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 المكان االعتقال المعتقل  التاريخ 
لهم إلى كنيسة القيامة من  و لدى محاولة وص اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  أيار  1

 .أجل الصالة في سبت النور 
اعتقال أربعة شبان عرف منهم:عمر أبو اسنينة   أيار  1

 عام   17والطفل أنس جبارين، 
 الشيخ جراح حي من 

 محمد نبيل بشير  أيار  2
 محمد إبراهيم بشير 
 فادي نضال بشير 

 بشير محيي  

تم اعتقالهم من منطقة باب العامود بحجة  
 االعتداء على مستوطن. 

 عبدهللا حسين الخطيب   أيار  2
 محمد حمزة مبارك  
 أيمن خضر عقاب 

 نديم عبد الحميد الخطيب 

 من بلدة حزما 

 مجدي خالد الهدرة  أيار  2
 محمد أبو جمعة 

 من بلدة الطور 

 من منطقة باب العامود  هويتهم اعتقال شابين وفتى لم تعرف  أيار  2
 عن حاجز قلنديا العسكري  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  أيار  2
 الفتى حمزة الصباح  أيار  2

 الناشط سامر أبو عيشة 
 من حي الشيخ جراح 

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

 

 2021من عام   أيارخالل شهر  في محافظة القدس رصد االنتهاكات لالتقرير التفصيلي 
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 من مدينة القدس عمر مهدي العجلوني  أيار  2
 اعتقال أربعة شبان وفتاة، عرف منهم:  أيار  3

 أحمد فراج
 خضير جمال أبو 
 محمد عقبة 

 من حي الشيخ جراح 

 عبد الرزاق بيضون  أيار  3
 محمد حليسي 

 من البلدة القديمة 

من بلدة بيت حنينا، بعد االعتداء عليه   اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  4
 بالضرب.

 بدر أبو عصب  أيار  4
 أيوب بدر أبو عصب 

 عبد هللا بدر أبو عصب 
 أحمد كايد أبو عصب 

 محمود نصر هللا 

 من بلدة العيسوية 

 من مدينة القدس عام  70داوود عبد الرحيم حمودة، أيار  4
 من  باحات المسجد األقصى سكان بلدة بيت دقو  - المنتصر باهلل ضرار ريان   أيار  4
 عمر الخطيب  أيار  4

 محمود الكرد
 الشابة تاال عبيد 

 من حي الشيخ جراح 

 سلوان من بلدة  الفتى علي الطويل  أيار  4
 عام   22األسير المحرر محمد وحيد حمد الخطيب، أيار  5

 عام   17عبد هللا مراد فريد الخطيب،
 عام  18عز أسامة صالح الدين،

 عام   16صالح أسامة صالح الدين، 
األسير المحرر مهدي حسين عيادة صالح  

 عام  18الدين،

 من بلدة حزما 
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 الشابة سوار قاسم  أيار  5
 خليل عودة 

 سيف حمودة
 محمد النتشة 

 يزن عبيد 
 مصطفى مطلق 
 بركات الزعتري 

 أنس عبيد 
 عاصم عطون 
 محمد عباسي 

 مصطفى مطير 
 محمد أبو خضير 
 جمال أبو خضير 

 من حي الشيخ جراح 

 من البلدة القديمة  عبد الهادي عودة  أيار  5
 امين سر حركة فتح في القدس شادي مطور أيار  6

 نور الشلبي 
 شادي الخاروف 

 الشقيقين آدم وبشار يعيش 
 إسالم غتيت  

 جالل الجعبري 
 أحمد سراحنة 

 شفيق طه 
 يوسف سرحان 
 معتز درويش
 أدهم شرقاوي 
 محمد شويكي 

 من حي الشيخ جراح 
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 محمد شريتح  
 زكريا الجعبري 

 من باب السلسلة  حارس المسجد األقصى بدر الرجبي أيار  6
 من بلدة صور باهر  محمد دنديس أيار  6
 من حي الشيخ جراح  أحمد محمد درباس أيار  6
 من باب األسباط  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  أيار  6
 من بلدة العيسوية  محمد خليل أيار  6
اعتقال ُمسّن لم تعرف هويته عقب انتهاء صالة   أيار  7

 الجمعة
 من البلدة القديمة 

 حي الشيخ جراح   من صالح دياب  أيار  7
 الزعانين عرين  أيار  7

 مفيد سعيدة 
 من حي واد الجوز 

 من حي الشيخ جراح  عريب محمود  أيار  7
 موظف لجنة إعمار المسجد األقصى  حسام سدر أيار  7

مسؤول قسم النظافة في المسجد األقصى رائد  
 زغير 

 من المسجد األقصى 

 أنور الباسطي  أيار  7
 صالح إدريس

 أحمد خواجا
 محمد خواجا
 مؤمن جبالي 

 سليم يوسف 
 إبراهيم الصوص 

 صالح دياب 
 محمد الرشق 
 محمد شويكي 

 من مدينة القدس
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 أحمد أبو خويص 
 محمد شريح 
 عريب شلش 

 جمال الحسيني 
 رائد زغير 

اعتقل عشرات المصليين أثناء عودتهم عبر حاجز   أيار  7
 قلنديا العسكري.

 حاجز قلنديا العسكري 

 مدير مكتب إقليم القدس عادل أبو زنيد  أيار  8
 عضو إقليم القدس عاهد الرشق 
 أحمد الصفدي  
 رامي الفاخوري  
 جهاد قوس 
 ُعبادة نجيب  
 عمار كستيرو  
 تامر خلفاوي  
 محمد حزينة  
 ابراهيم النتشة  

 روحي كلغاصي 
 أمجد غروف 
 ثائر أبو الفي  
 محمد أبو الفي  
 منصور محمود  
 د.أشرف األعور 
 جمال الغول 
 جميل العباسي  
 معتز الرجبي  

 من أنحاء متفرقة في مدينة القدس
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 محمد خالد عويسات  
 يزن جابر  
 جهاد مرعي  
 بركات الزعتري  
 أحمد العباسي  
 إسحاق الحداد 
 محمد حزينة  
 يوسف أبو حزينة  
 ليث غيث  

 من حي الشيخ جراح  الشابة مريم العفيفي  أيار  8
 الشيخ جراح من حي  شبان لم تعرف هويتهم  5اعتقال  أيار  8
 من باب العامود  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  9
 من بلدة شعفاط  عام  59األسير المحرر ناصر أبو خضير، أيار  9
 من باب حطة  اعتقال عدد من الشبان عرف منهم أنس عابدين  أيار  9

 من باب األسباط  محمد غريب  أيار  10
 الغزالي من  ساحة  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  10
 هشام الساليمة  أيار  10

 ء هشام الساليمة الآ
 محمد هشام الساليمة 

 من الشيخ جراح 

 من باب العامود  يحيى درباس  أيار  10
 عند حاجز مخيم شعفاط  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  11
 من شارع الواد  براهيم أبو اسنينه إ أيار  11
 شارع السلطان سليمان من  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  11
 سالم الرجبي  أيار  11

 معتز الرجبي 
 من حي الثوري 

 من بلدة الرام  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  11
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 عند حاجز قلنديا العسكري  اعتقال ثالثة شبان لم تعرف هوياتهم  أيار  11
 من حي الصوانة  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  11
 من حي الطور  تعرف هويته اعتقال شاب لم  أيار  11
 من بلدة جبل المكبر الصحفي راسم عبيدات  أيار  12
 خالد عبد العال أيار  12

 فراس عويضة 
 من شعفاط 

 من حي واد الجوز  إبراهيم سعيدة أيار  12
 من إحدى المستشفيات في القدس المحتلة الفتى عدي ناصر حمدان  أيار  12
 أسامة حماد  أيار  12

 عمار مطير
 محمد مطير

 مصعب حسن 

 من مخيم قلنديا 

 وائل أبو الحطب  أيار  12
 محمود أبو لبن 

 أحمد كباجة 
 داود أبو الحطب 

 من بلدة العيسوية 

 يزن الكسواني  أيار  12
 أمين أنيس أبو الهوى 

 من بلدة الطور 

 مصطفى عبد اللطيف  أيار  13
 بهاء نجيب 

 من مدينة القدس

 محمد غسان  أيار  13
 النتشة أحمد 

 من حي المصرارة 

 هديل درويش أيار  13
 تاال درويش 

 يوسف درويش
 الفتى قصي محمد درباس 

 من بلدة العيسوية 
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 وسيم إياد داري 
 ليث أبو ريالة 

