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 الفهرس
 الصفحة البند الرقم

 1 بند حاالت االعتقال 1
 11 بند قرارات اإلبعاد 2
 12 بند قرارات الحبس المنزلي 3
 12 بند أحكام األسرى  4
 13 بند تسجيل اإلصابات 5
وقرارات الهدم واإلخالء بند عمليات الهدم  6

 ومصادرة الممتلكات
15 

 11 بند االعتداءات على فعاليات ومؤسسات مقدسية 7
 11 بند المشاريع االستيطانية 1
 22 بند اعتداءات المستوطنون  1
   
   

 االعتقالالمكان  المعتقل التاريخ
 بلدة سلوانمن  كنعان إسماعيل نيسان 1
 أحمد مصباح أبو غربية  نيسان 1

 
عن حاجز قلنديا العسكري، من سكان بلدة 

 الرام
عمران األشهب )موظف في لجنة إعمار المسجد  نيسان 1

 األقصى(
 من داخل المسجد األقصى

 حاجز قلنديا العسكري عن  أحمد رأفت الغليظ نيسان 2
 / وذلك بعد االعتداء عليهمامخيم شعفاط اعتقال شابين لم تعرف هويتهم نيسان 3

 ( يوضح حاالت االعتقال التي تمت خالل شهر نيسان.1الجدول رقم )

 

 0202خالل شهر نيسان من عام  في محافظة القدس رصد االنتهاكاتلالتقرير التفصيلي 
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 من بلدة قطنة يعقوب محمد الفقيه نيسان 3
 الفرنسية" لةالتأثناء عمله في ما ُتسمى " محمد بسام عبيد نيسان 4
 من بلدة العيسوية عام14 رضا محمد عيسى عبيد، نيسان 4
 حي الثوري ببلدة سلوانمن  توفيق رفيق شويكي نيسان 4
 بلدة بيت صفافامن  اعتقال شاب لم تعرف هويته نيسان 4
من باحات المسجد األقصى، بعد االعتداء  اعتقال شابين لم ُتعرف هويتهم نيسان 5

 عليهما بالضرب
 عام 42 لؤي عبيد، نيسان 5

 عام11 فيصل  لؤي عبيد،
 عام 24 محمد وليد عبيد،

 ويةمن حي عبيد ببلدة العيس

 عام 22 مطير، إبراهيممحمود  نيسان 5
 عام 21 الصحفي خالد محمد مطير،

 عام 22 مؤمن منصور،
 عام 22رامي منصور، 

 من مخيم قلنديا

 عبد اللطيف غيث نيسان 5
 راسم عبيدات

 ناصر أبو خضير

تم اعتقالهم وهم في طريقهم لبلدة باقة الغربية 
 المحرر رشدي أبو مخلتهنئة األسير 

 حاجز قلنديا العسكري عن  زياد فريد شحادة نيسان 5
مدير مكتب إقليم حركة فتح في القدس عادل أبو  نيسان 6

 زنيد
 مدير فندق االمبسادور سامي أبو دية

، درويشكما وسلمت خمسة استدعاءات لـ )ياسر 
ناصر قوس، د.غادة أبو ربيع، عوض الساليمة، 

 عاهد الرشق(

 االنتخاباتعقب منع اجتماع تشاوري حول 

 حاجز شعفاط عن تسليم استدعاء للفتى آدم الرشق نيسان 6
 من حي رأس خميس في مخيم شعفاط جاسم صندوقة نيسان 7
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 من بلدة أبو ديس عياد ىيحي نيسان 7
 من بلدة حزما جارح فاروق صالح الدين نيسان 7
 من مكان عمله في مدينة القدس مجد كبها نيسان 1
 من البلدة القديمة مدفع )من سكان نابلس(موسى  نيسان 1
 سكان بلدة كفر عقب محمد فريد نيسان 1
 عام 12أحمد داود الهدرة،  نيسان 1

 عام 12محمود خليل الهدرة، 
 من بلدة الطور

استدعاء عضو اللجنة التنظيمية لمنطقة أبو ديس  نيسان 1
 أسامة عفانة للتحقيق

 ديسو من بلدة أب

 قرب باب حطة الفلجاوي  ةمعتصم بط نيسان 1
 جارح فاروق صالح الدين نيسان 1

 إبراهيم علي صالح صالح الدين
 بلدة حزمامن 

 233أعلنت شرطة االحتالل عن احتجاز ) نيسان 1
وا إلى قد وصل كانوافلسطيني( من الضفة الغربية، 

مدينة القدس اليوم بحجة "توافدهم للقدس دون 
 تصاريح "، واعتقلت أحدهم.

 مدينة القدسمن 

 حاجز الزعي ِّم عن أحمد الرجبي نيسان 1
 حسن ياسر درويش نيسان 11

 ماجد عصام درويش
 أحمد عصام درويش

 العيسوية بلدةمن 

 من بلدة سلوان عام 11 آدم قراعين، نيسان 11
 عام 41 أحمد محمد خويص، نيسان 12

 عام 41 محمد عبد الرحمن الصياد،
 عام 03 توفيق يوسف أبو سبيتان،

 من بلدة الطور

اعتقال ثالثة شبان لم ُتعرف هويتهم )يعملون في  نيسان 12
 محل تجاري(

 من مخيم شعفاط
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 من بلدة الطور نواف أيمن أبو الهوى  نيسان 12
 من بلدة سلوان عام 11 مختار عامر قراعين، نيسان 12
 من باب العامود اعتقال خمسة شبان لم تعرف هويتهم نيسان 13
 من ساحة الغزالي اعتقال شابين لم تعرف هويتهم نيسان 13
 بلدة الطورمن  أحمد مروان أبو جمعة نيسان 14
 معتز محمود الحج نيسان 14

