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 : شباطخالل شهر  رصدت ( يوضح حاالت االعتقال التي 1الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال  العدد

 شباط  1 نمر طه  بلدة قطنة من  1

 شباط  1 خديجة خويص   قرب باب األسباط  1

 بالل الجعبري  َحّي الشيخ جراح من  2

 موسى سليم  

 شباط  1

 الرشقفراس  باب العامود من  2

 محيي الرشق 

 شباط  1

 شباط  2 عزيزة مشاهرة  من سجن شطة االحتاللي  1

 شباط  2 أحمد نجيب  من سجن شطة االحتاللي  1

 شباط  2 محمد حمزة عبيد  بلدة العيسوية من  1

 شباط  2 إسحاق عفانة  بلدة صورباهر من  1

 شباط  3 أحمد نايف الخطيب  بلدة العيزرية من  1

 شباط  3 مصطفى الجوالني  بلدة سلوان من  1

 شباط  4 استدعاء ناصر هدمي للتحقيق َحّي الصوانة من  1

 شباط  5 عارف عبد الّسالم عميرة  حّي الشيخ جّراح من  1

مسؤول لجنة الصدقات خالد  بلدة صورباهر من  2
 الصباح/ أبو سنينة ونجله 

 شباط  5

 شباط  5 يزن الحسيني  َحّي الشيخ جّراح من  4
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 محمد حج محمود 

 رمضان حج محمود 

 مصعب أبو اسنينة 

 شباط  5 محمد سعيد عطون  بلدة صورباهر من  1

 شباط  6 سامح شويكي   بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح  1

استدعاء زوجة األسير المقدسي  من بلدة بيت عنان  1
 “إياد الياس ربيع” للتحقيق 

 شباط  6

 شباط  7 معاذ ادعيس    من بلدة عناتا 1

  15الطفل محمد بسام دويك،    من َحّي الظهرة في بلدة العيساوية  1
 عامًا  

 شباط  7

 شباط  7 محمد جمال سعيدة  من واِد الجوز 1

 شباط  7 استدعاء خديجة خويص للتحقيق  من القدس 1

استدعاء األسير أحمد شويكي  فور اإلفراج عنه من سجن النقب  1
 للتحقيق 

 شباط  7

 شباط  7 صهيب صالح الكسواني   عن حاجز بيت إكسا  1

 شباط  7 عبد الرحمن وراد  من بلدة أبو ديس  1

 معتصم حمزة عبيد  العيسوية  ببلدةعبيد   من حيّ  2

 علي سفيان عبيد 

 شباط  7

 شباط  8 وسيم إياد داري  من بلدة العيسوية  1

 شباط  8 عبد الرحمن إياد حلبية  بلدة أبو ديس من  1

 شباط  8 أبو سنينة منيب  من بلدة صورباهر  1



4 
 

بعد توقيفهما في حّي وادي حلوة ببلدة  2
 سلوان

 شباط  9 يزن رمضان وخطيبته  

 وليد سالم الخطيب  من بلدة حزما  6

 زايد أحمد الخطيب 

 محمد رشدي صالح الدين

 القادر الخطيب  عصام عبد 

 محمد بسام كمال الخطيب 

 المحرر يوسف شالتوةاألسير 

 شباط  9

 أسامة زكريا عليان   عناتامن بلدة  2

 قيس الغول

 شباط  9

 شباط  10 قيس فراس حسونة  من بلدة سلوان  1

عامًا   20  ،استدعاء قصي ربيع القدس 2
 للتحقيق 

 استدعاء أنس رّيان للتحقيق 

 

 شباط  10

شبان من سكان مدينة   5 الاعتق  من منطقة “باب القطانين”  5
 نابلس  

  

 شباط  11

 شباط  11 عبد الرحيم ميعاد عبد الرحيم جراد  من مدينة القدس 1

الشقيقين صهيب وعبد صالح   من بلدة بيت دقو 2
 ريان 

 شباط  11
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 موسى خلف  َحّي الشيخ جّراح من 1

  

 شباط  11

 شباط  12 مهدي الحداد البلدة القديمة من  1

 شباط  13 اعتقال شابين لم ُتعرف هوياتهم  من َحّي الشيخ جّراح  2

 إبراهيم مزعرو  َحّي الشيخ جّراح من  4

 عرفات جواد برقان

 أيوب الجوالني 

 خليل سالم 

 شباط  13

 شباط  13 محمد موسى جمهور  بلدة بيت عنان من  1

 شباط  13 حسام الصطافي   ام من بلدة الرّ  1

 الطفل زين الدين مهنا  من مدينة القدس 3

 معتز السعو 

 حيدر عماد النشاشيبي 

 شباط  13

 شباط  13 بركات زعتري  َحيَّ الشيخ جراح من  1

 شباط  13 خالد الزير من شارع الزهراء 1

 مالك حمدان اح الشيخ جرّ  من حيّ  6

 معتز الحاج محمود 

 محمد حمدان

 محمود حمدان

 معتصم أبو تايه 

 شباط  13
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 أيمن أبو تايه 

 مخيم قلنديا من  2

شيكل،  3000وصادرت مبلغ 
 شيكل، 7000ومصاغ ذهبي بقيمة 

  عبد الرحمن الزير استدعاء
 للتحقيق 

 للتحقيق  إيهاب الزيراستدعاء 

 شباط  13

 شباط  14 لم تعرف هويته اعتقال شاًبا   امبلدة الرّ  من 1

مالك ومحمد فادي الشقيقان  َحّي الشيخ جراح  من 2
 المطور

 شباط  14

 شباط  14 آدم بحر   من بلدة أبو ديس 1

 شباط  15 اعتقال شابين لم تعرف هوياتهم  أبو ديسمن محيط جامعة القدس  2

 شباط  15 زياد  باسل محمد أبو  من بلدة العيزرية 1

 شباط  15 زيد زكريا عليان   من بلدة عناتا 1

 شباط  16 بالل الجعبري  من حّي الشيخ جّراح  1

 شباط  16 محمد موسى مصطفى  من القدس المحتلة  1

 شباط  16 أحمد خويص  من بلدة الطور  1

 شباط  16 مهند أبو اصبع   مخيم قلنديا من  1

 شباط  16 عامًا( 13عمر برقان ) الطفل   َحّي المطار ببلدة كفر عقب  من 1

استدعاء والد األسير المحرر رامي   القدس 1
 لتحقيق  لالفاخوري 

 شباط  16

 شباط  16 أنس شعيب عوض   الثوري ببلدة سلوان من حيّ  1

 شباط  16 محمد البيروس   احمن َحّي الشيخ جرّ  1

 شباط  17 محمد الخطيب   الشيخ جّراح حيّ  من 1
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بعد    وسام أبو جلدةاعتقال  مخيم قلنديا من  1
 استدعاءه للتحقيق 

 شباط  17

من أحد أبواب المسجد األقصى   1
 المبارك

 شباط  17 اعتقال شاًبا فلسطينًيا 

  22سن )ياألسير المحرر يزن مح في بلدة أبوديس  2
 عامًا (  

 عامًا(    22عالء الشريف )

 شباط  17

 نعسان  ماجد رمضان من منطقة باب العامود  2

 فارس أحمد رمضان

 شباط  17

 شباط  17 أطفال   3اعتقال  من بلدة سلوان  3

 شباط  17 مالك مطير  من مخيم قلنديا  1

 شباط  17 أحمد نجيب    من شارع الواد  1

 شباط  17 الغني سالم محمد عبد  من مدينة القدس 1

في طريق الواد بالقدس القديمة عقب   2
 إعتداء المستوطنين عليهما 

 خالد السخن

 سفيان العجلوني 

 شباط  18

 شباط  18 اعتقال فتى فلسطيني  في َحّي الشيخ جراح  1

 شباط  18 محمد أمجد الحّصيني  منطقة باب العامود  من 1

 شباط  18 أمجد طه  الشيخ جراح من حيّ  1

 شباط  19 رائد شلش  الشيخ جراح  من حيّ  1

 شباط  19 عمر سائد مراعبة  مدينة القدس من 1
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استدعاء محمود الّسعو وزوجته    اح جرّ الشيخ  حيّ  من 2
 رائدة الّسعو للتحقيق 