 من حي واد الجوز  إبراهيم الشرباتي  أيار  13
 من منطقة باب العامود  ا اعتقال فتاة لم تعرف هويته أيار  13
 حي القرمي من  جابر األسمر  أيار  13
 من شارع سلمان الفارسي ببلدة الطور اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  13

سكان بلدة  -الجريح عامر عبد حامد الخطيب   أيار  14
 حزما

 قرب مفرق منطقة النبي موسى

 بلدة أبو ديس  من  زياد صالح الشيخ  أيار  14

 العيسوية من بلدة  اعتقال أربعة شبان لم تعرف هويتهم  أيار  14
 من باب العامود  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  14
 محمد علي عطوان  أيار  14

 محمد مازن نمر 
 من بلدة صور باهر 

 عقب الخروج من المسجد األقصى  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  أيار  14
 وسيم سوري  أيار  14

 محمد سوري  

 إسماعيل بدوي  

 حسام سعيدة

 محمد غراب 

 المكبر وواد الجوزمن جبل 

 محمد توفيق أبو الحمص  أيار  14
 كريم بسام 
 وليد عليان 

 من بلدة العيسوية 
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 عزيز غسان عليان 
 محمد غانم 

 طه رائد جويحان  أيار  14
 طلب رائد جويحان 

 مصعب حسام جويحان 
 لؤي عصام 

 من بلدة سلوان 

 من بلدة شعفاط  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  15
 من بلدة سلوان  اعتقال ثالثة شبان لم تعرف هوياتهم  أيار  15
 الفتى خضر عودة  أيار  15

 محمد سامر سرحان 
 من بلدة سلوان 

 الشيخ إبراهيم حمادة  أيار  15
 األسير المحرر أويس حمادة 

 من بلدة صور باهر  

 ماهر دعنا  أيار  16
 زياد دعنا 
 زكي دعنا 

 قصي دعنا 
 ياسر دعنا 

 ببلدة سلوانمن حي وادي قدوم 

 شاهر الساليمة   أيار  16
 محمد شاهر الساليمة 
 الفتى عدنان شلودي

 يزن الباسطي 
 خالد الباسطي 

 فارس جابر 
 جهاد قوس

 من البلدة القديمة 

 زياد ساليمة  أيار  16
 محمد قاسم ساليمة 

 من مدينة القدس
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 مجدي األطرش
 رامي مرار 

 مصعب أبو فرحة 
 بهاء أبو الحمام 
 محمد صندوقة

 كفيف() -علي صالح 
 أحمد أبو سبيتان 

استدعاء عائلة الشهيد أبو خديجة جميعهم للتحقيق   أيار  16
 واإلبقاء على شقيق الشهيد )ناصر( 

من بلدة كفر عقب، أبقت عليه بعد استدعائه  
 للتحقيق. 

 من بلدة شعفاط  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  16
 العيسوية من بلدة  محمد درباس أيار  16
 من بلدة بيت حنينا  األسير المحرر أمين الشويكي أيار  17
 من بلدة الطور  األسير المحرر محمد األرناؤوط أيار  17
 من حي واد الجوز  بركات الزعتري  أيار  17
 من منطقة باب العامود  شبان لم تعرف هوياتهم  8اعتقال  أيار  18
 الجوزمن واد  استدعاء ناصر عجاج  أيار  18
 كايد الرجبي  أيار  18

 أحمد السلوادي 
 من حي بطن الهوى 

 ياسين صبيح  أيار  18
 ناجي عباس 

 من باب العامود 

 من باب العامود  شادي خاروف أيار  18
 من البلدة القديمة  اعتقال فتاة لم تعرف هويتها  أيار  18
 من مكان عمله في مدينة القدس أمير زغير  أيار  18
 عام  50السيدة جواهر الشويكي،   أيار  19

 عام  20نجلها خالد،
 من بلدة سلوان 

 من بلدة الرام  محمد رامية  أيار  19
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 حسام سند شوامرة
 من البلدة القديمة  عام   12الطفل عبد الرحمن الساليمة، أيار  19
 من بلدة جبل المكبر محمد إبراهيم عويسات  أيار  19

 على دويك  أيار  19
 بالل الجعبري  

 يزن الحسيني 
 نبيل شريتح 

 من حي الشيخ جراح 

 قصي الخطيب  أيار  19
 حمد نصيف صالح الدين أ

 من بلدة حزما 

 عنان ناصر أبو خضير  أيار  19
 حكيم يوسف أبو خضير 
 سيف عزت أبو خضير 
 محمد عزت أبو خضير 

 من بلدة شعفاط 

 من بلدة سلوان  نهاد دعنا  أيار  19
 من بلدة الطور  راجي عماد  أيار  19
 محمد سلمان أبو صبيح  أيار  20

 حمزة الرجبي 
 يوسف عماد الغول 

 من البلدة القديمة 

 من بلدة الطور، وذلك أثناء عودته من العمل سراج أبو سبيتان   أيار  20
 من مستوطنة ما تسمى "تلبيوت" زكريا حزينة   أيار  20
 أشرف الرجبي  أيار  20

 محمود عوض 
 منطقة عين سلوان من 

 من بلدة بيت عنان  محمود بكر ربيع   أيار  20
 عمر الصفا  أيار  20

 عبد القدوس عيسى 
 من شعفاط 
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 محمد عزت أبو خضير 
 إسالم هيثم دعيس 

 إبراهيم محمود أبو نيع 
 من بلدة بّدو  األسير المحرر طارق الشيخ  أيار  20
 من بلدة بيت إجزا  عام    14الطفل إبراهيم فليفل الشيخ،   أيار  20
 من البلدة القديمة  حارس المسجد األقصى خليل الترهوني  أيار  20
 من بلدة بيت حنينا  طارق التلحمي  أيار  20
 من بلدة جبل المكبر اعتقال شابين بدعوى االعتداء على شرطي  أيار  21
 المسجد األقصى من باب  الطفل محمد الساليمة أيار  21
 من باب المسجد األقصى  عمر زغير  أيار  21
 من البلدة القديمة  نهاد زغير  أيار  21
 محمد فروخ أيار  21

 مجد الدين أبو عدوان 
 من بلدة سلوان 

من بلدة بيت حنينا، بحجة وجود علم فلسطين   اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  أيار  22
 في سيارته. 

 الباسطي محمد أكرم  أيار  22
 أحمد الباسطي 

 إيهاب الباسطي 
 تامر الباسطي 

 من البلدة القديمة 

 العيسوية  من بلدة محمد أشرف عبيد   أيار  22
اعتقال أربعة شبان قرب المسجد األقصى المبارك،  أيار  22

 عرف منهم: )سفيان النتشة، وحمزة الرجبي(. 
 قرب المسجد األقصى المبارك

 مكان عمله في منطقة باب العامودمن  يزن الرازم  أيار  22
 من المصرارة  تهم ا اعتقال ثالثة شبان لم تعرف هوي أيار  22
 خليل أبو الهوى  أيار  22

 
 من بلدة الطور 
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 محمد قطميرة   أيار  22
 نسيم قطميرة 

 بلدة العيزرية  من 

 من مدينة القدس اعتقال ثالثة أفراد من عائلة أبو طاعة  أيار  23
شبان، وذلك خالل مطاردة المصلين   4اعتقال  أيار  23

 الوافدين ألداء صالة الفجر في المسجد األقصى 
 من باحات المسجد األقصى 

موظف دائرة المخطوطات في المسجد األقصى   أيار  23
 علي وزوز 

 حارس المسجد األقصى فادي عليان 
موظف لجنة اإلعمار في المسجد األقصى عيسى  

 الدباغ 
موظف لجنة اإلعمار في المسجد األقصى باسم  

 زغير  

خالل تواجدهم على رأس عملهم في المسجد 
 األقصى 

 محمود الشخشير أيار  23
 عيسى عربات 

 من باحات المسجد األقصى 

 من حي الصوانة  مجدي أبو غزالة  أيار  23
 من باحات المسجد األقصى  أنس أبو الحمص  أيار  23
 منطقة باب األسباط من  عمر محيسن  أيار  23
 من باحات المسجد األقصى  الفتاة شروق راسم عبد الواحد  أيار  23
 ر حركة فتح في القدس شادي مطورسأمين  أيار  23

