزعنون رئيس املجلس الوطني الفلسطيني
رسم ًيا ،تأجيل عقد دورة املجلس الوطني الفلسطيني التي كانت
مقررة منتصف الشهر الجاري يف رام الله إىل موعد ال يتجاوز نهاية
هذا العام ،الفًتا إىل أ ّن "هذا املوقف اتخذناه بعد دراسة عميقة من
أجل املحافظة عىل منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني للكل
الفلسطيني باعتبارها املمثل الرشعي والوحيد لشعبنا".
(األيام)2015/9/10 ،

 2015/9/11انقسمت دول االتحاد األورويب يف تصويتها عىل مرشوع
قرار رفع علم فلسطني يف مؤسسات األمم املتحدة ما بني مؤيد
وممتنع عن التصويت من دون أن يعارض أي منها مرشوع القانون.
 10دول أوروبية أيدت مرشوع القرار يف حني أن  17دولة امتنعت
عن التصويت عليه .والدول األوروبية التي صوتت إىل جانب القرار
هي :فرنسا ،إسبانيا ،إيرلندا ،إيطاليا ،بلجيكا ،بولندا ،سلوفينيا،
السويد ،لوكسمبورغ ،مالطا.
(األيام)2015/9/12 ،
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 2015/9/11إرسائيل عىل وشك االنتهاء من توقيع مسودة اتفاق مع
الواليات املتحدة ،بغرض إنتاج منظومة صواريخ دفاع جوي جديد
تسمى "مقالع داوود" .يف الوقت الذي رفض فيه الرئيس اإلرسائييل
مطالب حامس برفع الحصار مقابل وقف الصواريخ .وقال مدير وكالة
الدفاع الصاروخي األمريكية جيمس سريينغ ،أنه قال خالل جلسة
للجنة القوات املسلحة يف مجلس النواب األمرييك إن االتفاق النهايئ
سيُستكمل خالل عدة أشهر .وخصصت اإلدارة األمريكية أكرث من ثالثة
مليارات دوالر لتطوير هذه املنظومة الصاروخية الجديدة القادرة
عىل اعرتاض الصواريخ متوسطة املدى .وأكد سريينغ أنه بعد التوصل
إىل االتفاق ستبدأ كل من واشنطن وتل أبيب محادثات حول إنتاج
مشرتك لصاروخ "حيتس اإلرسائييل" العرتاض الصواريخ الباليستية.
(القدس العريب)2015/9/11 ،

 2015/9/12انتقدت جامعة الدول العربية ،معارضة الواليات
املتحدة األمريكية قرار رفع علم دولة فلسطني يف مقر األمم املتحدة
بنيويورك أثناء انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة .ويف هذا
الشأن قال األمني العام املساعد لشؤون فلسطني واألرايض العربية
املحتلة بالجامعة العربية السفري محمد صبيح ،يف ترصيح له" ،إننا
كفلسطينيني ال نفهم موقف واشنطن ،فهذا قرار رمزي ودعم للهوية
الفلسطينية وتعزيز ملبدأ حل الدولتني الذي أقرته اإلدارة األمريكية".
ورفض صبيح تربير واشنطن هذا االعرتاض ،وقال "إننا نجد اعرتاضً ا
وفيتو ورفضً ا لقرارات من أمريكا وتربي ًرا يف األمم املتحدة لقرارات
ضد القضية الفلسطينية التي عليها إجامع دويل ،ويف الوقت نفسه
نجد تعاونًا إسرتاتيجيًا أمريكيًا إرسائيليًا ،واليوم يتحدثون عن "مقالع
داود" ،حيث تشرتك الواليات املتحدة مع إرسائيل يف تطوير سالح
مضاد للصواريخ بتكنولوجيا أمريكية.
(بوابة الرشق)2015/9/12 ،

 2015/9/12اعتدت القوات اإلرسائيلية التي يقدر عددها بألف
عنرص من الرشطة وحرس الحدود والشاباك ،عىل املصلني واملرابطني
شخصا ،بينهم
يف املسجد األقىص ،مام أسفر عن إصابة نحو 50
ً
نساء وأطفال .وجرى تخريب عدد من املعامل األثرية وإحراق بعض
السجاد ،وذلك بعد زيارة وزير الزراعة اإلرسائييل ،أوري أرئيل للصالة
مبناسبة عيد رأس السنة العربية ،واعترب القادة الفلسطينيون هذا
االعتداء مبنزلة تطبيق عميل ملخطط تقسيم األقىص بني اليهود
واملسلمني .وقال رئيس قسم املخطوطات والرتاث يف املسجد األقىص،
رضوان عمرو" ،ما حصل اليوم يف املسجد األقىص مل يحصل منذ عام

 ،"1969وإ ّن ما حدث للمسجد من أرضار يحتاج إىل "ثالث سنوات
من العمل املتواصل".
(الرشق األوسط)2015/9/13 ،

 2015/9/14أدان وزراء الخارجية العرب ،يف ختام أعامل الدورة الـ
 144ملجلس الجامعة العربية عىل املستوى الوزاري ،برئاسة اإلمارات،
مواصلة إرسائيل مصادرة املوارد املائية يف األرايض العربية املحتلة
(فلسطني ،والجوالن العريب السوري املحتل ،وجنوب لبنان) واستمرار
استغاللها واستنزافها وتحويل مسارها بالقوة ،وبناء املشاريع لنهبها،
والذي يشكل تهدي ًدا لألمن املايئ العريب ولألمن القومي العريب
أيضً ا .ودعا الوزراء املجتمع الدويل ومنظامته املتخصصة إىل تقديم
مساعدات عاجلة ،لتحسني ومعالجة املياه التي أصبحت غري قابلة
لالستعامل اآلدمي ،وندد الوزراء يف قرار صدر بعنوان "األمن املايئ
العريب ورسقة إرسائيل للمياه يف األرايض العربية املحتلة" ،بهذه
اإلجراءات غري القانونية وغري الرشعية ،والتي متثل انتهاكًا خط ًريا
لقواعد القانون الدويل ،وقرارات الرشعية الدولية ،التي تكفل مبدأ
السيادة الدامئة للشعوب الواقعة تحت االحتالل األجنبي عىل
مواردها الطبيعية مبا فيها األرايض واملياه.
(العريب الجديد)2015/9/14 ،