 شباط  20

 يزن عبيد  من بلدة العيساوية  2

 مجد بشير 

 شباط  20

 شباط  20 استدعاء عايدة الصيداوي للتحقيق   القدس 1

 شباط  20 حسين عيسى  من باب العامود  1

 شباط  20 استدعاء رمزي العباسي للتحقيق   القدس 1

 وجدي سالمة من بلدة عناتا  2

 سامي أبو هنية  

 شباط  21

نفذت مخابرات االحتالل حملة  بلدة العيسوية من  16
اعتقاالت في بلدة العيسوية طالت 

 :شاًبا وهم 16
حسين شادي عبيد، حسين محمود 

عطية، أحمد كايد أبو عصب، 
عبدهللا أبو ريالة، محمد الرازم، 
نايف وسيم عبيد، قاسم منير 

درباس، محمد هيثم مصطفى، 
 إسماعيل ناصر 

،يوسف ناصر، علي وسيم عبيد، 
أحمد عطية، يزن عبيد، إسماعيل  
 محيسن، مجد أحمد، خالد محيسن 

 شباط  21

 شباط  21 محمد جويلس وادي حلوة في بلدة سلوان  حيّ  1

 شباط  21 عبادة صيام   من بلدة سلوان  2
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 .استدعاء  شقيقه "عبد هللا" للتحقيق

 شباط  21 يوسف صندوقة  من مدينة القدس 1

 شباط  22 كرم رائد عبده من بلدة جبل المكبر 1

 شباط  23 عامًا"    26محمد الفقيه"  من بلدة قطنة  1

 شباط  23 رائد حجازي   اح من حّي الشيخ جرّ  1

اعتقلت شرطة االحتالل أكثر من   من منطقة باب العامود  14
أطفال من منطقة   4سيدات و 10

باب العامود بالقدس وجميعهم من  
 .الضفة الغربية

 شباط  23

 شباط  23 ختام البيروس   من حّي الشيخ جّراح  1

 شباط  24 الفتى يوسف زكي رمالوي  من حّي عين اللوزة ببلدة سلوان 1

موظف األوقاف ومسؤول لجنة   من باب المجلس  1
 الصدقات خضر أبو هدوان 

 شباط  24

 شباط  24 األسير المحرر أحمد بكر ربيع  من بلدة بيت عنان  1

 شباط  24 مجد الوحش من بلدة بّدو  1

 شباط  24 محمد الرشق  مدينة القدس من 1

 رأفت قريع بو ديس أبلدة من  2

 محمد محسن 

 شباط  24

 شباط  25 محمد طاهر جبارين  قرب قرية لفتا المهجرة  1

 شباط  25 محمد وليد صالح الخنافسة  في بلدة أبوديس  1

 شباط  26 حسن زيارة  من مخيم قلنديا  2
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 هيثم اللوزي  

 شباط  26 عطون  عماد  المحتلة  بالقدس باهر صور بلدة 

 شباط  26 عدي تميم يحيى   باحات المسجد األقصى من  1

 شباط  27 خالد الزير اح جرّ   الشيخ حيّ  1

 شباط  27 ( المعتصم أبو) عطون  محمد  عماد  باهر  صور 1

 شباط  27 خلف موسى حّي الشيخ جراح  1

 شباط  27 حروب  عز العيّسوية  بلدة من 1

  وسام المحرر المقدسي األسير القديمة بالقدس السعدية حارة من 1
 كاشور 

 شباط  27

 بالقدس العامود  باب   منطقة في 1
 المحتلة 

 شباط  27 نّصار  شادي

 بلدة في  أيوب  بئر  َحيّ  سكان من 1
 األقصى المسجد  جنوب  سلوان

 الُمبارك

 شباط  27 رويضي  سعيد 

 رفع بتهمة القديمة بالبلدة منزلهما من 2
  في احجرّ  الشيخ َحيّ  في فلسطين علم

 القدس

 عالء ُعدي" المقدسيين لطفلينا
  10) العمر من البالغ" الحداد 
  البالغ" الحداد  بهاء محمد "و ،(أعوام
 (   عاماً   12) العمر من

 شباط  27

 بالقدس العامود  باب   منطقة في 21
 المحتلة 

  21 قوات االحتالل اعتقلت 
  القدس، مدينة من فلسطينيا
 محمد : وهم الفتية من معظمهم
 الحمص، أبو يوسف الخطيب،

 آدم النتشة، عدي دعنا، محمد 

 شباط  28
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 محمد  شقيرات، عيد  أبوعصب،
  دار  يوسف  شنطي، باسل غيث،
 محمد   مراغة، الرحمن عبد  داوود،

 غاشي صندوقة، ياسر صالح،
  محمود  كسواني، ايمان دهميش،
 محمد  الساليمة، أحمد  خضر،
  اسامة رميلة، أبو باسل هللا، نصر

 . عويضة محمد  فسفوس،

  ساعة  فيقوات االحتالل  اعتقلت  باب العامود  5
 كما  فتى، المساء من متأخرة
 .وشابين سيدتين عصرا  اعتقلت 

 شباط  28

 

 : شباطخالل شهر  رصدت ( يوضح قرارات اإلبعاد التي 2الجدول رقم )

 التاريخ  المبعد  مدة االبعاد  منطقة االبعاد 

 شباط  1 خديجة خويص  أشهر 6مدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 إبعاد عن البلدة القديمة  

 ودفع غرامة مالية 

 شباط  6 إسحق عفانة  مدة أسبوع 

لمدة خمسة أيام   عن بلدة صور باهر 
 وغرامة مالية 

 شباط  7 محمد سعيد عطون  

 إلى بلدة العيزرية

 وعدم رفع الرايات واألعالم 

 ألف شيكل   20كفالة بقيمة 

 احتفاالت في الشوارعوعدم إقامة 

 شباط  7 األسير المقدسي أحمد شويكي  لمدة أسبوع
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 اح عن َحّي الشيخ جرّ 

شيقل(  500ودفع كفالة مالية بقيمة )
 لكل منهم 

 مالك مطور لمدة شهرين

 محمد مطور

 شباط  15

واِد حلوة ببلدة   عن منزلهم في حيّ 
 سلوان

 شباط  22 ُعبادة وعبد هللا صيام الشقيقان   

 يوًما، 60 حتى القدس عن اإلبعاد 
  التظاهرات  في المشاركة من ومنعه
 والديه مقابلة من منعه، يوًما 30 لمدة
 اإلثنين  يوم  حتى

 شباط  26 جبارين  طاهر محمد  

 بالقـدس جراح  الشيخ َحيّ  عـن بعاد اإل
  تاريخ حتى المحتلة

  مالـي مبلغ ودفـع( 2022/ 03/ 06)
 ( شيكل 500) بقيمة

 شباط  28 "خلف موسى" المقدسـي الناشـط 

 

 خالل شهر شباط:   رصدت التي  منع السفر( يوضح قرارات 3الجدول رقم )

 التاريخ  االسم  نوع القرار/مدته 

 شباط  14 شيخ األقصى "رائد صالح"   قرار منع من السفر 

 شباط  20 عايدة الصيداوي  لمدة شهرقرار منع من السفر 

 شباط  20 رمزي العباسي  قرار منع من السفر 

 شباط  24 هنادي حلواني  .أشهر 5لمدة قرار منع من السفر 
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 :شباطخالل شهر  رصدت ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي 4الجدول رقم )

 التاريخ  اسم المواطن مدة القرار

 لمدة شهرين  الحبس المنزلي 

 أشهر في سجون االحتالل  3بعد قضاء 

 شباط  8 الحداداألسير محمد عزيز 

 شباط  8 الفتى محمد دويك   أيام  5الحبس المنزلي لمدة 

 شباط  14 خليل سالم  أيام  5مدة لالحبس المنزلي 

 أيام  5الحبس المنزلي لمدة 

 شيقل  2000 قدرها  مالية غرامة دفع شرط

 رمضان ومحمد الّسعو" 

 

 شباط  15

 الحبس المنزلي لمدة أسبوع  

 ودفع غرامة مالية 

 شباط  16 أمير فراس برقان  

 شباط  18 أحمد نجيب  أيام  5الحبس المنزلي لمدة 

 