 فادي مطور
 ر الشلبي نو 

 واد الجوز وبيت حنينا  يمن حي 

 من شارع أبو عبيدة  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  23
ين صبيح )السيدة لمى س المعتقل يااستدعاء زوجة  أيار  23

 غوشة( 
 ووالدها )هاني غوشة( 

 من مدينة القدس

 من بلدة الطور  رائد حازم الصياد  أيار  23
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 داود أبو الهوى 
 من مدينة القدس رامي بركة  أيار  23
 معاذ وحيد البكري  أيار  24

 إبراهيم أبو سنينة 
 فارس رأفت داري 

 عدي داري 
 أحمد يونس الغول

 حشيمة وديع 
 محمد حوشية 

 محمود الشاويش
 عرابي صادق غيث 

 خالد شويكي 
 نصر خضر أبو خضير 

 آدم خضر أبو خضير 
 محمود منصور أبو خضير 

 أحمد حسن أبو خضير 
 وحيد البكري 
 محمد الزغل 

 ايهاب اسكافي 
 محمد أحمد مشاهرة   

 بشار عجلوني  
 مهند أبو طاعة  

 من مدينة القدس

سنوات" بتهمة   10يبلغ من العمر "اعتقال طفاًل   أيار  24
 إلقاء الحجارة. 

 من بلدة بيت حنينا 

 نضال أبو دياب  أيار  24
 محمد  نضال أبو دياب 

 من حارة السعدية 
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 استدعاء محمد علي الغول  أيار  24
 ومالك عسلية 

 من مدينة القدس

 من حي الشيخ جراح  إياد أبو اسنينة  أيار  24
 خليل حمد حسن أبو أمحمد  أيار  25

 حسين عودة صبيح  
 محمود عودة صبيح 

 آدم محمد حسن أبو خليل  
 مهران محمود عودة صبيح 

 من بلدة حزما 

 من مدينة القدس عام بتهمة إهانة شرطي  22اعتقال شاب، أيار  25

 هاني عماد دويات  أيار  25
 عيسى أبو طاعة 

 خالد أبو ميالة 
 مهدي أبو عصب 

 وسام سدر 
 محمود الجندي  

 عام   18الفتى محمد أبو الهوى  
 محمد العموري 
 رشيد درويش 

 محمد مصطفى داود 
 يزن عيسى منصور 

 محمد جرادات  
عز الدين قباجة بحجة نشره فيديو تشهير لهم على  

 مواقع التواصل االجتماعي. 

 من القدس

 من بلدة الطور  عام   22استدعاء مهند أبو جمعة،  أيار  26

 من  امام محكمة االحتالل بالقدس عام   16الفتى سلطان سرحان،  أيار  26
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 من  بلدة جبل المكبر  استدعاء  أحمد الشاويش   أيار  26

 من أمام باب القطانين  اعتقال فتاة من النقب   أيار  26

 من بلدة بيت عنان  مجد حميد  أيار  26

 من بلدة سلوان  مصطفى مروان بيضون  أيار  26

 عدي كباجة  أيار  26
 محمد كباجة 

 من  بلدة الطور 

 من بلدة جبل المكبر أدهم ناصر عبيدات  أيار  26

 من باب حطة  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  أيار  27

 من البلدة القديمة  استدعاء حارس المسجد األقصى ابراهيم الترهوني  أيار  27

 من مخيم قلنديا  أحمد علي أبو سمرة  أيار  27

 عقب توقيفه بمدينة القدس األسيـر المحرر مؤاب أبو خضير  أيار  27
 من البلدة القديمة  األسير المحرر نهاد زغير  أيار  27

 من بلدة سلوان  محمد رمضان   أيار  27
 رائد حسين درباس   أيار  27

 أحمد محمد محمود
 من بلدة العيسوية 

 من بلدة جبل المكبر أدهم ناصر عبيدات  أيار  27
 من َحيَّ الشيخ جّراح  لعباسي محمد سلطان ا أيار  27
 من بلدة أبوديس  األسـير المحرر إسماعيل أحمد حلبية   أيار  27

 من َحيَّ وادي حلوة محمود صيام   أيار  27

 من إحدى المستشفيات في القدس المحتلة بو سنينة  أالمصاب حمزة  أيار  27
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 المصور الصحفي وهبي ميكية   أيار  27
 المراسلة زينة حلواني 

من َحيَّ الشيخ جّراح، وتم مصادرة معدات 
 التصوير الخاصة بهم 

اعتقال شابين آخرين لم تعرف هويتهم،  بعد رفعهم   أيار  27
 الطائرة الورقية 

 من َحيَّ الشيخ جّراح 

إسماعيل ابراهيم حلبية، على خلفية اطالق اسم   أيار  27
 القدس على مولوده.سيف 

 من بلدة أبوديس 

 زيد أبو سبيتان  أيار  27
 سامر ضاهر  

 داود خويص
 فريد أبو الهوى 

 استدعاء مهدي أبو الهوى 
 استدعاء محمد عشاير  

 من بلدة الطور 

 من بلدة بّدو  بسام صابر فائق جبر  أيار  27

 من بلدة سلوان  األسير المحرر مصلح شحادة أيار  28

 بعد توقيفه على حاجز مخيم شعفاط  لؤي الرجبي  أيار  28

 أثناء خروجه من المسجد األقصى مجد شيخة   أيار  28

من منطقة باب حطة في محيط المسجد  لم تعرف هويته اعتقال شاب  أيار  28
 األقصى بعد االعتداء عليه بالضرب 

 من َحيَّ الواد بالقدس القديمة  عام   18توفيق نجيب،  أيار  28

 من حي الشيخ جراح  موظف لجنة إعمار المسجد األقصى  حسام سدر أيار  28

 من باحات المسجد األقصى  عبد الناصر علي لداوية  أيار  28

 من بلدة العيسوية  عام   17الفتى الجريح نايف وسيم عبيد،  أيار  29

 بلدة العيسوية من  سمير محمد عبيد )والد الشهيد محمد سمير عبيد(  أيار  29
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 وسيم نايف عبيد 

 لم تعرف هويته شاب اعتقال  أيار  29
 

من شارع الرشيد بالقدس، وذلك بعد االعتداء  
 عليه بالضرب.

 من البلدة القديمة  عام    19مالك عسيلة،   أيار  29

 من باب المجلس  رأفت نجيب   أيار  29

 من البلدة القديمة  خالد البراغيتي  أيار  29

 من البلدة القديمة  رائد الجندي  أيار  29

 الفتاة براء الساليمة  أيار  29
اعتقال شاب لم تعرف هويته، بعد االعتداء عليه  

 بشكٍل وحشي 

 من َحيَّ الشيخ جّراح 

 من أمام باب الحديد  بسام أبو صبيح  أيار  30

 عند حاجز شعفاط العسكري  اعتقال طفليين أثناء عودتهم من المدرسة أيار  31

 أيار  31
 

 من بلدة سلوان  عام   18عمر شويات،

 شعفاط  جمال أبو خضير  أيار  31

 بلدة الطور عبد هللا الصياد  أيار  31

 .أيار( يوضح قرارات اإلبعاد التي صدرت خالل شهر 2الجدول رقم ) .أيار( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي صدرت خالل شهر 3الجدول رقم)
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 مكان اإلبعاد  فترة اإلبعاد  اسم المبعد  التاريخ 
 لمدة شهرين عام   17الفتى أنس جبارين ، أيار  3