 قصي عاشور
 أحمد الرشق
 علي حمدان

 محمد إسماعيل
 نبيل شريتح

 من منطقة باب العامود

 من منطقة باب العامود عبد الله الشلبي نيسان 14
 من منطقة باب العامود يوسف قباني نيسان 14
 مهند البشيتي نيسان 15

 محمود الشاويش
 من منطقة باب حطة

 من باحات المسجد األقصى اعتقال ثمانية شباب لم تعرف هويتهم نيسان 15
على حاجز قلنديا العسكري/ واقتادتها إلى  فتاة لم تعرف هويتها نيسان 16

 داخل الحاجز العسكري.
 من منطقة باب العامود رمضان أبو شقرة نيسان 17
 من مدينة القدس رام الله محافظةسكان –عمر واصف الرمحي  نيسان 17
 من البلدة القديمة عام 11 ،عالء أبو جمعة نيسان 17
 من بلدة بيت حنينا عام 12 أحمد أبو خضير، نيسان 17
 األسباطمن باب  سكان مدينة نابلس –أحمد علي يامين  نيسان 17
 د.أشرف األعور نيسان 17

 ناصر قوس
 السيدة رتيبة النتشة

 من شارع صالح الدين



 

 
 محافظة القدس الشريف

Jerusalem Governorate 

5 
 

من منطقة باب العامود/ على يد وحدة  لم تعرف هويتهم اختطاف ثالثة قاصرين نيسان 17
 المستعربين.

 من شارع صالح الدين محمد سعيدة نيسان 17
 من منطقة باب األسباط أحمد ملحم نيسان 17
 من مدينة القدس استدعاء محمد أرناؤوط للتحقيق نيسان 11
استدعاء  مدير المسجد األقصى الشيخ عمر  نيسان 11

 الكسواني للتحقيق
 من مدينة القدس

 من منطقة باب العامود اعتقال محمد الشاويش نيسان 11
ما عليهمن منطقة باب الخليل/ بعد االعتداء  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم نيسان 11

 بالضرب.
 مجد بشير نيسان 11

 محمد بشير
من منطقة باب الخليل/ بعد االعتداء عليهما 

 بالضرب المبرح.
 من البلدة القديمة سامر ظاهر نيسان 11
 من بلدة العيسوية عبد الله مصطفى نيسان 11
 من منطقة باب العامود اعتقال خمسة شبان نيسان 11
 عن حاجز اللوجة عام 22طلب جويحان، نيسان 11
 من باب العامود عمر النابلسي نيسان 11
 يوسف الحزينة نيسان 11

 نورس أبو غزال

 عيسى متعب

 يزن حرباوي 

 من حارة السعدية

 من بلدة الطور محمد هارون  نيسان 11
 من مدينة القدس حسين الكسواني نيسان 22
 من باب العامود اعتقال شاب لم تعرف هويته نيسان 22
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 باسل عزيز عبيد نيسان 22

 يزن عمران عبيد

 من بلدة العيسوية

 محمود سامي أبو الهوى  نيسان 22
 محمد أبو الهوى 

 من بلدة الطور

 من بلدة الطور مالك القراوي  نيسان 22
 محمود الطحان نيسان 22

 شادي عميرة
 قرب باب الحديد

تتعلق بقضية  أثناء ذهابه لحضور محكمة خالد الزير نيسان 21
 مقبرة باب الرحمة

اعتقال ستة شبان، من بينهم الطفل )يزن البلبيسي،  نيسان 21
 عامًا( 12

 من باب العامود

 حي باب الواد في البلدة القديمة من عبادة نجيب نيسان 21
 أحمد أبو غربية نيسان 21

 فادي أبو غربية
 أبو غربية شادي

 من بلدة الرام

 من بلدة الطور أمير عواد نيسان 21
شابًا مقدسيًا خالل مواجهات ويذكر أن  43اعتقال  نيسان 22

من بين المعتقلين شاب ضرير وفتى يعاني من 
 أمراض في القلب.

 من باب العامود

 من منطقة باب العامود الصحفي أسعد داري  نيسان 22
 من منطقة باب العامود عبد الرحمن محمود عبد الرحمن نيسان 22
 قرب باب األسباط عامر أبو ميالة نيسان 23
 محمد خضر أبو الهوى  نيسان 23

 طارق بكر أبو الهوى 
 من بلدة الطور

 أثناء تواجدهم في حي المصرارة عام 14يوسف أبو غنام،  نيسان 23
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 عام 12عمر أبو غنام، 
 عام 10خليل ابو الهوى 

 من مدينة القدس يوسف محمد سعدي عدوي  نيسان 23
 من البلدة القديمة أحمد النتشة نيسان 23
 محمد علي عتيق نيسان 23

 قتيبة قاسم
 من مدينة القدس

 مهدي جابر نيسان 23
 

نطقة بطن الهوى في حي سلوان /بعد من م
 أن اعتدت عليه بالضرب

عن أحد الحواجز العسكرية في محيط مدينة  سكان محافظة جنين –مفيد جلغوم  نيسان 23
 القدس

احتجاز مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد  نيسان 23
 صيام

 من بلدة سلوان، عقب االعتداء عليه بالضرب

 من باحات المسجد األقصى رامي بركة نيسان 24
 من سكان محافظة طوباس -أحمد فواز أبو دواس نيسان 24

 من سكان محافظة طوباس-ليث معمر دراغمة 
 العسكري أثناء مرورهما عبر حاجز حزما 

احتجاز ثالثة من أعضاء إقليم فتح في القدس،  نيسان 24
وهم: ياسر درويش وعوض الساليمة وعاهد 

 الرشق.

