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

 مكان االعتقال اسم المعتقل التاريخ
 من منطقة باب السلسلة إياد الجبعة كانون الثاني 1
 من البلدة القديمة  عام 11 ،الطفل يوسف عالء الحداد كانون الثاني 2
 حطة من منطقة باب أمين الديك كانون الثاني 3
 من واد الجوز عرين الزعانين كانون الثاني 3
 من البلدة القديمة  محمد أبو سنينة كانون الثاني 3
 من قرب مصلى باب الرحمة محمد برقان كانون الثاني 4
 زيد خليل ريان كانون الثاني 4

 محمد جمال ريان
 عمر إسماعيل ريان

 من بلدة بيت إجزا

) مريض  عام 11 ،الرحمن البشيتيالطفل عبد  كانون الثاني 4
 سكري(

 مصطفى أبو سنينة
 زكريا البكري 

 من البلدة القديمة

 عضو إقليم حركة فتح ياسر دوريش كانون الثاني 4
 عام 15 ،لطفل ضياء محمد عبيدا

 من بلدة العيسوية

 وجدي أبو صبيح كانون الثاني 5
 حربي أبو صبيح

 من بلدة سلوان

 أبو غنامفادي  كانون الثاني 5
 محمد أبو سبيتان

  حمزة أبو غنام

 من بلدة الطور

 من بلدة العيسوية إياس حسين عبيد كانون الثاني 5
 من بلدة العيسوية عام 11 ،محمد سامي الفاخوري  كانون الثاني 6
 يوسف بهيج بصة كانون الثاني 6

 مروان الجربي
 من بلدة العيزرية

 محمود أبو الهوى  داود كانون الثاني 7
 محمد محمود أبو الهوى 

 من بلدة الطور
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 من بلدة العيسوية سامر منذر عطية كانون الثاني 7
 من شارع الواد في البلدة القديمة  عبد الله نجيب كانون الثاني 7
 من منطقة باب حطة نبيل سدر كانون الثاني 7
 خالد الدجاني كانون الثاني 8

 جهاد الدجاني
 الدباغيعقوب 

 من البلدة القديمة

 تامر أحمد ظاهر كانون الثاني 8
 عمر زكي خويص

 من بلدة الطور

 من بلدة أبو ديس محمد تيسير عبد الجبار زيدان كانون الثاني 9
من باب الساهرة في البلدة  محمود وائل أبو حطب كانون الثاني 11

 القديمة
 الطورمن بلدة  حمودة أبو سبيتان كانون الثاني 11
 من بلدة كفرعقب سماحة هيثم الرجبيالطفل  كانون الثاني 11
 من بلدة سلوان طارق سعادة العباسي كانون الثاني 11
 من بلدة العيسوية أمجد محمود كانون الثاني 11
من باب الساهره في البلدة  جهاد ناصر قوس كانون الثاني 11

 القديمة
 الهوى سفيان فراس أبو  كانون الثاني 11

 محمد عدنان أبو الهوى 
 من بلدة الطور

 من بلدة العيسوية الطفل أكرم غاضي عبيد كانون الثاني 11
 أسامة سامي الفاخوري  كانون الثاني 11

 عبد الرحمن محمد درباس
 سيف رمضان عبيد

 نصر عثمان درويش
 أحمد هيثم محمود

 من بلدة العيسوية

 الواد في البلدة القديمةمن شارع  نبيل سدر كانون الثاني 12
 عام 11 ،أدهم الرشق كانون الثاني 12

 عام 11، يزن الكركي
 نور محمود سالمة

 من بلدة عناتا
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 من بلدة عناتا ليم إبراهيمسعيد إبراهيم عبد الح كانون الثاني 13
 يوسف خالد أبو الهوى  كانون الثاني 13

 أمير أبو الهوى 
 محمد خويص
 عمر خويص

 الهوى  محمد أكرم أبو
 أشرف غيث

 فادي حجازي أبو الهوى 
 إبراهيم بكر أبو الهوى 
 خليل عطا أبو الهوى 

 داود أحمد أبو لبن
 آدم سامي أبو الهوى 

 تامر محمود أبو الهوى 

 من بلدة الطور

 محمود سعدي محمد الرجبي كانون الثاني 13
 منير كايد محمود

 عبدالله أمجد عبيد
 يزن عمران عبيد

 محمد عمران عبيد

 من بلدة العيسوية

 عمر زكي خويص كانون الثاني 14
 سامي أبو الهوى 

 نادر محمد أبو لبن

 من بلدة الطور

من منطقة باب حطة في البلدة  أمين محمد الدويك كانون الثاني 14
 القديمة

 من بلدة أبو ديس لؤي فايز أحمد عربية كانون الثاني 14
 حاجز الزعيمعن  محمد عمار الهدرة كانون الثاني 15
 محمد خضر أبو سبيتان كانون الثاني 15

  عدنان أبو الهوى 
 من بلدة الطور

 من بلدة العيسوية محمد أبو رجب كانون الثاني 15
 من بلدة الطور أمير أبو جمعة كانون الثاني 16
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 محمود أحمد أبو الهوى 
 من بلدة العيسوية محمد ثائر محمود كانون الثاني 16
 من البلدة القديمة عالء منذر نجيب الثانيكانون  17
 من بلدة الطور هيثم خويص كانون الثاني 17
 من شارع الواد في البلدة القديمة جهاد ناصر قوس كانون الثاني 17
 محمد عيد مشاهرة كانون الثاني 17

 زوجته ختام مشاهرة
 من بلدة جبل المكبر

 من داخل المسجد االقصى حارس األقصى طارق صندوقة  كانون الثاني 18
 عمر إسحق أبو سبيتان كانون الثاني 18

 محمد أبو سبيتان
 من بلدة الطور

 علي أحمد عفانة كانون الثاني 18
 محمد عفانة

 من بلدة العيزرية

 سامر منذر عطية كانون الثاني 18
 محمود عوني عطية

 من بلدة العيسوية

 بلدة الزعّيممن  رلؤي جاب كانون الثاني 18
 نصر درويش كانون الثاني 19

 عرفات أحمد مصطفى
 محمد نائل عبيد

 وسيم نايف عبيد 
 ة وسيم عبيدزوج
 ة وسيم عبيدابن

 وسيم عبيد نايف
 وسيم عبيد عمرو

 من بلدة العيسوية

 من بلدة حزما عام 11، عبد الكريم سالم كنعان الخطيب كانون الثاني 19
 من بلدة العيسوية محمد نايف وسيم عبيد كانون الثاني 21
األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء  كانون الثاني 21

 بالل النتشة
 المقدم معاذ األشهب

 عن حاجز قلنديا العسكري 

 من بلدة أبو ديس  فارس عصمت شولي كانون الثاني 21
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 أحمد مروان أبو جمعة كانون الثاني 21
 إبراهيم أبو حطب

 الحنيطيإبراهيم خالد 

 من بلدة الطور

 من بلدة حزما محمد ناجح سالم صالح الدين كانون الثاني 21
 من بلدة بيت حنينا  السيدة فاطمة خضر كانون الثاني 21
 من بلدة بدو إنعام خضورالسيدة  كانون الثاني 21
 من مدينة القدس داود أبو الهوى  كانون الثاني 21
 سبيتانوجيه أبو  كانون الثاني 21

 موسى أبو غنام
 من بلدة الطور

 بشار اسماعيل الشوا كانون الثاني 21
 اسماعيل الشوا رأفت

 من بلدة العيزرية

 من بلدة العيسوية الطفل المريض مجد ماهر فهيدات كانون الثاني 22
 من بلدة حزما عيد سالم عيد كانون الثاني 22
 محمد عزيز عبيد كانون الثاني 22

 دعبيأيوب بهائي 
 من بلدة العيسوية

 من البلدة القديمة ماجد راغب الجعبة كانون الثاني 23
 معتصم أحمد غريبالطفل  كانون الثاني 24

 مجد رمضان أبو كافيةالطفل 
 محمد سليم غريبالطفل 
 أيسر موسى عيد سالمالطفل 

 من قرية بيت إجزا

 من بلدة سلوان الطفل صابر أبو ناب كانون الثاني 24
 من مدينة القدس أمير المالكي كانون الثاني 24
قرب باب األسباط في البلدة  محمد هشام البشيتي كانون الثاني 24

 القديمة
 من بلدة الطور محمد حاتم أبو الهوى  كانون الثاني 25
 من بلدة عناتا محمد مهدي الرشق كانون الثاني 25
 فادي كاشور كانون الثاني 26

 معتز جرادات
 سياعرةبراء 

 من مخيم شعفاط
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 حسام يغمور
 حميدو عثمان
 باسل سياعرة
 حمزة جردات

 محمود عثمان
 ياسين طه

 من البلدة القديمة جهاد ناصر قوس كانون الثاني 26
من أمام محكمة الصلح  شيرين خليل األعرجالسيدة  كانون الثاني 26

 اإلسرائيلية في مدينة القدس
 من بلدة الطور الهوى خليل عطا أبو  كانون الثاني 26
 من بلدة سلوان أحمد جميل السلوادي كانون الثاني 26
 من مخيم شعفاط محمود عاهد علقم كانون الثاني 27
 من بلدة سلوان نبيل أحمد أبو التين كانون الثاني 27
 نزار إياد نعيم بصة كانون الثاني 27

 ن حسام محمد فرعو 
 من بلدة العيزرية

 نديم عبد الحميد حسن الخطيب كانون الثاني 27
 مصعب عبد الرحمن حسن الخطيب

 عودة أحمد عسكر الخطيب
 أسامة علي عسكر الخطيب

 عادل عصام عسكر الخطيب

 من بلدة حزما

 مجد مروان داري  كانون الثاني 28
 عام 11 مروان داري، مهدي

 محمود سعدي الرجبي
 محمد مامون محيسن

 من بلدة العيسوية

 محمد حسين الخطيب الثانيكانون  28
 علي ياسر الخطيب
 وليد سالم الخطيب
 محمد حمزة مبارك

 من بلدة حزما

 من بلدة كفرعقب عز الدين عاطف مطير كانون الثاني 28
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 ررجب ماهر رجب مطي
 من بلدة جبل المكبر تعرف هويتهامواطنة لم اعتقال  كانون الثاني 29
 من بلدة العيزرية عدوانإسالم بسام جودت  كانون الثاني 29
 معتصم عفانة كانون الثاني 29

 محمد داود عفانة
 من بلدة أبو ديس

 علي سفيان عبيد كانون الثاني 29
 محمد مروان عبيد

 من بلدة العيسوية

 من بلدة العيسوية أحمد عايش عبيد كانون الثاني 31
 محمد موسى عبيدات كانون الثاني 31