 وكفالة مالية ألف شيقل 
 مدينة القدس عن 

 لمدة عشرة أيام  سامر أبو عيشة  أيار  4
 شيقل  500وكفالة مالية  

 عن حي الشيخ جراح 

 يوم   15لمدة  أحمد فراج أيار  4
آالف   10وكفالة مالية  

 شيقل 

 عن حي الشيخ جراح 

نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح   أيار  6
 بكيرات 

 عن المسجد األقصى  تجديد لمدة ستة أشهر 

 عن حي الشيخ جراح  يوم  15لمدة  الشابة سوار قاسم  أيار  6
 لمدة شهر محمد مؤيد العقبي  أيار  6

  500وغرامة مالية 
 شيقل 

 عن حي الشيخ جراح 

 لمدة شهر سيف حمودة أيار  6
  5000وغرامة مالية 

 شيقل 

عن المسجد األقصى  
 وحي الشيخ جراح 

12  
 أيار

 عام  22شادي الخروف 
 

 لمدة أسبوعين 
آالف   5وكفالة مالية  

 شيقل 

 عن حي الشيخ جراح 

 .أيارخالل شهر قرارات اإلبعاد التي صدرت ( يوضح 2الجدول رقم )
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12  
 أيار

 عن المسجد األقصى  يوماً  15لمدة  أشرف الساليمة

13  
 أيار

 يوم  17لمدة  الصحفي راسم عبيدات 
آالف   10وكفالة مالية  

 شيقل 

 عن حي الشيخ جراح 
 والمسجد األقصى

15  
 أيار

 المسجد األقصى عن  لمدة ستة أشهر موظف المسجد األقصى رائد زغير 

17  
 أيار

 عن الضفة الغربية  لمدة ستة أشهر ناصر أبو خضير 

20  
 أيار

 عن البلدة القديمة  لمدة عشر أيام  خليل الترهوني 

20  
 أيار

 عن البلدة القديمة  لمدة عشر أيام  عبادة نجيب 

21  
 أيار

 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر نهاد زغير 

23  
 أيار

 عن المسجد األقصى  أسبوعلمدة  مختار التميمي 

23  
 أيار

 عن المسجد األقصى  لمدة عشر أيام  شادي مطور

23  
 أيار

 عن المسجد األقصى  لمدة عشر أيام  فادي مطور

23  
 أيار

 عن المسجد األقصى  لمدة عشر أيام  نور الشلبي 

24  
 أيار

 عام  22شادي الخروف، 
 

 لمدة ستة أشهر
ألف   25وغرامة مالية 

 شيقل 

 المسجد األقصى عن 
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24  
 أيار

 يوم  15لمدة  محمود الشاويش
  500وغرامة مالية 

 شيقل 
  5000وكفالة مالية  

 شيقل 

 عن البلدة القديمة 

24  
 أيار

 لمدة شهر ياسين صبيح 
  500وغرامة مالية 

 شيقل 
  5000وكفالة مالية  

 شيقل 

 عن باب العامود 

24  
 أيار

 لمدة شهر ناجي عباس 
  500وغرامة مالية 

 شيقل 
  5000وكفالة مالية  

 شيقل 

 عن باب العامود 

24  
 أيار

 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع عمر محيسن 

24  
 أيار

سيدة لم   13قرار إبعاد بحق  13تسليم 
 تعرف هوياتهن 

 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع

27  
 أيار

 عن البلدة القديمة  يوماً  15لمدة  أحمد الشاويش 

27  
 أيار

 عن مقبرة باب الرحمة  أسبوعلمدة  نهاد زغير  

30  
 أيار

 عن المسجد األقصى   لمدة أربعة أشهر رأفت نجيب 
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30  
 أيار

 عن المسجد األقصى  لمدة أربعة أشهر موظف قسم المخطوطات علي وزوز 

30  
 أيار

 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر حارس المسجد األقصى فادي عليان  

30  
 أيار

حارس المسجد األقصى مختار 
 القاضي  

 عن المسجد األقصى  لمدة أربعة أشهر

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 .أيارخالل شهر  قرارات الحبس المنزلي التي صدرت ( يوضح 3الجدول رقم ) 
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 فترة القرار اسم المواطن التاريخ 
 لمدة أسبوع عام  70حمودة،داوود عبد الرحيم  أيار  5

 شيقل 400وغرامة مالية بقيمة  
 لمدة أسبوعين  سيف حمودة أيار  6

 شيقل   5000وغرامة مالية بقيمة  
 لمدة خمسة أيام  كايد الرجبي  أيار  20

 شيقل 500وغرامة مالية بقيمة  
 لمدة خمسة أيام  أحمد السلوادي  أيار  20

 شيقل 500وغرامة مالية بقيمة  
 لمدة خمسة أيام،  محمود الشاويش أيار  24

 شقل  500وغرامة مالية بقيمة  
 شيقل  5000وكفالة بقيمة  

 لم يتم تحديد الفترة  شادي الخاروف  أيار  24
 لم يتم تحديد الفترة  نضال أبو دياب  أيار  24
 لم يتم تحديد الفترة  محمد نضال أبو دياب  أيار  24
 لمدة خمسة أيام  الفتى ُعرابي غيث   أيار  26

 شيقل  1000وكفالة مالية بقيمة  
 شيقل  5000وكفالة بقيمة  

 لمدة خمسة أيام  الفتى محمد بزلميط   أيار  27
 شيقل  5000وغرامة مالية "

 أيام   7لمدة  إيهاب سكافي   أيار  27
 شيقل  1000وكفالة مالية بقيمة  

 الفترة لم تحدد  مؤاب أبو خضير   أيار  28
 مع غرامة مالية 

 وسيم نايف عبيد  أيار  29
 

 أيام   5لمدة 
 آالف شيقل  5وغرامة مالية 



 

 
 القدس الشريف محافظة 

Jerusalem Governorate 

24 
 

سمير محمد عبيد )والد الشهيد محمد  أيار  29
 سمير عبيد( 

 أيام   5لمدة 
 آالف شيقل  5وغرامة مالية 

 أيام  5لمدة  مصلح شحادة   أيار  29
 ألف شيقل  15و كفالة مالية  

 لمدة خمسة أيام وغرامة مالية عدنان عليان   أيار  30
 لمدة خمسة أيام وغرامة مالية أدهم عبيدات  أيار  30

 

 

 

 

 مدة الحكم الصادر  اسم األسير التاريخ 
 اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر أمير زغير  أيار  20
أشهر، إضافة إلى دفع غرامة   10لمدة  عام   16موسى أحمد ناصر،  أيار  24

 آالف شيكل 4مالية 
شهرًا، إضافة إلى دفع غرامة مالية   11لمدة  عام  17تيسير عبد النبي النتشة،   أيار  24

 آالف شيكل  4
أشهر، إضافة إلى دفع غرامة   10لمدة  عام  17عمر أبو السعود،  أيار  24

 آالف شيكل 4مالية 
 اعتقال إداري لمدة أربعة شهور أمين شويكي  أيار  24
 اعتقال إداري لمدة أربعة شهور أرناؤوطمحمد  أيار  24
 لمدة ستة أشهر صالح أبو عصب  أيار  25
 اعتقال إداري لمدة أربعة شهور محمد وليد أبو جمعة  أيار  25
 اعتقال إداري لمدة أربعة شهور هاشم أحمد عبيدات  أيار  25
 أشهر 6 - 3اعتقال إداري لفترات بين   سراج أبو اسبيتان  أيار  26

 .أيار( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي أصدرتها محكمة االحتالل بحق الشبان المقدسيون خالل شهر 4الجدول رقم )
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 محمد حميد الزغل 
 محمد العوري 

 عمر زغير 

 

 شهرًا،   19لمدة  تحسين الرجبي  أيار  27
 ألف شيقل" غرامة  18إضافة إلى "

 أشهر 3عتقال إداري لمدة ا  محمد حميد الزعل   أيار  27
 أشهر 6اعتقال إداري لمدة  محمد صالح العوري  أيار  27
 أشهر 3اعتقال إداري لمدة  رامي بركة   أيار  28
 ثالثة سنوات وثمانية أشهر  الفتى خالد محمد عطا هللا كنعان  أيار  31

 شيقل   2000وغرامة مالية بقيمة  
 

 

 

 تسجيل اإلصابة  مكان اإلصابات التاريخ 
جراء اعتداء قوات االحتالل على الشبان في منطقة   إصابات  5تسجيل   أيار  1

 .باب العامود 
 باب العامود 

إصابة جراء اعتداء قوات االحتالل ومستوطنيه على أهالي   20تسجيل   أيار  4
 .حي الشيخ جراح والمعتصمين

 حي الشيخ جراح 

االحتالل إصابة من بينهم مراسل إخباري، جراء اعتداء قوات  62تسجيل   أيار  5
 على أهالي حي الشيخ جراح والمعتصمين. 

