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 حاالت االعتقال

 خالل شهر كانون الثاني.   رصدت( يوضح حاالت االعتقال التي  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
 من منطقة باب حطة  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

 ريان محمد جمال 
 عمر إسماعيل ريان 

 من بلدة بيت إجزا 

عام) مريض   16 ، الطفل عبد الرحمن البشيتي 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 عبيد ا

 من بلدة العيسوية 

 وجدي أبو صبيح  الثاني كانون  5
 حربي أبو صبيح 

 من بلدة سلوان 

 فادي أبو غنام  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   17 ،محمد سامي الفاخوري  كانون الثاني  6
 بهيج بصة يوسف  كانون الثاني  6

 مروان الجربي
 من بلدة العيزرية 

 من بلدة الطور  محمود أبو الهوى  داود  كانون الثاني  7
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 محمد محمود أبو الهوى 
 من بلدة العيسوية  سامر منذر عطية  كانون الثاني  7
 من شارع الواد في البلدة القديمة  عبد هللا نجيب  كانون الثاني  7
 منطقة باب حطة من  نبيل سدر كانون الثاني  7
 خالد الدجاني كانون الثاني  8

 جهاد الدجاني 
 يعقوب الدباغ 

 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
 الساهرة في البلدة القديمة من باب  محمود وائل أبو حطب  كانون الثاني  10
 من بلدة الطور  حمودة أبو سبيتان  كانون الثاني  10
 من بلدة كفرعقب  سماحة هيثم الرجبي الطفل  كانون الثاني  10
 من بلدة سلوان  طارق سعادة العباسي  كانون الثاني  10
 من بلدة العيسوية  أمجد محمود كانون الثاني  10
 من باب الساهره في البلدة القديمة  قوس جهاد ناصر  كانون الثاني  10
 سفيان فراس أبو الهوى  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 

 درويش نصر عثمان 
 أحمد هيثم محمود 

 من بلدة العيسوية 

 من شارع الواد في البلدة القديمة  نبيل سدر كانون الثاني  12
 عام   16 ،أدهم الرشق كانون الثاني  12

 عام  16، يزن الكركي
 نور محمود سالمة 

 من بلدة عناتا 

 من بلدة عناتا  ليم إبراهيم سعيد إبراهيم عبد الح كانون الثاني  13



9 
 

 يوسف خالد أبو الهوى  كانون الثاني  13
 أمير أبو الهوى 
 محمد خويص 
 عمر خويص 

 محمد أكرم أبو الهوى 
 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 
 عبدهللا 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 

 القديمةمن منطقة باب حطة في البلدة  أمين محمد الدويك كانون الثاني  14
 من بلدة أبو ديس  لؤي فايز أحمد عربية  كانون الثاني  14
 الزعّيم عن حاجز  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
 جمعة أمير أبو  كانون الثاني  16

 محمود أحمد أبو الهوى 
 من بلدة الطور 

 من بلدة العيسوية  محمد ثائر محمود  كانون الثاني  16
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 من البلدة القديمة  عالء منذر نجيب  كانون الثاني  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 و 
 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 

 العيزرية من بلدة 

 سامر منذر عطية  كانون الثاني  18
 محمود عوني عطية 

 من بلدة العيسوية 

 الزعّيم بلدة من  ر لؤي جاب كانون الثاني  18
 نصر درويش  كانون الثاني  19

 عرفات أحمد مصطفى 
 محمد نائل عبيد 

 وسيم نايف عبيد 
 ة وسيم عبيد زوج
 ة وسيم عبيد ابن

 وسيم عبيد  نايف
 وسيم عبيد  عمرو

 من بلدة العيسوية 

 من بلدة حزما  عام   16، عبد الكريم سالم كنعان الخطيب  كانون الثاني  19
 من بلدة العيسوية  محمد نايف وسيم عبيد  كانون الثاني  20
األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء   كانون الثاني  20

 بالل النتشة 
 المقدم معاذ األشهب 

 قلنديا العسكري عن حاجز 

 من بلدة أبو ديس  فارس عصمت شولي  كانون الثاني  20
 أحمد مروان أبو جمعة  كانون الثاني  21

 إبراهيم أبو حطب 
 من بلدة الطور 
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 إبراهيم خالد الحنيطي 
 من بلدة حزما  محمد ناجح سالم صالح الدين  كانون الثاني  21
 حنينا من بلدة بيت  السيدة فاطمة خضر  كانون الثاني  21
 و من بلدة بدّ  إنعام خضور السيدة  كانون الثاني  21
 من مدينة القدس داود أبو الهوى  كانون الثاني  21
 وجيه أبو سبيتان  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

 د أيوب بهائي عبي
 من بلدة العيسوية 

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

 مجد رمضان أبو كافيةالطفل 
 محمد سليم غريب الطفل 
 أيسر موسى عيد سالم الطفل 

 من قرية بيت إجزا 

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

 حسام يغمور 
 حميدو عثمان 
 باسل سياعرة 

 من مخيم شعفاط 
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 حمزة جردات 
 محمود عثمان 

 ياسين طه 
 من البلدة القديمة  جهاد ناصر قوس  الثاني كانون  26
من أمام محكمة الصلح اإلسرائيلية في   شيرين خليل األعرج السيدة  كانون الثاني  26

 مدينة القدس 
 من بلدة الطور  خليل عطا أبو الهوى  كانون الثاني  26
 من بلدة سلوان  أحمد جميل السلوادي  كانون الثاني  26
 من مخيم شعفاط  عاهد علقم محمود  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 
 الخطيب أسامة علي عسكر 

 عادل عصام عسكر الخطيب 

 من بلدة حزما 

 مجد مروان داري  كانون الثاني  28
 عام  13 مروان داري، مهدي

 محمود سعدي الرجبي
 سن حيّ محمد مامون م

 من بلدة العيسوية 

 محمد حسين الخطيب  كانون الثاني  28
 علي ياسر الخطيب 
 وليد سالم الخطيب 
 محمد حمزة مبارك 

 من بلدة حزما 

 عز الدين عاطف مطير  كانون الثاني  28
 ر رجب ماهر رجب مطي

 من بلدة كفرعقب 

 من بلدة جبل المكبر تعرف هويتها مواطنة لم  اعتقال  كانون الثاني  29
 من بلدة العيزرية  إسالم بسام جودت عدوان  كانون الثاني  29
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 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  30
 محمد موسى عبيدات  كانون الثاني  31

 ماهر أسعد عبيدات 
 من بلدة جبل المكبر

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

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

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

 عام   16،رائد حازم الصياد 
 عام  19، داود محمود أبو الهوى 

 عام  28، مصطفى أبو الهوى 
 عام   22، علي أحمد أبو غنام

 عام  19،معتز خالد دكو

 الطور بلدة من 

 أحمد علي الخطيب   شباط 3
 عودة أحمد عسكر 

 بشار عسكر الخطيب 
 عام  19،قصي حامد الخطيب 
 عام  16،فادي حامد الخطيب 

 بلدة حزما من 

من بلدة العيسوية / لحظة اإلفراج   عام   25،األسير المحرر محمد كمال عبيد  شباط 4
 عنه  

 قرب مصلى باب الرحمة نظام أبو رموز   شباط 7
 أنور عبيد  شباط 7

 سامي عبيد  
 بلدة العيسيوية من 

 بلدة جبل المكبرمن  الطفل يزن عرفات عبيدات  شباط 7
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 من مصلى باب الرحمة أمير أبو عطا   شباط 8
 من مصلى باب الرحمة آخرين لم تعرف هويتهم   3المواطن مجد كبها و  شباط 8
البلدة من أمام باب حطة في  الشاب حازم الشرباتي  شباط 8

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

 القديمة
 وصادرت مركبته  ،عن حاجز قلنديا محمود زغير  شباط 8
 مدينة القدسمن  محمد الهشلمون  شباط 8
 األقصى من ساحات المسجد  حارس المسجد األقصى عمار باكير   شباط 9
 الّرامبلدة ب من منطقة الكسارات  اسحاق أبو هدوان  شباط 9
 محمد أبو الهوى  شباط 9

 زيد أبو سبيتان  
 حمزة خويص 

 بلدة الطور من 

 بلدة بيت حنينا من  اعتقال شاب لم تعرف هويته  شباط  9
 بلدة العيزرية من  عام  20،األسير المحرر عبد العزيز خالد دمدوم شباط  10
 قرية العيسوية من  عام  35محمود أبو رومي،  شباط  10
 مخيم شعفاط من  عام   20، الشاب ياسين طه شباط  11
 شارع صالح الدين  من د شبانه حيّ و  شباط  11
 محمد منذر عطية  شباط  12

 محمد أحمد عطية 
 المسجد األقصى منباحات 

 ليث بركات  شباط  12
 أحمد بركات 

 حاجز الجيب العسكري  من

 مصلى القبلي من ال اعتقال ثالثة مواطنين لم تعرف هوياتهم  شباط  13
 من بلدة العيسوية  عام  17،أحمد عبد الحافظ عطية شباط  13
 منطقة باب الساهرة  من عام   20، سفيان أحمد أبو ناب  شباط  13
من بلدة الطور على يد وحدة  محمد حاتم أبو الهوى   شباط  13

 المستعربين 
 من منطقة باب الساهرة  ى شقير حيّ ي شباط  13
 قرب حاجز مخيم شعفاط  محمد البعراني   شباط  14
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 آدم سامي أبو الهوى 
 سيف وليد أبو خضير  شباط  14

 محمد وليد أبو خضير
 عبد الرحمن أبو خضير 
 محمد عماد أبو خضير 

 من بلدة شعفاط 

 عام  16،أحمد أشرف أبو سبيتان شباط  14
 عام   16، 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

 األشقرية ببلدة بيت حنينا  حيّ من 

 زهير عيسى حتاوي  شباط  15
 سيف القواسمي 

 عام  19،الجريح وسام رائد حتاوي 

 الّرام من بلدة 

 قرب مدخل بلدة العيسوية عام  18،حسين محمود عطية شباط  15
 من بلدة الطور  عام  16 ،علي عرابي شباط  16
 من بلدة الطور  رامي صالح  شباط  16
 عن حاجز حزما   ،للمرة الثانية خالل يومين رامي صالح شباط  17
 عام    22،سن الكسوانيحيّ األسير المحرر علي م  شباط  17

 عام  23،عدنان الهدره
 عام  22 ،خليل ربايعة

 بلدة الطور   من

 منطقة باب العامود  من اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  شباط  17
 محمد أبو رموز   شباط  17

 محمد مطير 
 مخيم قلنديا من 

 عام  21،سامي أبو خضير شباط  18
 عام   20،ليث أبو خضير

 من بلدة شعفاط 

 من قرية العيسوية  سعيد عبيد محمود  شباط  18
 بلدة العيسوية من  أحمد أبو سبيتان  شباط  18
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 ماجد درويش

 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 

 طارق الباسطي 

 من باحات المسجد األقصى 

 عام   18، سفيان أبو الهوى  شباط  19
 عام  20،أحمد قباجة

 من بلدة الطور 

 بلدة جبل المكبر من  عالء جعابيص  شباط  19
 وصادرت سيارته من بلدة سلوان،  عام 23،صهيب األعور شباط  20
 من بلدة سلوان   عامل لم تعرف هويته اعتقال  شباط  20
 من منطقة باب األسباط  خديجة خويص السيدة  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  8،أوس غازي نجيب  شباط  21

 سنوات  6،محمد غازي نجيب 
 بلدة حزما  من

 من مخيم قلنديا  ماهر مطير   شباط  22
بزعم محاولة من بلدة صور باهر،   اعتقال شاب فلسطيني لم ُتعرف هويته   شباط  22

 تنفيذ عملية طعن.
 من بلدة حزما  عام   23،وسام كنعان الخطيب  شباط  22
 عام   22،إسالم إسماعيل إبراهيم شباط  22

 عام   24، إبراهيمأمير محمد 
 من بلدة عناتا 
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 بلدة كفر عقب من  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

 الشوعاني محمد مراد 
 سيف مزهر 

 من مخيم قلنديا  
 

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

 الدخول إلى القدس "دون تصريح" 
 لحظة اإلفراج عنه  ،من بلدة الطور األسير المحرر عدي فادي أبو جمعة   شباط  25
 من بلدة الطور   الطفل محمد ُعرابي   شباط  25
 من بلدة الطور   محمد أبو سبيتان   شباط  25
 بطن الهوى ببلدة سلوان  حيّ من  عام 20،يوسف علي صالح شباط  26
 احات المسجد األقصى بمن  لم تعرف هويتها اعتقال مرابطة  شباط  27
 فراس عبيد  شباط  28

 هادي درباس
 محمد حويطي 

 محمد خالد خويص 

 دتي الطور والعيسوية من بل

 من بلدة سلوان  بطن الهوى  زهير الرجبي    حيّ رئيس لجنة الدفاع عن  شباط  28
وادي الجوز، أثناء   حيّ من سكان  براهيم نافذ حامد إ شباط  28

 "مئة شعاريم". حيّ عمله قرب 
 ( 2الجدول رقم )
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 خالل شهر آذار.   رصدتاالعتقال التي  ( يوضح حاالت 3الجدول رقم )

 المكان االعتقال المعتقل  التاريخ 
شبان من قبل وحدة المستعربين   3اختطاف   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 

 مخيم شعفاط من  عام  23عمر دياب،  آذار  1
 من بلدة العيسوية  عام  15حسن ياسر درويش،  آذار  1
 من مصلى باب الرحمة السيدة خديجة خويص  آذار  1
 من بلدة العيسوية  عام   21طارق مروان عبيد، آذار  1
 من أمام محكمة االحتالل في القدس اعتقال شابين من عائلة حامد  آذار  1
 من داخل مصلى الُقبة  األقصى سفيان سمارة موظف األعمار بالمسجد  آذار  2
 مصطفى بالله  آذار  2

 عبد هللا 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
 واد الجوز  حيّ من  عالء زغير  آذار  2
 من بلدة الطور  عيد شبانة  آذار  2
 من بلدة العيسوية  قصي عليان  آذار  2
 محمد حسن عبيدات  آذار  3

 هاشم أحمد عبيدات 
 من بلدة جبل المكبر

 محمد غاصب عبيد  آذار  3
 أكرم غاصب عبيد 

 من بلدة العيسوية 

 من بلدة سلوان، بعد استدعائه للتحقيق  محمد قعقور آذار  3
 رأس خميس في مخيم شعفاط   حيّ من  محمد رائد غراب  آذار  3
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 عام   18محمد أبو الهوى،   آذار  4
 عام  18داود محمود أبو الهوى، 
 عام  20سفيان فراس أبو الهوى، 

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

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

 محمد عبيد 
 يزن بسام عبيد 

 أمير خضر عبيد 
 الجيار  حيّ رو 

 محمد حمزة عبيد 
 محمد مروان عبيد 

 من بلدة العيسوية 

 جاد هللا الرجبي  آذار  5
 يزن الرجبي 

 من بلدة سلوان، بعد استدعائهم للتحقيق. 

 من منطقة باب العامود  زغير الحاج نهاد  آذار  5
 ى شقير حيّ ي آذار  5

 طارق شقير 
 من منطقة واد الربابة ببلدة سلوان

 محمد ياسر حمدان  آذار  7
 راشد محمد أبو ريالة 

 من بلدة العيسوية 

 من أمام باب حطة  محمد حزينة  آذار  7
 باب حطة   حيّ من  عام 40ماجد راغب الجعبة،  آذار  7
 من مخيم قلنديا  حماد عودة الفتى أحمد  آذار  7
 من  البلدة القديمة، بعد استدعائه للتحقيق  الحاج نهاد زغير، للمرة الثانية خالل الشهر آذار  7
 من بلدة الطور، بعد استدعائه للتحقيق  عام   19رياض الكراوي،   آذار  7
 محمود ناصر رباح  آذار  7

 محمد ناصر رباح 
 من بلدة حزما 

 إخالص الصياد السيدة  آذار  8
 السيدة منال أبو سبيتان 

خالل اقتحام معرض "هويُتنا ُتراثُنا" في بلدة 
 الطور.

 من قرية بيت دقو  عام 21أنيس محمد اسبيتان،  آذار   8
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 عام   25مظفر مشهور اسبيتان،  
 فارس دويك آذار 8

 براء سياعرة 
 أمير جبران 

 حمزة رطروط

 من مخيم شعفاط 

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

 نزار بصة 
 من بلدة العيزرية 

 من بلدة أبو ديس  خميس بحر  آذار  9
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة  آذار  10

 عام   84صبري، 
 الصوانة  حيّ من 

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

 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. 

 المسجد األقصى ط حيّ من م

 من ساحة الغزالي عند باب األسباط  اعتقال خمسة شبان لم تعرف هويتهم  آذار  12
 من منطقة باب األسباط  عمر زغير  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 
 عزيز غسان عليان 

 من قرية العيسوية 

 من بلدة الطور  إبراهيم الحنيطي  آذار  14
 الفتى محمد عبد الحق آذار  14

 محمود حمدان
 وائل عرار 

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

 حسونة قيس 
 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.
 بطن الهوى في بلدة سلوان  حيّ من  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 المسكوبية   الفتى عبد هللا عبيد  آذار  16

 بعد حبس منزلي دام أكثر من ثالثة شهور 
 أحمد دعنا  آذار  16

 الرجبي معتز 
 من بلدة سلوان، بعد استدعائهم للتحقيق 

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

 عام  16الفتى عبد هللا أمجد عبيد، آذار  16
 عام   14الفتى محمد مهران درباس،  

 عام  17الفتى علي سفيان عبيد، 

 العيسوية من بلدة 

 من بلدة العيسوية  أنور سامي عبيد  آذار  17
 من حاجز حزما العسكري، وصادرت مركبته. اعتقال شاب لم تعرف هويته  آذار  17
 السكارات في مخيم قلنديا  حيّ من  غسان شوامرة  آذار  18
 من بلدة حزما  وليد سالم الخطيب  آذار  18
 عام  16الفتى أحمد أبو اسبيتان،  آذار  18

 عام   17الفتى عبد هللا 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  39رأفت نجيب،  آذار  20
 داود الحنيطي آذار  21

 محمد أيمن أبو الهوى 
 من قرية الطور 
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 الباسطي أمير  آذار  22
 محمود الشاويش

 مصطفى أبو غزالة 
 مجد شريفة 
 أمين دويك 

 خالد ملحس
 محمد أبو فرحة 

 عبد هللا 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
 مدخل بلدة العيسوية من 

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

 محمد عودة
 محمود عبد عودة 

 بئر أيوب في بلدة سلوان  حيّ من 

 من بلدة عناتا  رائد ناجح أبو علي  آذار  23
 من منطقة رأس خميس  يوسف الجوالني  آذار  23
 بلدة العيسوية من  إياس عبيد  آذار  23
 من بلدة العيسوية  عام  29أحمد غالب أبو صبيح،  آذار  24
 من بلدة الطور  عام   21رائد أبو سبيتان، آذار  24
 من بلدة العيسوية، للمرة الثانية خالل يومين.  إياس عبيد  آذار  24
 من بلدة الطور  خليل عطا أبو الهوى  آذار  24
االحتالل من بلدة  احتجزت مصابين برصاص   آذار  24

 الجيب، ونقلتهم عبر سيارة إسعاف إسرائيلية 
 من بلدة الجيب 

 وسام العوري  آذار  25
 بيسان العوري 

 واد الجوز  حيّ من 
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 من مصلى باب الرحمة اعتقال فتاة من عائلة القصراوي  آذار  25
 من منطقة باب الحديد  مراد الترهوني  آذار  27
مرة الثانية خالل  السيدة إخالص الصياد، لل آذار  28

 شهر
 الشاب مالك المغربي 

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

 حاجز مخيم شعفاط  اعتقال طفل لم تعرف هويته  آذار  28
 من أمام باب السلسة  الصحفية منى القواسمي  آذار  29
 عام  20رياض كراوي، آذار  29

 عام  20مهدي أبو الهوى، 
 بلدة الطور

 الّرام بلدة  عمران موسى زواهرة  آذار  30
 من باحات المسجد األقصى  صدقي المقت  آذار  30
 رأس العامود حيّ من منزله في  األسير المحرر مجد بربر  آذار  31
 من مخيم شعفاط  حسن علقم  آذار  31
 األقصى من باحات المسجد  موظف اإلعمار في األقصى عمران األشهب  آذار  31

 ( 3الجدول رقم )

 

 خالل شهر نيسان.  رصدت( يوضح حاالت االعتقال التي  4الجدول رقم )

 مكان االعتقال المعتقل  التاريخ 
 من بلدة سلوان  إسماعيل كنعان  نيسان  1
 أحمد مصباح أبو غربية   نيسان  1

 
 الّرام عن حاجز قلنديا العسكري، من سكان بلدة 

عمران األشهب )موظف في لجنة إعمار المسجد   نيسان  1
 األقصى( 

 من داخل المسجد األقصى 

 حاجز قلنديا العسكري عن  أحمد رأفت الغليظ نيسان  2
 مخيم شعفاط/ وذلك بعد االعتداء عليهما  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  نيسان  3
 من بلدة قطنة  يعقوب محمد الفقيه  نيسان  3
 أثناء عمله في ما ُتسمى "التلة الفرنسية"  محمد بسام عبيد  نيسان  4
 من بلدة العيسوية  عام 14رضا محمد عيسى عبيد،  نيسان  4
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 الثوري ببلدة سلوان حيّ من  توفيق رفيق شويكي  نيسان  4
 صفافا من بلدة بيت  اعتقال شاب لم تعرف هويته  نيسان  4
من باحات المسجد األقصى، بعد االعتداء   اعتقال شابين لم ُتعرف هويتهم  نيسان  5

 عليهما بالضرب 
 عام   42لؤي عبيد،   نيسان  5

 عام 19فيصل  لؤي عبيد، 
 عام   24محمد وليد عبيد، 

 عبيد ببلدة العيسوية   حيّ من 

 عام   27محمود إبراهيم مطير،   نيسان  5
 عام   29الصحفي خالد محمد مطير، 

 عام  23مؤمن منصور، 
 عام  22رامي منصور، 

 من مخيم قلنديا 

 عبد اللطيف غيث  نيسان  5
 راسم عبيدات 

 ناصر أبو خضير 

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

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

 زنيد 
 مدير فندق االمبسادور سامي أبو دية 

كما وسلمت خمسة استدعاءات لـ )ياسر 
درويش، ناصر قوس، د.غادة أبو ربيع، عوض  

 الساليمة، عاهد الرشق(

 عقب منع اجتماع تشاوري حول االنتخابات 

 عن حاجز شعفاط  تسليم استدعاء للفتى آدم الرشق نيسان  6
 رأس خميس في مخيم شعفاط   حيّ من  جاسم صندوقة نيسان  7
 من بلدة أبو ديس  ى عياد حيّ ي نيسان  7
 من بلدة حزما  جارح فاروق صالح الدين  نيسان  7
 من مكان عمله في مدينة القدس مجد كبها  نيسان  8
 من البلدة القديمة  موسى مدفع )من سكان نابلس( نيسان  8
 سكان بلدة كفر عقب  محمد فريد نيسان  8
 من بلدة الطور  عام  17أحمد داود الهدرة،  نيسان  8
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 عام   17محمود خليل الهدرة، 
استدعاء عضو اللجنة التنظيمية لمنطقة أبو   نيسان  8

 ديس أسامة عفانة للتحقيق 
 من بلدة أبو ديس 

 قرب باب حطة معتصم بطة الفلجاوي  نيسان  8
 جارح فاروق صالح الدين  نيسان  8

 إبراهيم علي صالح صالح الدين 
 من بلدة حزما 

  300أعلنت شرطة االحتالل عن احتجاز ) نيسان  9
فلسطيني( من الضفة الغربية، كانوا قد وصلوا  
إلى مدينة القدس اليوم بحجة "توافدهم للقدس 

 دون تصاريح "، واعتقلت أحدهم.

 من مدينة القدس

 الزعّيم عن حاجز  أحمد الرجبي نيسان  9
 حسن ياسر درويش  نيسان 11

 ماجد عصام درويش 
 أحمد عصام درويش 

 من بلدة العيسوية 

 من بلدة سلوان  عام   18آدم قراعين،  نيسان 11
 عام   49أحمد محمد خويص،  نيسان 12

 عام   49محمد عبد الرحمن الصياد، 
 عام  50توفيق يوسف أبو سبيتان، 

 من بلدة الطور 

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

 من مخيم شعفاط 

 من بلدة الطور  نواف أيمن أبو الهوى  نيسان 12
 من بلدة سلوان  عام  19مختار عامر قراعين،  نيسان 12
 من باب العامود  اعتقال خمسة شبان لم تعرف هويتهم  نيسان 13
 الغزالي من ساحة  اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  نيسان 13
 من بلدة الطور  أحمد مروان أبو جمعة  نيسان 14
 معتز محمود الحج  نيسان 14

 قصي عاشور 
 أحمد الرشق 
 علي حمدان 

 من منطقة باب العامود 
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 محمد إسماعيل 
 نبيل شريتح 

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

 محمود الشاويش
 من منطقة باب حطة 

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

 داخل الحاجز العسكري. 
 العامود من منطقة باب  رمضان أبو شقرة  نيسان 17
 من مدينة القدس سكان محافظة رام هللا – حيّ عمر واصف الرم نيسان 17
 من البلدة القديمة  عام  18، عالء أبو جمعة نيسان 17
 من بلدة بيت حنينا  عام  17أحمد أبو خضير،  نيسان 17
 من باب األسباط  سكان مدينة نابلس  –أحمد علي يامين   نيسان 17
 األعورد.أشرف  نيسان 17

 ناصر قوس 
 السيدة رتيبة النتشة 

 من شارع صالح الدين 

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

 من شارع صالح الدين  محمد سعيدة نيسان 17
 من منطقة باب األسباط  أحمد ملحم نيسان 17
 من مدينة القدس أرناؤوط للتحقيق استدعاء محمد  نيسان 18
استدعاء  مدير المسجد األقصى الشيخ عمر   نيسان 18

 الكسواني للتحقيق 
 من مدينة القدس

 من منطقة باب العامود  اعتقال محمد الشاويش  نيسان 18
من منطقة باب الخليل/ بعد االعتداء عليهما   اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  نيسان 18

 بالضرب.
 مجد بشير  نيسان 19

 محمد بشير 
من منطقة باب الخليل/ بعد االعتداء عليهما  

 بالضرب المبرح. 
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 من البلدة القديمة  سامر ظاهر  نيسان 19
 من بلدة العيسوية  عبد هللا مصطفى  نيسان 19
 من منطقة باب العامود  اعتقال خمسة شبان  نيسان 19
 اللوجة عن حاجز  عام   22طلب جويحان،  نيسان 19
 من باب العامود  عمر النابلسي  نيسان 19
 يوسف الحزينة  نيسان 19

 نورس أبو غزال

 عيسى متعب 

 يزن حرباوي 

 من حارة السعدية 

 من بلدة الطور  محمد هارون  نيسان 19
 من مدينة القدس حسين الكسواني  نيسان 20
 من باب العامود  اعتقال شاب لم تعرف هويته  نيسان 20
 باسل عزيز عبيد  نيسان 20

 يزن عمران عبيد 

 من بلدة العيسوية 

 محمود سامي أبو الهوى  نيسان 20
 محمد أبو الهوى 

 من بلدة الطور 

 من بلدة الطور  مالك القراوي  نيسان 20
 محمود الطحان  نيسان 20

 شادي عميرة 
 قرب باب الحديد

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

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

 من باب العامود 

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

 فادي أبو غربية 
 أبو غربية  شادي

 الّرام من بلدة 
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 بلدة الطور من  أمير عواد  نيسان 21
شابًا مقدسيًا خالل مواجهات ويذكر  40اعتقال  نيسان 22

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

 من باب العامود 

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

 طارق بكر أبو الهوى 
 من بلدة الطور 

 عام   14يوسف أبو غنام،   نيسان 23
 عام  12عمر أبو غنام،  
 عام   15خليل ابو الهوى 

 المصرارة  حيّ أثناء تواجدهم في 

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

 قتيبة قاسم 
 من مدينة القدس

 مهدي جابر نيسان 23
 

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

ط مدينة  حيّ عن أحد الحواجز العسكرية في م سكان محافظة جنين  –مفيد جلغوم   نيسان 23
 القدس

احتجاز مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد   نيسان 23
 صيام 

 من بلدة سلوان، عقب االعتداء عليه بالضرب 

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

 طوباس 
 من سكان محافظة طوباس -ليث معمر دراغمة  

 العسكري أثناء مرورهما عبر حاجز حزما 

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

 الرشق. 

 في منطقة باب العامود 
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 من منطقة باب العامود  اختطفت وحدة المستعربين ثالثة شبان  نيسان 24
 من مدينة القدس من سكان محافظة جنين –يوسف عمارنة  نيسان 24
 من بلدة الطور  نضال جوزيف عبود  نيسان 25
 من مدينة القدس صهيب حمادة  نيسان 25
 من منطقة باب العامود  عام   26منصور محمود،  نيسان 25
 قرب باب حطة محمد أبو فرحة  نيسان 25
 من البلدة القديمة  عمر عويسات  نيسان 25
 من بلدة الطور  محمد رجائي أبو الهوى  نيسان 25
 وادي الجوز حيّ من  محمد إياد سعيدة نيسان 25
 جّراح الشيخ  حيّ من محطة محروقات في  منصور إبراهيم منصور  نيسان 25
 من حارة السعدية في البلدة القديمة  علي جابر  نيسان 25
من شارع صالح الدين، عقب االعتداء عليه   عدي أبو تايه  نيسان 25

 بالضرب.
 منطقة باب العامود من  رائد المالزم نيسان 25
 من منطقة باب العامود  عام   16مراد منير أبو قلبين،  نيسان 25
 من البلدة القديمة  نضال عصفور  نيسان 25
 اعتقال شابتين لم تعرف هويتهن  نيسان 25

 
بعد االعتداء عليهن بالضرب في منطقة باب  

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

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

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

 هوياتهم 
 من بلدة بيت حنينا 

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

 من منطقة باب العامود 

 محمد حزينة  نيسان 26
 وسام سدر

 من منطقة باب حطة 
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 أحمد الرجبي
 عالء الرازم 

بالقرب من باب األسباط/ بعد االعتداء عليهما   اعتقال شابين لم تعرف هويتهم  نيسان 26
 بالضرب.

 مصطفى الهيموني  نيسان 26
 عمر عطا هللا 

 من بلدة بيت حنينا 

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

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

 هويتهم. 
 من بلدة الطور 

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

 باسم سبيتاني 
 الهوى حمادة عبدو أبو 

 جبل الزيتون  حيّ من 

 من بلدة العيسوية  منصور محمود  نيسان 27
 من البلدة القديمة  رأفت نجيب  نيسان 27
 من باب العامود  عام   16آدم كستيرو  نيسان 27
من القطار الخفيف بالقدس/ عقب االعتداء   اختطفت وحدة المستعربين شابًا لم تعرف هويته  نيسان 27

 عليه بالضرب المبرح 
سكان محافظة    -جواد حسين علي رمضان  نيسان 27

 نابلس 
سكان محافظة   -عبد الرحمن يوسف خالد حمزة 

 نابلس 

 من مدينة القدس

 إبراهيم الرجبي  نيسان 27
 عرين الزعانين 

 من باب العامود 
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 لؤي زعاترة  -المسعف 
 معتصم أبو ناب 

معتقل "النقب"  لحظة اإلفراج عنه من أمام بوابة  إبراهيم درباس  نيسان 28
 الصحراوي.

 جّراح من الشيخ  محمد عطية  نيسان 28
 الّرام من بلدة  عدنان الحرباوي  نيسان 28
 من بلدة الطور  عام   17محمود عشاير،   نيسان 28
 من مدينة القدس سكان محافظة طولكرم  -سعيد حسن أبو خليل  نيسان 28
 من مدينة القدس لحم سكان محافظة بيت   -أحمد عطا الهريمي  نيسان 28
 من المسجد األقصى  اعتقال شابًا لم ُتعرف هويته  نيسان 29
لحظة اإلفراج عنه من أمام بوابة معتقل "النقب"   عامًا(   27األسير خليل مروان الجيوسي ) نيسان 29

 الصحراوي.
 عن حاجز حزما العسكري  اعتقال شاب لم تعرف هويته  نيسان 29
 قرب حاجز قلنديا العسكري  اعتقال شابين لم ُتعرف هويتهما  نيسان 29
 من ساحات األقصى المبارك  أسامة عبدو   نيسان 30
بعد االعتداء عليهم بالضرب  /من باب العامود  لم ُتعرف هويتهم اعتقال شابين  نيسان 30

 المبرح 
 ( 4جدول رقم )

 

 شهر أّيار.خالل   رصدت( يوضح حاالت االعتقال التي  5الجدول رقم )

 مكان االعتقال المعتقل  التاريخ 
لدى محاولة وصولهم إلى كنيسة القيامة من   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، 
 جّراح الشيخ  حيّ من 

 نبيل بشير محمد  أيار  2
 محمد إبراهيم بشير 
 فادي نضال بشير 

تم اعتقالهم من منطقة باب العامود بحجة  
 االعتداء على مستوطن. 
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 ي بشير حيّ م
 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 

 بلدة الطور من 

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

 الناشط سامر أبو عيشة 
 جّراح الشيخ  حيّ من 

 من مدينة القدس عمر مهدي العجلوني  أيار  2
 اعتقال أربعة شبان وفتاة، عرف منهم:  أيار  3

 أحمد فراج
 جمال أبو خضير 

 محمد عقبة 

 جّراح الشيخ  حيّ من 

 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
 عصب أيوب بدر أبو  

 عبد هللا بدر أبو عصب 
 أحمد كايد أبو عصب 

 نصر هللا محمود 

 من بلدة العيسوية 

 من مدينة القدس عام  70 م حمودة،حيّ داوود عبد الر  أيار  4
 من  باحات المسجد األقصى و سكان بلدة بيت دقّ  - المنتصر باهلل ضرار ريان   أيار  4
 عمر الخطيب  أيار  4

 محمود الكرد
 جّراح الشيخ  حيّ من 
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 عبيد الشابة تاال  
 من بلدة سلوان  الفتى علي الطويل  أيار  4
  22 د حمد الخطيب،حيّ األسير المحرر محمد و  أيار  5

 عام 
 عام   17عبد هللا مراد فريد الخطيب،

 عام  18عز أسامة صالح الدين،
 عام   16صالح أسامة صالح الدين، 

األسير المحرر مهدي حسين عيادة صالح  
 عام  18 الدين،

 من بلدة حزما 

 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 

 جّراح الشيخ  حيّ من 

 من البلدة القديمة  عبد الهادي عودة  أيار  5
 حركة فتح في القدس شادي مطورمين سر أ أيار  6

 نور الشلبي 
 شادي الخاروف 

 الشقيقين آدم وبشار يعيش 
 إسالم غتيت  

 جالل الجعبري 

 جّراح الشيخ  حيّ من 
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 أحمد سراحنة 
 شفيق طه 

 يوسف سرحان 
 معتز درويش
 أدهم شرقاوي 
 محمد شويكي 
 محمد شريتح  
 زكريا الجعبري 

 باب السلسلة من  حارس المسجد األقصى بدر الرجبي أيار  6
 من بلدة صور باهر  محمد دنديس أيار  6
 جّراح الشيخ  حيّ من  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
 القديمة من البلدة 

 جّراح الشيخ  حيّ من  صالح دياب  أيار  7
 عرين الزعانين  أيار  7

 مفيد سعيدة 
 واد الجوز  حيّ من 

 جّراح الشيخ  حيّ من  عريب محمود  أيار  7
موظف لجنة إعمار المسجد األقصى  حسام   أيار  7

 سدر
مسؤول قسم النظافة في المسجد األقصى رائد  

 زغير 

 من المسجد األقصى 

 أنور الباسطي  أيار  7
 صالح إدريس

 أحمد خواجا
 محمد خواجا
 مؤمن جبالي 
 يوسف سليم 

 من مدينة القدس
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 إبراهيم الصوص 
 صالح دياب 
 محمد الرشق 
 محمد شويكي 

 أحمد أبو خويص 
 محمد شريح 
 عريب شلش 

 جمال الحسيني 
 رائد زغير 

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

 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  
 براهيم النتشة إ

 كلغاصي  حيّ رو 
 أمجد غروف 
 ثائر أبو الفي  
 محمد أبو الفي  
 منصور محمود  
 د.أشرف األعور 
 جمال الغول 
 جميل العباسي  

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

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

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

 آالء هشام الساليمة 
 محمد هشام الساليمة 

 جّراح الشيخ  حيّ من

 من باب العامود  ى درباس حيّ ي أيار  10
 عند حاجز مخيم شعفاط  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  11
 من شارع الواد  إبراهيم أبو اسنينه  أيار  11
 من شارع السلطان سليمان  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  11
 سالم الرجبي  أيار  11

 معتز الرجبي 
 الثوري  حيّ من 

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

 فراس عويضة 
 من شعفاط 

 واد الجوز  حيّ من  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
 أنيس أبو الهوى أمين 

 من بلدة الطور 

 مصطفى عبد اللطيف  أيار  13
 بهاء نجيب 

 من مدينة القدس

 محمد غسان  أيار  13
 أحمد النتشة 

 المصرارة  حيّ من 

 هديل درويش أيار  13
 تاال درويش 

 يوسف درويش
 الفتى قصي محمد درباس 

 وسيم إياد داري 
 ليث أبو ريالة 

 من بلدة العيسوية 

 واد الجوز  حيّ من  إبراهيم الشرباتي  أيار  13
 من منطقة باب العامود  اعتقال فتاة لم تعرف هويتها  أيار  13
 القرمي  حيّ من  جابر األسمر  أيار  13
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 من شارع سلمان الفارسي ببلدة الطور اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  13
سكان بلدة  -الجريح عامر عبد حامد الخطيب   أيار  14

 حزما
 ق منطقة النبي موسىقرب مفر 

 بلدة أبو ديس  من  زياد صالح الشيخ  أيار  14
 من بلدة العيسوية  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  تعرف هويتهم اعتقال شابين لم  أيار  14
 وسيم سوري  أيار  14

 محمد سوري  

 إسماعيل بدوي  

 حسام سعيدة

 محمد غراب 

 من جبل المكبر وواد الجوز

 محمد توفيق أبو الحمص  أيار  14
 كريم بسام 
 وليد عليان 

 عزيز غسان عليان 
 محمد غانم 

 من بلدة العيسوية 

 طه رائد جويحان  أيار  14
 رائد جويحان طلب 

 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 
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 الشيخ إبراهيم حمادة  أيار  15
 المحرر أويس حمادة األسير 

 من بلدة صور باهر  

 ماهر دعنا  أيار  16
 زياد دعنا 
 زكي دعنا 

 قصي دعنا 
 ياسر دعنا 

 وادي قدوم ببلدة سلوان حيّ من 

 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 

 مجدي األطرش
 رامي مرار 

 مصعب أبو فرحة 
 بهاء أبو الحمام 
 محمد صندوقة

 _ وهو كفيف_ علي صالح 
 أحمد أبو سبيتان 

 من مدينة القدس

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

أبقت عليه بعد استدعائه  من بلدة كفر عقب، 
 للتحقيق. 

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

 أحمد السلوادي 
 بطن الهوى   حيّ من 

 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 

 محمد رامية  أيار  19
 حسام سند شوامرة

 الّرام من بلدة 

 من البلدة القديمة  عام   12الساليمة،الطفل عبد الرحمن  أيار  19
 من بلدة جبل المكبر محمد إبراهيم عويسات  أيار  19
 على دويك  أيار  19

 بالل الجعبري  
 يزن الحسيني 
 نبيل شريتح 

 جّراح الشيخ  حيّ من 

 قصي الخطيب  أيار  19
 أحمد نصيف صالح الدين 

 من بلدة حزما 

 عنان ناصر أبو خضير  أيار  19
 خضير حكيم يوسف أبو 

 سيف عزت أبو خضير 
 محمد عزت أبو خضير 

 من بلدة شعفاط 

 من بلدة سلوان  نهاد دعنا  أيار  19
 من بلدة الطور  عماد راجي  أيار  19
 من البلدة القديمة  محمد سلمان أبو صبيح  أيار  20
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 حمزة الرجبي 
 يوسف عماد الغول 

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

 محمود عوض 
 من منطقة عين سلوان 

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

 عبد القدوس عيسى 
 محمد عزت أبو خضير 

 إسالم هيثم دعيس 
 إبراهيم محمود أبو نيع 

 شعفاط من 

 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 االعتداء على شرطي اعتقال شابين بدعوى  أيار  21
 من باب المسجد األقصى  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. 

 محمد أكرم الباسطي  أيار  22
 أحمد الباسطي 

 إيهاب الباسطي 
 تامر الباسطي 

 من البلدة القديمة 

 من بلدة العيسوية  محمد أشرف عبيد   أيار  22



42 
 

اعتقال أربعة شبان قرب المسجد األقصى   أيار  22
المبارك، عرف منهم: )سفيان النتشة، وحمزة  

 الرجبي(.

 قرب المسجد األقصى المبارك

 من مكان عمله في منطقة باب العامود يزن الرازم  أيار  22
 من المصرارة  اعتقال ثالثة شبان لم تعرف هوياتهم  أيار  22
 خليل أبو الهوى  أيار  22

 
 من بلدة الطور 

 محمد قطميرة   أيار  22
 قطميرة نسيم 

 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 

 الصوانة  حيّ من  مجدي أبو غزالة  أيار  23
 من باحات المسجد األقصى  أنس أبو الحمص  أيار  23
 من منطقة باب األسباط  سن حيّ عمر م أيار  23
 من باحات المسجد األقصى  الفتاة شروق راسم عبد الواحد  أيار  23
 أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور أيار  23

 فادي مطور
 نور الشلبي 

 واد الجوز وبيت حنينا  حيّ من 

 من شارع أبو عبيدة  اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  23
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استدعاء زوجة المعتقل ياسين صبيح )السيدة  أيار  23
 لمى غوشة( 

 ووالدها )هاني غوشة( 

 من مدينة القدس

 رائد حازم الصياد  أيار  23
 داود أبو الهوى 

 من بلدة الطور 

 القدسمن مدينة  رامي بركة  أيار  23
 د البكري حيّ معاذ و  أيار  24

 إبراهيم أبو سنينة 
 فارس رأفت داري 

 عدي داري 
 أحمد يونس الغول

 وديع حشيمة 
 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 
 د البكري حيّ و 

 محمد الزغل 
 يهاب اسكافي إ
 محمد أحمد مشاهرة   

 بشار عجلوني  
 مهند أبو طاعة  

 من مدينة القدس

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

 من بلدة بيت حنينا 

 من حارة السعدية  نضال أبو دياب  أيار  24
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 محمد  نضال أبو دياب 
 استدعاء محمد علي الغول  أيار  24

 ومالك عسلية 
 من مدينة القدس

 جّراح الشيخ  حيّ من  إياد أبو اسنينة  أيار  24
 محمد أحمد حسن أبو خليل  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   18 ،الفتى محمد أبو الهوى 

 محمد العموري 
 رشيد درويش 

 محمد مصطفى داود 
 يزن عيسى منصور 

 محمد جرادات  
عز الدين قباجة بحجة نشره فيديو تشهير لهم  

 التواصل االجتماعي. على مواقع 

 من القدس

 من بلدة الطور  عام   22استدعاء مهند أبو جمعة،  أيار  26
 مام محكمة االحتالل بالقدسأمن   عام   16الفتى سلطان سرحان،  أيار  26
 من  بلدة جبل المكبر  استدعاء أحمد الشاويش   أيار  26
 القطانين من أمام باب  اعتقال فتاة من النقب   أيار  26
 من بلدة بيت عنان  مجد حميد  أيار  26
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 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
براهيم إاستدعاء حارس المسجد األقصى  أيار  27

 الترهوني 
 من البلدة القديمة 

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

 أحمد محمد محمود
 من بلدة العيسوية 

 من بلدة جبل المكبر أدهم ناصر عبيدات  أيار  27
 جّراح الشيخ  حيّ من  محمد سلطان العباسي  أيار  27
 من بلدة أبوديس  األسـير المحرر إسماعيل أحمد حلبية   أيار  27
 وادي حلوة حيّ من  محمود صيام   أيار  27
 من إحدى المستشفيات في القدس المحتلة المصاب حمزة أبو سنينة   أيار  27
 المصور الصحفي وهبي مكية  أيار  27

 المراسلة زينة حلواني 
، وتم مصادرة معدات جّراحالشيخ  حيّ من 

 التصوير الخاصة بهم 
اعتقال شابين آخرين لم تعرف هويتهم،  بعد   أيار  27

 رقية رفعهم الطائرة الو 
 جّراح الشيخ  حيّ من 

طالق اسم  إإسماعيل ابراهيم حلبية، على خلفية  أيار  27
 سيف القدس على مولوده.

 من بلدة أبوديس 

 زيد أبو سبيتان  أيار  27
 سامر ضاهر  

 داود خويص
 فريد أبو الهوى 

 استدعاء مهدي أبو الهوى 

 من بلدة الطور 



46 
 

 استدعاء محمد عشاير  
 من بلدة بّدو  فائق جبر بسام صابر  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
ط المسجد حيّ من منطقة باب حطة في م  لم تعرف هويته اعتقال شاب  أيار  28

 االعتداء عليه بالضرب األقصى بعد 
 الواد بالقدس القديمة  حيّ من  عام   18توفيق نجيب،  أيار  28
موظف لجنة إعمار المسجد األقصى  حسام   أيار  28

 سدر
 جّراح الشيخ  حيّ من 

 من باحات المسجد األقصى  عبد الناصر علي لداوية  أيار  28
 يسوية من بلدة الع عام   17الفتى الجريح نايف وسيم عبيد،  أيار  29
سمير محمد عبيد )والد الشهيد محمد سمير   أيار  29

 عبيد(
 وسيم نايف عبيد 

 من بلدة العيسوية 

 اعتقال شاب لم تعرف هويته  أيار  29
 

من شارع الرشيد بالقدس، وذلك بعد االعتداء  
 عليه بالضرب.