 ماهر أسعد عبيدات
 جبل المكبر من بلدة

 من بلدة الطور داود أبو الهوى  كانون الثاني 31
 (1الجدول رقم )

 

 ( يوضح حاالت االعتقال التي تمت خالل شهر شباط.2الجدول رقم )

 المكان االعتقال المعتقل التاريخ
 عام 15،اسماعيل داود أبو الهوى  شباط 2

 عام 11 ،رائد حازم الصياد
 عام 11،داود محمود أبو الهوى 

 معا 82،مصطفى أبو الهوى 
  عام 88،علي أحمد أبو غنام

 عام 11،معتز خالد دكو

 بلدة الطورمن 

 أحمد علي الخطيب  شباط 3
 عودة أحمد عسكر

 بشار عسكر الخطيب
 عام 11 ،قصي حامد الخطيب
 عام 11،فادي حامد الخطيب

 بلدة حزمامن 

من بلدة العيسوية / لحظة اإلفراج  عام 85،األسير المحرر محمد كمال عبيد شباط 4
 عنه 
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 قرب مصلى باب الرحمة نظام أبو رموز  شباط 7
 أنور عبيد شباط 7

 سامي عبيد 
 بلدة العيسيويةمن 

 بلدة جبل المكبرمن  الطفل يزن عرفات عبيدات  شباط 7
 من مصلى باب الرحمة أمير أبو عطا  شباط 8
 من مصلى باب الرحمة آخرين لم تعرف هويتهم  1المواطن مجد كبها و شباط 8
من أمام باب حطة في البلدة  الشاب حازم الشرباتي شباط 8

 القديمة
في البلدة  من أمام باب الغوانمة رئيس لجنة المقابر اإلسالمية مصطفى أبو زهرة  شباط 8

 القديمة
وصادرت  ،عن حاجز قلنديا محمود زغير شباط 8

 مركبته
 مدينة القدسمن  محمد الهشلمون  شباط 8
 من ساحات المسجد األقصى حارس المسجد األقصى عمار باكير  شباط 9
 بلدة الرامبمن منطقة الكسارات  اسحاق أبو هدوان شباط 9
 محمد أبو الهوى  شباط 9

 زيد أبو سبيتان 
 حمزة خويص

 بلدة الطورمن 

 بلدة بيت حنينامن  تعرف هويتهاعتقال شاب لم  شباط  9
 بلدة العيزريةمن  عام 82 ،األسير المحرر عبد العزيز خالد دمدوم شباط 11
 قرية العيسويةمن  عام 15محمود أبو رومي،  شباط 11
 مخيم شعفاطمن  عام 82، الشاب ياسين طه شباط 11
 شارع صالح الدين من وحيد شبانه شباط 11
 محمد منذر عطية شباط 12

 محمد أحمد عطية
 المسجد األقصىباحات  من

 ليث بركات  شباط 12
 أحمد بركات

 حاجز الجيب العسكري  من

 مصلى القبليمن ال اعتقال ثالثة مواطنين لم تعرف هوياتهم شباط 13
 من بلدة العيسوية  عام 11 ،أحمد عبد الحافظ عطية شباط 13
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 منطقة باب الساهرة من عام 82، سفيان أحمد أبو ناب شباط 13
من بلدة الطور على يد وحدة  محمد حاتم أبو الهوى  شباط 13

 المستعربين
 من منطقة باب الساهرة يحيى شقير شباط 13
 محمد البعراني  شباط 14

 آدم سامي أبو الهوى 
 قرب حاجز مخيم شعفاط

 سيف وليد أبو خضير شباط 14
 محمد وليد أبو خضير

 عبد الرحمن أبو خضير
 محمد عماد أبو خضير

 من بلدة شعفاط

 عام 11،أحمد أشرف أبو سبيتان شباط 14
 عام 11،محمد سامر أبو الهوى 

 من بلدة الطور

 من قرية العيسوية علي حسن شريفة  شباط 15
 محمود أبو طاعة شباط 15

 أحمد أبو طاعة 
 معتز بسيسو

 علي الدر

 من حي األشقرية ببلدة بيت حنينا

 عيسى حتاوي زهير  شباط 15
 سيف القواسمي 

 عام 11،الجريح وسام رائد حتاوي 

 من بلدة الرام

 قرب مدخل بلدة العيسوية عام 12،حسين محمود عطية شباط 15
 من بلدة الطور عام 11،علي عرابي شباط 16
 من بلدة الطور رامي صالح شباط 16
 عن حاجز حزما  للمرة الثانية خالل يومين ،رامي صالح شباط 17
 عام  88،األسير المحرر علي محيسن الكسواني شباط 17

 عام 81،عدنان الهدره
 عام 88،خليل ربايعة

 بلدة الطور  من

 منطقة باب العامود من اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  شباط 17
 مخيم قلنديامن  محمد أبو رموز  شباط 17
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 محمد مطير 
 عام 81،سامي أبو خضير شباط 18

 عام 82،ليث أبو خضير
 من بلدة شعفاط

 من قرية العيسوية محمود سعيد عبيد شباط 18
 أحمد أبو سبيتان شباط 18

 ماجد درويش

 بلدة العيسويةمن 

 عالء أبو جمعة شباط 18
 هاشم أبو جمعة

 أحمد خويص
 سفيان أبو الهوى 

 أحمد كباجة

 من البلدة القديمة

 إبراهيم الزغل شباط 18

 أنس جابر

 موسى حمدان

 الباسطيطارق 

 من باحات المسجد األقصى 

 عام 12،سفيان أبو الهوى  شباط 19
 عام 82،أحمد قباجة

 من بلدة الطور

 بلدة جبل المكبر من  عالء جعابيص شباط 19
 وصادرت سيارتهمن بلدة سلوان،   عام81،صهيب األعور شباط 21
 من بلدة سلوان  عامل لم تعرف هويته اعتقال  شباط 21
 من منطقة باب األسباط خديجة خويصالسيدة  شباط 21
 من بلدة شعفاط  سلفيا أبو لبن السيدة شباط 21
 من بلدة العيسوية اعتقال شاب لم تعرف هويته  شباط 21
 من داخل مصلى باب الرحمة اعتقال  فتاة لم تعرف هويتها  شباط 21
 سنوات 2،أوس غازي نجيب شباط 21

 سنوات  1،محمد غازي نجيب
 بلدة حزما من
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 من مخيم قلنديا ماهر مطير  شباط 22
بزعم من بلدة صور باهر،  اعتقال شاب فلسطيني لم ُتعرف هويته  شباط 22

 محاولة تنفيذ عملية طعن.
 من بلدة حزما عام 81،وسام كنعان الخطيب شباط 22
 عام 88،إسالم إسماعيل إبراهيم شباط 22

  عام 82،أمير محمد إبراهيم
 عناتامن بلدة 

 بلدة كفر عقبمن  مصطفى أبو رموز  شباط 22
 من مخيم شعفاط مأمون فرحان شباط 23
 من بلدة حزما محمد سعادة سعيد شباط 23
وصادرت الكاميرا  ،من بلدة الطور الصحفي أحمد جالجل شباط 23

 .الخاصة به
 محمد يوسف الشوعاني شباط 25

 محمد مراد الشوعاني
 سيف مزهر

 من مخيم قلنديا 
 

 من بلدة العيسوية أنور سامي عبيد  شباط 25
 ،احات المسجد األقصىب من اعتقال ست فتيات لم تعرف هويتهن  شباط 25

بحجة الدخول إلى القدس "دون 
 تصريح"

لحظة اإلفراج  ،من بلدة الطور األسير المحرر عدي فادي أبو جمعة  شباط 25
 عنه

 من بلدة الطور  الطفل محمد ُعرابي  شباط 25
 من بلدة الطور  محمد أبو سبيتان  شباط 25
 من حي بطن الهوى ببلدة سلوان عام82،يوسف علي صالح شباط 26
 احات المسجد األقصىبمن  لم تعرف هويتهااعتقال مرابطة  شباط 27
 فراس عبيد شباط 28

 هادي درباس
 محمد حويطي

 محمد خالد خويص

 دتي الطور والعيسويةمن بل

 من بلدة سلوان رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى  زهير الرجبي  شباط 28
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من سكان حي وادي الجوز، أثناء  براهيم نافذ حامدإ شباط 28
 عمله قرب حي "مئة شعاريم".

 (8الجدول رقم )

 

 ( يوضح حاالت االعتقال التي تمت خالل شهر آذار.3الجدول رقم )

 المكان االعتقال المعتقل التاريخ
شبان من قبل وحدة المستعربين  1اختطاف  آذار 1

 عرف منهم: أحمد الحوت، وخالد بدر
 من بلدة أبو ديس

 نديم الخطيب  آذار 1
 محمد الخطيب

 محمد حمزة صالح الدين

 من بلدة حزما

 من مخيم شعفاط عام 81عمر دياب،  آذار 1
 بلدة العيسوية من عام 15حسن ياسر درويش،  آذار 1
 من مصلى باب الرحمة السيدة خديجة خويص آذار 1
 من بلدة العيسوية عام 81طارق مروان عبيد، آذار 1
 من أمام محكمة االحتالل في القدس اعتقال شابين من عائلة حامد آذار 1
 من داخل مصلى الُقبة موظف األعمار بالمسجد األقصى سفيان سمارة آذار 2
 بالله مصطفى آذار 2

 عبد الله بالله
 ناجي الزغير

 محمد الصواف
 الفتاة رؤى بالله

 من منطقة باب المجلس

 من مركز نسوي مخيم شعفاط السيدة جهاد أبو زنيد آذار 2
 من بلدة طور ربيع الصياد آذار 2
 من حي واد الجوز عالء زغير آذار 2
 من بلدة الطور عيد شبانة آذار 2
 بلدة العيسويةمن  قصي عليان آذار 2
 من بلدة جبل المكبر محمد حسن عبيدات آذار 3
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 هاشم أحمد عبيدات
 محمد غاصب عبيد آذار 3

 أكرم غاصب عبيد
 من بلدة العيسوية

 من بلدة سلوان، بعد استدعائه للتحقيق محمد قعقور آذار 3
 من حي رأس خميس في مخيم شعفاط محمد رائد غراب آذار 3
 عام 12الهوى، محمد أبو  آذار 4

 عام 12داود محمود أبو الهوى، 
 عام 82سفيان فراس أبو الهوى، 

من سكان بلدة الطور، تم اعتقالهم عند حاجز 
 الزعيم العسكري.