 حي الشيخ جراح 

إصابة المواطن صالح دياب جراء اعتداء قوات االحتالل عليه ونقل على   أيار  6
 أثرها للمستشفى.

 حي الشيخ جراح 

 قرب حي الشيخ جراح  إصابة الشاب نجم قطينة جراء اعتداء مستوطن عليه بآلة حادة. أيار  6
إصابة الشاب نمر خضور جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه   أيار  6

 في مدينة القدس وجرى نقله للمستشفى 
 في مدينة القدس 

 .أيار( يوضح اإلصابات التي سجلت خالل شهر 5الجدول رقم )
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  7إصابة خالل مواجهات في حي الشيخ جراح، من بينها   31تسجيل   أيار  6
بالضرب   9بالقنابل الصوتية، و   4إصابات بالرصاص المطاطي، و

 بغاز الفلفل.   11المبرح، و 

 في حي الشيخ جراح 

أصيب عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي واالختناق جراء اعتداء   أيار  7
قوات االحتالل على المصلين في المسجد األقصى، كما وعرقلت وصول  

 الطواقم الطبية للمكان. 

باحات المسجد 
 األقصى  

 في حي الشيخ جراح  جريحان خالل مواجهات مع قوات االحتالل في حي الشيخ جراح   أيار  7
إصابات خالل اعتداء قوات االحتالل على المصلين في   205تسجيل   أيار  7

إصابة إلى المستشفيات  88المسجد االقصى وفي مدينة القدس، وتم نقل  
 لتلقي العالج. 

في المسجد االقصى 
 وفي مدينة القدس 

إصابة في مواجهات في محيط باب العامود وباب  90تسجيل نحو   أيار  8
حالة   30قل  نالساهرة، وحي الشيخ جراح، وباب األسباط وباب حطة. تم 

للمستشفيات، من بينهم طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة ومسعف، ولم 
 سعاف من دخول منطقة باب العامود. يسمح االحتالل لسيارات اإل 

العامود محيط باب 
وباب الساهرة، وحي  
الشيخ جراح، وباب  
 األسباط وباب حطة 

إصابة مواطن إثر االعتداء عليه من قبل جماعة من المستوطنين في   أيار  8
 حي الشيخ جراح ونقل على أثر ذلك للمستشفى.

 في حي الشيخ جراح 

أثناء  إصابات في اعتداء لقوات االحتالل على المصلين  10تسجيل   أيار  9
 خروجهم من المسجد األقصى فجرًا بعد إحيائهم ليلة القدر.

 في المسجد األقصى

إصابة عائلة مكونه من أب أربعة أطفال فجرًا قرب باب العامود نتيجة   أيار  9
 إطالق قنابل الصوت بشكل مباشر صوبهم 

 قرب باب العامود

مستوطن على  أصيب عدد من المواطنين بحراح متفاوته جراء إقدام  أيار  10
 دهسهم بالقرب من باب األسباط. 

 باب األسباط 

  ت افيشستإصابات إلى م 5إصابة بينهم مسعف )نقل منهم  19تسجيل   أيار  10
مدينة القدس المختلفة( خالل مواجهات مع قوات اإلحتالل في منطقة  

باب العامود ومحيط المسجد األقصى وأحياء الشيخ جراح والطور وسلوان 
 بمدينة القدس  

في منطقة باب  
العامود ومحيط 

المسجد األقصى 
وأحياء الشيخ جراح  
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والطور وسلوان بمدينة  
 القدس

إصابة في المسجد األقصى ومحيط البلدة القديمة، من   612  تسجيل أيار  10
  13إصابات خطيرة و  7بينهم   -من المصلين   ات إصاب 305  بينهم

مصابًا إلى   228صحفيين )نقل  4إصابة بشكل مباشر في العين، و 
مشافي القدس المختلفة( خالل اقتحام قوات اإلحتالل باحات المسجد 
األقصى والمصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة 

 باحاته.إلجبار المواطنين على مغادرة المسجد األقصى و 

في المسجد األقصى 
 ومحيط البلدة القديمة 

إصابة هشام الساليمة بجروح في الوجه إثر اعتداء قوات االحتالل على   أيار  10
 . ناء تصديهم القتحامات المستوطنين لحي الشيخ جراحأث عائلته 

 حي الشيخ جراح 

جيبر في  إصابة المواطن صالح قشعم جراء دهسه من قبل المتطرف بن  أيار  10
 حي الشيخ جراح. 

 حي الشيخ جراح 

  سنوات، بعد إطالق الرصاص المطاطي 10إصابة طفل يبلغ من العمر   أيار  10
 في باحات المسجد األقصى. بشكل مباشر  عليه

 في المسجد األقصى

آخرون بالرصاص المطاطي والعشرات  8إصابة شاب بالرصاص الحي و  أيار  11
 مسيرة وصلت لحاجز قلنديا العسكري بحاالت اختناق، خالل قمع  

عند حاجز قلنديا  
 العسكري 

،  لمسجد األقصىلإصابة  خالل اقتحام قوات االحتالل  15تسجيل   أيار  11
 معتكفين فيه. واستهداف ال

 في المسجد األقصى

في مناطق متفرقة في   إصابة خالل مواجهات في مناطق متفرقة في القدس. 256تسجيل   أيار  11
 القدس

 في مخيم قلنديا  إصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي خالل اقتحام مخيم قلنديا  أيار  12
إصابة خالل مواجهات في محيط البلدة القديمة نقل خمسة  27تسجيل   أيار  12

 منهم إلى المستشفى. 
في محيط البلدة  

 القديمة
ة إصابة سيدة بجروح في الوجه إثر اعتداء مستوطن عليها في البلد  أيار  12

 القديمة
 في البلدة القديمة
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إصابة خالل مواجهات في محيط القدس، نقل خمسة منها   24تسجيل   أيار  12
 للمستشفى. 

 في محيط القدس 

أطلقت قوات اإلحتالل قرب مفرق منطقة النبي موسى، النار باتجاه   أيار  12
 .مواطن من بلدة حزما، مما أدى إلى إصابته بجروح، واعتقاله

 موسى ي نبمفرق ال

تسجيل ثالثة إصابات خالل مواجهات في منطقة باب العامود نقلت  أيار  13
 إحدى اإلصابات إلى المستشفى الستكمال العالج. 

في منطقة باب  
 العامود

إصابة شاب بالرصاص المطاطي في منطقة الصدر خالل مواجهات  أيار  13
 ببلدة أبو ديس. 

 في بلدة أبو ديس 

بالرصاص الحي خالل قمع مسيرة سلمية في بلدة عناتا،  إصابة مواطن   أيار  14
 وعدة شبان آخرون بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. 

 في بلدة عناتا 

تسجيل ثالث إصابات في مواجهات اندلعت داخل باحات المسجد   أيار  14
 األقصى. 

داخل باحات المسجد 
 األقصى 

اندلعت في عدة نقاط تماس في  إصابة خالل مواجهات  40تسجيل   أيار  14
 بالرصاص المطاطي.  10القدس من بينها إصابة بالرصاص الحي و 

في عدة نقاط تماس  
 في القدس

 إصابة صحفي خالل مواجهات في حي الشيخ جراح. - أيار  15
 إصابة بالرصاص المطاطي خالل مواجهات في بلدة أبو ديس. -
ثالثة شبان بالرصاص المطاطي خالل مواجهات في بلدة إصابة -

 الجيب.
 إصابة مباشرة بقنبلة صوت لسيدة خالل مواجهات في بلدة سلوان.-
إصابة خمسة شبان بالرصاص المطاطي خالل مواجهات في بلدة -

 العيسوية، وآخر برصاص التوتو. 
 إصابة شاب بالرصاص الحي خالل مواجهات في بلدة عناتا. -
المواطن رمزي دميري من حي الثوري، جراء اعتداء االحتالل  إصابة -

عليه  أثناء تواجده في باحات المسجد األقصى، ونقل على أثر ذلك 
 للمستشفى. 