 من البلدة القديمة  عام    19مالك عسيلة،   أيار  29
 المجلس من باب  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 

 جّراح الشيخ  حيّ من 

 من أمام باب الحديد  بسام أبو صبيح  أيار  30
 عند حاجز شعفاط العسكري  طفليين أثناء عودتهم من المدرسةاعتقال  أيار  31
 أيار  31
 

 من بلدة سلوان  عام   18عمر شويات،

 شعفاط  جمال أبو خضير  أيار  31
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 بلدة الطور عبد هللا الصياد  أيار  31
 ( 5جدول رقم )

 

 ( يوضح حاالت االعتقال التي رصدت خالل شهر حزيران. 6الجدول رقم )

 مكان االعتقال المعتقل  التاريخ 

 اعتقال ثالثة شبان لم ُتعرف هويتهم  حزيران 1

 

 من مخيم شعفاط 

 

من حّي بطن الهوى، وذلك بعد االعتداء عليه   عدنان الرجبي  حزيران 1
 بالضرب.

 رامي حسن الفقيه   حزيران 1

 

من بلدة قطنة، عقب ُمَداَهَمة منزل عائلته  
 واستجواب ساكنيه. 

 من شارع السلطان سليمان  عاًما"   14اعتقال فتاة تبلغ من العمر" حزيران 1

 من مخيم شعفاط  استدعاء األسـير المحرر مأمون فرحان للتحقيق  حزيران 1

 استدعاء عمر محّيسن للتحقيق حزيران 1

 استدعاء مالك محّيسن  للتحقيق   

من مخيم شعفاط، بعد اقتحام منزليهما والعبث  
 بمحتوياتهما.

 من حّي المّطلع ببلدة الطور  محمد أبو سبيتان  رانحزي 1

 خالل اقتحامها بلدة العيسوية  جهاد بدر حزيران 1

من بلدة سلوان، بحجة كتابة عبارات "قومية"   عاماً   15اعتقال فتاة   حزيران 1
 على الجدران 

من مدخل حّي الشيخ جّراح، بعد االعتداء عليه   باسل الحسيني  حزيران 1
 بالضرب.

 من حّي الشيخ جّراح  إبراهيم الغاوي   حزيران 1

 من بلدة العيسوية  جهاد بدر  حزيران 2
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اِهَرة.  طارق التميمي   حزيران 2  من منطقة باب السَّ

 من بلدة الطور  الفتى عبد الرحمن أبو غنام  حزيران 2

 جالل أبو صبيح  حزيران 2

 نسيم العباسي 

 نادر أبو صبيح 

 التميمي طارق 

 من مدينة القدس

من بلدة الّطْور، أثناء خروجه من أحد أبواب  يوسف سامي أبو الهوى  حزيران 2
 المسجد األقصى.

 عام  14الطفل محمد وليد الرجبي،  حزيران 2

 عام    14الطفل رامي مسالمة،  

 من حّي بطن الهوى 

 اعتقال شابين لم ُتعرف هويتهما حزيران 2

 

 القوات مخيم شعفاط. عقب اقتحام 

 من باب القطانين في البلدة القديمة  األسير المحرر عمر محّيسن  حزيران 2

 من بلدة الطور  نواف أيمن أبو الهوى   حزيران 2

 من حّي الشيخ جّراح  موسى األطرش   حزيران 3

من حّي الشيخ جّراح، ِبُتْهَمة رسمها علم   عاماً  14الطفلة نفوذ حماد،  حزيران 4
 ين على وجه زميالتها. فلسط

من حّي الشيخ جّراح، لوجود "وشاح بألوان   اعتقال شاب لم تعرف هويته  حزيران 4
 .العلم الفلسطيني" معه

 كايد الرجبي  حزيران 4

 ممدوح زاهدة  

 معتصم عنيزات 

حّي بطن الهوى في بلدة سلوان، خالل من 
اقتحام االحتالل لخيمة االعتصام في الحّي  

 وهدمها.
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 سيف أبو طاعة 

 عام   15الفتى معتصم حميدات، 

 وأربعة آخرون لم تعرف هوياتهم من بينهم فتاة 

 لحظة خروجه من المسجد األقصى.  اعتقال طفل لم ُتعرف هويته  حزيران 4

 مجد صيام  حزيران 4

 محمد صيام  

 من حّي واِد الجوز 

مسؤول المدرسة الكروية في نادي إسالمي  حزيران 4
 قلقيلية مؤيد شريم  

 خالل خروجه من المسجد األقصى 

من حّي الشيخ جّراح، وذلك بعد كسر كاميرا   مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري  حزيران 5
 التصوير الخاصة بالقناة 

 من حّي الشيخ جّراح، بعد االعتداء عليه.  عمار غراب  حزيران 5

 من أمام مركز التحقيق في شارع صالح الدين.  اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  زيرانح 5

 منى الكرد  حزيران 6

 محمد الكرد

 من حّي الشيخ جّراح 

 عقب اقتحام منزله  إياد أبو اسنينة   حزيران 6

 من أمام باب العامود  اعتقال شابًا لم تعرف هويته  حزيران 7

 الهشلمون عبد هللا  حزيران 7

 عبد الرحمن أبو عصب 

 آدم صب لبن 

 نادر أبو لبن 

 محمد أبو عصب 

 رياض الغزاوي 

 من حّي القرمي بالبلدة القديمة
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استدعاء أمين سر حركة فتح في القدس شادي  حزيران 7
 مطور، وعضو اإلقليم عاهد الرشق للتحقيق. 

 من مدينة القدس

 محمد يونس  حزيران 7

 عبد الرازق صيام 

 الثوري من حّي 

 من مخيم شعفاط  مهدي سالمة  حزيران 7

 من حّي رأس العامود  أحمد الركن حزيران 7

 رياض الغزاوي  حزيران 7

 فيصل شبانة  

 من بلدة الطور 

 من باب العامود  أحمد شويات  حزيران 7

 عريب محسن أبو خضير  حزيران 8

 محمد وليد أبو خضير 

 سيف وليد أبو خضير 

بعد اقتحام منازلهم في البلدة  من بلدة شعفاط،  
اِكَنْين.  وتفتيشها، واستجواب السَّ

 من بلدة الطور  عام   14الطفل أيمن هاني أبو الهوى،  حزيران 8

 من أمام مركز شرطة البريد في القدس المحتلة. الفتى أيهم رائد أبو مفرح  حزيران 8

 بلدة سلوان من  استدعاء الشاب لؤي الرجبي للتحقيق معه  حزيران 8

 من أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة. عدي فادي أبو جمعة   حزيران 8

من بلدة الطور، خالل مواجهات عنيفه شهدتها   عدي أبو الهوى   حزيران 8
 البلدة.

 عام   28غازي بدر الخطيب،  حزيران 9

 عام  22محمد راشد سالم، 

 عام   19قصي حامد عامر الخطيب، 

 عام   16ر الخطيب، فادي حامد عام

 من بلدة حزما 



51 
 

 فؤاد الرجبي حزيران 9

 محمد الرجبي 

 من حّي بطن الهوى  

 من بلدة بيت حنينا  أحمد البطروخ حزيران 9

 عند باب األسباط  الفتاة براءة الغزاوي  حزيران 9

 من بلدة بّدو  األستاذ إبراهيم الشيخ   حزيران 9

 من بلدة سلوان  الفتى يزن صالح قشعم   حزيران 9

 من حّي بطن الهوى   عامًا"   35فؤاد خضر الرجبي " حزيران 9

 من بلدة الطور  الفتى أمير حازم الصياد   حزيران 9

 بعد مداهمة منزله في بلدة العيزرية  عنان نجيب   حزيران 9

 المسجد األقصى أثناء خروجه من محّيط  أحمد أبو دياب ونجله  حزيران 9

 من منطقة باب األسباط  خالد أبو ميالة  حزيران  10

 أحمد صبري أبو دياب  حزيران  10

 

 أثناء خروجه من المسجد األقصى المبارك

خالل تواجده في منطقة باب األسباط، بعد  حربي الرجبي   حزيران  10
 االعتداء عليه بالضرب.

 من بيت حنينا  أحمد البطروخ  حزيران  10

 باسل الدويك  حزيران  10

 عادل السلوادي  

 نظام أبو رموز  

أمام محكمة االحتالل المركزية في القدس  
 المحتلة.

مواطن نصفهم من البلدة القديمة،   30اعتقال  حزيران  10
 ُعرف منهم: 

 الفتى سمير سرحان 

من محّيط المسجد األقصى المبارك، خالل 
 مواجهات في المنطقة. 
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 عبد الرحمن بخاري 

 محمود منى 

 الطفل محمد فاخوري 

 إياد أبو صبيح 

 لؤي الرجبي

 بدر عامر 

 ليث أبو كف 

 نعيم النتشة 

 عبدهللا جابر 

 الطفل رائد الصياد 

 رمزي منصور 

 قاسم الديسي 

 لؤي القرع

 محمود محّيسن 

 محمود الكسواني

 ثائر قراعين 

 بشار شوكي 

 خالد الساليمة

 من منطقة باب حطة   اعتقال شابان لم ُتعرف هويتهما  حزيران  11

 من البلدة القديمة  اعتقال خمسة أطفال لم ُتعرف هوياتهم  حزيران  11

 من منزله في باب حطة  األسير المحرر نعمان وزوز  حزيران  11

 من منزله في بلدة الطور  مهران أبو جمعة  حزيران  11
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 ة القدسمن مدين  عاماً  20محمد سلهب  حزيران  11

 الفتى محمد أنور العباسي   حزيران  11

 الفتى آدم سامر العباسي 

 الفتى يوسف الطويل 

 بعد خروجهم من المسجد األقصى.

استدعاء والدي الفتى األسير محمد الفاخوري   حزيران  12
 للتحقيق. 

 من مدينة القدس

 عامًا(. 21رامي صالح الدين ) حزيران  12

 عامًا(.   22لؤي الكسواني )

 عامًا(.   25عبد هللا الهدرة )

من سكان بلدة الطور، بعد االعتداء عليهم  
 بالضرب وتهديدهم باستخدام السالح

 من بلدة سلوان   استدعاء عدنان الرجبي، وحمزة الرجبي للتحقيق   حزيران  14

 عبد الرحمن الشرباتي  حزيران  15

 حسين عطية  

 أحمد عطية 

 مؤمن الطويل 

 زيادنهمحمود 

 ساجد عثامنة 

 سامر أبو عيشة 

 شادي عميرة 

 محمود أبو عصب 

 قدري بربر

 محمد ناصر  

 وائل عابدين  

 األعالم" خالل "مسيرة 
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 محمد أسعد 

 مصطفى شويكي  

 الناشط محمد أبو الحمص  

 الشابة منى الرمحيّ  

 صهيب ادريس 

 محمد دويك 

 منصور ناصر  

 الشابة الرا معتوق  

 والء معوض  

 معتصم مسالمة 

السيدة هالة الشريف أرملة الراحل اللواء عثمان   حزيران  15
 أبو غربية 

 

بعد رفعها العلم الفلسطيني خالل مسيرة األعالم  
في باب العامود حّيث قام االحتالل باالعتداء  

 عليها قبل اعتقالها. 

استدعاء عدد من قيادات وكوادر حركة التحرير  حزيران  15
الفلسطيني "فتح" إقليم القدس لمراجعة  الوطني 

مخابراتها، من بينهم: أمين سر حركة فتح في  
 القدس شادي مطور، وعوض الساليمة.

 من مدينة القدس

 من باب العامود  الطفل عمر العجلوني  حزيران  15

قرب حّي المصرارة، وأطلقت الرصاص الحّي  اعتقال شابًا لم تعرف هويته  حزيران  15
 الشبان على 

 اعتقال سيدة لم تعرف هويتها  حزيران  15

 

من حّي الشيخ جّراح، بزعم وجود جسم مشبوه  
 في سيارتها. 

 من منزله في بلدة الطور  الشاب إبراهيم الحنيطي   حزيران  15
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 من حّي الشيخ جّراح، بعد االعتداء عليه.  اعتقال شابًا لم تعرف هويته  حزيران  15

 منطقة باب األسباط من  مجد كبها  حزيران  15

 هاشم أبو جمعة  حزيران  15

 محمد أبو سنينة 

 عمر خويص 

 من بلدة الطور 

 بعد اقتحام منزله في مخيم شعفاط  األسير المحرر عمر محّيسن  حزيران  16

 من حّي الشيخ جّراح  منى نبيل الكرد  حزيران  16

 حاجز المخيم. من سكان مخيم شعفاط، عن  األسـير المحرر محمود جابر  حزيران  16

 فيصل شبانة  حزيران  16

 الحاج أسعد الباسطي 

 منير الباسطي 

 من حّي باب حطة 

 محمد حجيج  حزيران  16

 أحمد حمو

 عالء جمجوم 

 روحّي كلغاصي 

 من منطقة باب الزاهرة 

أثناء خروجها من المسجد األقصى، بعد منعها   هنادي حلواني  حزيران  16
 أشهر. 6من الدخول إليه مدة 

 من حّي المصرارة.  اعتقال شاب لم تعرف هويته  حزيران  17

 

بعد مداهمة منزله في راس العامود، واستجواب   إبراهيم إسماعيل الغول  حزيران  17
 ساكنيه.
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 اعتقال ثالثة أطفال عرف منهم: حزيران  17

 محمد الصباح، وحمزة الصباح 

 في شارع السلطان سليمان 

 منطقة باب العامود من  أسعد داري  حزيران  17

 ضرغام جبور  حزيران  17

 يوسف لبان 

 مصطفى كلبونة 

 يوسف زعرور 

 طه محّيسن 

 عدنان شحادة 

 طارق مسودة

 من منطقة باب العامود، بعد االعتداء عليهم 

 من بلدة حزما  اعتقال شاب لم تعرف هويته  حزيران  17

 أدهم العكاري  حزيران  17

 

المطاطي، خالل  عقب إصابته بالرصاص 
المواجهات التي اندلعت في محّيط باب 

 العامود. 

اعتقل بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح في  عام  17الفتى محمد علي الغول،  حزيران  17
 حّي راس العامود 

من  باب السلسلة، بعد االعتداء عليه   حارس المسجد األقصى عبد الكريم قاعود  حزيران  17
 بالضرب.

 عماد أبو سنينة  حزيران  18

 أمير أبو زينة  

 ابراهيم عياش 

 آدم علوي 

 أدهم عجلوني 

من المسجد األقصى، ومصلى باب الرحمة، 
وأبواب المسجد األقصى، وطرقات البلدة  

 القديمة.
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 أحمد أغبارية  

 نعمان أبو اسنينة 

 عدي األعور 

 صهيب عودة 

 عبد الوهاب جبارين 

 منصور فضيلي 

 محمد اغبارية 

 عبد الرحمن طه 

 مهدي عطون 

 اسحق الرازم

 تامر جابر 

 سيف أبو ارميلة 

 يزن جابر 

 عصام عطون 

 محمد علي عمر 

 دجانة عطون  

 مصطفى كلبونة  حزيران  18

 يوسف زعرور   

 من شارع الزهراء.

 بعد احتجازه عند أحد أبواب المسجد األقصى اعتقال  شاب لم ُتعرف هويته حزيران  19

 من منزله ِبحّي بطن الهوى  صالح قشعم الشاب  حزيران  19

أمام باب العامود بعد االعتداء عليه بوحشية   صالح النتشة   حزيران  19
 ورش غاز سام على وجهه. 
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في حّي بئر أيوب،  وأخضعته للتحقيق   لؤي العباسي  حزيران  19
 الميداني.

 طارق النتشة   حزيران  19

 اعتقال شابتين لم ُتعرف هوياتهن 

 منطقة باب العمود من 

 من حّي بئر أيوب في سلوان  الطفل قصي الرجبي   حزيران  20

 من بلدة العيسوية  األسير المحرر محمد صالح محمود  حزيران  20

من منزله ببلدة الطور، بعد مداهمة منزله   الشاب يوسف أبو الهوى  حزيران  20
 وتفتيشه 

 من مدينة القدس للتحقيق استدعاء الشاب داهود أبو لبن  حزيران  20

 عمر غيث  حزيران  20

 قصي شاهين  

 من بلدة بيت حنينا 

 علي قنيبي  حزيران  21

 إياد الرمادي 

 من حّي الشيخ جّراح 

 قرب باب العامود محمد عبيد  حزيران  21

 في منطقة باب العامود  اعتقال طفل لم تعرف هويته  حزيران  21

 منصور أبو غربية  حزيران  21

 أبو خضير أحمد 

 أحمد النتشة 

 موسى األطرش 

 من حّي الشيخ جّراح 

 في حّي بئر أيوب في سلوان  الفتى تامر شويكي  حزيران  21

بعد اقتحام منزل المحافظ في بلدة سلوان،  عامًا  20عدي عدنان غيث  حزيران  22
وتسليمه استدعاء لنجله عدي لمراجعة 

 مخابراتها. 
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 من مدينة القدس عاماً   44ندى صندوقة،  حزيران  22

باّدعاء دخول مدينة القدس بدون "تصريح"، 
علمًا أنها متزوجة في المدينة وتسكنها منذ نحو  

 ( عامًا. 25)

 زاهر دبعي  حزيران  22

 خلدون سرحان 

 جهاد أبو رموز 

 أمير قراعين 

 حربي الرجبي 

 أيوب الرجبي

 ناصر أبو نجمة 

 نسيم أبو نجمة 

 ماهر أحمد زيتون 

 إبراهيم غيث 

 مهران الرجبي 

 يزن الباسطي 

 من القدس القديمة 

 بكر عويس   حزيران  22

 علي عطية  

 أثناء تواجده في حّي الشيخ جّراح 

 أثناء تواجدها في المسجد األقصى المبارك. السيدة بديعة بريجية من سكان بيت لحم   حزيران  23

 ببلدة سلوان من منزله في حّي بئر أيوب  الشاب عبد فايز زيتون  حزيران  23

من مدرسة بيت صفافا الثانوية على خلفية   استدعاء خمسة طالب لم تعرف هوياتهم  حزيران  23
حفل التخّرج الذي ُرفع فيه العلم الفلسطيني  

 وتضّمن هتافات وطنية. 
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من أمام باب الناظر عقب االعتداء عليه   حذيفة حبيب عابدين   حزيران  23
 بالضرب.

 من باب المجلس  شوشة أنس أبو  حزيران  23

 محمد أبو قلبين  حزيران  23

 مختار قراعين  

 من بلدة سلوان 

 عبد الفتاح  الفاخوري  حزيران  23

 عنان الفاخوري 

 صائب الفاخوري 

 من منطقة باب حطة 

 من حّي الشيخ جّراح  بشار يعيش   حزيران  24

 من بلدة العيزرية  شبلي فرعون  حزيران  24

 الشاويشمحمود  حزيران  24

 يوسف الشاويش 

 الشاب حمزة الجوالني  

 من باب حطة 

بعد رفعه العلم الفلسطيني خالل المظاهرة   اعتقال ناشط   حزيران  25
 األسبوعية في حّي الشيخ جّراح.

الموظف في دائرة األوقاف االسالمية وشؤون   حزيران  25
 المسجد األقصى خميس شحادة ونجليه 

بالضرب عند باب  بعد االعتداء عليهم 
 السلسلة.

 عام   14الطفل يزن صندوقة،  حزيران  25

 عام   15الطفل إبراهيم صندوقة، 

 عند حاجز مخيم شعفاط 

 آدم  درباس  حزيران  25

 محمد درباس

من بلدة العيسوية، عقب االعتداء عليهما  
 بالضرب. 

ِبحّي الشيخ جّراح، بعد االعتداء عليهن   اعتقال فتاتين من عائلة قاسم   حزيران  26
 بالضرب.
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 من بلدة سلوان  نضال النتشة   حزيران  26

 خليل عبد اللطيف حزيران  26

 سمير عبد اللطيف

 من حّي الشيخ جّراح بعد االعتداء عليهما 

 من شارع باب األسباط.  اعتقال فتى لم ُتعرف هويته   حزيران  27

عقب اقتحام منزله في بلدة الطور، ويذكر أنه   الفتى رائد الصياد  حزيران  27
مرات خالل الشهر  10اعتقل أكثر من  

 الماضي والحالي.

 من حّي الشيخ جّراح  اعتقال شابًا لم ُتعرف هويته بعد  حزيران  27

 عقب مداهمة منزله في بلدة الطور عبد إياد الهدرة   حزيران  27

 من بلدة أبو ديس  اعتقال ثالثة شبان لم ُتعرف هوياتهم  حزيران  27

 خالل اقتحام مخيم شعفاط   اعتقال شابين لم تعرف هوياتهم  حزيران  27

 بهجت محمد مسعود  حزيران  28

 كريم جمال أبو طاعة 

 سالمة يوسف غيث  

 أحمد يوسف غيث  

 ياسر عبد المغني غيث 

في بلدة بيت حنينا، ُعقب مداهمة منازلهم،  
 وتفتيشها 

 من منزله في بلدة شعفاط  الطفل زيد بسام أبو خضير  حزيران  28

على حاجز قلنديا العسكري ِبزعم حّيازتها   اعتقال سيدة فلسطينية   حزيران  28
 سكين. 

 حّي بئر أيوب في بلدة سلوان  اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  حزيران  28

 من حّي الشيخ جّراح  منصور محمود  حزيران  29

من حّي رأس العامود في سلوان، خالل تواجده  الفتى عدي المعارجة  حزيران  29
 أمام المسكوبية.



62 
 

 محمد محمود العباسي  حزيران  29

 خليل محمد العباسي 

 سعيد نعمان العباسي 

 حمود العباسي سيف م

 نضال الرجبي 

 إياد الرجبي 

 فادي الرجبي

 الفتى أحمد نضال الرجبي 

 من بلدة سلوان 

 من باحات المسجد األقصى  اعتقال فتاة لم ُتعرف هويتها   حزيران  29

 أثناء خروجه من المسجد األقصى اعتقال مصٍل  لم ُتعرف هويته  حزيران  29

 

 الشيخ جّراح من حّي  منصور محمود  حزيران  29

من حّي الشيخ جّراح، خالل مواجهات اندلعت   محمد جعافرة   حزيران  29
 بين الشبان والمستوطنين. 

عند حاجز حزما العسكري، حّيث أطلقت النار   اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  حزيران  29
 بالهواء بزعم رفضه التوقف قبل اعتقاله. 

 مداهمة منزلها في بلدة الطورعقب  السيدة رانيا حاتم  حزيران  30

 من حّي راس العامود ببلدة سلوان عام  15الفتى نصر ّللّا األعور،   حزيران  30

 عقب مداهمة منزله في قرية جبل المكبر  محمد عويسات   حزيران  30

 من حّي بطن الهوى ببلدة سلوان موسى ماهر كشعم   حزيران  30

 على طريق أريحا اثناء عودته إلى القدس األسير المحرر صهيب عرفات األعور   حزيران  30

 ( 6جدول رقم )
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 .( يوضح حاالت االعتقال التي رصدت خالل شهر تموز7الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال العدد 

من منزله المبعد إليه في قرية دار  1
 صالح قرب بيت لحم 

 

)مبعد عن  النائب محمد أبو طير 
 القدس(

 تموز  1

 تموز  1 محمد يزيد بحر  من بلدة أبو ديس  1

 تموز  1 سعيد أبو الهوى  إعادة اعتقاله فور اإلفراج عنه 1

 تموز  1 اعتقال ثالثة شبان لم ُتعرف هوياتهم  من منطقة باب العامود  3

 تموز  2 سيف القواسمي من شارع الواد في البلدة القديمة  1

 تموز  2 استدعاء لؤي الرجبي للتحقيق عين اللوزة من َحيَّ   1

 من َحيَّ بطن الهوى  2

 

استدعاء كايد الرجبي و نجله 
 للتحقيق  أشرف

 تموز  2

 تموز  2 الشابين عبد أبو زنيد ووسيم القواسمي من َحيَّ الشيخ جّراح  2

 القدس 1

 

استدعاء األسير المحرر ماجد الجعبة  
 للتحقيق، ومصادرة مركبته 

 تموز  3

 تموز  4 سامر البكري  من منطقة باب العامود  1

أعوام(   9استدعاء للطفل )عدي حداد  من البلدة القديمة  1
 للتحقيق معه 

 تموز  4

 تموز  4 معتز محمود الحج  من َحّي الشيخ جّراح  1

استدعاء أمين سر حركة "فتح" في    1
 القدس شادي مطور للتحقيق معه

 تموز  5

 تموز  5 عامًا(  63الشيخ أبو بكر الشيمي ) الطور من بلدة  1
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الشابين محمد أبو حطب ومحمد هرونة   من بلدة العيسوية  2
 أبو الهوى 

 تموز  5

 تموز  5 عامًا(   14الطفل مروان هيثم مصطفى ) من منطقة واِد قدوم 1

 تموز  5 عبادة دنديس  من َحيَّ راس العامود  1

يزن صالح قشعم  استدعاء الفتى  من بلدة سلوان  1
 للتحقيق معه 

 تموز  5

رأفت صالح الدين، ومحمد عودة  من بلدة حزما  5
الخطيب، وصالح فارس صالح الدين، 
وعبد هللا عقل الخطيب، ومحمد رشدي  

 صالح الدين 

 تموز  6

محمدين ياسر سالمة، وموسى جمال   من بلدة عناتا  2
 سالمة

 تموز  6

 تموز   6 أحمد عفانة  من بلدة أبو ديس  1

 تموز  6 اعتقال شابًا لم ُتعرف هويته  قرب حاجز قلنديا 1

 تموز  6 اعتقال شابًا لم ُتعرف هويته   من المسجد األقصى  1

 تموز  6 اعتقال شابًا لم ُتعرف هويته  من باب العامود  1

 تموز  7 أشرف رمضان من وادي حلوة بالقدس 1

 من البلدة القديمة  1

 

 تموز  8 اعتقال شابًا لم ُتعرف هويته  

من منطقة عين سلوان جنوب  1
 المسجد األقصى

اعتقال شاب من قبل وحدة من  
 المستعربين 

 تموز  8

اعتقال خالد أبو غنام واستدعاء نجله   من بلدة الطور  2
 عماد للتحقيق 

 تموز  8

 تموز  8 نبيل جوهر  من بلدة أبوديس   1
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 تموز  8 "عاماً   31أحمد يوسف بدر " عن حاجز طّيار في بلدة أبو ديس  1

 تموز  8 موسى هيثم مصطفى  من بلدة العيسوية   1

 من بلدة أبو ديس  1

 

 تموز  8 عضو بلدية أبو ديس، عبد السالم عياد 

 تموز  8 خالد الزير منطقة الجسر بيت حنينا  1

 تموز  8 موسى هيثم مصطفى  من بلدة العيسوية  1

 تموز  8 إبراهيم سامي مطير  من َحيَّ الكسارات في مخيم قلنديا  1

 تموز  8 خالد اسماعيل أبو غنام  من بلدة الطور   1

اعتقال طفل، ِبحجة حيازته العلم  من باب األسباط   1
 الفلسطيني 

 تموز  9

 تموز  9 سفيان العجلوني  من باب حطة   1

 تموز  10 اعتقال شاب لم تعرف هويته  من َحيَّ بطن الهوى   1

 تموز  11 الفتى خالد عمر رويضي  من حّي البستان   1

 من قرية النبي صموئيل  3

 

 أمير عادل عبيد 

 أنس عبيد  

 قصي ماجد عبيد 

 تموز  11

 تموز  11 رأفت العيساوي  من بلدة العيسوية  1

أعاد االحتالل اعتقاله لحظة اإلفراج   1
 سنوات  8عنه بعد 

 األسير المقدسي مدحت العيساوي 

 

 تموز  12

استدعاء الباحث المقدسي مازن  من مدينة القدس 1
 الجعبري للتحقيق  

 تموز  12
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اعتقال عدد من الشبان بعد االعتداء  من طريق الجثمانية   1
 عليهم 

 تموز  13

 تموز  13 نعيم أبو الهوى، ورائد الصياد  من بلدة الطور   2

 تموز  13 عماد وموسى عطون  من بلدة صور باهر   1

 تموز  13 احتجاز شاب لم تعرف هويته أمام باب العامود  1

 تموز  13 داوود أبو الهوى  من بلدة الطور   1

اعتقال شاب باّدعاء "تنفيذ عملية اطالق   من بلدة كفر عقب  1
 نار في حاجز قلنديا"  

 تموز  13

 تموز  14 يزن شوابكة  من بلدة الّرام   1

 تموز  14 األسـير المحرر أيوب الخضور من بلدة بّدو   1

 تموز  15 عامًا( 20أسامة سعيد ربيع ) من بلدة أبوديس  1

 تموز  15 مصعب أبو حالوة  من منطقة باب العامود  1

(  15حملة اعتقاالت واسعة طالت ) في مناطق متفرقة من مدينة القدس 15
 مقدسياً 

 تموز  15

 الفتى فهمي فروخ  من منطقة باب العمود  1

 

 تموز  16

 من باب األسباط  2

 

 إبراهيم شطارة  

 أحمد دويكات 

 تموز  16

بالقرب من باب حطة، بعد االعتداء  1
 عليها بالضرب 

 تموز  16 الصيداوي المقدسية عايدة 

بعد االعتداء عليه من قبل مجموعة   1
من المستوطنين داخل مقبرة باب 

 الرحمة

 استدعاء محمد العباسي للتحقيق معه 

 

 تموز  17
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بعد أن اعتدت عليه مجموعة من   1
المستوطنين بالضرب وكسرت 

 مركبته، في َحيَّ المصرارة  

 بكر عويس 

 

 تموز  17

 تموز  17 أحمد التميمي  من باب حطة  1

مواطنًا من بينهم   30اعتقال اكثر من   من المسجد األقصى  30
شبان من الداخل  10ثالث سيدات، و

 الفلسطيني، عرف منهم:

الصيداوي "استدعاء للتحقيق"، عايدة 
آية أبو ناب، سهى عيد، محمد هيثم  

النتشة، باسل أبو الهيجا، موسى 
الجوالني، نبيل سرحان، مجد الدين أبو  

طالب، طارق أبو انس، محمود أبو 
ليلى، إبراهيم حجازي، حمزة شعار، 
مجد قداح، محمد أبو الهيجا، محمد 
عزام، معاذ محمدي، محمد محاجنة،  

ناصر شويكي، عصام    عميرة،هيثم  
يوسف   قطب، يوسف محاجنة،

سكافي، حسن عواد، مأمون عباسي،  
حمزة شويكي، سامر كردي، عبد هللا  
أجرب، أحمد درويش، يحيى شلبي،  

 أشرف نصار.

 تموز  18

من البلدة القديمة بعد استدعائه   1
 للتحقيق 

 تموز  18 عاماً  19مالك عسيلة  

 تموز  19 نديم الصفدي العيسوية من بلدة  1

 تموز  19 محمد الجبارين  من المسجد األقصى   1

أنس شعيب سمرين"، و"حمزة ربيع   " من َحيَّ الثوري  3
 "سمرين"، و"صهيب محمد سمرين

 تموز  19
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استدعاء المرابطة المقدسية "هنادي   من مدينة القدس 1
 حلواني" لتسليمها قرارًا بمنعها من السفر 

 تموز  19

موسى قاعود التميمي" و"أمين  " من َحيَّ بطن الهوى   2
 "المحتسب 

 تموز  20

على الحواجز المنصوبة على  
 مداخل بلدة سلوان

 تموز  20 اعتقال عدد من الشبان 

عضو إقليم حركة فتح في القدس "ياسر   بعد استدعائه للتحقيق  1
 درويش"

 تموز  21

 تموز  21 "المقدسية "رؤى رويضيالفتاة  من باب العامود  1

من منطقة باب العامود وهم من بلدة   3
 الطور

محمود أبو الهوى" و "عمر الصياد" "
 "و"مراد أبو الهوى 

 تموز  22

أثناء تواجده داخل باحات المسجد  1
 األقصى، وهو من محافظة قلقيلية 

 تموز  22 عاماً  29محمد بالل داوود" "

 تموز  23 اهر محمد ط من البلدة القديمة  1

أثناء خروجه من باب األسباط بعد  1
صالة الجمعة في المسجد األقصى،  

 وهو من محافظة جنين 

األسير المحرر "وديع مؤيد زكي أبو  
 "بكر

 

 تموز  23

 تموز  23 محمد مزعرو  من مخيم شعفاط   1

 تموز  23 اعتقال أربعة شبان لم ُتعرف هوياتهم  من باب العامود  4

 تموز  24 محمد إقبال سمرين  باب حطة من منطقة  1

 تموز  24 قتيبة عودة  من َحيَّ البستان في بلدة سلوان 1

 تموز  26 ثائر مهدي أبو نجمة  من مخيم قلنديا  1
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عقب مداهمة منزله في بلدة   1
 صورباهر

 26 حذيفة إياد عطون 

من منزله في الحارة الوسطى ببلدة   1
 سلوان

 حاتم عقل 

 

26 

 26 محمود صالح الشيخ جراح من َحيَّ  1

بالقرب من باب الملك فيصل أحد  1
 أبواب المسجد األقصى

احتجاز فتاة مقدسية عند باب الملك  
فيصل أحد أبواب المسجد األقصى،  

 وتسلمها استدعاء للتحقيق 

 تموز  27

 استدعاء سماح محاميد للتحقيق  من أم الفحم في الداخل الفلسطيني  1

 

 تموز  27

عب في الداخل من قرية ش 1
 الفلسطيني 

 للتحقيق  استدعاء معاذ محمدي

 

 تموز  27

للتحقيق في مركز شرطة القشلة  2
 بالقدس 

 

استدعاء شقيقة الشيخ رائد صالح ناهد 
 أبو شقرة وابنتها منتهى أمارة للتحقيق 

 تموز  27

 تموز  27 عامًا(   12الطفل صالح العكليك ) من حي وادي الجوز بالقدس  1

 تموز  27 عبادة صيام  وادي حلوة ببلدة سلوانمن حي  1

 تموز   27  "الفتى "خليل شويكي من حي بئر أيوب ببلدة سلوان  1

 تموز  28 عامًا(  12الفتى زين مهران شويكي )  من َحّي بئر أيوب ببلدة سلوان  1

 تموز  28 الفتى "يمان حجاج"    من َحّي وادي حلوة ببلدة سلوان 1

 تموز  28 اعتقال سيدتين بعد االعتداء عليهما  المجلسمن منطقة باب  2

 تموز  28 حمود أبو سبيتان" "وعبدهللا الهدرة" " من بلدة الطور  2
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األسير المحرر "مدحت  استدعاء من منزله في بلدة العيساوية  1
 "العيساوي 

 تموز  28

 تموز  28 عامًا    13الطفل "عمر أبو ميالة"    من بلدة سلوان 1

رجائي الترهي" أحد حراس المسجد " من أمام باب المجلس  1
 األقصى 

 تموز  28

 تموز  29 اعتقال طفل    من بلدة حزما 1

من شارع السلطان سليمان في  4
 القدس

 تموز  29 اعتقال أربعة أطفال  

خالل مشاركتهم في الوقفة   2
 الشيخ جّراحالتضامنية مع َحّي 

 تموز  31 اعتقال شابين 

 تموز  31 محمد عودة من حّي الشيخ جّراح  1

 ( 7جدول رقم )

 

 . ( يوضح حاالت االعتقال التي رصدت خالل شهر آب8الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال العدد 

 آب  1 اعتقال طفللم ُتعرف هويته  بالقرب من باب الساهرة  1

 استدعاء للتحقيق  الطور من بلدة  2

 داوود أبو الهوى  

 سفيان أبو الهوى  

 آب  1

من بلدة الطور / لقضاء مدة  1
 محكوميته البالغة ستة أشهر 

 آب  1 عاماً   15استدعاء الطفل أيهم الشاعر،  

 آب  2 استدعاء إبراهيم الغول للتحقيق حي رأس العامود ببلدة سلوان  1

 آب  2 الجوالني يوسف  من مخيم شعفاط  2
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 إسماعيل الجوالني 

 آب  2 عدنان عيد  من حي رأس العامود  1

 آب  2 اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  من منطقة باب العامود  1

 آب  2 صهيب صيام  من حّي الشيخ جراح  1

 إسالم غتيت  من حّي الشيخ جراح  2

 غيث غوشة 

 آب  2

 آب  3 استدعاء يوسف الرشق لتحقيق من مدينة القدس 1

التحقيق ميدانيًا مع األسير المحرر عبد   في َحّي رأس العامود  1
 الرحمن عويس 

 آب  3

 آب  3 الناشط قتيبة عودة من َحّي البستان ببلدة سلوان 1

 آب  3 استدعاء محمد أبو سعود للتحقيق  من بلدة الطور  1

 آب  3 تاال الغول  من حي رأس العامود  1

 آب  3 محمد صيام  من بلدة سلوان  1

 آب  4 محمد العباسي  من بلدة سلوان  1

 آب  4 عاماً   12الطفل عدي العباسي،   من بلدة سلوان  1

 آب  4 عاماً   15الطفل ماهر زيتون،  من َحّي بئر أيوب ببلدة سلوان  1

 آب  4 عاماً   13الطفل إسالم مسعود زيتون،   من َحّي بئر أيوب ببلدة سلوان  1

 آب  4 عاماً   19عودة، سينان إبراهيم  من بلدة سلوان  1

بعد االعتداء عليه والتنكيل به عند   1
 باب األسباط 

 آب  4 اعتقال شاب لم ُتعرف هويته 

خالل مروره عبر حاجز مخيم   1
 شعفاط 

 آب  4 صالح عاشور 
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 آب  4 اعتقال طفلين لم ُتعرف هوياتهم  من أمام باب العامود  2

 آب  5 عاماً   20أحمد صالح قشعم،  من بلدة سلوان  1

 آب  5 الطفل نسيم زهير دميري  من بلدة سلوان  1

من بلدة سلوان/ بعد استدعائه  1
 للتحقيق 

 آب  5 يوسف الرشق 

 محمد سرحان   من بلدة سلوان  2

 سلطان سرحان 

 آب  5

 آب  5 اعتقال شابين لم ُتعرف هوياتهم  من َحّي بطن الهوى ببلدة سلوان 2

 آب  5 سامي عبيد األسير المحرر أنور  من بلدة العيسوية  1

 آب  6 األسير المحرر ماجد الجعبة  من باب حطة  1

من مركبة في حي عين اللوزة ببلدة   2
 سلوان

 آب  8 اعتقال سائق وأحد الركاب 

 آب  8 استدعاء جميل العباسي للتحقيق  من بلدة سلوان  1

 آب  8 نظام أبو رموز  من باحات المسجد األقصى  1

 آب  8 عاًما   14الطفل وديع مراد مصطفى،  من بلدة العيسوية  1

 آب  8 استدعاء السيدة فاطمة خضر للتحقيق  من بلدة بيت حنينا  1

 حمزة الرجبي  من باب العامود  3

 حامد الرجبي 

 محمود بدر

 آب  8

 آب  9 استدعاء عبدّللّا العباسي للتحقيق  من مدينة القدس 1

 آب  10 مراد عطية  من منزله في َحٌي الشيخ جّراح 1

 من بلدة عناتا  1
 

 آب  10 مصعب حمدان الرفاعي 
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 آب  11 عالء زغير  من باب األسباط  1

 عز الدين أسامه صالح الدين  من بلدة حزما  2

 زايد كنعان الخطيب  

 آب  11

 آب  11 اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  من بلدة سلوان  1

خالل وقفة تضامنية للشاب مراد  2
 عطية 

 استدعاء للتحقيق 

 محمد الكرد

 عمر أبو سنينة 

 آب  11

 آب  11 عالء زغير  من باب األسباط  1

 آب  13 خليل عشو  من َحّي الشيخ جّراح  1

 آب  13 اعتقال فتاة لم ُتعرف هويتها  من ضاحية السالم ببلدة عناتا  1

 آب  14 سعدي برقان من شارع السلطان سليمان   1

من شارع يافا غرب القدس/ بزعم   1
 عملية طعن تنفيذه 

 آب  14 اعتقال شاب لم ُتعرف هويته 

 آب  15 سيف النتشة  من مدينة القدس 1

 آب  16 أحمد رزق  من باب السلسلة  1

 آدم عبيد  من بلدة العيسوية  2

 محمد عبيد 

 آب  16

 آب  17 عزيز خالد عبيد  من ملعب العيسوية  1

 آب  17 نظام أبو رموز  من ساحات المسجد األقصى  1

 
   

بعد اعتداء المستوطنين عليه أثناء   1
 عمله كسائق حافلة 

 آب  17 عز الشوبكي 
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 آب  18 بهاء أبو الحمام  من حي عين اللوزة ببلدة سلوان 1

 آب  18 حمزة عياد  من بلدة أبو ديس  1

 آب  19 استدعاء السيدة منتهى أمارة للتحقيق  من مدينة القدس 1

 آب  19 سامر نسيبة  من فندق الدار بالقدس  1

 آب  20 اعتقال طفل ووالده لم ُتعرف هوياتهم  من باحات المسجد األقصى  2

 آب  20 اعتقال شاب  لم ُتعرف هويته  في منطقة باب األسباط  1

 آب  21 اعتقال ثالثة شبان لم ُتعرف هوياتهم  من باب االسباط  3

عامًا    23استدعاء محمد جمال غيث،  من َحّي بطن الهوى ببلدة سلوان 1
 للتحقيق 

 آب  21

 آب  22 أمير حازم الصياد  من بلدة الطور  1

 آب  23 استدعاء أبو عمر دويك للتحقيق  من َحّي البستان ببلدة سلوان 1

قرب حاجز قلنديا العسكري/  1
 واحتجاز مركبتها.