 في منطقة باب العامود

 من منطقة باب العامود اختطفت وحدة المستعربين ثالثة شبان نيسان 24
 من مدينة القدس سكان محافظة جنينمن –يوسف عمارنة  نيسان 24
 من بلدة الطور نضال جوزيف عبود نيسان 25
 من مدينة القدس صهيب حمادة نيسان 25
 من منطقة باب العامود عام 22منصور محمود،  نيسان 25
 قرب باب حطة محمد أبو فرحة نيسان 25
 من البلدة القديمة عمر عويسات نيسان 25
 من بلدة الطور محمد رجائي أبو الهوى  نيسان 25
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 من حي وادي الجوز إياد سعيدةمحمد  نيسان 25
 من محطة محروقات في حي الشيخ جراح منصور إبراهيم منصور نيسان 25
 من حارة السعدية في البلدة القديمة علي جابر نيسان 25
من شارع صالح الدين، عقب االعتداء عليه  عدي أبو تايه نيسان 25

 بالضرب.
 من منطقة باب العامود رائد المالزم نيسان 25
 من منطقة باب العامود عام 12مراد منير أبو قلبين، نيسان 25
 من البلدة القديمة نضال عصفور نيسان 25
 اعتقال شابتين لم تعرف هويتهن نيسان 25

 
بعد االعتداء عليهن بالضرب في منطقة باب 

 العامود
واستولت على  من منطقة باب العامود اعتقلت قوات االحتالل شابًا لم تعرف هويته نيسان 25

 األعالم الفلسطينية التي بحوزته.
قرب باب الخليل بالقدس بدعوى مهاجمة  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم نيسان 25

 عناصر شرطة االحتالل
 من شارع السلطان سليمان اعتقال شاب لم تعرف هويته نيسان 25
اختطفت وحدة المستعربين ثالثة شبان لم تعرف  نيسان 25

 هوياتهم
 من بلدة بيت حنينا

سكان مخيم الدهيشة  -محمد علي صراصرة  نيسان 25
 .بمدينة بيت لحم

 

 من منطقة باب العامود

 محمد حزينة نيسان 26
 وسام سدر

 أحمد الرجبي
 عالء الرازم

 من منطقة باب حطة

بالقرب من باب األسباط/ بعد االعتداء  اعتقال شاببين لم تعرف هويتهم نيسان 26
 بالضرب.عليهما 
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 منطقة اإلبعاد مدة األبعاد المبعد التاريخ

 مصطفى الهيموني نيسان 26
 عمر عطا الله

 من بلدة بيت حنينا

اعتقل بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح  عامر رزق  نيسان 26
 داخل المحكمة

 من حي واد الجوز مجد غراب نيسان 26
اختطفت وحدة المستعربين شابين لم تعرف  نيسان 26

 هويتهم.
 من بلدة الطور

 بلدة بيت حنينا غازي عطا اللهأمير  نيسان 26
 من مدينة القدس عامر رزق  نيسان 26
 بلدة بيت حنينامن  محمد إقبال سمرين نيسان 26
 من منطقة باب العامود محمد نصار نيسان 27
 عالء محمود الصياد نيسان 27

 باسم سبيتاني
 حمادة عبدو أبو الهوى 

 من حي جبل الزيتون 

 بلدة العيسويةمن  منصور محمود نيسان 27
 من البلدة القديمة رأفت نجيب نيسان 27

 من باب العامود عام 12آدم كستيرو  نيسان 27

من القطار الخفيف بالقدس/ عقب االعتداء  اختطفت وحدة المستعربين شابًا لم تعرف هويته نيسان 27
 عليه بالضرب المبرح

 سكان محافظة نابلس -جواد حسين علي رمضان نيسان 27
سكان محافظة  -خالد حمزة  عبد الرحمن يوسف

 نابلس

 من مدينة القدس

 ( يوضح قرارات اإلبعاد التي صدرت خالل شهر نيسان.2الجدول رقم )
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 عام 22 عبيد،أنور سامي  نيسان 1
 

 عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر

 إبراهيم الرجبي نيسان 27
 عرين الزعانين

 لؤي زعاترة -المسعف 
 معتصم أبو ناب

 من باب العامود

لحظة اإلفراج عنه من أمام بوابة معتقل  إبراهيم درباس نيسان 21
 "النقب" الصحراوي.

 جراح من الشيخ محمد عطية نيسان 21

 من بلدة الرام عدنان الحرباوي  نيسان 21

 من بلدة الطور عام 12محمود عشاير،  نيسان 21

 من مدينة القدس سكان محافظة طولكرم -سعيد حسن أبو خليل  نيسان 21

 من مدينة القدس سكان محافظة بيت لحم -أحمد عطا الهريمي  نيسان 21

 من المسجد األقصى اعتقال شابًا لم ُتعرف هويته نيسان 21

لحظة اإلفراج عنه من أمام بوابة معتقل  عامًا( 22األسير خليل مروان الجيوسي ) نيسان 21
 "النقب" الصحراوي.