 : شباطخالل شهر  رصدت ( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي 4الجدول رقم )

 التاريخ  اسم األسير  مدة الحكم الصادر

 شباط  1 حمزة كامل جرادات  سنوات  3السجن الفعلي لمدة 

 أشـهر 7السـجن الفعلي مــدة 

 شيـقـل 1000 غرامة مالية بقيمة

 شباط  2 جهاد هاني المحتسب  

مدة شهرين مع وقف لالسجن الفعلي 
 التنفيذ 

 غرامة مالية و 

 شباط  2 جهاد ناصر قوس 
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 شباط  2 محمد غيث  شهراً  24السجن الفعلي 

 شباط  2 محمود الحنيّطي  مدة سنة الفعلي السجن 

 شباط  7 عاًما    30ليث باسم كسابرة  أشهر 6السجن اإلداري لمدة 

 شباط  10 األسير أنس زحايكة  شهراً  45السجن الفعلي لمدة 

 شباط  11 عاماً   18عبود خضر  السجن الفعلي لمدة عام ونصف

 شباط  13 حاتم عقل  أشهر  6لسجن الفعلي لمدة ا

 شباط  13 عاماً   20معتصم عماد محمد عطون،  أشهر  9السجن الفعلي لمدة 

 شباط  13 عاماً  19حذيفة إياد محمد عطون،   أشهر  9السجن الفعلي لمدة 

  وسيم عواد  أشهر  9لسجن الفعلي لمدة ا

 الفتية عمر رسمي الرشق أشهر  5السجن الفعلي لمدة 

 محمد حمدي الجوالني و

 شباط  21

تجديد االعتقال اإلداري للمرة الثانية لمدة 
 أشهر  4

 شباط  21 محمود اللوزي 

 شهًرا 34السجن الفعلي لمدة 

 شيكل( 10000غرامة مالية بقيمة )

 وسيم ُتركي سرور 

 محمد علي صري 

 شباط  22

 شهور  6السجن الفعلي لمدة 

 شيكل(  2000غرامة مالية بقيمة )

 شباط  22 محمد روبين زايد 

 شباط  22 محمد حنش  أشهر 6تجديد االعتقال اإلداري لمدة 

 شباط  28 " السعد  أبو لؤي " األقصى المسجد  حارس (أشهر 6 لمدة)

  بيت  بلدة من" مسعود  بهجت " المقدسي الشاب   شهراً 12 مدة الفعلي السجن
   المحتلة القدس شمال حنينا

 شباط  28
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 : شباط ( يوضح االصابات التي سجلت خالل شهر5الجدول رقم )

 التاريخ  االصابات  مكان تسجيل االصابة 

 في مخيم شعفاط 

68 

أسفرت المواجهات التي اندلعت بين الشّبان وقوات االحتالل في مخيم  
  68شعفاط بالتزامن مع هدم منزل الشهيد “فادي أبو شخيدم” عن وقوع ) 

 :إصابة( توزعت على النحو التالي

إصابة باالختناق   60إصابات لشّبان بالرصاص المطاطي، ونحو   5
حاالت سقوط إثر   3ل مع جراء استنشاق الغاز الّسام، إلى جانب التعام

 .مالحقة االحتالل خالل المواجهات 

 شباط  1

 بلدة قلنديا 

1 

ُأصيب الشاب "خيري فيالة" من بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة 
 .برصاص مطاطي في الصدر نتيجة اندالع مواجهات في المنطقة

 شباط  7

 بلدة كفر عقب 

9 

االحتالل لبلدة كفر عقب شمال  مواطنين( خالل اقتحام قوات  9ُأصيب )
 .”صابات “بالصدر واالختناق وكسورالقدس المحتلة وكانت اإل

 شباط  7

 بلدة الرام 

1 

عامًا(    20تعرض المواطن “عبد هللا هاشم مرزوق” والبالغ من العمر )
ام شمال القدس المحتلة لعملية دهس من ِقبل أحد من سكان بلدة الرّ 

ع شرق القدس المحتلة، ُيذكر بأن  المستوطنين في منطقة دوار جب
 .المستوطن اَلَذ بالفرار بمركبته

 شباط  7

 مخيم شعفاط 

+ عشرات حاالت  1
 االختناق 

إصابة أحد الشبان بالرصاص المطاطي في قدمه وإصابة العشرات   
بحاالت االختناق، إثر اندالع مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في  

اطلق خاللها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع  ،مخيم شعفاط
 .صوب الشبان والمواطنين

 شباط  10

 بلدة سلوان

1 

تعرض المواطن المقدسي “محمد العباسي” للسقوط واإلصابة بسبب  
الدرجات التي قام المستوطنين ببنائها بهدف الوصول إلى مناطق  

 شباط  10
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الحفريات في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى الُمبارك وهو الطريق  
 .المؤدي إلى جامع العين في البلدة

 مخيم قلنديا 

1 

عامًا    42علي محمد حمد” والبالغة من العمر ُأصيبت المواطنة “ليالي 
من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بحالة اختناق بسبب  

استنشاقها الغاز المسيل للدموع خالل المواجهات التي اندلعت على 
حاجز قلنديا العسكري ، وقد تم نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي وغادرته  

 . في وقت الحق بعد تلقي العالج

 شباط  10

 بيت دقو 

حاالت  + عشرات 3
 تناق خاال

أطلقت قوات اإلحتالل المتواجدة في محيط البوابة المقامة على الجدار  
العنصري العازل بمحاذاة قريتي بيت دقو وبيت إجزا، الرصاص المعدني  
  المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين

مواطنين، وإصابة عدد من المواطنين بحاالت  3مما أدى إلى جرح  
 .عسيل للدمو اختناق جراء استنشاق الغاز الم

 شباط  11

 اح الشيخ جرّ 

16 

إصابة لفلسطينيين، إصابتين كانتا بالرصاص المطاطي،  16تسجيل  
مثلها   5إصابات بقنابل الصوت، و 5إصابات بغاز الفلفل، و  4و

مواجهات بين قوات االحتالل والمستوطنين اندالع  إثر  .اعتداء باأليدي
 وسكان َحيَّ الشيخ جراح. 

 شباط  12

 اح الشيخ جرّ 

1 

  قام مستوطنون برش غاز الفلفل على المقدسي "أحمد سمير عبيد" بحيّ 
، وتم نقله إلى مستشفى  اح أثناء تواجده في مركبته بالحيّ الشيخ جرّ 

 .المقاصد للعالج

 شباط  12

 بلدة أبو ديس 

1 

بمنطقة الكتف خالل المواجهات   إصابة أحد الُشبان بالرصاص الحيّ 
 التي اندلعت في بلدة أبو ديس، بعد أن اقتحمت قوات االحتالل البلدة.  

 شباط  14

 الشيخ جراح 

حاالت  + عشرات 4
 تناق خاال

اح على عدد من  الشيخ جرّ  اعتدت مجموعة من المستوطنين في حيّ 
برضوض   -، مما أدى إلى إصابة مواطن  المواطنين من أهالي الحيّ 

 شباط  14
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بحروق   -آخرين   3جراء اإلعتداء عليه بالضرب المبرح، وإصابة  
 .وحاالت اختناق جراء رش غاز الفلفل على وجوههم

 اح الشيخ جرّ 

3 

ألقى مستوطنون الحجارة على حافلة في مخيم شعفاط، وأصيب ثالثة   
 .بالقدس المحتلةاح الشيخ جرّ  رّكاب قرب حيّ 

 شباط  14

 اح الشيخ جرّ 

1 

تتلقى المقدسية "فاطمة سالم" العالج في مشفى المقاصد، عقب إصابتها  
اح  الشيخ جرّ  مرتين جراء اعتداء المستوطنين على منزل عائلتها في حيّ 

 .بالقدس المحتلة

 شباط  14

 اح الشيخ جرّ 

2 

اح بالقدس ُأصيب المسعف المقدسي "أحمد ركن" في حّي الشيخ جرّ 
كما و ُأصيب المصور المقدسي "رامي الخطيب" خالل تغطيته   المحتلة.

