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فلسطين نت:

موقع إخباري ثقايف یهتم بالشأن اإلخباري والسیاسي، وکل ما یتعلق بفلسطین
وهموم األمة، یقدم املعلومة والخبر والتقریر والتحلیل.

کما یهتم باملجاالت األدبیة والفنـیة والتقـــنیة، ویقــدم مواد منـوعة تنــاسب
مختلف األذواق العربیة واإلسالمـیة یلع اختالف األقطار التي یتوافد منها الزوار.
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مقدمة:

للعام السابع یلع التوالــــي نقدم حـصاًدا خـاصـًا
حول فلسـطین باألرقام، مستعینة بجهـود فــریق
العمل وإنتـــاج تقاریر لجنة األخبار واملستــجدات،
وضمن الرصد واملتابعة للتقاریر التي تهم الواقــع

الفلسطیني والقارئ عن فلسطین.

يف محاولة منها لتوفیر ملخص شمولي ألحــداث
عام ٢٠١٦ فیما یتعلق بالقضایا األساسیة املرتبطة

ارتباًطا وثیًقا باملقاومة یلع أرض فلسطین.

ويتضمن الحصاد المحاور ا�تية:

- فلسطین يف موجز.

- أعمال املقاومة يف فلسطین ٢٠١٦؛ تتضمن:

نشاطات املقاومة.
شهداء فلسطین.

أسرى فلسطین يف سجون االحتالل.

- اعتداءات االحتالل واملستوطنین:

املقدسات.
املؤسسات.

اإلنسان واألرض والبناء.
الصحافة.

- انتهاکات أجهزة السلطة الفلسطینیة يف الضفة الغربیة.
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فلسطين في موجز حصاد فلسطين
١٤٣٨هـ/٢٠١٧م

٢٠١٦/٠٢/١٤٢٠١٦/٠٣/١٧٢٠١٦/١٠/٠٤

٢٠١٦/١١/١٣٢٠١٦/١١/٢٢٢٠١٦/١٢/٢٣

بدء إضـراب املعلمین
الفلســطینیین والذي
استمر قرابة ٣ أسابیع

وفــــــاة ١٨ معـــتمر فلســـطیني
یلع الحدود األردنیة السعــــودیة
أثناء توجههم ألداء مناسك العمرة.

الحکومة الفلسطینیة تؤجل
إجــراء االنتـخـابات املحـلیة

(البلدیة).

االحتـالل یدرس
مشـروع قانــون
منع رفــع األذان

اندالع حرائق ضخمة يف األراضي
املحتلة عام ١٩٤٨ استمرت ٥ أیام.

 مجلس األمن یعتبر
االستیطان ال شرعي

وغیر قانوني.

www.paldf.net



فلسطين في موجز حصاد فلسطين
١٤٣٨هـ/٢٠١٧م

املقاومة الشعبیةحزب اهللاحماس

توزيع الخ�يا:

الشهر من عام ٢٠١٦

عدد المواجهات مع قوات ا�حت�ل

فتح

٠١

٤٧٥٨
أعمال المقاومة في فلسطين:

المواجهات وعمليات المقاومة

أدت لوقوع إصابات يف صفوف االحتاللعملیة طعن ناجحة
 باإلضــافة إلـــی ١٢٧ مــحـــاولة طعــن

عملیات دهس

عملیة إطالق نار

إلقاء عبوات ناسفة (أکواع)

إلقاء زجاجات حارقة

 ورشة ومصنع تصنیع سالح تم مصادرتها

قطعة سالح صودرت

خلیة تم کشف النقاب عن اعتقالها
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فلسطين في موجز حصاد فلسطين
١٤٣٨هـ/٢٠١٧م

الشهر من عام ٢٠١٦

عدد املواجهات مع قوات االحتالل حسب املحافظة

٢٠١٦
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توزيع أعمال المقاومة على محافظات فلسطين المحتلة خ�ل عام

غزة

أراضي ٤٨

جنين

قلقيلة 

طوباس 

طولكرم

سلفيت

نابلس

رام الله

أريحا

بيت لحم

الخليل

ضواحي القدس

القدس
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٢٠١٦توزيع عمليات الطعن، الدهس، اط�ق النار على شهور عام 
طعن

دعس

إطالق نار
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٦ أعمال المقاومة في فلسطين خ�ل   سنوات 
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الزجاجات الحارقة

االکواع والعبوات

اطالق النار
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من غير قطاع غزة:
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أهم عمليات المقاومة خ�ل عام 
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٢٠١٦/٠١/٠١

 نشأت ملحم منفذ عملیة شارع
دیزنکوف یقــتل صـــهیونیین

ویصیب ٧

٢٠١٦/٠١/٠٣

إطالق نار يف الخلیل یلع سیارة
مستوطنین ضمن سلسلة عملیات
قنص لألخوین ناصر وأکرم بدوي،

وهي العملیة األخیرة.