 عن حاجز حزما العسكري  اعتقال شاب لم تعرف هويته نيسان 21

 العسكري  قرب حاجز قلنديا شابين لم ُتعرف هويتهما اعتقال  نيسان 21

 من ساحات األقصى المبارك أسامة عبدو  نيسان 32

بعد االعتداء عليهم  /من باب العامود لم ُتعرف هويتهماعتقال شابين  نيسان 32
 المبرحبالضرب 
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نعه يم اقرارً  هكما تم تسليم
من التواصل مع عدد من 

 األشخاص.
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع السيدة مدلين عيسى نيسان 11
 عن مدينة القدس لمدة أربعة أشهر أحمد محمد درباس نيسان 12
 عن مدينة القدس أشهرلمدة أربعة  عام 21نديم الصفدي، نيسان 16
 عن مدينة القدس لمدة أربعة أشهر عام 21صالح بدر أبو عصب، نيسان 16
 عن المسجد األقصى لمدة ستة شهور محمد أرناؤوط نيسان 11
 قرار منعه من السفر لمدة أربعة شهور الشيخ عكرمة صبري  نيسان 11
عضو إقليم حركة فتح في القدس عاهد  نيسان 11

 الرشق
 عن المسجد األقصى أسبوعلمدة 

 عن مدينة القدس لم تحدد الفترة شادي عميرة نيسان 21
 عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر رامي بركة نيسان 24
عضو إقليم حركة فتح في القدس عاهد  نيسان 25

 الرشق
 عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر

 العامودعن ساحة باب  لمدة شهر عرين الزعانين نيسان 21
 عن ساحة باب العامود لمدة شهر منصور محمود نيسان 21
المسعف لؤي جعافرة من "جمعية األمل  نيسان 21

 للخدمات الطبية
عن منطقة باب العامود  لمدة أسبوعين

 وشارع السلطان سليمان
لمدة شهر، وكفالة مالية  إلياس كالوني نيسان 21

 ف شيكلآال 13بقيمة 
 عن باب العامود

شهر وكفالة مالية  لمدة عام14 رميلة، أبومحمد  نيسان 21
 ف شيقلآال 13بقيمة 

عن البلدة القديمة 
 ومحيطها

من الداخل  -عبد الجب ار قاضي نيسان 21
 المحتل قرارًا باإلبعاد.

 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع
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ة الضفة الغربياإلبعاد إلى  لمدة ثالثة أيام األسير المقدسي خليل الجيوسي  نيسان 32
ومنع تواجده داخل مدينة 

 القدس
 

 فترة القرار اسم المواطن التاريخ
 حسن ياسر درويش نيسان 1

 ماجد درويش
 أحمد درويش

 لمدة عشرة أيام
شيقل وتوقيع  033ودفع غرامة مالية بقيمة 

 آالف شيقل 13ثالث بقيمة كفالة طرف 
 لمدة أربعة شهور محمد هيثم مصطفى نيسان 14
 لمدة عشرة أيام يوسف قباني نيسان 11

 شيقل 2333وتوقيع كفالة بقيمة 
 حبس منزلي ليلي لمدة ثالثة أشهر عام21ربحي أبو الحمص،  نيسان 11
 لمدة خمسة أيام شادي عميرة نيسان 21
 خمسة أيام لمدة منصور محمود نيسان 21
 لمدة خمسة أيام عرين الزعانين نيسان 21
 لمدة أسبوع عبد الله أبو شوشة نيسان 21
المسعف لؤي جعافرة من "جمعية  نيسان 21

 األمل للخدمات الطبية
 لمدة خمسة أيام

 لمدة عشرة أيام عام 14محمد أبو رميلة ، نيسان 21
 

 

 مدة الحكم الصادر اسم األسير التاريخ
شيكل ووقف  1233لمدة شهرين، وغرامة مالية بقيمة  عام 12عبد الله أمجد عبيد  نيسان 0

 أشهر لمدة عامين. 4تنفيذ 
 .سنوات 2أشهر لمدة  2تنفيذ شهرًا، ووقف  24لمدة  أحمد أبو الهوى  نيسان 2

( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي صدرت خالل شهر 2الجدول رقم)
 نيسان.

التي أصدرتها محكمة االحتالل بحق الشبان المقدسيون ( يوضح قرارات الحبس الفعلي 4الجدول رقم )
 خالل شهر نيشان.
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 .سنوات 2أشهر لمدة  2شهرًا، ووقف تنفيذ  11لمدة  محمد نجيب نيسان 2
 .سنوات 2أشهر لمدة  2شهرًا، ووقف تنفيذ  12لمدة  عمر أبو الهوى  نيسان 2
 ، وشيكل 033ر، وغرامة مالية قيمتها أشه 1لمدة  أيهم أبو جمعة نيسان 2

 .سنوات 2أشهر لمدة  4وقف تنفيذ 
 شيكل،  2233أشهر، وغرامة مالية قيمتها  4لمدة  كرم عبده نيسان 2

 سنوات. 2أشهر لمدة  4وقف تنفيذ و 
 اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر وليد سالم الخطيب نيسان 2
 اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر وسام كنعان نيسان 1

 شهر 12لمدة  عام 11 الهدرة،أشرف خالد  نيسان 12
 سنوات 2لمدة  محمد رياض أبو تايه نيسان 12
 اعتقال إداري لمدة ستة أشهر مؤمن منصور نيسان 12
 اعتقال إداري لمدة ستة أشهر رامي منصور نيسان 12
 شهر 11لمدة  محمد الهيموني نيسان 11
 أربعة أشهر.تجديد االعتقال اإلداري لمدة  النائب أحمد عطون  نيسان 22
 شيكل 1333لمدة شهرين، وغرامة مالية قدرها  أحمد يامين نيسان 12

 

 

 تسجيل اإلصابة مكان اإلصابات التاريخ
 بلدة قطنةفي  أصيب يعقوب محمد الفقيه بجروح إثر إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل. نيسان 4
 وبلدة بد  في  .أصيبت زوجة الشهيد أسامة منصور بالرصاص الحي في منطقة الظهر نيسان 6
ثر مواجهات اندلعت على حاجز بيت إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق إ نيسان 6

 كسا. باإلضافة إلى تسجيل إصابة في الرصاص.إ
 حاجز بلدة بيت إكسا

 الشيخ جراحفي حي  محمود عليان في منطقة القدم خالل قمع مظاهرة الشيخ جراح.أصيب المصور - نيسان 11

 ( يوضح اإلصابات التي سجلت خالل شهر نيسان.0الجدول رقم )
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 4واعتداء بالضرب  إصابات 0مواطنين في حي الشيخ جراح منهم  1إصابة -
 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وتم عالجهم ميدانيًا.