 من بلدة عناتا أحمد يوسف عليان آذار 4
 من بلدة سلوان اعتقال شاب لم تعرف هويته  آذار 4
 معتصم عبيد آذار 4

 محمد عبيد
 عبيديزن بسام 

 أمير خضر عبيد
 روحي الجيار

 محمد حمزة عبيد
 محمد مروان عبيد

 من بلدة العيسوية

 جاد الله الرجبي آذار 5
 يزن الرجبي

 من بلدة سلوان، بعد استدعائهم للتحقيق.

 من منطقة باب العامود الحاج نهاد زغير آذار 5
 يحيى شقير آذار 5

 طارق شقير
 سلوانمن منطقة واد الربابة ببلدة 

 محمد ياسر حمدان آذار 7
 راشد محمد أبو ريالة

 من بلدة العيسوية

 من أمام باب حطة محمد حزينة آذار 7
 من حي باب حطة عام22ماجد راغب الجعبة،  آذار 7
 من مخيم قلنديا الفتى أحمد حماد عودة آذار 7
 القديمة، بعد استدعائه للتحقيقمن  البلدة  الحاج نهاد زغير، للمرة الثانية خالل الشهر آذار 7
 من بلدة الطور، بعد استدعائه للتحقيق عام 11رياض الكراوي،   آذار 7
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 محمود ناصر رباح آذار 7
 محمد ناصر رباح

 من بلدة حزما

 السيدة إخالص الصياد آذار 8
 السيدة منال أبو سبيتان

خالل اقتحام معرض "هويُتنا ُتراُثنا" في بلدة 
 الطور.

 عام 81أنيس محمد اسبيتان، آذار  8
 عام 85مظفر مشهور اسبيتان، 

 من قرية بيت دقو

 فارس دويك آذار8
 براء سياعرة
 أمير جبران

 حمزة رطروط

 من مخيم شعفاط

 من مخيم شعفاط، بعد استدعائه للتحقيق. عرفات ديبه آذار 8
 حسام فرعون  آذار 9

 نزار بصة
 من بلدة العيزرية

 من بلدة أبو ديس بحرخميس  آذار 9
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة  آذار 11

 عام 22صبري، 
 من حي الصوانة

رئيس قسم الوعظ واإلرشاد في المسجد األقصى  آذار 11
 الشيخ خالد رياض العيساوي 

 من أمام باب السلسلة

 من منطقة باب العامود اعتقال ثالثة شبان لم تعرف هويتهم آذار 11
 من باحات المسجد األقصى السيدة منتهى سليمان آذار 11
اعتقال أربعة مواطنين من الضفة الغربية أثناء  آذار 12

توافدهم ألداء صالة الجمعة في المسجد 
 األقصى.

 من محيط المسجد األقصى

 من ساحة الغزالي عند باب األسباط اعتقال خمسة شبان لم تعرف هويتهم آذار 12
 من منطقة باب األسباط زغيرعمر  آذار 12
 من باحات المسجد األقصى شادي عميرة آذار 12
 من منطقة باب حطة إيهاب أبو سنينة آذار 13
 محمد عبد عليان آذار 13

 لؤي عبد عليان
 من قرية العيسوية
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 عزيز غسان عليان
 من بلدة الطور إبراهيم الحنيطي آذار 14
 الفتى محمد عبد الحق آذار 14

 حمدانمحمود 
 وائل عرار

 من داخل مخيم شعفاط

 من بلدة سلوان محمد الرويضي آذار 14
 من شارع الواد في البلدة القديمة محمد نجيب آذار 14
 محمد الغول آذار 14

 قيس حسونة
 بعد استدعائهم للتحقيق في مركز الشرطة.

 من قرية الجديرة، بعد استدعائه للتحقيق. وليد جمال عزام آذار 14
من البلدة القديمة، سلم نفسه بعد حبس منزلي  الفتى عبد الرحمن البشيتي آذار 14

 وإبعاد عن مكان سكنه دام نحو شهرين.
 من حي بطن الهوى في بلدة سلوان يوسف الرجبي آذار 15
 من بلدة حزما صالح أسامة رباح آذار 15
 من منطقة باب األسباط اعتقال شابين لم تعرف هويتهم آذار 15
من بلدة العيسوية، سلم نفسه لسجن  الفتى عبد الله عبيد آذار 16

المسكوبية بعد حبس منزلي دام أكثر من 
 ثالثة شهور

 أحمد دعنا آذار 16
 معتز الرجبي

 من بلدة سلوان، بعد استدعائهم للتحقيق

 من بلدة العيسوية علي سفيان عبيد آذار 16
 البلدة القديمةمن شارع الواد في  عيسى الفيراوي  آذار 16

 عام 11الفتى عبد الله أمجد عبيد، آذار 16
 عام 12الفتى محمد مهران درباس، 

 عام 11الفتى علي سفيان عبيد، 

 من بلدة العيسوية

 من بلدة العيسوية أنور سامي عبيد آذار 17
 من حاجز حزما العسكري، وصادرت مركبته. اعتقال شاب لم تعرف هويته آذار 17
 من حي السكارات في مخيم قلنديا غسان شوامرة آذار 18
 من بلدة حزما وليد سالم الخطيب آذار 18
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 عام 11الفتى أحمد أبو اسبيتان،  آذار 18
 عام 11الفتى عبد الله المختار، 

 من منطقة الخلة في بلدة الطور

 من مخيم قلنديا، اعتقل عند حاجز عطاره بالل سمارة آذار 19
 من سوق خان الزيت في البلدة القديمة عام 11نجيب، رأفت  آذار 21
 داود الحنيطي آذار 21

 محمد أيمن أبو الهوى 
 من قرية الطور

 أمير الباسطي آذار 22
 محمود الشاويش

 مصطفى أبو غزالة
 مجد شريفة
 أمين دويك

 خالد ملحس
 محمد أبو فرحة

 عبد الله الحرباوي 
 محمد باسم حجازي 

 إياد الباسطي
 جهاد قوس

 من البلدة القديمة

 من شارع العين في بلدة سلوان اعتقال شاب لم تعرف هويته آذار 22
 منصور محمود آذار 22

 أحمد محمود
 من مدخل بلدة العيسوية

 بعد استدعائه لتحقيق المصور محمد قاروط ادكيدك آذار 22
 خضر عودة آذار 23

 محمد عودة
 محمود عبد عودة

 سلوانمن حي بئر أيوب في بلدة 

 من بلدة عناتا رائد ناجح أبو علي آذار 23
 من منطقة رأس خميس يوسف الجوالني آذار 23
 من بلدة العيسوية إياس عبيد آذار 23
 من بلدة العيسوية عام 81أحمد غالب أبو صبيح،  آذار 24
 من بلدة الطور عام 81رائد أبو سبيتان، آذار 24
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 العيسوية، للمرة الثانية خالل يومين.من بلدة  إياس عبيد آذار 24
 من بلدة الطور خليل عطا أبو الهوى  آذار 24
احتجزت مصابين برصاص االحتالل من بلدة  آذار 24

 الجيب، ونقلتهم عبر سيارة إسعاف إسرائيلية
 من بلدة الجيب

 وسام العوري  آذار 25
 بيسان العوري 

 من حي واد الجوز

 من مصلى باب الرحمة عائلة القصراوي اعتقال فتاة من  آذار 25
 من منطقة باب الحديد مراد الترهوني آذار 27
السيدة إخالص الصياد، للمرة الثانية خالل  آذار 28

 شهر
 الشاب مالك المغربي 

تم اعتقالهم خالل قمع فعالية خاصة بيوم األم 
 .في ملعب جبل الزيتون 

 مخيم شعفاطحاجز  اعتقال طفل لم تعرف هويته آذار 28
 من أمام باب السلسة الصحفية منى القواسمي آذار 29
 عام 82رياض كراوي، آذار 29

 عام 82مهدي أبو الهوى، 
 بلدة الطور

 بلدة الرام عمران موسى زواهرة آذار 31
 من باحات المسجد األقصى صدقي المقت آذار 31
 العامودمن منزله في حي رأس  األسير المحرر مجد بربر آذار 31
 من مخيم شعفاط حسن علقم آذار 31
 من باحات المسجد األقصى موظف اإلعمار في األقصى عمران األشهب آذار 31

 (1الجدول رقم )

 

 

 

 :قرارات حبس منزلي
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  قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر كانون الثاني.( يوضح 2الجدول رقم )

 السكنمكان  عدد األيام اسم المواطن التاريخ
 بلدة سلوان يامأخمسة  أحمد عوض كانون الثاني 11
 بلدة سلوان يامأخمسة  يوسف عوض كانون الثاني 11
 بلدة سلوان يامأخمسة  محمد عوض كانون الثاني 11
 بلدة سلوان يامأخمسة  فارس سمرين كانون الثاني 11
 بلدة سلوان يامأخمسة  داود سمرين كانون الثاني 11
 بلدة سلوان امأيخمسة  الطفل عبد الله عوض الثانيكانون  11
 بلدة العيسوية لم تحدد الفترة يزن عبيد كانون الثاني 17
 بلدة العيسوية لم تحدد الفترة عبدالله عبيد كانون الثاني 17
 بلدة العيسوية لم تحدد الفترة محمود الرجبي كانون الثاني 17
بالسكري عبد الطفل المريض  كانون الثاني 21

 الرحمن البشيتي
 البلدة القديمة لم تحدد الفترة

 (2الجدول رقم )

  قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر شباط( يوضح 5الجدول رقم )

 مكان السكن عدد األيام اسم المواطن التاريخ
 بلدة العيسوية خمسة أيام عامًا( 81أنور سامي عبيد ) شباط 11
 بلدة العيسوية خمسة أيام عامًا( 11علي الدرباس )محمد  شباط 11
 بلدة سلوان خمسة أيام عامًا( 12عدنان صيام ) شباط 17
 خمسة أيام عامًا( 81صهيب األعور ) شباط 21

 آالف شيكل12وغرامة مالية 
 بلدة سلوان

 خمسة أيام عامًا( 11أحمد سامي أبو سبيتان ) شباط 21
 وغرامة مالية

 بلدة الطور

 بلدة الطور لمدة يومين عامًا(  82دانيال زهير أبو نصرة ) شباط 22
 (5الجدول رقم )

 

  قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر آذار.( يوضح 1الجدول رقم )
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 مكان السكن عدد األيام اسم المواطن التاريخ
 بلدة العيسوية ستة أيام عام 15حسن ياسر دوريش،  آذار 1
 بلدة سلوان عشرة أيام جمال غيثمحمد  آذار 1
 بلدة العيسوية ثالثة أيام أنور عبيد آذار 1
 بلدة العيسوية ثالثة أيام فراس عبيد آذار 1
 بلدة الطور ثالثة أيام محمود الرجبي آذار 1
 بلدة العيسوية ثالثة أيام هادي درباس آذار 1
 بلدة العيسوية خمسة أيام قصي عليان آذار 3
 البلدة القديمة سبعة أيام عبادة نجيب آذار 4
 البلدة القديمة سبعة أيام خالد البراغيتي آذار 4
 البلدة القديمة سبعة أيام عيسى الفيراوي  آذار 4
 بلدة سلوان أربعة أيام محمد قعقور آذار 9

 البلدة القديمة خمسة أيام عيسى الفيراوي  آذار 17
 بلدة الطور الفترةلم يتم تحديد  محمد البعراني آذار 18
 بلدة الطور لم يتم تحديد الفترة محمد سامر أبو الهوى  آذار 18
 بلدة العيسوية خمسة أيام فادي محمود آذار 22
 بلدة الطور خمسة أيام محمد أبو اسبيتان آذار 23
 بلدة سلوان لم يتم تحديد الفترة عبد عودة آذار 25
 بلدة سلوان لم يتم تحديد الفترة خضر عودة آذار 25
 بلدة الطور خمسة أيام مالك المغربي  آذار 28

 (1الجدول رقم )

 قرارات اإلبعاد
  قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر كانون الثاني.( يوضح 1الجدول رقم )

 مكان اإلبعاد فترة اإلبعاد المبعد التاريخ
موظف في دائرة األوقاف اإلسالمية  كانون الثاني 5

 عصام نجيب
 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر
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كانون  11
 الثاني

 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام أحمد عوض

كانون  11
 الثاني

 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام يوسف عوض

كانون  11
 الثاني

 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام محمد عوض

كانون  11
 الثاني

 عن منطقة وادي الربابة عشرة أياملمدة  فارس سمرين

كانون  11
 الثاني

 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام داوود سمرين

كانون  11
 الثاني

 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام الفتى عبدالله عوض

كانون  18
 الثاني

 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع جهاد ناصر قوس 

كانون  19
 الثاني

أمين سر حركة فتح في القدس شادي 
 مطور 

قرارا بمنعه من التواصل  لم تحدد الفترة
شخصية  81مع 

فلسطينية، ويضاف هذا 
القرار إلى سلسلة 

قرارات صدرت بحقه 
منها إبعاده عن الضفة 

 .الغربية
كانون  21

 الثاني
 عن المسجد األقصى لمدة ُأسبوع رامي صالح الفاخوري 

كانون  21
 الثاني

طفل المصاب بمرض السكري عبد ال
 الرحمن البشيتي

في البلدة  عن منزله لم تحدد فترة اإلبعاد
 القديمة

كانون  21
 الثاني

 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع فاطمة خضر  السيدة

كانون  27
 الثاني

 عن المسجد األقصى اشهر 1لمدة  رامي صالح الفاخوري 
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كانون  28
 الثاني

 عن المسجد األقصى  لمدة ُأسبوع يزن طقش حارس المسجد األقصى 

كانون  28
 الثاني

 عن المسجد األقصى  لمدة ُأسبوع حارس المسجد األقصى صامد عسلية

 (1الجدول رقم)

  قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر شباط.( يوضح 2الجدول رقم )

 منطقة اإلبعاد مدة األبعاد المبعد التاريخ
 عن المسجد األقصى شهور 1 صامد عسيلةحارس األقصى  شباط  2
 عن المسجد األقصى شهور 1 حارس األقصى يزن طفش شباط 2
 عن المسجد األقصى شهور 1 عام 11 ،فاطمة خضرالسيدة  شباط 6
رئيس لجنة المقابر اإلسالمية مصطفى  شباط 8

 أبو زهرة
 عن كامل البلدة القديمة  أسبوعين

 الرشقاألسير المحرر أحمد  شباط 8
 أحمد رشق والد

  أحمد رشق شقيق

 عن مخيم شعفاط أسبوع

 عن المسجد األقصى أسبوع حارس األقصى عمار باكير شباط 9
 عن المسجد األقصى أسبوع أحمد شويات  شباط 9
 عن المسجد األقصى أسبوع مجد كبها  شباط 9
 عن المسجد األقصى أسبوع أمير أبو العطا شباط 9

 عن المسجد األقصى أسبوع رموز نظام أبو شباط 11
 إلى الضفة الغربية لم تحدد الفترة وحيد شبانة شباط 12
تجديد إبعاد لمدة أربعة  مجد كبها شباط 15

 شهور
 عن المسجد األقصى

تجديد إبعاد لمدة ستة  نظام أبو رموز شباط 15
 شهور

 عن المسجد األقصى

 األقصىعن المسجد  أسبوعين طارق الباسطي  شباط 19
 عن المسجد األقصى لمدة عشرة أيام د. جمال عمرو شباط 22
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عن منزله في بلدة  لمدة أسبوعين عام  82 ،دانيال زهير أبو نصرة  شباط 22
 الطور 

 عن المسجد األقصى أسبوع خديجة خويص شباط 21
تجديد إبعاد لمدة ستة  طارق الباسطي شباط 25

 شهور
 عن المسجد األقصى

شابة مقدسية من المرابطات في  شباط 27
لم ُتعرف  -المسجد األقصى المبارك 

 هويتها 

 عن المسجد األقصى عشرة أيام

 عن منطقة بطن الهوى  أسبوعين يوسف علي صالح شباط 28
 (2الجدول رقم)

  قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر آذار.( يوضح 1الجدول رقم )

 اإلبعادمنطقة  مدة األبعاد المبعد التاريخ
 عن بلدة العيسوية ستة أيام عام 15حسن ياسر درويش، آذار 1
 عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر السيدة خديجة خويص آذار 1

 عن المسجد األقصى لم يتم تحديد فترة السيدة منتهى سليمان آذار 11
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع عمر زغير آذار 12
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع العيساوي الشيخ خالد  آذار 13
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين شادي عميرة آذار 13
 عن بلدة الطور لم يتم تحديد الفترة محمد البعراني آذار 18
 عن بلدة الطور لم يتم تحديد الفترة محمد سامر أبو الهوى  آذار 18
 عن الضفة الغربية رةالفتلم يتم تحديد  محافظ القدس عدنان غيث آذار 29
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع الصحفية منى القواسمة آذار 29
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين صدقي المقت آذار 29

 (1الجدول رقم)
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 عمليات الهدم
التي رصدت خالل شهر كانون  وقرارات اإلخالء والتجريف عمليات الهدم( يوضح 12الجدول رقم )

  الثاني.

 نوع الهدم المكان البند التاريخ
أجبرت بلدية االحتالل المواطن أمجد الجعابيص  كانون الثاني 2

 .على هدم أرضية إسمنتية وإزالة الشيك المحيط بها
في منطقة جبل 

 المكبر
 قسري هدم 

 ارأسو و  تجارية هدمت آليات االحتالل أربع منشآت كانون الثاني 4
تعود ملكيتها لمحمد إبراهيم ومحمد حلوة ومحمد 

، بعد أقل من أسبوع من إخطار أصحابها ،البياع
 ".بحجة عدم الترخيص" وذلك

هدم طواقم  في بلدة عناتا
 االحتالل

سلمت محكمة الصلح التابعة لالحتالل عائلة  كانون الثاني 4
المواطن نظام أبو رموز قرارًا باخالء منزلهم في حي 

الهوى ببلدة سلوان لصالح المستوطنين، ويذكر بطن 
أن المحكمة أصدرت قرار إخالء غيابي عام 

، بحجة أن األرض تتبع ليهود اليمن وتمت 8211
دون إبالغ العائلة او استدعائها للمحكمة أو 

 .تسليمها بالغات قضائية

في حي بطن 
الهوى ببلدة 

 سلوان

تسليم قرار 
 إخالء

وات االحتالل على مرافق صحية متنقلة استولت ق كانون الثاني 5
ومعدات تنزه في قرية النبي صموئيل تعود ملكيتهم 

 .أنس عبيد وماجد عيسى بركات لمواطنينـل

بلدة النبي 
 صموئيل

ة طواقم مصادر 
 االحتالل

هدمت آليات االحتالل قرب قرية بيت إكسا، ستة  كانون الثاني 7
ًا بينها مسكنمساكن لعائلة: الدواهيك البدوية، من 

 كرفانات( تعود ملكيته -بيوت متنقلة  1)مكون من 
 ."حجة عدم الترخيصـ"للمواطن خليل أبو داهوك ب

هدم طواقم  بلدة بيت إكسا
 االحتالل

هدمت قوات االحتالل منزاًل في بلدة النبي صموئيل  كانون الثاني 7
 .كرفانات 1يتكون من 

بلدة النبي 
 صموئيل

هدم طواقم 
 االحتالل

أجبرت سلطات االحتالل في حي رأس العامود  كانون الثاني 8
بمدينة القدس، المواطن حاتم شاهين الساليمة، على 

 قسري هدم  حي رأس العامود
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القيام بهدم جزء من منزله، بعد أن أخطرته في 
 .ض"حجة عدم الترخيـ"وقت سابق، ب

االحتالل بأعمال حفر في ساحة البراق  آلياتقامت  كانون الثاني 11
ضمن مشروع استكمال تهويدها؛ بهدف تنفيذ 

مشروع إسرائيلي جديد إلقإمة أضخم مبنى تهويدي 
أسفل ساحة البراق، سيستخدم ألداء المستوطنين 

 .المتطرفين واليهود طقوسهم وصلواتهم التلمودية فيه

 فيساحة البراق 
 المسجد األقصى

 

أعمال حفر 
طواقم  وتجريف
 االحتالل

واصلت قوات االحتالل أعمال التجريف وتخريب  كانون الثاني 11
في منطقة وادي الربابة في بلدة سلوان البالغة 

دونمات ، والذي يقطنه ما  812مساحته نحو 
مقدسي، يسعى االحتالل لطردهم من  222يقارب 

 استيطانية. أراضيهم بهدف تنفيذ عدة مشاريع

 ةوادي الربابة ببلد
 سلوان

 

تجريف طواقم 
 االحتالل

هدمت جرافات االحتالل سورًا في بلدة عناتا قرب  كانون الثاني 11
مدخل البلدة يحيط بقطعة أرض وقف لصالح 

المواطن نزال محمد علي من مخيم شعفاط المجاور 
 .للبلدة

هدم طواقم  بلدة عناتا
 االحتالل

منزله القائم منذ عشر هدم المواطن فواز أبو حماد  كانون الثاني 14
سنوات في بلدة بيت حنينا بعد ضغط االحتالل 