في عدة نقاط تماس  
 في القدس



 

 
 القدس الشريف محافظة 

Jerusalem Governorate 

29 
 

إصابة شاب برصاص حي عند مدخل بلدة شعفاط جراء إطالق مستوطن   أيار  16
 النار باتجاهه. 

عند مدخل بلدة  
 شعفاط 

اصابة خالل المواجهات مع قوات االحتالل في الشيخ جّراح   12تسجيل   أيار  16
 وشعفاط.

الشيخ جّراح   حيّ  في
 وشعفاط 

إصابة مواطنان خالل تصدي أهالي بيت حنينا وشعفاط العتداءات - أيار  16
المستوطنين وجيش االحتالل، ويذكر أن قوات االحتالل اشتركت مع 

المستوطنين في مهاجمة بلدتي بيت حنينا وشعفاط، وأطلقت الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة  

 جبي ومهدي العموري من شعفاط.  المواطنين موسى الر 
أصيب الشاب تامر إدريس من بيت حنينا بالرصاص الحي من أسلحة  -

 مستوطنين أثناء اعتدائهم على البلدة.
إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن خالل مواجهات في -

 بلدة الرام.

في عدة نقاط تماس  
 في القدس

عامًا( بجروح وصفت بالخطيرة    12الكسواني )أصيبت الطفلة صبرين  أيار  18
بعد إطالق الرصاص تجاه الطفلة أثناء تواجدها في منزلها القريب من  

المنازل المهددة باإلخالء في حي الشيخ جّراح، وقد ُنقلت إلى المستشفى  
 لتلقي العالج. 

 في حي الشيخ جّراح 

إصابات   6بينها مواطن خالل مواجهات في بيت إجزا، من  25إصابة   أيار  18
 بالرصاص المطاطي.  3بالرصاص الحي، و 

 في بيت إجزا 

مقدسيًا بجروح خالل مواجهات مع االحتالل قرب باب  41إصابة   أيار  18
إصابات تم نقلها إلى   8العامود وفي حي الشيخ جّراح، من بينهم 

من بين اإلصابات الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف   المستشفيات.
 لعامود، وصحفي آخر في منطقة الشيخ جراح.عند باب ا

قرب باب العامود وفي  
 حي الشيخ جّراح 

برصاص مطاطي خالل مواجهات عند حاجز   ،عام 17إصابة فتى - أيار  18
 الجيب 

نقاط تماس في   
 محافظة القدس
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خالل تواجد مكثف عند مدخل بلدة جبع إصابة مواطن بجراح خطيرة -
 في محيط المكان  لقوات االحتالل

خالل  ض رصاص المطاطي في منطقة الحو الب  ،عام  18إصابة شاب -
 مواجهات في بلدة حزما.

رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة، إثر اعتداء اثنين من إصابة  أيار  19
مستوطنون عليهم بالضرب المبرح، وتم نقلهم على أثرها  إلى المستشفى  

 لتلقي العالج. 

 البلدة القديمة

إصابة خالل مواجهات مع قوات االحتالل في المسجد  23تسجيل   أيار  21
إصابة خالل مواجهات  21األقصى ومحيط البلدة القديمة، من بينها  

المسجد األقصى، نقل منها إصابتين بالمطاط للمستشفى، باإلضافة إلى  
إصابة في باب العامود بقنبلة صوت نقلت للمستشفى، وإصابة في باب  

 لة صوت نقلت للمستشفى. الساهرة بقنب

المسجد األقصى 
 ومحيطه 

  وتم  قمع مسيرة منددة بإغالق حي الشيخ جراح، أثناءإصابات  4تسجيل   أيار  22
 نقل إحدى اإلصابات للمستشفى. 

 حي الشيخ جراح 

إصابات لمواطنين بعد اعتداء قوات االحتالل عليهم بالضرب   3تسجيل   أيار  23
 األسباط. المبرح عند باب 

 باب األسباط 

نقل الشاب أنس أبو الحمص للمستشفى لتلقي العالج، إثر تعرضة   أيار  23
 لضرب مبرح من قبل قوات االحتالل أثناء اعتقاله.

 البلدة القديمة

عامًا( في َحيَّ رأس    15دهست شرطة االحتالل الطفل جواد عباسي ) أيار  30
فلسطين على دراجته الهوائية، ما  العامود ببلدة سلوان، ِبحجة رفعه علم 

أدى إلصابته بجروح في ساقيه، كما وتم احتجازه لفترة من الوقت، قبل أن 
 يتم نقله للعالج.

 بلدة سلوان

 

 

 أيار شهر  قرارات اإلخالء والهدم خالل( يوضح 6الجدول رقم )         
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 اإلجراءات المكان  البند التاريخ 
بتجميد إجراءات تسجيل العقارات في كبانية أم  قرار مؤقت  أيار  3

 - هارون بالشيخ جراح:
أصدر قاضي المحكمة العليا لالحتالل قرارًا مؤقتًا   -

بتجميد إجراءات تسجيل العقارات في كبانية "أم هارون" في 
الجزء الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بأسماء 

 المستوطنين.  
جميد أي إجراءات للتسجيل في وقّررت محكمة االحتالل ت -

الطابو أو إجراءات للتسوية خالل هذه الفترة إلى حين  
 صدور قرار جديد.

يقضي القرار بتجميد التسجيل وإعطاء مهلة للطرف -
القيم العام على أمالك اليهود في –اآلخر )حكومة االحتالل

 حزيران المقبل. 3على الدعوى حتى  شرقي القدس( للرد 

 قرارات إخالء حي الشيخ جراح 

قررت المحكمة اإلسرائيلية العليا إمهال أهالي حي الشيخ   - أيار  3
وطنين حتى يوم الخميس الموافق  جراح وجمعيات المست

للوصول إلى إتفاق في ما يتعلق بأوامر  2021/ 6/5
 إخالء المنازل في الحي.

حيُث عرضت قاضية المحكمة العليا على أهالي الشيخ  
جراح صفقة المستأجر المحمي أو اإلخالء الفوري، 

وعرض عليهم أن يقروا ويعترقوا بأنهم مستأجرين محميين  
األرض والمنازل للجمعيات االستيطانية وهو  واقرارًا بملكية 

ما رفضه أهالي الحي بشكٍل قاطع، وتنص صفقة الموارثة 
على تسجيل ملكية منازل الشيخ جراح بإسم فرد من كل 

عائلة في الحّي، وفي حال وفاته أو اقامة المشروع  
االستيطاني المخطط له في الحي يتم اخالء العائالت  

 بدون أي حقوق. 

 قرار إخالء جراح حي الشيخ  
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قضت محكمة االحتالل الُعليا في القدس، بتحديد جلسة  - أيار  6
للبت في قضية إخالء أربع عائالت فلسطينية من منازلها 
في حي الشيخ جراح، حتى العاشر من شهر أيار الجاري. 

وكانت العائالت الفلسطينية ) القاسم واسكافي والكرد  
أمام محكمة االحتالل، بعدم  والجاعوني(، قّدمت رّدها 

التوصل إلى أي اتفاق أو قبول أي تسوية مع المستوطنين، 
والتي تتضمن انتزاعًا لحق الفلسطينيين في األراضي  

 والبيوت وَمنحها للمستوطنين.
 
أبلغ أهالي حي الشيخ جّراح محاكم االحتالل في القدس  -

  رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن أمهلتهم
محكمة االحتالل العسكرية، إلبرام اتفاق مع المستوطنين  
حول ملكية األرض والمنازل الواقعة في الحي والتي ُيهدد 
االحتالل بإخالء ساكنيها في أية لحظة. وُيشار إلى أن  
األهالي قدموا أيضًا طلبًا جديدًا لإلذن باالستئناف لتقديم  

األراضي   بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت ملكية
 ألهالي الشيخ جّراح. 