 آب  23 اعتقال سيدة لم ُتعرف هويتها 

 آب  23 محمود عشاير  من أمام باب العامود  1

 آب  24 إبراهيم غيث  الحارة الوسطى ببلدة سلوانمن  1

في مركز شرطة شارع صالح  1
 الدين

استدعاء الشاب الجريح "حربي الرجبي"  
 للتحقيق 

 آب  24

 هيثم عريقات  من بلدة أبوديس  2

 خالد بدر

 آب  25

في مركز شرطة القشلة بالبلدة  1
 القديمة

 آب  25 استدعاء "جميل العباسي" للتحقيق 

رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط    مخيم شعفاط من  1
 محمود الشيخ علي 

 آب  26
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 آب  26 الطفل علي الطويل  من حي وادي حلوة 1

بعد االعتداء عليه في شارع الواد   1
 بالقدس 

 آب  26 اعتقال شاب لم ُتعرف هويته 

أثناء خروجهم من المسجد األقصى   5
 الُمبارك

 آب  27 هوياتهم شبان لم ُتعرف  5اعتقال 

 آب  27 احتجاز أحمد ركن  من باب األسباط  1

 ندى العباسي  من باب العامود  2

 محمد العباسي 

 آب  27

 الطفل عمر أبو السعود   3

 الطفل تيسير النتشة 

 الطفل علي ناصر 

 آب  29

 آب   29 محمد برقان  من المسجد األقصى  1

 آب   30 عاماً   20مصلح شحادة   من بلدة سلوان  1

 آب   30 "جمال الغول"  من بلدة سلوان  1

 آب   30 اعتقال سائق مضخة إسمنت  من مخيم شعفاط  1

 آب   30 الطفل "سلطان شويكي"  من بلدة سلوان  1

من أمام بوابة السجن لحظة اإلفراج   1
 عنه 

 آب   31 "محمد جوالني"  

 استدعاء للتحقيق   من أمام بوابة السجن  2

 اثنين من أشقاء االسير محمد جوالني  

 آب   31

 آب   31 بركات أبو لبن  من بلدة الطور  1

 آب   31 قصي إبراهيم   من منزله في بلدة عناتا  1
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 آب  31 محمد داوود حلبية من منزله في بلدة أبو ديس  1

 استدعاء للتحقيق  في حي بطن الهوى  3

 أحمد الرجبي

 عدنان الرجبي 

 معتز الرجبي  

 آب   31

 ( 8جدول رقم )

 

 . ( يوضح حاالت االعتقال التي رصدت خالل شهر أيلول9الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال العدد 

 نسيم صيام  من بلدة سلوان  2

 استدعاء شقيقه للتحقيق معه 

 أيلول  1

 أيلول  1 سفيان ربيع  من بلدة أبو ديس  1

من مدرسة الشابات المسلمات في  + 2
 القدس 

 مديرة مدرسة الشابات المسلمات 

 إحدى موظفات قسم النشاطات 

 استدعاءات لعدد من الموظفين 

 أيلول  1

 أيلول  3 شاب لم تعرف هويته  من باب األسباط  1

 أيلول   3 محمد أبو الحمص  في حي الشيخ جراح  1

 محمد حزينة  من منطقة باب االسباط  2

 محمد أبو اسنينة 

 أيلول  4

 علي قراعين  من بلدة سلوان  3

 سري الجوالني 

 أحمد شويكي

 أيلول   5
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 أيلول   5 الطفل أحمد إياد الرجبي من القدس 1

في مركز تابع لالحتالل في شارع   1
 صالح الدين بالقدس 

 أيلول   5 استدعاء سعيد ركن للتحقيق 

من البلدة القديمة بالقدس بعد  2
 اإلفراج عنهما 

 أحمد اشتي

 صبحي كاملة 

 أيلول   5

 أيلول   5 معتز الرجبي  من بلدة سلوان  1

 أيلول   6 فتاة لم تعرف هويتها  من باحات المسجد األقصى  1

 أيلول   6 الطفل أيسر أبو سبيتان  من باب مدرسته في بلدة الطور  1

أثناء تواجده في مصلى قبة   1
 الصخرة في المسجد األقصى

 أيلول    7 فتحي الجمل 

 أيلول   7 الطفل حمزة الطويل  من شارع الواد في القدس القديمة 1

 أيلول   7 شاب لم تعرف هويته  في بلدة سلوان 1

 أيلول    7 شاب لم تعرف هويته  في طريق الواد بالبلدة القديمة 1

 أيلول   8 شاب لم تعرف هويته  أمام باب العامود  1

 أيلول   8 محمد موسى العباسي   االقصى من المسجد  1

 أيلول    8 عبادة دنديس  من حي رأس العامود  1

 مراد حازم الصياد  من بلدة الطور  2

 عمر معمر أبو الهوى 

 أيلول   9

 أيلول   10 محمد عمران أبو غنام   من المسجد األقصى  1

من سطح قبة الصخرة في المسجد  1
 األقصى 

 أيلول   10 عامًا   16طفل 

 أيلول   10 عائدة الصيداوي  من القدس القديمة  1
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 شقيقي الشهيد حازم الجوالني  من منزلهم في بلدة شعفاط  4

 رائد، ومعتصم الجوالني 

 وولديه سري، ومحمد 

 أيلول    10

 أيلول    10 مالك محمد ديبة  على حاجز مخيم شعفاط  1

 أيلول   10 هويتهما شابين لم تعرف  عند حاجز مخيم شعفاط  2

 أيلول   11 عامًا"   26نور الشلبي"  بعد مداهمة منزله في مدينة القدس 1

 أيلول   11 شاب لم تعرف هويته  من محيط باب العامود  1

 أيلول   11 وسيم كليب   في بلدة العيساوية  1

 أيلول   12 استدعاء الطفل حمزة الطويل للتحقيق   من بلدة سلوان  1

قرب مستشفى المقاصد في بلدة  3
 الطور

 أيلول   12 ثالثة أطفال  

 خالد أبو سبيتان  من بلدة الطور  2

 دانيال أبو نصرة  

 أيلول   12

 محمد الشلبي في باب حطة  2

 سامي فتيحة 

 أيلول   13

 أيلول   13 للتحقيقاستدعاء بكر عويس  من بلدة سلوان  1

 أيلول   13 محمد كنعان  من منطقة باب األسباط  1

 محمد الشلبي من منطقة باب حطة  2

 سامي فتيحة 

 أيلول   13

 األسير المحرر زهران زهران  بلدة بدو  8

 األسير المحرر مجد زهران 

 األسير المحرر موسى زهران 

 أيلول   14
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 األسير المحرر حمزة زهران 

 حميدان األسير المحرر هشام 

 األسير المحرر محمد كنعان 

 عبد داوود منصور   

 الشاب هشام عواد 

األسير المحرر عمر محمد عبيد فور  من بلدة العيسوية  2
 اإلفراج عنه 

 ووالده عمر محمد عبيد 

 أيلول   14

 أيلول    15 أربعة شبان لم تعرف هوياتهم  من مدينة القدس وبلدة قطنة  4

محكمة االحتالل في من أمام  2
 القدس

 ثائر عبيد 

 صالح عبيد 

 أيلول    15

 أيلول   16 مواطنين مقدسيين من بينهم فتاة  6 من باب السلسلة  62

 أيلول   16 شاب لم تعرف هويته  من بلدة أبو ديس  

 استدعاء عالء أبو عمر  في بلدة بيت حنينا  2

 للتحقيق 

 أيلول   17

 أيلول   17 وسام سدر من حّي باب حطة  1

 أيلول   17 شاب لم تعرف هويته   في شارع الملك جورج غربي القدس 1

من بلدة أبوديس، على حاجز  1
 “الكونتينر“ العسكري 

 أيلول   17 رمزي عادل صالح 

 أيلول   18 األسير المحرر بكر عويس  في َحّي رأس العامود  1

 يزن اشتي  من محيط باب الساهرة  2

 أسامة مجاهد 

 أيلول   18



80 
 

 أيلول   19 أحمد أبو خضير  في بلدة شعفاط  1

 أيلول   19 الطفل معاذ منذر أبو الهوى  من بلدة الطور  1

 أيلول    20 الطفل مهران شويكي   من بلدة سلوان  1

 أيلول   20 حمزة الجوالني   من حارة باب حطة  1

 أيلول   21 استدعاء سلطان سرحان للتحقيق  في حي بطن الهوى  1

 أمير خليل أبو الهوى  من بلدة الطور  2

 مصطفى أبو الهوى  

 أيلول   21

 أيلول   21 مهدي جابر  من حي بطن الهوى ببلدة سلوان 1

 أيلول   21 استدعاء براونك زكي زيتون للتحقيق  من بلدة سلوان  1

 أيلول    21 استدعاء محمد مهدي الشلودي للتحقيق   من بلدة سلوان  1

 أيلول   22 أربعة مواطنين لم تعرف هويتهم  من مخيم شعفاط  4

 أيلول   23 استدعاء أحمد الدالل للتحقيق من المسجد األقصى  1

 أيلول   23 األسير المحرر مدحت العيساوي  من بلدة العيسوية  1

 أيلول   23 سيف القواسمي  من داخل المسجد األقصى  1

من المصلى القبلي بالمسجد  2
 األقصى 

 أيلول   23 فتاتين لم تعرف هويتهما 

 أيلول   23 أحمد جميل السلوادي   من حي بطن الهوى  1

 أيلول   23 الطفل بسام أبو سبيتان  من بلدة الطور  1

 أيلول  23 موسى مجدي عسكر   من قرية حزما  1

 أيلول  23 بهاء فايز الرجبي   من حي بطن الهوى  1

 يوسف يعقوب الفقيه  من بلدة قطنة شمال غرب القدس 4

 إبراهيم زهران زهران  

 أيلول   24
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 تقي الدين إبراهيم زهران 

 عبد الجبار محمد زهران 

 أيلول   24 جمال حسني غيث  على حاجز بيت اكسا  1

 أيلول    24 أيمن قواريق  من أحد أبواب المسجد األقصى  1

 أيلول   24 عدنان أبو الهوى  من بلدة الطور  1

 أيلول   24 عمر محيسن   من أحد أبواب المسجد األقصى  1

 أيلول   25 الطفل خليل أبو الهوى  من بلدة الطور  1

 أيلول  25 طالبين لم تعرف هويتهما  من بلدة الطور  2

 أحمد بدوان من بلدة بيت إجزا  1

 صالح ديوان 

 أيلول    26

 أيلول  26 عامر الزرو    من منطقة باب العامود  1

 فارس يوسف درويش  من بلدة العيسوية  3

 خالد يوسف درويش

 األب يوسف عدنان درويش 

 أيلول  27

 مجدي محمد خليل منصور  من بلدة بّدو  5

 خالد محمد خليل منصور 

 أمير سمير نعمان الشيخ 

 محمد عبد عياش 

 محمد صالح الشيخ 

 أيلول  27

 أيلول  27 خالد الشريف   قرب باب الناظر 1

 أيلول  27 أنس القراوي    من بلدة الطور 1

 أيلول  27 محمد الهندي   من باب المجلس في البلدة القديمة  1
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 محمد طاهر جبارين  أثناء توجههما إلى المسجد األقصى  2

 محمد ستيتي 

 أيلول  28

 الحرباوي توفيق  من منطقة باب العامود  2

 الفتى يزن السالل

 أيلول  28

 أيلول  28 اعتقال ثالثة شبان لم ُتعرف هوياتهم   من محيط باب العامود  3

 عمر مصطفى  من بلدة العيساوية  3

 آدم سعيد 

 أحمد داري 

 أيلول  28

 عبد السالم الهدرة  من بلدة الطور  4

 طالل الصياد 

 محمد داود أبو الهوى 

 محمد موسى الصياد 

 أيلول  29

 محمد سعيدة من بلدة بيت حنينا  3

 عز الدين طوطح 

 تامر النتشة 

 أيلول  29

 أيلول  29 عودة أحمد عسكر الخطيب  من بلدة حزما  1

 أيلول  29 اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  من منطقة باب العامود  1

 أيلول  30 اعتقال شاب لم ُتعرف هويته  من حي وادي حلوة 1

 أيلول  30 اعتقال شاب لم تعرف هويته  العامود من منطقة باب  1

 أيلول  30 يزن عابدين  من باحات المسجد األقصى  1

 أيلول  30 اعتقال شاب لم تعرف هويته  من مدخل مخيم شعفاط  1

 ( 9) رقم جدول
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 . خالل شهر تشرين األول  رصدت( يوضح حاالت االعتقال التي 10الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال  العدد

 تشرين األول  1 عاًما(  13الطفل صهيب أبو ناب ) في منطقة باب حطة  1

 تشرين أول  1 محمد نوفل من منطقة باب حطة  1

 تشرين أول  2 محمد سلهب  من مدينة القدس 1

 تشرين أول  3 الطفل أحمد خويص  من منطقة باب العامود  1

 تشرين أول  3 أحمد سمرين  من منطقة وادي الربابة  1

 تشرين أول  3 نعيمة كباجة   من منطقة باب العامود  1

 علي سفيان عبيد  من بلدة العيسوية  6

 آدم شفيق عبيد 

 إياس حسين عبيد 

 محمد بسام عليان 

 محمد بكر مصطفى وشقيقه 

 تشرين أول   4

 تشرين أول  4 استدعاء  معتصم حمزه عبيد للتحقيق  من بلدة العيسوية  1

 تشرين أول  4 شاب لم تعرف هويته  بالقدسفي شارع يافا  1

 تشرين أول   5 طفل من عائلة الساليمة  قرب شارع صالح الدين  1

من محطة التلة الفرنسية قرب  1
 حي الشيخ جراح 

 تشرين أول  5 شاب لم تعرف هويته 

 تشرين أول  5 يوسف الشيخ   من بلدة بيت عنان  1

 تشرين أول  5 سليم الجعبة األسير المحرر  بعد استدعاءه للتحقيق  1

 تشرين أول  5 األسير المحرر ماجد جعبة  بعد استدعاءه للتحقيق  1

 تشرين أول  5 صالح الهدرة من بلدة الطور  2
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 رباح الصياد 

 تشرين أول  5 أكرم فادي مصطفى  على حاجز الزعيم العسكري  1

 تشرين أول  5 شاب لم تعرف هويته  من حي الشيخ جراح  1

 تشرين أول  6 شاب لم تعرف هويته  الربابة ببلدة سلوانفي وادي  1

 الطفل منذر حجازي   من منطقة باب العامود  3

 الطفل عبد المنعم األسمر 

 الطفل أمير أبو سنينة 

 تشرين أول  6

 تشرين أول  6 استدعاء مدحت العيساوي للتحقيق  من بلدة العيسوية  1

 تشرين أول  6 تعرف هويته شاب لم  من حي وادي الربابة ببلدة سلوان 1

 حمدي جبر عبد الرحمن شقير من بلدة بيت سوريك  2

 طلعت فايز بدوان 

 تشرين أول  6

 األطفال  في مدينة القدس  8

 عبد هللا بكر مصطفى 

 علي بكر مصطفى 

 موسى هيثم مصطفى 

 قيس هيثم مصطفى 

 مروان هيثم مصطفى 

 أحمد فتحي األفغاني 

 قصي محمد درباس

 ضياء الدين ناصر  

 تشرين أول  6

 استدعاء للتحقيق كل من:  من بلدة العيسوية  9

 كرم محمد عليان 

 تشرين أول  6
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 محمد محمود محيسن 

 فادي رأفت عيساوي 

 أحمد هيثم محمود 

 أحمد أبو عصب 

 أحمد عصام درويش 

 عدي علي درباس 

 أكرم مصطفى 

 لؤي محمود 

 لؤي أشرف محمود من بلدة العيسوية  2

 أحمد هيثم محمود 

 تشرين أول  6

 تشرين أول   6 يوسف محمد األعور  من بلدة سلوان  1

 تشرين أول  7 محمد أبو الحمص  من باحات المسجد األقصى  1

 تشرين أول  7 استدعاء مالك محيسن للتحقيق   من مخيم شعفاط  1

 داوود هارون سمرين  عقب اعتداء المستوطنين عليهم  4

 عز يوسف سمرين 

 عيسى سمرين محمد 

 محمد زياد سمرين 

 تشرين أول  8

 المصاب محمد سمرين  من مستشفى هداسا في القدس 3

 ووالده محمود سمرين

 عرين سمرين 

 تشرين أول  8

أثناء خروجهم من المسجد   4
 األقصى 

 محمد عالء عبيد 

 محمد حمزة عبيد 

 تشرين أول  8
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 منتصر ناصر سبته 

 فارس أحمد عبيد 

 تشرين أول  9 أنس سليمان  العمود في منطقة باب  1

 تشرين أول  10 استدعاء الدكتور جمال عمرو للتحقيق  في حّي الثوري  1

 تشرين أول  10 استدعاء رضوان عمرو للتحقيق  في المسكوبية  1

 تشرين أول  10 مصعب عبيدية   من باب األسباط  1

 تشرين أول  10 محمد محمود سمرين بعد استدعائه للتحقيق  1

 تشرين أول  10 استدعاء فراس االطرش للتحقيق  مركز الشرطةفي  1

 قيس شرحة  من منطقة المصرارة  2

 نعيم العموري  

 تشرين أول  10

 صالح حلبية  في بلدة أبوديس  2

 ويعقوب جمال حلبية 

 تشرين أول  11

 الطفلين   من بلدة سلوان  2

عاًما(  جهاد الرجبي   13محمد زيتون )
 أعوام(  10)

 تشرين أول  12

بعد خروجه من مدرسته في بلدة  1
 الطور

 تشرين أول  12 عاًما(   13الطفل أيهم الهدرة )

 تشرين أول  13 عاًما   17الطفل محمد أبو سنينة  من منطقة باب العامود  1

 تشرين أول  13 عاًما( 11الطفل يحيى بدران ) من باب العامود  1

 الطفلين  من بلدة سلوان  2

 عاما(  13محمد ماهر زيتون )

 أعوام(  10جهاد كايد الرجبي )

 تشرين أول  13
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 تشرين أول  13 عاما(  13الطفل أيهم سفيان الهدرة ) من بلدة الطور  1

 تشرين أول  14 يوسف الرشق من بلدة سلوان  1

 أحمد موسى أبو عيد  من بلدة بّدو  2

 عباس الفي منصور 

 تشرين أول  14

 تشرين أول  14 الحاج نهاد الزغير   من البلدة القديمة  1

 تشرين أول  14 مصعب حسين عبيد ربيع   من بلدة بيت عنان  1

 تشرين أول  14 مؤمن حشيم  من البلدة القديمة  1

عقب خروجه من صالة الجمعة  1
 في المسجد األقصى

 تشرين أول   15 عزت جمجوم 

 تشرين أول  16 ثائر أبو صبيح  عند مدخل بلدة العيساوية  1

 تشرين أول  16 الطفل مصعب العبيد  عند باب العامود  1

 تشرين أول  17 رائد زغير   من باب المجلس  1

 الطفلين  من حي بئر أيوب ببلدة سلوان  2

 آدم اشرف زيتون 

 عبد دعنا 

 تشرين أول  17

 أحمد أمين رمضان  من بلدة سلوان  3

 لؤي سامي الرجبي 

 حمزة عيسى 

 تشرين أول  18

عن أبواب المسجد األقصى خالل  1
محاولته الدخول عبر باب  

 القطانين 

 تشرين أول  18 شاب لم تعرف هويته 

 تشرين أول  18 استدعاء سفيان النتشة للتحقيق  في منطقة باب العامود  1
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 عنان حمور  من منطقة باب العامود  14

 ربحي اشرف كفرعاني 

 محمد وجيه أبو داوود 

 ياسر قرش

 محمد جمجوم 

 أحمد صيام 

 حسين عيسى 

 تامر المحتسب 

 ساجدة سالم 

 الصحفية نسرين سالم 

 الصحفي أحمد أبو صبيح 

 سلطان سرحان 

 إسالم الرجبي 

 لؤي الرجبي

 تشرين أول  18

 تامر المحتسب  من حي بطن الهوى ببلدة سلوان 2

 حسين عيسى 

 تشرين أول  18

 تشرين أول  18 باسم زايد  من مخيم قلنديا  1

 تشرين أول  19 حمزة ناصر عيد بصه  من راس البستان ببلدة العيزرية  1

 تشرين أول  19 عبد القواسمي  في مخيم شعفاط  1

 فلسطينًيا   13 من منطقة باب العامود  13

 عرف منهم: 

 لؤي سامي

 تشرين أول  19
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 إسالم الرجبي 

 سلطان سامر سرحان 

 المحتسب تامر 

 حسين عيسى 

 مجد أبو حطب 

 مالك ناصر حمامرة 

 الطفل سليمان عويسات 

في مركز شرطة االحتالل بجبل   1
 المكبر

 تشرين أول  19 استدعاء سفيان النتشة للتحقيق 

 تشرين أول  19 مصطفى أبو زهرة  من منطقة المقبرة اليوسفية  1

 تشرين أول  20 شحادة للتحقيق استدعاء خميس  في المسجد األقصى 1

 تشرين أول  21 عمر معمر أبو الهوى  من منطقة باب العامود  1

 عمر مروان عبيد  قرب مدخل بلدة العيزرية  3

 محمد أيمن عبيد 

 محمد أبو رجب 

 تشرين أول  21

 تشرين أول  21 استدعاء عاهد الرشق للتحقيق في مركز القشلة 1

 تشرين أول  21 رموز عبد هللا أبو  في بلدة الطور 1

 إبراهيم صيام  في بلدة جبل المكبر  5

 وأحفاده إبراهيم  

 وعالء صيام  

 وعمر صيام 

 وآخر من عائلة العباسي 

 تشرين أول  22
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 نعمان ناصر  من حي رأس العامود  2

 ونعيم عايد  

 تشرين أول  22

 تشرين أول  22 استدعاء إياد صب لبن للتحقيق  حّي الشيخ جراح  1

 تشرين أول  24 الطفل محمد عودة  بلدة سلوان من  1

 سيف إبراهيم سمرين   في حي وادي حلوة ببلدة سلوان 3

 ويحيى زياد شرف 

 وأمير الكركي

 تشرين أول  25

بعد استدعائه للتحقيق في مركز  1
 المسكوبية 

 تشرين أول  25 عبد الرحمن بكيرات 

 استدعاء للتحقيق   بمركز تحقيق "المسكوبية"  2

 فوزي شعبان 

 نهاد زغير 

 

 تشرين أول  26

رئيس نادي سلوان الرياضي مروان  بمركز تحقيق "المسكوبية"  1
 الغول 

 تشرين أول  26

 تشرين أول  26 الطفل يونس عطاهلل  من بلدة أبو ديس  1

 تشرين أول  26 نواف الساليمة  من المقبرة اليوسفية  1

 تشرين أول  26 محمد أبو شوشة   في حي واد الجوز 1

عضو قيادة حركة فتح إقليم القدس  في المقبرة اليوسفية  2
 عاهد الرشق

 وموسى خلف

 تشرين أول  26

 تشرين أول  26 هشام صيام  على حاجز باب المغاربة  1
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 تشرين أول  26 ليث شلبي  من مقبرة اليوسفية  1

 استدعاء فراس األطرش من المقبرة اليوسفية  2

 أحمد الطويل للتحقيق 

 تشرين أول  27

 تشرين أول  27 محمود حسن نمر اللوزي   من مخيم قلنديا  1

 تشرين أول  27 موظف لجنة مقابر القدس حمزة حجازي  من المقبرة اليوسفية  1

 تشرين أول  28 أنس قاسم  من منزله في أبو ديس  1

 تشرين أول  28 أمير مالك الفقيه  من بلدة قطنة  1

 تشرين أول  29 سليمان سعيدة  المقبرة اليوسفية من  1

 تشرين أول  29 علي المغربي  من المقبرة اليوسفية  1

 تشرين أول  29 استدعاء يحيى شقير للتحقيق من بلدة سلوان  1

 تشرين أول  29 صهيب نبابتة  من مخيم شعفاط  1

 تشرين أول  29 الطفل جهاد الرجبي  من محيط مقبرة اليوسفية  1

 تشرين أول  29 محمد أبو الحمص  حيَّ الشيخ جّراح من  1

 تشرين أول  29 محمد الرازم من باب حطة  1

 تشرين أول  31 استدعاء موسى زياد عطون للتحقيق  من بلدة صور باهر  1

 تشرين أول  31 معتصم صيام  من أمام باب العامود  1

 تشرين أول  31 عدي درباس من بلدة العيساوية  1

 المجموع   179

 ( 10) رقم جدول
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 . خالل شهر تشرين الثاني  رصدت( يوضح حاالت االعتقال التي 11الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال العدد 

 تشرين الثاني  1 كرم محمد عليان   من بلدة العيساوية  1

 تشرين الثاني  1 عاماً 16الطفل حمزة الطويل   من حّي رأس العامود  1

 تشرين الثاني  1 الطفل محمد المعيرجي سلوان من بلدة  1

 تشرين الثاني  1 محمد أبو قلبين  من بلدة سلوان  1

 تشرين الثاني   2 عاًما(17حمزة إسماعيل عيد ) من منزله بالقدس  1

 تشرين الثاني  2 حربي نضال الرجبي  من حّي البستان  1

 تشرين الثاني  2 محمد قراعين  من حّي بطن الهوى  1

 تشرين الثاني  2 شاب لم تعرف هويته   شارع الرشيد بالقدس من  1

 تشرين الثاني  2 باسل محمود أبو عيد  من بلدة بّدو  1

موظف لجنة اإلعمار بالمسجد  1
 األقصى 

 تشرين الثاني  2 استدعاء محسن المحتسب للتحقيق 

 تشرين الثاني  2 عبد هللا عبد ربه  قرية الجيب  1

 تشرين الثاني  2 مطر شقيرات جهاد جمال  بلدة بّدو  1

 تشرين الثاني  3 محمد أسعد عبيدات  من بلدة جبل المكبر 1

 عدي اللوزي  من مخيم قلنديا  2

 مؤيد اللوزي 

 تشرين الثاني  3

 تشرين الثاني  3 رائد يوسف رّيان  من بلدة بيت دقو 1

 تشرين الثاني  4 استدعاء موسى علي حسين للتحقيق  من بلدة بيت دّقو 1

 تشرين الثاني  4 فادي هاني  من بلدة الجيب  1
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دخل لسجن الدامون على أن  1
ُيعرض على المحكمة في وقٍت 

 الحق 

 تشرين الثاني  4 عاًما   16وليد أحمد خويص 

 تشرين الثاني  4 يوسف بسام أبو ناب  من بلدة سلوان  1

 تشرين الثاني  5 محمد عودة حميد  بلدة بيت عنان  1

 تشرين الثاني  5 محمد فاخوري جودت  من القدس 1

 تشرين الثاني  5 فادي هاني أبو حمود  قرية الجيب  1

 شادي جمال عميرة  من حاجز قلنديا العسكري  2

 ووالده 

 تشرين الثاني  6

 تشرين الثاني  6 صفوت طه أبو سنينة  من القدس 1

 ُأسيد حمودة حنني  في مدينة القدس  5

 معتز محمود حنني  

 مليطات ناجح ربحي 

 وداود زهير مليطات 

 خالد علي أحمد رضوان

 تشرين الثاني  6

أثناء مروره عبر حاجز النفق  1
 قرب بلدة بّدو

 تشرين الثاني  6 يوسف محمد جبر شماسنة 

 تشرين الثاني  7 الطفل نسيم محمد حجازي  من حّي عين اللوزة ببلدة سلوان 1

 تشرين الثاني  7 استدعاء فراس العباسي للتحقيق  من حّي عين اللوزة ببلدة سلوان 1

 تشرين الثاني  7 استدعاء الشيخ موسى عودة للتحقيق  من حّي البستان ببلدة سلوان 1

 تشرين الثاني  7 أحمد الجوالني  من بلدة سلوان  1

 تشرين الثاني  8 نسيم حجازي  من بلدة سلوان  1
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 تشرين الثاني  8 للتحقيق استدعاء أحمد بكر ربيع  من بلدة بيت عنان  1

 تشرين الثاني  8 محمد عبيد ربيع  من بلدة بيت عنان  1

 تشرين الثاني  9 شبان دون معرفة هوياتهم  8اعتقال  من ضاحية السالم في عناتا  8

استدعاء عضو إقليم فتح في القدس  مركز تحقيق المسكوبية  1
 ياسر درويش للتحقيق  

 تشرين الثاني  10

 تشرين الثاني  10 استدعاء فارس الخضور  من بلدة بّدو  1

 تشرين الثاني  10 إبراهيم فضل الشيخ  من بلدة بّدو  1

 تشرين الثاني  10 هيثم الجعبة  من مكان عمله بالقدس  1

 تشرين الثاني  10 فارس أبو ناب  بلدة الّرام  

 تشرين الثاني  10 محمد عبد الخضور  من بلدة بّدو  1

 تشرين الثاني  11 استدعاء أشرف الرجبي   من حّي بطن الهوى  1

استدعاء ياسر درويش للتحقيق للمرة   مركز تحقيق المسكوبية  1
 الثانية 

 تشرين الثاني  12

 الثاني تشرين  12 محمد أمارة أثناء تواجده في المسجد األقصى  1

 تشرين الثاني  13 أحمد عزات حزين  من منزله في مخيم قلنديا  1

استدعاء حارس المسجد األقصى أحمد  من البلدة القديمة  1
 أبوعليا للتحقيق 

 تشرين الثاني  14

 تشرين الثاني  14 سالم الرجبي  قرب جورة العناب في القدس 1

 تشرين الثاني  15 استدعاء منصور محمود للتحقيق   من بلدة العيسوية  1

 تشرين الثاني  15 استدعاء مؤمن الحشيم للتحقيق   من حّي باب حطة  1

 قيس مصطفى   من بلدة العيسوية  4

 مروان مصطفى 

 تشرين الثاني  15
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 موسى مصطفى 

 أمير مصطفى 

 تشرين الثاني  15 الفتى عمر محمد شويكي  من حي الثوري  1

 تشرين الثاني  16 مجد أمجد الشيخ بيت سوريك من قرية  1

والد ووالدة وشقيق الشهـيد "عمر أبو   في بلدة العيساوية  3
 عصب" 

 تشرين الثاني  17

 تشرين الثاني  17 محمد سرحان  من أمام باب حطة  1

 تشرين الثاني  17 نعمان وزوز  من باب حطة  1

 تشرين الثاني  17 مصطفى أبو غزالة  من باب حطة  1

 تشرين الثاني  17 أحمد أبو الرومي من بلدة العيساوية  1

 رامي الكيالني  في بلدة أبو ديس  2

 وشقيقه عالء 

 تشرين الثاني  17

 يزن زهير الكالوتي  من شوارع القدس  2

 وهاشم علي حسن  

 تشرين الثاني  17

 تشرين الثاني  18 زياد عليان  في محيط باب العامود  1

 تشرين الثاني  18 قصي أبو ارميلة  العيساوية من بلدة  1

عقب خروجه من صالة الجمعة  1
 في المسجد األقصى

 تشرين الثاني  19 مجد محمد خضر أبو الحمص 

 تشرين الثاني  19 ُصهيب شويكي  من بلدة سلوان  1

 محمد زكريا عليان  في بلدة العيساوية  2

 محمد جمال عليان 

 تشرين الثاني  20
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األسباط أثناء ذهابه عند باب  1
 لمدرسته

 تشرين الثاني  20 عاًما(  17الطفل حسن أبو سنينة )

 خضر  من منزلهم في بلدة العيساوية 4

 وبالل

 وسلطان   

 ومحمد أبو الحمص 

 تشرين الثاني  21

 تشرين الثاني  21 ماجدة الهنيني   من المسجد األقصى  1

 تشرين الثاني  21 خروب عبد الكريم أبو  من داخل مدرسة الراشدية 1

 تشرين الثاني  21 سلطان حليسي  من َحّي وادي حلوة ببلدة سلوان 1

 تشرين الثاني  21 استدعاء محمد وائل الحواش للتحقيق  من القدس 1

استدعاء وسام أبو شخيدم شقيق   من مخيم شعفاط  1
 الشهيد فادي للتحقيق 

 تشرين الثاني  21

 استدعاء أبناء الشهيد   من مخيم شعفاط  3

 باسل أبو شخيدم  

 آية أبو شخيدم  

 عاًما   69ووالدته سميرة سويطي  

 تشرين الثاني  21

 تشرين الثاني  21 الطفل حسين عطية  من القدس 1

 تشرين الثاني  22 سعاد بدوي أبو شخيدم  نبي لفور وصولها معبر جسر ال 1

 محمد الخطيب  من مخيم قلنديا  5

 إبراهيم عفانة 

 يوسف كسبة 

 كمال أبو أصبع 

 تشرين الثاني  22
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 أشرف الزيتاوي 

 تشرين الثاني  22 علي الطويل  من البلدة القديمة  1

 عبادة دنديس  من َحّي واِد قدوم في بلدة سلوان 2

 محمود دنديس

 تشرين الثاني  22

 تشرين الثاني  22 رشا العيساوي  من منزلها في القدس  1

 غيث وليد  من بلدة سلوان  4

 ربيع غيث 

 حمزة غيث 

 عبدهللا الزغل 

 تشرين الثاني  22

 إبراهيم حميدان  في بلدة بّدو  2

 جهاد حميدان 

 تشرين الثاني  22

 تشرين الثاني  22 مالك أبو سنينة  من باب األسباط  1

 سفيان العجلوني  في حّي باب حطة  2

 محمد سعيد 

 تشرين الثاني  23

 تشرين الثاني  23 وسام سدر من منزله في حي باب حطة  1

 الطفالن  من بلدة بيت صفافا  2

 عام   15آدم الصفدي، 

 عام  15محمد الوحـش، 

 تشرين الثاني  23

 تشرين الثاني  23 طارق شقير  في حّي وادي الربابة ببلدة سلوان 1

 تشرين الثاني  24 منصور محمود  من مدخل بلدة العيساوية  1

أوقاف القدس الشيخ  نائب مدير دائرة  قرب باب األسباط  1
 ناجح بكيرات 

 تشرين الثاني  24
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 تشرين الثاني  24 أنس قنبر  في بلدة جبل المكبر  1

 استدعاء   في أحد مراكز التحقيق في القدس 2

 خديجة خويص 

 هنادي الحلواني 

 للتحقيق 

 تشرين الثاني  24

 تشرين الثاني  24 استدعاء إيهاب أبو اسنينة للتحقيق  في القدس 1

 تشرين الثاني  24 ُعرابي غيث  الحارة الوسطى ببلدة سلوانفي  1

 محمد هيثم مصطفى  من بلدة العيساوية  3

 تيسير يوسف محيسن 

 إسالم يوسف عبيد 

 تشرين الثاني  24

استدعاء محافظ القدس عدنان غيث   من بلدة سلوان  1
 للتحقيق 

 تشرين الثاني  25

 الثاني تشرين  25 طارق يحيى شقير  من بلدة سلوان  1

 محمد المصري  من بلدة العيساوية  9

 محمد عوني عطية 

 محمد شريتح 

 محمود سعدي الرجبي

 محمد نعاجي 

 لؤي أشرف محمود

 محمد وليد محمود

 أحمد هيثم محمود 

 منصور محمود 

 تشرين الثاني  25
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 محمد زايد  من مخيم قلنديا  2

 رائد زايد 

 تشرين الثاني  25

 تشرين الثاني  25 نصري غنايم  من مخيم شعفاط  1

 تشرين الثاني  25 أحمد صالح من مخيم شعفاط  1

 مالك محيسن  من مخيم شعفاط  2

 حسن عسل 

 تشرين الثاني  25

 تشرين الثاني  25 عاًما 17الفتى محمد علي الغول  من حي رأس العامود  1

 قصي عليان   عن حاجز الزعيم  2

 مجد حسين فهد حلبية 

 تشرين الثاني  26

 تشرين الثاني  26 أيوب زاهدة  شعفاط من مخيم  1

من منزله بالحارة الوسطى ببلدة  1
 سلوان

 تشرين الثاني  26 سفيان النتشة  

 تشرين الثاني  26 إسماعيل داود العباسي  أثناء خروجه من المسجد األقصى 1

 تشرين الثاني  26 موظف أوقاف خميس شحادة من القدس 1

 تشرين الثاني  27 ُعدي سنقرط  من القدس 1

عند المدخل الغربي لبلدة  1
 العيسوية 

 تشرين الثاني  28 أحمد محمود

 تشرين الثاني  28 عمر محمود  من بلدة العيسوية  1

 تشرين الثاني  28 عامًا    17سفيان النتشة   من بلدة سلوان  1

 تشرين الثاني  28 عمر أحمد محمود  من بلدة العيساوية  1

 تشرين الثاني  28 الصياد رائد  من بلدة الطور  1

 تشرين الثاني  29 عاًما"  27محمود دويك " من َحّي بطن الهوى ببلدة سلوان 1
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 تشرين الثاني  29 حمزة الجوالني  من َحّي باب حطة  1

 تشرين الثاني  29 عمر العناتي  من مخيم شعفاط  1

 تشرين الثاني  29 محمد طاهر سالمة  في بلدة عناتا  1

 تشرين الثاني  29 سليمان عريبة  ديس من بلدة أبو  1

 تشرين الثاني  30 أسعد داري  من القدس القديمة  1

 تشرين الثاني  30 محمد شماسنة  من بلدة قطنة  1

 تشرين الثاني  30 محمد أبو عيد  بلدة بدو  1

 تشرين الثاني  30 رائد أحمد بزبز  حّي رأس العامود  1

 ( 11) رقم جدول

 

 . خالل شهر كانون األول  ي رصدتالت االعتقال( يوضح حاالت 12الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال العدد 

 كانون األول  1 ( عاماً 16محمد فراس برقان ) من حي بئر أيوب  1

 أيهم أبو جمعة  من بلدة الطور  2

 بسام أبو سبيتان  

 كانون األول  1

 كانون األول  1 جهاد إبراهيم ناصر  بلدة كفر عقب  من 1

 كانون األول  1 عبد الحميد منير عبد الحميد تيم  الجيب عن حاجز  1

 كانون األول  1 خليل عودة  من بلدة العيسوية  1

 كانون األول  1 محمد برقان الطفل  في حي بئر أيوب ببلدة سلوان  1

 محمد محيسن  بلدة العيسوية  مدخل من 2

 صالح أبو عصب 

 كانون األول  2

 كانون األول  2 نصر درويش  من بلدة العيسوية  4
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 أحمد عبد محمود 

 حسين عطية 

 محمد عباسي 

 يزن خالد محسن  في بلدة أبو ديس  2

 محمد صالح محسن 

 كانون األول  2

 زين الكركي من مخيم شعفاط  2

 يوسف الكركي

 كانون األول  2

 كانون األول  2 قصي داري  من بلدة العيسوية  1

 زياد أبو هدوان  من أمام سجن النقب  2

 الرجبي عمار 

 كانون األول  2

 رائد محمد ربيع  بلدة أبو ديس  2

 أمجد ربيع حلبية 

 كانون األول  2

 كانون األول  3 محمد نمر من القدس 1

 كانون األول  5 يوسف أبو الهوى  في بلدة الطور 1

 كانون األول  5 أحمد إسماعيل  في بلدة الطور 1

 كانون األول  5 وسام سدر من باب حطة  1

 كانون األول  6 عبد الرؤوف رياض نجيب  منطقة باب العامود من  1

 عاماً   11أحمد االفغاني   بـِ مركز شرطة المسكوبية  4

 صالح أبو عصب 

 قاسم درباس 

 محمد مصطفى 

 كانون األول  6

 كانون األول  6 للتحقيق  محمد بكر مصطفىاستدعاء  في بلدة العيساوية  1
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 كانون األول  7 رافع خرمة ميسرة   على حاجز قلنديا العسكري  1

 كانون األول  7 إبراهيم الشيخ خليل  في بلدة الرام  1

 كانون األول  7 تميم زاهر الخضور  في بلدة بّدو  1

 أحمد يوسف عبيد  من بلدة العيساوية  4

 زياد محمد عليان 

 أحمد عصام درويش 

 يزن عاطف عبيد 

 كانون األول  8

 كانون األول  8 محمد داود بدر  من بلدة أبوديس  1

 كانون األول  8 عاًما(  15أحمد األفغاني)الطفل  من بلدة العيساوية  1

 المحامي زعل رامية   على حاجز قلنديا  2

 المحامي حاتم ملحم  

 كانون األول  8

 حماد  ذ نفو الطفلة  من َحّي الشيخ جّراح  3

 وشقيقتها ملك حماد 

 إسراء غتيت الطفلة 

 كانون األول  8

 فاطمة الرفاعي المديرة  الشيخ جّراح من َحّي  2

 المعلمة سجى صالح مرداوي 

 كانون األول  8

 كانون األول  9 داوود الغول  من َحّي رأس العامود  1

 خليل عودة  من بلدة العيساوية  4

 رشاد أبو ريالة 

 عمر أبو ريالة 

 أمجد أبو ريالة 

 كانون األول  9

 األول كانون  9 أحمد درباس  من بلدة العيساوية  1
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 ناصر أبو خضير  من بلدة شعفاط  2

 زوجته عبير ابو خضير 

 كانون األول  9

 كانون األول  9 عامًا(80عبد اللطيف غيث ) من بلدة شعفاط  1

 كانون األول  9 زياد ربيع  من على دوار معالي أدوميم  1

 كانون األول  9 شادي هلسة من بلدة جبل المكبر 1

 العالمنويل عبد  من القدس 3

 سعيد أبو خضير 

 زكريا عودة

 كانون األول  9

 كانون األول  9 نور الدين سلطان عبيد  من بلدة العيساوية  1

 كانون األول  10 الدكتور أحمد الصفدي من القدس 1

 كانون األول  12 ليث أبو عكر  من القدس 1

 كانون األول  12 للتحقيق سليم شماسنةاستدعاء  من بلدة قطنة  1

 كانون األول  12 نظام أبو رموز  من مكان عمله في مدينة القدس 1

 كانون األول  12 عميد عبيد  من بلدة العيساوية  1

 كانون األول  12 وائل سبتة  من بلدة العيساوية  1

 كانون األول  12 أشرف إبراهيم حسن شماسنة  من بلدة قطنة  1

 كانون األول  12 العيساوي مدحت  من بلدة العيساوية  1

 سلطان سمرين  من بلدة سلوان  2

 يوسف زاهدة

 كانون األول  12

 كانون األول  13 حمزة زغير  بالقدس  من شارع صالح الدين 1

 كانون األول  13 مُنذر حمادة  من بلدة صورباهر  1

 كانون األول  13 ناصر هدمي  من منزله بالقدس  1
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 كانون األول  13 محمد شريفة  من باب حطة  1

 كانون األول  13 راغب موسى جبر  من بلدة العيزرية  1

 كانون األول  13 إياد إلياس ربيع  من بلدة بيت عنان  1

 رامي الفاخوري  البلدة القديمة  من 2

 وزوجته إيمان أبو صبيح   

 كانون األول  13

 سفيان العجلوني  من البلدة القديمة  2

 رشيد الرشق  

 كانون األول  13

 كانون األول  13 جهاد قوس البلدة القديمة من  1

 كانون األول  14 مريم أبو سنينة  بالقرب من منطقة باب المغاربة 1

 كانون األول  14 مجد صيام  من َحّي وادي الجوز 1

 كانون األول  14 محمد صيام  من َحّي وادي الجوز 1

 كانون األول  14 جمال حّواس من مخيم شعفاط  1

 كانون األول  14 أرقم محمد عبد الحليم  الجوزمن َحّي وادي  1

 يزن الحسيني  من َحّي الشيخ جّراح  2

 محمد السعو

 كانون األول  14

 كانون األول  14 فايز بكيرات  " من المنطقة الصناعية "عطروت  1

 صالح عبيد  منطقة التلة الفرنسية  من 2

 معتصم عبيد 

 كانون األول  14

 كانون األول  14 عليان قّصي عبد  من بلدة العيساوية  1

 كانون األول  14 استدعاء إياد ربيع للتحقيق  من بلدة بيت عنان  1

 محمد عبد السالم عبد هللا ربيع  من بلدة بيت عنان  2

 فادي محمد الخضور

 كانون األول  15
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 زوجة موسى جبر  من بلدة العيزرية  4

 أبنائه  و 

 واستدعت كريمته للتحقيق 

 كانون األول  15

 كانون األول  15 استدعاءعّزام الهشلمون للتحقيق  القدسمن  1

 محمد عبد القادر صبيح  من بلدة حزما  2

 بهجت عوض جابر 

 كانون األول  16

 غوشة أيمن   من باب حطة  4

 غوشة محمد 

 أحمد كمال غوشة  

 يوسف محمد غوشة 

 كانون األول  16

 كانون األول  16 عمر إبراهيم  من باب حطة  1

 كانون األول  17 للتحقيق   محمد فكري حميد استدعاء  عنان من بلدة بيت  1

 كانون األول  17 محمد غتيت  من َحّي الشيخ جّراح  1

 كانون األول  17 محمد حسين كسواني  من َحّي الشيخ جّراح  1

 كانون األول  17 محمد فوزي الخطيب  من بلدة ِحزما  1

 األول كانون  19 عبد هللا سمير صالح حوراني في القدس 1

 مجد فكري محمد حميد استدعاء  من بلدة بيت عنان  1
 للتحقيق 

 كانون األول  19

 كانون األول  19 شادي مطور للتحقيقاستدعاء  في القدس 1

 استدعاء   في القدس 2

 صالح الهدمي

 فايق حبش 

 كانون األول  19
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 للتحقيق 

 األول كانون  20 استدعاء رشيد الرشقللتحقيق  في البلدة القديمة 1

 كانون األول  20 أمير الصيادللتحقيقاستدعاء  من بلدة الطور  1

 كانون األول  20 مصطفى أبو الهوى   من بلدة الطور  1

 سعد محمود عريقات  من بلدة أبو ديس  2

 إبراهيم علي ربيع 

 كانون األول  20

 كانون األول  20 محمد زياد شماسنة  من بلدة قطنة  1

 يوسف باسم صبيح   من بلدة ِحزما  2

 محمد بسام كمال الخطيب 

 كانون األول  20

 كانون األول  21 فادي عليان  من باب حطة  1

 نعيم معمر أبو الهوى  في بلدة الطور 2

 وائل أبو حطب 

 كانون األول  21

 األطفال  قصى المبارك من المسجد األ 3

 أمير البزلميط 

 أمير الساليمة 

 حمزة الجعبري 

 كانون األول  21

 وائل أبو مفرح  قرب بلدة حزما  2

 عماد أبو مفرح 

 كانون األول  21

 عمر الرشق في القدس 2

 أحمد العجلوني

 كانون األول  21

 عيسى عودة عسكر  في بلدة ِحزما 3

 قصي حامد الخطيب 

 كانون األول  22
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 صالح عمر خطيب 

 األول كانون  22 فادي محمد صبحي الخضور من بلدة بّدو  1

 كانون األول  22 أحمد جواد عويضة من القدس 1

 كانون األول  22 محمد العباسي   بلدة السواحرة الشرقية من  1

أثناء تواجدهما في المسجد  2
 األقصى 

 خالد عليان 

 يحيى جبارين 

 كانون األول  24

 شادي أبو اسنينة  ي شارع الواد بالبلدة القديمة ف 2

 مهند أبو هدوان

 األول كانون  24

 كانون األول  24 محمد إسماعيل عبد الفتاح الشيخ  في مدينة القدس  1

 موسى الكالوني  من بلدة العيزرية  2

 أحمد الكالوني

 كانون األول  24

في منطقة "عين الساكوت" في  3
 األغوار الشمالية 

 عبد هللا محمود أبو غيث 

 عبد السالم يوسف السناوي 

 مصطفى رمزي الشيخ قاسم 

 كانون األول  25

 أشرف جابر من بلدة سلوان  3

 خليل شويكي 

 وجد أبو هليل 

 كانون األول  25

 كانون األول  26 للتحقيق ناجح بكيرات استدعاء  بلدة صورباهر  من 1

 كانون األول  26 صالح بكيرات  من بلدة صورباهر  1

 خليل ترهوني  من المسجد األقصى  3

 رائد زغير 

 لؤي أبو السعد 

 األول كانون  26
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 كانون األول  27 محمود صالح صقر  من بلدة أبوديس  1

 كانون األول  27 ُعمير حميدان  في بلدة بّدو  1

 قسام صابر  مخيم قلنديا من  2

 محمد حسن حماد 

 كانون األول  27

 كانون األول  27 عدنان أبو الهوى  بلدة الطور  من 1

 كانون األول  27 للتحقيق أمير الصياد استدعاء  من بلدة الطور  1

 كانون األول  28 لم تعرف هوياتهن ثالث فتيات  من طريق الواد  3

 كانون األول  28 معاذ أحمد محمد األعور الطفل  من َحّي عين اللوزة  1

 كانون األول  28 علي سفيان عبيد  في مدخل بلدة العيساوية  1

 كانون األول  28 كرم عويسات  من جبل المكبر  1

 كانون األول  29 للتحقيق شادي مطوراستدعاء  من القدس 1

 مالك عيسى صرعاوي  من بلدة كفر عقب  2

 محمد راتب صرعاوي 

 كانون األول  29

 سالمة عودة صبيح  من بلدة حزما  22

   محمد وابنه  

 أسامة رباح صالح الدين 

 عز الدين وابنه  

 أسامة الخطيب 

 وابنه عبد هللا  

 عوض زياد كنعان 

 صالح الدين صقر خليل ذيب 

 عودة سالم عسكر 

 كانون األول  29



109 
 

 موسى مجدي عسكر 

 محمد فوزي الخطيب 

 زايد أحمد كنعان 

 محمد ثائر أبوخليل 

 عبد هللا مراد الخطيب 

 محمد عبد الحميد الخطيب 

 عادل عصام الخطيب 

 رأفت طالل جودة

 ليث مالك صبيح 

 عبد باسم فزاع العمري 

 د بسام كمال الخطيب محم

 الخطيب رمزي فرحان 

 العمري  لؤي بسام فزاع

 استدعاء   من القدس 11
 شادي مطور

 جاد الغول 
 ناصر عجاج 
 عاهد الرشق
 فادي مطور

 عوض الساليمة 
 أحمد العباسي 
 عامر عوض 

 إياد بشير 
 ياسر درويش 

 أيمن الشرباتي أبو العالء

 كانون األول  29
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 كانون األول   30 إيهاب أبو سنينة  من بلدة سلوان  1

 كانون األول   30 منذر رويضي  سلوان من بلدة  1

 الطفلين   من بلدة سلوان  2

 محمد زيتون 

   عمر أبو ميالة

 كانون األول   30

 كانون األول   30 إبراهيم جردات  من بلدة الرام  1

 كانون األول   30 أنس الجعبري  من حي الشيخ جراح  1

 كانون األول   31 يوسف الرشق من حي وادي الربابة  1

 كانون األول   31 أحمد الرشق الطفل  من حّي الشيخ جّراح  1

 كانون األول   31 لم تعرف هويتهما شابين  من بلدة جبل المكبر 2

 ( 12جدول رقم )
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 قرارات حبس منزلي 

 ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر كانون الثاني. 13الجدول رقم )

 عدد األيام المعتقل  التاريخ 
 خمسة أيام  أحمد عوض  كانون الثاني  11
 خمسة أيام  يوسف عوض  كانون الثاني  11
 خمسة أيام  محمد عوض  كانون الثاني  11
 خمسة أيام  فارس سمرين  كانون الثاني  11
 خمسة أيام  داود سمرين كانون الثاني  11
 خمسة أيام  الطفل عبد هللا عوض  كانون الثاني  11
 لم تحدد الفترة  يزن عبيد  كانون الثاني  17
 لم تحدد الفترة  عبدهللا عبيد  كانون الثاني  17
 لم تحدد الفترة  محمود الرجبي كانون الثاني  17
 لم تحدد الفترة  الرحمن البشيتي الطفل المريض بالسكري عبد  كانون الثاني  20

 (13الجدول رقم )

 .( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر شباط14الجدول رقم )

 الفترة  المعتقل  التاريخ 
 خمسة أيام  عامًا(  23أنور سامي عبيد ) شباط  10
 خمسة أيام  عامًا( 17محمد علي الدرباس ) شباط  10
 خمسة أيام  عامًا(   14عدنان صيام )  شباط  17
 خمسة أيام  عامًا(   23صهيب األعور ) شباط  21

 آالف شيكل 10وغرامة مالية 
 خمسة أيام  عامًا(  16أحمد سامي أبو سبيتان ) شباط  21

 وغرامة مالية 
 لمدة يومين  عامًا(    20دانيال زهير أبو نصرة )  شباط  22

 (14الجدول رقم )
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 ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر آذار.  15الجدول رقم )

 الفترة  المعتقل  التاريخ 
 ستة أيام  عام  15ويش، ر حسن ياسر د  آذار  1
 عشرة أيام  محمد جمال غيث  آذار  1
 ثالثة أيام  أنور عبيد  آذار  1
 ثالثة أيام  فراس عبيد  آذار  1
 ثالثة أيام  محمود الرجبي آذار  1
 ثالثة أيام  هادي درباس آذار  1
 خمسة أيام  قصي عليان  آذار  3
 سبعة أيام  عبادة نجيب  آذار  4
 سبعة أيام  خالد البراغيتي  آذار  4
 سبعة أيام  عيسى الفيراوي  آذار  4
 أربعة أيام  محمد قعقور آذار  9

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

 (15الجدول رقم )

 ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر نيسان. 16الجدول رقم )

 الفترة  المعتقل  التاريخ 
 حسن ياسر درويش  نيسان  1

 ماجد درويش
 أحمد درويش

 لمدة عشرة أيام 
شيقل  500ودفع غرامة مالية بقيمة 

 10وتوقيع كفالة طرف ثالث بقيمة 
 آالف شيقل 
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 لمدة أربعة شهور محمد هيثم مصطفى  نيسان 14
 لمدة عشرة أيام  يوسف قباني  نيسان 18

 شيقل   2000وتوقيع كفالة بقيمة 
 حبس منزلي ليلي لمدة ثالثة أشهر عام 78أبو الحمص،  حيّ رب نيسان 19
 لمدة خمسة أيام  شادي عميرة  نيسان 21
 لمدة خمسة أيام  منصور محمود  نيسان 28
 أيام لمدة خمسة  عرين الزعانين  نيسان 28
 لمدة أسبوع عبد هللا أبو شوشة  نيسان 28
 لمدة خمسة أيام  " المسعف لؤي جعافرة من "جمعية األمل للخدمات الطبية نيسان 28
 لمدة عشرة أيام  عام   14محمد أبو رميلة، نيسان 29

 (15الجدول رقم )

 

 .يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر أّيار( 71الجدول رقم )

 القرار  فترة المعتقل  التاريخ 
 لمدة أسبوع عام  70م حمودة،حيّ داوود عبد الر  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  السلوادي أحمد  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  دياب محمد نضال أبو  أيار  24
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 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  
 لم تحدد الفترة  مؤاب أبو خضير   أيار  28

 مع غرامة مالية 
 وسيم نايف عبيد  أيار  29

 
 أيام   5لمدة 

 آالف شيقل  5وغرامة مالية 
 أيام   5لمدة  سمير محمد عبيد )والد الشهيد محمد سمير عبيد(  أيار  29

 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

 ( 17جدول رقم )

 ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر حزيران.18الجدول رقم )

 القرار  فترة المعتقل  التاريخ 
 عدي داري  حزيران 1

 فارس داري  
 أيام  7لمدة 

 شيقل". 2000دفع كفالة مالية " 
 أيام  10لمدة  محمود أشرف عبيد  حزيران 1

  2000دفع غرامة مالية بقيمة 
 شيقل 

التوقيع على كفالة طرف ثالث 
 شيقل.  10000بقيمة 

 الحبس المنزلي المفتوح  الفتى محمد ساليمة   حزيران 2
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  2000دفع غرامة مالية قدرها  
 شيقل. 