 2015/9/14عربت وزارة الخارجية األمريكية ،عن قلقها من تصاعد
أعامل العنف يف حرم املسجد األقىص .وقال جون كرييب املتحدث
باسم الخارجية األمريكية يف بيان قرأه خالل مؤمتر صحفي" ،الواليات
املتحدة تشعر بقلق بالغ من زيادة العنف والتوتر املتصاعد يف
منطقة الحرم الرشيف" .وأضاف "ندين بكل قوة جميع أشكال
العنف .من املهم للغاية أن تتحىل جميع األطراف بضبط النفس
وتجنب األعامل واألقوال االستفزازية والحفاظ عىل الوضع التاريخي
القائم للحرم الرشيف" منذ العام. 1967
(الحياة الجديدة)2015/9/15 ،

 2015/9/15حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ،نبيل
أبو ردينة ،من عواقب استمرار االقتحامات واالستفزازات اإلرسائيلية
اليومية يف مدينة القدس ،مش ًريا إىل أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة
واللجوء إىل قرارات مهمة .واعترب أبو ردينة أ ّن مواصلة االعتداءات
اإلرسائيلية السافرة عىل املسجد األقىص املبارك ،يستدعي تحركًا عربيًا
وإسالميًا ودوليًا لهذه الحرب الدينية التي فرضتها إرسائيل ،والتي
ستجر املنطقة إىل حروب ال تنتهي.
(الغد .كوم)2015/9/15 ،

 2015/9/16تعهد نتنياهو باستخدام "كافة الوسائل الرضورية" ضد
الذين يلقون الحجارة والعبوات الناسفة واملفرقعات عىل رشطة
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االحتالل أو املستوطنني .وأكد نتنياهو خالل اجتامع طارئ ملجلس
الوزراء دعا إليه يف نهاية رأس السنة العربية وبعد  3أيام من اشتباكات
عنيفة يف باحة املسجد األقىص بني مصلني ورشطة االحتالل أنّه "سيتم
تحديد إجراءات جديدة للردع واملنع" .وقال إ ّن الحكومة ستقوم
بـ "تعديل قواعد االشتباك وفرض عقوبة عىل راشقي الحجارة".
وتابع نتنياهو أ ّن الحكومة ستقوم بـ "تعديل قواعد االشتباك وإرساء
عقوبة دنيا لرماة الحجارة وغرامات مهمة بحق القارصين الذين
يرتكبون هذه الجرائم وأهاليهم" .وقالت وزيرة القضاء اإلرسائيلية
ايليت شاكيد "الحجارة تقتل ونرغب أن يتم اعتبار الشخص الذي
قاتل".
يتم اعتقاله إللقائه الحجارة مثل شخص يحمل سال ًحا ً

 2015/9/22استشهدت الفتاة هديل صالح الهشلمون ( 18عا ًما)
من مدينة الخليل ،بعد ساعات من استشهاد الشاب ضياء التالحمة
البالغ ( 21عا ًما) .وأعلن عن استشهاد هديل داخل املستشفيات
اإلرسائيلية التي نقلت إليها بعد إصابتها بجروح خطرية يف بطنها
إثر إطالق جنود االحتالل النار عليها بدم بارد ،أثناء عبورها حاجز
"الكونتيرن" العسكري االحتاليل املقام عىل مدخل شارع الشهداء
وسط املدينة .وأظهرت صور أ ّن الفتاة كانت منقبة ومل تفهم حديث
الجنود عىل الحاجز االحتاليل فسارع أحدهم إىل إطالق النار عليها.
شيع املواطنون الشهيد ضياء ،وزعم جيش االحتالل أنه استشهد إثر
انفجار عبوة ناسفة كان يستعد إللقائها عىل آلية عسكرية.

 2015/9/17انتقدت وزارة الخارجية اإلرسائييل قرار العاصمة
اإليسلندية ريكيافيك مقاطعة البضائع اإلرسائيلية بسبب احتالل
األرايض الفلسطينية .وقــال املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإلرسائيلية ،إميانويل نحشون "يثور بركان من الكراهية يف مجلس
مدينة ريكيافيك" ،موض ًحا أنه "دون أي سبب أو تربير غري الكراهية
املطلقة ،يجري إطالق دعوات ملقاطعة إرسائيل" .ويف املقابل قالت
رئيسة املجلس سويل توماسدوتري يف إيسلندا "من خالل القيام بذلك،
نحن كمجلس مدينة ،عىل الرغم من أننا مدينة صغرية يف أقىص
الشامل ،فإننا نقوم بكل ما يف وسعنا للضغط عىل حكومة إرسائيل
لوقف احتالل األرايض الفلسطينية" .وجاء ذلك عىل خلفية قرار
مدينة ركيافيك عاصمة إيسلندا ،مقاطعة البضائع اإلرسائيلية بالكامل
وذلك احتجا ًجا عىل مواصلة االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية.

 2015/9/29أصيب عرشات املواطنني ،بجروح إثر قمع قوات
االحتالل املسريات الجامهريية التي دعت إليها القوى والفعاليات
الوطنية يف مختلف محافظات الضفة تندي ًدا بانتهاكات االحتالل
بحق املسجد األقىص واألرسى ،فيام شل اإلرضاب الشامل املصالح
التجارية واملؤسسات الحكومية واألهلية ملدة ساعتني.