عليه بحجة عدم الترخيص وكان المواطن قد دفع 
لف أ 21قيمتها  تصلو ا غرامات ومخالفات سابقً 
 .شيقل

 قسري هدم  بلدة بيت حنينا

اقتحمت قوات االحتالل مطبعة في بلدة العيزرية  كانون الثاني 16
أبو الريش وحطمت محتوياتها تابعة للمواطن عامر 

واستولت على الجزء المتبقي من ماكنيات طباعة 
  .وأجهزة حاسوب

مصادرت 
 ممتلكات

طواقم  ةمصادر 
 االحتالل

هدمت طواقم تابعة لالحتالل نصب تذكاري للشهيد  كانون الثاني 18
مجدي المسلماني في حي واد الدم في بلدة بيت 

 .حنينا

في حي واد الدم 
 ناحنيببلدة بيت 

هدم طواقم 
 االحتالل
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هدمت طواقم االحتالل بركسين للخيول والمواشي  كانون الثاني 21
في قرية جبل المكبر يعودان للمواطنين أيوب 

 .شقيرات وبسام شقيرات بحجة البناء دون ترخيص

هدم طواقم  بلدة جبل المكبر
 االحتالل

الخيول في هدمت طواقم االحتالل مزرعة لتربية  كانون الثاني 25
 822منطقة مرج العناتي في بلدة عناتا بمساحة 

 .متر تعود ملكيتها للمواطن سامر النتشة

هدم طواقم  بلدة عناتا
 االحتالل

منشآت  5هدمت قوات االحتالل في بلدة عناتا،  كانون الثاني 26
وأسوار تعود ملكيتها للمواطنين: وليد عارف 

)هدم سور(، العجالين )هدم سور(، عالء أبو شمس 
عبد الباقي حلوة )هدم بركس(، محمد إبراهيم حلوة 

 .)هدم بركس(، وأمين جعافرة )هدم محطة وقود(

هدم طواقم  بلدة عناتا
 االحتالل

أجبرت قوات االحتالل أهالي قرية الجيب، على   كانون الثاني 26
 .إزالة مسجد )كرفان( كان يخدم أهل القرية

 قسري هدم  بلدة الجيب

هدمت سلطات االحتالل مسكنًا وبركسًا لألغنام في  كانون الثاني 27
منطقة أم الريان ببرية بلدة السواحرة تعود ملكيتها 
للمواطن اسماعيل موسى صرايعة واستولت على 

 .المعدات المتبقية

هدم طواقم  بلدة السواحرة
 االحتالل

تخدمان تسفككت قوات االحتالل منشأتين زراعيتين  كانون الثاني 27
لتربية المواشي في تجمع أبو فالح وبئر المسكوب 
في منطقة الخان األحمر وصادرت معداتهما دون 

 .أي إخطارات مسبقة

تجمع أبو فالح / 
 الخان االحمر

هدم ومصادرة 
 طواقم االحتالل 

 (12الجدول رقم )

 .شباطشهر  خاللالتي تمت  وقرارات اإلخالء عمليات الهدم( يوضح 11الجدول رقم )

 نوع الهدم المكان البند التاريخ
أجبرت سلطات االحتالل  المواطن معتز خليل على  شباط  2

هدم منزله المقام منذ عشرة أعوام ويعيش فيه مع زوجته 
وطفليه، ويذكر أنه دفع مخالفات وصلت قيمتها إلى 

 ألف شيقل. 82

في حي رأس 
العامود في بلدة 

 سلوان

 قسري هدم 
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سلطات االحتالل المواطن إحسان أبو السعود أجبرت  شباط 2
على هدم ورشتة لتصليح المركبات بحجة عدم 

عام وباإلضافة  11الترخيص ويذكر أنها قائمة منذ 
إلى تحرير مخالفات وصلت قيمتها لنصف ميلون 

 شيقل.

في حي رأس 
العامود ببلدة 

 سلوان

 قسري هدم 

واحد قيد هدمت سلطات االحتالل منزال من طابق  شباط 3
متر  تعود ملكيتهم إلى  12االنشاء وأسوار بطول 

المواطن عبد المجيد موسى عيد زياد بحجة عدم 
 الترخيص.

في منطقة مرج 
العناتي في بلدة 

 عناتا

هدم طواقم 
 االحتالل

أزالت طواقم االحتالل بسطة بيع شاي وقهوة في البلدة  شباط 3
لة إلى عائالقديمة بحجة عدم الترخيص تعود ملكيتها 
 عام. 51الشاويش ويذكر أنها قائمة في مكانها منذ 

إزالة طواقم  في البلدة القديمة
 االحتالل

هدمت جرافات بلدية االحتالل منزاًل في حي الشيخ  شباط 9
جراح دون إخطار، يعود لعائلة المواطن محمد عطا 

 يوسف.

في حي الشيخ 
 جراح

هدم طواقم 
 االحتالل

بإخالء منازل عائلة  اً قرار ة االحتالل أصدرت محكم شباط 11
اد وتهديد بيعها في المز  في قرية بيت صفافا عليان
 ."حجة عدم تسديد الضرائبـ"ب ،العلني

 قرار إخالء قرية بيت صفافا

هدمت سلطات اإلحتالل مغارة في حي الشيخ جراح  شباط 11
 كانت تسكنها عائلة خنفر.

في حي الشيخ 
 جراح

هدم طواقم 
 االحتالل

يس لتفافي الرئحتالل بشق الطريق االبدأت سلطات اال شباط 11
مهيدًا ت .لربط بلدة عناتا بالعيزرية وإزالة حاجز الزعيم

 ".E1لتنفيذ المخطط االستيطاني الخطير المعروف بـ"

 عناتا اتبلد 
 موالزعي والعيزرية

تجريف طواقم 
 االحتالل

اإلسرائيلية أعمال  "سلطة الطبيعةما ُتسمى "واصلت  شباط 11
تجريف وتخريب في أراضي وادي الربابة الُمهددة 

 بالمصادرة.

تجريف طواقم  وادي الربابة
 االحتالل 

أجبرت بلدية اإلحتالل عائلة أبو هدوان المقدسية على  شباط 12
( ُمطلة على ²م12تفكيك غرفة خارجية مساحتها )

 حجة البناء دون ـ"المسجد األقصى الُمبارك مساء اليوم ب

مطلة على 
 المسجد األقصى

 قسري هدم 
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مقدسيًا(  12، وكان يستفيد منها حوالي )"ترخيص
 وُتستخدم إلستقبال الضيوف.

أجبرت بلدية اإلحتالل المواطن المقدسي معتز خليل  شباط 12
 على إزالة وإكمال هدم ما تبقى من منزله

في منطقة الشياح 
 ببلدة سلوان 

 قسري هدم 

أصدرت محكمة االحتالل المركزية قرارًا بالرفض   طشبا 14
لالستئناف الذي قدمته أربع عائالت: )اسكافي، الكرد، 
الجاعوني، والقاسم( من حي الشيخ جراح في القدس، 

للمطالبة بوقف إخالئها من منازلها لصالح 
آيار  8المستوطنين. وأمهلت العائالت حتى تاريخ 

 لتنفيذ قرار اإلخالء. 8281

الشيخ في حي 
 جراح

 قرار إخالء

أجبرت بلدية االحتالل المواطن عمر صيام على هدم  شباط 14
"بركسات للمواشي" في بلدة سلوان، بحجة البناء دون 

 ترخيص.

 قسري هدم  في بلدة سلوان

أجبرت بلدية االحتالل عائلة المواطن جهاد عوض الله  شباط 14
 شقتّين. من بلدة شعفاط على هدم منزله المكون من

 قسري هدم  بلدة شعفاطفي 

أجبرت بلدية االحتالل عائلة نمر نمر في صور باهر  شباط 15
ًا بحجة البناء دون ترخيص. قسريعلى هدم منزل نجلهم 

 5(، وقائم منذ )²م 12ويذكر أن المنزل تبلغ مساحته )
 سنوات(. 

صور في بلدة 
 باهر

 قسري هدم 

هدمت قوات االحتالل دون سابق إنذار منزاًل وسورًا  شباط 16
وقاعدة وأساسات بناء، تعود ملكيتها لعائلة )جهاد أبو 
رموز( ويقطن المنزل أربعة أفراد بينهم طفالن، وتبلغ 

(، ويذكر أن منزل أبو رموز المكون ²م 12مساحته )
 من الباطون والحجر هدم في شهر آب الماضي. 

اقم هدم طو  في بلدة سلوان
 االحتالل

هدمت طواقم االحتالل منشآت أخرى هي عبارة عن  شباط  16
 سور وقاعدة وأساسات بناء تعود لعائلة أخرى.

 

هدم طواقم  في بلدة سلوان
 االحتالل

أزالت األسالك الشائكة المحيطة بقطعة األرض، تعود  شباط 16
 ملكيتها لعائلة )طلب(.

في بلدة جبل 
 المكبر

إزالة طواقم 
 االحتالل
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هدمت جرافات بلدية االحتالل للمرة الثانية خالل أشهر  شباط 22
محال تجارية تعود للمواطن )محمد طرشان(. تبلغ 

(، دون إخطاره مسبقًا بذلك، ويذكر ²م 12مساحتهما )
عامًا( وكانت  52كانت مشيدة منذ أكثر من )  أنها

سلطات االحتالل هدمت في الثامن والعشرين من 
األول من العام الماضي الطابق الثاني من تشرين 

 .المحال التجارية بحجة البناء دون ترخيص

في بلدة صور 
 باهر

هدم طواقم 
 االحتالل

هدمت آليات االحتالل بناية تسكنها عائلة مسؤول  شباط 22
حراس المسجد األقصى الُمبارك خالل الفترة الصباحية 

 112ة )فادي علي عليان، المؤلفة من طابقين بمساح
( تضم أربع شقق سكنية، تعود له ولشقيقيه مراد ²م

 18فردًا منهم  11وأمجد ولوالدهم، ويقطن فيها )
طفاًل(، وهي مشيدة منذ عشرة أعوام. وكانت محكمة 

االحتالل قد رفضت في الثامن من آب من العام 
 الماضي تجميد قرار هدم منزل العائلة.