٢٠١٦/٠١/٣١

 أمجد السکري ینفذ عملیة
بیت إیل فیصیب ٣ جنود

٢٠١٦/٠٢/٠٣

أحمد أبو الرب
وأحمد زکارنة محمد کمیل؛
الفدائیون الثالثة، ینفذون

عملیة إطالق نار يف القدس املحتلة،
 تسفر عن مقتل مجندة وإصابة آخر

٢٠١٦/٠٤/١٩

٢٠١٦/١٠/٠٩

عبد الحمید أبو سرور ینفذ 
عملیة استشهادیة يف 

حافلة يف القدس املحتلة
 فیصیب ٢١ شخًصا

٢٠١٦/١٠/٣١

٢٠١٦/٠٥/٠٣

 أحمد ریاض شحادة ینفذ 
عملیة دهس قرب 

حاجز ١٧ فیصیب ٣ جنود.

٢٠١٦/٠٦/٠٨

خالد ومحمد مخامرة ینفذان 
عملیة إطالق يف مطعم 

يف تل أبیب فیقتالن اثنین 
ویصیبان ٦ آخرین

٢٠١٦/٠٧/٠١

محمد الفقیه ومحمد عمایرة 
ینفذان عملیة

 إطالق نار یلع الطریق االلتفايف
 يف الخلیل فیقتالن صهیونًیا

٢٠١٦/٠٣/٠٨

بشار مصالحة ینفذ عملیة
طعن يف یافا فیقتل

 صهیونًیا ویصیب ١٢ آخرین.

٢٠١٦/٠٩/١٦

 محمد الرجبي
 ینفذ عملیة طعن 

يف الخلیل ویصیب جندًیا.

محمد ترکمان ي
نفذ عملیة إطالق یلع 

حاجز بیت إیل ویصیب ٣ جنود.

مصباح أبو صبیح 
ینفذ عملیة إطالق نار 
يف القدس فیقتل ٢.
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قتلى الصهاينة في الضفة والقدس خ�ل  أعوام (الحد ا�دنى) :خسائر ا�حت�ل

عمليات طعن

اط�ق نار

جريح صهيوني

قتيل

www.paldf.net



٢٠١٦
١١٩

م
عــــــا

شـــهــــــيــد١١٧
فلسطيني

من أبنــــــاء١٦٪
طلبة مدارس٢٧٪المخيمات

وجامـــــــــعات

شهيد٠١
شــــهيد٠١أردنــي

سوداني

٠٨٪ بين سن ٤٧٪
نساء

سنة٢٥سنة١٨
-
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الشهداء
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يتوزع شهداء ١٦ حسب المحافظة على النحور ا£تي:

توزع الشهداء على شهور عام ٢٠١٦ على النحو ا£تي:
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حصاد فلسطين
توزيع الشهداء حسب طريقة ا�ستشهاد

اغتيا�ت الموساد لنشطاء

في المقاومة الفلسطينية في ٢٠١٦ 

�زالت محتجزة لدى ا�حت�ل٠٩ جثامين من شهداء انتفاضة القدس

شهداء الضفة الغربية والقدس المحتلة خ�ل ٠٦ أعوام

www.paldf.net
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أثناء تنفیذ عملیة

قصف لالحتالل

يف سجون اإلحتالل

مواجهات

متأثرًا بإصابته

اختناق

غیر ذلك

٢٠١١٢٠
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الشهید محمد الزواري التونسيالشهید عمر النایف

 يف السفارة الفلسطینیة يف بلغاریا

الشهید محمد الفقیهالشهیدمحمد طرایرةالشهیدة مجد الخضور

الشهیدعبد الحمید أبوسرورالشهید محمد الرجبيالشهیدحاتم الشلودي

الشهید محمد نبیل سالمالشهید مصباح أبو صبیحالشهید رامي عورتاني

 مهندس الطیران يف کتائب القسام وذلك يف صفاقس التونسیة.