(الحياة الجديدة)2015/9/17 ،

(روسيا اليوم)2015/9/17 ،

 2015/9/18دارت مواجهات بني الفلسطينيني وقــوات األمن
اإلرسائيلية ،يف القدس والضفة الغربية املحتلتني عىل خلفية األحداث
التي عرفها املسجد األقىص .من جهة أخرى ذكرت الرشطة اإلرسائيلية،
أ ّن صاروخًا أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة سقط عىل حافلة متوقفة
يف مدينة سديروت جنوب إرسائيل ،لكنه مل يوقع إصابات .وأعلنت
الرشطة أ ّن ثالثة من عنارصها أصيبوا بجروح طفيفة حني أصابت
عبوة حارقة سيارتهم ،مشرية إىل اعتقال مثانية أشخاص بينهم ثالثة
قارصون .كام أفاد الهالل األحمر الفلسطيني أن سبعة فلسطينيني
أصيبوا بالرصاص الحي و 44بالرصاص املطاطي .وقال املتحدث باسم
الحكومة الفلسطينية ،إيهاب بسيسو إ ّن رئيس الوزراء رامي الحمد
لله ومسؤولني أمنيني فلسطينيني منعوا من العبور إىل املدينة القدمية
مل ّا كانوا يريدون التوجه إىل األقىص.
(فرانس )2015/9/18 ،24

(الحياة الجديدة)2015/9/23 ،

(األيام)2015/9/29 ،

 2015/9/29اقتحم  141مستوط ًنا إرسائيليًا املسجد األقىص ،بحراسة
الرشطة اإلرسائيلية التي واصلت فرض قيودها عىل دخول املصلني
املسلمني إىل املسجد بإغالق العديد من أبوابه ومنع الفلسطينيني
من حملة الهوية الزرقاء دون سن الخمسني عا ًما من الدخول إليه.
ومبوازاة ذلك فقد واصلت عنارص الرشطة اإلرسائيلية حمالت االعتقال
يف صفوف املقدسيني باعتقال  7مواطنني من منازلهم واعتقال 6
مواطنني يف املدينة بينهم  3قارصين و 3نساء بداعي رشق الحجارة
والتشويش عىل اقتحامات املستوطنني للمسجد .وكانت الرشطة
اإلرسائيلية رشعت بفرض قيود عىل الدخول إىل املسجد بإغالق جميع
أبوابه باستثناء املغاربة والسلسلة وحطة واملجلس مع اإلبقاء عىل
نرش قوات كبرية عىل البوابات الخارجية للمسجد ملنع الفلسطينيني
دون سن الخمسني عا ًما من دخول املسجد.
(األيام)2015/9/30 ،

 2015/9/30شنت طائرات الجيش اإلرسائييل يف ساعة مبكرة عد ًدا
من الغارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لكتائب القسام الذراع
العسكري لحركة حامس ،وذلك ر ًدا عىل إطالق صاروخ من قطاع
غزة .وأكد شهود عيان أ ّن غارة إرسائيلية استهدفت أرضً ا خالية
بجوار موقع "عسقالن" التابع للقسام شامل غرب مدينة بيت الهيا،
مل تسفر عن وقوع إصابات .والجدير بالذكر أنه مل تعلن أي جهة
فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق الصاروخ ،فيام أعلنت وسائل إعالم
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إرسائيلية أ ّن نظام القبة الحديدية نجح يف اعرتاض الصاروخ فوق
سامء مدينة اسدود.
(يب .يب .يس عريب)2015/09/30 ،

 2015/10/1وقعت عملية إطالق النار يف منطقة بني مستوطنتي
"إيتامر" و"ألون موريه" يف جنوب مدينة نابلس بوسط الضفة الغربية
املحتلة .أدت إىل مقتل مستوطنني اثنني ،رجل وزوجته .وهرعت إىل
املكان قوات كبرية من جيش االحتالل وطواقم اإلسعاف .أغلقت عىل
إثرها قوات االحتالل حاجز حوارة جنوب نابلس.
(عرب )2015/10/1 ،48

 2015/10/3استشهد شاب فلسطيني (مهند الحلبي) ،بعد تنفيذه
عملية طعن يف القدس املحتلة ،أدت إىل مقتل مستوطنني اثنني.
فيام أعلن مسؤول كبري يف حركة الجهاد االسالمي ،أ ّن منفذ الهجوم
هو أحد أعضائها .الحلبي هاجم ثالثة مستوطنني يف شارع الواد
الواقع يف البلدة القدمية من القدس ،واملؤدي إىل املسجد األقىص.
إىل ذلك ،نفذت قوات االحتالل عمليات دهم وتفتيش ملنازل
الفلسطينيني ومحالتهم التجارية املجاورة ملكان تنفيذ العملية،
ونفذت عمليات اعتداء واسعة عىل املارة واألهايل .ويف السياق ذاته،
ادعت رشطة االحتالل ،يف بيانها ،أ ّن الشاب هو فلسطيني من سكان
البرية ،وسط الضفة الغربية ،وقد متكن من االستيالء عىل سالح أحد
الجرحى الذين طعنهم وهم سياح يهود ،وبدأ بإطالق النار بشكل
عشوايئ تجاههم ،ثم أطلقت رشطة االحتالل باتجاهه النار مام أدى
إىل استشهاده.
(العريب الجديد)2015/10/3 ،

 2015/10/3هاجم مستوطنون إرسائيليون قرى فلسطينية جنوب
مدينة نابلس .وقاموا بــإرضام النريان يف األرايض وأحرقوا آالف
أشجار الزيتون كام هاجموا عائالت داخل منازلهم .واملتسببون هم
مستوطنون متطرفون كانوا تحت حامية جيش االحتالل.
(الجزيرة .نت)2015/10/3 ،

 2015/10/4استشهد الشاب الفلسطيني فادي علون ،برصاص
االحتالل اإلرسائييل يف حي باب العامود بالقدس املحتلة حيث أطلقت
قوات االحتالل الرصاص باتجاه علون بعد مالحقة املستوطنني الذين
حاولوا االعتداء عليه ،ورضبه ،فيام أظهر فيديو تم تداوله عىل مواقع
التواصل االجتامعي عملية اإلعدام وسط رصخات املستوطنني "عريب
عريب".
(العريب الجديد)2015/10/4 ،

 2015/10/4قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،إنه قرر
عد ًدا من الخطوات اإلضافية لقمع الفلسطينيني يف مدينة القدس.