  

الحتالل حول شراء اليهود عشرات غّرد نائب رئيس بلدية ا  أيار  6
األراضي في بيت حنينا. والحقا لذلك أصدر أهالي بيت  

، مؤكدين على  حنينا بيانًا ينفي القيام بأي عملية بيع
موفقهم الثابت بأن أرض فلسطين وقفية يحرم شرعًا تمليك 

 المستوطنين. 

استيالء على   بيت حنينا 
 أراضي 

أجلت محكمة االحتالل اْلَبّت في إخالء منازل أهالي حي  أيار  9
 الشيخ جّراح، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.  

 قرارات إخالء حي الشيخ جراح 

أجلت محكمة االحتالل "المركزية" في القدس البت في  أيار  26
َحيَّ بطن الهوى في بلدة سلوان، قضية تهجير عائالت من 

 قرارات إخالء بلدة سلوان
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ويذكر أن الجلسة كانت للنظر في قرارات تهجير ستة شقق 
 في َحيَّ بطن الهوى ببلدة سلوان. 86سكنية من أصل  

استدعت شرطة االحتالل مواطنين مقدسيين في َحيَّ رأس - أيار  26
العامود ببلدة سلوان، لمراجعة بلدية االحتالل في القدس. 

، وتسليم   وذلك بعد مداهمة البلدية لمنزلين في الَحيَّ
أصحابها إخطارين لمراجعة البلدية، بحجة البناء دون  

 ترخيص.  
بهدم  سلمت طواقم بلدية االحتالل عائلة صيام قرار -

 منزلهم في بلدة سلوان. 

 قرارات هدم  بلدة سلوان

عائالت في حي بطن   7تأجيل البت في قضية إخالء  أيار  28
 الهوى حتى كانون األول المقبل 

 قرار إخالء بلدة سلوان

 

 

 

 المؤسسة االنتهاك ضد  التاريخ 
اندالع حريق في مبنى الكافتيريا بجامعة القدس في بلدة أبو ديس نتيجة إللقاء عدد كبير من   أيار  14

القنابل تجاه الحرم الجامعي من قبل دورية لقوات االحتالل. وهو مبنى يضم طابقين ومشيد 
 . 2018منذ عام 

المقاصد الخيرية في بلدة الطور، وإطالق قنابل الصوت بشكل همجي  اقتحام حرم مستشفى  أيار  14
 . باتجاه المبنى

صوب االحتالل المياة العادمة باتجاه مداخل حيث اعتداء ثاني على مستشفى المقاصد  أيار  15
 ومبنى المستشفى. 

 قنابل باتجاه حرمها.اندالع حريق في جامعة القدس في بلدة أبو ديس جراء إطالق االحتالل  أيار  17
باإلضافة إلى استجواب   اقتحمت قوات االحتالل مبنى مستشفى المقاصد واعتلت األسطح. أيار  20

 .شفىستالعاملين في الم

 .أيارالمقدسية خالل شهر المؤسسات ( يوضح االنتهاكات التي سجلت ضد 7الجدول رقم )        
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 الموقع  االعتداء التاريخ 
، وحطموا المركبة قرب حارة اليهود  اعتدى مستوطنون على مواطن مقدسي أيار  1

 . التي كان يستقلها
 البلدة القديمة

بحراسة شرطة  اعتدى مستوطنون على المعتصمين في حي الشيخ جراح  أيار  2
 االحتالل، ووجهوا الشتائم لهم.

 حي الشيخ جراح 

على المواطن: رامي جمجوم،   ،اعتدى أحد المستوطنين في حي راس العامود  أيار  2
 .أثناء تواجده قرب البؤرة اإلستيطانية المقامة في الحي

 بلدة سلوان

والمعتصمين بحماية شرطة  اعتدى مستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح  أيار  3
 . االحتالل

 حي الشيخ جراح 

حاول مستوطن مساًء اقتحام المسجد األقصى بدراجته الهوائية من جهة باب  أيار  3
 . األسباط

 المسجد األقصى

رشقت مجموعة من المستوطنين في حي الشيخ جراح الحجارة باتجاه مركبات   أيار  4
 . المواطنين المارة في المكان

 الشيخ جراح حي 

غاز الفلفل على مائدة إفطار المعتصمين  رش المستوطنون باعتدى  - أيار  6
 في حي الشيخ جّراح 

لعضو اليمين المتطرف  مقابل مائدة إفطار أهالي الحي منصةنصب  -
 . "ايتمار بن جبير"

 أطلق مستوطن الرصاص الحي صوب شبان في حي الشيخ جراح.  -
صلوات تلمودية بشكل استفزازي أمام  أدى مجموعة من المستوطنين  -

 مائدة إفطار أهالي الحي. 

 حي الشيخ جراح 

اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين بالرشق بالحجارة مقابل محكمة   أيار  6
 االحتالل المركزية في شارع صالح الدين. 

 مدينة القدس 

 يوضح اعتداءات المستوطنون على المقدسين وممتلكاتهم خالل شهر أيار. (8الجدول رقم )
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بأداة حادة من قبل  أصيب الشاب نجم قطينة بجروح، بعد تعرضه العتداء  أيار  6
مستوطن قرب حي الشيخ جراح، وذلك أثناء عودته من مكان عمله قرب 

 الحي، ُنقل على أثرها للمستشفى لتلقي العالج.

 حي الشيخ جراح 

  ّدواعتدت مجموعة من المستوطنين على الشاب نمر الخضور من قرية ب أيار  6
بالضرب المبرح أثناء تواجده في مدينة القدس، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي  

 العالج.

 مدينة القدس  

في حي   ،رشقت مجموعة من المستوطنين الحجارة باتجاه مركبات المواطنين أيار  7
 .ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها  الشيخ جراح بمدينة القدس،

 حي الشيخ جراح 

مما تسبب   مواطن اعتدت جماعة من المستوطنين في حي الشيخ جراح على أيار  8
 ونقل على أثر ذلك للمستشفى. في إصابته 

 حي الشيخ جراح 

إصابة شاب بالرأس جراء رشق مستوطنون الحجارة على شبان عند مدخل بلدة  أيار  9
 العيسوية، نقل على أثر ذلك للمستشفى. 

 بلدة العيسوية 

اقتحم مستوطنون بلدتي الطور والعيسوية بحماية قوات االحتالل مما أدى إلى   أيار  9
 اندالع مواجهات عند مداخل البلدات. 

بلدتي الطور  
 والعيسوية 

 البلدة القديمة اعتدى مستوطنون على منازل عائالت مقدسية في البلدة القديمة أيار  10
أقدم مستوطن على دهس عدد من المارة قرب باب األسباط مما أدى إلى   أيار  10

 إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.
قرب باب 

 األسباط 
 ح حي الشيخ جرا دهس المتطرف بن جيبر المواطن صالح قشعم في حي الشيخ جراح  أيار  10
 مدينة القدس  الفلسطينين اآلمنين في منطقة " التلة الفرنسية". اعتدى مستوطنون على بيوت  أيار  10
 بلدة سلوان اعتدى مستوطنون علر مركبة مواطن من عائلة الرجبي في حي الثوري  أيار  11
رشق مستوطنون بالحجارة على أهالي حي الشيخ جراح وسط حماية شرطة   أيار  11

 االحتالل. 
 حي الشيخ جراح 

مستوطنون مدججون باألسلحة حي الشيخ جراح تحت حماية شرطة  اقتحم  أيار  12
 االحتالل. 

 الشيخ جراح حي 
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اعتدت مجموعة من المستوطنين على بيوت المواطنين وممتلكاتهم في حي   أيار  12
الصوانة وبلدة الطور، وقام المستوطنون خالل ذلك بالهجوم بوحشية على  

 سيارة لمقدسيين كان ضمن ركابها أطفال.  

الصوانة  حي 
 والطور

اعتدى قطعان المستوطنون على المركبات المارة بالقرب من حاجز الزعيم   أيار  12
 العسكري.

حاجز الزعيم  
 العسكري 

أحرق مستوطنون مغسلة سيارات في قرية النبي صموئيل تعود للمواطن أنس  أيار  12
بحدوث عبيد، ويذكر أن مستوطنين اعتدوا على المنشأه وأحرقوها، ما تسبب 

 أضرار مادية في الممتلكات والمستلزمات. 