٢٠١٦/٠٢/٢٦٢٠١٦/١٢/١٥
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  ٢٢    ســــجن ومعسکر ومرکز توقیف.
٧٠٠٠  أسیر ال زالوا يف سجون االحتالل. 
٦٦٣٥  حـــالة اعتــقـال خــــالل العام.

 ٧٢٠   أسیًرا إدارًیا.
١٣٨٤   حالة استهداف ألطفال باالعتقـال أو اإلقـــامة

          الجبریة أو االحتجاز.
 ٢١٠    امرأة استهدفت باالعتقال أو االحـتجاز.

  ٠٦    أعضاء مجلس تشریعي؛ ٣ يف االعتقال اإلداري.
  ١٢     حـالة اعتـــقال لطـــالبات جامـعـیـات.
  ٢٤    حالة اعتقال يف صفوف أکـادیمییـــن.

٥٠٠    حالة اعتقال بتهـمة التحــریض یلع مواقــع
          التواصل االجتماعي، من الضــفة والقدس.

  ١٣     حکــــًما بین ٧ ســنوات إلی ٣ مؤبــدات لعدد
          من منفذي عملیـات مقـاومة خالل انتـــفاضة

          القدس. (مؤبد – ٣ مؤبدات / ٧ سنوات – ٣٥ سنة)

ا�سرى
في سجون ا�حت�ل الصهيوني:

٤٢٠ حالة تعذیب وضرب وتنکیل ومعاملة قاسیة.
٤٠٠ أسیر من أسرى حماس خاضوا إضراًبا جماعًیا قبل التوصل التفاق.

١٧ أسرى خاضوا إضراًبا فردًیا عن الطعام احتجاًجا یلع االعتقال اإلداري أو العزل.

٤     حاالت إبعاد عن الجامعة ومنطقة الدراسة لطالبین وطالبتین.
٦٠٠ حالة إبعاد عن املسجد األقصی والقدس من أهـــل القــدس

       والداخل املحتل.

٢٠١٦/٠٣/١٧: وفاة املحرر بکر بالل من نابلس املحتلة.
٢٠١٦/٠٨/١٦: وفاة املحرر نعیم شوامرة من الخلیل املحتلة إثر مرض أصیب به يف السجون.
٢٠١٦/٠٩/٠٦: وفاة املحــررة ســیما عاهد عنبص من طولـــکرم املحتـــلة إثر مرض عضال.

٢٠١٦/٠٩/٢٥: وفاة األسیر یاسر ذیاب حمدونة من یعبد بجنین املحتــلة إثر جلطة دماغـیة.
٢٠١٦/١١/٠٩: وفــــــاة املحرر حـــاتم الــبو من حلـــحول شــمــالي الخــــــــلیل املحــتلة.
٢٠١٦/١٢/٢٦: وفاة األسیر أسعد فارس عبد الولي من سوریا إثر تـدهــور وضــعه الـــصــحي.

سياسة ا®بعاد

استشهاد أسيران و٣ محررين

أبرز ا£حداث في السجون الصهيونية
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متوسط عدد حا�ت ا®عتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة خ�ل عام ٢٠١٦ا�سرى في سجون ا�حت�ل الصهيوني:

ا£سرى في السجون في ٤ سنوات

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

٤٩٩٦٦٥٠٠٦٨٠٠٧٠٠٠

١٤٥٥٦٠٦٦٠٧٢٠

١٥٩٢٨٠٤٧٠٣٥٠

١٤٢١٦٠٤٩

إجمالي األسرى

األسرى اإلداریون

األطفال األسرى

األسیرات

٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠
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١١١٥  اعتداء یلع األماکن واملــقدسات الدیــنیـة.
١٧٦٠٢ مستوطن وجندي وعنصر مخابرات اقتحموا

 املسجد األقصی.
٥٥٠  وقًتا منع اآلذان يف املسجد اإلبــراهـیـمـي

 يف الخلیل.
٢٠١٦/٠٨/٢٤:  االحتالل یحفر نفق تحت املسجد

األقصی بطول ٥٨٠ متًرا.
٢٠١٦/١١/١٣: االحتالل یدرس مشروع قانون ینـص
علـــی منـــع رفــع األذان عبر مکبـــرات الــصوت
يف مســـاجد الـــقدس واملــنــاطق القریبة من

املستوطنات وداخل الخط األخضر.
١٣٠ حالة اعتقال من داخـــل املســجد األقــصی
وبواباته انتهـــــت بإبعاد من أسبوع إلی ٦ أشهر.