وقال يف ختام اجتامع أمني" :قررنا عد ًدا من الخطوات اإلضافية مبا
فيها اإلرساع يف هدم منازل "اإلرهابيني" ،وتوسيع االعتقاالت اإلدارية
لـ "مثريي الشغب" ،ومنع املحرضني من الدخول إىل البلدة القدمية
واملسجد األقىص ،كام تقرر دفع املزيد من القوات اإلرسائيلية إىل
امليدان" .وكان نتنياهو ،أنهى ،اجتام ًعا مع وزير الدفاع مويش
يعالون ورئيس األركان غادي ايزنكوت ورئيس "الشاباك" يورام
كوهني وقادة أمنيني مختلفني خصصه لبحث األوضاع األمنية يف
األرايض الفلسطينية .تم خاللها بحث مختلف الخطط التي أعدها
قادة أمنيون إلقرارها واتخاذ خطوات ملجابهة املواجهات املتصاعدة
بالضفة والقدس.
(األيام)2015/10/5 ،

 2015/10/4قامت قوات االحتالل اإلرسائييل باقتحام املسجد األقىص
شخصا من املرابطني داخله.
واعتقلت نحو أربعني ً
(الجزيرة .نت)2015/10/4 ،

 2015/10/5تحولت املظاهرات والوقفات االحتجاجية ،التي نظمتها
القوى واألحزاب العربية يف الداخل الفلسطيني ،إىل مواجهات مع
قوات الرشطة اإلرسائيلية ،يف كل من مدينة النارصة يف الجليل ،ومدينة
الطيبة .أرضم الشبان النار يف إطارات مطاطية وقذفوا عنارص الرشطة
باملفرقعات ،فيام ردت الرشطة بإطالق القنابل الصوتية واملسيلة
للدموع ،كام شنت حملة اعتقاالت واسعة يف صفوف املتظاهرين.
وكانت تظاهرات الغضب قد خرجت يف عدد من بلدات الداخل
خصوصا مدينة النارصة ،حيث شارك املئات يف تظاهرة
الفلسطيني،
ً
غاضبة احتجا ًجا عىل املامرسات اإلرسائيلية يف القدس املحتلة.
وشهدت كل من شفاعمرو وكفر كنا والبعنة وباقة الغربية ،سلسلة
تظاهرات غاضبة ،امتدت أيضً ا إىل مدينة حيفا التي خرج فيها مائتا
متظاهر رافعني شعارات ضد مامرسات االحتالل ومخططاته لتقسيم
األقىص زمان ًيا ومكان ًيا.
(العريب الجديد)2015/10/6 ،

 2015/10/5دعا وزيــر الخارجية األمــريك جون كريي إرسائيل
والفلسطينيني أمس إىل التحيل بالهدوء بعد االشتباكات العنيفة التي
شهدتها القدس الرشقية ،وتجنب مزيد من التصعيد .وأدىل كريي
بترصيحاته يف برملان تشييل يف فاالباريزو بعد أن حظرت إرسائيل عىل
الفلسطينيني دخول القدس الرشقية .وقال كريي "بالنسبة إىل القدس،
من غري املقبول مطلقًا من أي من الجانبني اللجوء إىل العنف كحل".
وأضاف "أحذر الجميع أن عليهم التحيل بالهدوء وعدم تصعيد
الوضع ،والتعامل مع هذا األمر بطريقة تتيح إيجاد سبيل رسيع
للعودة الكاملة إىل الوضع الراهن حيث تعترب الحكومة األردنية
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املسؤولة إداريًا عن املسجد األقىص وامللك عبد الله راعي املقدسات
يف املدينة" .وتابع كريي "من املهم ج ًّدا الحفاظ عىل الهدوء الذي
سيقلل من االتجاه إىل التصعيد".
(الحياة الجديدة)2015/10/6 ،

 2015/10/6دعت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
إىل "رضورة التنبه واليقظة تجاه مخططات الحكومة اإلرسائيلية لجر
الوضع إىل مربع العنف ،للخروج من عزلتها" ،يف وقت قررت فيه
"البقاء يف حالة اجتامع دائم" .وجاءت دعوة اللجنة التنفيذية ،خالل
اجتامع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف رام الله،
ملناقشة األوضاع السائدة يف األرايض الفلسطينية والتصعيد اإلرسائييل،
مشدد ًة عىل رضورة "االلتفاف حول االنتصارات التي تحققت عىل كل
الصعد ،ضمن إسرتاتيجية شاملة للمقاومة الشعبية السلمية" ،فيام
كلفت اللجنة السياسية بوضع الخطط املطلوبة لتنفيذ كل ما جاء من
محددات يف خطاب عباس أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ومبا
يشمل االنتقال من وضع السلطة إىل وضع الدولة بأرسع وقت ممكن.
وأعلنت اللجنة التنفيذية التابعة ملنظمة التحرير ،عن تأييدها الكامل
اإلسرتاتيجية الفلسطينية التي أعلنها عباس يف خطابه ،مبا يشمل تنفيذ
قرارات املجلس املركزي الفلسطيني من وجوب تحديد العالقات
األمنية والسياسية واالقتصادية مع سلطة االحتالل ،والتأكيد أ ّن وظيفة
السلطة الوطنية الفلسطينية محددة بنقل الشعب الفلسطيني من
االحتالل إىل االستقالل ،ورفض كل املخططات اإلرسائيلية الهادفة إىل
تحقيق مفهوم دولة بنظامني "األبارتايد" ،والحلول االنتقالية .ودعت
تنفيذية املنظمة السكرتري العام لألمم املتحدة بان يك مون ،التخاذ
كل اإلجراءات القانونية الواجبة االتباع بخصوص طلب عباس توفري
الحامية الدولية ألبناء الشعب الفلسطيني يف دولة فلسطني املحتلة،
وإىل وجوب إنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف لعام  ،1949وتحدي ًدا
ميثاق جنيف الرابع لعام  ،1949وإىل إلزام سلطة االحتالل اإلرسائييل
باحرتام القانون الدويل ،والقانون الدويل اإلنساين.
(العريب الجديد)2010/10/6 ،