 النبي صموئيل 

 بلدة العيسوية  اعتدى مستوطنون على األهالي الماريين بالقرب من بلدة العيسوية.  أيار  12
تهّجم مستوطن على زوجة إمام المسجد األقصى عامر عابدين بآلة حادة ما   أيار  12

 تسبب لها بجروح بالوجه.
 القديمةالبلدة 

منازل أهالي بلدة سلوان، واعتدوا عليهم ودمروا هجم قطعان المستوطنون على  أيار  13
 العديد من الممتلكات.

 بلدة سلوان

هاجم مستوطنون المنازل الفلسطينية في حي القرمي ببلدة القدس القديمة  أيار  13
 بحماية قوات االحتالل، من بينهم منزل جابر األسمر. 

 البلدة القديمة

 حي الشيخ جراح  اعتدى مستوطنون بالحجارة على مسن داخل حي الشيخ جّراح.   أيار  13
اعتدى مستوطنون بحماية قوات االحتالل على المواطنين في بلدة سلوان،  - أيار  14

 ليها. رشقوا المنازل بالحجارة وأطلقوا الرصاص عو 
ن بحماية جيش االحتالل شرعوا بإطالق النار وإحراق  و عشرات المستوطن-

سيارات تعود لمواطنين من سلوان يقطنون قرب البؤر االستيطانية في حي  
 دة.  وادي حلوة بالبل

 هاجم مستوطنون مسجد العين في بلدة سلوان.-

 بلدة سلوان

اعتدى مستوطنون على أهالي حارة السعدية في البلدة القديمة بحماية قوات  أيار  14
 االحتالل. 

 البلدة القديمة

اقتحم مستوطنون متطرفون حي الشيخ جّراح بشكٍل استفزازي، عبر الهتافات  أيار  14
ويذكر بأن عشرات المستوطنين   ،األصليين المقدسيين للحيوتهديد السكان 

 حي الشيخ جراح 



 

 
 القدس الشريف محافظة 

Jerusalem Governorate 

37 
 

بحماية شرطة االحتالل اقتحموا الحي وشرعوا في أعمال عربدة وبعضهم ُمسلح  
 باألسلحة الرشاشة.

قامت مجموعة من المستوطنين بالعربدة قرب المدخل الرئيسي لحي بيت   أيار  14
 االعتداء على عدد من السيارات المارة من الحي. حنينا، حيث حاولوا 

 بيت حنينا 

تم االعتداء على شاب من قبل مستوطنين بمساندة قوات االحتالل في جورة   أيار  14
 العّناب )قرب باب الخليل(. 

 البلدة القديمة

هاجم قطعان المستوطنون أهالي بلدة سلوان أحرقوا أراضي وممتلكات تعود   أيار  14
 البلدة.هالي أل

 بلدة سلوان

قامت مجموعة من المستوطنين قرب حاجز الزعّيم، بتحطيم زجاج عدد من   أيار  15
 .مركبات المواطنين المارة في المكان

 الزعيم 

رشق مجموعة من المستوطنين، الحجارة باتجاه منزل على أطراف قرية بيت  ايار  15
ملكيته للمواطن: صبري  إجزا، مما أدى إلى تحطيم نوافذ المنزل، وتعود 

 .غريب 

 بيت إجزا 

رشقت مجموعة من مستوطني مستعمرة "معالي أدوميم"، الحجارة باتجاه   ايار  15
 .مركبات المواطنين على مدخل بلدة العيزرية

 العيزرية

اعتدى مستوطنون على األهالي المارين عند مفرق النبي يعقوب بالقرب من   أيار  15
 بلدة بيت حنينا.  

 بلدة بيت حنينا 

 بلدة شعفاط  لقى مستوطنون الحجارة على سيارات الفلسطينيين في بلدة شعفاط.أ أيار  15
  ألقى مستوطنون الحجارة باتجاه مركبات الفلسطينيين عند مداخل بلدتي شعفاط أيار  15

 وبيت حنينا.
بلدتي شعفاط  

 وبيت حنينا 
مستوطنون مسلحون الرصاص الحي باتجاه شبان عند مدخل بلدة   أطلق أيار  16

 شعفاط. 
 بلدة شعفاط 

إصابة تامر إدريس من بلدة بيت حنينا بالرصاص الحي من أسلحة مستوطنين   أيار  16
 أثناء اعتدائهم على البلدة. 

 بلدة بيت حنينا 

اقتحم عشرات المستوطنين مقبرة باب الرحمة المالصقة للمسجد األقصى  أيار  17
المبارك، وساحة الغزالي قرب باب األسباط وساحة باب العامود، وأدوا طقوسًا  

 المسجد األقصى
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عند بوابة الرحمة في منتصف المقبرة على سور المسجد األقصى، و تلمودية، 
أدوا رقصات تلمودية في ساحة اإلمام الغزالي أمام باب األسباط، أحد  ماك

وأدى البعض منهم صلوات في منطقة   ،أبواب األقصى، قبل اقتحامهم للمقبرة
باب العامود، وجاء ذلك بعد فشلهم في اقتحام المسجد األقصى من باب  

 .المغاربة
ي حي وادي حلوة، ما أدى إلى اندالع  اقتحم مستوطنون "عين سلوان" ف أيار  17

 مواجهات في المنطقة. 
 بلدة سلوان

هاجمت مجموعة من المستوطنين، مركبات المواطنين المارة على مدخل نفق   أيار  17
 .وبلدة بدّ 

 و بلدة بدّ 

أطلق مستوطنون الرصاص الحي، صوب أحد المنازل قرب مدخل بلدة حزما،   أيار  18
مستوطنين مسلحين بالبنادق ويستقلون مركبة، استهدفوا منزاًل في  ويذكر بأن 

أطراف البلدة عند مدخل حزما بالرصاص الحي، ما تسبب بتكسير نوافذ 
 المنزل، وبث الرعب بين أفراد العائلة.

 بلدة حزما

اعتدى مستوطنون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة بالضرب  أيار  20
 نقلهم على أثرها  إلى المستشفى لتلقي العالج.المبرح، وتم  

 البلدة القديمة

اعتداء مجموعة من المستوطنين على شبان قرب مستوطنة ما تسمى "تلبيوت"   أيار  20
 بحماية شرطة االحتالل.

 مدينة القدس 

اعتدى مستوطنون على المركبات المارة من الطريق بالقرب من مستوطنة ما   أيار  22
 بسجات زئيف". ُتسمى " 

 مدينة القدس 

التعامل التجاري مع   ةانطالق حملة ضخمة من قبل المستوطنين لمقاطع  أيار  22
 العرب. 

Social media 

بحماية    اعتدى مستوطنون على ثالثة شبان خالل تواجدهم في منطقة المصرارة أيار  22
 شرطة االحتالل. 

 منطقة المصرارة 

حكومتهم لهدم المسجد األقصى، '' لسنا بحاجة لهدم أبراج في  دعا مستوطنون  أيار  23
 غزة.. علينا هدم بناء واحد في القدس".

Social media 
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خربت جماعات المستوطنين لوحات جدارية تم رسمها على جدران َحيَّ الشيخ   أيار  26
 . جّراح

 حي الشيخ جراح 

الطور وأرهب المارة. والحق ِعدة أطلق مستوطن النار في الهواء وسط بلدة  أيار  28
َدًا  شبان عند مفترق الطور الرئيسي، وأطلق الرصاص اْلِحي من مسدسه، ُمَهدَّ

 . إياهم بقتلهم

 بلدة الطور

  اقتحم مستوطن ُمَلثَِّم ساحة منزل عائلة النشاشيبي في َحيَّ الشيخ جّراح، َوَرشَّ  أيار  28
ام.   أفراد العائلة بالغاز السَّ

 الشيخ جراح حي 

   
 

 

 انتهى بحمد للا 

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: 

 

 محافظة القدس الشريف إعداد: وحدة العالقات العامة واإلعالم في

https://api.whatsapp.com/send?phone=970569126911&fbclid=IwAR20wjwEibb-JirzRQg7ImC7hV-j_e1VPiZh4YNd06K2Yj7Z79x9wxX0ZMg