 لم تحدد الفترة  عامًا   15فتاة عمرها   حزيران 2
ن  حيّ حبس منزلي مفتوح، إلى  عام  16مجد الجعبة، الفتى   حزيران 3

 جلسة المحاكمة القادمة 
 اإلقامة الجبرية   عمار غراب   حزيران 6

 وغرامة مالية 
 لمدة خمسة أيام  حربي الرجبي  حزيران  10
 لمدة خمسة أيام  أحمد أبو دياب   حزيران  10
 لمدة ثالثة أيام  الفتى قاسم الديسي   حزيران  11
 بشار إياد شويكي  حزيران  12

 
 لمدة خمسة أيام 

 وغرامة مالية 
 لمدة سبعة أيام  الفتى عبد هللا جابر  حزيران  12
 لمدة خمسة أيام  سمير سرحان   حزيران  12
 الفتى محمد أنور العباسي  حزيران  12

 الفتى آدم سامر العباسي 
 الفتى يوسف الطويل 

 لمدة خمسة أيام 

 لمدة يومين  الطفل محمد فاخوري   حزيران  13
 شيقل 500كفالة مالية بقيمة  و 
التوقيع على كفالة بقيمة  و 

 شيقل  6000
منعه من المشاركة في  و 

مظاهرات حتى نهاية شهر 
 حزيران. 

 لم تحدد الفترة  الفتى معتصم حميدات  حزيران  16
 لم تحدد الفترة  حذيفة حبيب عابدين   حزيران  23
 لمدة خمسة أيام  فتيان لم ُتعرف هويتهما  حزيران  26
 خلدون سرحان  حزيران  27

 حربي الرجبي 
 لمدة خمسة أيام 
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 جهاد أبو رموز 
 ماهر زيتون 
 تامر شويكي 

  500دفع كفالة مالية بقيمة 
 شيقل 

التوقيع على كفالة بقيمة  و 
 شيقل  5000

 التواصل فيما بينهم.منعهم من 
 لمدة خمسة أيام  سمير عبد اللطيف  حزيران  27
 بكر عويس   حزيران  27

 
 لمدة أسبوع

 توقيع كفالة مالية 
 لمدة خمسة أيام  الفتاة أليسار أبو حسنة   حزيران  27

عدم الحديث مع أفراد شرطة 
 يوماً  15االحتالل لمدة 

 أيام  5لمدة  يوسف رجبي  حزيران  29
  500كفالة مالية بقيمة  دفع 

 شيقل. 
 لمدة سبعة أيام  الفتى يزن صندوقة   حزيران  29

  1500ودفع كفالة مالية بقيمة  
شيقل، وكفالة من طرف ثالث 

 شيقل  5000بقيمة 
 لمدة خمسة أيام  الفتى نصرهللا إياد األعور   حزيران  30
 لمدة خمسة أيام  إياد الرجبي   حزيران  30

  ١٠ة والتوقيع على كفالة بقيم
 الف شيقل آ

وعدم الحديث مع أشقائه لمدة 
 شهر.

 (18الجدول رقم )

 

 

 



117 
 

 .( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر تموز19الجدول رقم )

 التاريخ  اسم المواطن مدة القرار

 أشهر 9لمدة 

آالف  7ودفع غرامة مالية قيمتها  
 شيقل 

 تموز  1 محمد إحسان سيوري 

 أيام  4لمدة 

 شيقل 400مالية قيمتها وكفالة 

 

 نضال الرجبي 

 نجله أحمد نضال الرجبي 

 فادي الرجبي

 تموز  2

 لمدة أسبوع

 شيكل   1500وكفالة مالية قيمتها 

 تموز  2 الفتى موسى رويضي من بلدة سلوان

 تموز  3 سيف قواسمي لمدة يومين 

الحبس المنزلي ِلحين عرضه على  
 المحكمة

 تموز  7 باسل عزيز عبيد 

الحبس المنزلي حتى َيحين موعد 
 محاكمته القادمة 

 تموز  8 خالد شويكي 

 تموز  15 سفيان العجلوني  لمدة خمسة أيام 

 لمدة خمسة أيام 

 500ودفع كفالة مالية بقيمة  
 شيكل 

 تموز  15 الفتى خالد عمر رويضي 

 تموز  20 ناصر شويكي  أيام  5الحبس المنزلي مدة 

 تموز  20 " عاماً 13العباسي"  خليل فراس  لمدة أسبوع

 أيام   3لمدة 

 شيقل  500غرامة مالية قدرها 

 الفتية "أنس سمرين" 

 "حمزة سمرين" 

 تموز  20
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 ""صهيب سمرين 

الحبس المنزلي لمدة أسبوع وكفالة  
 شيكل  500بقيمة 

 مأمون العباسي"  "

 ""محمود العباسي

 تموز  21

 تموز  28 فراس األطرش  أيام  5الحبس المنزلي مدة 

 تموز  29 أحمد سامي أبو سبيتان  الحبس المنزلي مدة غير محددة 

 (19الجدول رقم)

 

 . ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر آب20الجدول رقم )

 التاريخ  المواطن مدة القرار

أيام،   5الحبس المنزلي لمدة 
وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 

 شيكل  7000

 آب  6 دميري الطفل نسيم 

الحبس المنزلي لمدة أسبوع،  
 شيكل 1000وكفالة مالية بقيمة  

 آب  8 قتيبة عودة 

 آب   29 الطفل حاتم عقل الحبس المنزلي المفتوح 

 (20الجدول رقم)

 

 . ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي رصدت خالل شهر أيلول21الجدول رقم )

 التاريخ  اسم المواطن مدة القرار

الحبس المنزلي لمدة أسبوع وكفالة  
 شيكل( 3000مالية بقيمة)

 أيلول   11 عايدة الصيداوي 

ايام( وكفالة   10الحبس المنزلي لمدة )
 شيكل  1000مالية بقيمة 

 أيلول   14 عدنان الرجبي من حي بطن الهوى 
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أيام( وغرامة   5الحبس المنزلي لمدة )
 اآلف شيقل(  5مالية قدرها ) 

 أيلول   14 الشلبيمحمد 

أيام وكفالة   5الحبس المنزلي لمدة 
 آالف شيكل  10مالية بقيمة 

 أيلول   16 حمزة الطويل 

 أيلول   17 األسير المحرر عمر عبيد  الحبس المنزلي ليومين لحين المحكمة

الحبس المنزلي ودفع غرامة بقيمة  
  5شيكل وكفالة مالية بقيمة   1000

 آالف شيكل 

 أيلول   22 بكر عويس 

الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام ودفع  
 شيكل.   500غرامة بقيمة  

 أيلول  30 محمد أبو صبيح 

 (21الجدول رقم)

 

 . ت خالل شهر تشرين األولصدر ( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي 22الجدول رقم )

 التاريخ  اسم المواطن مدة القرار

  25000الحبس المنزلي وغرامة مالية بقيمة 
 شيكل 

 تشرين أول  3 وسام سدر

كفالة مالية  و   أيام 5الحبس المنزلي لمدة 
 شيقاًل  2500قدرها 

 تشرين أول   4 نعيمة كباجة  

الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية قيمتها  
شيقل وتوقيع كفالة طرف ثالث بقيمة   3000

 شيقل  10000

 محمد بسام عليان 

 محمد بكر مصطفى 

 قصي عبد عليان 

 عبيد آدم شفيق  

 علي سفيان عبيد 

 تشرين أول  5
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 إياس حسين عبيد 

 تشرين أول  7 يوسف محمد األعور  أيام  5الحبس المنزلي لمدة 

 تشرين أول  7 أحمد عوض سمرين  أيام  5الحبس المنزلي لمدة 

 تشرين أول  15 يوسف الرشق أيام  10الحبس المنزلي مدة 

 تشرين أول  20 الشلبيالطفل مالك  الحبس المنزلي مدة أسبوع 

أيام، والتوقيع على   4الحبس المنزلي لمدة 
 كفالة ودفع غرامة مالية 

 تشرين أول  20 الصحفي أحمد أبو صبيح 

 تشرين أول  22 مالك ناصر حمامرة  الحبس المنزلي مدة أسبوع 

 تشرين أول  24 مجد أبو عامر  الحبس المنزلي مدة خمسة أيام 

أيام لعرضه على   5الحبس المنزلي لمدة 
المحكمة مرًة أخرى وكفالة مالية قيمتها  

 شيكل(  5000)

 تشرين أول  27 لؤي سامي الرجبي 

أيام وغرامة مالية   10الحبس المنزلي لمدة 
 آالف شيكل 10قيمتها  

 تشرين أول  27 حسين عيسى  

 تشرين أول  30 محمد الرازم الحبس المنزلي مدة ثالثة أيام 

 المجموع  18

 (22الجدول رقم)

 

 . خالل شهر تشرين الثاني رصدت( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي 23الجدول رقم )

 التاريخ  اسم المواطن مدة القرار

أيام ودفع كفالة مالية   10الحبس المنزلي مدة 
 شيكل وكفالة طرف ثالث  1000بقيمة 

 تشرين الثاني  2 حربي نضال الرجبي 
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  5000مالية بقيمة الحبس المنزلي وكفالة 
 شيكل 

 تشرين الثاني  4 إسالم ماهر الرجبي 

الحبس المنزلي لمدة يومين وكفالة طرف 
 ثالث 

الشيخ موسى عودة عضو لجنة الدفاع  
 عن أراضي سلوان 

 تشرين الثاني  7

الحبس المنزلي لمدة أسبوع، وكفالة مالية  
 شيكل  1000بقيمة 

 الثاني تشرين  7 الطفل أشرف كايد الرجبي

 تشرين الثاني  8 سيف سمرين  الحبس المنزلي حتى موعد محكمته القادمة 

 تشرين الثاني  16 هيثم الجعبة  أيام  5الحبس المنزلي مدة 

أيام ودفع غرامة مالية   5الحبس المنزلي مدة 
 شيقل  500بقيمة 

 تشرين الثاني  18 نعمان وزوز 

الحبس المنزلي لمدة أسبوعين ودفع كفالة  
شيقل والتوقيع على كفالة   1000قيمة مالية ب 

 شيقل  10000مالية بقيمة 

 تشرين الثاني  18 يوسف بسام أبو ناب 

أيام وغرامة مالية   5الحبس المنزلي مدة 
 شيكل  500بقيمة 

 تشرين الثاني  19 مجد محمد خضر أبو الحمص 

الحبس المنزلي مدة ثالثة أيام ودفع غرامة  
 آالف شيقل  5مالية بقيمة 

 تشرين الثاني  22 رشا عيساوي 

 منصور محمود  الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام 

 أحمد محمود

 لؤي محمود 

 محمد المصري 

 محمد مصطفى 

 تشرين الثاني  26

 تشرين الثاني  28 إسماعيل داود العباسي  أيام  5الحبس المنزلي لمدة 
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أيام ودفع غرامة مالية   5الحبس المنزلي لمدة 
 شيكل  500قيمتها  

 تشرين الثاني  28 راضي سعيد الددو

 (23الجدول رقم)

 

 ( يوضح حاالت الحبس المنزلي لشهر كانون األول 24الجدول رقم )

 التاريخ  اسم المواطن مدة القرار

 كانون األول  2 محمد أبو شوشة  الحبس المنزلي لحين موعد المحكمة

 زياد أبو هدوان  أيام  5الحبس المنزلي 

 عمار الرجبي 

 كانون األول  2

الحبس المنزلي مدة أسبوع ودفع غرامة مالية  
 قدرها خمسة آالف شيقل 

 كانون األول  2 كرم عليان 

أيام وكفالة توقيع على الورق   5الحبس المنزلي 
 شيكل  10000

 كانون األول  2 محمد برقان 

 كانون األول  9 عامًا(80عبد اللطيف غيث ) الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام 

 كانون األول  15 هدمي الناصر  الحبس المنزلي 

 كانون األول  23 مجد وديع عبيد  الحبس المنزلي حتى موعد المحكمة القادمة 

الحبس المنزلي مدة يومين وكفالة مالية قيمتها  
 شيقل"  750"

 كانون األول  28 أشرف جابر كشعم 

 كانون األول  28 عمر عابدين  أيام  5الحبس المنزلي مدة 

 كانون األول  30 يوسف الرشق أيام  5الحبس المنزلي مدة 

 (24الجدول رقم )
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 قرارات الحبس الفعلي

 .( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي رصدت خالل شهر شباط25الجدول رقم )

 مدة الحكم الصادر  اسم األسير  التاريخ 
 السجن الفعلي لمدة ست سنوات ونصف عامر الخطيب   األسير شباط
 شهًرا 17السجن الفعلي لمدة  ة عمر مخارز   األسير طشبا

 سنوات  7السجن الفعلي لمدة  سفيان فتحي كنعان  األسير شباط
 السجن الفعلي لمدة شهرين  عبد سالم عيد الخطيب   األسير شباط
 ( 25دول رقم )ج

 . ( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي رصدت خالل شهر آذار26الجدول رقم )

 مدة الحكم الصادر  اسم األسير التاريخ 
 شهًرا  16 درباس عطا  آذار  2
 شهًرا  12 أحمد أبو عصب  آذار  2
 تمديد االعتقال االداري لمدة أربعةأشهر وزير القدس السابق خالد أبو عرفة آذار  3
 نفرادي لمدة ستة االتمديد العزل  الشيخ رائد صالح  آذار  3

 أشهر
 عتقال اإلدراي لمدة أربعةأشهراال تحويل  وسام كنعان  ر آذا 4
 شهًرا  26 علي أبو سكران مجد  آذار  7
 شهًرا  18 نادر عادل زحايقة  آذار  7
 داري لمدة أربعةاإلعتقال االتمديد  معين حسن الفقيه  آذار  8

 .أشهر
 أشهر  7 هيثم خويص  آذار  9

 أشهر  9 أيهم ناجي أبو جمعة  آذار  10
 شهًرا  36 عماد أبو اسنينة  آذار  11
 شهرين  عام  10الطفل عبد هللا عبيد،  آذار  13
 شهًرا  14 مالك أبو اسنينة  آذار  16
 شهًرا  12 هشام البشيتي  آذار  16
 شهًرا  38 عام  12عور، األسائد  آذار  17
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 أشهر  10 سامر منذر عطيه  آذار  18
 شهًرا  30 عام  21عبد هللا محمد اسماعيل علقم، آذار  22
 .شهورثالثة داري لمدة اإلعتقال اإلتمديد  محمد ثائر أبو خليل  آذار  25

 (26ول رقم )الجد

 .( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي رصدت خالل شهر نيسان27الجدول رقم )

 مدة الحكم الصادر  اسم األسير  التاريخ 
  1200لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة  عام   16عبد هللا أمجد عبيد   نيسان  5

 أشهر لمدة عامين  4شيكل ووقف تنفيذ  
  3أشهر لمدة  7شهًرا ووقف تنفيذ   24لمدة  أحمد أبو الهوى  نيسان  6

 سنوات 
 3أشهرلمدة  7شهًرا ووقف تنفيذ   18لمدة  محمد نجيب   نيسان  6 

 سنوات 
  3أشهر لمدة  7شهًرا ووقف تنفيذ   12لمدة  عمر أبو الهوى  نيسان  6

 سنوات 
  500أشهر وغرامة مالية قيمتها   9لمدة  أيهم أبو جمعة  نيسان  6

 سنوات  3لمدة أشهر  4شيكل ووقف تنفيذ  
  3600أشهر وغرامة مالية قيمتها   4لمدة  كرم عبده  نيسان  6

 سنوات  3أشهر لمدة  4شيكل ووقف تنفيذ  
 أشهر 4اعتقال إداري لمدة  وليد سالم الخطيب  نيسان  7
 أشهر 4اعتقال إداري لمدة  وسام كنعان  نيسان  8

 شهًرا  16لمدة  عام  18أشرف خالد الهدرة  نيسان 12
 سنوات  6لمدة  محمد رياض أبو تايه  نيسان 13
 ستة أشهراعتقال إداري لمدة  مؤمن منصور  نيسان 13
 اعتقال إداري لمدة ستة أشهر رامي منصور  نيسان 13
  1000لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها   أحمد يامين  نيسان 17

 شيكل 
 شهًرا  18لمدة  محمد الهيموني  نيسان 19
 تجديد االعتقال اإلداري لمدة أربعة أشهر. أحمد عطون النائب  نيسان 22
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 (27الجدول رقم )

 .( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي رصدت خالل شهر أيار28الجدول رقم )

 مدة الحكم الصادر  اسم األسير التاريخ 
 أشهر 4اعتقال إداري لمدة  أمير زغير  أيار  20
غرامة مالية  أشهر إضافة إلى دفع  10لمدة  عام   16موسى أحمد ناصر   أيار  24

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

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

 آالف شيكل  4
 أشهر 4اعتقال إداري لمدة  أمين شويكي  أيار  24
 أشهر 4لمدة  محمد أرناؤوط  أيار  24
 أشهر 6لمدة  صالح أبو عصب  أّيار  25
 أشهر 4اعتقال إداري لمدة  محمد وليد أبو جمعة   أّيار  25
 أشهر 4اعتقال إداري لمدة  هاشم أحمد عبيدات  أّيار  25
 سراج أبو اسبيتان  أّيار  26

 محمد حميد الزغل 
 محمد العوري 

 عمر زغير 

 اشهر  6- 3لفترات بين  اعتقال إداري 

ألف شيكل   18شهًرا إضافة إلى  19لمدة  تحسين الرجبي  أيار  27
 غرامة 

 اشهر 3اعتقال إداري لمدة  محمد حميد الزغل  أيار  27
 أشهر 6اعتقال إداري لمدة  محمد صالح العوري  أيار  27
 أشهر 3اعتقال إداري لمدة  رامي بركة  أيار  28
ثالث سنوات وثمانية أشهر وغرامة مالية   محمد عطا هللا كنعان الفتى خالد  أيار  31

 شيكل  2000بقيمة 
 (28الجدول رقم )
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 .( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي رصدت خالل شهر حزيران29الجدول رقم )

 مدة الحكم الصادر   اسم األسير التاريخ 
 أشهر 3اعتقال إداري لمدة  رشيد درويش حزيران 2
 أشهر 4إداري لمدة اعتقال  أسامة حماد  حزيران3
اشهر  3تمديد اعتقال إداري لمدة  رشيد الرشق  حزيران6

أشهر من االعتقال   6بعد أن أنهى  
 اإلداري 

لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية   جمال الطويل حزيران7
 شيكل  1000قدرها 

 شهًرا  18لمدة  مراد مسك حزيران  15
 شهًرا  12لمدة  جمال الغول حزيران  21
 أشهر 4اعتقال إداري لمدة  محمود جابر  حزيران  22
سنوات ونصف وغرامة  4لمدة  محمد سلمان أبو صبيح  حزيران  29

 آالف شيكل  3مالية قدرها  
أشهر وغرامة   8سنوات و 4لمدة  نائل الحلبي  حزيران  30

 آالف شيكل 6مالية 
 ( 29جدول رقم )

 

 .تموز( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي رصدت خالل شهر 30الجدول رقم )

 التاريخ  اسم األسير مدة الحكم الصادر 
 تموز  4 عامًا(    26األسيرة ياسمين جابر )  شهرًا   30السجن لمدة 

 تموز  4  الفتى محمد منصور حوشية  أشهر  10لمدة 
  71النائب المقدسي "محمد محمود أبو طير" ) شهور 6اعتقال إداري لمدة 

 عاما( 
 تموز  5

 (30الجدول رقم)
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 . ( يوضح قرارات الحبس الفعلي رصدت خالل شهر آب31)الجدول رقم 

 التاريخ  اسم األسير مدة الحكم الصادر 

أشهر/ أمضى في الحبس   6لمدة 
 المنزلي مدة عام 

 آب  4 عاماً  15الطفل أيهم الشاعر، 

أشهر/ أمضى في الحبس   6لمدة 
 المنزلي المفتوح مدة عام 

 آب  3 الطفل جمال الطويل 

  3االعتقال اإلداري لمدة تجديد 
 أشهر.

 آب  6 هاشم أبو الهوى 

 آب  6 عدي كباجة   أشهر 5لمدة 

 آب  6 محمد وليد أبو جمعة  أشهر 3لمدة 

 شهراً  18لمدة 

 إضافة لدفع مبلغ مالي 

 محمد عفانة 

 علي عفانة 

 آب  9

 (31الجدول رقم)

 . أيلول( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي رصدت خالل شهر 32الجدول رقم )

 التاريخ  األسير  مدة الحكم الصادر 

شهرًا وغرامة   12السجن الفعلي لمدة 
 شيكل  2000مالية بقيمة 

 أيلول    5 محمود سند صالح الدين  

 أيلول   9 موسى أحمد العباسي   شهًرا 30الحبس الفعلي لمدة 

 أيلول   11 نور الدين نصر عبيد  شهًرا 20السجن الفعلي لمدة 

 أيلول  12 حاتم جرادات  شهًرا. 42الفعلي لمدة السجن 

 أيلول  12 مجد مصطفى   شهًرا. 28السجن الفعلي لمدة 

 أيلول  12 مجد الوعري  شهًرا. 28السجن الفعلي لمدة 

 أيلول  12 أمجد الوعري  شهًرا. 28السجن الفعلي لمدة 
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 أيلول  12 نور الدين عبيد   شهًرا. 20السجن الفعلي لمدة 

 أيلول  12 أنور عبيد بتهمة "إخالله قرار إبعاده عن القدس" السجن الفعلي لمدة شهرين. 

 أيلول  12 آدم محمود بتهمة "إخالله قرار إبعاده عن القدس" السجن الفعلي لمدة شهرين. 

أشهر لمدة  4السجن مع وقف التنفيذ 
 عامين. 

 نديم زهرة 

 فايز محيسن  

 أيلول  12

شهرًا وغرامة   15السجن الفعلي لمدة 
 آالف شيقل.  6مالية قدرها  

 أيلول  12 الطفل محمد حسن عبيدات 

 أيلول   13 ياسين طه   السجن الفعلي لمدة عامين ونصف. 

 أيلول  14 محمد عبيد  أشهر  8السجن الفعلي لمدة 

أشهر  4تجديد االعتقال اإلداري لمدة 
 للمرة الثانية على التوالى 

 الحاج أمين الشويكي 

 زغير أمير 

 محمد األرناؤوط 

 أيلول   14

تجديد االعتقال االداري للمرة الخامسة 
أشهٍر جديدة،  3على التوالي لمدة 

شهرًا في االعتقال   16حيث أمضى  
 اإلداري 

 أيلول  15 حذيفة حلبية  

شهرًا( وغرامة   16السجن الفعلي لمدة )
 شيقل( 4000مالية قدرها ) 

 أيلول  15 الطفل خالد سليم حمد 

االعتقال اإلداري للمرة الثانية   تجديد 
 شهور  4لمدة 

 أيلول   19 محمود بكر ربيع 

شهور، يذكر  8السجن الفعلي لمدة 
 شهور  6أنه معتقل منذ 

 أيلول  21 محمد وليد عبيد 

 (32الجدول رقم)
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 خالل شهر تشرين األول  رصدت( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي 33الجدول رقم )

 التاريخ  اسم األسير مدة الحكم الصادر 

شهًرا، وغرامة  16السجن الفعليلمدة 
 شيقل  3000مالية قدرها  

 تشرين أول  4 األسير عبد الرحمن شحادة  

 تشرين أول  6 األسير موسى زياد عطون   أشهر  4السجن الفعليلمدة 

 تشرين أول  7 األسير ماجد الجعبة  أشهر 3االعتقال اإلداري لمدة 

تجديد االعتقال اإلداريلمدة ثالثة  
 شهور للمرة الثانية على التوالي

 تشرين أول  7 األسير طارق فضل الشيخ 

 تشرين أول  10 لؤي عيسى سطليح  أشهر  6السجن الفعلي لمدة 

  4تجديد االعتقال اإلداري لمدة 
 أشهر للمرة الثانية على التوالي

 تشرين أول  12 محمود جابر  

  4تجديد االعتقال اإلداري لمدة 
 أشهر للمرة الثانية على التوالي

 تشرين أول  12 عنان نجيب 

 تشرين أول  12 رائد الصياد  أشهر  6السجن الفعلي لمدة 

سنوات،  6السجن الفعلي مدة 
 شهراً  18أمضى منهم 

 تشرين أول  13 صبري يونس بشير 

شهر  14لمدة السجن الفعلي 
شيكل، 2000وغرامه مالية بقيمة  

باإلضافة إلى وقف تنفيذ سنتين  
حبس فعلي لمدة خمس سنوات، 

شيكل لمدة   10000وكفالة بقيمة  
 عام 

 تشرين أول  14 األسير أشرف محمد الياسيني 

 تشرين أول  14 عاماً  14الطفل رضا محمد عبيد  أشهر  9السجن الفعلي لمدة 

 تشرين أول  20 مفيد اسعيدة  أشهر 10لمدة السجن الفعلي 
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عرين الزعانين أمين سر حركة فتح في منطقة  السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر
 وادي الجوز 

 تشرين أول  20

شهًرا، يذكر  16السجن الفعلي مدة 
 أنه معتقل منذ شهر شباط الماضي 

 تشرين أول  26 عامًا   19خالد إبراهيم عويسات 

لمدة ستة أشهر السجن الفعلي 
باإلضافة لغرامة مالية بقيمة 

 شيكل  2500

 تشرين أول  26 عبدهللا ماجد بكيرات 

شهًرا  19السجن الفعلي لمدة 
 وغرامة مالية 

 تشرين أول  27 أحمد عياد 

 المجموع  16

 (33الجدول رقم)

 

 . خالل شهر تشرين الثاني التي رصدت( يوضح قرارات الحبس الفعلي 34الجدول رقم )

 التاريخ  اسم األسير مدة الحكم الصادر 

 تشرين الثاني   1 وليد أحمد خويص  أشهر  6السجن الفعلي مدة 

 تشرين الثاني  2 الطفل عمر النابلسي  شهًرا 12السجن الفعلي لمدة 

  6تجديد االعتقال اإلداري لمدة 
 التواليشهور للمرة الثانية على 

 تشرين الثاني  2 األسير محمد حسين   

تجديد االعتقال اإلداري للمرة 
 الرابعة على التوالي

وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو  
 عرفة

 تشرين الثاني  4

 عدي نمر  شهور 6اعتقال إداري لمدة 

 مؤيد نمر

 محمود نمر

 تشرين الثاني  7
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 تشرين الثاني  7 مطير عز الدين  شهراً  16السجن الفعلي 

 تشرين الثاني  8 محمد القواسمي  شهًرا  25السجن الفعلي مدة 

 تشرين الثاني  8 سعيد العناتي  شهًرا  22السجن الفعلي مدة 

 تشرين الثاني  10 عامًا(  17الفتى إبراهيم أحمد حسين الزغل ) شهًرا  12السجن الفعلي مدة 

 تشرين الثاني  10 عاًما(  18نبيل النتشة ) محمد  شهًرا  14السجن الفعلي مدة 

 تشرين الثاني  11 عامًا( 14الفتى براء سياعرة ) شهراً  17السجن الفعلي لمدة 

 تشرين الثاني  15 نسيم سامر جابر   أشهر  7السجن الفعلي لمدة 

 تشرين الثاني  17 أمين وائل المحتسب  السجن الفعلي لمدة ثمانية شهور

 تشرين الثاني  23 عاًما(   16الطفل ياسين جابر ) شهًرا 33لمدة السجن الفعلي 

 تشرين الثاني  23 محمود الشاويش أشهر  8السجن الفعلي لمدة 

سنوات،  3السجن الفعلي لمدة 
 آالف شيكل  4وغرامة مالية بقيمة  

 تشرين الثاني  23 حمزة كامل جرادات 

  3سنوات و 10السجن الفعلي لمدة 
تنفيذ وغرامة مالية  سنوات وقف 

 ألف شيكل  170بقيمة 

 تشرين الثاني  24 محمد أبو اسنينة 

أشهر  8السجن الفعلي لمدة 
 ونصف 

 تشرين الثاني  28 محمد مهدي الزعتري  

سلم نفسه لقضاء محكوميته البالغة  
 ستة أشهر 

 تشرين الثاني  28 عاما"   17رائد الصياد "

 تشرين الثاني  30 الرجبي معتز  أشهر 10السجن الفعلي لمدة 

 تشرين الثاني  30 منصور ناصر  أشهر  7السجن الفعلي لمدة 

 تشرين الثاني  30 توفيق عثمان  أشهر 10السجن الفعلي لمدة 

 (34الجدول رقم)
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 لشهر كانون األول:  الفعلي( يوضح حاالت الحبس 35الجدول رقم )

 التاريخ  اسم األسير مدة الحكم الصادر 

 كانون األول  1 أنس وائل قاسم  أشهر  6اإلداريلمدة السجن 

  4سنوات و 4السجن الفعلي لمدة 
 أشهر

 كانون األول  1 يزن عرفات عبيدات 

 كانون األول  1 هاشم عبيدات  السجن الفعلي لمدة عامين 

أشهر،  6السجن الفعلي لمدة 
 أيام  3مضاف لها 

 كانون األول  2 عامًا(  16وليد أحمد خويص )الطفل 

 كانون األول  7 يزن الرجبي  أشهر  8السجن الفعلي لمدة 

 كانون األول  8 عمر أبو زينة  شهًرا  30السجن الفعلي مدة 

شهًرا،  11السجن الفعلي لمدة 
 شيقل   3000وغرامة مالية بقيمة  

 كانون األول  8 محمد الرازم

شهرًا، بعد  14لمدة  الفعلي السجن
 عاٍم من االعتقال اإلداري 

 كانون األول  9 عامًا(   24يزن دندن ) 

 كانون األول  9 سليمان يوسف عريبة  أشهر 6إلعتقال اإلداري لمدة ا

السجن الفعلي لمدة أربع سنوات،  
 وسنة مع وقف التنفيذ 

 كانون األول  10 سليم إسحاق الجعبة 

غرامة  و السجن الفعليلمدة شهرين، 
 آالف شيقل  5مالية بقيمة 

 كانون األول  15 وسام سدر

 كانون األول  20 نبيل الغزاوي  السجن الفعلي لمدة سنة 

شهر ودفع  15مدة السجن الفعلي ل
 ألف شيقل  27غرامة مالية قدرها 

 كانون األول  21 رجب عاطف مطير 

 كانون األول  22 موسى عبيدات محمد  شهًرا 38لمدة السجن الفعلي 
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 كانون األول  22 ماهر أسعد عبيدات  اشهرً  40لمدة  السجن الفعلي

أشهر على   4السجن الفعلي مدة 
يناير   1أن يبدأ تنفيذ الحكم بتاريخ  

2022 

 كانون األول  23 أنور عبيد 

أشهر وغرامة   4الفعلي لمدة  السجن
  4شيكل و  3000مالية بقيمة 

 أشهر مع وقف التنفيذ 

 طفلين ال

 فارس أحمد عبيد  

 محمد عالء عصمت عبيد 

 كانون األول  23

 كانون األول  28 عاًما(  15أحمد سامي أبو الهوى)الطفل  السجن الفعلي لمدة عامين 

 كانون األول  28 عاًما( 14أبو سبيتان )أحمد أشرف الطفل  شهًرا 21السجن الفعلي لمدة 

 كانون األول  28 آدم سامي أبو الهوى  الطفل السجن الفعلي لمدة سنتين 

 ( 35جدول رقم)
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 قرارات اإلبعاد 

 ( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر كانون الثاني.  36الجدول رقم )

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

 عصام نجيب 
 عن المسجد األقصى   لمدة ستة أشهر

 وادي الربابةعن منطقة  لمدة عشرة أيام  أحمد عوض  كانون الثاني  11
 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام  يوسف عوض  كانون الثاني  11
 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام  محمد عوض  كانون الثاني  11
 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام  فارس سمرين  كانون الثاني  11
 منطقة وادي الربابةعن  لمدة عشرة أيام  داوود سمرين كانون الثاني  11
 عن منطقة وادي الربابة لمدة عشرة أيام  الفتى عبدهللا عوض  كانون الثاني  11
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع جهاد ناصر قوس   كانون الثاني  18
أمين سر حركة فتح في القدس شادي  كانون الثاني  19

 مطور  
قرارا بمنعه من التواصل   لم تحدد الفترة 

شخصية   21مع 
فلسطينية، ويضاف هذا 

القرار إلى سلسلة 
قرارات صدرت بحقه  

منها إبعاده عن الضفة  
 .الغربية

 عن المسجد األقصى  لمدة ُأسبوع رامي صالح الفاخوري   كانون الثاني  20
الطفل المصاب بمرض السكري عبد   كانون الثاني  20

 الرحمن البشيتي 
 في البلدة عن منزله لم تحدد فترة اإلبعاد 

 القديمة
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع فاطمة خضر   السيدة كانون الثاني  21
 عن المسجد األقصى  اشهر 6لمدة  رامي صالح الفاخوري  كانون الثاني  27
 عن المسجد األقصى   لمدة ُأسبوع يزن طقش  حارس المسجد األقصى  كانون الثاني  28
 عن المسجد األقصى   لمدة ُأسبوع عسلية حارس المسجد األقصى صامد  كانون الثاني  28

 (36الجدول رقم)
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 ( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر شباط. 37الجدول رقم )

 منطقة اإلبعاد عادبمدة اإل المبعد التاريخ 
 عن المسجد األقصى  شهور  3 حارس األقصى صامد عسيلة شباط  2
 المسجد األقصى عن  شهور  3 حارس األقصى يزن طفش  شباط 2
 عن المسجد األقصى  شهور  6 عام  63 ،فاطمة خضرالسيدة  شباط 6
رئيس لجنة المقابر اإلسالمية مصطفى   شباط 8

 أبو زهرة 
 عن كامل البلدة القديمة   أسبوعين 

 األسير المحرر أحمد الرشق شباط 8
 أحمد رشق  والد 

 أحمد رشق  شقيق

 عن مخيم شعفاط  أسبوع 

 عن المسجد األقصى  أسبوع  األقصى عمار باكير حارس  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  نظام أبو رموز  شباط  10
 إلى الضفة الغربية  الفترة لم تحدد  د شبانة حيّ و  شباط  12
تجديد إبعاد لمدة أربعة  مجد كبها  شباط  15

 شهور
 عن المسجد األقصى 

تجديد إبعاد لمدة ستة   نظام أبو رموز  شباط  15
 أشهر

 عن المسجد األقصى 

 عن المسجد األقصى  أسبوعين  طارق الباسطي   شباط  19
 األقصى عن المسجد  لمدة عشرة أيام  د. جمال عمرو  شباط  22
عن منزله في بلدة   لمدة أسبوعين  عام   20  ،دانيال زهير أبو نصرة  شباط  22

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

 أشهر
 عن المسجد األقصى 
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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
 (37الجدول رقم)

 ( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر آذار.  38الجدول رقم )

 منطقة اإلبعاد 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  تحديد فترة لم يتم  السيدة منتهى سليمان  آذار  11
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع عمر زغير  آذار  12
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع الشيخ خالد العيساوي  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  سامر أبو الهوى محمد  آذار  18
 عن الضفة الغربية  لم يتم تحديد الفترة  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

 (38الجدول رقم)

 ( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر نيسان. 39الجدول رقم )

 منطقة اإلبعاد مدة األبعاد المبعد التاريخ 
 عام  23أنور سامي عبيد،  نيسان  1

 
 لمدة ستة أشهر

كما تم تسليمه قراًرا  
يمنعه من التواصل مع  

 عدد من األشخاص. 