 2015/10/6أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عن خطط
لوضع كامريات مراقبة أمنية عىل الطرق يف الضفة الغربية املحتلة.
وجاءت ترصيحات نتنياهو خالل زيارة قام بها إىل قاعدة حورون
العسكرية يف مستوطنة يف الضفة الغربية املحتلة بعد زيارته ملفرتق
الطرق الذي قتل فيه املستوطن ايتام هينكني وزوجته .وقال نتنياهو
للصحفيني "إن جز ًءا كب ًريا من الهجامت يجري عىل الطرق" .وأضاف
"اتفقنا عىل خطة جادة للغاية تقيض بوضع كامريات مراقبة ليس
فقط عىل األرض بل أيضً ا يف الجو عىل كافة الطرق ...مع غرف مراقبة

وقدرات عىل الرد الرسيع" .وبحسب نتنياهو فإ ّن هذا "قد يغري
قدراتنا عىل منع الهجامت واللحاق مبنفذيها".
(الحياة الجديدة)2015/10/7،

 2015/10/8استشهد شابان وأصيب عرشات املواطنني بجروح واملئات
بحاالت اختناق واعتقل العرشات جراء تصعيد قوات االحتالل قمعها
للمسريات السلمية التي انطلقت ،يف مختلف أنحاء الضفة والقدس.
وأكدت وزارة الصحة ،يف بيان ،أ ّن الشاب وسام جامل طالب فرج (20
عا ًما) من مخيم شعفاط استشهد جراء إصابته برصاصة قاتلة اخرتقت
القلب ،خالل املواجهات مع جيش االحتالل يف املخيم ،فيام استشهد
الشاب ثائر أبو غزالة ( 19عا ًما) ،وسط مدينة تل أبيب داخل أرايض
 ،1948بعد أن أطلق رجال أمن إرسائيليون النار عليه بزعم قيامه
بتنفيذ عملية طعن .وأعلنت الرشطة اإلرسائيلية إصابة  9من عنارص
رشطة حرس الحدود يف التصدي الفلسطيني ملحاولة اقتحام مخيم
مثيل لها منذ فرتة طويلة.
شعفاط يف مواجهات مل يشهد املخيم ً
وزعمت مصادر عربية أ ّن أربع عمليات طعن وقعت أمس يف القدس
وتل أبيب والعفولة والخليل ،ما أسفر عن استشهاد الشاب ثائر أبو
غزالة ( 19عا ًما) ،وإصابة عدد من اإلرسائيليني ومستوطن بجروح.
(األيام الفلسطينية)2015/10/9 ،

 2015/10/9أفادت وزارة الصحة بأن  14مواط ًنا استشهدوا منذ بداية
املواجهات مع االحتالل يف األول من ترشين األول  /أكتوبر  ،2015من
بينهم  6استشهدوا رشق غزة وخان يونس .وأضافت الوزارة يف بيان
صحفي ،أن حصيلة الجرحى منذ األول من ترشين األول  /أكتوبر
بلغت حواىل  1000مصاب بالرصاص الحي واملطاطي ،ووصفت جراح
العديد منهم بالخطرية ،إىل جانب مئات حاالت االختناق نتيجة قنابل
الغاز السام .واستشهد  7مواطنني وأصيب  200عىل األقل بالرصاص
الحي واملطاطي و 7آخرين بالرضوض نتيجة االعتداء بالرضب املربح
يف املواجهات املندلعة مع قوات االحتالل بالضفة الغربية ورشق غزة
ورشق خان يونس .وأشارت إىل أ ّن هذه اإلحصائية فقط للمصابني
الذين دخلوا املستشفيات الحكومية واألهلية والخاصة ،مضيفة
أ ّن هناك املئات من حاالت االختناق بالغاز والعديد من اإلصابات
عولجت ميدانيًا .وأفادت وزارة الصحة أ ّن  6شهداء ارتقوا برصاص
االحتالل رشق غزة وخان يونس ،فيام أصيب  145آخرون
(وكالة وفا)2015/10/9 ،

 2015/10/ 11شنت الطائرات اإلرسائيلية غارات عىل قطاع غزة،
وقتلت امرأة فلسطينية مع طفلتها .وقال الجيش اإلرسائييل إ ّن
الطائرات قصفت "موقعي أسلحة يتبعان حامس" التي تسيطر
عىل قطاع غزة ،بعد إطالق صواريخ من القطاع عىل مناطق جنوب
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إرسائيل .وتُع ّد هذه الغارات أحدث تصعيد يف التوتر املتزايد يف
األرايض املحتلة.
(يب يب يس عريب)2015/10/11 ،