 األحداث في الحيّ 

 شباط  13

 اح الشيخ جرّ 

31 

إصابة( في حّي   31تعاملت طواقم الهالل األحمر الفلسطيني مع )
 شفى ستإصابات للم 6الشيخ جراح، ُنقلت منها 

 شباط  13

 في بلدة أبو ديس 

  250منها  300
 اختناق 

اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة حيُث بلغت  
حالة اختناق بالغاز السام   250إصابة منها   300عدد اإلصابات نحو 

 .بعدما أغرق الجنود حرم جامعة القدس بالقنابل الغازية

 شباط  15

 الشيخ جراح 

11 

راء إصابة جميعها ج  11بلغت عدد اإلصابات في َحّي الشيخ جراح  
االعتداء عليهم بالضرب من قبل المستوطنين وجنود االحتالل حسب ما  

 .فادت به جمعية األمل للخدمات الطبيةأ

 شباط  15

 باب العامود 

1 

قام مجموعة من قطعان المستوطنين باالعتداء على أحد المسنين خالل  
المواجهات التي اندلعت بباب العامود بالقدس المحتلة إثر تصدي  

 .الشبان لمظاهرة المستوطنين 

 شباط  17

 الشيخ جراح 

1 

هددت قوات االحتالل الفتى المقدسي "محمد العجلوني" وهو من ذوي 
، واعتقاله، فقط ألنه كان  االحتياجات الخاصة بضربه وطرده من الحيّ 

 شباط  21
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ُيردد “هللا أكبر”، وعقب ذلك قامت بضربه بوحشيٍة كبيرة؛ ما أدى لنقله  
 .المستشفىإلى 

 الشيخ جراح 

3 

  3أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 
اح، الشيخ جرّ  إصابات إثر اعتداء قوات االحتالل على األهالي في حيّ 

إضافة لتفتيش قوات االحتالل إحدى مركبات اإلسعاف خالل نقلها أحد  
 .المصابين

 شباط  21

 اح الشيخ جرّ  في حيّ 

2 

ُأصيبت السيدة "حنان السعو" وشقيقتها بعد االعتداء عليهما من قبل  
 .شرطة االحتالل

 شباط  21

 اح الشيخ جرّ  في حيّ 

1 

أصيب الناشط المقدسي محمد أبو الحمص نتيجة اعتداء قوات االحتالل 
عليه في حّي الشيخ جّراح بالقدس، ونقل على إثرها للمستشفى لتلقي  

 .العالج

 شباط  23

 بلدة حزما

2 

قام أحد قطعان المستوطنين بإطالق النار صوب مركبة المواطن 
الذي كان يرافقه، بعد  "جواد" المقدسي “محمد أبو خديجة” وشقيقه

تعرضهم لحادث سير مع مركبة المستوطن قرب بلدة حزما شمال شرق 
القدس المحتلة، حيُث قام بالنزول من مركبته وأطلق النار صوبهم ما  

 أدى إلصابتهما ووصفت حالتهم بالمتوسطة 

 شباط  25

 باب العامود 

36 

 إلى نقلت   منها 8" إصابة 37 معطواقم الهالل األحمر  تعاملت 
  6 العمر من  يبلغ  طفل اإلصابات  بين من ،"العالج لتلقي المستشفى

 الخاصة االحتياجات  ذوي  من وطفلة بالوجه، صوتية  قنبلة بشظايا أشهر
 . بالوجه

 شباط  28

 باب العامود 

280 

 

إصابة بسبب اعتداءات قوات   280تعاملت جمعية األمل مع أكثر من 
 العامود.االحتالل في منطقة باب 

 شباط  28
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 باب العامود 

1 

  العامود  باب   أمام أصيبت  والتي برقان منور  المقدسية الطفلةإصابة 
 "االحتالل قوات  قبل  من وجهها في صوت  بقنبلة

 شباط  28

 

 :شباطالتي رصدت خالل شهر  والتجريف( يوضح عمليات الهدم 6الجدول رقم )

 التاريخ  البند  المكان  نوع الهدم 

 االحتالل هدم 

 منزل

اقتحمت أعداد كبيرة من عناصر شرطة االحتالل مخيم   مخيم شعفاط 
شعفاط، وهدمت منزل الشهيد المعّلم فادي أبو شخيدم  

 . يدوًيا، وأغلقته بشكٍل كامل

 شباط  1

 هدم آليات االحتالل 

 منشأة تجارية 

هدمت آليات االحتالل منشأة تجارية "بركسات" تابعة   بلدة عناتا 
 . لعائلة حداد في بلدة عناتا

 شباط  2

ُتواصل ما ُتسمى بـِ "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل   بلدة سلوان تجريف أراضي 
اعتداءاتها في أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان  

جنوب المسجد األقصى الُمبارك، حيُث قامت باستدعاء  
 .البلدةشرطة االحتالل بعد اعتراض المواطنين وأهالي 

 شباط  7

 هدم آليات االحتالل 

 منزل

بلدة أبو  
 غوش 

قامت آليات االحتالل ِبهدم منزل المواطن 
المقدسي“محمد عبد الرحمن” من بلدة أبو غوش شمال  

 غرب القدس المحتلة، ُيذكر بأن المنزل قيد اإلنشاء. 

 شباط  7

 هدم قسري 

 منزل

َحّي رأس  
 العامود

المواطن المقدسي "محمود أبو  أجبرت سلطات االحتالل 
 دياب" على هدم منزله ذاتيًا في َحّي رأس العامود 

 شباط  11

 هدم قسري 

 منزلين 

بلدة صور  
 باهر 

أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عائلتي "دبش" و  
 "كركي"، على هدم منزلهما ذاتّيًا في بلدة صور باهر 

 شباط  12
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 هدم آليات االحتالل 

 منشأة تجارية 

هدمت قوات اإلحتالل قرب دوار أبو الشهيد في بلدة  ام بلدة الرّ 
ام، )بركس( يستخدم لبيع الخضار والفواكة تعود الرّ 

 .جابر ملكيته لعائلة

 شباط  14

 هدم آليات االحتالل 

 منشأة تجارية 

بلـدة بيت 
 حنينا 

هـدمت آليـات االحتالل اإلسرائيلي منشـأة قيـد اإلنشاء  
حنينا شمال القدس المحتلة َتعـوُد للمواطـن في بلـدة بيت 

 ."المقدسي "حسين الكسواني

 شباط  15

 هدم آليات االحتالل 

 منشأة تجارية 

بلدة بيت  
 حنينا 

هدمت آليـات االحتالل اإلسرائيلي منشـأة تجاريـة في  
بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة. َتعـوُد 

القـادر". ُيذكر أن المنشأة للمواطـن المقدسي "عـزت عبد 
قائمة منُذ عامين وُتستخدم كمعرض للسيارات، وتبلغ  

وقامت آليات االحتالل ِبهدمها دون   2م200مساحتها  
إخطار مُسبق، بهدف تغريم صاحبها تكاليف الهدم 

 .التي قد تصل إلى عشرات آالف الشواقل

 شباط  15

االحتالل عمليات هدم وتجريف ببلدة جبل  أجرت آليات  جبل المكبر  أراضي  تجريف
 .المكبر بجنوب شرق القدس المحتلة

 شباط  15

 هدم آليات االحتالل 

 منشأتين تجاريتين 

بلدة بيت  
 حنينا 

نفذت طواقم وآليات بلدية االحتالل في القدس عمليتي  
هدم في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، طالت 

إحداهما “لعائلة النتشة”،  منشأتين تجاريتين تعود 
واألخرى تعود “لعائلة قّصاص”، وذلك بذريعة البناء 

 .بدون ترخيص 
ُيذكر أن قوات االحتالل قامت بتضييق عمل الطواقم 

الصحفية ومنعتهم من االقتراب من محيط عملية الهدم  
 .وتوثيق الحدث 

 شباط  17

 هدم قسري 

 منزل

أجبرت ما ُتسمى بـِ بلدية االحتالل المواطن المقدسي   بلدة سلوان
“نسيب عبيد“ على هدم منزله ذاتيًا في بلدة سلوان 