 عن مدينة القدس 

 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع السيدة مدلين عيسى  نيسان 11
 عن مدينة القدس  لمدة أربعة أشهر أحمد محمد درباس نيسان 12
 عن مدينة القدس  لمدة أربعة أشهر عام   21نديم الصفدي، نيسان 16
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 عن مدينة القدس  لمدة أربعة أشهر عام   21صالح بدر أبو عصب، نيسان 16
 المسجد األقصى عن  أشهرلمدة ستة  محمد أرناؤوط نيسان 18
 قرار منعه من السفر  أشهرلمدة أربعة  الشيخ عكرمة صبري  نيسان 19
عضو إقليم حركة فتح في   نيسان 19

 القدس عاهد الرشق
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع

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

 القدس عاهد الرشق
 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر

 عن ساحة باب العامود  لمدة شهر عرين الزعانين  نيسان 28
 عن ساحة باب العامود  لمدة شهر منصور محمود  نيسان 28
المسعف لؤي جعافرة من   نيسان 28

 "جمعية األمل للخدمات الطبية 
عن منطقة باب العامود  لمدة أسبوعين 

 وشارع السلطان سليمان 
لمدة شهر، وكفالة مالية   إلياس كالوني  نيسان 29

 آالف شيكل  10بقيمة 
 عن باب العامود 

لمدة شهر وكفالة مالية   عام 14محمد أبو رميلة،  نيسان 29
 آالف شيقل  10بقيمة 

 طها حيّ عن البلدة القديمة وم

من الداخل  -الجّبار قاضي عبد  نيسان 29
 - المحتل

 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع

اإلبعاد إلى الضفة الغربية   لمدة ثالثة أيام  األسير المقدسي خليل الجيوسي   نيسان 30
ومنع تواجده داخل مدينة  

 القدس
 ( 39الجدول رقم )

 . أيار( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر 40الجدول رقم )

 مكان اإلبعاد فترة اإلبعاد اسم المبعد التاريخ 
 لمدة شهرين عام   17الفتى أنس جبارين،  أيار  3

 وكفالة مالية ألف شيقل 
 عن مدينة القدس 

 جّراح الشيخ  حيّ عن  لمدة عشرة أيام  سامر أبو عيشة  أيار  4
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 شيقل  500وكفالة مالية  
 يوم   15لمدة  أحمد فراج أيار  4

آالف   10وكفالة مالية  
 شيقل 

 جّراح الشيخ  حيّ عن 

نائب مدير أوقاف القدس الشيخ   أيار  6
 ناجح بكيرات 

 عن المسجد األقصى  تجديد لمدة ستة أشهر 

 جّراح الشيخ  حيّ عن  يوم  15لمدة  الشابة سوار قاسم  أيار  6
 لمدة شهر العقبي محمد مؤيد  أيار  6

 شيقل 500وغرامة مالية 
 جّراح الشيخ  حيّ عن 

 لمدة شهر سيف حمودة أيار  6
 شيقل  5000وغرامة مالية 

  حيّ عن المسجد األقصى و 
 جّراح الشيخ 

 عام  22 ،شادي الخروف أيار  12
 

 لمدة أسبوعين 
 آالف شيقل  5وكفالة مالية  

 جّراح الشيخ  حيّ عن 

 عن المسجد األقصى  يوماً  15لمدة  الساليمةأشرف  أيار  12
 يوم  17لمدة  الصحفي راسم عبيدات  أيار  13

آالف   10وكفالة مالية  
 شيقل 

 جّراح الشيخ  حيّ عن 
 والمسجد األقصى

موظف المسجد األقصى رائد  أيار  15
 زغير 

 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر

 الضفة الغربية عن  لمدة ستة أشهر ناصر أبو خضير  أيار  17
 عن البلدة القديمة  لمدة عشر أيام  خليل الترهوني  أيار  20
 عن البلدة القديمة  لمدة عشر أيام  عبادة نجيب  أيار  20
 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر نهاد زغير  أيار  21
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع مختار التميمي  أيار  23
 عن المسجد األقصى  أيام لمدة عشر  شادي مطور أيار  23
 عن المسجد األقصى  لمدة عشر أيام  فادي مطور أيار  23
 عن المسجد األقصى  لمدة عشر أيام  نور الشلبي  أيار  23
 عام  22شادي الخروف،  أيار  24

 
 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر
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ألف   25وغرامة مالية 
 شيقل 

 يوم  15لمدة  محمود الشاويش أيار  24
 شيقل 500مالية وغرامة 

 شيقل  5000وكفالة مالية  

 عن البلدة القديمة 

 لمدة شهر ياسين صبيح  أيار  24
 شيقل 500وغرامة مالية 
 شيقل  5000وكفالة مالية  

 عن باب العامود 

 لمدة شهر ناجي عباس  أيار  24
 شيقل 500وغرامة مالية 
 شيقل  5000وكفالة مالية  

 عن باب العامود 

 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع سن حيّ عمر م أيار  24
  13قرار إبعاد بحق  13تسليم  أيار  24

 سيدة لم تعرف هوياتهن 
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع

 عن البلدة القديمة  يوماً  15لمدة  أحمد الشاويش  أيار  27
 عن مقبرة باب الرحمة  لمدة أسبوع نهاد زغير   أيار  27
 عن المسجد األقصى   أشهرلمدة أربعة  رأفت نجيب  أيار  30
موظف قسم المخطوطات علي  أيار  30

 وزوز 
 عن المسجد األقصى  لمدة أربعة أشهر

حارس المسجد األقصى فادي  أيار  30
 عليان  

 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر

حارس المسجد األقصى مختار  أيار  30
 القاضي  

 عن المسجد األقصى  لمدة أربعة أشهر

 (40الجدول رقم )
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 .  حزيران( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر 41الجدول رقم )

 منطقة اإلبعاد مدة األبعاد  المبعد التاريخ 
 عن المسجد األقصى  يوم  90لمدة  محمود أشرف عبيد  حزيران 1
 محمد خليل العباسي   حزيران 2

 
 لم تحدد الفترة 

 شيقل  1000دفع مبلغ 
  5000توقيع كفالة بقيمة 

 شيقل 

 مقبرة باب الرحمة عن 
 

 يوم  15لمدة  موسى األطرش   حزيران 3
  5000توقيع كفالة بقيمة 

 شيقل 

 جّراح الشيخ  حيّ عن 

 عن المسجد األقصى   شهور  4لمدة  اسحاق خالد الزغل   حزيران 4
 لم تحدد الفترة  عمار غراب  حزيران 6

 ودفع غرامة مالية 
 جّراح الشيخ  حيّ عن 

 
جيفارا  -الجزيرة مراسلة قناة  حزيران 6

 البديري 
 جّراح الشيخ  حيّ عن  يوم  15لمدة 

 جّراح الشيخ  حيّ عن  يوم  15لمدة  إياد أبو اسنينة   حزيران 7
 عن بلدة سلوان يوم  20لمدة  سيف أبو طاعة   حزيران 8
عضو إقليم حركة فتح في   حزيران 9

 القدس عوض الساليمة  
وعن   جّراحالشيخ  حيّ عن  يوم  15لمدة 

 بطن الهوى  حيّ 
 عن البلدة القديمة  لمدة شهر حربي الرجبي  حزيران  10
 عن البلدة القديمة  لمدة أسبوعين  أحمد أبو دياب   حزيران  10
 عن البلدة القديمة  لمدة أسبوعين  ليث غيث  حزيران  10
 عن المسجد األقصى  يوم  15لمدة  أحمد البطروخ  حزيران  10
 عن المسجد االقصى  لمدة ستة أشهر الشابة براءة الغزاوي  حزيران  10
 عن منطقة باب العامود  يوم  15لمدة  عبد الرحمن بخاري  حزيران  11
 عن المسجد األقصى  يوم  30لمدة  خالد أبو ميالة  حزيران  11
 عن منطقة باب العامود  يوم  15لمدة  الفتى قاسم الديسي   حزيران  11
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ومنعه من المشاركة في  
تجمعات ومظاهرات لمدة 

 شهر.
 يوم  15لمدة  الفتى عبد هللا جابر   حزيران  12

ومنعه من المشاركة في  
تجمعات ومظاهرات لمدة 

 شهر.

 عن منطقة باب العامود 
 

 محمد أنور العباسي  حزيران  12
 

 يوم  30لمدة 
ودفع كفالة مالية بقيمة  

 شيقل  300

 عن البلدة القديمة 
 

 العباسي آدم سامر  حزيران  12
 

 يوم  30لمدة 
ودفع كفالة مالية بقيمة  

 شيقل  300

 عن البلدة القديمة 
 

 يوم  30لمدة  يوسف الطويل  حزيران  12
ودفع كفالة مالية بقيمة  

 شيقل  300

 عن البلدة القديمة 
 

عن منطقة باب العامود  لمدة شهر سمير سرحان   حزيران  12
 الثوري  حيّ وعن 

 لمدة أسبوع فؤاد الرجبي حزيران  13
وكفالة مالية بقيمة  

 شيقل  1500

  حيّ عن خيمة اعتصام في 
 بطن الهوى 

الناشط المقدسي محمد أبو   حزيران  16
 الحمص 

 عن البلدة القديمة  لمدة أسبوعين 

 عن المسجد االقصى  لمدة ستة أشهر مجد كبها  حزيران  16
 عن المسجد األقصى  لمدة ستة أشهر راسم زيدان  حزيران  16
 عن البلدة القديمة   لمدة شهر الفتاة الرا معتوق  حزيران  16

وعن منطقة باب العامود 
 طها. حيّ وم

 عن المسجد األقصى  أشهر 6لمدة  المرابطة هنادي الحلواني  حزيران  16
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 يوم  16لمدة  فيصل شبانة   حزيران  17
 وغرامة مالية 

 عن منطقة باب العامود 
 

 يوم  16لمدة  كلغاصي  حيّ رو  حزيران  17
 وغرامة مالية 

 عن منطقة باب العامود 
 

 يوم  16لمدة  عالء جمجموم  حزيران  17
 وغرامة مالية 

 عن منطقة باب العامود 
 

أمين سر حركة فتح بالقدس   حزيران  19
 شادي مطور 

 أشهر 6لمدة 
قرارًا يقضي بمنعه من  

 دخول الضفة الغربية 

 عن الضفة الغربية 
 

 تحدد الفترة لم  صالح النتشة  حزيران  20
 آالف شيقل  5000كفالة 

 عن باب العامود 
 

 عن القدس والبلدة القديمة.  لمدة شهر أحمد المغربي  حزيران  22
 لمدة شهر الفتى عدي األعور   حزيران  22

وغرامة مالية قدرها ألف  
 شيقل 

 عن المسجد األقصى 
 

 عن المسجد األقصى   لمدة شهر يعقوب أبو عصب   حزيران  22
عضو لجنة التوجيه العليا   حزيران  22

 بالنقب، الشيخ )أسامة العقبي(
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوع.

 لمدة ستة أشهر سن  حيّ عمر م حزيران  23
  1000دفع غرامة بقيمة 

 شيقل 
 شيقل  5000كفالة بقيمة  

كفالة طرف ثاني  
 شيقل   10000

 عن سور القدس 
 األقصى وعن المسجد 

 

 عن المسجد األقصى  لم تحدد الفترة  حذيفة حبيب عابدين   حزيران  23
 لمدة سنة عامًا    44ندى صندوقة،  حزيران  25

دفع كفالة مالية بقيمة  
 شيقل(  5000)

 عن مدينة القدس 
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وفرض غرامة مالية بقيمة  
ألف شيكل( في   15)

حال مخالفتها هي  
وزوجها لهذا الّشرط خالل  

 سنة. 
 عن المسجد األقصى  يوم  15لمدة  نضال النتشة   حزيران  26
 عن المسجد األقصى  لمدة أسبوعين  نجلي خميس شحادة   حزيران  26
 عن البلدة القديمة  لمدة أسبوعين  فتيان لم ُتعرف هوياتهم  حزيران  26
الشيخ أسامة العقبي من النقب  حزيران  30

 المحتل 
 عن المسجد األقصى  لمدة شهر

 (41الجدول رقم )

 .( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر تموز42الجدول رقم )

 التاريخ  المبعد مدة االبعاد منطقة االبعاد
 تموز  2 سعيد أبو الهوى  مدة خمسة أيام  إلى الضفة الغربية 
 تموز  3 سيف قواسمي يوماً  15مدة  عن البلدة القديمة 

 تموز  4 نضال النتشة   أشهر 4لمدة  عن المسجد األقصى 
 تموز  5 عامًا(  63الشيخ أبو بكر الشيمي ) يوماً  90لمدة  عن البلدة القديمة 
 تموز  8 السيدة سعاد عبيدية  يوماً  15لمدة  عن البلدة القديمة  

فرض اإلقامة الجبرية  
في مناطق سكنهم في  

 مدينة القدس 
باإلضافة إلى قرار  

َمنِعهم من التواصل مع  
 األشخاص مجموعة من 

إقامة جبرية لفترات  
  6- 3متفاوتة تتراوح بين  

 أشهر
 

 ماجد الجعبة 
 سليم جعبة  

 ناصر هدمي 
 يعقوب أبو عصب 

 تموز  8

عن منزله في بلدة  
العيسوية إلى بلدة بيت  

  حنينا
 ودفع غرامة مالية 

 تموز  14 األسـير المحرر مدحت العيساوي  أيام  3لمدة 

 تموز  15 سفيان العجلوني  يوماً  15لمدة  اإلبعاد عن البلدة القديمة 
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الحبس المنزلي واإلبعاد  
عن منطقة سكنه ودفع  

كفالة مالية بقيمة  
 شيكل 1500

 تموز  16 "الناشط المقدسي "خالد الزير لمدة أسبوع

 تموز  18 عايدة الصيداوي  أشهر 6لمدة  عن المسجد األقصى 
 عن المسجد األقصى 

 
 لمدة أسبوع

 
 تموز  18 سهى عيد 

 تموز  18 إسراء أبو ناب  لمدة أسبوع عن المسجد األقصى 
 تموز  20 ناصر شويكي  يوماً  15لمدة  عن البلدة القديمة 

 تموز  20 محمد جبارين  يوماً  15لمدة  عن المسجد األقصى 
 تموز  20 " عاماً 13خليل فراس العباسي"   لمدة أسبوعين  عن منطقة باب العامود 

اإلبعاد عن سلوان  
 والشيخ جراح  

 تموز  28 فراس األطرش  لمدة أسبوعين  

منع من دخول الضفة  
 الغربية  

 تموز  29 " األسير المحرر "مدحت العيساوي  أشهر 6لمدة 

 (42الجدول رقم)

 . ( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر آب43الجدول رقم )

 التاريخ  المبعد مدة االبعاد منطقة االبعاد

اإلبعاد عن الشيخ جّراح  
 وعدم التواصل فيما بينهم 

 إسالم غتيت  يوماً  12لمدة 

 أسامة عبده

 آب  2

اإلبعاد عن المسجد  
 األقصى 

 آب  8 نظام أبو رموز  لمدة أسبوع

اإلبعاد عن المسجد  
 األقصى 

 آب  10 جميل العباسي  يوًما  15لمدة 

تجديد قرار اإلبعاد عن 
 المسجد األقصى

أشهر للمرة  6لمدة 
 الرابعة على التوالي

 آب  24 "نظام أبو رموز" 
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اإلبعاد عن المسجد  
 األقصى 

وتسلمها ورقة استدعاء بعد  
 أسبوع لتجديد قرار اإلبعاد 

 آب  24 منتهى أمارة من بلدة أم الفحم  لمدة أسبوع

تجديد قرار اإلبعاد عن 
المسجد األقصى مع إمكانية 

 التجديد ألشهر 

 آب  25 "جميل العباسي"  أسبوعلمدة 

قرار إبعاد عن المسجد 
 األقصى 

شاًبا من قرية كفر كنا بالداخل  يوًما  35لمدة 
 الفلسطيني  

 آب   29

 (43الجدول رقم)

 . ( يوضح قرارات اإلبعاد التي رصدت خالل شهر أيلول44الجدول رقم )

 التاريخ  المبعد مدة اإلبعاد منطقة اإلبعاد

 أيلول   1 األسير المحرر محمد جوالني لمدة خمسة أيام  اإلبعاد إلى الضفة الغربية  

 أيلول   1 األسير المحرر جميل العباسي أشهر 6مدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

اإلبعاد عن الشيخ جراح  
  5وتوقيع على كفالة قيمتها 

 آالف شيقل 

 أيلول   3 محمد أبو الحمص  لمدة أسبوعين 

 أيلول  5 محمد الدباغ لمدة أسبوع اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 أيلول   12 محمد الدباغ لمدة شهر إبعاده عن المسجد األقصى 

اإلبعاد عن المسجد االقصى 
وكفالة مالية بقيمة  

شيكل وكفالة طرف 1500
 شيكل 5000ثالث بقيمة  

 أيلول  12 محمد موسى العباسي  لمدة شهر

 أيلول   14 سامي فتيحة  يوًما  15لمدة  البلدة القديمة اإلبعاد عن 
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 أيلول   14 محمد الشلبي لمدة أسبوعين  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 أيلول   17 سراج النتشة  أشهر 6لمدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 أيلول   17 محمد أبو غنام  أشهر 3لمدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

سكنه في  اإلبعاد عن مكان 
بلدة العيسوية وكفالة مالية  

 ( شيكل1000بقيمة )

 أيلول   20 األسير المحرر مدحت العيساوي  يوماً  25لمدة 

 أيلول   23 أحمد الدالل  أيام  10لمدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 أيلول    23 رائدة سعيد  لمدة أسبوع اإلبعاد عن المسجد األقصى 

محمد طاهر جبارين من بلدة أم  أيام لمدة ثالثة  عن مدينة القدس 
 بلدة الفحم 

 محمد ستيتي من بلدة عكا  

 أيلول  28

 (44الجدول رقم)

 .خالل شهر تشرين األول رصدتيوضح قرارات اإلبعاد التي  (45)الجدول رقم 

 التاريخ  المبعد مدة االبعاد منطقة االبعاد

اإلبعاد عن منزله في العيسوية  
  2500وغرامة مالية بقيمة  

 شيكل 

 تشرين أول   3 األسير المحرر مدحت العيساوي  يوًما   18لمدة 

اإلبعاد عن حي وادي الربابة 
 بسلوان  

 تشرين أول  7 أحمد عوض سمرين  لمدة أسبوعين 

اإلبعاد عن منطقة باب  
العامود والتوقيع على كفالة 

 شيكل  5000مالية بقيمة 

 تشرين أول  8 محمد أبو الحمص  يوًما  15لمدة 

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا  لمدة أسبوع اإلبعاد عن المسجد األقصى 
وخطيب المسجد االقصى الشيخ  

 عكرمة صبري 

 تشرين أول  10
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اإلبعاد عن المسجد االقصى 
 ومنطقة باب العامود 

 تشرين أول  11 فراس األطرش  لمدة أسبوعين 

 تشرين أول  13 إبراهيم الزغل  أيام  5مدة  اإلبعاد عن مدينة القدس 

إبعاد عن شارع يافا، وكفالة  
 شيكل لكل منهم  750

 داوود هارون سمرين  لمدة شهر

 عز يوسف سمرين 

 محمد عيسى سمرين 

 محمد زياد سمرين 

 محمد محمود سمرين

 تشرين أول  13

 30اإلبعاد عن باب العامود 
 مترًا ودفع غرامة مالية 

حتى نهاية شهر تشرين  
 أول

 تشرين أول  14 محمد أبو سنينة 

 تشرين أول  15 يوسف الرشق أيام  10مدة  االبعاد عن المسجد االقصى 

اإلبعاد عن منطقة باب  
 متًرا  150العامود مسافة 

 نسرين سالم  يوًما  15لمدة 

 وشقيقتها ساجدة

 تشرين أول  18

اإلبعاد عن باب العامود 
  1000وكفالة مالية بقيمة  

 شيكل 

 تشرين أول  19 الخياط عبد العزيز  لمدة شهرين

 تشرين أول  19 مصطفى أبو زهرة  أيام  10لمدة  اإلبعاد عن المقبرة اليوسفية 

االبعاد عن محيط باب العامود  
وشارع السلطان سليمان وشارع  

 صالح الدين  

 تشرين أول  20 الطفل مالك الشلبي مدة شهرين 

اإلبعاد عن منطقة باب  
 العامود ومحيطه 

 تشرين أول  20 الصحفي أحمد أبو صبيح  مدة شهر كامل
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اإلبعاد عن منطقة باب  
العامود وشارعي صالح الدين  

 والسلطان سليمان  

 تشرين أول  22 مالك ناصر حمامرة  لمدة شهرين

 تشرين أول  22 إياد صب لبن  لمدة أسبوعين  الشيخ جراح  حيّ اإلبعاد عن 

اإلبعاد عن األقصى وغرامة  
شيكل،   750مالية بقيمة 

 5بقيمة  باإلضافة إلى كفالة  
 آالف شيكل 

 تشرين أول  24 مجد أبو عامر  يوم  60مدة 

عضو قيادة حركة فتح إقليم القدس   االبعاد عن المقبرة اليوسفية 
 عاهد الرشق

 موسى خلف

 تشرين أول  26

 الحاج أمين ابو زهرة   االبعاد عن المقبرة اليوسفية 

 الشاب نواف الساليمة 

 موسى خلف

 تشرين أول  26

 فراس األطرش  لمدة أسبوعين  اإلبعاد عن مقبرة اليوسفية  

 أحمد الطويل

 تشرين أول  27

موظف لجنة مقابر القدس حمزة   أيام  5لمدة  االبعاد عن مقبرة اليوسفية  
 حجازي 

 أول تشرين  27

اإلبعاد عن منطقة الشيخ  
جراح وعدم التحدث مع 

المستوطن اليهودي الذي  
 يوماً   30اعتدى عليه لمدة  

 تشرين أول  29 محمد أبو الحمص  يوماً  15لمدة 

 المجموع   31

 (45الجدول رقم)
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 . خالل شهر تشرين الثاني رصدت( يوضح قرارات اإلبعاد التي 46الجدول رقم )

 التاريخ  المبعد االبعادمدة  منطقة االبعاد

 اإلبعاد عن مدينة القدس  

 شيكل  1000ودفع كفالة مالية بقيمة  

الطفل أشرف كايد  يوماً  30لمدة 
 الرجبي 

 تشرين الثاني  7

 تشرين الثاني  16 هيثم الجعبة  يوًما  15لمدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

اإلبعاد عن المقبرة اليوسفية بالقدس  
 شيكل  5000مالية قيمتها  ودفع كفالة 

 تشرين الثاني  18 محمد العباسي  أيام  10لمدة 

 اإلبعاد عن البلدة القديمة  

 شيكل  500ودفع كفالة مالية بقيمة  

مجد محمد خضر أبو   يوماً  15مدة 
 الحمص 

 تشرين الثاني  19

منعه من التجوال بالبلدة القديمة منعه  
من الدخول إلى األقصى إال عبر باب  

 الجديد 

الطالب حسن أبو سنينة   لم تحدد 
 عاًما(   17)

 تشرين الثاني  21

 تجديد قرار اإلبعاد عن الضفة الغربية. 

ومنعه من المشاركة في فعاليات داخل 
 مدينة القدس المحتلة 

عطوفة محافظ القدس   شهور  4لمدة 
 عدنان غيث 

 تشرين الثاني  25

تجديد قرار اإلبعاد عن المسجد األقصى  
 الُمبارك

موظف األوقاف خميس   د لم يحد 
 شحادة

 تشرين الثاني  26

اإلبعاد عن المسجد األقصى، وكفالة 
  5شيقل، ومخالفة بقيمة  500بقيمة 

 آالف في حال مخالفته شروط اإلبعاد 

 تشرين الثاني  26 أنس قنبر  لمدة شهر

 أيوب زاهدة  لمدة أسبوعين  اإلبعاد عن المسجد األقصى الُمبارك 

 نصري غنايم 

 صالحأحمد 

 تشرين الثاني  27
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 مالك محيسن 

اإلبعاد عن المسجد األقصى الُمبارك 
يومًا، وعن الضفة الغربية   20لـمدة 
يوًما، إضافة لغرامة بقيمة   30لمدة 

 شيقل  2000

عن المسجد األقصى  
يومًا،   20الُمبارك لـمدة 

وعن الضفة الغربية لمدة  
 يوًما   30

نائب مدير األوقاف  
بالقدس  االسالمية  

المحتلة الشيخ ناجح  
 بكيرات 

 تشرين الثاني  28

 تشرين الثاني  28 إسماعيل داود العباسي  لمدة شهرين اإلبعاد عن المسجد األقصى الُمبارك 

 (46) الجدول رقم

 . شهر كانون األول دت خاللالتي رص ( يوضح حاالت االبعاد47الجدول رقم )

 التاريخ  المبعد مدة االبعاد منطقة االبعاد

 زياد أبو هدوان  أيام  10لمدة  الضفة الغربية  اإلبعاد عن 

 عمار الرجبي 

 كانون األول  2

بعاده عن المسجد األقصى وباب  اإل
 العامود  

 كانون األول  9 أحمد درباس يوماً  15لمدة 

اإلبعاد عن المسجد األقصى، وقراًرا اخر 
بمنع رامي من السفر لمدة شهر قابل 

 للتجديد 

 رامي الفاخوري  يوًما  15لمدة 

 وزوجته إيمان أبو صبيح 

 كانون األول  13

 سفيان العجلوني  لمدة أسبوعين  اإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك 

 رشيد الرشق 

 كانون األول  13

 عاًما    17حمزة الطويل   اإلبعاد عن مدينة القدس والضفة الغربية 

 عاًما   17أحمد الجوالني  

 كانون األول  13

 كانون األول  15 هدمي الناصر   بعاد عن المسجد األقصى الُمباركاإل

 اإلبعاد عن المسجد االقصى 

 وعن بلدة العيسوية  

 لمدة شهرين

 أيام  10

 كانون األول  15 صالح أبو عصب 
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إبعاده عن المسجد األقصى، وغرامة  
 شيقل  500بقيمة 

 كانون األول  15 جهاد قوس يوًما  15لمدة 

للمرة  ِمنعه من دخول الضفة الغربية 
باإلضافة إلى قرارات الثالثة على التوالي،

 تقييد حركته داخل مدينة القدس

إقليم  -أمين سر حركة فتح  أشهر إضافية  6لمدة 
 القدس شادي مطور

 كانون األول  23

 عامًا    15خالد عليان  يوماً 15مدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى الُمبارك 

 يحيى جبارين 

 كانون األول  25

 كانون األول  26 خليل ترهوني  أيام  10لمدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 كانون األول  26 رائد زغير  أيام  7لمدة  اإلبعاد عن المسجد األقصى الُمبارك

 األول كانون  28 عمر عابدين  يوًما  15مدة ل اإلبعاد عن البلدة القديمة  

 كانون األول  30 يوسف الرشق يوًما  15مدة ل اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 (47) رقم جدولال
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 عمليات الهدم 

التي رصدت خالل شهر كانون   وقرارات اإلخالء والتجريف ( يوضح عمليات الهدم48الجدول رقم )
 الثاني. 

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

 . ط بهاحيّ هدم أرضية إسمنتية وإزالة الشيك الم
في منطقة جبل  

 المكبر
 قسري هدم 

 أسوارو  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 المواطن   كانون الثاني  4
بطن الهوى    حيّ خالء منزلهم في إ نظام أبو رموز قرارًا ب

ببلدة سلوان لصالح المستوطنين، ويذكر أن المحكمة  
، بحجة أن  2016أصدرت قرار إخالء غيابي عام  

األرض تتبع ليهود اليمن وتمت دون إبالغ العائلة او  
 .استدعائها للمحكمة أو تسليمها بالغات قضائية

بطن   حيّ في 
 الهوى ببلدة سلوان 

 تسليم قرار إخالء

ة متنقلة  حيّ استولت قوات االحتالل على مرافق ص كانون الثاني  5
ومعدات تنزه في قرية النبي صموئيل تعود ملكيتهم  

 .أنس عبيد وماجد عيسى بركات  لمواطنينـل

ة طواقم  مصادر  بلدة النبي صموئيل 
 االحتالل 

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

كرفانات( تعود ملكيته   -بيوت متنقلة   3)مكون من  
 ". حجة عدم الترخيص ـ" للمواطن خليل أبو داهوك ب

هدم طواقم   بلدة بيت إكسا 
 االحتالل 

هدمت قوات االحتالل منزاًل في بلدة النبي صموئيل   كانون الثاني  7
 .كرفانات  3يتكون من  

هدم طواقم   النبي صموئيل بلدة 
 االحتالل 

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

 قسري هدم  رأس العامود  حيّ 
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بهدم جزء من منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق،  
 .ـ"حجة عدم الترخيض"ب

قامت آليات االحتالل بأعمال حفر في ساحة البراق   كانون الثاني  10
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

ساحة البراق في  
 المسجد األقصى

 

حفر  أعمال 
وتجريف طواقم  

 االحتالل 

واصلت قوات االحتالل أعمال التجريف وتخريب في   كانون الثاني  10
منطقة وادي الربابة في بلدة سلوان البالغة مساحته نحو  

مقدسي،   800دونمات ، والذي يقطنه ما يقارب  210
يسعى االحتالل لطردهم من أراضيهم بهدف تنفيذ عدة 

 مشاريع استيطانية.

وادي الربابة ببلدة 
 سلوان

 

تجريف طواقم  
 االحتالل 

هدمت جرافات االحتالل سورًا في بلدة عناتا قرب  كانون الثاني  11
ط بقطعة أرض وقف لصالح المواطن حيّ مدخل البلدة ي

 .نزال محمد علي من مخيم شعفاط المجاور للبلدة

هدم طواقم   بلدة عناتا 
 االحتالل 

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

ا  بحجة عدم الترخيص وكان المواطن قد دفع سابقً 
 .لف شيقلأ 43قيمتها   ت صلو غرامات ومخالفات 

 قسري هدم  بلدة بيت حنينا 

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

على الجزء المتبقي من ماكنيات طباعة وأجهزة  
  .حاسوب 

طواقم   ةمصادر  ممتلكات  ةمصادر 
 االحتالل 

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

واد الدم  حيّ في 
 ببلدة بيت حنينا 

هدم طواقم  
 االحتالل 

هدمت طواقم االحتالل بركسين للخيول والمواشي في  كانون الثاني  21
شقيرات قرية جبل المكبر يعودان للمواطنين أيوب 
 .وبسام شقيرات بحجة البناء دون ترخيص 

هدم طواقم   بلدة جبل المكبر 
 االحتالل 
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هدمت طواقم االحتالل مزرعة لتربية الخيول في منطقة   كانون الثاني  25
متر تعود  200مرج العناتي في بلدة عناتا بمساحة 

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

 .وأمين جعافرة )هدم محطة وقود(

هدم طواقم   بلدة عناتا 
 ل االحتال

أجبرت قوات االحتالل أهالي قرية الجيب، على إزالة   كانون الثاني  26
 .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  

موسى صرايعة واستولت على  للمواطن اسماعيل 
 .المعدات المتبقية

هدم طواقم   بلدة السواحرة
 االحتالل 

فككت قوات االحتالل منشأتين زراعيتين تستخدمان   كانون الثاني  27
لتربية المواشي في تجمع أبو فالح وبئر المسكوب في 

منطقة الخان األحمر وصادرت معداتهما دون أي 
 .إخطارات مسبقة

فالح /  تجمع أبو 
 الخان االحمر 

هدم ومصادرة  
 طواقم االحتالل  

 (48الجدول رقم )

 .شهر شباط خالل رصدتالتي  وقرارات اإلخالءوالتجريف  عمليات الهدم( يوضح 49الجدول رقم )

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

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

 ألف شيقل.  24

رأس   حيّ في 
العامود في بلدة 

 سلوان

 قسري هدم 

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

فة إلى عام وباإلضا  17الترخيص ويذكر أنها قائمة منذ 
 تحرير مخالفات وصلت قيمتها لنصف ميلون شيقل.

رأس   حيّ في 
العامود ببلدة 

 سلوان

 قسري هدم 
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هدمت سلطات االحتالل منزال من طابق واحد قيد  شباط 3
متر  تعود ملكيتهم إلى   70نشاء وأسوار بطول اإل

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
القديمة بحجة عدم الترخيص تعود ملكيتها إلى عائلة  

 عام.  53الشاويش ويذكر أنها قائمة في مكانها منذ 

إزالة طواقم  في البلدة القديمة
 االحتالل 

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

 يوسف.

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

هدم طواقم  
 االحتالل 

أصدرت محكمة االحتالل قرارًا بإخالء منازل عائلة   شباط  10
عليان في قرية بيت صفافا وتهديد بيعها في المزاد 

 . "حجة عدم تسديد الضرائب ـ"ب ،العلني

 قرار إخالء قرية بيت صفافا 

  جّراحالشيخ  حيّ هدمت سلطات اإلحتالل مغارة في  شباط  10
 كانت تسكنها عائلة خنفر. 

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

هدم طواقم  
 االحتالل 

بدأت سلطات االحتالل بشق الطريق االلتفافي الرئيس   شباط  11
تمهيدًا    ،الزعّيملربط بلدة عناتا بالعيزرية وإزالة حاجز 

 ". E1لتنفيذ المخطط االستيطاني الخطير المعروف بـ"

بلدات عناتا   
 الزعّيم والعيزرية و 

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  ²م90تفكيك غرفة خارجية مساحتها )

البناء دون  حجة ـ"المسجد األقصى الُمبارك مساء اليوم ب
مقدسيًا(  70، وكان يستفيد منها حوالي )"ترخيص 

 وُتستخدم إلستقبال الضيوف.

مطلة على المسجد  
 األقصى 

 قسري هدم 

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

في منطقة الشياح  
 ببلدة سلوان  

 قسري هدم 
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أصدرت محكمة االحتالل المركزية قرارًا بالرفض   شباط  14
لالستئناف الذي قدمته أربع عائالت: )اسكافي، الكرد،  

في القدس،  جّراحالشيخ  حيّ الجاعوني، والقاسم( من 
للمطالبة بوقف إخالئها من منازلها لصالح  

آيار   2وأمهلت العائالت حتى تاريخ   ،المستوطنين
 لتنفيذ قرار اإلخالء.  2021

 قرار إخالء جّراح الشيخ حيّ في 

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 هللا   شباط  14
 المكون من شقتّين.من بلدة شعفاط على هدم منزله 

 قسري هدم  بلدة شعفاط في 

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

  5(، وقائم منذ )²م 90ويذكر أن المنزل تبلغ مساحته )
 سنوات(.  

صور  في بلدة 
 باهر 

 قسري هدم 

ون سابق إنذار منزاًل وسورًا  هدمت قوات االحتالل د  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  90مساحته ) 
 من الباطون والحجر هدم في شهر آب الماضي. 

هدم طواقم   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 

طة بقطعة أرض، تعود حيّ األسالك الشائكة الم ةزالإ شباط  16
 ملكيتها لعائلة )طلب(.

في بلدة جبل  
 المكبر

إزالة طواقم 
 االحتالل 

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

(، دون إخطاره مسبقًا بذلك، ويذكر ²م  60مساحتهما ) 
عامًا( وكانت   50أنها كانت مشيدة منذ أكثر من )

في بلدة صور  
 باهر 

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

 .المحال التجارية بحجة البناء دون ترخيص 
هدمت آليات االحتالل بناية تسكنها عائلة مسؤول   شباط  22

ة  حيّ حراس المسجد األقصى الُمبارك خالل الفترة الصبا
  370فادي علي عليان، المؤلفة من طابقين بمساحة ) 

أربع شقق سكنية، تعود له ولشقيقيه مراد  ( تضم²م
  12فردًا منهم   17وأمجد ولوالدهم، ويقطن فيها )

وكانت محكمة   ،طفاًل(، وهي مشيدة منذ عشرة أعوام
االحتالل قد رفضت في الثامن من آب من العام  

 الماضي تجميد قرار هدم منزل العائلة.

قرب مدخل بلدة  
 العيسوية 

هدم طواقم  
 االحتالل 

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   1500األراضي المستهدفة تقدر بـِ) 
االحتالل أصحابها من العمل فيها أو استصالحها،  

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

تجريف طواقم   بلدة أبو ديس في 
 االحتالل  

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

 .(E1)المخطط االستيطاني المعروف ب 

تجريف طواقم   الزعّيم بلدة في 
 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 
 سلوان  ببلدة

تجريف طواقم  
 االحتالل  

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

هدم قوات  في بلدة العيسوية 
 االحتالل 

 (49الجدول رقم )
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 . خالل شهر آذار ترصدالتي  وقرارات اإلخالء والتجريف عمليات الهدم( يوضح 50الجدول رقم )

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

 ته التجارية بحجة "البناء دون أ هدم منش
 ترخيص".  

المنطقة  
الصناعية شمال  

 القدس

 هدم قسري 

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

المنطقة  
الصناعية شمال  

 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
لعائلة المواطن الُمْقَعد حاتم   مؤلف من طابقين يعود 

حسين أبو ريالة "دون سابق إنذار"، وُيذكر أنها  المرة 
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
حال عدم قيامه بالهدم  ساعة في   24منزله خالل 

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

 إنذار بالهدم  بلدة بيت إكسا 

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

على قرار المحكمة القاضي   جّراحالشيخ  حيّ من 
 بإخالئهم من منازلهم لصالح المستوطنين. 

تسليم قرار   جّراح الشيخ حيّ 
 إخالء

هدمت سلطات االحتالل بركًسا ومخزًنا يعود لعائلة   آذار  3
 غيث.  

رأس خميس   حيّ 
 بمخيم شعفاط 

هدم طواقم  
 االحتالل 

اإلنشاء مؤلفة  هدمت سلطات االحتالل بناية سكنية قيد  آذار  3
أربع شقق تعود للمواطن خليل  على وي  تمن طابقين تح

 . أبو ميالة

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

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

هدم طواقم   بلدة العيسوية 
 االحتالل 

رفضت محكمة االحتالل المركزية طلبات االستئناف   آذار  4
  جّراحالشيخ  حيّ المقدمة من ثالث عائالت مقدسية من  

فرض على المستأنفين  اد والدجاني والداودي( و هم )حمّ 
شيكل( لصالح المستوطنين وأمهلتهم   ألف 20دفع مبلغ )

 .حتى األول من آب إلخالء منازلهم

تسليم قرار   جّراح الشيخ   حيّ 
 إخالء

ى أبو ريالة على  حيّ أجبرت سلطات االحتالل المواطن ي آذار  6
استكمال هدم ما تبقى من منزله قسرًا، وسبق أن أجبر  
االحتالل المقدسي أبو ريالة على هدم أجزاء من منزله 

 . 2020شباط لعام   20 في

 هدم قسري  بلدة العيسوية 

هدم طواقم   الزعّيم قرية  الزعّيم في قرية هدمت جرافات االحتالل محطة للوقود  آذار  7
 االحتالل 

مبان( في قرية   10أخطرت سلطات االحتالل بهدم ) آذار  9
الجيب، وذلك بعد أن داهمت مباني المواطنين بمحاذاة  

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

 تعود لعائلة أبو حمود، وزعل.

تسليم  قرية الجيب 
 إخطارات هدم 

ألغت بلدية االحتالل في القدس كافة االتفاقيات المتعلقة   آذار  10
البستان، ورفضت المخططات الهندسية التي   يّ حب

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

. حيّ أوامر الهدم التي أصدرتها بحق المنازل في ال
وكانت قد أبلغت بلدية االحتالل محامي العائالت في  

كاماًل، بغية إقامة   حيّ الهدم عن  البستان نّيتها   حيّ 
"حديقة وطنية توراتية"، والذي أكد أن عملية الهدم  

البستان في   حيّ 
 بلدة سلوان

 إخطار هدم 
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فردًا أغلبهم من  1550منزل وستُشّرد نحو   100ستطال 
 األطفال والنساء. 

َهدمت طواقم بلدية االحتالل وجرافاتها ما تبقى من بناية  آذار  14
باإلضافة إلى إزالة    "أعمدة بناء وأسوار"،عائلة عليان 

ط ركام البناية في بلدة حيّ الصاج الذي وضع في م
وسّلمت العائلة قرارًا إلزالة وتنظيف ركام    العيسوية، كما

أيام وإال سيتم فرض غرامات  10البناية المهدومة خالل 
مالية إضافية على العائلة، وُيذكر أن سلطات االحتالل 

كما   ،شباط الماضي 22عائلة عليان في َهدمت بناية 
وَهدمت الخيام التي وضعت في المكان مرتين منذ بداية  

 .شهر آذار الجاري 

 بلدة العيسوية 
 

 

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

 إخطار هدم  بلدة سلوان

المواطن محمد أبو حسين على  أجبرت بلدية االحتالل  آذار  15
عامًا، وهو    20هدم محله التجاري قسرًا والقائم منذ 

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

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

 ي هدم قسر  بلدة جبل المكبر 

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

 .2014المنزل منذ عام  

 هدم قسري  بلدة سلوان

فككت قوات االحتالل ثالثة مساكن "بركسات" في بلدة  آذار  16
، واستولت على "كونتينر" قرب مفرق الزعّيم
وُيذكر أن المساكن تعود للشقيقين مراد وعمران    ،البلدة

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

هدم طواقم   الزعّيم بلدة 
االحتالل  
 ة ومصادر 
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أجرت قوات االحتالل عمليات تجريف في جدار الفصل  آذار  16
العنصري بمنطقة شارع المطار ببلدة كفرعقب، وسط 

 .مكثف لشرطة االحتالل في المنطقةانتشار 

عمليات   بلدة كفرعقب 
 تجريف 

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

المطار ببلدة كفرعقب، كما هددت بهدم محال تجارية  
 .حيّ أخرى في ال

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  

 .منشأة تجارية قسرًا في بداية الشهر الجاري 

هدم طواقم   بلدة كفرعقب 
 االحتالل 

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

 هدم قسري  بلدة سلوان

أجبرت سلطات االحتالل الشقيقان خالد ومنير العباسي  آذار  17
ويذكر أن المنزلين   ،على تفريغ منزليهما تمهيدًا لهدمهما

  3أفراد، بينهم   7ويضمان   2016مقامان 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

على منزلين يعودان  ألصقت قوات االحتالل أمرين هدم   آذار  18
 .لعائلتين في بلدة العيسوية

 إخطارات هدم  بلدة العيسوية 

أجبرت سلطات االحتالل المواطن رجائي طالل عطية    آذار  21
المدارس ببلدة العيسوية   حيّ على هدم منزله قسرًا في 

 بعد تسليمه قرارًا بالهدم.  ، بحجة "البناء دون ترخيص"

 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. 

رأس خميس   حيّ 
 بمخيم شعفاط 

 هدم قسري 

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

 قسري هدم  بلدة العيسوية 
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هدمت جرافات االحتالل شقتين سكنيتين تعودان   آذار  24
للشقيقين خالد ومنير العباسي بحجة "البناء دون  

 ترخيص" 

الصلعة ببلدة  حيّ 
 جبل المكبر 

هدم طواقم  
 االحتالل 

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

رأس خميس   حيّ 
 اط بمخيم شعف

هدم طواقم  
 االحتالل 

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

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

حجة أن سلطة  "جرافات وجرارات لنقل مواد البناء"، ب
الطبيعة تمنع العمل باألرض، ويذكر أنها المرة الثانية  

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

مصادرة   واد الجوز حيّ 
 معدات

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

 .قبل نحو شهر

 هدم قسري  واد الجوز حيّ 

أجبرت بلدية االحتالل المواطن إحسان أبو السعود على  آذار  30
 إكمال هدم منشأة تجارية.  

رأس العامود  حيّ 
 بسلوان 

 هدم قسري 

 (50الجدول رقم )

 نيسان.خالل شهر   رصدتوقرارات اإلخالء التي والتجريف ( يوضح عمليات الهدم 51الجدول رقم )

 نوع الهدم المكان  البند التاريخ 
جّرفت آليات االحتالل أراٍض فلسطينية، تقع ما بين   نيسان  4

والعيسوية )من الجهة الشرقية(، فشرعت  الزعّيمبلدتي 
بتجريفها وفتح طريق فيها، ضمن مخططات سلطات 

وهي تعود لعائلتي   ،E1االحتالل في تنفيذ مشروع 
مصطفى وأبو ريالة من بلدة العيسوية، ويذكر أن 

العائالت حاولت زرع األراضي باألشتال والمزروعات، 
 لكنها تفاجأت بعملية التجريف.

  مالزعيّ بلدتي 
 والعيسوية 

تجريف أراض  
من ِقبل طواقم  

 االحتالل 
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أجبرت بلدية االحتالل المواطن عامر شقيرات على   نيسان  4
 هدم منزله ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص. 

 هدم قسري  بلدة جبل المكبر 

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

عامًا يحاول االحتالل ومستوطنوه   30على مدار 
جاهدين انتزاع المنزل من مالكيه وإخالء ساكنيه منه، 

وخالل الجلسة تضامن نشطاء أمام المحكمة دعمًا  
 للعائلة.

 قرار إخالء بلدة سلوان

صادرت قوات االحتالل بسطات للباعة في منطقة باب  نيسان  7
 المجلس

مصادرة   قديمةالبلدة ال
 ممتلكات 

هدمت آليات االحتالل العديد من المنشآت في بلدة  - نيسان  7
العيسوية وصادرت عددًا من الخيول، ويذكر أن آليات  
االحتالل اقتحمت مزرعة تعود للمواطن ماجد دياب،  

 وشرعت بتجريفها وكل ما هو قائم عليها. 
 
بركسين(  هدمت طواقم االحتالل غرفتين )عبارة عن  -

وكراج لآلليات الثقيلة، وغرفة للخيل، كما هدمت 
األسوار التي حولها، علمًا بأن مساحة المزرعة تبلغ ما  

 (. ²م700  –  600بين )
هدمت مزرعة ثالثة تعود لعائلة أبو الحمص تحوي  -

مخزنًا كبيرًا )كونتينر(، وصادرت الخيل الذي كان 
 .فيها

 
هدمت طواقم االحتالل ثالث منشآت، بعد اقتحامها   -

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

درويش، و الحمص، وللمواطنين ماجد المزرعاوي، 
بحجة "عدم الترخيص" وُيشار إلى أن عمليات الهدم 

ن قطع مركبات شملت منشأتين وهما عبارة عن مخاز 

هدم طواقم   بلدة العيسوية 
االحتالل  
 ومصادرة 
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تعود لعائلة أبو الحمص، فيما هدمت للمزرعاوي  
 ودرويش كراج مركبات وغرفتين.

دونمًا( من أراضي   13استولت قوات االحتالل على ) نيسان  8
كم   1بلدة حزما، بحجة "شق شارع جديد" يبلغ طوله  

 مترًا. 16وعرضه 

رة  مصاد  بلدة حزما
 أراضي 

سلوان على   حيّ مجموعة من المستوطنين في  ىاستول نيسان  8
دونم   1.5بنايات سكنية وقطعة أرض مساحتها نحو   3

لصالح جمعية "عطيرت   حيّ في الحارة الوسطى في ال
كوهنيم اإلستيطانية"، وقامت بوضع غرفتين سكنيتين 

باإلضافة إلى درج جاهز، كما وضعت كاميرات مراقبة  
ايات السكنية، وفتحت مدخاًل جديدًا ألحد على البن
 . البنايات 

استيالء على   بلدة سلوان
منازل 

 وأراضي

صادرت قوات االحتالل مالبس خاصة بالمتطوعين،   نيسان 11
 .أثناء عملهم في تنظيف باحات المسجد 

مصادرة   المسجد األقصى
 ممتلكات 

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

مصادرة   باب العامود 
 ممتلكات 

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

وطالبت أصحابها بمراجعة البلدية خالل فترة زمنية  
بنايات  معينة، كما قام مفتش البلدية بتصوير عدة 

 ومنازل وشوارع في البلدة.

استدعاءات  بلدة العيسوية 
لمراجعة بلدية  

 االحتالل 

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

 وسلمت البعض إنذارات هدم.

استدعاءات  بلدة سلوان
لمراجعة  

 البلدية
أجبرت بلديه االحتالل المواطن أمجد مسلم جعابيص،   نيسان 20

من بلدة جبل المكبر على هدم منزله قيد اإلنشاء،  
بحجه "عدم الترخيص". وكانت سلطات االحتالل قد 

أمهلت المواطن جعابيص خمسة أيام لهدم منزله ذاتيًا  
 وإال سيتم تغريمه ماليًا عن طريق بلديه االحتالل. 

 هدم قسري  بلدة جبل المكبر 



165 
 

  حيّ سلمت سلطات االحتالل عددًا من األهالي في   نيسان 21
 عبيد ببلدة سلوان أوامر تحذير وهدم.

تسليم أوامر  بلدة سلوان
 هدم 

سلمت بلدية االحتالل أمر إزالة لبرميل وأعمدة حديدية   نيسان 21
وادي حلوة ببلدة سلوان،   حيّ من أمام منازل أهالي في 
االستيالء على موقف للمركبات بعد محاولة مستوطنون 

 في المكان. 

تسليم أمر  بلدة سلوان
 إزالة

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بركسًا يعود للمواطن   نيسان 28
أيمن علي حسين السيايله بمنطقة واِد الجمل في بلدة 

 العيزرية.

 هدم طواقم  بلدة العيزرية

 (51الجدول رقم )

 وقرارات اإلخالء التي تمت خالل شهر أيار. والتجريف الهدم ( يوضح عمليات 52الجدول رقم )

 اإلجراءات المكان  البند التاريخ 
قرار مؤقت بتجميد إجراءات تسجيل العقارات في كبانية   أيار  3

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

بتجميد إجراءات تسجيل العقارات في كبانية "أم هارون"  
بالقدس المحتلة   جّراحالشيخ  حيّ في الجزء الغربي من 
 بأسماء المستوطنين.  