واالعتداء بالضرب، مواطن مابين الرصاص المطاطي وقنابل الغاز  21إصابة  نيسان 15
 خالل مواجهات في بابي العامود والساهرة.

 بابي العامود والساهرة

إصابة شاب باإلغماء إثر توقيفه لساعات طويلة ونقل على أثر ذلك للمستشفى  نيسان 15
 لتلقي العالج.

 محيط البلدة القديمة

تسبب في تسجيل ما اندلعت مواجهات في منطقة باب العامود وباب الساهرة مما  نيسان 16
إصابة بالرصاص المطاطي، من بينهم إصابة  20إصابة من بينها  133يقارب 

 فتاة وسيدة بالرصـاص المطاطي قرب باب الساهرة.

 بابي العامود والساهرة

إصابة خالل مواجهات اندلعت في منطقة باب العامود، من بينهم  23تسجيل نحو  نيسان 11
 مات الطبية.أحد مسعفي جمعية األمل للخد

 منطقة باب العامود

إصابة العشرات من المواطنين بحاالت اختناق من بينهم أطفال ونساء خالل  نيسان 11
 مواجهات مع قوات االحتالل في منطقة باب العامود.

 باب العامود

 والساهرةبابي العامود  بابي العامود والساهرةمواطن خالل مواجهات اندلعت عند  11إصابة  نيسان 22
إصابة سبعة مقدسيين، ثالث إصابات منها جر اء إطالق قنابل الصوت باتجاههم،  نيسان 21

 وبقية اإلصابات إثر اعتداءات قوات االحتالل ومالحقة فرق الخيالة.
 باب العامود

منهم  23تم نقل و إصابات بالغاز والرصاص المطاطي،  130تسجيل أكثر من  نيسان 23
لتلقي العالج خالل المواجهات التي دارت بين الشبان مع قوات لمستشفيات القدس 

 .االحتالل والمستوطنين في مدينة القدس

 بابي العامود والساهرة

اعتدت قوات االحتالل على الصحفية زينة الحلواني والمصور وهبي مكيه في حي  نيسان 24
 ي الكتف.فالشيخ جراح، وتم نقل وهبي على أثره للمستشفى جراء إصابته بخلع 

 حي الشيخ جراح

أصيب مسعف بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خالل مواجهات اندلعت مع  نيسان 23
قوات االحتالل عند حاجز قلنديا العسكري، باإلضافة إلصابة العشرات باالختناق، 

 وتم نقل المسعف إلى المستشفى لتلقي العالج.

 حاجز قلنديا العسكري 

أصيب ثالثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات باالختناق  نيسان 23
 بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في بلدة الطور.

 بلدة الطور
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مواطنًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز،  23أصيب  نيسان 23
وجرى نقل عددًا من  ،اندلعت في محيط البلدة القديمةخالل المواجهات التي 

 المصابين إلى المستشفيات لتلقي العالج.

 بابي العامود والساهرة

إصابة  22 ،إصابة خالل المواجهات مع قوات االحتالل في القدس 42تم تسجيل  نيسان 24
 .في بابي العامود والساهرة

 .إصابات في بلدة العيسوية 2و

 الساهرةبابي العامود و 
 بلدة العيسوية

أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في  نيسان 24
بلدة العيسوية، وكانت قوات االحتالل قد أغلقت عددًا من الشوارع في البلدة، 

 واستهدفت شبانًا بالقنابل الغازية السامة والصوتية

 بلدة العيسوية

استهدفت قوات االحتالل منازل المواطنين في محيط مقبرة بلدة العيزرية بالقنابل  نيسان 24
الغازية السامة، خالل قمعها لمسيرة انطلقت إسنادًا لألهالي في مدينة القدس، مما 

 من المواطنين المدنيين في منازلهم بحاالت اختناق. اأدى إلى إصابة عددً 

 بلدة العيزرية

خالل مواجهات مع قوات اإلحتالل في محيط حاجز قلنديا ابات ( إص1تسجيل ) نيسان 25
 العسكري 

 حاجز قلنديا

 

 

 

 نوع الهدم المكان البند التاريخ
جر فت آليات االحتالل أراٍض فلسطينية، تقع ما بين بلدتي  نيسان 4

الزعيم والعيسوية )من الجهة الشرقية(، فشرعت بتجريفها 
وفتح طريق فيها، ضمن مخططات سلطات االحتالل في 

. وهي تعود لعائلتي مصطفى وأبو ريالة E1تنفيذ مشروع 
من بلدة العيسوية، ويذكر أن العائالت حاولت زرع 

 بعملية تفاجأتاألراضي باألشتال والمزروعات، لكنها 
 التجريف.

بلدتي الزعيم 
 والعيسوية

تجريف أراٍض 
من قِّبل طواقم 

 االحتالل

التي جرت في شهر  وقرارات اإلخالء والهدم ومصادرة الممتلكات ( يوضح عمليات الهدم2الجدول رقم )
 نيسان
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أجبرت بلدية االحتالل المواطن عامر شقيرات على هدم  نيسان 4
 منزله ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص.