 شباط  18
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جنوب المسجد األقصى الُمبارك بِحجة البناء دون 
 .ترخيص 

 هدم آليات االحتالل 

 ل خيل باسط

للخيل   اسطبلأزالت قوات االحتالل منشأة تستخدم ك   بلدة العيّسوية 
 .في بلدة العيّسوية شمال شرق القدس المحتلة

 شباط  21

منطقة   حفر وتجريف 
القصور  
 األموية  

أجرت سلطات االحتالل عمليات حفر وتجريف في  
منطقة القصور األموية وساحة حائط البراق بالقدس  

 .المحتلة

 شباط  21

 هدم آليات االحتالل 

 منشأة تجارية 

االحتالل باستكمال هدم منشأة تجارية  شرعت آليات  بلدة عناتا 
"بركس تجاري" كانت قد هدمت جزًءا منه بداية شهر  

شباط الجاري، يعود لعائلة “أبو حليمة”، في بلدة عناتا  
 .شمالي شرق القدس المحتلة

 شباط  24

 هدم آليات االحتالل 

 منزلين 

سكنيتين  هدمت آليات االحتالل منزل مكون من شقتين  بلدة عناتا 
يعود للمواطن المقدسي “رائد حجاج فهيدات” في بلدة  

 .عناتا شمالي شرق القدس

 شباط  24

 هدم آليات االحتالل 

 منزل

دمت آليات االحتالل منزل المواطن “محمود أبو  ه بلدة عناتا 
حليمة“ في منطقة عناتا والذي تبلغ مساحته نحو مائة  

 .متر مربع

 شباط  24

 االحتالل هدم آليات 

 خيمة التضامن 

حّي الشيخ  
 اح ّجرّ 

هدمت قوات االحتالل خيمة التضامن في حّي الشيخ  
 .اح وأزالت علم فلسطينّجرّ 

 شباط  23

 هدم قسري 

 منزل

في بلدة جبل  
 المكبر

أجبرت سلطات االحتالل المواطن المقدسي “إياد أبو 
جبل المكبر   سنينة” على هدم منزله ذاتًيا في بلدة

 .جنوب القدس المحتلة

 شباط  26
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 هدم قسري 

 منزل

في بلدة جبل  
 المكبر

أجبرت سلطات االحتالل المواطن المقدسي “علي  
محمد زعاترة” على هدم منزله ذاتيًا في قرية جبل  

المكبر جنوب القدس المحتلة بِقرار من بلدية االحتالل 
 .بِحجة البناء دون ترخيص 

 شباط  26

  بيت  بلدة قسري هدم 
 حنينا 

  بيت   بلدة في" شوامرة عائلة" االحتالل سلطات  أجبرت 
  قسًرا، منزلها هدم على  المحتلة القدس شمال حنينا
  سلطات  تفرضها التي الباهظة المالية للغرامات  تفادًيا

  يعيش  أنه يذكر بالهدم، آلياتها  قامت  ما إذا االحتالل
 . مأوى  بال أصبحوا أفراد  7 المنزل في

 شباط  27

 أكرم" المقدسي المواطن االحتالل سلطات  أجبرت  حّي واد قدوم  هدم قسري 
 بالقدس قدوم وادِ  َحيّ  في منزله هدم  على" الّساليمة
 .المحتلة

 شباط  27

 

 شباط: ( يوضح إخطارات الهدم واالخالء ومصادرة الممتلكات التي رصدت خالل شهر 7الجدول رقم )

 التاريخ  البند  المكان  اإلخطار 

َحّي الّشيخ   إخطار باإلخالء 
 جّراح 

أصدرت سلطات االحتالل أمًرا بإخالء منزل "عائلة  
سالم" في َحّي الّشيخ جّراح لصالح المستوطنين بِحجة "  

ألرض"، على أن يُنّفذ قرار اإلخالء  لملكية المستوطنين 
 ( لغاية 2022/ 3/ 1في الفترة الواقعة بين )

(1/4/2022)   

 شباط  1

بلدة  إخطار بالهدم 
 صورباهر

االحتالل إخطارًا نهائيًا لهدم منازل سلمت قوات 
ومالك دبش في  ،المواطنين المقدسيين عالء الكركي

 بلدة صورباهر 

 شباط  4
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قامت بلدية االحتالل بتوزيع إخطارات هدم بصورة   واِد الجوز  إخطار هدم 
عشوائية في المنطقة الصناعية بواِد الجوز بالقدس  

 .المحتلة

 شباط  7

جلسة محكمة/ قرار  
 مصادره 

أراضي َحّي  
 واِد الربابة 

ُعقدت اليوم جلسة في محكمة االحتالل “المركزية”،  
للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها أصحاب 

أراضي َحّي واِد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد 
األقصى الُمبارك ، ضد اعتداءات بلدية االحتالل  

”حدائق توراتية”  المتواصلة على أراضيهم وتحويلها إلى 
عن طريق ما تسمى بـِ ”سلطة الطبيعة”. ُيذكر بأن هذه  

 :األراضي تعود إلى عائالت سلوان وهم
سمرين”، “العباسي”، “قراعين”، “حجاج”، “عايد”، “

“عودة”،”أبو رميلة”، “صيام”، “أبو سنينة”، “شقير”،  
 .”“شويكي”، “دعنا”، “أبو خاطر”، “حسن الشيخ

المحامي مهند جبارة المحكمة   وخالل الجلسة، طالب 
“المركزية” بإبطال قرار محكمة “شؤون البلدية”، 

وتحويل هذه األراضي وإرجاعها ألصحابها دون إعطاء  
الحق للجمهور العام بدخولها، وسيتم اإلعالن عن  

 .القرار النهائي الحقًا، كما أوضح

 شباط  10

الحتالل، أوامر بمصادرة مـا يقارب  أصدرت سـلطات ا برّية السواحرة  استيالء على ممتلكات 
دونم( من أراضي برّية السواحرة الواقعة شرقي   1000)

 القدس المحتلة، والتي تعود ملكيتها لعائالت السواحرة
، من أجل تشديد الخناق على  .ستيطانيةاألغراض 

 . العاصمة المحتلة

 شباط  14

بلدة جبل   قرار هدم 
 المكبر

سلمت طواقم بلدية االحتالل في القدس المواطن 
المقدسي "إيهاب الحصيني" أمًرا بهدم منزله في بلدة 
  21جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وأمهلته )

 شباط  16
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يوًما( لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه، 
وتغريمه بتكاليف الهدم. ويذكر أن منزل عائلة  

، ومنذ ذلك الوقت  2017الحصيني مقام منذ عام  
وبلدية االحتالل ُتالحق العائلة، وقامت بمخالفتها  

ألف شيقل، ومثلها   45مرتين، في المرة األولى مبلغ 
 .في المرة الثانية، ودفعتها العائلة

بلدة جبل   أوامر هـدم وبالغات 
 المكبر

اقتحمت شرطة وبلدية االحتالل َحّي الصلعة والشارع  
بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، األمريكي في  

وقامت بتوزيع أوامر هـدم وبالغات للسكان والمواطنين  
 .لمراجعتهم

 شباط  16

  تأجيل البت في قضية
 خالءإ

حّي واِد 
 الربابة 

قامت ما ُتسمى بـِ "محكمة الصلح" التابعة لالحتالل  
بتأجيل البت في قضية أرض المواطن "داود األشقر"  

لربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى  في حّي واِد ا
 2022\6\30 الُمبارك حتى تاريخ

 شباط  16

بطن   حيّ  إخطار هدم 
 الهوى 

أخطرت سلطات االحتالل المواطن المقدسي "محمد 
  بطن الهوى ببلدة سلوان  قراعين" ِبهدم منزله في حيّ 

 شباط  17

قراًرا بهدم منزل المواطن أصدرت سلطات االحتالل   بلدة العيّسوية  قرار هدم 
المقدسي "نسيب عبيد" في بلدة العيّسوية شمال شرق  

القدس المحتلة، لتهدم بهذا القرار حلم عبيد ببناء منزل 
 .يتسع له وألطفاله الخمسة

 شباط  20

عين   حيّ  قرار هدم 
 اللوزة

سلمت بلدية االحتالل الشاب المقدسي "فراس الرجبي"  
  عين اللوزة ببلدة سلوان  قراًرا بهدم منزله في حيّ 