وقّررت محكمة االحتالل تجميد أي إجراءات للتسجيل  -
الفترة إلى   في الطابو أو إجراءات للتسوية خالل هذه

 ن صدور قرار جديد.حيّ 
يقضي القرار بتجميد التسجيل وإعطاء مهلة للطرف -

القيم العام على أمالك اليهود  –اآلخر )حكومة االحتالل
حزيران   3في شرقي القدس( للرد على الدعوى حتى 

 المقبل.

 قرارات إخالء جّراح الشيخ   حيّ 

  حيّ ال أهالي قررت المحكمة اإلسرائيلية العليا إمه - أيار  3
وجمعيات المستوطنين حتى يوم الخميس   جّراحالشيخ 

للوصول إلى إتفاق في ما يتعلق   6/5/2021الموافق 
 .حيّ بأوامر إخالء المنازل في ال

 قرار إخالء جّراح الشيخ   حيّ 
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ُث عرضت قاضية المحكمة العليا على أهالي الشيخ  حيّ 
صفقة المستأجر المحمي أو اإلخالء الفوري،  جّراح

وا بأنهم مستأجرين فوعرض عليهم أن يقروا ويعتر 
محميين واقرارًا بملكية األرض والمنازل للجمعيات 

بشكٍل قاطع،    حيّ االستيطانية وهو ما رفضه أهالي ال
وتنص صفقة الموارثة على تسجيل ملكية منازل الشيخ  

، وفي حال  حيّ بإسم فرد من كل عائلة في ال جّراح
وفاته أو اقامة المشروع االستيطاني المخطط له في  

 خالء العائالت بدون أي حقوق.إيتم  حيّ ال
قضت محكمة االحتالل الُعليا في القدس، بتحديد  - أيار  6

جلسة للبت في قضية إخالء أربع عائالت فلسطينية  
، حتى العاشر من  جّراحالشيخ   حيّ في  ممن منازله

وكانت العائالت الفلسطينية ) القاسم   ،شهر أيار الجاري 
واسكافي والكرد والجاعوني(، قّدمت رّدها أمام محكمة  

االحتالل، بعدم التوصل إلى أي اتفاق أو قبول أي  
تسوية مع المستوطنين، والتي تتضمن انتزاعًا لحق  

 الفلسطينيين في األراضي والبيوت وَمنحها للمستوطنين. 
 
محاكم االحتالل في   احجرّ الشيخ  حيّ أبلغ أهالي  -

القدس رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن  
أمهلتهم محكمة االحتالل العسكرية، إلبرام اتفاق مع  
المستوطنين حول ملكية األرض والمنازل الواقعة في 

والتي ُيهدد االحتالل بإخالء ساكنيها في أية   حيّ ال
بًا جديدًا  وُيشار إلى أن األهالي قدموا أيضًا طل ،لحظة

لإلذن باالستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية من  
 . جّراحأجل تثبيت ملكية األراضي ألهالي الشيخ 

  

غّرد نائب رئيس بلدية االحتالل حول شراء اليهود  أيار  6
لذلك أصدر  والحقاً  ،عشرات األراضي في بيت حنينا

أهالي بيت حنينا بيانًا ينفي القيام بأي عملية بيع،  

استيالء على   بيت حنينا 
 أراضي 
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هم الثابت بأن أرض فلسطين وقفية  قفمؤكدين على مو 
 يحرم شرعًا تمليك المستوطنين.

أجلت محكمة االحتالل اْلَبّت في إخالء منازل أهالي   أيار  9
في غضون  ، وستعقد جلسة بديلة جّراحالشيخ   حيّ 

 شهر. 

 قرارات إخالء جّراح الشيخ   حيّ 

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

سلوان، ويذكر أن الجلسة كانت للنظر في قرارات  
بطن   حيّ في   86تهجير ستة شقق سكنية من أصل 

 الهوى ببلدة سلوان. 

 قرارات إخالء بلدة سلوان

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

، حيّ وذلك بعد مداهمة البلدية لمنزلين في ال ،سالقد 
أصحابها إخطارين لمراجعة البلدية، بحجة البناء  موتسلي

 دون ترخيص.  
سلمت طواقم بلدية االحتالل عائلة صيام قرار بهدم  -

 منزلهم في بلدة سلوان. 

 قرارات هدم  بلدة سلوان

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

 قرار إخالء بلدة سلوان

 (52الجدول رقم )

 خالل شهر حزيران.  رصدتوقرارات اإلخالء التي  والتجريف ( يوضح عمليات الهدم53الجدول رقم )

 اإلجراءات المكان  البند التاريخ 
االحتالل عددًا من المنشآت التجارية،  َهَدَمْت سلطات  حزيران 2

في بلدة ِحزما، ويذكر أن جرافات االحتالل َهدَمْت 
منشآت تجارية قرب حاجز حزما العسكري، تعود 
 للمواطن أسامة الخطيب، بُحجة عدم الترخيص. 

هدم طواقم   في بلدة ِحزما
 االحتالل 

بطن    حيّ َهدَمْت قوات االحتالل خيمة االعتصام في  حزيران 3
الهوى وقامت بتخريبها بالكامل، وذلك بعد اقتحامهم 

 بطن الهوى ببلدة سلوان. حيّ 

بطن   حيّ في 
 الهوى 

هدم طواقم  
 االحتالل 
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َصاَدَرْت قوات االحتالل سماعات الصوت من خيمة   حزيران 4
 بطن الهوى ببلدة سلوان. حيّ التضامن في  

بطن   حيّ في 
 الهوى 

مصادرة  
 ممتلكات 

ت االحتالل المواطن المقدسي مهند بشير، أجبرت سلطا حزيران 7
البشير ببلدة جبل المكبر،   حيّ على هدم منزله في 

بضغط من بلدية االحتالل، بحجة البناء دون ترخيص،  
  5مترًا مربعًا، ويعيش فيه   150وتبلغ مساحة المنزل 

 أطفال.  3أفراد بينهم 

في بلدة جبل  
 المكبر

 هدم قسري 

  حيّ سلمت بلدية االحتالل بالغات لبعض سكان  حزيران 7
يومًا أو  21البستان ببلدة سلوان، لهدم منازلهم خالل 

أن تقوم جرافات البلدية بهدمها وتغريم السكان كلفة  
 الهدم.

البستان   حيّ في 
 ببلدة سلوان 

تسليم بالغات  
لمراجعة بلدية  

 االحتالل 

رفض ما ُيسمى بالمستشار القضائي لحكومة االحتالل،  حزيران 7
، تاركًا القرار جّراحالشيخ  حيّ التدخل في قضية 

الذي  حيّ للمحكمة العليا اإلسرائيلية، ما يضع أهالي ال
عائلة أمام خطر    28فرد ضمن   500يزيد عددهم عن  
 التهجير الفعلي. 

 قرار إخالء جّراح الشيخ   حيّ 

الحتالل ِبِشّق طريق استيطانية قرب شرعت جرافات ا حزيران 8
مدخل بلدة ِحزما الرئيسي، تمتد من مدخل البلدة حتى  

جبع الرئيسي،   -منطقة الشعب القريبة من شارع ِحزما 
 وتعود ملكية األراضي إلى عدد من عائالت البلدة.
جاء ذلك بعد أن رفضت محكمة االحتالل "العليا"  

أشهر،   3نحو   لاللتماس الذي قدمه أهالي ِحزما قبل
ِضّد وضع االحتالل اليد على األراضي المجاورة  

 للطريق االستيطانية المذكورة.

 تجريف أراضي  بلدة ِحزما

اقتحمت طواقم بلدية االحتالل بلدة جبل المكبر،   حزيران 9
وصورت منازل األهالي في البلدة، ووزعت أوامر 

 مراجعة لمكاتب البلدية.

بالغات  تسليم  بلدة جبل المكبر 
لمراجعة بلدية  

 االحتالل 
طلبت المحكمة العليا التابعة لالحتالل، من "قلم   حزيران 9

المحكمة" تعيين موعد جلسة استماع لطلب االستئناف  
 قرارات إخالء  جّراح الشيخ   حيّ 
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المقدم باسم عائالت: الكرد، الجاعوني، القاسم،  
واسكافي، خالل السنة الحالية للمحاكم أي حتى  

ار  ، ويأتي ذلك بعد رفض المستش7/2021/ 20
،  جّراحالشيخ  حيّ القضائي، التدخل في قضية وحدات 

بحجة أن القضية حقوقية تعتمد على قرارات وإجراءات 
 وبيانات معقدة.

هدمت قوات االحتالل غرفة زراعية وجرفت أراضي في   حزيران  10
بلدة العيسوية، ويذكر بأنه تم هدم غرفة زراعية وجرفت 
أراضي في حدود البلدة الشرقية، تعود للمواطنين: محمد  

سن، أحمد عبد النبي محمود، أمجد حيّ عبد حسين م
ث جرفت األسالك واألسوار  حيّ حسن علي مصطفى، 

طة وهدمت غرف زراعية، بعد تسليمه أمر هدم  حيّ الم
 . "مباشر من بلدية "بيت ايل

هدم طواقم   في بلدة العيسوية 
 االحتالل 

أجلت محكمة االحتالل في القدس الحكم في االستئناف   حزيران  10
المقدم ضد قرار تهجير عائلتي سالم غيث وجواد أبو  

 .7/2021/ 8ناب، حتى تاريخ 

تأجيل قرار  بطن الهوى  حيّ 
 إخالء

َبت قوات االحتالل خيمة عسكرية قرب مدخل بلدة  حزيران  13 نصَّ
ِحزما، وواصلت جرافاتها تجريف األراضي قرب مدخل 

  16ِحزما الرئيسي، وشق شارع يمتد كيلو متر بعرض 
 مترًا من أراضي البلدة 

نصب خيمة   في بلدة ِحزما
 لالحتالل

هدمت قوات االحتالل مسكنين واستولت على   حزيران  14
محتوياتهما قرب قرية مخماس، وتبلغ مساحة كل منهما 

مترًا مربعًا، واستولت على ألواح الطاقة  30نحو  
الشمسية التي تغذيها شرق قرية مخماس، وتعود ملكية  

 المسكنين للشقيقين سالم ومحمد فريج زواهرة. 

هدم طواقم   في بلدة مخماس 
 االحتالل 

البستان   حيّ سلمت بلدية االحتالل أصحاب منازل من  حزيران  14
بسلوان، استدعاءات للتحقيق والمثول أمام مفتشي  
البلدية، بزعم أن أصحاب المنازل لم ينفذوا أوامر  

 محكمة االحتالل بهدم منازلهم.

تسليم بالغات   البستان  حيّ من 
لمراجعة بلدية  

 االحتالل 
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قامت طواقم االحتالل بتجريف قطعة أرض وإغالق  حزيران  16
باس في بلدة العيسوية، كما  مداخل مغارة لعائلة در 

 قامت بإزاحة "كونتينر" عن قطعة األرض.

تجريف أراضي   في بلدة العيسوية 
بجرافات طواقم  

 االحتالل 
سلمت طواقم بلدية االحتالل مجموعة من االستدعاءات  حزيران  17

راس العامود ببلدة سلوان لمراجعة   حيّ ألهالي في 
 البلدية.

راس   حيّ في 
 العامود

تسليم بالغات  
لمراجعة بلدية  

 االحتالل 
حددت سلطات االحتالل موعد االستئناف في قضية   حزيران  19

، وهي:  جّراحالشيخ  حيّ تهجير أربع عائالت في 
  2021/ 2/8)الكرد والقاسم والجاعوني واسكافي( في 

 في محكمة االحتالل العليا. 

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

تحديد موعد 
 لقرارات االخالء 

أجبرت بلدية االحتالل المواطن مصعب سامي   زيران ح 21
الصلعة   حيّ جعابيص على هدم منشأته التجارية في 

 فيبلدة المكبر ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص.

الصلعة   حيّ في 
 ببلدة المكبر 

 هدم قسري 

َتمَّ إلغاء االلتماس المقّدم للمحكمة المركزية التابعة   حزيران  21
منشأة في بلدة حزما،  16القدس لهدم لالحتالل في 

حسب ما أعلن المحامي مدحت ديبه، ويذكر أن هذه  
المحالت قائمة من عشرات السنين، وملكيتها تعود 

وكانت جمعية   ،ألهالي حزما، تحديدًا لعائلة الخطيب 
“رجابيم” االستيطانية قدمت في شهر تشرين ثاني من  

تجاريًا في   محالً  16التماسًا ضد  2020العام الماضي  
البلدة )قرب الحاجز العسكري(، ُقدم ضد كل من 
)اللجنة اللوائية والمحلية للتنظيم والبناء في بلدية 

االحتالل في القدس، رئيس بلدية االحتالل موشيه  
ليئور الشرطة، القائم بأعمال حكومة االحتالل في  

الضفة الغربية، وزارة الصحة والبيئة لحكومة االحتالل،  
المسؤولة عن مشاريع ومصادرات األراضي في   اإلدارة

وزارة جيش االحتالل(، وكان الهدف من هذا االلتماس،  
َحّث هذه الجهات جميعها والضغط عليها للعمل على  
تنفيذ أوامر هدم أو أوامر إخالء أو مصادرة في هذه  

إلغاء التماس  في بلدة حزما
 منشأة  16لهدم 
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المنطقة، الجمعية تّدعي بأن هذه المنطقة التي ُتقام  
تعتبر نواة لمنطقة صناعية  عليها المحال التجارية،  

 ابتدائية.
  حيّ سلمت طواقم بلدية االحتالل أصحاب بيوت من  حزيران  21

البستان إنذارات هدم جديدة واستدعتهم للمثول أمام  
 محققي البلدية.

تسليم أوامر  البستان  حيّ في 
هدم وبالغات  
لمراجعة بلدية  

 االحتالل 
أجبرت سلطات االحتالل المواطن عبد الرحمن أحمد   حزيران  22

طوابق في بلدة    3عبيد على هدم بنايته المكونة من 
العيسوية، ويذكر بأن بلدية االحتالل بالقدس أخطرت 

ألف شيقل في حال لم يهدمه، بحجة   400عبيد بدفع 
 أن البناء غير قانوني.

 هدم قسري  في بلدة العيسوية 

َنفََّذْت طواقم االحتالل عملية هدم طالت إسطباًل للخيول   حزيران  23
 في بلدة بيت صفافا. 

في بلدة بيت  
 صفافا 

هدم طواقم  
 االحتالل 

هدمت طواقم بلدية االحتالل شقة سكنية داخل إحدى   حزيران  23
البنايات في بلدة العيسوية، بواسطة آليات َقص ورافعة، 

 حلولو.تعود للمواطن موسى إسماعيل 

هدم طواقم   في بلدة العيسوية 
 االحتالل 

صادرت بلدية االحتالل برفقة شرطة االحتالل سواتر   حزيران  23
 واِد حلوة ببلدة سلوان. حيّ بالستيكية من 

مصادرة   واِد حلوة حيّ من 
 مملتكات 

أجبرت بلدية االحتالل المواطن حمزة محمود أبو   حزيران  26
مترًا، في  32سلعوم، على هدم غرفة سكنية مساحتها  

 الثوري.  حيّ 

 هدم قسري  الثوري  حيّ في 

هدمت طواقم بلدية االحتالل منزل المواطن فضل  حزيران  29
 سويح ببلدة سلوان. حيّ العباسي في  

سويح   حيّ في 
 ببلدة سلوان 

هدم طواقم  
 حتالل بلدية اال

  حيّ هدمت طواقم بلدية االحتالل منشأة تجارية في  حزيران  29
البستان ببلدة سلوان تعود ملكيتها للمواطن نضال  

الرجبي، بعد رفضه تنفيذ إخطار ُمسبق ِبهدمها ذاتيًا،  
ويذكر بأن هذا المحل التجاري عبارة عن “ملحمة”  

 فردًا.  15كانت ُتعيل 

البستان   حيّ في 
 ببلدة سلوان 

هدم طواقم  
 بلدية االحتالل 
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تعود    االحتالل بلدة صور باهر بركساّ هدمت طواقم بلدية   حزيران  30
 للمقدسي محمود بسيط. 

 

في بلدة صور  
 باهر 

هدم طواقم  
 بلدية االحتالل 

 (53الجدول رقم )

وقرارات االخالء والهدم التي رصدت خالل شهر   والتجريف ( يوضح عمليات الهدم54الجدول رقم )
 . تموز

 التاريخ  البند  المكان  نوع الهدم 

أخطرت سلطات االحتالل المواطن خضر   ياصول، سلوانوادي  هدم قسري 
عودة من َحيَّ واِد ياصول في بلدة سلوان، 

 بهدم منزله ذاتيًا.

 تموز  1

استيالء على  
 أمالك

 

"حوش الفاخوري" بَحيَّ  
 واِد حلوة ببلدة سلوان 

استولى مستوطنون بعد منتصف الليلة 
الماضية على بناية سكنية مؤلفه من  

مترًا   160ا اإلجمالية  طابقين مساحتهم 
 مربعًا.

 تموز  2

 َحيَّ الشيخ جّراح  هدم قسري 

 

أجبرت بلدية االحتالل في القدس المواطن 
المقدسي بدر أبو الدولة، على هدم منزل 

بشكل   عاماً  18نجله أيمن القائم منذ 
 قسري.

 تموز  2

بالقرب من بلدة بيت   هدم قسري 
 صفافا 

القدس المواطن أجبرت بلدية االحتالل في 
المقدسي عزات زيادة، على هدم شقته  

عامًا بشكل   30السكنية القائمة منذ نحو  
 قسري.

 تموز  2

أجبرت سلطات االحتالل عائلة المواطن   بلدة العيسوية  هدم قسري 
محمد عدنان درويش على هدم منزله "قيد 

 اإلنشاء" 

 تموز  4
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 هدم قسري 

 

 في بلدة الطور

 

االحتالل عائلة أبو غنام على  أجبرت بلدية 
هدم بنايتها في بلدة الطور قسرًا، حيث  

 فرداً  21يقطنها 

 تموز  6

هدم طواقم  
 االحتالل 

تقع بين مخيم شعفاط  
 وبلدة عناتا 

 

هدمت آليات االحتالل مدرسة قيد اإلنشاء  
في ضاحية السالم تعود للمواطن صالح  

 علقم من مخيم شعفاط 

 تموز  6

هدم آليات  
 ل االحتال

 في ضاحية السالم، عناتا 

 

هدمت طواقم بلدية االحتالل سورًا يعود  
ملكيته لعائلة العجالين في ضاحية السالم  

إلكمال طريقها نحو مدرسة قيد اإلنشاء  
 لهدمها

 تموز  6

اقتحمت ما تسمى بـِ “سلطة الطبيعة”   في َحيَّ الصوانة   تجريف 
التابعة لالحتالل ارضًا تابعة لالوقاف 

 ة، وشرعت بأعمال تجريٍف داخلهااإلسالمي

 تموز  7

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم   في بلدة شعفاط   إخطار هدم 
طوابق في بلدة   4عمارة سكنية مكونة من  

شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وأمهلت  
 قاطنيها أسبوعين لإلخالء 

 تموز  8

أمر توقيف عن  
 العمل

أصدرت سلطات االحتالل أمر توقيف عن   شرقي بلدة العيساوية  
 العمل لبناء غرفة زراعية 

 تموز  11

 إخطار هدم 

 

 في بلدة سلوان

 

أمهلت سلطات االحتالل المقدسي محمد 
نصار يومين لهدم منزله ذاتيًا أو أن تقوم  
جرافات االحتالل بهدمه وتغريمه تكاليف 

 الهدم

 تموز  12

أجبرت سلطات االحتالل المقدسي الدكتور   بلدة جبل المكبر  هدم قسري 
 جمال عجاج على هدم منزله

 تموز  12
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سلطات االحتالل تخطر أصحاب بناية   بلدة شعفاط  إخطار هدم  
طوابق بالهدم رغم   4سكنية مكونة من 
 إجراءات الترخيص 

 تموز  12

صفافا قسريًا  هدم منزل عائلة زيادة من بيت  بلدة بيت صفافا  هدم قسري 
بعد تهديدات االحتالل بهدمه ودفع تكاليف  

 الهدم.

 تموز  12

 إخطار هدم 

 

 في بلدة الولجة

 

أخطرت سلطات االحتالل اليوم أكثر من  
 منازل بالهدم  10

 تموز  13

 هدم قسري 

 

 في بلدة سلوان

 

عائلة نصار الحسيني تهدم منزلها ذاتيًا بعد  
يومين لهدم  أن أمهلتها بلدية االحتالل 

 المنزل بحجة البناء دون ترخيص 

 

 تموز  13

هدم آليات  
 االحتالل 

 تموز  13 هدمت جرافات االحتالل بركسًا لألغنام  في قرية النبي صموئيل 

وزعت عددًا من إخطارات الهدم، من بينها   قرية النبي صموئيل  إخطار هدم 
إخطارًا بهدم بركسين مملوكين للمواطنين، 

 أبو داهوكمحمد عايد، وزعل 

 تموز  13

استيالء على  
 ممتلكات 

استولى مستوطنون على قطعة أرض  حّي واد حلوة ببلدة سلوان
 وغرفتين سكنيتين في َحيَّ وادي حلوة 

 تموز  15

في حّي عين اللوزة ببلدة  إخطار هدم 
 سلوان

أخطرت سلطات االحتالل المواطن محمد 
محمود مطر بهدم منزله في حّي عين اللوزة  

 يوماً   21خالل 

 تموز  24

بحّي الصلعة في بلدة  هدم قسري 
 جبل المكبر  

أجبرت سلطات االحتالل المواطن المقدسي 
 "علي خليل شقيرات"، على هدم منزله 

 تموز  25
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فردًا من عائلة   25سلطات االحتالل تخطر  من بلدة بيت حنينا  إخطار هدم 
يومًا    14الخضر بإخالء منزلهم خالل 

 ملكية األرض لليهود فقط، بحجة 

 تموز  27

سلطات االحتالل تسلم الشاب منصور   في بلدة العيساوية   إخطار هدم 
 محمود أمرًا بهدم منزله 

 تموز  27

هدم آليات  
 االحتالل 

سلطات االحتالل تهدم محااًل تجارية   بالقرب من حاجز قلنديا 
 ومواقف للسيارات بحجة إجراء توسيعات 

 تموز  27

سلطات االحتالل تجبر عائلة أبو الهوى   بلدة الطور من  هدم قسري 
التي كانت تتجهز لزفاف ابنها عريسا في  
بيته الجديد على هدم منزلهم قسرًا تجنبًا  
للغرامات المالية الباهظة التي ستفرضها  
سلطات االحتالل على العائلة في حال  

 نفذت آلياتها عملية الهدم 

 تموز  27

هدم آليات  
 االحتالل 

بلدية االحتالل تهدم اسطباًل للخيول والسور  الطور في بلدة
المحيط به، والذي تعود ملكيته للمقدسي  

"صدقي عماد الزعتري" علما أنها لم تسلمه  
 أي إخطارات بالهدم مسبقاً 

 تموز  28

تجريف وهدم  
 آليات االحتالل 

شجرة ويهدم غرفتين   100االحتالل يجرف  في بلدة الطور
 يتان" للمقدسي "أحمد أبو اسب 

 تموز  28

تجريف سور وأرضية في أرض للمواطن  في بلدة الطور تجريف 
 "فريد خويص" 

 تموز  28

محكمة االحتالل العليا تصدر قرارًا بتجميد   في حي الشيخ جراح  تجميد قرار إخالء 
إخالء ثالث عائالت من "حي الشيخ جراح"  

وهي: "الدجاني" و"حماد" و"الداهودي"،  
إخالءهم كان سيدخل حيز التنفيذ  يذكر أن 

 مع مطلع شهر آب. 

 تموز  29
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االحتالل ُيجبر عائلة " عماد الساليمة"  بالقرب من حاجز قلنديا  هدم قسري 
على هدم مشتل "للورود" لها بالقرب من  

 حاجز قلنديا شمال القدس 

 تموز  29

االحتالل يجبر األشقاء "صهيب و فراس و   ببلدة الطور  هدم قسري 
لدجاني" على هدم شققهم السكنية  أحمد ا

قسرًا في خلة العين بقرار من ما يسمى  
وزارتي الداخلية والمالية بذريعة البناء دون  

 ترخيص 

 تموز  29

االحتالل يجبر المواطن "يحيى الدجاني"   من بلدة الطور  هدم قسري 
بهدم "للطابق الثاني" من شقته السكنية  

 بحجة البناء دون ترخيص  

 تموز  29

عائلة الدجاني" تواصل هدم منازلها الثالثة  " في بلدة الطور هدم قسري 
في بلدة الطور، ذاتيًا، بقرار من ما يسمى  

"وزارتي الداخلية والمالية اإلسرائيليتين"،  
 .ة البناء دن ترخيص بحج

 تموز  31

 (54الجدول رقم)

وقرارات االخالء والهدم التي رصدت خالل شهر   والتجريف ( يوضح عمليات الهدم55الجدول رقم )
 .آب

 التاريخ  البند المكان  نوع الهدم

محيط حاجز قلنديا   تجريف أراضي 
 العكسري 

بدأت سلطات االحتالل بأعمال حفر  
بحاجز قلنديا  وتجريف في أراضي محيطة 

العسكري بهدف تنفيذ مشاريع استطانية 
لشق طرق وأنفاق تربط مستوطنات الضفة  

 الغربية بمدينة القدس. 

 آب  2

واصلت سلطات االحتالل أعمال الحفر  أراضي بلدة حزما  تجريف أراضي 
والتجريف في أراضي بلدة حزما، إلقامة 

مشروع طريق ونفق إسرائيلي يربط  

 آب  2
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الضفة الغربية بالقدس مستوطنات 
 المحتلة.

إخالء قسري وتهديد 
 بالهدم 

فردًا( من  55أجبرت سلطات االحتالل ) في بلدة شعفاط 
سكان عمارة أبو خضير في بلدة شعفاط  
على المكوث في شقة واحدة بمساحة ال  

مترًا، ويذكر أن االحتالل   110تتجاوز 
 سبق وهددهم بهدم عمارتهم السكنية. 

 آب  2

أجبرت سلطات االحتالل الشاب عالء  بلدة العيسوية  هدم قسري 
غريب من بلدة العيسوية على هدم منزله 

 ساعة لتنفيذ القرار.  48قسرًا بعد إمهاله 

 آب  3

سلمت سلطات االحتالل عائلة األسير   مدينة أم الفحم  قرار هدم وإخالء
"أشرف أبو علي" من مدينة أم الفحم  

مهيدًا لهدمه، ويذكر  بالغًا إلخالء منزلهم ت
أن أبو علي اعتقل على خلفية مشاركته  

 في أحداث األقصى األخيرة. 

 آب  3

التماس لمحكمة  
 االحتالل 

قدم أهالي بلدة لفتا المهجرة التماسًا   بلدة لفتا المهجرة 
لمحكمة االحتالل المركزية ضد مخطط 

" التهويدي والذي يهدف لطمس ما 6036"
 البلدة تبقى من معالم 

 آب   4

  20هدمت قوات االحتالل ما يقارب  بلدة حزما   هدم طواقم االحتالل 
محااًل تجاريًا ببلدة حزما، ويأتي الهدم بعد  
إلغاء محكمة االحتالل المركزية التماس  

جمعية "رجابيم االستيطانية" لهدم منشآت  
في حزما قبل شهرين، لتعود بلدية  

وتنفذها  االحتالل وتصدر قرارات هدم 
 خالل ثماني ساعات.

 آب  4
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سلمت بلدية االحتالل المقدسي "يعقوب   بلدة سلوان قرار هدم 
الرجبي" قرارًا للهدم حتى منتصف الشهر 

الحالي يشمل هدم )منزليه ومحليه  
 التجاريين( في بلدة سلوان. 

 آب  5

أكدت ما ُتسمى "وزيرة الداخلية" في   الخان األحمر  إخالء قسري 
االحتالل على ضرورة إخالء قرية حكومة 

"الخان األحمر" وااللتزام بقرار المحكمة 
العليا، وأن تأجيل القرار في األسابيع  

واألشهر األولى للحكومة الجديدة ال يعني  
 عدم إخالء القرية. 

 آب  7

أجبرت سلطات االحتالل عائلة العبيدي   في بلدة بيت حنينا  هدم قسري 
السبعة في بلدة بيت  على هدم منازلهم 

حنينا قسرًا بحجة البناء دون ترخيص،  
أشقاء،   7ويذكر أن هذه المنازل يسكنها 

فردًا، معظمهم من   40ما يقارب الـ 
 عامًا.  16األطفال دون عمر الـ 

 آب  9

هدمت سلطات االحتالل منزاًل من طابقين   في بلدة سلوان هدم طواقم االحتالل 
للشقيقين   سكنيين في بلدة سلوان، يعود 

)رماح وعلي عودة(، ومنعت المواطنين  
من التواجد في محيط المنزل الذي يقطنه  

اثني عشر فردًا، وأجبرت العائلة على  
 تفريغ محتوياته، قبل أن تباشر بهدمه

 آب  10

هدمت سلطات االحتـالل مزرعة طيور   في قرية الولجة هدم طواقم االحتالل 
ملكيتها لمواطن في قرية الولجة تعود 

مقدسي من بلدة بيت صفافا، وقدرت قيمة  
 ألف شيقل.  400الخسائر بـ 

 آب  11
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في حي األشقرية ببيت   هدم قسري 
 حنينا 

هدمت عائلة المواطن )عبد هللا خضر(  
شقق   5منزلها قسرًا، وهو مكون من  

سكنية في منطقة األشقرية ببيت حنينا  
فردًا معظمهم من األطفال،   25يقطنه 
 قرار إخالء لصالح المستوطنين.   عقب 

 آب  12

أجبرت سلطات االحتالل المواطن )علي   في بلدة جبل المكبر  هدم قسري 
صري( من بلدة جبل المكبر على هدم  
 منزله قسرًا، بحجة البناء دون ترخيص.

 آب  14

أجبرت سلطات االحتالل المواطن )محمد  في بلدة سلوان هدم قسري 
منزله قسرًا في محمود مطر( على هدم 

 بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص.

 آب  14

في أراضي وادي الربابة   أعمال حفر 
 ببلدة سلوان 

واصلت ما ُتسمى طواقم "سلطة الطبيعة" 
التابعة لالحتالل أعمال الحفر في أراضي  

 وادي الربابة ببلدة سلوان. 

 آب  15

في خلة العين ببلدة   هدم قسري 
 الطور

أجبرت سلطات االحتالل المواطن )محمد 
أسامة دويك( على هدم منزله قسريًا في  

خلة العين ببلدة الطور، بحجة البناء دون  
 ترخيص. 

 آب  15

في منطقة الصافح ببلدة  هدم طواقم االحتالل 
 بيت صفافا 

هدمت سلطات االحتالل حضانة لألطفال  
تعود ملكيتها للشاب )محمد حسين جمعة(  

 في منطقة الصافح ببلدة بيت صفافا.

 آب  17

هدمت سلطات االحتالل بهدم السور   في جبل المكبر  هدم طواقم االحتالل 
)علي صري( في جبل  المحيط بمنزل 

المكبر، بعد إجباره على هدم منزله بنفسه  
 قبل يومين. 

 آب  17

هدمت سلطات االحتالل ملحًقا خاًصا   في بيت صفافا  هدم طواقم االحتالل 
بحضانة األوائل النموذجية في بيت  

 آب  19
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صفافا، بحجة البناء بدون ترخيص. كما  
وغرمت صاحبها )محمد سلمان( مبلغ  

الهدم، رغم أنه   ألف شيكل تكاليف 100
 هدم نصفها بشكل ذاتي قسًرا.

أجبرت سلطات االحتالل المواطن )محمد  في بلدة الطور هدم قسري 
دويك( على هدم ما تبقى من جدران منزله  
في بلدة الطور باستخدام الجرافات اآللية،  

مع العلم أن دويك هدم منزله قسرًا 
باستخدام أدوات هدم يدوية قبل نحو  

 أسبوع.  

 آب  21

أجبرت سلطات االحتالل المواطن )مهند  في بلدة بيت حنينا  هدم قسري 
ابدين( من بلدة بيت حنينا على هدم  ع

 أطفال.  6منزله ويذكر أنه يقطن البيت 

 آب  21

في منطقة الشياح في   هدم طواقم االحتالل 
 حي رأس العامود 

هدم عمال بلدية االحتالل يدوًيا منزاًل قيد  
اإلنشاء للمقدسي "مهند الزغل" في منطقة  

الشياح في حي رأس العامود بالقدس  
 بمساندة قوات االحتالل. 

 آب  25

في حي عين جويزة ببلدة   هدم طواقم االحتالل 
 الولجة

هدمت سلطات االحتالل منزاًل يعود 
تين(  ملكيته لعائلة المواطن )نصر أبو ال

 في حي عين جويزة ببلدة الولجة.

 آب  25

في حي وادي حلوة ببلدة  دم قسري ه
 سلوان

أجبرت سلطات االحتالل المواطن 
)محمود سمرين( على هدم غرفة سكنية  

قسرًا في حي وادي حلوة ببلدة سلوان 
 بحجة البناء دون ترخيص. 

 آب  26

استكمل المواطن مهند عابدين عملية   بيت حنينا  استكمال هدم قسري 
 الهدم الذاتية لمنزله. 

 آب  26
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في حي األشقرية ببلدة  هدم قسري 
 بيت حنينا 

أجبرت سلطات االحتالل )عائلة الدالل( 
منازل لها قسرًا في حي   3على هدم  

األشقرية ببلدة بيت حنينا بحجة البناء  
بدون ترخيص، يذكر أن المنازل الثالثة  

 ًدا معظمهم من األطفال.فر  13يسكنها  

 آب  27

أجبرت سلطات االحتالل المقدسي "عقاب  في بلدة جبل المكبر   هدم قسري 
جعابيص" على هدم منزله وهو عبارة عن  

"كونتينر سكني وغرفة من الصاج" في  
 بلدة جبل المكبر قسراً 

 آب  29

تعود هدمت جرافات االحتالل منشأة  من بلدة جبل المكبر هدم آليات االحتالل 
ملكيتها للمقدسي "أحمد مشاهرة" من بلدة  

 جبل المكبر 

 آب   30

هدمت جرافات االحتالل مبنى في بلدة  في بلدة عين نقوبا  هدم آليات االحتالل 
 عين نقوبا غرب القدس 

 آب  30

هدمت سلطات االحتالل ومستوطنيه   واد الربابة ببلدة سلوان  هدم آليات االحتالل 
لعائلة "سمرين" في  جدار أرض يعود 

 منطقة واد الربابة ببلدة سلوان 

 آب  31

 (55الجدول رقم)

 

وقرارات االخالء والهدم التي رصدت خالل شهر   والتجريف ( يوضح عمليات الهدم56الجدول رقم )
 .أيلول

 التاريخ  البند المكان  نوع الهدم

في وادي الربابة ببلدة  هدم قسري 
 سلوان

"أحمد أبو  أجبرت بلدية االحتالل المقدسي 
هدوان" على هدم منزله الذي ما يزال قيد  
اإلنشاء في واد الربابة بسلوان بحجة عدم  

الترخيص، يذكر أن االحتالل كان قد 

 أيلول   4
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أعطى أحمد أمًرا بوقف البناء في بيته قبل  
 عشر سنوات.

تواصل سلطات االحتالل بتجريف أجزاء  مدينة القدس  تجريف أراضي 
ية ، وقامت بإدخال من المقبرة اليوسف 

الشبكات الحديدية استعداًدا لفرشها وصب 
الباطون على أرضية المقبرة لتحويلها إلى  

 حديقة توراتية ومنع الدفن فيها.

 أيلول   5

أجبرت سلطات االحتالل المواطن  بلدة بيت حنينا  هدم قسري 
المقدسي "فايز ازحيمان" على هدم جزء 

 البناء دون ترخيص. من منزله ذاتًيا بحجة 

 أيلول   5

هدمت عائلة "دويك" منزلها في حي   في بلدة سلوان هدم قسري 
البستان في بلدة سلوان بيدها قسرًا بقرار  

من بلدية االحتالل، بحجة البناء دون  
 ترخيص 

 أيلول   7

أجبرت بلدية االحتالل المواطن "محمد   من بلدة جبل المكبر هدم قسري 
بلدة جبل المكبر على  عودة عبيدية" من 

هدم غرفتين يملكهما قسريًا بيديه ِبحجة  
 البناء دون ترخيص. 

 أيلول   21

في حّي البستان ببلدة   إخطار هدم 
 سلوان

أخطرت بلدية االحتالل المواطن "نضال  
الرجبي" بهدم منزله قسرًا بحجة البناء دون  

يومًا لهدم  21ترخيص، حيث أمهلته 
عملية الهدم، يذكر أن المنزل أو بتنفيذ 

 االحتالل هدم محااًل تجارية له قبل ذلك. 

 أيلول   22

قررت ما تسمى "المحكمة العليا   الخان األحمر  تأجيل قرار إخالء
اإلسرائيلية" تأجيل قرار إخالء الخان  

 أشهر 6األحمر شرق القدس المحتلة لمدة 

 أيلول  29

 (56الجدول رقم)
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 . التي رصدت خالل شهر تشرين األولوالتجريف عمليات الهدم ( يوضح 57الجدول رقم )

 التاريخ  البند المكان  نوع الهدم

في حي الثوري ببلدة   هدم قسري 
 سلوان

أجبرت سلطات االحتالل عائلة الشاب 
المقدسي محمد يعقوب إسماعيل يغمور  
على هدم جزء من منزله وهو عبارة عن  

مترا   50مساحتها بـغرفة معيشة، تقدر 
 مربعا

 تشرين أول  1

أجبرت سلطات االحتالل المواطن  في بلدة بيت حنينا  هدم قسري 
المقدسي "عرفات الرجبي" على هدم  

أفراد   10منزله، يذكر بأن المنزل يسكنه 
أغلبيتهم من األطفال وانتقلوا إليه قبل قرابة  

 أشهر فقط  3

 تشرين أول  3

صوان في  في حّي الشيخ  هدم قسري 
 بلدة صور باهر 

أجبرت بلدية االحتالل الشاب "محمد أحمد  
الخطيب" على هدم منزله قيد اإلنشاء  
قسًرا، وذلك بعد رفض بلدية االحتالل  

ترخيص البناء أو تجميد الهدم، وكان قد 
دفع خالل الفترة الماضية مخالفات بقيمة  

 ألف شيقل"  70"

 تشرين أول  4

في حّي عين اللوزة ببلدة  االحتالل هدم آليات 
 سلوان

هدمت طواقم بلدية االحتالل منزل 
المواطن "محمد مطر"، يذكر بأن قوات 

االحتالل سبق وأخطرت مطر بهدم منزله،  
وأجبرته على هدم جزء منه، بحجة عدم  

 الترخيص 

 تشرين أول  6

لي المواطن هدمت جرافات االحتالل منز  في بلدة الزعّيم    هدم آليات االحتالل 
"مراد زعاترة" وشقيقه بحجة البناء غير  

 المرخص في بلدة الزعيم  

 تشرين أول  7
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اعتدت قوات االحتالل على حرمة المقابر   المقبرة اليوسفية في  تجريف أراضي 
اإلسالمية بعد حفر ونبش المقبرة اليوسفية  

بحجة إقامة حديقة توراتية في المنطقة،  
نبش المقبرة،  كما ظهرت العظام بعد 

 األمر الذي أثار غضب وسخط األهالي 

 تشرين أول  10

في تجمع أبو نوار شرق  هدم آليات االحتالل 
 القدس

هدمت قوات االحتالل منزل المقدسي 
"سليمان الجهالين" للمرة الثانية بعد  

 مداهمته ومصادرة الممتلكات الموجودة فيه

 تشرين أول  12

لنديا قرب حاجز ق هدم آليات االحتالل 
 العسكري 

شرعت قوات االحتالل بهدم منشآت  
تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا  
العسكري. ويذكر بأن قوات االحتالل  

منشأة بعد إغالق   30هدمت نحو  
المنطقة، منها )محل للخضار يعود لعائلة  

 جابر(، و)محطة وقود ومغسلة سيارات( 

 تشرين أول  14

أجبرت بلدية االحتالل األسير المحرر  من بلدة الطور  هدم قسري 
"سلمان أبو سبيتان" على هدم منزله بيده، 

بعد مالحقات شبه يومية من قوات  
االحتالل من اقتحامات للمنزل وتهديدات 

 له

 تشرين أول  16

أجبرت بلدية االحتالل عائلة "بزبزت" على   في حي وادي الجوز هدم قسري 
 هدم غرفة سكنية  

 تشرين أول  16

هدمت آليات االحتالل مغسلة للسيارات   في بلدة سلوان هدم آليات االحتالل 
بعد افتتاحها بفترة وجيزة في بلدة سلوان 

 تعود ملكيتها لعائلة أبو حسين 

 تشرين أول  20

بلدية االحتالل سور تعود ملكيته   هدمت  في بلدة سلوان هدم آليات االحتالل 
 لعائلة العباسي في بلدة سلوان 

 تشرين أول  20
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أجبرت سلطات االحتالل عائلة "جابر"   في وادي الجوز  هدم قسري 
عاًما في    40على هدم منزلها المقام منذ  

 وادي الجوز  

 تشرين أول  23

أجبرت سلطات االحتالل "عائلة جابر"   في وادي الجوز  هدم قسري 
على هدم منزلها الثاني خالل أسبوع بشكل  

ذاتي في حّي وادي الجوز بحجة البناء 
 دون ترخيص 

 تشرين أول  25

أجبرت سلطات االحتالل المقدسي  من حّي وادي الجوز هدم قسري 
"إسماعيل عرامين" من حّي وادي الجوز  
على هدم منزله بشكل ذاتي بحجة البناء  

 دون ترخيص 

 تشرين أول  25

 المجموع   45

 (57الجدول رقم)

 

خالل شهر تشرين  ( يوضح إخطارات الهدم واالخالء ومصادرة الممتلكات التي رصدت 58الجدول رقم )
 . األول

 التاريخ  البند المكان  اإلخطار

في حّي البستان ببلدة   إخطارات هدم 
 سلوان

عائلة   11سلمت سلطات االحتالل "
 مقدسية" قرارات هدم لمنازلهم 

 تشرين أول  6

في وادي الربابة ببلدة  االستيالء على عقار 
 سلوان

استولى مستوطنو ما ُتسمى "جمعية العاد"  
االستيطانية على شقة سكنية لعائلة  

مقدسية وذلك برفقة أفراد وضباط من  
شرطة االحتالل، وقام المستوطنون عقب  
ذلك بتغيير أقفال الشقة ووضع كاميرات  

 المراقبة واالنتشار فيها 

 تشرين أول  6
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الواقع في الحارة الوسطى  إخطار هدم 
 ببلدة سلوان 

ة "ام  بلدية االحتالل تسلم المواطنة المقدسي
محمد الشيوخي" أمر هدم لمنزلها بحجة  

 البناء دون ترخيص 

 تشرين أول  18

أخطرت سلطات االحتالل بهدم منزلين،   في قرية بيت سوريك إخطار هدم 
أحدهما بناء خاص بمركز نسوي، يجري  

بنائه في الوقت الحالي، واآلخر منزل 
 المواطن بالل وصفي الجمل 

 تشرين أول  19

داهمت قوات االحتالل وبلدية االحتالل   بلدة جبل المكبر في  إخطار هدم 
بلدة جبل المكبر وألصقت أمرًا على أحد  
األراضي بحي الصلعة لمنع استخدامها 

 وهدم ما عليها 

 تشرين أول  20

 إخطار هدم 

 ومصادرة أراضي 

حي وادي قدوم في بلدة  
 سلوان

أمهلت بلدية االحتالل عائلة نّصار من  
بلدة سلوان حتى نهاية  حي وادي قدوم في 

  70العام الحالي لهدم منازلهم التي تأوي  
فرًدا غالبتيهم من األطفال بزعم نيتها إقامة  

مدرسة على تلك المساحة التي بُنيت  
 عليها المنازل

 تشرين أول  20

في تجمع أبو النوار   إخطار هدم  
 البدوّي شرق القدس 

سلمت طواقم "اإلدارة المدنية" التابعة  
ل إخطارات للشقيقين "بالل لالحتال

وإبراهيم أحمد الجهالين"، بهدم مسكنيهما  
متًرا،   50والتي تقدر مساحة كل منهما 

وأمهلتهما حتى مطلع الشهر المقبل، وإال 
ستهدمهما وتجبرهما على دفع تكاليف 

 الهدم

 تشرين أول  28

 المجموع   18

 (58الجدول رقم)
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 ( يوضح عمليات الهدم والتجريف التي رصدت خالل شهر تشرين الثاني59الجدول رقم )

 التاريخ  البند المكان  نوع الهدم

هدمت آليات بلدية االحتالل منشأة   بلدة جبل المكبر  هدم آليات االحتالل 
سكنية تعود للمواطن المقدسي "محمد 

 الحروب" من بلدة جبل المكبر

 تشرين الثاني  3

محال تجارية   6هدمت آليات االحتالل   بلدة حزما آليات االحتالل هدم 
 في بلدة حزما شمال شرق القدس 

 تشرين الثاني  3

سلطات االحتالل تواصل عمليات  المقبرة اليوسفية  تجريف أراضي 
التجريف واعتداءاتها على "المقبرة  

 اليوسفية" في القدس المحتلة 

حيث اعتدت على قبر يعود ألحد  
األطفال وعلى الشارع المحاذي للمقبرة  

 بزعم إيصال المياه "للحديقة التوراتية" 

 تشرين الثاني  4

هدمت "عائلة النشاشيبي” العمارة   في بلدة بيت حنينا  هدم قسري 
السكنية )مكونة من طابقين( التي 

يسكنوها ُمنذ سنوات "ذاتيًا" بحجة البناء 
 ص دون ترخي

 تشرين الثاني  9

هدمت آليات بلدية االحتالل منشأة   في قرية الولجة هدم آليات االحتالل 
سكنية في قرية الولجة، منزاًل يعود 

لعائلة المواطن "محمد حسين نصر أبو  
التين"، بحجة البناء دون ترخيص علًما  

بأن بلدية االحتالل ال تمنح  
الفلسطينيين تصاريح بناء. ويذكر أن  

 مقدسًيا   20المنشأة تؤوي 

 تشرين الثاني  9

أجبرت سلطات االحتالل المواطن  بلدة جبل المكبر في  هدم قسري 
"علي عزيز عويسات" على هدم منزله  
"ذاتيًا" بعد سنوات من محاولته إصدار 

 تشرين الثاني  9
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رخصة بناء ودفعه مخالفات وغرامات  
مالية، حيث قامت بتسليمه مخالفة  

 ألف شيقل" 32بقيمة "

طات االحتالل شرفة منزل هدمت سل في بلدة بيت صفافا  هدم آليات االحتالل 
خارجية تعود للمواطن "محمد حسين  

مترًا   40جمعة سلمان" وُتقدر مساحتها 
 مربعًا في بلدة بيت صفافا 

 تشرين الثاني  10

هدمت طواقم بلدية االحتالل الجدران  في حّي وادي الجوز هدم آليات االحتالل 
الداخلية لمنزل "عائلة جابر" في حي  

م وجود طريق وادي الجوز وذلك لعد 
لدخول الجرافة، إذ تم هدم وتخريب 
وتحطيم الحمام والمطبخ والجدران  

 الرئيسية 

 تشرين الثاني  10

في وادي الحمص في   هدم قسري 
 صور باهر 

أجبرت قوات االحتالل المقدسي محمد 
ربايعة على هدم منزله بيديه في وادي  
الحمص في صور باهر بحجة البناء  

 بدون ترخيص 

 تشرين الثاني  13

في منطقة راس   هدم قسري 
 العامود/ الشياح

أجبرت قوات االحتالل المواطن  
المقدسي "إياد برقان" على هدم منزله 

تحت تهديد الغرامات الباهظة في 
منطقة راس العامود/ الشياح، بحجة  

البناء دون ترخيص، حيث تبلغ مساحة  
 متر مربع  300المنزل 

 تشرين الثاني  16

في محيط دوار "أبو   آليات االحتالل هدم 
 الشهيد" في بلدة الّرام 

( محال 8هدمت آليات االحتالل ) 
تجارية في محيط دوار "أبو الشهيد" في 
بلدة الّرام، وهي "محطتان للمحروقات"،  

"وسوبر ماركت"، "ومحل لقطع  
السيارات"، "ومحل أجار وبيع سيارات" 

 تشرين الثاني  16
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و"مغسلة سيارات"، و"مخزن" و"محل  
 ات" للخضرو 

في تجمع "السعيدي"  هدم آليات االحتالل 
الواقع على أراضي  

 بلدة العيساوية 

شرعت قوات االحتالل بعمليات هدم  
بركسات غنم(   5من المساكن و  2)

ومصادرة ممتلكات األهالي في تجمع 
"السعيدي" الواقع على أراضي بلدة 

العيساوية الشرقية )شمال بلدة الزعّيم(. 
تعود ملكيتهما للشقيقين "محمود  حيث 

وعلي إبراهيم موسى السعيدي" على  
 أراضي البلدة.