 2015/10/13كشف وزير األمن العام اإلرسائييل جلعاد إردان ،أ ّن
السلطات اإلرسائيلية تدرس فرض إجراءات جديدة ،وذلك بالتزامن
مع إعالن إرسائيل عن مقتل  3إرسائيليني .وقال إردان إن من بني
اإلجراءات تسهيل ترخيص السالح للمواطنني اإلرسائيليني وإغالق
أحياء فلسطينية يف القدس الرشقية .وذكرت الرشطة اإلرسائيلية أ ّن
اثنني قتال وأصيب  10آخرون يف حي ارمون هنتسيف بالقدس بعد
صعود شخصني إىل حافلة أحدهام مزود مبسدس واآلخر بسكني،
وقاما بإطالق النار وطعن الركاب ،وأضافت أن قوات األمن هرعت
إىل املكان وأطلقوا النار عىل منفذي العملية مام أسفر عن استشهاد
أحدهام وإصابة آخر .كام وقعت عملية دهس وطعن وقعت يف
محطة حافالت بشارع مالخي مام أدى إىل مقتل شخص واحد
هو الحاخام يشعياهو كريشفسيك وإصابة آخر بجروح خطرية،
واستشهاد املنفذ.
(يس .إن .إن بالعربية)2015/10/13 ،

 2015/10/13قال املتحدث باسم رئيس الوزراء اإلرسائييل إ ّن املجلس
الوزاري املصغر للشؤون السياسية واألمنية صدق عىل:

•
•
•

عدم السامح بإعادة بناء منازل الفلسطينيني التي تهدمها
إرسائيل ،عقابًا عىل القيام بهجامت ضد إرسائيليني.
مصادرة ممتلكات من يقوم من الفلسطينيني بعمليات تراها
إرسائيل عمليات إرهابية.
سحب اإلقــامــة الــدامئــة من الفلسطينيني الذين تعدهم
إرسائيل إرهابيني.

•
•تجنيد  300حارس إضايف لحامية املواصالت العامة يف القدس.
•تعزيز قوام الرشطة بقوات من جيش الدفاع ستنترش يف املدن
تعزيز قوام الوحدات امليدانية التابعة للرشطة اإلرسائيلية.

•
•

وعىل الطرق.

نرش قوات الجيش اإلرسائييل يف األماكن الحساسة عىل الجدار
األمني من دون تأخري.
إعداد خطة الستكامل الجدار األمني مبا يف ذلك منطقة جنوب
جبل الخليل.

كام وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل اقرتاح تقدم به وزير األمن
الداخيل جلعاد أردان بعدم تسليم جثث الفلسطينيني الذين قتلوا
أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن.
(يب .يب .يس عريب)2015/10/14 ،

 2015/10/14أعلن رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين عيىس
قراقع ،عن استشهاد األسري فادي الدريب يف مستشفى "سوروكا" يف
برئ السبع الذي دخل قبل أيام يف مرحلة موت دماغي بعد إصابته
بنزيف حاد يف الدماغ .وقال قراقع يف اتصال هاتفي مع "وفا" ،إ ّن
األسري الدريب ( 30عا ًما) ،كان نقل األحد املايض ،من سجن "رامون"
إىل مستشفى "سوروكا" ،بعد إصابته بنزيف حاد يف الدماغ .وحمل
قراقع إرسائيل وإدارة السجون املسؤولية الكاملة عن استشهاد األسري
الدريب ،مش ًريا إىل أ ّن إرسائيل ترتكب جرمية جديدة بشعة بحق
أرسانا ،وطالبنا بالتحقيق يف هذه الجرمية وبغريها من الجرائم التي
ارتكبت بحق أرسانا.
(وكالة وفا)2015/10/14 ،

 2015/10/14أقامت إرسائيل حواجز طرق يف أحياء فلسطينية
بالقدس الرشقية ،ونرشت جنودها يف مدن متفرقة للتصدي ملوجة
من هجامت الفلسطينيني بالسكاكني.
(رويرتز)2015/10/14 ،

 2015/10/16أعلن املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان يف جنيف
عن فحوى ونتائج تقرير شامل أعده فريق األورومتوسطي تحت
عنوان "ما التقطته الكامريات ،القتل التعسفي اإلرسائييل ونظام
العنف البنيوي" ويعرض فيه مخرجات تحقيقاته حول استخدام
السلطات اإلرسائيلية املفرط للقوة يف التعامل مع الفلسطينيني يف
الضفة الغربية والقدس وعىل حدود قطاع غزة ،إضافة إىل انتهاج
القتل التعسفي باستخدامها األعرية النارية تجاه مدنيني أو أشخاص
فلسطينيني يُ َّدعى أنهم قاموا مبهاجمة إرسائيليني ،لكنهم فعليًا مل
يكونوا ميثّلون خط ًرا حقيقيًا عىل الجنود يستدعي قتلهم والتنكيل
بهم .وقالت ،دانيال دونجيز" :بينام ال تزال السلطات اإلرسائيلية تنجح
يف الهرب من املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،فإ ّن 'صحافة
املواطن' أعــادت تسليط الضوء عىل تلك االنتهاكات لتضعها يف
الواجهة من جديد".
(املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان)2015/10/16 ،

 2015/10/16تستعد ايالت شكيد وزيرة العدل اإلرسائييل لتقديم
تعديل عىل قانون محاكمة األطفال يف إرسائيل ،ما سيجيز الحكم
الفعيل عىل األطفال من هم يف سن أقل من  14عا ًما .وأشار املوقع
إىل أ ّن القانون الحايل ال يسمح بالسجن الفعيل لألطفال الذين هم

التوثيق والتقارير
الوقائع الفلسطينيّة
في الفترة 2015/11/1 - 2015/9/2

147

أقل من  14عا ًما ،ويتم التعامل معهم وفقًا لقانون األطفال وال يسمح
بالتعامل معهم وفقا للقانون الجنايئ ،وتسعى وزيرة العدل لتعديل
هذا القانون وستقدم خالل األيام القادمة مرشوع التعديل ،والذي
يسمح بتقديم كل طفل أقل من  14عا ًما للمحاكمة عىل تنفيذ عملية
والحكم عليه بالسجن الفعيل.
(األيام)2015/10/17 ،