 شباط  21

بلدة جبل   منع البناء 
 المكبر

اقتحمت قوات االحتالل “َحّي بِشير” في بلدة جبل   
المكبر جنوب القدس المحتلة وسلمت المواطن المقدسي 

 شباط  22
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"محمود بِشير" إنذاًرا بمنع البناء في أرضه الواقعة في 
 .البلدة

َحّي الشيخ   تجميد إخالء 
 جراح 

أصدرت محكمة االحتالل قراًرا بتجميد إخالء “عائلة  
سالم“ من منزلها في َحّي الشيخ جراح بالقدس المحتلة  
بـِشرط إيداع مبلغ مالي في صندوق المحكمة. وكانت  

العائلة تسلمت قراًرا بإخالئها من منزلها خالل الفترة ما  
بين األول من آذار إلى األول من نيسان المقبلين،  

 .ح مستوطنين يدعون ملكيتهم لألرض لصال

 شباط  22

أخطرت فوات االحتالل صاحب أحد المحال التجارية   جبل المكبر  إخطار هدم 
جبل المكبر جنوب القدس  بلدة بمنطقة الجسر في

المحتلة بالهدم، ما اضطر صاحب المحل إلى تفريغ  
 .محتوياته

 شباط  21

أفرغت عائلة جعافرة سلسلة من المحال التجارية، بعد    إخطار هدم 
قرار من بلدية االحتالل بهدمها. ُيذكر أن بلدية  

بعد بناء الشارع    2013االحتالل صادرت األرض عام 
 .عائلة من هذه المحال  12األمريكي، وتعتاش  

 شباط  21

بلدة جبل   إخطار هدم 
 المكبر

أخطرت قوات االحتالل محاًل بالهدم في بلدة جبل  
 المكبر، خالل اقتحام البلدة 

 شباط  23

أخطرت قوات االحتالل “عائلة شقيرات” بهدم جزء من    إخطار هدم  إخطار هدم 
بلدة  ألف شيقل" في  18منزلها وغرامة مالية بقيمة " 

 .جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

 شباط  24

حّي رأس   استيالء على ممتلكات 
 العامود

استولت جمعيات استيطانية اليوم على عقار جديد في   
حّي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى  

الُمبارك، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين  
 بحراسة عناصر من شرطة االحتالل المبنى السكني  

 شباط  24
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بلدة جبل   إخطار هدم 
 المكبر

مقدسًيا بإخالء متجره  أخطرت سلطات االحتالل مواطنًا 
الواقع في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة خالل  

 .أيام، تمهيًدا لهدمه 3

 شباط  25

 

 : شباط( يوضح هذه االنتهاكات التي سجلت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر 8الجدول رقم )

 التاريخ  انتهاك المؤسسات 

أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت تستجيب مباشرة لطلبات  "مركـز صـدى سـوشـال"َأكَّد 
 سلطات االحتالل 

شكوى( تتعلق بانتهاكات على مواقع التواصل االجتماعي خالل العام    1539حيُث تلقى المركـز )
 2020%( عن العام 32الماضي بنسبة زيادة )

 شباط  5

االحتالل مكتب لجنة الصدقات التابعة  اقتحمت عناصر من مخابرات االحتالل برفقة شرطة 
 . لدائرة األوقاف اإلسالمية والذي يقع أعلى مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى الُمبارك

وأجرت عناصر االحتالل عمليات تفتيش واسعة ودقيقة في المكان، ثم صادرت ملفات وأجهزة، 
 ثم غادرت المكان 

 شباط  6

سي الواصل بين بلدة أبو ديس والسواحرة قرب جامعة القدس أغلقت قوات االحتالل الشارع الرئي
"أبو ديس" وأعاقت وصول الطلبة إلى الجامعة. وكانت قوات االحتالل قد قامت بتركيب بوابة في  

جدار الفصل أمام جامعة القدس "أبوديس" الستخدامها في قمع الطالب بعد اقتحام المنطقة ثم  
 .انسحبت بعد ذلك

 شباط  8

 

 :شباطخالل شهر والتي رصدت ( المشاريع االستيطانية المعلنة 9الجدول رقم )

 التاريخ  االجراءات االحتاللية  المنطقة 
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أقرت "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية االحتالل في القدس، خطة  في القدس
وحدة استيطانية على أرض تقع بين مستوطنة "التلة   1500لبناء  

 عة العبرية شرق القدسالفرنسية" والجام

 شباط  3

أعلنت ما ُتسمى بـِ "وزارة البناء واإلسكان" التابعة لالحتالل، عن   في القدس
  5وحدة استيطانية(، في مباٍن من   5250الموافقة على خطط لبناء )

 طابًقا، بالقرب من حديقة الحيوانات في القدس 12إلى 

 شباط  6

التابعة لبلدية االحتالل في القدس، على سلسلة  صادقت لجنة المالية  في القدس
مشاريع ومخططات تهدف لربط مستوطنات القدس، حيث تم رصد 
نحو مليار شيقل لهذه المشاريع الهادفة لتكريس السيادة االحتاللية  

 .على المدينة
ووفقًا لمخطط بلدية االحتالل، سيتم إقامة مشاريع بنى تحتية، وشبكة  

خط القطار الخفيف من أجل ربط  طرقات، وتحديث وتوسيع
 .المستوطنات في شرقي القدس باألحياء الغربية في المدينة

 شباط  8

ما ُتسمى بمنظمة “إلعاد” االستيطانية اليمينية ُتدير مزرعة تعليمية   في القدس
زراعية للشباب في مدينة القدس، لتطوير المنطقة التي تطمع بالسيطرة  

األخيرة وتحت رعاية بلدية االحتالل في القدس، عليها. وخالل األشهر 
نظمت ما ُتسمى بجمعية “إلعاد” أنشطة تعليمية للشباب في منطقة  
زراعية في شرقي القدس، تمتد جزئًيا على أراض فلسطينية خاصة  

تطمع “إلعاد” في السيطرة عليها. وتم تعريف هذه األنشطة على أنه  
”سلطة الطبيعة والمتنزهات”، مشروع مشترك بين الجمعية وما تسمى بـ

  2019وأصبح ممكًنا بعد أن وقع رئيس البلدية موشيه ليون عام 
أوامر تنسيق الحدائق، لتطوير منطقة فلسطينية خاصة، حيث تقع  

أبو طور وبلدة  المنطقة الزراعية الممتدة بين “جبل صهيون” وحيّ 
” الذي سلوان. وأصبح المكان مؤخًرا وجهة رئيسية للتنظيم “اليميني

 .يدير متنزه “مدينة داوود” في سلوان والحفريات األثرية في المنطقة

 شباط  17
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َنشرت بلدية االحتالل نموذج لمدينة صناعية جديدة وشارع على    بلدة السواحرة الشرقية
البحر الميت في “واِد الّديماس” المحاذي لبلدة السواحرة الشرقية 

 المكبر بمنطقة َحّي الّصلعة بجبل 

 شباط  22

 

 :شباط خالل شهر التي رصدت ( يوضح اعتداءات المستوطنين 10الجدول رقم )

 نوع االعتداء  الموقع االعتداء التاريخ 

قام أحد المستوطنين ِبدهس الشاب المقدسي "أحمد محمود  شباط  1
 العباسي" عند باب المغاربة والذ بالفرار

عند باب  
 المغاربة

 دهس

اعتدى أحد قطعان المستوطنين على الناشط المقدسي "محمد  شباط  4
أبو الحمص" بالضرب على وجهه بآلـه حادة خالل مظاهرة 

 الشيخ جّراح األسبوعية ِضّد االستيطان 

حّي الشيخ  
 جّراح 

 الضرب

محاولة مستوطن، إحراق   أحبط أهالي حّي الشيخ جّراح شباط  4
 مركباتهم في الحيّ 

حّي الشيخ  
 جّراح 

اعتداء على  
 ممتلكات 

 استفزاز  باب العامود  .قام أحد المستوطنين برفع علم االحتالل عند باب العامود  شباط  6