 هدم قسري  بلدة جبل المكبر

عقدت محكمة االحتالل العليا جلسة للنظر في قضية  نيسان 5
ملكية عائلة سمرين من بلدة سلوان لمنزلهم، ويذكر أنه 

عامًا يحاول االحتالل ومستوطنوه جاهدين  23على مدار 
منه، وخالل  هع المنزل من مالكيه وإخالء ساكنيانتزا 

 الجلسة تضامن نشطاء أمام المحكمة دعمًا للعائلة.

 قرار إخالء بلدة سلوان

بسطات للباعة في منطقة باب  صادرت قوات االحتالل نيسان 7
 المجلس

مصادرة  البلدة القديمة
 ممتلكات

هدمت آليات االحتالل العديد من المنشآت في بلدة - نيسان 7
الخيول، ويذكر أن آليات العيسوية وصادرت عددًا من 

االحتالل اقتحمت مزرعة تعود للمواطن ماجد دياب، 
 وشرعت بتجريفها وكل ما هو قائم عليها.

 
هدمت طواقم االحتالل غرفتين )عبارة عن بركسْين( -

يل، كما هدمت األسوار وكراج لآلليات الثقيلة، وغرفة للخ
 233علمًا بأن مساحة المزرعة تبلغ ما بين ) ،التي حولها

 (.²م233 –
هدمت مزرعة ثالثة تعود لعائلة أبو الحمص تحوي مخزنًا -

 .كبيرًا )كونتينر(، وصادرت الخيل الذي كان فيها
 
هدمت طواقم االحتالل ثالث منشآت، بعد اقتحامها  -

للبلدة ونفذت عمليات هدم وتخريب لمنشآت في منطقتي 
"الزعرورة" و"حبايل العرب" تعود لعائلة أبو الحمص، 

وللمواطنين ماجد المزرعاوي، ودرويش درويش، بحجة 
"عدم الترخيص" وُيشار إلى أن عمليات الهدم شملت 

هدم طواقم  بلدة العيسوية
االحتالل 
 ومصادرة
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ن مخازن قطع مركبات تعود لعائلة وهما عبارة ع منشأتين
عاوي ودرويش كراج ر أبو الحمص، فيما هدمت للمز 

 مركبات وغرفتين.
دونمًا( من أراضي بلدة  12استولت قوات االحتالل على ) نيسان 1

كم وعرضه  1حزما، بحجة "شق شارع جديد" يبلغ طوله 
 مترًا. 12

مصادرة  حزمابلدة 
 أراضي

 2استولت مجموعة من المستوطنين في حي سلوان على  نيسان 1
دونم في  1.0بنايات سكنية وقطعة أرض مساحتها نحو 

الحارة الوسطى في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم 
اإلستيطانية"، وقامت بوضع غرفتين سكنيتين باإلضافة 

 لى البناياتإلى درج جاهز، كما وضعت كاميرات مراقبة ع
 . السكنية، وفتحت مدخاًل جديدًا ألحد البنايات

استيالء على  بلدة سلوان
منازل 

 وأراضي

حتالل مالبس خاصة بالمتطوعين، أثناء الصادرت قوات ا نيسان 11
 .عملهم في تنظيف باحات المسجد

مصادرة  المسجد األقصى
 ممتلكات

مقدسيين من صادرت قوات االحتالل بضاعة لمواطنين  نيسان 11
 أسواق باب العامود.

مصادرة  باب العامود
 ممتلكات

وزعت طواقم بلدية االحتالل "استدعاءات لمراجعة البلدية"  نيسان 12
في بلدة العيسوية على عدة منشآت في البلدة، وطالبت 

ما قام ك ،البلدية خالل فترة زمنية معينةأصحابها بمراجعة 
مفتش البلدية بتصوير عدة بنايات ومنازل وشوارع في 

 البلدة.

استدعاءات  بلدة العيسوية
لمراجعة بلدية 

 االحتالل

وزعت طواقم بلدية االحتالل استدعاءات للمواطنين  نيسان 12
لمراجعة البلدية في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، وسلمت 

 البعض إنذارات هدم.

اءات استدع بلدة سلوان
لمراجعة 

 البلدية
أجبرت بلديه االحتالل المواطن أمجد مسلم جعابيص، من  نيسان 22

بلدة جبل المكبر على هدم منزله قيد اإلنشاء، بحجه "عدم 
 هدم قسري  بلدة جبل المكبر
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الترخيص". وكانت سلطات االحتالل قد أمهلت المواطن 
جعابيص خمسة أيام لهدم منزله ذاتيًا وإال سيتم تغريمه 

 الحتالل.ماليًا عن طريق بلديه ا
سلمت سلطات االحتالل عددًا من األهالي في حي عبيد  نيسان 21

 ببلدة سلوان أوامر تحذير وهدم.
 أوامرتسليم  بلدة سلوان

 هدم
سلمت بلدية االحتالل أمر إزالة لبرميل وأعمدة حديدية من  نيسان 21

سلوان، بعد أمام منازل أهالي في حي وادي حلوة ببلدة 
محاولة مستوطنون االستيالء على موقف للمركبات في 

 المكان.

تسليم أمر  بلدة سلوان
 إزالة

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بركسًا يعود للمواطن  نيسان 21
أيمن علي حسين السيايله بمنطقة وادِّ الجمل في بلدة 

 العيزرية.