 2015/10/17استشهد خمسة مواطنني ،بينهم فتاة ،يف القدس
والخليل وحاجز قلنديا العسكري برصاص الرشطة اإلرسائيلية
ومستوطنٍ إرسائييل بزعم محاوالتهم تنفيذ عمليات طعن ،ما أبرز
تصاعد تنفيذ اإلعدامات امليدانية بحق املواطنني الفلسطينيني .حيث
استشهد الشاب عمر محمد الفقيه ( 23عا ًما) بعد عملية إعدام
نفذتها قوات االحتالل ،داخل حاجز قلنديا العسكري شامل القدس
املحتلة ،وت ُرك الشاب ملقى ألكرث من نصف ساعة وهو ينزف من
دون تقديم العالج الطبي له ،بل عىل العكس ،أطلقت عليه النار
مرتني .استشهد الشاب طارق زياد النتشة ( 20عا ًما) ،عند مدخل
شارع الشهداء وسط مدينة الخليل بزعم طعن جندي إرسائييل.
وأفادت مصادر محلية ،بأن قوات االحتالل أطلقت عدة أعرية نارية
صوب الشاب النتشة عند مدخل شارع الشهداء بزعم محاولته طعن
جندي إرسائييل ،مشري ًة إىل أن قوات االحتالل تعمدت ترك الشاب
ينزف ملدة  40دقيقة من دون تقديم أي مساعدة طبية له ،ومن ث ّم
ت ّم نقله بواسطة سيارة إسعاف إرسائيلية إىل جهة غري معلومة ،فيام
قام عدد من املستوطنني بعرقلة مرور سيارة اإلسعاف يف الشارع
ووزعوا الحلوى عىل املستوطنني يف املكان ابتها ًجا .يف القدس استشهد
الفتى معتز عويسات ( 16عا ًما) من سكان حي جبل املكرب يف القدس
الرشقية برصاص الرشطة اإلرسائيلية ،بحجة أنه حاول طعن رشطي يف
مستوطنة (أرمون هنتسيف) املقامة عىل أرايض الحي .قتل مستوطن
إرسائييل من املقيمني وسط الخليل ،الشاب فضل القواسمي بادعاء
محاولته تنفيذ عملية طعن ،وذلك بإطالق الرصاص عليه بعد تجاوزه
حاج ًزا للتفتيش تقيمه قوات االحتالل عىل مدخل "شارع الشهداء"
وسط املدينة ،كام قتلت قــوات االحتالل الفتاة بيان العسييل
بادعاء محاولتها طعن مجندة إرسائيلية مبنطقة "واد الغروس" التي
تجاورها مستوطنة "كريات أربع" املقامة رشق املدينة ،فيام أصيب
خالل مظاهرات غاضبة يف املحافظة عقب استشهادهام العديد
من املواطنني.
(األيام)2015/10/18 ،

 2015/10/18قتل إرسائييل وأصيب  6آخرون يف إطالق نار يف محطة
مركزية للحافالت يف برئ السبع ،جنوب فلسطني  ،48وقال قائد

الرشطة ،يورام هاليفي ،إ ّن املهاجم دخل محطة الحافالت التي تتمتع
مسدسا ليهاجم جنديًا ويقتله ،ثم انتزع بندقيته
بالحراسة ،واستخدم
ً
التي استخدمها فيام بعد يف إطالق النار عىل اآلخرين.
)العريب الجديد(2015/10/18 ،
 2015/10/23فرضت قوات االحتالل إجراءات مشددة يف مدينة
القدس املحتلة ،خاصة يف بلدتها القدمية ومحيط بواباتها الرئيسة
وبوابات املسجد األقىص املبارك ،وح ّولت املدينة إىل ما يشبه الثكنة
العسكرية بفعل االنتشار الواسع لعنارصها ودورياتها وحواجزها
ومتاريسها العسكرية والرشطية يف كافة أنحاء املدينة حيث توجد
قوات مكثفة ،وبكامل عتادها العسكري ،تتمركز حول بوابات
البلدة القدمية ،وتنرش دوريات راجله ومحمولة وخيالة يف الشوارع
والطرقات املحيطة بسور القدس التاريخي ،بينام تنترش دوريات
راجلة يف الشوارع والحارات والطرقات واألسواق داخل البلدة القدمية
وامل ُفضية واملؤدية إىل املسجد األقىص املبارك.
(وكالة وفا)2015/10/23 ،

 2015/10/24أعلن وزير الخارجية األمرييك جون كريي عن إبرام
اتفاق بني الجانبني األردين واإلرسائييل من أجل اتخاذ تدابري جديدة
بخصوص املسجد األقىص وأوضح كريي ،يف مؤمتر صحايف مشرتك مع
نظريه األردين نارص جودة ،أن من بني هذه التدابري "موافقة نتانياهو
عىل اقرتاح للملك عبد الله لضامن املراقبة بكامريات الفيديو وعىل
مدار  24ساعة لجميع مرافق الحرم القديس" .كام وافقت إرسائيل عىل
"االحرتام الكامل لدور األردن الخاص" ،باعتباره املؤمتن عىل األماكن
املقدسة ،بحسب الوضع الراهن لعام  .1967وأكد كريي أ ّن "إرسائيل ال
تنوي تقسيم الحرم القديس" ،و"ترحب بزيادة التعاون بني السلطات
اإلرسائيلية واألردنية" التي ستلتقي "قريبًا" لتعزيز اإلجراءات األمنية
يف الحرم القديس .وكان كريي التقى يف عامن العاهل األردين امللك
كل عىل حدة سعيًا
عبد الله الثاين والرئيس الفلسطيني محمود عباس ً
إلنهاء موجة العنف األخرية بني اإلرسائيليني والفلسطينيني.
(فرانس)2015/10/25 ،24