تعرض المواطن “عبد هللا هاشم مرزوق” والبالغ من العمر  شباط  7
س المحتلة لعملية  عامًا( من سكان بلدة الرام شمال القد   20)

دهس من ِقبل أحد المستوطنين في منطقة دوار جبع شرق 
 .القدس المحتلة، ُيذكر بأن المستوطن اَلَذ بالفرار بمركبته 

 دهس ام بلدة الرّ 

قام مجموعة من قطعان المستوطنين باالعتداء على مركبات  شباط  8
المواطنين بعد انتشارهم بشكٍل مكثف في محيط دوار بلدة 

 .مخماس ومدخل مستوطنة كوخاغ يعقوب 

دوار بلدة  
 مخماس 

اعتداء على  
 ممتلكات 

تجول عدد من المستوطنون بالسالح في َحّي الشيخ جراح  شباط  9
 بالقدس المحتلة 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 
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تعرض المواطن المقدسي “محمد العباسي” للسقوط واإلصابة   شباط  10
المستوطنين ببنائها بهدف الوصول بسبب الدرجات التي قام 

إلى مناطق الحفريات في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى  
 .الُمبارك وهو الطريق المؤدي إلى جامع العين في البلدة

 إيذاء جسدي  بلدة سلوان

ُأقيم عقد قران المستوطن المتطرف "يشاي بيرل" )ابن الحاخام   شباط  10
 قصى الُمبارك رابي مناحيم ( في باحات المسجد األ

باحات  
المسجد 
 األقصى 

ماكن  أاقتحام 
 عبادة 

أدى مستوطنون رقصات استفزازية في أرض “عائلة سالم“ في  شباط  11
َحّي الشيخ جّراح بالقدس المحتلة وذلك بالتزامن مع انتشار 

 . مكثف لقوات االحتالل والمستوطنين في الَحيّ 

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 استفزاز 

اعتدى المستوطنون المتطرفون على كافة أفراد العائلة التي  شباط  11
سيشّردها االحتالل وسُيجبرها على إخالء منزلها في األيام  

 .القادمة

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 اعتداء جسدي

اقتحم عضو برلمان االحتالل “الكنيست” ، إيتمار بن غفير،   شباط  11
جّراح  بعدما أعلن عن نيته فتح مكتب له في َحّي الشيخ 

 بالقدس المحتلة 

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 اعتداء واستفزاز 

اقتحمت مجموعات من المستوطنين َحّي الشيخ جّراح، وسط   شباط  11
 .حماية عناصر من شرطة االحتالل

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 استفزاز 

اعتدت قوات االحتالل وعدد من المستوطنين على األهالي  شباط  11
والصحفيين بِحيَّ الشيخ جّراح بالضرب ورش والمتضامنين 

 .غاز الفلفل

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 اعتداء 

اعتدت قوات االحتالل ومجموعة من المستوطنين على   شباط  12
المواطن المقدسي"ناصر قوس" مدير نادي األسير بالقدس أثناء  

تواجده في َحّي الشيخ جّراح بالقدس المحتلة،كما تم االعتداء  
 .”الناشط المقدسي “محمد أبو الحمص على 

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 اعتداء جسدي 
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عمل الطواقم الصحفية في َحّي   ةقام قطعان المستوطنون بعرقل شباط  12
الشيخ جّراح ووضعوا العلم اإلسرائيلي وأياديهم على عدسات 

 .الكاميرات 

َحّي الشيخ  
 جّراح 

منع الطواقم  
 الصحفية 

الشيخ جراح  اعتدى المستوطنون على ممتلكات أهالي حيّ  شباط  12
 . ومركباتهم وقاموا بتكسيرها

َحّي الشيخ  
 جّراح 

اعتداء على  
 ممتلكات 

قام مستوطنون برش غاز الفلفل على المقدسي "أحمد سمير  شباط  12
، وتم  الشيخ جراح أثناء تواجده في مركبته بالحيّ  عبيد" بحيّ 

 .نقله إلى مستشفى المقاصد للعالج

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 اعتداء جسدي

قام عدد من الُشبان المقدسيين بإخراج مجموعة من   شباط  14
المستوطنين الذين اقتحموا مسجد قرية لِفتا المهجرة شمال غرب 

 القدس المحتلة، وأدوا رقصات تلمودية داخله

مسجد قرية 
 لِفتا المهجرة 

اقتحام أماكن  
 عبادة 

الشيخ جراح على   اعتدت مجموعة من المستوطنين في حيّ  شباط  14
، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين من أهالي الحيّ 

برضوض جراء اإلعتداء عليه بالضرب المبرح،  -مواطن 
بحروق وحاالت اختناق جراء رش غاز   -آخرين   3وإصابة 

 .الفلفل على وجوههم

الشيخ   حيّ 
 اح جرّ 

 اعتداء جسدي

طارات إقام عدد من المستوطنون بتحطيم زجاج وعطب  شباط  14
 مركبات السكان واألهالي والمتضامنين في َحّي الشيخ جّراح 

َحّي الشيخ  
 جّراح 

اعتداء على  
 ممتلكات 

قام أحد المستوطنين بتهديد المواطنة المقدسية “فاطمة سالم“  شباط  14
القدس بـِحرقها هي وأبنائها داخل منزلها في َحّي الشيخ جراح ب 

وتخلي منزلها مطلع الشهر  المحتلة، في حال لم ُتغادر الحيّ 
 .القادم لصالح الجمعيات االستيطانية

َحّي الشيخ  
 جّراح 

 اعتداء  جسدي

عضو كنيست االحتالل "بن جبير" يواصل استفزاز األهالي في  شباط  14
َحّي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث عاد مرة أخرى إلى 

 .التي نصبها في الحيّ الخيمة 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 
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قام المستوطنون بمضايقة الصحفيين في َحّي الشيخ جراح  شباط  14
بمدينة القدس المحتلة، ومنعتهم من توثيق األحداث وممارسة 

 .عملهم

َحّي الشيخ  
 جراح 

منع الطواقم  
 الصحفية 

ين كانت مستوطًنا على مركبات تعود لمقدسي 30اعتدى نحو   شباط  14
اح في القدس المحتلة، إذ قاموا  مركونة في منطقة الشيخ جرّ 

 .مركبة 11بتكسير زجاج وثقب إطارات نحو  

َحّي الشيخ  
 جّراح 

اعتداء على  
 ممتلكات 

اقتحم عضو كنيست االحتالل "إيتمار بن جبير" أرض عائلة    شباط  15
ل )سالم( في َحّي الشيخ جراح مجدًدا بالتزامن مع إغالق المداخ

المؤدية إلى منزل العائلة حيُث انتشرت قوات االحتالل في 
المكان بشكٍل ُمكثف. كما اقتحم عضو كنيست االحتالل "يوف 

 ."ايش" الَحّي وتواجَد في "خيمة العضو بن جبير

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 

( بمنطقة َحّي  1عزز المستوطنون من تواجدهم في )شارع رقم  شباط  15
 .في القدس المحتلةالشيخ جراح 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 

جدد قوات االحتالل والمستوطنون اعتداءهم على المواطنين   شباط  16
والمتضامنين في حّي الشيخ جّراح شرق مدينة القدس المحتلة،  

حيُث الحقت عناصر من شرطة االحتالل النشطاء 
ت والمتضامنين المتواجدين في الَحّي إلسناد األهالي، واعتد 
عليهم بالضرب والدفع، وسط فرض ِحصار وإغالق في 

المكان، ُيذكر أن التوتر يسود في الحّي إثر قيام عضو كنيست  
االحتالل المتطرف “إيتمار بن غفير” إعادة فتح مكتبه  

االستفزازي في أرض )عائلة سالم( في الجانب الغربي من  
 .الحيّ 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 اعتداء

توطنين المتطرفين بشتم الحاجة "فاطمة سالم" في  قام أحد المس شباط  16
 .حّي الشيخ جّراح

َحّي الشيخ  
 جراح 

 اعتداء

أدى مجموعة من قطعان المستوطنين طقوسًا تلمودية عند باب  شباط  16
 .الساهرة بالقدس المحتلة

 استفزاز  باب الساهرة 



32 
 

رسالة قام قادة مستوطنات "غالف القدس" المتطرفون بإرسال    شباط  16
إلى رئيس حكومة االحتالل يطلبون تنفيذ القانون بإخالء “قرية 

الخان األحمر” التي اعتبروها أنها تأتي في محور مركزي 
واستراتيجي يؤدي إلى "عاصمة إسرائيل" في إشارة للقدس. 