 تشرين الثاني  17

أجبرت بلدية االحتالل عائلة "برقان"   من َحيَّ راس العامود  هدم قسري 
من َحيَّ راس العامود على استكمال  

ساعة من هدم   48هدم منزلها بعد  
 قسرًيا العائلة لمنازلها األربعة 

 تشرين الثاني  18

هدمت آليات االحتالل وطواقم ما   في برية السواحرة  هدم آليات االحتالل 
ُتسمى بـِ "اإلدارة المدنية" بركسين  
زراعيين في برية السواحرة يعودان 
لعائلتي شقيرات وعبيدات. وتبلغ  

  55-   40مساحة كل بركس ما بين ) 
 مترًا مربعًا( 

 تشرين الثاني  21

 

هدمت قوات االحتالل بنائين سكنيين   في وادي الحمص آليات االحتالل هدم 
أشقاء   4في وادي الحمص يسكنهما 

مقدسيين ووالدتهم من عائلة ربايعة،  
وأحدهم محمد ربايعة يحضر لزفافه  

فرًدا  20أشهر، ليشّرد االحتالل  4بعد 
 من منازلهم 

 تشرين الثاني  23

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة وادي  باهر في قرية صور  هدم آليات االحتالل 
الحمص في قرية صور باهر، منزاًل  

 تشرين الثاني  23
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طوابق( تعود ملكيته   3)مكون من  
للمواطن: أيمن الحيح، بحجة عدم  

 الترخيص 

أجبرت قوات االحتالل عائلة  في بلدة جبل المكبر  هدم قسري 
"جعابيص" في بلدة جبل المكبر على  

ا بحجة البناء دون هدم منزلها ذاتيً 
 الترخيص 

 تشرين الثاني  25

في َحّي األشقرية   هدم آليات االحتالل 
 ببلدة بيت حنينا 

هدمت قوات االحتالل مكاتب 
ومستودعات تعود ملكيتها للمواطن 

المقدسي ماجد عويضة في َحّي  
 األشقرية ببلدة بيت حنينا 

 تشرين الثاني  29

هدمت آليات االحتالل منشأة تجارية   عناتا في بلدة  هدم آليات االحتالل 
)مستودعات( في بلدة عناتا، تعود 

للمواطن المقدسي عبد المجيد زّياد،  
تبلغ مساحتها نحو دونم. حيث قامت  

قوات االحتالل برفقة آليات ثقيلة  
باقتحام البلدة وشرعت بعملية الهدم. 
يذكر بأن المستودعات َتحوي على  

 مواد بناء

 ني تشرين الثا 29

 تشرين الثاني  29 تجريف ألشجار الزيتون في بلدة عناتا  في بلدة عناتا  تجريف أراضي 

هدمت قوات االحتالل بركسًا مخصصًا   في بلدة عناتا  هدم آليات االحتالل 
لمواد البناء في بلدة عناتا تعود ملكيته  

 للمواطن المقدسي علي موسى زياد 

 تشرين الثاني  29

أجبرت سلطات االحتالل المواطن  جبل المكبر في بلدة  هدم قسري 
المقدسي "أمير ربابعة" على هدم منزله  

قسًرا في بلدة جبل المكبر جنوب 

 تشرين الثاني  30
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القدس المحتلة يذكر أن ربايعة بنى  
 منزله من أجل الزواج به. 

قامت سلطات االحتالل بهدم منزل  في حي بئر أيوب  هدم آليات االحتالل 
المواطن المقدسي "محمد فايز زيتون"  
في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب  
المسجد األقصى الُمبارك . يذكر أن 
المنزل قائم منذ خمس سنوات، حيث 

يعيش مع زوجته وأطفاله الثالث.  
ويأتي ذلك القرار بعد أن رفض هدم 

 منزله بيديه.

 تشرين الثاني  30

بلدية االحتالل المواطن   أجبرت  في بلدة جبل المكبر  هدم قسري 
المقدسي "علي أبو دويح" على هدم  

منزله قسًرا، في قرية جبل المكبر  
جنوب القدس المحتلة بحجة البناء  

 بدون ترخيص.

 تشرين الثاني  30

 (59الجدول رقم)

( يوضح إخطارات الهدم واالخالء ومصادرة أراضي التي رصدت خالل شهر تشرين  60الجدول رقم )
 الثاني:

 التاريخ  البند المكان  اإلخطار

صادقت ما "تسمى المحكمة اإلسرائيلية   في الشيخ جّراح  مصادرة أراضي 
  4العليا" على مصادرة أرض مساحتها  

متر مربع في   4700دونمات ونصف 
حّي الشيخ جّراح لصالح بلدية 

االحتالل، بحجة "المنفعة العامة 
لتحويلها إلى حديقة"، تعود ألربع  

عائالت "عودة" وعبيدات" و"منصور"  
 و"شاللدة"

 تشرين الثاني   1
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صادقت ما "تسمى المحكمة اإلسرائيلية   في حّي الشيخ جّراح  مصادرة أراضي 
  6العليا" على مصادرة أرض مساحتها  

دونمات ونصف في حّي الشيخ جّراح  
لصالح بلدية االحتالل، القامة مشروع  

استيطاني وموقف سيارات، تعود  
 األراضي لعائلة "شرف"  

 تشرين الثاني  1

عائالت من  7االحتالل  سلمت محكمة  في حّي الشيخ جّراح  إخطار باإلخالء 
حّي الشيخ جّراح بالقدس إخطارات 

بإخالء منازلهم، )آمال شريتح، لبيبة  
خطيب، أحمد غزاوي، فاطمة بشيني،  

مصطفى خطيب، أمين أبو دولة،  
 عاصم بشيتي(

 تشرين الثاني  3

أصدرت بلدية االحتالل قراًرا بهدم   في منطقة الطور  إخطار هدم 
بق تأوي  طوا  5عمارة سكنية مكونة من  

فرًدا في منطقة الطور،  70حوالي 
 بحجة أنها بدون ترخيص 

 تشرين الثاني  4

أغلقت قوات االحتالل أرض بالقرب  في حّي الشيخ جّراح  مصادرة أراضي 
من مبنى ما ُيسمى "التأمين الوطني  

اإلسرائيلي" في حّي الشيخ جّراح، بعد  
مصادرتها حيث تعتزم بلدية االحتالل  

 خاص بالمركبات تحويلها لموقف 

 تشرين الثاني  5

اقتحمت قوات االحتالل بلدة الجيب  بلدة الجيب  إخطار هدم 
شمال غرب القدس، ووزعت إخطارات 

 هدم ألسوار وغرف في البلدة

 تشرين الثاني  7

رفعت سلطات االحتالل دعوى قضائية   حّي الشيخ جّراح  إخطار باإلخالء  
عائالت فلسطينية في   9جديدة ضد 

 الشيخ جّراح إلخالئها من منازلها حّي 

 تشرين الثاني  8
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االحتالل يبلغ المواطن المقدسي "عطا   في بلدة جبل المكبر  إخطار هدم 
جعفر " بقرار هدم منزله الواقع في بلدة 

جبل المكبر، يذكر بأن المنزل يحوي  
فردًا من عائلته ويسكنه منذ ما  11

 عاماً 11يقارب 

 تشرين الثاني  9

سلم االحتالل "عائلة جابر" قراًرا بالهدم   في حّي وادي الجوز إخطار هدم  
الذاتي قبل يوم السبت  

( وإال سيتم تغريم  2021/ 11/ 13)
ألف شيقل( يعود  100العائلة بدفع )

هذا البيت لألسير المقدسي "محمود 
شهًرا" وقد  32جابر" المحكوم بالسجن "

بعد جهزته والدته لنجلها كي يتزوج به  
 اإلفراج عنه 

 تشرين الثاني  10

قام المواطن المقدسي "سلطان   في بلدة سلوان إخطار هدم 
الحليسي" بإفراغ محتويات منزله في 

بلدة سلوان بعد إبالغه من قبل سلطات 
االحتالل بهدم المنزل بحجة البناء دون  
ترخيص حيث يسكنه مع زوجته وأربع  

 أطفال

 تشرين الثاني  12

طواقم االحتالل تعلق إخطارات هدم  بلدة العيسوية في  إخطار هدم 
على عدد من األبنية والمنازل في بلدة 

العيسوية وتقوم بتصوير شوارع  
 ومنشآت في معظم أحياء البلدة

 تشرين الثاني  15

هددت سلطات االحتالل المواطن  في حي وادي الحمص إخطار هدم 
المقدسي "محمد ربايعه" بأنها ستقوم  

منزله الواقع في حي وادي  بهدم 
الحمص ببلدة صورياهر جنوب القدس 

المحتلة في أي لحظة بحجة البناء  

 تشرين الثاني  16



194 
 

دون ترخيص، وجاء ذلك عبر اتصااًل  
تلقاه المواطن من أحد ضباط شرطة 

 االحتالل. 

في أراضي بلدة   إخطار هدم 
 العيساوية 

قامت قوات االحتالل بتسليم إخطارات 
( في أراضي  2لبركسات عدد )هدم 

بلدة العيساوية واللذين يعودان  
للمواطنين " "نصر عبيد" و"أحمد عبد  

 النبي" 

 تشرين الثاني  17

في شارع البستان ببلدة  إخطار هدم 
 سلوان

سلمت بلدية االحتالل أمر هدم لمنزل 
 في شارع البستان ببلدة سلوان 

 تشرين الثاني  21

ائلة المقدسي منذر االحتالل يسلم ع  إخطار هدم 
منازل   3الحسيني قراًرا نهائيًا بهدم  

 للعائلة تأوي قرابة عشرين شخص 

 تشرين الثاني  21

في حّي عين اللوزة   إخطار هدم 
 ببلدة سلوان 

أخطرت سلطات االحتالل بهدم عمارة  
تتكون من عدة شقق سكنية لعائلة  

الرجبي، ومركز طبي في حّي عين  
البناء دون اللوزة ببلدة سلوان ِبحجة 

ترخيص، و تتألف البناية من طابقين،  
 فرداً  30و يعيش فيها نحو  

 تشرين الثاني  27

أخطرت بلدية االحتالل المواطن   في بلدة سلوان إخطار هدم 
المقدسي "بهاء زيتون" بهدم منزله في 

بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى  
الُمبارك بحجة عدم حصوله على  

 ترخيص بناء. 

 تشرين الثاني  30

 (60الجدول رقم)
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 . شهر كانون األولالتي رصدت خالل  عمليات الهدم والتجريف( يوضح 61الجدول رقم )

 التاريخ  البند المكان  نوع الهدم

هدمت آليات االحتالل بركًسا تجارًيا   ببلدة أبو ديس  هدم آليات االحتالل 
في منطقة وادي الجهير ببلدة أبو  

ديس، تعود ملكيته لمواطن من عائلة  
الباشا، بحجة البناء غير القانوني  

 حسب اّدعاءات االحتالل 

 كانون األول  1

جرفت آليات بلدية االحتالل أرًضا في  في بلدة جبل المكبر  تجريف أراضي 
بلدة جبل المكبر. عقب اقتحام شرطة  

وبلدية االحتالل حي الصلعة في 
البلدة، والشروع بتجريف أرض في 

األرض المنطقة. ويذكر أن هذه 
تستخدم كموقف للمركبات يخدم 

المقدسيين في الحي وتعود ملكيتها  
 للمواطن "موسى سالمة"

 كانون األول  1

هدمت قوات االحتالل برفقة موظفو ما   بقرية الولجة  هدم آليات االحتالل 
ُتسمى بلدية االحتالل جدارًا استناديًا  
يعود للمواطن "أحمد إبراهيم األعرج" 

البناء دون ترخيص في منطقة  بحجة 
 عين جويدة بقرية الولجة 

 كانون األول  1

هدمت قوات اإلحتالل في حي جبل   في حي جبل المكبر  هدم آليات االحتالل 
المكبر بمدينة القدس، محاًل تجاريًا  
 لمواد البناء، بحجة عدم الترخيص 

 كانون األول  2

االحتالل اإلسرائيلي  أجبرت سلطات  بلدة بيت حنينا  هدم قسري 
المواطن المقدسي "معاذ الرجبي" على  
هدم منزله قسًرا، في بلدة بيت حنينا  

بِحجة البناء دون ترخيص. يذكر بأنه  

 كانون األول  4
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يومًا مع   45يعيش في المنزل منذ 
 أسرته المكونه من خمسة أفراد

المواطن  أجبرت قوات االحتالل  في بلدة جبل المكبر  هدم قسري 
المقدسي “عمار أبو حسين” على هدم  
جزء من منزله )غرفة ومنافعها ملحقة  

 بالمنزل(في بلدة جبل المكبر 

 كانون األول  5

أجبرت سلطات اإلحتالل في منطقة   في قرية صور باهر  هدم قسري 
وادي الحمص في قرية صور باهر،  
المواطن: محمد عميرة، على القيام  

  165مساحته   بنفسه بهدم منزله البالغ
مترًا مربعًا، بعد أن أخطرته في وقت  
سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في  

حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية  
 الهدم، بحجة عدم الترخيص 

 كانون األول  5

في َحّي بئر أيوب ببلدة  هدم قسري 
 سلوان

أجبرت سلطات االحتالل المواطن 
المقدسي "بهاء زيتون" على هدم منزله  

رًا في َحّي بئر أيوب ببلدة سلوان قس
بقرار من ما ُتسمى بـِ "بلدية االحتالل"  

سنوات هو وزوجته   4حيث يسكنه منذ  
متر   80وأبنائه األربعة وتبلغ مساحته 

 مربع 

 كانون األول  6

 هدم آليات االحتالل 

 وتجريف أراضي 

اقتحمت قوات االحتالل برفقة طواقم  بلدة جبل المكبر 
االحتالل واآلليات بلدة جبل  بلدية 

المكبر وشرعت بهدم أسوار استنادية  
في َحّي الصلعة بالبلدة، إذ هدمت 

آليات االحتالل أسواًرا ُتحيط بأرض 
المواطن "كايد نعيم فطافطة"، والتي 

ألف شيقل، ثم جرفت  100كلفته نحو  

 كانون األول  7
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األرض ودّمرت كل ما عليها من  
 مزروعات 

َحّي واِد قدوم ببلدة في  هدم قسري 
 سلوان

أجبرت سلطات االحتالل عائلة  
"نّصار" على هدم منازلها الثالثة في  
َحّي واِد قدوم ببلدة سلوان وهي مبنية  

( بمساحة  2015- 2014منذ عامي ) 
تقريبًا، ويبلغ عدد أفراد العائلة   ²م 200
شخصًا معظمهم من األطفال   20

 والنساء

 كانون األول  11

بدأت طواقم بلدية االحتالل وآلياتها   في َحّي الشيخ جّراح  تجريف أراضي 
عمليات الحفر والتجريف، في األرض 
التي صادرتها بلدية االحتالل في َحّي 

الشيخ جّراح. وتبلغ مساحتها نحو  
( وتعود ُملكيتها ألربع   ²م  4700)

عائالت مقدسية )عبيدات، منصور،  
بلدية  عودة، جار هللا(، حيُث صادرتها 

االحتالل في نهاية شهر تشرين األول 
 الماضي 

 كانون األول  13

هدمت جرافات االحتالل منشأة سكنية   في بلدة جبل المكبر  هدم آليات االحتالل 
تعود للمواطن المقدسي "عطا جعافرة"  
في بلدة جبل المكبر، ُيذكر أنها مبنيه  

 فرد  11ويسكنها   2010مُنذ عام 

 كانون األول  14

منطقة الّشياح في َحّي   يات االحتالل هدم آل
 رأس العامود 

اقتحمت جرافات االحتالل منطقة  
الّشياح في َحّي رأس العامود، وهدمت  

ما تبقى من بناية عائلة "ُبرقان"، 
)بعض األعمدة واألساسات(، علًما أن  
العائلة َنفّذت منتصف الشهر الماضي 

 قرار الهدم للبناية وهي قيد اإلنشاء 

 كانون األول  14
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هدمت الجرافات التابعة لسلطات  في بلدة سلوان هدم آليات االحتالل 
االحتالل غرفة سكنية ومنافعها، تعود 
للمواطن المقدسي "مجد حليّسي"، في 

بلدة سلوان حيث أن المنشأة قائمة منذ  
عام، ورفضت البلدية ترخيصها، وتبلغ  

 2م  70مساحتها  

 كانون األول  14

باشر الشاب "سلطان حليّسي" ِبهدم   بلدة سلوانفي  هدم قسري 
منزله بيده في بلدة سلوان.ُيذكر بأنه  

قام مؤخرًا بهدم سقفية المنزل، إال أن  
بلدية االحتالل ترفض ذلك وتصر  

 على هدم المنزل بأكمله 

 كانون األول  14

في وادي قدوم ببلدة  هدم قسري 
 سلوان

أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي  
نصار" في وادي قدوم ببلدة  عائلة " 

سلوان على هدم منزلها قسًرا، وتشريد 
 فرًدا ليصبحوا بال مأوى  27أكثر من  

 كانون األول  15

أجبرت سلطات االحتالل المواطن  من بلدة جبل المكبر هدم قسري 
المقدسي محمد جعابيص من بلدة جبل  

المكبر على هدم منزله بيده عقب  
 تهديده

 كانون األول  21

هدمت جرافات االحتالل بناية المواطن  في بلدة العيساوية  هدم آليات االحتالل 
المقدسي نضال مصطفى واعتدت عليه  

في بلدة العيساوية، يذكر أن البناية  
فرًدا  21طوابق ويسكنها  3مكونة من  

بينهم أطفال ومسنين وأحدهم من ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 كانون األول  27

هدمت سلطات االحتالل محال ومنافع   في بلدة حزما آليات االحتالل  هدم
تجارية في مدخل بلدة حزما، حيُث 

 كانون األول  27
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ألف  200ُقّدرت الخسائر بمليون و 
 .شيقل

من   7المواطن سائد الخطيب صاحب 
المحال التجارية من أصل تسعة 

إضافة لمحطة وقود، والتي يُقدر ثمنها  
 12ألف شيقل ويعمل بها نحو   50بـ 

عاماًل، كما أن االحتالل صادر ما 
ألف لتر من البنزين   40يقارب 

والسوالر من المحطة، ويقدر ثمنها بـ 
ألف شيقل، باإلضافة إلى تكاليف   90

 الهدم

هدمت جرافات االحتالل منزل  في بلدة جبل المكبر   هدم آليات االحتالل 
  300المقدسي تحسين بشير )بقيمة 

ألف شيكل( في بلدة جبل المكبر  
 بالقدس  

 كانون األول  29

في حّي البستان ببلدة   هدم آليات االحتالل 
 سلوان

هدمت جرافات االحتالل منزل 
  600المقدسي باسل جالجل )بقيمة 

ألف شيكل( في حّي البستان ببلدة  
 ناء دون ترخيص سلوان بحجة الب 

 كانون األول  29

 (61)رقم  جدولال

 

شهر كانون  خاللالتي رصدت خالء ومصادرة األراضي واإلخطارات الهدم إ ( يوضح 62الجدول رقم )
 . األول

 التاريخ  البند المكان  اإلخطار

في َحيَّ واِد ياصول  إخطار هدم 
 ببلدة سلوان 

قامت قوات االحتالل وترافقها بلدية  
لمنزل عائلة االحتالل بتسليم قرار هدم 

أحمد أبو رجب ومنازل عدٍد من  

 كانون األول  5
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المواطنين في َحيَّ واِد ياصول ببلدة 
 سلوان

سلمت محكمة االحتالل عائلة "سالم"   حي الشيخ جراح  قرار إخالء
من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة 

أمًرا بإخالء منزلها قبل انقضاء الشهر 
لإلخالء بتاريخ  الجاري. المهلة النهائية 

. يذكر أن ثالثة  2021/ 12/ 29
عائالت تعيش داخل المنزل باتت  

 مهددة بالتهجير 

 كانون األول  6

قامت سلطات االحتالل بإبالغ عائلة   في مخيم شعفاط  قرار هدم 
الشهيد "فادي أبو شخيدم" بإصدار أمر 
هدم لمنزلهمفي مخيم شعفاط، وقامت  

 لهدمه.بأخذ قياسات للمنزل تمهيًدا 

 كانون األول  7

في َحّي واِد قّدوم ببلدة  قرار هدم 
 سلوان

أصدرت بلدية االحتالل قرارها النهائي  
ِبهدم الشقق السكنية الّست التابعة 

لعائلة نّصار في َحّي واِد قّدوم ببلدة  
سلوان والتي تحوي أكثر من سبعين  

  25فردًا،يذكر بأن الشقق ُبنيت قبل 
 عاماً 

 كانون األول  12

أجبرت سلطات االحتالل عائلة نّصار   في َحّي الشيخ جّراح  مصادرة أراضي 
على تفريغ أرضهم في َحّي الشيخ  
جّراح والتي تحوي موقًفا للحافالت  

 ومغسلة، تمهيًدا لالستيالء عليها 

 كانون األول  12

َسّلَمْت سلطات االحتالل عدًدا من  في بلدة العيساوية  إخطار هدم 
الهدم واالستدعاءات إخطارات 

للمواطنين واألهالي في بلدة العيساوية  
 لمراجعة بلدية االحتالل 

 كانون األول  13
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هّددت بلدية االحتالل بهدم القّبة   في بلدة بيت صفافا  تهديد بالهدم 
الذهبية لمسجد الرحمن في بلدة بيت 
صفافا، والذي ُرّمم مؤخًرا، بعد تلّقيها  

لم يرق  شكاوى من المستوطنين الذين
 لهم المشهد 

 كانون األول  16

 إخالء 

 مصادرة أراضي و 

سلمت سلطات اإلحتالل في حي  في َحّي الشيخ جّراح 
الشيخ جراح بمدينة القدس، قرارًا 

من المنازل تعود  2يقضي بإخالء  
ملكيتهما للمواطن: محمود صالحية،  

ستيالء على قطعة األرض المقام  واإل
  6تها عليها المنزلين والبالغ مساح
.  01.  25دونمات، وأمهلته حتى يوم  

 ، بحجة إنشاء مدارس عليها 2022

 كانون األول  20

أصدرت سلطات االحتالل قراًرا بهدم   صور باهر في بلدة  إخطار هدم 
 مقر نادي صور باهر المقدسي

 كانون األول  27

 (62)م رق جدولال
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 اإلصابات المسجلة

 خالل شهر كانون الثاني. التي رصدت المسجلة( يوضح اإلصابات 63الجدول رقم )

 البلدة  اإلصابات التاريخ 
أصيب المواطن أحمد الشيخ من مخيم شعفاط بكسور نتيجة تعرضه   كانون الثاني  6

 .العتداء من المستعربين
 مخيم شعفاط 

مواجهات مع االحتالل برصاص معدنية  أصيب شاب من بلدة حزما خالل  كانون الثاني  26
 .مغلفة بالمطاط

 بلدة حزما

 (63الجدول رقم )

 .شباطخالل شهر التي رصدت  المسجلة ( يوضح اإلصابات64الجدول رقم )

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

 .قوات االحتالل لمنزلهم ةبعد مداهم
 بلدة حزما

أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال وكبار سن باالختناق جراء  شباط 5
استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خالل مواجهات اندلعت في منطقة الخلة  

ببلدة الطور"جبل الزيتون" كما وأطلقت القوات األعيرة المطاطية وقنابل  
 الصوت 

 بلدة الطور

إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات   شباط  11
 .الظهرة ببلدة العيسوية حيّ حتالل اإلسرائيلي في اال

 بلدة العيسيوية 

أطلقت قوات االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت  شباط  18
، مما  والغاز المسيل للدموع، على مجموعة من الشبان خالل لهوهم بالثلج
 .أدى إلى إصابة عدد منهم باالختناق، وثالثة بالرصاص المطاطي

 بلدة العيسوية 

ط بناية عليان في بلدة حيّ هاجمت قوات االحتالل األهالي المرابطين في م  شباط  22
العيسوية، وأطلقت قنابل وأعيرة مطاطية بشكٍل عشوائي، مما تسبب في  

ط محمد أبو الحمص صابات في المكان، وإصابة الناشإوقوع عدة 
 .بالرصاص المطاطي من مسافة صفر

 بلدة العيسوية 

بطن    حيّ صابة المواطن باسم حداد برصاصة مطاطية في قدمه من إ شباط  27
 .الهوى ببلدة سلوان

 بلدة سلوان

 (64الجدول رقم )
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 . آذارخالل شهر  التي رصدت المسجلة( يوضح اإلصابات 65الجدول رقم )

 البلدة  اإلصابات التاريخ 
 بلدة العيسوية  .االعتداء بالضرب بآلة حادة على المواطن عدنان عبيد  آذار  2
اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة مما أدى إلى تسجيل نحو عشر إصابات   آذار  2

بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت، من بينها إصابة سيدة برصاصة  
 .مطاطية

 بلدة العيسوية 

ث ألقت قنابل صوت وغاز  حيّ استهدفت قوات االحتالل مركبة لفتاة مقدسية  آذار  7
 .ِتجاهها ما أدى إلصابة الفتاة وُنقلت على إثرها للمستشفى

 مدخل بلدة حزما 

 بلدة العيسوية  .إصابة سيدة بقنبلة صوتية أمام منزلها آذار  11
 حزمابلدة  .حيّ إصابة شاب بساقة اليسرى بالرصاص ال آذار  14
مواطنًا بالرصاص المعدني الُمغلف بالمطاط أحدهم برأسه   11أصيب  آذار  16

مواطنًا بحاالت اختناق بالغاز الُمسيل للدموع تم عالجهم ميدانيًا   31و
حسب ما ذكرت جميعة الهالل األحمر الفلسطيني، وذلك خالل مواجهات 

 .عنيفة اندلعت مع قوات االحتالل في البلدة

 بلدة كفرعقب 

اعتدت قوات االحتالل بالضرب الُمبرح على الشاب المقدسي محمود  آذار  21
للمستشفى   ا ُث ُنقل الشاب على أثرهحيّ ، جّراحالشيخ  حيّ بركات في 

 .للعالج بعد إصابته بكدمات في يديه وساقيه وجروح في جسده

 جّراح الشيخ   حيّ 

صوب شابين من قرية الجيب،  حيّ أطلقت قوات االحتالل الرصاص ال آذار  22
أثناء عملهما في ورشة دهان مركبات في بيرنباال، واستولت على مركبتهما 

 .ونقلتهما عبر مركبة إسعاف إسرائيلية

 بلدة بيرنباال 

 (65الجدول رقم )

 .نيسان( يوضح اإلصابات المسجلة التي رصدت خالل شهر 66الجدول رقم )

مكان تسجيل   اإلصابات التاريخ 
 اإلصابة 

أصيب يعقوب محمد الفقيه بجروح إثر إطالق النار عليه من قبل قوات  نيسان  4
 االحتالل. 

 في بلدة قطنة 

 في بلدة بّدو  في منطقة الظهر. حيّ أصيبت زوجة الشهيد أسامة منصور بالرصاص ال نيسان  6
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إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق إثر مواجهات اندلعت على  نيسان  6
 باإلضافة إلى تسجيل إصابة في الرصاص. ،حاجز بيت إكسا

حاجز بلدة بيت 
 إكسا

أصيب المصور محمود عليان في منطقة القدم خالل قمع مظاهرة الشيخ   نيسان 11
 . جّراح

إصابات اعتداء بالضرب  5منهم   جّراحالشيخ  حيّ مواطنين في  9إصابة  
 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وتم عالجهم ميدانيًا.   4و

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

مواطن مابين الرصاص المطاطي وقنابل الغاز واالعتداء   31إصابة   نيسان 15
 بالضرب، خالل مواجهات في بابي العامود والساهرة. 

ود بابي العام
 والساهرة 

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

ط البلدة  حيّ م
 القديمة

اندلعت مواجهات في منطقة باب العامود وباب الساهرة مما تسبب في   نيسان 16
إصابة بالرصاص  25إصابة من بينها   100تسجيل ما يقارب 

المطاطي، من بينهم إصابة فتاة وسيدة بالرصـاص المطاطي قرب باب 
 الساهرة. 

بابي العامود 
 والساهرة 

إصابة خالل مواجهات اندلعت في منطقة باب العامود،  20تسجيل نحو   نيسان 18
 من بينهم أحد مسعفي جمعية األمل للخدمات الطبية. 

منطقة باب  
 العامود

مواطنين بحاالت اختناق من بينهم أطفال ونساء  إصابة العشرات من ال نيسان 19
 خالل مواجهات مع قوات االحتالل في منطقة باب العامود. 

 باب العامود 

بابي العامود  مواطن خالل مواجهات اندلعت عند بابي العامود والساهرة 18إصابة   نيسان 20
 والساهرة 

ق قنابل الصوت  إصابة سبعة مقدسيين، ثالث إصابات منها جّراء إطال  نيسان 21
باتجاههم، وبقية اإلصابات إثر اعتداءات قوات االحتالل ومالحقة فرق 

 الخيالة. 

 باب العامود 

إصابات بالغاز والرصاص المطاطي، وتم نقل   105تسجيل أكثر من   نيسان 23
منهم لمستشفيات القدس لتلقي العالج خالل المواجهات التي دارت   30

 االحتالل والمستوطنين في مدينة القدس.بين الشبان مع قوات 

بابي العامود 
 والساهرة 

اعتدت قوات االحتالل على الصحفية زينة الحلواني والمصور وهبي مكيه   نيسان 24
للمستشفى جراء إصابته   ذلك ثرإ، وتم نقل وهبي جّراحالشيخ  حيّ في 

 بخلع في الكتف. 

 جّراح الشيخ   حيّ 
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معدني المغلف بالمطاط، خالل مواجهات أصيب مسعف بالرصاص ال  نيسان 23
اندلعت مع قوات االحتالل عند حاجز قلنديا العسكري، باإلضافة إلصابة  

 العشرات باالختناق، وتم نقل المسعف إلى المستشفى لتلقي العالج.

حاجز قلنديا  
 العسكري 

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

 في بلدة الطور.

 بلدة الطور

مواطنًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت  20أصيب  نيسان 23
ط البلدة القديمة، وجرى  حيّ والغاز، خالل المواجهات التي اندلعت في م

 بين إلى المستشفيات لتلقي العالج. نقل عددًا من المصا 

بابي العامود 
 والساهرة 

إصابة خالل المواجهات مع قوات االحتالل في القدس،  42تم تسجيل   نيسان 24
 إصابة في بابي العامود والساهرة. 36
 .إصابات في بلدة العيسوية 6و

بابي العامود 
 والساهرة 

 بلدة العيسوية 
المواطنين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل  أصيب عشرات  نيسان 24

للدموع في بلدة العيسوية، وكانت قوات االحتالل قد أغلقت عددًا من 
 . الشوارع في البلدة، واستهدفت شبانًا بالقنابل الغازية السامة والصوتية

 بلدة العيسوية 

قبرة بلدة العيزرية ط محيّ استهدفت قوات االحتالل منازل المواطنين في م نيسان 24
بالقنابل الغازية السامة، خالل قمعها لمسيرة انطلقت إسنادًا لألهالي في 

مدينة القدس، مما أدى إلى إصابة عدًدا من المواطنين المدنيين في  
 منازلهم بحاالت اختناق. 

 بلدة العيزرية

ط  حيّ خالل مواجهات مع قوات اإلحتالل في م( إصابات 8تسجيل )  نيسان 25
 حاجز قلنديا العسكري 

 حاجز قلنديا 

 (66الجدول رقم )

 ( يوضح اإلصابات المسجلة التي رصدت خالل شهر أيار. 67الجدول رقم )

مكان تسجيل   اإلصابات التاريخ 
 اإلصابة 

إصابات جراء اعتداء قوات االحتالل على الشبان في منطقة   5تسجيل   أيار  1
 باب العامود.

 باب العامود 

إصابة جراء اعتداء قوات االحتالل ومستوطنيه على أهالي   20تسجيل   أيار  4
 والمعتصمين. جّراحالشيخ   حيّ 

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

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

 جّراح الشيخ   حيّ 

الشيخ   حيّ قرب  إصابة الشاب نجم قطينة جراء اعتداء مستوطن عليه بآلة حادة. أيار  6
 جّراح 

إصابة الشاب نمر خضور جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه   أيار  6
 وجرى نقله للمستشفى  في مدينة القدس

 في مدينة القدس 

  7، من بينها  جّراح الشيخ  حيّ إصابة خالل مواجهات في  31تسجيل   أيار  6
بالضرب   9بالقنابل الصوتية، و   4إصابات بالرصاص المطاطي، و

 بغاز الفلفل.   11المبرح، و 

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

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

 الطواقم الطبية للمكان. 

باحات المسجد 
 األقصى  

الشيخ  حيّ في  جّراح الشيخ  حيّ جريحان خالل مواجهات مع قوات االحتالل في  أيار  7
 جّراح 

االحتالل على المصلين في  إصابات خالل اعتداء قوات  205تسجيل   أيار  7
إصابة إلى المستشفيات  88المسجد االقصى وفي مدينة القدس، وتم نقل  

 لتلقي العالج. 

في المسجد 
االقصى وفي  
 مدينة القدس 

ط باب العامود وباب حيّ إصابة في مواجهات في م 90تسجيل نحو   أيار  8
حالة   30تم نقل   ،، وباب األسباط وباب حطةجّراحالشيخ  حيّ الساهرة، و 

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

ط باب حيّ م
العامود وباب 

  حيّ الساهرة، و 
، جّراحالشيخ 

وباب األسباط  
 وباب حطة 

وطنين في  إصابة مواطن إثر االعتداء عليه من قبل جماعة من المست أيار  8
 ونقل على أثر ذلك للمستشفى. جّراحالشيخ   حيّ 

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

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

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

 قرب باب العامود

متفاوته جراء إقدام مستوطن على   جّراحأصيب عدد من المواطنين ب  أيار  10
 دهسهم بالقرب من باب األسباط. 

 باب األسباط 

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

والطور وسلوان  جّراحاء الشيخ حيّ ط المسجد األقصى وأحيّ باب العامود وم
 بمدينة القدس  

في منطقة باب  
ط حيّ العامود وم

المسجد األقصى 
اء الشيخ  حيّ وأ

والطور   جّراح
وسلوان بمدينة  

 القدس
ط البلدة القديمة، من  حيّ إصابة في المسجد األقصى وم 612تسجيل   أيار  10

  13إصابات خطيرة و  7بينهم   -إصابات من المصلين   305بينهم  
مصابًا إلى   228صحفيين )نقل  4مباشر في العين، و  إصابة بشكل

القدس المختلفة( خالل اقتحام قوات اإلحتالل باحات المسجد  ت افيشستم
األقصى والمصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة 

 إلجبار المواطنين على مغادرة المسجد األقصى وباحاته.

في المسجد 
ط  حيّ األقصى وم
 البلدة القديمة

إصابة هشام الساليمة بجروح في الوجه إثر اعتداء قوات االحتالل على   أيار  10
 . جّراحالشيخ  حيّ عائلته أثناء تصديهم القتحامات المستوطنين ل

 جّراح الشيخ   حيّ 

إصابة المواطن صالح قشعم جراء دهسه من قبل المتطرف بن جيبر في   أيار  10
 . جّراحالشيخ   حيّ 

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

في المسجد 
 األقصى 

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

عند حاجز قلنديا  
 العسكري 

إصابة  خالل اقتحام قوات االحتالل للمسجد األقصى،   15تسجيل   أيار  11
 واستهداف المعتكفين فيه. 

في المسجد 
 األقصى 

في مناطق   هات في مناطق متفرقة في القدس.إصابة خالل مواج 256تسجيل   أيار  11
 متفرقة في القدس
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 في مخيم قلنديا  خالل اقتحام مخيم قلنديا  حيّ إصابة عدد من الشبان بالرصاص ال أيار  12
ط البلدة القديمة نقل خمسة حيّ إصابة خالل مواجهات في م 27تسجيل   أيار  12

 منهم إلى المستشفى. 
ط البلدة  حيّ في م

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

 القديمة
 في البلدة القديمة

ط القدس، نقل خمسة منها  حيّ إصابة خالل مواجهات في م 24تسجيل   أيار  12
 للمستشفى. 

 ط القدس حيّ في م

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

مفرق النبي  
 موسى

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

في منطقة باب  
 العامود

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

 في بلدة أبو ديس 

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

 في بلدة عناتا 

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

باحات داخل 
 المسجد األقصى

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

في عدة نقاط  
 تماس في القدس 

 . جّراحالشيخ  حيّ إصابة صحفي خالل مواجهات في - أيار  15
 في بلدة أبو ديس. إصابة بالرصاص المطاطي خالل مواجهات -
إصابة ثالثة شبان بالرصاص المطاطي خالل مواجهات في بلدة -

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

 العيسوية، وآخر برصاص التوتو. 
 ات في بلدة عناتا. خالل مواجه حيّ إصابة شاب بالرصاص ال -

في عدة نقاط  
 تماس في القدس 
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الثوري، جراء اعتداء االحتالل   حيّ إصابة المواطن رمزي دميري من -
عليه  أثناء تواجده في باحات المسجد األقصى، ونقل على أثر ذلك 

 للمستشفى. 
عند مدخل بلدة شعفاط جراء إطالق مستوطن    حيّ إصابة شاب برصاص  أيار  16

 النار باتجاهه. 
عند مدخل بلدة  

 شعفاط 
  جّراحاصابة خالل المواجهات مع قوات االحتالل في الشيخ  12تسجيل   أيار  16

 وشعفاط.
الشيخ  حيّ في 

 وشعفاط  جّراح
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 
من أسلحة   حيّ أصيب الشاب تامر إدريس من بيت حنينا بالرصاص ال-

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

 .الّرامبلدة 

في عدة نقاط  
 تماس في القدس 

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

، وقد ُنقلت إلى المستشفى  جّراحالشيخ   حيّ المنازل المهددة باإلخالء في 
 لتلقي العالج. 

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

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

 في بيت إجزا 

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

المستشفيات. من بين اإلصابات الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف  
 .جّراح العامود، وصحفي آخر في منطقة الشيخ   عند باب 

قرب باب العامود  
الشيخ   حيّ وفي 
 جّراح 

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

نقاط تماس في   
 محافظة القدس
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خطيرة عند مدخل بلدة جبع خالل تواجد مكثف  جّراحإصابة مواطن ب-
 ط المكان حيّ لقوات االحتالل في م

عام، بالرصاص المطاطي في منطقة الحوض خالل   18إصابة شاب -
 مواجهات في بلدة حزما.

ين قرب كنيسة القيامة، إثر اعتداء  حيّ مسيالدين الإصابة اثنين من رجال  أيار  19
نون عليهم بالضرب المبرح، وتم نقلهم على أثرها  إلى المستشفى  مستوط

 لتلقي العالج. 

 البلدة القديمة

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

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

 الساهرة بقنبلة صوت نقلت للمستشفى. 

المسجد األقصى 
 طه حيّ وم

، وتم   جّراحالشيخ  حيّ إصابات أثناء قمع مسيرة منددة بإغالق   4تسجيل   أيار  22
 نقل إحدى اإلصابات للمستشفى. 

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

 باب األسباط 

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

 البلدة القديمة

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

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

 بلدة سلوان

 (67الجدول رقم )
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 يوضح اإلصابات المسجلة التي رصدت خالل شهر حزيران.( 68الجدول رقم )

مكان تسجيل   اإلصابات التاريخ 
 اإلصابة 

إصابة خالل قمع قوات االحتالل لـ"ماراثون القدس" الذي   63تسجيل   حزيران 4
بطن الهوى، كان من ِضْمَنَها إصابات بقنابل الصوت،   حيّ وصل ل

عالج باقي اإلصابات  واعتداء بالضرب، وتم نقل إحداها للمستشفى، و 
 ميدانيًا. 

إطالق عيار مطاطي بشكٍل مباشر على أحد سيارات اإلسعاف التي  
 تعمل على مساعدة الُمصابين في بلدة سلوان 

 بلدة سلوان

إصابة عامل فلسطيني من بلدة جبل المكبر إثر تعرضه للدهس من قبل   حزيران 2
 حافلة "إسرائيلية" في القدس المحتلة.

 كبر بلدة جبل الم

َدهست مستوطنة إسرائيلية مواطنًا فلسطينيًا، ويذكر بأنه أصيب بجروح   حزيران 3
 ورضوض في جسده.

قرب باب 
 المغاربة

 تم إصابة عدد من الشبان باالختناق بالغاز والرصاص المغلف بالمطاط.  حزيران 6
 ومن بين اإلصابات:
بطن الهوى يعقوب الرجبي بقنبلة صوتية في   حيّ إصابة عضو لجنة 

الظهر(، و)إصابة مراسلة ميدان القدس الصحفية براءة أبو رموز(، و  
)إصابة المصور أمجد أبو عرفة(، و)إصابة الصحفية دياال جويحان(،  

 و)إصابة مراسلة الجزيرة نجوان السمري بقنبلة صوتية(.

خالل مؤتمر 
صحفي عقده  

الشيخ   حيّ أهالي 
والنشطاء   جّراح

المقدسيين، أمام  
مركز شرطة 
االحتالل في  
شارع صالح  

 الدين
 مدينة القدس  إصابة عمار غراب إثر اعتداء قوات االحتالل عليه.  حزيران 6
 جّراح الشيخ   حيّ  إصابة مراسلة قناة الجزيرة الصحفية جيفارا البديري، بكسور بيدها اليمنى.  حزيران 6
  7إصابات بالرصاص المطاطي، و  4ن بينها إصابة، م 48تسجيل   حزيران 7

 إصابات بقنابل الصوت.
 من الُمصابين طفلتان ومسعف من طواقم الهالل.

 استهداف سيارة إسعاف بقنابل صوتية خالل قيامها بعملها.

عند باب الساهرة  
خالل قمع 

االحتالل للوقفة  
المنّددة 

باالعتداءات 
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المستمرة على  
 جّراح الشيخ   حيّ 

في المسجد  إصابة سيدة بعد رشقها بغاز الفلفل في وجهها. حزيران  10
 األقصى المبارك 

إصابة طفالن بحروق في الوجه بعد قيام مستوطن برشقهما بغاز الفلفل   حزيران  12
 الحارق، قرب مفرق "جورة العناب".

 جورة العناب 

والمعدني المغلف بالمطاط جراء  حيّ إصابة بالرصاص ال  57تسجيل   حزيران  15
االعتداء عليهم بالضرب المبرح بالعصي وأعقاب البنادق، على يد قوات 

 منها إلى المستشفى.   4االحتالل، وتم نقل  
إطالق الرصاص بشكل مباشر على مركبة إسعاف تابعة لجمعية -

 الهالل األحمر.