 2015/10/25اعترب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتانياهو أن وضع
كامريات مراقبة يف املسجد األقىص يف القدس الرشقية املحتلة يصب
يف "مصلحة" إرسائيل .وقال نتانياهو يف ترصيحات عند بدء االجتامع
"أول ،لدحض االدعاءات
األسبوعي لحكومته إن الكامريات ستستخدم ً
بأن إرسائيل تقوم بخرق الوضع الراهن ،وثانيًا إلظهار من أين تأيت
االستفزازات بالفعل ومنعها مسبقًا".
(الرشق)2015/10/25 ،
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 2015/10/27قرر نحو  340أستاذًا جامع ًيا يعملون يف أكرث
من سبعني جامعة بريطانية مقاطعة الجامعات اإلرسائيلية
واملــؤمتــرات الــتــي تنظمها احتجا ًجا عــى "االنــتــهــاكــات غري
املــقــبــولــة لــحــقــوق اإلنــســان بــحــق الــشــعــب الفلسطيني".
وكتب  340أســتــاذًا جامع ًيا يف رسالة مفتوحة نرشتها أمس
صحيفة الغارديان" :كباحثني مشاركني يف جامعات بريطانية
إننا قلقون جـ ًّدا من االحتالل اإلرسائييل غري املــروع لألرايض
الفلسطينية واالنتهاكات غري املقبولة لحقوق اإلنسان بحق
الشعب الفلسطيني ومقاومة (إرسائــيــل) ألي تسوية للنزاع".
وأضافوا" :تلبية لدعوة املجتمع املدين الفلسطيني ،نعلن أننا لن نقبل
دعوات من أي مؤسسة تربوية إرسائيلية ولن نشارك يف مؤمترات
متولها وتنظمها وترعاها هذه الجامعات" ،مؤكدين أنهم سيستمرون
يف العمل بشكل فردي مع زمالئهم اإلرسائيليني.
(األيام)2015/10/28 ،

 2015/10/29يسعى رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو لتشكيل
محكمة خاصة للشؤون األمنية ،تختص يف النظر يف قضايا االعتقال
اإلداري وسحب حق املواطنة واإلقامة الدامئة من الفلسطينيني
الذين يقومون بتنفيذ عمليات املقاومة ضد االحتالل ،إضافة إىل
هدم منازلهم.
(القدس .كوم)2015/10/29 ،

 2015/10/30قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه "يتعني عىل
ٍ
خطوات فورية من شأنها أن توفر
السلطات اإلرسائيلية أن تتخذ
الحامية للمدنيني الفلسطينيني من اعتداءات املستوطنني اإلرسائيليني
يف الضفة الغربية املحتلة ،وتكفل إجراء تحقيق يف جميع الهجامت،
ال سيام االعتداء الذي أسفر عن مقتل يافع فلسطيني يف الخليل عىل
ِيد مد ٍين إرسائييل بتاريخ  17ترشين األول /أكتوبر الجاري .وشهدت
األوضاع منذ األول من ترشين األول /أكتوبر تصعي ًدا دراماتيك ًيا من
حيث زيادة عدد محاوالت الطعن الفعلية واملزعومة التي يرتكبها

فلسطينيون بصفتهم الفردية ضد مدنيني وجنود ورجال رشطة
إرسائيليني .ولقي مثانية مدنيني إرسائيليني حتفهم طع ًنا أو رميًا بالرصاص
يف اعتداءات نفذها فلسطينيون .ويف الفرتة نفسها ،قتلت القوات
اإلرسائيلية بالرصاص أكرث من  35فلسطين ًيا يف الضفة الغربية املحتلة
وإرسائيل ،سقط  14منهم يف الخليل وحدها لقيامهم بطعن إرسائيليني
فعل ،أو ملحاولتهم طعن إرسائيليني وفق زعم السلطات اإلرسائيلية.
ً
وتوصلت منظمة العفو الدولية إىل أدلة تثبت أ ّن بعض حوادث مقتل
فلسطينيني عىل أيدي عنارص القوات اإلرسائيلية يف الخليل قد كانت
عبارة عن عمليات إعدام ميداين ،عالوة عىل مقتل أربعة فلسطينيني
آخرين يف الخليل عىل أيدي تلك القوات منذ صبيحة يوم الثالثاء
املايض .ولكن أخرب سكا ٌن من الخليل منظمة العفو الدولية أنهم
يشعرون بأنهم مهددون بنفس القدر من لدن املدنيني اإلرسائيليني،
ال سيام أ ّن الكثريين منهم يحملون السالح ويقيمون يف املستوطنات
غري الرشعية املنترشة داخل الخليل وحولها"
(منظمة العفو الدولية)2015/10/30 ،

 2015/10/31أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،أ ّن حصيلة العدوان
اإلرسائييل خالل شهر ترشين األول  /أكتوبر ،2015كانت  72شهي ًدا
فلسطين ًيا ،ربعهم من النساء واألطفال ،إضافة إىل أكرث من 2270
جري ًحا وخمسة آالف حالة اختناق بالغاز املسيل للدموع .وأوضحت
أ ّن قوات االحتالل قتلت  54مواط ًنا فلسطينيًا يف الضفة الغربية ،و17
يف قطاع غزة ،وشابًا من منطقة النقب باألرايض الفلسطينية املحتلة
طفل ،أصغرهم ال يتجاوز
عام  ،1948وبني الشهداء الفلسطينيني ً 15
مثانية أشهر ،إضافة إىل سيدتني إحداهام قُتلت يف قطاع غزة وهي
حامل يف شهرها الخامس ،ما يعني أ ّن  %6 .23من مجموع الشهداء،
أطفال ونساء .وأصاب جيش االحتالل اإلرسائييل أكرث من 2270
مواط ًنا فلسطين ًيا بجروح ،جراء إطالق الرصاص الحي واملعدين املغلف
باملطاط ،واعتداءاته بالرضب ،ما أدى إىل إصابتهم بكسور ورضوض.
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