قرب مدخل بلدة 
 العيسوية

هدم طواقم 
 الحتاللا

نفذت قوات االحتالل أعمال تجريف في أراضي  شباط 23
المنطقة الشرقية من بلدة أبو ديس قرب مستوطنة 
"كيدار"، تعود لمواطنين من أبو ديس، ويذكر أن 

دونم( يمنع  1522األراضي المستهدفة تقدر بـِ)
االحتالل أصحابها من العمل فيها أو استصالحها، 

االستيطاني شرق القدس وهي تقع ضمن المخطط 
 .(E1)المعروف باسم

تجريف طواقم  بلدة أبو ديسفي 
 االحتالل 

واصلت جرافات االحتالل العمل في منطقة قريبة من  شباط  24
بلدة الزعيم لشق شارع إلى بلدة العيزرية، تمهيدًا لتنفيذ 

 .(E1)المخطط االستيطاني المعروف ب

تجريف طواقم  بلدة الزعيمفي 
  االحتالل

واصلت طواقم ما تعرف بـ"سلطة الطبيعة" في بلدية  شباط 24
االحتالل أعمال التجريف والحفر في أراضي وادي 

 .الربابة ببلدة سلوان

وادي الربابة في 
 ببلدة سلوان

تجريف طواقم 
 االحتالل 
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هدمت قوات االحتالل خيمة مأوى عائلة عليان في بلدة  شباط 27
 العيسوية التي ُنصبت عند أنقاض المنزل إليوائهم. 

هدم قوات  في بلدة العيسوية
 االحتالل

 (11الجدول رقم )

 .خالل شهر آذار التي تمت وقرارات اإلخالء عمليات الهدم( يوضح 18الجدول رقم )

 نوع الهدم المكان البند التاريخ
أجبرت بلدية االحتالل مواطن من عائلة الرجبي على  آذار 1

 هدم منشآته التجارية بحجة "البناء دون 
 ترخيص". 

المنطقة 
الصناعية شمال 

 القدس

 هدم قسري 

أجبرت بلدية االحتالل مواطن من عائلة أبو سنينة على  آذار 1
 هدم منشآته التجارية بحجة "البناء دون ترخيص".

المنطقة 
شمال الصناعية 

 القدس

 هدم قسري 

أجبرت بلدية االحتالل المواطن نضال الساليمة على  آذار 1
 هدم منزله بحجة "البناء دون ترخيص".

 هدم قسري  بلدة سلوان

شرعت جرافات االحتالل برفقة قوات معززة بهدم منزل  آذار 1
مؤلف من طابقين يعود لعائلة المواطن الُمْقَعد حاتم 

سابق إنذار"، وُيذكر أنها  المرة حسين أبو ريالة "دون 
السادسة التي يهدم االحتالل منزل أبو ريالة بحجة "عدم 

 الترخيص".

هدم طواقم  بلدة العيسوية
 االحتالل

هددت قوات االحتالل المواطن خليل أبو داهوك بهدم  آذار 2
ساعة في حال عدم قيامه بالهدم  82منزله خالل 

ك ُهدم أربع مرات ، وُيذكر أن منزل أبو داهو قسري ال
 سابقًا.

 إنذار بالهدم بلدة بيت إكسا

أجلت محكمة االحتالل في القدس البت في االستئناف  آذار 2
الذي قدمته ثالث عائالت )الداوودي والدجاني وحماد( 

من حي الشيخ جراح على قرار المحكمة القاضي 
 بإخالئهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

 تسليم قرار الشيخ جراح
 إخالء

هدمت سلطات االحتالل بركًسا ومخزًنا يعود لعائلة  آذار 3
 غيث. 

حي رأس خميس 
 بمخيم شعفاط

هدم طواقم 
 االحتالل
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هدمت سلطات االحتالل بناية سكنية قيد اإلنشاء مؤلفة  آذار 3
من طابقين تحوي أربع شقق تعود للمواطن خليل أبو 

 .ميالة

هدم طواقم  مخيم شعفاط
 االحتالل

هدمت قوات االحتالل خيمة عائلة عليان للمرة الثانية  آذار 4
خالل أسبوع وذلك بعد اقتحام القوات لخيمة العائلة 

ومحاصرتها، وشرعت فيما بعد بهدم لثالثة خيام أخرى 
 تعود للعائلة.

هدم طواقم  بلدة العيسوية
 االحتالل

رفضت محكمة االحتالل المركزية طلبات االستئناف  آذار 4
المقدمة من ثالث عائالت مقدسية من حي الشيخ جراح 

فرض على المستأنفين هم )حماد والدجاني والداودي( و 
شيكل( لصالح المستوطنين وأمهلتهم  ألف 82دفع مبلغ )

 .حتى األول من آب إلخالء منازلهم

تسليم قرار  حي الشيخ جراح
 إخالء

ى لة علأجبرت سلطات االحتالل المواطن يحيى أبو ريا آذار 6
استكمال هدم ما تبقى من منزله قسرًا، وسبق أن أجبر 
االحتالل المقدسي أبو ريالة على هدم أجزاء من منزله 

 .8282شباط لعام  82في 

 هدم قسري  بلدة العيسوية

هدم طواقم  قرية الزعيم في قرية الزعيمهدمت جرافات االحتالل محطة للوقود  آذار 7
 االحتالل

مباٍن( في قرية  12سلطات االحتالل بهدم )أخطرت  آذار 9
الجيب، وذلك بعد أن داهمت مباني المواطنين بمحاذاة 

جدار الفصل العنصري وسط القرية، وصورتها وألصقت 
إخطارات الهدم عليها، من بينها منازل ومخازن وقاعة 
أفراح تعود لألسير شكري أبو دية باإلضافة إلى مباٍن 

 زعل.تعود لعائلة أبو حمود، و 

تسليم  قرية الجيب
 إخطارات هدم

ألغت بلدية االحتالل في القدس كافة االتفاقيات المتعلقة  آذار 11
بحي البستان، ورفضت المخططات الهندسية التي 

طلبتها بنفسها من السكان كمخطط بديل عن الهدم. كما 
ورفضت محكمة االحتالل إعطاء فترة تمديد بتجميد 

ا بحق المنازل في الحي. أوامر الهدم التي أصدرته

حي البستان في 
 بلدة سلوان

 إخطار هدم
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وكانت قد أبلغت بلدية االحتالل محامي العائالت في 
حي البستان نّيتها هدم الحي كاماًل، بغية إقامة "حديقة 

 122وطنية توراتية"، والذي أكد أن عملية الهدم ستطال 
فردًا أغلبهم من األطفال  1552منزل وستُشّرد نحو 

 والنساء.
َهدمت طواقم بلدية االحتالل وجرافاتها ما تبقى من بناية  آذار 14

باإلضافة إلى إزالة   عائلة عليان "أعمدة بناء وأسوار"،
الصاج الذي وضع في محيط ركام البناية في بلدة 

وسّلمت العائلة قرارًا إلزالة وتنظيف ركام   العيسوية، كما
وإال سيتم فرض غرامات أيام  12البناية المهدومة خالل 

مالية إضافية على العائلة، وُيذكر أن سلطات االحتالل 
شباط الماضي. كما  88َهدمت بناية عائلة عليان في 

وَهدمت الخيام التي وضعت في المكان مرتين منذ بداية 
 .شهر آذار الجاري 

 بلدة العيسوية
 

 

ل منز أصدرت بلدية االحتالل في القدس قرارًا بهدم   آذار 14
 المواطن أحمد حجازي.

 إخطار هدم بلدة سلوان

أجبرت بلدية االحتالل المواطن محمد أبو حسين على  آذار 15
عامًا، وهو  82هدم محله التجاري قسرًا والقائم منذ 

عبارة عن "مطعم". ويعتبر مصدر رزقه ومن يعملون 
معه أيضًا. وُيشار إلى أن بلدية االحتالل أجبرت أبو 

أربعة أشهر على هدم منزله في البلدة بنفس حسين َقبل 
 .الطريقه

 هدم قسرس بلدة جبل المكبر

أجبرت بلدية االحتالل المواطن أحمد حجازي على هدم  آذار 15
منزله قسرًا، وُيشار إلى أن حجازي يقطن هو وأسرته في 

 .8212المنزل منذ عام 

 هدم قسري  بلدة سلوان

فككت قوات االحتالل ثالثة مساكن "بركسات" في بلدة  آذار 16
الزعيم، واستولت على "كونتينر" قرب مفرق 

وُيذكر أن المساكن تعود للشقيقين مراد وعمران   البلدة.

هدم طواقم  بلدة الزعيم
االحتالل 
 ومصادره



33 
 

محمد زرعي، ومحمد عودة السعيدي، واستولت عليها 
 .بحجة "عدم الترخيص"

أجرت قوات االحتالل عمليات تجريف في جدار الفصل  آذار 16
بمنطقة شارع المطار ببلدة كفر عقب، وسط   العنصري 

 .انتشار مكثف لشرطة االحتالل في المنطقة

عمليات  بلدة كفرعقب
 تجريف

هدمت سلطات االحتالل مخزنًا، وجّرفت أرض تعود  آذار 17
ملكيتها للمواطن صادق الحتاوي في منطقة شارع 

طار ببلدة كفرعقب، كما هددت بهدم محال تجارية الم
 .أخرى في الحي

هدم طواقم  بلدة كفرعقب
 االحتالل

هدمت جرافات االحتالل منشأة تعود ملكيتها لعائلة  آذار 17
"طبش" في شارع المطار ببلدة كفرعقب، وُيذكر أن 
سلطات االحتالل كانت قد أجبرت العائلة على هدم 

 .بداية الشهر الجاري  منشأة تجارية قسرًا في

هدم طواقم  بلدة كفرعقب
 االحتالل

أجبرت سلطات االحتالل المواطن سيف عبد اللطيف  آذار 17
 .على هدم منزله قسراً 

 هدم قسري  بلدة سلوان

أجبرت سلطات االحتالل الشقيقان خالد ومنير العباسي  آذار 17
لمنزلين اعلى تفريغ منزليهما تمهيدًا لهدمهما. ويذكر أن 

 1أفراد، بينهم  1ويضمان  8211مقامان منذ عام 
 .أطفال

إبالغ بقرار  بلدة سلوان
 هدم

سلمت سلطات االحتالل إخطارات ألربعة منازل في بلدة  آذار 18
 .سلوان لتفريغ منازلهم تمهيدًا للهدم

 إخطارات هدم بلدة سلوان

ن يعوداألصقت قوات االحتالل أمرين هدم على منزلين  آذار 18
 .لعائلتين في بلدة العيسوية

 إخطارات هدم بلدة العيسوية

أجبرت سلطات االحتالل المواطن رجائي طالل عطية   آذار 21
على هدم منزله قسرًا في حي المدارس ببلدة العيسوية 
 بحجة "البناء دون ترخيص". بعد تسليمه قرارًا بالهدم.

 هدم قسري  بلدة العيسوية

أجبرت سلطات االحتالل المواطن محمد الصباح على   آذار 21
هدم منزله قسرًا، بحجة "قربها من الجدار الفاصل" المقام 

 على أراضي مخيم شعفاط. 