 طواقمهدم  بلدة العيزرية

 

 

 انتهاك المؤسسات التاريخ
، كانت قد نظمتها "اإلمبسادور"منعت قوات االحتالل فعالية حول االنتخابات في فندق  نيسان 2

الدولي يكفل لنا حق االقتراع". مؤسسات المجتمع المدني في القدس، تحت عنوان: "القانون 
 وذلك بعد فرض طوقًا أمنيًا في محيط المكان، ومنعت الدخول إلى الفندق.

اقتحمت مخابرات االحتالل نادي أبناء القدس، وأغلقت مركز النادي في حارة السعدية،  نيسان 1
 ومنعت إقامة فعالية ترفيهية لألطفال.

مر صحفي في فندق "السان جورج" حول االنتخابات التشريعية منعت قوات االحتالل عقد مؤت نيسان 12
ويذكر أن المرشحين نظموا وقفة  ،الحواجز ومنعِّ الوصول إلى الفندقفي القدس، عبر نصب 

احتجاجية في شارع صالح الدين ردًا على منع عقد المؤتمر، مؤكدين أن ال انتخابات دون 
 القدس.

 

 المقدسية خالل شهر والمؤسسات ( يوضح هذه االنتهاكات التي سجلت ضد الفعاليات2رقم )الجدول         
 نيسان.
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 المنطقة اإلجراءات االحتاللية التاريخ
شرعت طواقم بلدية االحتالل بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود،  نيسان 4

ويذكر أن شرطة االحتالل زرعت مئات الكاميرات في أحياء البلدة القديمة 
مراقبة تحركات المقدسيين، وذلك ضمن مخطط والمدينة المحتلة، بهدف 

احتاللي أطلق عليه "نظرة القدس" لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة 
 والمتوافدين إليها ورصد كل حركة فيها.

البلدة القديمة 
 في القدس

صادقت ما ُتسمى " لجنة التنظيم" التابعة لبلدية االحتالل في القدس، على  نيسان 7
وحدة سكنية في مستوطنة ما ُتسمى  043كنية منها )وحدة س 2043بناء 

وحدة سكنية في  2333"هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، و
 مستوطنة ما ُتسمى "جفعات همتوس"( المقامتان جنوب مدينة القدس.

جنوب مدينة 
 القدس

13 
 نيسان

قدس عن ال َكشفت ما ُتسمى "لجنة التنظيم والبناء" لدى بلدية االحتالل في
 أربعة أنفاق جديدة بداًل منجديد يربط شمالي مدينة القدس بـ مخطط تهويدي

 4نفٍق واحد، وأعلنت اللجنة عن إيداع خارطة هيكلية محلية تتضمن إقامة 
أنفاق في مفرق مستوطنة التلة الفرنسية، شمال القدس، لربط شبكة الطرق 

لمحتلة مع مستوطنات ( الواصل بين يافا ا442بين الشارع االلتفافي )
االحتالل في كافة مناطق القدس المحتلة، والممتد باتجاه مستوطنات 

 (.1االحتالل في الغور الفلسطيني، ضمن خطة توسيع الشارع رقم )

شمال مدينة 
 القدس

17 
 نيسان

حتالل في مدينة القدس، بأعمال تحويل كرم المفتي في شرعت سلطات اال
 ."حديقة "توراتية حي الشيخ جراح بالمدينة إلى

حي الشيخ 
 جراح

22 
 نيسان

تم الكشف عن إنشاء مركز سياحي تحت حائط البراق في القدس المحتلة. 
ويذكر أنه وبسبب تعطل السياحة في مدينة القدس خالل فترة كورونا، تم 

تسريع بناء المركز السياحي. كما تم تعزيزه بتكنولوجيا متطورة، حيث يعزز 
 إلى إقامة دولة االحتالل.” المحرقة“ية مرورًا بما تسمى المعلومات التاريخ

حائط البراق 
في المسجد 

 األقصى

 

 

 المشاريع االستيطانية المعلنة خالل شهر نيسان.( 1الجدول رقم )          

 يوضح اعتداءات المستوطنون على المقدسين وممتلكاتهم خالل شهر نيسان. (1الجدول رقم )
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 الموقع االعتداء التاريخ
 جراح الشيخحي  تضامنية في حي الشيخ جراح. وقفةن على يمستوطنمن ال ةت مجموعاعتد نيسان 1

اعتدت مجموعة من المستوطنين على عدد من المواطنين في شارع يافا مما أدى  نيسان 22
 .إلى إصابة عدد من المواطنين برضوض

 مدينة القدس

قامت مجموعة من المستوطنين في مدينة القدس، بالتهديد بقتل الطفل: أحمد أبو  نيسان 22
)عقب التحقيق معه وإطالق سراحه على خلفية صفع مستوطن في خضير 

 القطار الخفيف(.

عبر منصات 
التواصل 

 االجتماعي
دعت جماعات صهيونية عبر مجموعة لهم على تطبيق الواتس آب تحت اسم  نيسان 21

"العرب سيحترقون" لمناقشة كيفية مهاجمة الفلسطينيين، ودعوا لالنتقام من 
 والتجمع في "ميدان سفرا" للتوجه إلى باب العامود.الفلسطينيين 

عبر منصات 
التواصل 

 االجتماعي
اقتحمت مجموعة من منظمة ما يسمى بـ "نساء ألجل الهيكل" سطوح الخان في  نيسان 21

القدس القديمة، ويذكر أنه في شهر آذار تم الكشف عن مخطط تهويدي يهدف 
 ألعاب.إلى تحويل سطوح الخان لمنتزهات ومنطقة 

 لبلدة القديمةا

حاول مستوطنون السيطرة على قطعة أرض ببلدة سلوان، لكن أهالي البلدة تصدوا  نيسان 21
 لهم.