ويسعى هؤالء المتطرفون إلى التحريض والتأثير للضغط من  
 .البدوية شرق القدسأجل دعم خطة إخالء قرية الخان األحمر 

وكانت ما ُتسمى بـِ "المحكمة الُعليا" التابعة لالحتالل ستستمع  
بحلول السادس من الشهر المقبل في جلسة أخيرة، لرد "ممثل 

الدولة/ الحكومة" اإلسرائيلية، بشأن إخالء القرية البدوية، وذلك  
بعد أن رفضت المحكمة سابقًا طلب الحكومة بتأجيل الرد 

وُيذكر أن حكومة االحتالل تحاول الترويج لخيار   لوقت آخر.
إخالء القرية إلى أراٍض مجاورة وهو ما يرفضه السكان، فيما  

ستنظر المحكمة العليا في جلستها األخيرة بقرار الحكومة حول 
 .خطة اإلخالء التي كانت فد أقرتها مسبقا

قرية الخان  
 األحمر 

 تحريض 

توطنين باالعتداء على أحد قام مجموعة من قطعان المس  شباط  17
المسنين خالل المواجهات التي اندلعت بباب العامود بالقدس 

 .المحتلة إثر تصدي الشبان لمظاهرة المستوطنين

 اعتداء جسدي باب العامود 

قام أحد المتطرفين المستوطنين بإستفزاز “وفد األونروا” الذي   شباط  18
الشيخ جراح والمتواجدين  قام اليوم بزيارة العائالت في َحّي 

 وتصويرهم 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 

قام قطعان المستوطنين بإستفزاز األهالي والمتضامنين في َحّي   شباط  18
 الشيخ جراح برفع العلم اإلسرائيلي 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 

قام المستوطن "إيتمار بن جبير" بِحمل السالح بحضور شرطة  شباط  18
 .االحتالل، خالل اقتحام حّي الشيخ جّراح

َحّي الشيخ  
 اح جرّ 

 استفزاز 
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أدى أحد المستوطنين عند باب القطانين، طقوًسا تلمودية  شباط  18
استفزازية بِحراسة شرطة االحتالل، حيُث قامت شرطة  
االحتالل بمنع الُشبان من المرور للصالة في المسجد 

 .األقصى

عند باب  
 القطانين 

 استفزاز 

 اقتحم عضو كنيست االحتالل المتطرف "إيتمار بن غفير" حيّ  شباط  20
الشيخ جراح، لألسبوع الثاني على التوالي، وقام بوضع مكتبه  

وأغلق الّشارع. وفي خطوة استفزازية قام بِنقل مكتبه   وسط الحيّ 
 أمام منزل عائلة الّسعو في الحيّ 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 

قتحم عضو كنيست االحتالل "إيتمار بن غفير" حّي الشيخ  ا شباط  21
 .اح بالقدس المحتلة، ونصب خيمتين جديدتين فيهجرّ 

َحّي الشيخ  
 جراح 

 استفزاز 

ن بتحّطيم زجاج مركبة  يمجموعة من قطعان المستوطن قام   شباط  22
تعود ألحد المواطنين المقدسيين في َحّي واِد حلوة ببلدة سلوان 
جنوب المسجد األقصى الُمبارك واالعتداء على من بداخلها 

 .بـِرش الغاز الُمسيل للدموع عليهم

َحّي واِد حلوة  
 ببلدة سلوان 

اعتداء على  
 ممتلكات 

مجموعة من قطعان المستوطنين بالهجوم واالعتداء بشكٍل  قام  شباط  22
وحشي على صاحب أحد المحال التجارية في مدينة القدس 
وتكسير محتويات المتجر مما َتَسبب بأضرار جسدية ومادية  

 .له

َحّي الشيخ  
 جراح 

اعتداء على  
 ممتلكات 

اعتدى مستوطنون على المرابطة المقدسية نفيسة خويص   شباط  23
 .تواجدها في حّي الشيخ جراحأثناء 

حّي الشيخ  
 جراح 

 اعتداء جسدي

انطلقت مسيرة لقطعان المستوطنين في شوارع مدينة القدس،  شباط  23
حيث قامت شرطة االحتالل ِبنشر الحواجز الشرطية في 

 .المنطقة

 استفزاز  مدينة القدس 

قام أحد قطعان المستوطنين بإطالق النار صوب مركبة   شباط  25
المواطن المقدسي “محمد أبو خديجة” وشقيقه الذي كان يرافقه،  

 إيذاء جسدي  بلدة حزما
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بعد تعرضهم لحادث سير مع مركبة المستوطن قرب بلدة حزما 
شمال شرق القدس المحتلة، حيُث قام بالنزول من مركبته 
 وأطلق النار صوبهم ما أدى إلصابتهما ووصفت حالتهم 

 بالمتوسطة 

اعتدى مستوطنون الليلة الماضية على أهالي حّي الشيخ جراح   شباط  24
والمتضامنين معهم، وقاموا باستفزازهم، وسط حماية من قوات  

 .االحتالل المدججة باألسلحة 

حّي الشيخ  
 اح جرّ 

 اعتداء

العلم تهّجم مستوطن على شاب فلسطيني بسبب رفعه  شباط  24
الفلسطيني في الحّي، وسط حماية عناصر من قوات وشرطة 

 .”االحتالل “اإلسرائيلي

حّي الشيخ  
 جراح 

 اعتداء

 إلقامة دعوات  بإطالق  المستوطنين قطعان من مجموعة قام شباط  27
  الشيخ َحيّ  واقتحام( 2022/ 2/3) الموافق األربعاء يوم  مسيرة
 . المحتلة بالقدس جراح

حّي الشيخ  
 جّراح 

 استفزاز 

 حيّ " غفير  بن ايتمار" المتطرف االحتالل كنيست  عضو  اقتحم شباط  27
 . األهالي الستفزاز مواصلة في احجرّ  الشيخ

حّي الشيخ  
 جّراح 

 استفزاز 

  وفد  بإستضافة" غفير  بن  إيمتار" المتطرف الكنيست  عضو قام شباط  28
 شرطة  أن ُيذكر المحتلة، بالقدس جراح  الشيخ َحيّ  في أمريكي

  مراقبة كاميرات  بتركيب  الصباح ساعات  خالل قامت  االحتالل
 . الَحيّ  في خيمتة  بمحيط

حّي الشيخ  
 جّراح 

 استفزاز 

 

 : شباط( يوضح اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى خالل شهر 12لجدول رقم )ا

 عدد المستوطنين  تاريخ االقتحام 

 مستوطًنا  194 شباط  1

 مستوطًنا  278 شباط  2
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 مستوطناً  172 شباط  3

 مستوطًنا  144 شباط  6

 مستوطًنا  147 شباط  7

 مستوطًنا  157  شباط  8

 مستوطًنا  153  شباط  9

 مستوطًنا  161  شباط  10

 مستوطًنا  156  شباط  12

 مستوطًنا  159 شباط  13

 مستوطًنا   218 شباط  14

 مستوطًنا  342  شباط  15

 مستوطًنا  364  شباط  16

 مستوطًنا   274 شباط  17

 مستوطًنا  119 شباط  20

 ا مستوطنً  152  شباط  21

 ا مستوطنً   281 شباط  22

 ا مستوطنً  178 شباط  23

  مستوطناً  133 شباط  24

 مستوطًنا  125 شباط  27
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في   واإلعالم العامةالمعلومات المرفقة في الجداول أعاله تم رصدها بشكل يومي من خالل وحدة العالقات 
 محافظة القدس.

 

 لمزيد من المعلومات: 

Email: pr.unit@jergov.ps                            Mobile: +970 569 126 911 

 

 في محافظة القدس الشريف. واإلعالم إعداد: وحدة العالقات العامة
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