حي رأس خميس 
 بمخيم شعفاط

 هدم قسري 
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أجبرت سلطات االحتالل المواطن سامي محمد سعيد  آذار 22
 عبيد، على هدم شقته.

 هدم قسري  بلدة العيسوية

هدمت جرافات االحتالل شقيتين سكنيتين تعودان  ذارآ 24
للشقيقين خالد ومنير العباسي بحجة "البناء دون 

 ترخيص"

حي الصلعة ببلدة 
 جبل المكبر

هدم طواقم 
 االحتالل

هدمت جرافات االحتالل منشأة تعود لعائلة علقم بحجة  آذار 24
 "البناء بدون ترخيص".

حي رأس خميس 
 بمخيم شعفاط

طواقم هدم 
 االحتالل

صادرت ما تسمى "طواقم البلدية والطبيعة" التابعة  آذار 25
لالحتالل، جرافات وجرارات من معمل للطوب في حي 

وادي الجوز، حيث اقتحمت ما تسمى "طواقم سلطة 
الطبيعة والبلدية" معماًل للطوب، وشرعت بمصادرة آليات 

طة "جرافات وجرارات لنقل مواد البناء"، بحجة أن سل
الطبيعة تمنع العمل باألرض، ويذكر أنها المرة الثانية 

التي يتم فيها مصادرة معدات من المعمل، األولى كانت 
 قبل عدة أشهر.

مصادرة  حي واد الجوز
 معدات

أجبرت سلطات االحتالل عائلة صندوقة على هدم   آذار 25
منزلهم قسرًا، ويذكر أن العائلة هدمت قسرًا منزاًل آخرًا 

 .نحو شهرقبل 

 هدم قسري  حي واد الجوز

إحسان أبو السعود على  واطنبلدية االحتالل المأجبرت  آذار 31
  .إكمال هدم منشأة تجارية

حي رأس العامود 
 بسلوان

 هدم قسري 

 (18الجدول رقم )

 اإلصابات المسجلة
 .خالل شهر كانون الثاني المسجلة اإلصابات( يوضح 11الجدول رقم )

 اإلصابات البلدة التاريخ
كانون  6

 الثاني
أصيب المواطن أحمد الشيخ من مخيم شعفاط بكسور نتيجة تعرضه  مخيم شعفاط

 .العتداء من المستعربين
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26 
كانون 
 الثاني

أصيب شاب من بلدة حزما خالل مواجهات مع االحتالل برصاص  بلدة حزما
 .معدنية مغلفة بالمطاط

 (11الجدول رقم )

 .شباطخالل شهر  المسجلة اإلصابات( يوضح 12الجدول رقم )

 اإلصابات البلدة التاريخ
أصيب ثالثة أفراد من عائلة المواطن أحمد الخطيب إثر رشهم بغاز  بلدة حزما شباط 3

 الفلفل بعد مداهمت قوات االحتالل لمنزلهم.
أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال وكبار سن باالختناق جراء  بلدة الطور شباط 5

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خالل مواجهات اندلعت في منطقة 
الخلة ببلدة الطور"جبل الزيتون" كما وأطلقت القوات األعيرة 

 المطاطية وقنابل الصوت
إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات  بلدة العيسيوية شباط 11

 دة العيسوية.اإلحتالل اإلسرائيلي في حي الظهرة ببل
أطلقت قوات االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل  بلدة العيسوية شباط 18

الصوت والغاز المسيل للدموع، على مجموعة من الشبان خالل 
لهوهم بالثلج، مما أدى إلى إصابة عدد منهم باالختناق، وثالثة 

 بالرصاص المطاطي.
االحتالل األهالي المرابطين في محيط بناية عليان في  هاجمت قوات بلدة العيسوية شباط 22

بلدة العيسوية، وأطلقت قنابل وأعيرة مطاطية بشكٍل عشوائي، مما 
تسبب في وقوع عدة اصابات في المكان، وإصابة الناشط محمد أبو 

 الحمص بالرصاص المطاطي من مسافة صفر.
مطاطية في قدمه من حي أصابة المواطن باسم حداد برصاصة  بلدة سلوان شباط 27

 .بطن الهوى ببلدة سلوان
 (12الجدول رقم )

 .آذارخالل شهر  المسجلة اإلصابات( يوضح 15الجدول رقم )

 اإلصابات البلدة التاريخ
 االعتداء بالضرب بآلة حادة على المواطن عدنان عبيد. بلدة العيسوية آذار 2
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البلدة مما أدى إلى تسجيل نحو عشر اندلعت مواجهات عنيفة في  بلدة العيسوية آذار 2
إصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت، من بينها إصابة 

 سيدة برصاصة مطاطية.
استهدفت قوات االحتالل مركبة لفتاة مقدسية حيث ألقت بقنابل  مدخل بلدة حزما  آذار 7

صوت وغاز ِتجاهها مما أدى إلصابة الفتاة وُنقلت على إثرها 
 .للمستشفى

 إصابة سيدة بقنبلة صوتية أمام منزلها. بلدة العيسوية آذار 11
 إصابة شاب بساقة اليسرى بالرصاص الحي. بلدة حزما آذار 14
مواطنًا بالرصاص المعدني الُمغلف بالمطاط أحدهم  11أصيب  بلدة كفرعقب آذار 16

مواطنًا بحاالت اختناق بالغاز الُمسيل للدموع تم عالجهم  11برأسه و
يًا حسب ما ذكرت جميعة الهالل األحمر الفلسطيني، وذلك ميدان

 خالل مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات االحتالل في البلدة.
اعتدت قوات االحتالل بالضرب الُمبرح على الشاب المقدسي محمود  حي الشيخ جراح آذار 21

بركات في حي الشيخ جراح، حيُث ُنقل الشاب على أثره للمستشفى 
 إصابته بكدمات في يديه وساقيه وجروح في جسده. للعالج بعد

أطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي صوب شابين من قرية  بلدة بيرنباال آذار 22
الجيب، أثناء عملهما في ورشة دهان مركبات في بيرنباال، واستولت 

 على مركبتهما ونقلتهما عبر مركبة إسعاف إسرائيلية.
 (15الجدول رقم )

 المستوطنيناعتداءات 
 .سجلت خالل شهر كانون الثانيالتي  تسجيل اعتداءات المستوطنين( يوضح 11الجدول رقم )

 االعتداء الموقع التاريخ
كانون  4

 الثاني
هاجم المستوطنون مركبات المواطنين وأغلقوا شارع المصرارة من  شارع المصرارة

 جانب بوابة النفق وأشعلوا إطارات مطاطية وهاجموا سيارات
 .المواطنين بالحجارة

كانون  5
 الثاني

هاجم المستوطنون مركبات المواطنين في شارع المصرارة وسط  شارع المصرارة
المدينة وأشعلوا إطارات مطاطية وهاجموا سيارات المواطنين بالحجارة 

 .)لليوم الثاني على التوالي(
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كانون  17
 الثاني

مخماس، وهاجمت  بلدةدوار  تواجدت مجموعة من المستوطنين على بلدة مخماس
 .مركبات المواطنين المارة في المكان

  (11الجدول رقم )
 

 .شباطسجلت خالل شهر التي  تسجيل اعتداءات المستوطنين( يوضح 11الجدول رقم )
 االعتداء الموقع التاريخ

كنيسة الرومانية  شباط 4
 األرثدوكسية

أبواب أظهرت تسجيالت الكاميرات المثبة على أحد 
الكنيسة إعتداء مستوطن عليها وتحطيم قفل أحد أبوبها 
 باإلضافة إلى تحطيم كاميرة مراقبة منصوبة في المكان.

كنيسة الرومانية  شباط 8
 األرثدوكسية

الكشف عن ثاني اعتداء على الكنيسة على يد نفس 
 المستوطن الذي قام باالعتداء السابق.

مجموعة من المستوطنين المقبرة ودنسوا القبور اقتحمت  مقبرة باب الرحمة شباط 13
 فيها وانتهكوا حرمتها.

اعتدت مجموعة من المستوطنين بحماية شرطة االحتالل   منطقة باب العامود شباط 27
 .على مواطنين في منطقة باب العامود

اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطنة إسراء  شارع نابلس شباط 27
بلدة كفر عقب في شارع نابلس بمدينة سلهب من سكان 

 .القدس المحتلة
اعتدت مجموعة من المستوطنين على محمد حسن أبو   مستوطنة "التلة الفرنسية" شباط 28

الحمص خالل سيره في مستوطنة التلة الفرنسية، مما أدى 
 .إلى إصابته بجروح في الرأس

أثناء عمله قرب "مئة  شباط 28
 شعاريم"

من المستوطنين على السائق إبراهيم نافذ اعتدت مجموعة 
 حامد. 

 (11الجدول رقم )

 .سجلت خالل شهر آذارالتي  تسجيل اعتداءات المستوطنين( يوضح 12الجدول رقم )

 االعتداء الموقع التاريخ
منطقة باب العامود وحي  آذار 1

  المصرارة
 اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات تعود لمقدسيين
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دير الكنيسة الرومانية في  آذار 2
 القدس

اشعل مجموعة من المستوطنين النار في مدخل دير الكنيسة 
والذوا بالفرار، وهذا االعتداء ُهو الرابع على الدير ذاته خالل 

 أقل من شهر.
اعتدت مجموعة من المستوطنين على الصحفيين فايز أبو  ما يسمى بحي"مئة شعاريم" آذار 3

الخاروف وحطمت مركبتهما خالل إعدادهما رميلة ومصطفى 
 تقريرًا في حي "مئة شعاريم".

اعتدت مجموعة من المستوطنين على الحافالت المارة قرب  وسط مدينة القدس آذار 8
"التمثال األبيض" وسط  مدينة القدس، ورشقوا الحافالت المارة 

 بالحجارة.
ما تسمى بمستوطنة "رمات  آذار 8

 بيت شيمش"
مجموعة من المستوطنين على السائق المقدسي أشرف اعتدت 

الرجبي في مستوطنة ما ُيسمى "رمات بيت شيمش" في مدينة 
 القدس.