 بلدة سلوان

دعت ما ُتعرف بـمؤسسة "تراث جبل الهيكل" للسماح للمستوطنين بتناول الطعام  نيسان 22
 في باحات األقصى خالل فترات االقتحامات.

منصات التواصل 
 االجتماعي

ع شار  اندلعت مواجهات بين شبان مقدسيون ومجموعات من المستوطنين في- نيسان 22
 لت خاللها شرطة االحتالل.يافا في مدينة القدس، وتدخ

اعتدت مجموعة من المستوطنين على عدد من الشبان المقدسيين داخل -
 "المحطة المركزية" في شارع يافا.

 مدينة القدس

اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في شارع المطران بحي الشيخ جراح،  نيسان 23
 .حطموا زجاج عشرات السيارات في شارع المطران وأعطبوا إطارات أخرى و 

 حي الشيخ جراح

 مدينة القدس (1ألقى مستوطنون الحجارة على مركبات المقدسيين خالل سيرها في شارع رقم ) نيسان 22
ن األهالي المقدسيين في حي المصرارة القريب من باب يرات المستوطنهاجم عش نيسان 22

 العامود وحطموا عددًا من المركبات.
 في حي المصرارة
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 في مدينة القدس "التلة الفرنسية خرون اعتداءات بحق مقدسيين في حينفذ مستوطنون آ نيسان 22
، وحاولت بلدة سلوانعددًا من المنازل في مجموعة من المستوطنين  تهاجم نيسان 22

 إغالق الطريق أمام المواطنين.
 بلدة سلوان

اعتدى مستوطنون على مركبات المقدسيين في شارع نابلس بمدينة القدس  نيسان 22
 .وحطموا زجاج ستة مركبات

 مدينة القدس

هاجم عشرات المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب  نيسان 22
بالتزامن مع قمع قوات االحتالل للمواطنين في  ،البلدة القديمةفي باب الخليل 

مختلف أنحاء القدس. وكانت قد أظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على مواقع 
 .التواصل االجتماعي مستوطنين يطلقون النار صوب المواطنين المقدسيين

 البلدة القديمة

عتداء عشرات المستوطنين عليه إثر ا إصابة الشاب عمر طه بجروح في الوجه  نيسان 23
 (.1داخل شاحنته وهو في طريق عودته من عمله في شارع رقم )

 مدينة القدس

أصيبت سيدة مقدسية بجروح في رأسها، بعد اعتداء المستوطنين عليها في حي  نيسان 23
الشيخ جراح، ويذكر بأن عددًا من المستوطنين هاجموا مركبتها بالحجارة، ما 

 .تسبب بإصابتها

 حي الشيخ جراح

هاجم مستوطنون منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح، ويذكر بأن  نيسان 24
عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات أهالي الحي، 

 وحاولوا اقتحام منازلهم، تحت حماية شرطة االحتالل.

 حي الشيخ جراح

ت استفزازية في ساحة باب العامود تخللها رقص وحركات مستوطنون مسيرا نظم نيسان 24
 استفزازية.

 باب العامود

انتشرت دعوات تحريضية من المستوطنين ُتطالب باعتقال سماحة الشيخ عكرمة  نيسان 25
صبري بعد دعوته مجالس العائالت في مدينة القدس لتشكيل لجان شبابية للدفاع 

 عن أهل المدينة المقدسة.

 تهديددعوات 

 مدينة القدس .(1)اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات األهالي المارة من شارع رقم  نيسان 25
 12أفشل شبان مقدسيون محاولة مستوطن إسرائيلي اختطاف الطفل ليث عليان ) نيسان 26

عامًا(  من بلدة العيسوية، قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" المقامة على أراضي 
 البلدة.

 مدينة القدس
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أحرق مستوطنون ثالث سيارات قرب قرية بيت إكسا، تعود لمقدسيين يقطنون  نيسان 27
قرية بيت إكسا، وهم: )عيسى حمودة غيث، وأنس الخطيب، ولعائلة أبو خلف(. 

كما وخطوا شعارات عنصرية، وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في 
 ذات المنطقة.

 كساإقرية بيت 

ن ظهر اليوم على مواطن من ذوي االحتياجات الخاصة ياعتدى ثالثة مستوطن نيسان 21
)فادي عبد الرحمن محيسن( بالضرب على الرأس والوجه أثناء سيره في حي 

 وادي حلوة ببلدة سلوان.

 بلدة سلوان

من  ، رباط الكرد الواقع إلى اليسار"يهودا غليك"اقتحم مستوطنون بقيادة المتطرف  نيسان 21
واستمع المستوطنون لشرح تهويدي من ، الحديد للداخل إلى المسجد األقصىباب 

 تهويد القدس القديمة. بالمتطرف غليك حول سب

 البلدة القديمة

 وهاجموا منازل المقدسيين. ،على أهالي حي الشيخ جراح اعتدى مستوطنون  نيسان 32
 العتداءات المستوطنين التي أصبحت شبه يومية في الحي.وتصدى الشبان 

 الشيخ جراح

حمد الله  
ب
هى 

ت  ن 
 ا

المعلومات المرفقة في الجداول أعاله تم رصدها بشكل يومي من خالل وحدة العالقات العامة 
 واإلعالم في محافظة القدس.

 لمزيد من المعلومات:
911 126 569 +970Mobile:                  pr.unit@jergov.psEmail: 

 

 الشريف محافظة القدس في وحدة العالقات العامة واإلعالم: إعداد
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