على ا®نسان وا£رض والبناء:٠٣

١١٠٤: عملیة هدم ملساکن ومنشآت يف الضفة
الغربیة والقدس بحجة عدم الترخیص.

٢٨ منزًال ملنفذي عملیات املقاومة يف انتفاضة
القدس ُهدمت خالل ٢٠١٦.

٢٤ ألف دونم تمت مصادرتها.
١٠٠٠ اعتداء من قبل املستوطنین

یلع فلسطینیین وأمالکهم. 
٦٢ مخطًطا استیطانًیا تم إقراره.

ترتیب املدن من حیث ترکز عملیات الهدم
وبناء البؤر االستیطانیة:

القدس، األغوار، بیت لحم، نابلس، رام اهللا.

المؤسسات٠٢

٢٠١٦/١٠/٠٦: االحتالل یغلق ثالث مؤسسات:
- املرکز اإلعالمي لشــــؤون القدس واألقصی (کیوبرس).

- اللجنة الشعبیة العلیا لنصرة القدس واملسجد األقصی.

- معهد قدرات.

٩ مداهمات ملطابع يف الضفة الغربیة:

٩ اقتحـــامات نــفــذها االحــتــالل بحق الجامعات
الفلسطــیــنیة، شــمــلت تخــریب معــارض الکتلة
اإلسالمیة، االعــتداء عــلی مــقرات الکتل الطـالبیة

وبعض الکلیات، ومصادرة مواد مختلفة: 

الخلیل

بیت لحم

قلقیلیة

الرام - القدس

٤
٢
٢

١
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ا؛ منها:
ً
ا صهيوني

ً
على الصحافيين بلغت ٥٨٤ انتهاك

١ شهید، طالب يف کلیة اإلعالم بجامعة القدس: إیاد عمر سجدیة (٢٢) عاًما.
١٣٨ حالة استدعاء لصحفیین وإعالمیین.

٩٨ تمدید وتأجـــیل محاکمـــات أو تثــبیــت أحکـــام أو إصــدار أحکام اعتقال.
٢٣ صحفًیا وناشًطا ال زالوا قید االعتقال.

١٨ حالة منع من السفر لصحافیین؛ سواء لتلقي العالج أو حضـــور مــؤتمر دولي
أو استالم جوائز أو تعلیم.

٦٠ حالة اعتداء یلع الصحفیین منها:
٣٧ اعتداء مباشر کادت تودي بحیاة بعضهم: ٣٣ صحفي، ٤ صحفیات.

٨٧ حالة اقتحام ومداهمة وتخریب ومصادرة مـواد صحفـیة وأجــهزة ومــعـدات
من مؤسسات ومنازل لصحفیین وإعالمیین.

٨٥ حالة تحریض واتـــهام وإغـــــالق وتهـــدید باإلغــالق والتــشویـــش یلع
مؤسسات ومواقع یلع شبکات التواصل االجتماعي.

٤٠ انتهــــاك بـــحق صحفــــیین معتقــــلین؛ بالتعـــذیب أو التغذیة القسریة
أو فرض الغرامات.

االنتهـــاکات بحق الصـــحفیین
من قبل االحتالل خالل ٤ أعوام:

١٢٠ انتهاًکا فلسطینًیا
من قبل أجــهزة األمن:

٨٦٣٤
قطاع غزةبالضفة الغربیة

حصاد فلسطين
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٣١٧٥ حـالة اعتــــقال واستــــدعــاء موثقة؛ منهـا:
١١٧٦ اعتقال.

١١٣٧ استدعاء.
٩٠٧ أسیًرا محرًرا تــعرضـــوا العتقــــــال أو استـــدعـاء.
٩٠٤ مواطًنا تعرضوا سابًقا العتقال سیاسي أو استدعاء.

االعتقاالت السیاسیة يف الضفة الغربیة خالل ٦ أعوام: 

اعتداءات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ٢٠١٦ م حصاد فلسطين
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* شبكة فلسطين للحوار.

* نادي ا�سير الفلسطيني.

* مركز أسرى فلسطين للدراسات.

* هيئة ا�سرى الفلسطينية.

* مؤسسة الضمير لرعاية حقوق ا�سير وا�نسان.

* وكالة ا�نباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

* معهد ا�بحاث التطبيقية (أريج).

* موقع ديلي.

* اتحاد ا�ذاعات والتلفزيونات ا�س¤مية.

* لجنة أهالي المعتقلين السياسيين.

مواقع
ومؤسـسات
رفدت الحصاد
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