 جاب مستوطنون بمسيرة استفزازية أحياء وأزقة البلدة القديمة. البلدة القديمة آذار 14
 حمدانأقدم مستوطنون على إحراق سيارتين تعودان للمواطن  قرية بيت إكسا آذار 19

كرشان، وخط شعارات عنصرية في قرية بيت إكسا، وذلك عقب 
اقتحامهم للقرية. وهذا االعتداء العنصري هو الرابع الذي 

 تتعرض له القرية على يد مستوطنين خالل الفترة الماضية.
المحطة المركزية في مدينة  آذار 18

 القدس
اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطن محمد جبران 

رب المحطه المركزيه في مدينة القدس، وتم نقله إثر ذلك ق
 للمستشفى حيث أصيب برضوض بالغة في الوجه

 (12الجدول رقم )

 مشاريع استيطانية
 الُمعلن عنها خالل شهر كانون الثاني.( يوضح المشاريع االستيطانية 11الجدول رقم )

 اإلجراءات االحتاللية المنطقة التاريخ
بلدات بيت حنينا  كانون الثاني 1

 وحزما وجبع
صادقت سلطات االحتالل على مخطط إلنشاء متنزه "نحال 
زمري الطبيعي" االستيطاني على أراضي بلدتي بين حنينا 

ما ُتدعى وحزما وأجزاء من أراضي قرية جبع بالقرب من 
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مداخل للمتنزه،  2)حيث سيتم بناء  ،"بسغات زئيف" مستوطنة
وأحواض مائية ومالعب رياضية ومزرعة دراسية ومركز زوار 
وموقف سيارت ومبنى عام لألنشطة المجتمعية والتجارة، كما 

سيتم بناء جسر فوق الشارع االلتفافي الذي سيربط المباني 
 .العامة والحديقة العامة والسكك الحديدية الخفيفة بالمتنزه(

"جماعات المعبد" مقترًحا لألوقاف يقضي ما ُتسمى بـ قدمت  المسجد األقصى نون الثانيكا 1
 .بتفكيك مصلى قبة الصخرة، وإقإمة المعبد المزعوم مكانه

 "مكب"أعلنت سلطات االحتالل عن نيتها البدء بتنفيذ مشروع  قرب بلدة العيزرية كانون الثاني 1
نذر بحدوث مكاره ضخم لجمع وفرز النفايات وحرقها، ما ي

صحية خطيرة على الفلسطينيين والبيئة. حيث أنه سيقام على 
دونم شرقي القدس  122أراضي فلسطينية خاصة مساحتها 

المحتلة، باإلضافة إلى مصنع إلعادة تدويرها في أراضي 
ما و مستوطنة "معاليه أدوميم"  ما ُتسمى فلسطينية خاصة بين

ميم"، واللتان تعتبران و المنطقة الصناعية "ميشور أدُتسمى 
 .أكبر مصدر للنفايات الخطيرة

كانون  11
 الثاني

مدخل بلدة 
 العيزرية

للفصل والضم الفعلي وافقت حكومة االحتالل على  تمهيداً 
مليون  شيكل إلتمام تخطيط وبدء تنفيذ  12تخصيص مبلغ 

طريق تعرف باسم "طريق السيادة"، المخطط يهدف إلغالق 
مدخل العيزرية وشق طريق جديد الستكمال المشروع 

 .E1االستيطاني
كانون  11

 الثاني
أراضي مدينة 

القدس في 
ى ممستوطنة ما ُتس

 "جيلو"

وحدة  512صادقت سلطات االحتالل على مخطط لبناء 
وحدة سكنية استيطانية  222سكنية استيطانية جديدة، منها )

"جيلو" المقامة جنوب مدينة القدس،  ما ُتسمى مستوطنةفي 
"رمات ما ُتسمى استيطانية جديدة فيوحدة سكنية  112و

المحتلة  شلومو" المقامة شمال مدينة القدس(، ضمن األراضي
 .1111عام 

كانون  15
 الثاني

السفارة األمريكية 
 في القدس

صادقت "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في بلدية االحتالل، 
على مخطٍط استيطانٍي يقضي بتوسعة مبنى السفارة األمريكية 

في القدس المحتلة، المخطط يشمل توسيع باحة السفارة 
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ا" االستيطانية، لتصل بؤرة أرنونما ُتسمى "القائمة في 
وتتضمن الخطة إقإمة أبنية ، ²ألف م 52مساحتها إلى 

 .إضافية ألمن السفارة، إضافة إلى بناء تحصينات مختلفة
كانون  82

 الثاني
ما ُتسمى 

"بسغات ةمستوطن
ما ُتسمى زئيف" و 

مستوطنة 
 "هارحوماه"

وحدة  212طرحت سلطات االحتالل عطاءات لبناء 
ى ما ُتسم"بسغات زئيف" و ما ُتسمى استيطانية جديدة في 

"هارحوماه" في مدينة القدس، ضمن األراضي المحتلة عام 
1111. 

كانون  85
 الثاني

قصر مفتي القدس 
الحاج أمين 

الحسيني في حي 
 الشيخ جراح

جمعية "عطيروت كوهانيم" االستيطانية ما ُتسمى قدمت 
المتطرفة مخطط لتحويل قصر مفتي القدس الحاج أمين 

لى كنيس يهودي، ومضاعفة إالحسيني في حي الشيخ جراح 
وحدة  51إلى  82عدد الوحدات االستيطانية في محيطه من 

إقامة حزام استيطاني شمالي البلدة القديمة بهدف استيطانية. 
 .ة بالكامل عن بقية المناطقلعزل شمالي المدين

 (11الجدول رقم )

 

 ( يوضح المشاريع االستيطانية الُمعلن عنها خالل شهر شباط.82الجدول رقم )

 اإلجراءات االحتاللية المنطقة التاريخ
وصادقت على مخطط بناء  الولجة بلدة رفض مخطط تطوير وتوسيع بلدة الولجة شباط 9

 .وحد استيطانية جديده في البلدة
ما ُتسمى توسعة ل شباط 11

مستوطنة "بسغات 
 زئيف"

الكشف عن وجود مخطط لبلدية االحتالل إلقامة مشاريع توسعة في 
مليون شيقل، ويشمل  152مستوطنة )بسغات زئيف(، تبلغ تكلفته 

وحدة استيطانية جديدة، ومجمعات تجارية، وسكة حديد  122بناء 
 غرب القدس المحتلة.لربط )بسجات زئيف( بالقطار اإلسرائيلي 

بلدتي كفر عقب   شباط 21
 وقلنديا

 122إرساء عطاء لتنفيذ مشروع نفق أسفل حاجز قلنديا بطول )
متر(، على أراضٍ فلسطينية صادرتها لخدمة المستوطنين، ومن 

 المتوقع أن يبدأ العمل في الرابع من شهر نيسان المقبل.
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جنوب  على أراضي شباط 28
 غرب القدس قرب 

 مستوطنةما ُتسمى 
 "بيت شيمش"

كشفت صور التقطتها أقمار صناعية أمريكية عن قاعدة سرية 
منطقة "بيت شيمش" جنوب غرب مدينة  ما ُتدعيلجيش االحتالل في

القدس، وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القاعدة تظهر في 
خرائط االحتالل على أنها منطقة مفتوحة ومغلقة في خرائط الطيران 
المدني، ولكن الصورة ُتظهر وجود ثالثة أسراب طائرات لصواريخ 

 .أرض  من طراز "ياريحو" قادرة على حمل رأس حربي نووي 
 (82الجدول رقم )

 

 ( يوضح المشاريع االستيطانية الُمعلن عنها خالل شهر آذار.81الجدول رقم )

 اإلجراءات االحتاللية المنطقة التاريخ
الكشف عن تقديم طلب من قبل سلطة الطبيعة والحدائق والبلدية  المقبرة اليوسيفية آذار 1

التجريف في أرض والشرطة التابعين لالحتالل إللغاء حظر أعمال 
آذار رفضت محكمة االحتالل هذا الطلب،  1المقبرة اليوسيفية. وفي 

 وأبقت على استمرار منع األعمال المفروض.
بلدتي شعفاط  آذار 7

 وبيت حنينا
شرعت بلدية االحتالل بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف 

ن يعبر عددًا مالتهويدي الذي يخترق أحياء القدس الشرقية. والذي س
أحياء القدس الشرقية وتحديدًا شعفاط وبيت حنينا، وسوف يصل 

العيسوية والطور وما تسمى "مستوطنة جيلو" المقامة على أراضي بيت 
جاال، وكذلك ما تسمى "مستوطنة مدعين" المقامة على أراضي غرب 

 رام الله.
سطوح الخان  آذار 15

داخل البلدة 
 القديمة

تيطاني في القدس القديمة يستهدف منطقة سطوح الكشف عن مخطط اس
الخان التي تقع داخل البلدة القديمة، وتحويلها إلى متنزه ومنطقة ألعاب 

 بزعم جذب السياح.
كشفت بلدية االحتالل في القدس عن مشروع إلقامة مجمع رياضي تبلغ  بلدة كفرعقب آذار 17

ة ضحت البلديمساحته أربعة دونمات على أراضي بلدة كفر عقب، وأو 
أن المشروع الجديد سيشمل باإلضافة إلى الُمجمع متنزه ومركز إطفاء، 

وسيقام المشروع على أراض تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في 
المنطقة المتاخمة لمطار قلنديا من جهة كفر عقب. ويضع المشروع 
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 داالحتاللي الجديد عشرات البيوت والمحال التجارية في دائرة التهدي
بالهدم، خاصًة بعد قرارات سابقة صدرت عن بلدية االحتالل بهدم سبعة 

 بيوت وعدد من المحال التجارية.
منطقة كرم  آذار 17

 المفتي
مخطط احتاللي لمصادرة منطقة كرم المفتي في القدس، لم تكتف بلدية 
االحتالل اإلسرائيلي بتحويل "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح بالقدس 

إلى كنيس يهودي، بل شرعت فعليًا بالعمل إلنشاء "حدائق المحتلة 
 .توراتية" تخدم المستوطنين

آذار اقتحمت طواقم من "سلطة اآلثار" اإلسرائيلية  15ويذكر أنه في 
وبلدية االحتالل "كرم المفتي"، وشرعت بأعمال تمهيدية إلنشاء "حدائق 

 .توراتية" على أرضه، مدعية بحثها عن آثار في المكان
شمال األراضي  آذار 19

القدس فيما 
سمى مستوطنة تُ 

 "النبي يعقوب"

 قدس،لالحتالل في السمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" صادقت ما تُ 
سمى "مستوطنة النبي فيما تُ  (وحدة سكنية جديدة 118)على بناء 

يعقوب" شمالي القدس المحتلة ويتضمن المخطط أيضًا إقامة مسارات 
 غرب المستوطنة بالمنطقة العامة الواقعة شمالها.عامة تربط 

 

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

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

حمد الله  
ب
هى 

ت  ن 
 ا

                                                                           إعداد

 وحدة العالقات العامة واإلعالم

                                                                           محافظة القدس
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