في منطقة باب  
العامود وباب 

الساهرة وشارع  
  صالح الدين في

ط البلدة  حيّ م
 القديمة

 إصابات إلى المشفى.  6إصابة، تم نقل   80تسجيل   حزيران  16
إحدى اإلصابات كانت عبارة عن “صدمة قلبية” ُنقلت بشكل عاجل  

 للمستشفى.  

خالل مواجهات 
مع قوات  

االحتالل في  
ط البلدة  حيّ م

 القديمة
 إصابة أدهم عكاري عقب إصابته بالرصاص المطاطي. حزيران  17

 
ط باب حيّ في م

 العامود. 
 في بلدة أبو ديس  تسجيل أربع إصابات بالرصاص المطاطي. حزيران  17
االعتداء على الطواقم الصحفية المتواجدة في المسجد األقصى، مما  حزيران  18

 تسبب بإصابة الصحفيتين سندس عويس، ولطيفة عبد اللطيف.
في المسجد 

 األقصى 
بالرصاص المطاطي واالعتداء بالهراوات خالل إصابة  36تسجيل   حزيران  18

 المواجهات التي اندلعت مع االحتالل في المسجد األقصى.
في المسجد 

 األقصى 
أصيب عشرات المواطنين باالختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع  حزيران  18

 .الّرامالذي أطلقته قوات االحتالل عقب إغالقها مدخل بلدة 
 امالرّ مدخل بلدة 

إصابة مازن أبو اسنينة، ما أدى إلصابته بكدمات، خالل تواجده في باب  حزيران  18
 الخليل بالبلدة القديمة. 

في باب الخليل  
 بالبلدة القديمة 
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سنوات( في رأسه بعد اعتداء  7أصيب الطفل المقدسي )عمر عايد رشق،  حزيران  20
 للمستشفى لتلقي العالج مستوطنة عليه بحجر في شارع الواد، وتم نقله 

 في شارع الواد 

عامًا(، بحروق في الوجه بعد أن َرّش   14و 12أصيبت أربع طفالت بين )  حزيران  21
، أثناء تدريب على أداء جّراحالشيخ   حيّ مستوطن غاز الفلفل عليهن، في 

 .حيّ الدبكة في فعالية فنية بال

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

اعتداء قوات االحتالل على مواطنين في  إصابة خالل  20تسجيل   حزيران  22
إصابات باألعيرة المطاطية   4إصابة بغاز الفلفل(، ) 16) جّراحالشيخ حيّ 

 والضرب(، و)نقلت إصابة لمسن إلى المستشفى(.
 قام مستوطنون بإلقاء الحجارة باتجاه سيارة اسعاف 

 قامت القوات الشرطية ِبرش المياه العادمة على سيارة إسعاف.

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

ث تم تسجيل عدة  حيّ اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة العيسوية،  حزيران  25
 إصابات بالرصاص المطاطي خالل هذه المواجهات.

عند مدخل بلدة  
 العيسوية 

، تم نقل  جّراحالشيخ   حيّ تسجيل ثالثة إصابات اعتداء بالضرب في  حزيران  26
 عالجهما ميدانيًا. إصابة للمستشفى وإصابتين تم  

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

مواطنًا خالل المواجهات التي اندلعت ُعقب عملية الهدم التي   65أصيب  حزيران  29
إصابات بالمطاط إحداها بالصدر،  6البستان، من بينها  حيّ نفذت في 

حاالت اختناق، وإصابة واحدة برضوض باليد بعد االعتداء بالضرب،  5و
 وأخرى بحروق ناتجة عن قنبلة غاز. 

 البستان  حيّ في 

 (68الجدول رقم )

 . صابات التي رصدت خالل شهر تموز( يوضح اإل69الجدول رقم )

مكان تسجيل  
 االصابة 

 التاريخ  االصابات

في َحيَّ واِد حلوة  
 ببلدة سلوان 

أصيب الشاب علي الطويل بحروق في الوجه بعد رشه بغاز الفلفل من  
 قبل أحد المستوطنين 

 تموز  1

 بلدة حزما

 

ُأصيب عشرات المواطنين باالختناق خالل قمع قوات االحتالل مسيرة في  
االحتالل قنابل الصوت والغاز  منطقة "الثغرة"، وأطلقت خاللها قوات 

المسيل للدموع اتجاه المواطنين الذين خرجوا ِللتَّنِديد بتجريف أراضي البلدة  

 تموز  2
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لصالح شّق طريق استيطاني سيلتهم عشرات الدونمات من أراضي البلدة، 
 وَيحرم المواطنين وُرعاة األغنام من الوصول إلى أراضيهم 

َحيَّ بطن الهوى  
 بسلوان 

مواطنًا برضوض في مختلف أنحاء جسده جراء اعتداء قوات  ُأصيب 
 االحتالل عليه بالضرب المبرح

 تموز  2

َحيَّ البستان ببلدة  
 سلوان

ُأصيب عشرات المواطنين باالختناق، خالل مواجهات اندلعت بين  
المواطنين وقوات االحتالل أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص 

بل الصوت والغاز المسيل للدموع، ِتجاه  المعدني المغلف بالمطاط، وقنا
منزاًل مهددًا بالهدم في   17المشاركين في وقفة مساندة مع أصحاب 

 سلوان.

 تموز  2

إصابات بالمواجهات المندلعة في بلدة سلوان مساًء تنوعت   7تم تسجيل   في بلدة سلوان
 بين االختناق وإصابات بالرصاص المطاطي 

 تموز  4

عامًا، برصاص قوات االحتالل أثناء    18إصابة الشاب حربي الرجبي  بلدة سلوان
 توجهة ألداء صالة العشاء في مسجد بلدته في سلوان 

 تموز  10

في َحيَّ بئر  
 أيوب ببلدة سلوان 

إصابة المواطن المقدسي أبو زياد الرجبي جراء إطالق قوات االحتالل 
 عليه قنبلة صوتية 

 تموز  15

 تموز  16 الثة مواطنين باالختناق إصابة ث في بلدة حزما 

قوات االحتالل تعتدي على المرابطة المقدسية "عايدة الصيداوي" ما أدى  عند باب حطة  
 إلى إغمائها 

 تموز  16

بمحيط باب  
 العامود

 تموز  16 يومًا بحالة اختناق   14إصابة رضيعة تبلغ من العمر 

في َحيَّ الشيخ 
 جّراح 

خالل قمع قوات االحتالل للوقفة التضامنية  إصابة المقدسي عارف حماد 
 في َحيَّ الشيخ جّراح 

 تموز  17

بمنطقة باب 
 حطة 

 

إصابة الصحفي عزت جمجوم جّراء اعتداء قوات االحتالل عليه بمنطقة  
 باب حطة 

 تموز  18
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في المسجد 
 األقصى 

إصابة عشرات المصليين بحاالت اختناق نتيجة إطالق قوات االحتالل 
 للدموع باتجاه المصلى القبلي للغاز المسيل 

 تموز  18

عقب اعتداء قوات االحتالل  إصابة الناشط المقدسي محمد أبو الحمص  في البلدة القديمة
 عليه بالضرب بوحشية 

 تموز  18

 تموز  23 مواجهات في مخيم شعفاط  إصابة فتاة خالل في مخيم شعفاط 

 (69الجدول رقم)

 . رصدت خالل شهر آب( يوضح اإلصابات التي 70الجدول رقم )

مكان تسجيل  
 االصابة 

 التاريخ  اإلصابات

إصابة شاب إثر إطالق مستوطن الرصاص باتجاهه من داخل  حي الشيخ جراح 
 منزل عائلة حنون المستولى عليه من قبل المستوطنين. 

 آب  2

عامًا( من بلدة سلوان بجروح    47إصابة المواطن )محمد القاق،  مدينة القدس 
والرقبة عقب اعتداء مستوطن عليه أثناء قيادته للحافلة في الوجه 

 التي يعمل عليها، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العالج.

 آب  13

إصابة مواطن بجراح خطيرة في الجزء العلوي من جسده، جراء  مدينة القدس 
اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه وطعنه، نقل على أثرها  

 للمستشفى لتلقي العالج. 

 آب  19

اعتداء قوات االحتالل بشكل وحشي على المصلين الوافدين ألداء  باب األسباط 
صالة الظهر في المسجد األقصى عند باب األسباط، ما أدى إلى 

 وقوع عدة إصابات باالختناق.

 آب  21

عند حاجز  
 الكونتينر العسكري 

عامًا( بالرصاص   25إصابة الشاب )عمر موسى حسين شاللدة، 
منطقة القدم وهو من ذوي االحتياجات الخاصة، إثر إطالق في 

قوات االحتالل النار عليه، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي 
 العالج.

 آب  22

 (70الجدول رقم)
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 . خالل شهر أيلول رصدت( يوضح االصابات التي 71الجدول رقم )

 التاريخ  االصابات مكان تسجيل االصابة 

باب العامود، إصابتين منهما بالرصاص المطاط، إصابات في  4 في باب العامود 
 وإصابة بقنبلة صوت، واعتداء بالضرب.

 أيلول   8

مواجهات بين شبان  
وقوات االحتالل في 

 بلدة ابو ديس 

  2حروق و 2إصابات مطاط و  3مواطن، من بينهم  16إصابة  
 حاالت اختناق بالغاز.  9جروح مختلفه و 

 أيلول   10

في شارع يافا قرب 
محطة الباصات  

 المركزية

عاًما(    17أطلقت قوات االحتالل النار على شاب من الخليل )
 بحجة تنفيذه عملية طعن. 

 أيلول   13

في المنطقة الغربية  
 من بلدة الّرام 

إصابة أحد المواطنين وُنقل للمستشفى لتلقي العالج خالل 
 مواجهات بين قوات االحتالل وعدٍد من الشبان. 

 أيلول   17

 أيلول   17 مواطنين باالختناق بفعل قنابل الغاز خالل المواجهات. 9إصابة   في بلدة أبو ديس 

في َحّي بئر أيوب  
 وَحّي بطن الهوى  

 أيلول   17 إصابة مسعف خالل مواجهات مع قوات االحتالل. 

أصيب الشاب "بسام أبو سبيتان" برصاص قوات االحتالل، خالل  في بلدة الطور
اجهات قرب مدرسة ذكور الطور الثانوية، أطلقت قوات االحتالل  مو 

الرصاص المطاطي نحوه وأصابته بقدمه، واقتادته إلى أحد مراكز 
 االعتقال. 

 أيلول   22

 (71الجدول رقم)
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 . خالل شهر تشرين األول رصدتصابات التي ( يوضح اإل72الجدول رقم )

مكان تسجيل  
 االصابة 

 التاريخ  االصابات

تسجيل إصابتان بالرصاص المطاطي خالل اندالع مواجهات مع قوات   بلدة بيت دقو في 
 االحتالل 

 تشرين أول   1

في منطقة باب  
 العامود

فلسطينًيا خالل اعتداءات االحتالل في منطقة باب   17أصيب نحو 
 العامود

 تشرين أول  9

في منطقة باب  
 العامود

وبرضوض مختلفة في جسده بعد إصابة الفتى "أنس سليمان"، عند أذنه 
االعتداء عليه بالضرب من قبل قوات االحتالل في منطقة باب العامود، 

 حيث تم نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى لتلقي العالج.

 تشرين أول  10

في منطقة  
 شعفاط 

إصابة فتاة بحالة إغماء إثر مهاجمتها بالغاز السام من قبل ما ُيسمون  
 لت على أثر ذلك للمستشفى لتلقي العالج"حرس القطار"، ونق

 تشرين أول  14

في منطقة دوار 
واِد النار في بلدة 

 العيزرية

اعتدت قوات االحتالل على الشاب "شعيب ادكيدك" وتم نقله على إثرها  
 للمستشفى 

 تشرين أول  16

باب  قامت طواقم اإلسعاف بنقل مسنة وامرأة بعد فقدانهما للوعي في   في باب العامود 
 العامود جراء استنشاق المياه العادمة في طريق عودتهما لمنزليهما 

 تشرين أول  19

في منطقة باب  
 العامود

إصابات بقنابل الصوت والضرب، خالل مواجهات مع قوات االحتالل  5
في منطقة باب العامود تعاملت معها طواقم الهالل األحمر في القدس، 

 إصابات تم عالجهم ميدانًيا.  ٣للمستشفى وإصابتان تم نقلهما 

 تشرين أول  19

إصابة خالل اعتداء قوات االحتالل على المتواجدين في منطقة باب  60 قرب باب العامود
العامود بالقدس المحتلة بينهم نساء وأطفال، معظم اإلصابات كانت جراء  

األمل  االعتداء بالضرب واالختناق بالمياه العادمة، وذلك بحسب جمعية
 للخدمات الصحية.

 تشرين أول  19

في حي الشيخ 
 جراح 

 تشرين أول  22 اعتدت قوات االحتالل بالضرب والدفع على المواطن "إياد صب لبن"  
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إصابات خالل مواجهات بين الشباب وقوات االحتالل في بلدة بّدو   3 في بلدة بدو 
 إصابتان بالرصاص المطاطي، وأخرى برصاص التوتو 

 تشرين أول  22

اعتدت قوات االحتالل على الشاب " محمد دعنا" باستخدام العصي   ببلدة سلوان 
 والقنابل الصوتية خالل عمله في ملحمة 

 تشرين أول  26

 المجموع  94

 (72الجدول رقم)

 . خالل شهر تشرين الثاني التي رصدت( يوضح اإلصابات 73الجدول رقم )

مكان تسجيل  
 اإلصابة 

 التاريخ  اإلصابات

أصيب الطفل داود فهمي بدوان بالرصاص المطاطي خالل المواجهات   في بلدة بّدو 
 مع االحتالل، ما أدى إلى إصابته بنزيف على الرئة 

 تشرين الثاني  12

في حّي رأس  
 العامود

بلغت حصيلة اإلصابات جراء اعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين  
إصابة. وتوزعت  23العامود، نحو على المقدسيين في حي رأس 

اإلصابات على النحو التالي: إصابة بالرصاص الحي، وإصابتان جراء 
 اعتداء المستوطنين بالحجارة، وعشرون إصابة باالختناق بالغاز 

 تشرين الثاني  13

في محيط حاجز 
 قلنديا العسكري 

العسكري، اعتدت قوات االحتالل المتواجدة في محيط حاجز قلنديا  
بالضرب المبرح على المواطن: أحمد حسن أحمد فحماوي من سكان  
مخيم قلنديا، مما أدى إلى إصابته برضوض، وُأدخل على إثره إلى  

 المستشفى الحكومي بمدينة رام هللا للعالج 

 تشرين الثاني  15

بلغت حصيلة اإلصابات جراء المواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل  من بلدة العيسوية 
  57وشبان من بلدة العيسوية إثر استشهاد "عمر أبو عصب"، نحو  

 إصابة.  

 :وتوزعت اإلصابات على النحو التالي

 إصابات بالرصاص المطاطي4

 إصابات حروق  3

 تشرين الثاني  17
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 إصابة اختناق بالغاز 50ونحو   

األمل   في بلدة العيسوية  جمعية  سجلت  وقد  العيسوية،  بلدة  في  عنيفة  مواجهات  اندالع 
 :إصابة. منها 138للخدمات الطبية 

 سقوط 13حروق،  11إصابة بالرصاص المطاطي،   17

 إصابة اختناق  95إصابتان بكسور،  

 تشرين الثاني  18

ُأصيب شاب بالرصاص المطاطي في الفخذ، وتم تسجيل عدد كبير من   مخيم شعفاط في 
حاالت االختناق عقب اندالع مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل، في  

 محيط منزل الشهيد “فادي أبو شخيدم” 

 تشرين الثاني  21

من بلدة  
 العيساوية 

ه للضرب إصابة الشاب بالل أبو الحمص ونقله إلى المستشفى إثر تعرض
 المبرح من قوات االحتالل لحظة اعتقاله من بلدة العيساوية 

 تشرين الثاني  21

  4تعاملت طواقم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في القدس مع  في بلدة سلوان
إصابات بالضرب نتيجة اعتداء قوات االحتالل على المقدسيين في بلدة 

 سلوان

 تشرين الثاني  22

محافظ القدس "عدنان غيث" بكسر في أحد أصابع يده خالل   إصابة في بلدة سلوان
 عملية االقتحام والتنكيل بعائلته 

 تشرين الثاني  22

بالقرب من مخيم  
 الجلزون 

أصيب ثالثة عمال من بلدة بيرنباال أحدهم برصاصة مطاطية واثنين  
آخرين باالختناق، بعد أن استهدفت قوات االحتالل المركبة التي كانوا  

ها أثناء مرورهم بالقرب من مخيم الجلزون، وتم نقلهم إلى مجمع  يستقلون
 فلسطين الطبي لتلقي العالج

 تشرين الثاني  24

إصابة خالل مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلوان جنوب  89تسجيل   في بلدة سلوان
 المسجد األقصى

 تشرين الثاني  24

 (73الجدول رقم)
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 . شهر كانون األول خالل  سجلتالتي  اإلصابات( يوضح 74الجدول رقم )

مكان تسجيل  
 االصابة 

 التاريخ  االصابات

في منطقة باب  
 العامود

مواطنًا مقدسيًا خالل المواجهات التي اندلعت مع قوات   80ُأصيب نحو 
االحتالل في منطقة باب العامود ُعقب استشهاد الشاب الفلسطيني محمد 

 شوكت 

 :التاليتوزعت االصابات على النحو 

إصابات نتيجة االعتداء باأليدي،  10إصابة بالرصاص المطاطي، 13
إصابة نتيجة السقوط على   15إصابة نتيجة للقنابل الصوتية،   16

 .األرض 

مسعفين وإصابة أحدهم بالرصاص المطاطي،   4تم االعتداء على 
حالة   20إصابتين من طواقم إسعاف الهالل األحمر، تم التعامل مع 

 لع والخوفنتيجة اله

 كانون األول  4

في َحّي الشيخ 
 جّراح 

تعرض أربعة مواطنين إلصابات ِبغاز الفلفل في َحّي الشيخ جّراح جراء 
 قيام قوات االحتالل باإلعتداء عليهم في الحي 

 كانون األول  8

االحتالل يعتدي على المحاميين زعل رامية وحاتم ملحم على حاجز قلنديا   على حاجز قلنديا 
 ويعتقلهما حيث تم نقلهما إلى المستشفى رهن االعتقال 

 كانون األول  8

في َحّي الشيخ 
 جّراح 

ُأصيب الصحفي محمود عليان نتيجة اعتداء أحد جنود االحتالل عليه  
 بالضرب في َحّي الشيخ جّراح

 كانون األول  17

قوات  ، بعد إطالق زياد شماسنة، ورامي الفقيههما  من المواطنين 2جرح  بلدة قطنة 
اإلحتالاللرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز  

 المسيل للدموع باتجاه المواطنين أثناء اقتحام بلدة قطنة 

 كانون األول  20

إصابة الشاب مصعب حماد بجروح طفيفة بقنبلة صوتية، وذلك خالل   في مخيم قلنديا 
 عملية اعتقال شقيقه في مخيم قلنديا 

 انون األول ك 27
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أصابت قوات االحتالل شابًا بالرصاص الحي بالقدم أثناء مواجهات  في مخيم قلنديا 
 اندلعت في مخيم قلنديا 

 كانون األول  27

أصيب شاب إصابة خطيرة بالرصاص الحّي في منطقة البطن، أدخل   في مخيم قلنديا 
 . على إثرها لغرف العمليات 

كما وصلت إصابتين بالرصاص الحّي في األطراف السفلية، من مخيم   
 قلنديا إلى مجمع فلسطين الطبي برام هللا 

 كانون األول  29

 في بلدة سلوان
 

حالة    20تعاملت مع أفادت جمعية “سما” للخدمات الطبية أن طواقمها 
 اختناق بالغاز 

 في بلدة سلوان مواجهات ص المطاطي بالقدم، خالل وإصابتين بالرصا

 كانون األول  30

في بلدة جبل  
 المكبر

  25أفادت جمعية “األمل” للخدمات الطبية أن طواقمها تعاملت مع  
 إصابة في صفوف الشّبان، خالل المواجهات في بلدة جبل المكبر 

 كانون األول  31

في بلدة 
 العيساوية 

المواجهات المندلعة في أصيب شاب في يده بالرصاص المطاطي، أثناء  
 بلدة العيساوية 

 كانون األول  31

 ( 74جدول رقم)
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 اعتداءات المستوطنين 

 خالل شهر كانون الثاني. رصدت( يوضح تسجيل اعتداءات المستوطنين التي 75الجدول رقم )

 الموقع  االعتداء التاريخ 
المصرارة من  هاجم المستوطنون مركبات المواطنين وأغلقوا شارع  كانون الثاني  4

جانب بوابة النفق وأشعلوا إطارات مطاطية وهاجموا سيارات المواطنين  
 .بالحجارة

 شارع المصرارة 

هاجم المستوطنون مركبات المواطنين في شارع المصرارة وسط  كانون الثاني  5
المدينة وأشعلوا إطارات مطاطية وهاجموا سيارات المواطنين بالحجارة  

 .الي()لليوم الثاني على التو 

 شارع المصرارة 

تواجدت مجموعة من المستوطنين على دوار بلدة مخماس، وهاجمت  كانون الثاني  17
 .مركبات المواطنين المارة في المكان

 بلدة مخماس 

 (75الجدول رقم )

 خالل شهر شباط. رصدت( يوضح تسجيل اعتداءات المستوطنين التي 76الجدول رقم )

 الموقع  االعتداء التاريخ 
أظهرت تسجيالت الكاميرات المثبة على أحد أبواب الكنيسة إعتداء   شباط 4

مستوطن عليها وتحطيم قفل أحد أبوبها باإلضافة إلى تحطيم كاميرة  
 مراقبة منصوبة في المكان. 

كنيسة الرومانية  
 األرثدوكسية 

الكشف عن ثاني اعتداء على الكنيسة على يد نفس المستوطن الذي  شباط 8
 اء السابق. قام باالعتد 

كنيسة الرومانية  
 األرثدوكسية 

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

 مقبرة باب الرحمة 

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

 منطقة باب العامود 

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

 شارع نابلس 

اعتدت مجموعة من المستوطنين على محمد حسن أبو الحمص   شباط  28
خالل سيره في مستوطنة التلة الفرنسية، مما أدى إلى إصابته بجروح  

 .في الرأس

مستوطنة "التلة  
 الفرنسية" 
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أثناء عمله قرب "مئة   مجموعة من المستوطنين على السائق إبراهيم نافذ حامد.   ت اعتد  شباط  28
 شعاريم" 

 (76الجدول رقم )

 خالل شهر آذار. رصدت( يوضح تسجيل اعتداءات المستوطنين التي 77الجدول رقم )

 الموقع  االعتداء التاريخ 
منطقة باب العامود  المستوطنين على مركبات تعود لمقدسيين اعتدت مجموعة من  آذار  1

 المصرارة  حيّ و 
اشعل مجموعة من المستوطنين النار في مدخل دير الكنيسة والذوا   آذار  2

بالفرار، وهذا االعتداء ُهو الرابع على الدير ذاته خالل أقل من  
 .شهر

دير الكنيسة  
 الرومانية في القدس 

اعتدت مجموعة من المستوطنين على الصحفيين فايز أبو رميلة   آذار  3
ومصطفى الخاروف وحطمت مركبتهما خالل إعدادهما تقريرًا في  

 .""مئة شعاريم حيّ 

"مئة  حيّ ما يسمى ب
 شعاريم" 

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

 .بالحجارة

 وسط مدينة القدس 

اعتدت مجموعة من المستوطنين على السائق المقدسي أشرف  آذار  8
الرجبي في مستوطنة ما ُيسمى "رمات بيت شيمش" في مدينة  

 .القدس

ما تسمى بمستوطنة  
 "رمات بيت شيمش" 

 البلدة القديمة .دة القديمةاء وأزقة البلحيّ جاب مستوطنون بمسيرة استفزازية أ آذار  14
أقدم مستوطنون على إحراق سيارتين تعودان للمواطن حمدان  آذار  19

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

 .له القرية على يد مستوطنين خالل الفترة الماضية

 قرية بيت إكسا 

اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطن محمد جبران قرب  آذار  18
المحطه المركزيه في مدينة القدس، وتم نقله إثر ذلك للمستشفى  

 ث أصيب برضوض بالغة في الوجهحيّ 

المحطة المركزية في 
 مدينة القدس 

 (77الجدول رقم )
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 خالل شهر نيسان. رصدت( يوضح تسجيل اعتداءات المستوطنين التي 78الجدول رقم )

 الموقع  االعتداء التاريخ 
الشيخ   حيّ اعتدت مجموعة من المستوطنين على وقفة تضامنية في  نيسان  1

 . جّراح
الشيخ   حيّ 

 جّراح 
مجموعة من المستوطنين على عدد من المواطنين في شارع  اعتدت  نيسان 20

 .يافا مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين برضوض 
 مدينة القدس 

قامت مجموعة من المستوطنين في مدينة القدس، بالتهديد بقتل   نيسان 20
الطفل: أحمد أبو خضير )عقب التحقيق معه وإطالق سراحه على  

 الخفيف(.  خلفية صفع مستوطن في القطار

عبر منصات  
التواصل 

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

تحت اسم "العرب سيحترقون" لمناقشة كيفية مهاجمة الفلسطينيين،  
ودعوا لالنتقام من الفلسطينيين والتجمع في "ميدان سفرا" للتوجه إلى 

 باب العامود.

عبر منصات  
 التواصل

 االجتماعي 

اقتحمت مجموعة من منظمة ما يسمى بـ "نساء ألجل الهيكل" سطوح   نيسان 21
الخان في القدس القديمة، ويذكر أنه في شهر آذار تم الكشف عن  
مخطط تهويدي يهدف إلى تحويل سطوح الخان لمنتزهات ومنطقة  

 ألعاب.

 البلدة القديمة

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

 بلدة سلوان

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

منصات  
التواصل 

 االجتماعي 
من المستوطنين   اندلعت مواجهات بين شبان مقدسيون ومجموعات - نيسان 22

 في شارع يافا في مدينة القدس، وتدخلت خاللها شرطة االحتالل. 
اعتدت مجموعة من المستوطنين على عدد من الشبان المقدسيين  -

 داخل "المحطة المركزية" في شارع يافا.

 مدينة القدس 

  حيّ اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في شارع المطران ب نيسان 23
، وحطموا زجاج عشرات السيارات في شارع المطران  حجّراالشيخ 

 .وأعطبوا إطارات أخرى 

الشيخ   حيّ 
 جّراح 
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ألقى مستوطنون الحجارة على مركبات المقدسيين خالل سيرها في   نيسان 22
 ( 1شارع رقم )

 مدينة القدس 

المصرارة   حيّ هاجم عشرات المستوطنين األهالي المقدسيين في  نيسان 22
 القريب من باب العامود وحطموا عددًا من المركبات.

  حيّ في 
 المصرارة 

في مدينة   "التلة الفرنسية  حيّ نفذ مستوطنون اعتداءات بحق مقدسيين في  نيسان 22
 القدس

في بلدة سلوان،  هاجمت مجموعة من المستوطنين عددًا من المنازل  نيسان 22
 وحاولت إغالق الطريق أمام المواطنين. 

 بلدة سلوان

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

 مدينة القدس 

هاجم عشرات المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات  نيسان 22
يل في البلدة القديمة، بالتزامن مع قمع  المستوطنين قرب باب الخل

وكانت قد  ،قوات االحتالل للمواطنين في مختلف أنحاء القدس
أظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي  

 مستوطنين يطلقون النار صوب المواطنين المقدسيين. 

 البلدة القديمة

الوجه إثر اعتداء عشرات إصابة الشاب عمر طه بجروح في  نيسان 23
المستوطنين عليه داخل شاحنته وهو في طريق عودته من عمله في  

 (. 1شارع رقم )

 مدينة القدس 

أصيبت سيدة مقدسية بجروح في رأسها، بعد اعتداء المستوطنين   نيسان 23
، ويذكر بأن عددًا من المستوطنين  جّراحالشيخ  حيّ عليها في  

 .تسبب بإصابتهاهاجموا مركبتها بالحجارة، ما 

الشيخ   حيّ 
 جّراح 

،  جّراحالشيخ  حيّ هاجم مستوطنون منازل وممتلكات المقدسيين في  نيسان 24
ويذكر بأن عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة 

، وحاولوا اقتحام منازلهم، تحت حماية  حيّ على مركبات أهالي ال
 شرطة االحتالل. 

الشيخ   حيّ 
 جّراح 

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

 باب العامود 
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انتشرت دعوات تحريضية من المستوطنين ُتطالب باعتقال سماحة   نيسان 25
الشيخ عكرمة صبري بعد دعوته مجالس العائالت في مدينة القدس  

 دينة المقدسة.لتشكيل لجان شبابية للدفاع عن أهل الم

 دعوات تهديد 

اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات األهالي المارة من   نيسان 25
 (. 1شارع رقم )

 مدينة القدس 

أفشل شبان مقدسيون محاولة مستوطن إسرائيلي اختطاف الطفل ليث  نيسان 26
عامًا(  من بلدة العيسوية، قرب مستوطنة "التلة    12عليان )

 الفرنسية" المقامة على أراضي البلدة.

 مدينة القدس 

سيارات قرب قرية بيت إكسا، تعود لمقدسيين   ةأحرق مستوطنون ثالث  نيسان 27
يقطنون قرية بيت إكسا، وهم: )عيسى حمودة غيث، وأنس الخطيب، 

وا شعارات عنصرية، وحطموا زجاج كما وخطّ  ،ولعائلة أبو خلف(
 العديد من السيارات المتوقفة في ذات المنطقة.

 قرية بيت إكسا 

مواطن من ذوي  اعتدى ثالثة مستوطنين ظهر اليوم على نيسان 28
سن( بالضرب على  حيّ االحتياجات الخاصة )فادي عبد الرحمن م

 وادي حلوة ببلدة سلوان. حيّ الرأس والوجه أثناء سيره في  

 بلدة سلوان

اقتحم مستوطنون بقيادة المتطرف "يهودا غليك"، رباط الكرد الواقع  نيسان 28
واستمع  إلى اليسار من باب الحديد للداخل إلى المسجد األقصى، 

المستوطنون لشرح تهويدي من المتطرف غليك حول سبب تهويد 
 القدس القديمة.

 البلدة القديمة

، وهاجموا منازل جّراحالشيخ  حيّ اعتدى مستوطنون على أهالي  نيسان 30
 المقدسيين. 

وتصدى الشبان العتداءات المستوطنين التي أصبحت شبه يومية  
 .حيّ في ال

 جّراح الشيخ 

 (78الجدول رقم )
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 خالل شهر أيار. رصدت( يوضح تسجيل اعتداءات المستوطنين التي 79الجدول رقم )

 الموقع  االعتداء التاريخ 
اعتدى مستوطنون على مواطن مقدسي قرب حارة اليهود، وحطموا   أيار  1

 المركبة التي كان يستقلها. 
 البلدة القديمة

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

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

 بلدة سلوان

والمعتصمين بحماية   جّراحالشيخ  حيّ اعتدى مستوطنون على أهالي  أيار  3
 شرطة االحتالل. 

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

 المسجد األقصى

الحجارة باتجاه   جّراحالشيخ  حيّ رشقت مجموعة من المستوطنين في  أيار  4
 .مركبات المواطنين المارة في المكان

 جّراح الشيخ   حيّ 

اعتدى المستوطنون برش غاز الفلفل على مائدة إفطار  - أيار  6
 جّراح الشيخ   حيّ المعتصمين في 

لعضو اليمين   حيّ نصب منصة مقابل مائدة إفطار أهالي ال -
 المتطرف "ايتمار بن جبير". 

الشيخ   حيّ صوب شبان في  حيّ أطلق مستوطن الرصاص ال  -
 . جّراح

استفزازي أمام  أدى مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية بشكل 
 . حيّ مائدة إفطار أهالي ال

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

 مدينة القدس 

أصيب الشاب نجم قطينة بجروح، بعد تعرضه العتداء بأداة حادة  أيار  6
، وذلك أثناء عودته من  جّراحالشيخ   حيّ ن قرب من قبل مستوط 

 ، ُنقل على أثرها للمستشفى لتلقي العالج.حيّ مكان عمله قرب ال

 جّراح الشيخ   حيّ 
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اعتدت مجموعة من المستوطنين على الشاب نمر الخضور من قرية   أيار  6
بّدو بالضرب المبرح أثناء تواجده في مدينة القدس، وجرى نقله إلى  

 قي العالج. المستشفى لتل 

 مدينة القدس  

رشقت مجموعة من المستوطنين الحجارة باتجاه مركبات  أيار  7
بمدينة القدس، ما أدى إلى إلحاق   جّراحالشيخ   حيّ المواطنين،في 

 .أضرار مادية في عدد منها

 جّراح الشيخ   حيّ 

على مواطن    جّراحالشيخ  حيّ اعتدت جماعة من المستوطنين في  أيار  8
 مما تسبب في إصابته ونقل على أثر ذلك للمستشفى. 

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

 بلدة العيسوية 

الحتالل ما  اقتحم مستوطنون بلدتي الطور والعيسوية بحماية قوات ا  أيار  9
 أدى إلى 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 ما أدى   أيار  10

 المواطنين بجروح مختلفة.إلى إصابة عدد من 
 قرب باب األسباط 

الشيخ   حيّ المواطن صالح قشعم في  "بن جيبر"دهس المتطرف  أيار  10
 جّراح 

 جّراح الشيخ   حيّ 

اعتدى مستوطنون على بيوت الفلسطينين اآلمنين في منطقة " التلة   أيار  10
 الفرنسية". 

 مدينة القدس 

  حيّ اعتدى مستوطنون علر مركبة مواطن من عائلة الرجبي في  أيار  11
 الثوري 

 بلدة سلوان

وسط حماية   جّراحالشيخ  حيّ رشق مستوطنون الحجارة على أهالي  أيار  11
 شرطة االحتالل. 

 جّراح الشيخ   حيّ 

تحت حماية    جّراحالشيخ  حيّ اقتحم مستوطنون مدججون باألسلحة  أيار  12
 شرطة االحتالل. 

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

 بوحشية على سيارة لمقدسيين كان ضمن ركابها أطفال. 

الصوانة   حيّ 
 والطور
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اعتدى قطعان المستوطنون على المركبات المارة بالقرب من حاجز   أيار  12
 العسكري.  الزعّيم

  الزعّيمحاجز 
 العسكري 

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

تلكات  وأحرقوها، ما تسبب بحدوث أضرار مادية في المم
 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   أيار  12

 حادة ما تسبب لها بجروح بالوجه.
 البلدة القديمة

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

 بلدة سلوان

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

 البلدة القديمة

 جّراح الشيخ   حيّ  .  جّراحالشيخ  حيّ اعتدى مستوطنون بالحجارة على مسن داخل  أيار  13
اعتدى مستوطنون بحماية قوات االحتالل على المواطنين في بلدة  - أيار  14

 سلوان، ورشقوا المنازل بالحجارة وأطلقوا الرصاص عليها. 
عشرات المستوطنون بحماية جيش االحتالل شرعوا بإطالق النار -

سيارات تعود لمواطنين من سلوان يقطنون قرب البؤر   وإحراق
 وادي حلوة بالبلدة.  حيّ االستيطانية في 

 هاجم مستوطنون مسجد العين في بلدة سلوان.-

 بلدة سلوان

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

 البلدة القديمة

بشكٍل استفزازي، عبر    جّراحالشيخ   حيّ اقتحم مستوطنون متطرفون   أيار  14
، ويذكر بأن  حيّ الهتافات وتهديد السكان األصليين المقدسيين لل

وشرعوا   حيّ عشرات المستوطنين بحماية شرطة االحتالل اقتحموا ال
 في أعمال عربدة وبعضهم ُمسلح باألسلحة الرشاشة. 

 جّراح الشيخ   حيّ 

  حيّ وعة من المستوطنين بالعربدة قرب المدخل الرئيسي لقامت مجم أيار  14
ث حاولوا االعتداء على عدد من السيارات المارة من  حيّ بيت حنينا، 

 .حيّ ال

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

 البلدة القديمة

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

 بلدة سلوان

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

 الزعّيم 

المستوطنين، الحجارة باتجاه منزل على أطراف  رشق مجموعة من  ايار  15
تعود ملكيته  المنزلوالذي  قرية بيت إجزا، مما أدى إلى تحطيم نوافذ 

 .للمواطن: صبري غريب 

 بيت إجزا 

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

 العيزرية

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

 بلدة بيت حنينا 

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

 بلدتي شعفاط وبيت حنينا. 
بلدتي شعفاط وبيت  

 حنينا 
باتجاه شبان عند مدخل  حيّ أطلق مستوطنون مسلحون الرصاص ال أيار  16

 بلدة شعفاط. 
 بلدة شعفاط 

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

 بلدة بيت حنينا 

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

العامود، وأدوا طقوسًا تلمودية، وعند بوابة الرحمة في منتصف  
المسجد األقصى، كما أدوا رقصات تلمودية في المقبرة على سور 

ساحة اإلمام الغزالي أمام باب األسباط، أحد أبواب األقصى، قبل  
اقتحامهم للمقبرة، وأدى البعض منهم صلوات في منطقة باب 

العامود، وجاء ذلك بعد فشلهم في اقتحام المسجد األقصى من باب 
 المغاربة.

 المسجد األقصى
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وادي حلوة، ما أدى إلى  حيّ طنون "عين سلوان" في اقتحم مستو  أيار  17
 اندالع مواجهات في المنطقة.

 بلدة سلوان

هاجمت مجموعة من المستوطنين، مركبات المواطنين المارة على   أيار  17
 .مدخل نفق بلدة بّدو

 بلدة بّدو 

، صوب أحد المنازل قرب مدخل  حيّ أطلق مستوطنون الرصاص ال أيار  18
ن بالبنادق ويستقلون مركبة،  حيّ ويذكر بأن مستوطنين مسلبلدة حزما، 

، حيّ استهدفوا منزاًل في أطراف البلدة عند مدخل حزما بالرصاص ال
 ما تسبب بتكسير نوافذ المنزل، وبث الرعب بين أفراد العائلة. 

 بلدة حزما

ين قرب كنيسة القيامة  حيّ اعتدى مستوطنون على رجال دين مسي أيار  20
 رح، وتم نقلهم على أثرها  إلى المستشفى لتلقي العالج.بالضرب المب

 البلدة القديمة

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

 مدينة القدس 

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

 مدينة القدس 

انطالق حملة ضخمة من قبل المستوطنين لمقاطعة التعامل التجاري   أيار  22
 مع العرب. 

منصات التواصل  
 االجتماعي 

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

 منطقة المصرارة 

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

منصات التواصل  
 االجتماعي 

خربت جماعات المستوطنين لوحات جدارية تم رسمها على جدران   أيار  26
 . جّراحالشيخ   حيّ 

 جّراح الشيخ   حيّ 

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

َدًا بقتلهم. حيّ الْ   من مسدسه، ُمَهدَّ

 بلدة الطور

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

 جّراح الشيخ   حيّ 

 (79الجدول رقم )
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 . حزيرانخالل شهر   رصدت( يوضح تسجيل اعتداءات المستوطنين التي 80الجدول رقم )

 الموقع  االعتداء التاريخ 
  حيّ في مسيرة استفزازية انطلقت باتجاه المستوطنين َشارك عشرات  حزيران 1

بطن الهوى، وذلك بعد أن انطلق المستوطنون من حارة مراغة باتجاه  
بطن الهوى المالصق للحارة، وأوقفوا خاللها عددًا من مركبات   حيّ 

وعاثوا خرابًا في المكان، كما ورفعوا   حيّ المقدسيين من أبناء ال
لهم وتنفيذ حيّ الفتات عنصرية ِتجاه الفلسطينيين ُتَطاِلب ِبطردهم وتر 

 اإلحالل واإلخالء اْلَقْسِرّي، وسط تواجد لقوات االحتالل.  عمليات 

 بطن الهوى  حيّ 

إصابة عامل فلسطيني من بلدة جبل المكبر إثر تعرضه للدهس من   حزيران 2
 قبل حافلة "إسرائيلية" في القدس المحتلة.

 في مدينة القدس 

ة  أجرى مستوطنون مقابالت صحفية في باحات األقصى خالل عملي حزيران 3
االقتحام، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد األقصى، واستفزاز  

 لمشاعر المسلمين.

في المسجد 
 األقصى 

َدهست مستوطنة إسرائيلية مواطنًا فلسطينيًا قرب باب المغاربة،  حزيران 2
 ويذكر بأنه أصيب بجروح ورضوض في جسده. 

قرب باب 
 المغاربة

المستوطنين منطقة باب العامود، ورفعن اقتحمت مجموعة نسوية من  حزيران 7
 أعالم االحتالل، ما أدى إلى اندالع مناوشات أمام باب العامود. 

منطقة باب  
 العامود

وضع مجموعة من المستوطنين، الفتة عند باب المغاربة، في  حزيران 7
محاولة لتهويده، ويذكر بأن ما تسمى منظمة "نساء ألجل الهيكل" 

مدخل باب المغاربة مكتوبًا عليها "باب هليل"، وضعت الفتة عند 
في محاولة لتغيير اسم الباب، نسبًة "لإلسرائيلية" هليل أرئيل التي  

 . 2016ُقتلت في مستوطنة كريات أربع في الخليل عام 

 عند باب المغاربة 

اعتدى مستوطنون على عدٍد من المواطنين برشهم بغاز الفلفل  حزيران 6
 القرمي بالبلدة القديمة.  حيّ هم في الحار، أثناء تواجد 

 القرمي  حيّ في 

أدى مستوطنون صلوات تلمودية عند مدخل بناية الغاوية المسلوبة  حزيران 6
 . جّراحالشيخ  حيّ في 

الشيخ  حيّ في 
 جّراح 

رفع مستوطنون أعالم االحتالل في باب الملك فيصل أحد أبواب   حزيران 7
موعة من المستوطنين أعالم  المسجد األقصى المبارك، كما ورفع مج

 باب الملك فيصل 
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االحتالل في طريق المجاهدين كخطوة استفزازية لألهالي، وذلك  
 بحماية من شرطة االحتالل. 

بذريعة "بداية الشهر العبري الجديد" ما تسمى "بجماعات الهيكل"  حزيران 8
 ط المسجد األقصى.  حيّ نظمت مسيرات انطلقت في م

ط  حيّ في م
 المسجد األقصى

  162اقتحم عضو”الكنيست” المستوطن إيتمار بن غبير وقرابة  حزيران  10
مستوطنًا ساحة باب العامود، وقاموا برفع األعالم “اإلسرائيلية”، في  

خطوة استفزازية للفلسطينيين المقدسيين، رغم قرار منعه من قبل  
 شرطة االحتالل القيام بتنفيذ تهديداته التي أطلقها. 

ة باب  ساح
 العامود

ُأصيب طفالن بحروق في الوجه بعد قيام مستوطن برشهما بغاز   حزيران  12
الفلفل الحارق، قرب مفرق "جورة العناب"، ويذكر أن مستوطن اعتدى  

على مركبات المقدسيين المارة عبر الشارع، ورشها بغاز الفلفل 
 متعمدًا.

 جورة العناب 

الشاب أمير سلهب من حارة باب  اعتدى مستوطنون بالضرب على حزيران  13
 حطة بالقدس القديمة، أثناء تواجده في مكان عمله في القدس.

 في مدينة القدس 

َنفََّذ مستوطنون مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة، ويذكر أن  حزيران  14
مستوطنًا َنفَُّذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة  20نحو  

وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين  القديمة، 
 والمارة.

 طريق باب الواد 

انطلقت ما ُتسمى مسيرة "األعالم" اإلسرائيلية من غربي القدس - حزيران  15
ط باب العامود، والتي شارك فيها آالف حيّ المحتلة إلى م

إيتمار  المستوطنين، بمشاركة عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف 
 بن غفير.

وجه بعض ُغالة المتطرفين شتائم بحق النبي محمد "صلى هللا  -
 عليه وسلم" خالل اقتحامهم ساحة باب العامود.

اعتدى المستوطنين بالشتم والسب على الصحفيين الفلسطينيين  -
 خالل تغطيتهم القتحام باب العامود وحاولوا عرقلة عملهم.

 مدينة القدس 

  حيّ عامًا( في  23توطن على الناشطة منى نبيل الكرد )اعتدى مس  حزيران  16
، برش الطالء على وجهها، قبل أن تعتقلها شرطة جّراحالشيخ 

 االحتالل وتستجوبها.

 جّراح الشيخ   حيّ 
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اقتحم مستوطنون بلدة لفتا المهجرة أثناء صالة الجمعة، التي  - حزيران  18
لفتا المهددة بإقامة أقيمت في البلدة، خالل فعاليات شبابية في بلدة 

 وحدة استيطانية على أراضيها.  270ما يقارب 

 بلدة لفتا المهجرة 

، وهاجموا منازل جّراحالشيخ  حيّ اعتدى مستوطنون على أهالي  حزيران  19
 المواطنين القريبة من البيوت التي استولوا عليها عنوة. 

 جّراح الشيخ   حيّ 

ل بلدة حزما مكان استشهاد  اقتحم مجموعة من المستوطنين مدخ حزيران  21
 د.مي عفانة. 

 مدخل بلدة حزما

الشيخ   حيّ هاجم المستوطنون من بناية الغاوي المسلوبة أهالي - حزيران  21
 والمتضامنين معهم، بالحجارة وإلقاء الكراسي باتجاههم.  جّراح

 .حيّ قام مستوطنون بإلقاء الحجارة باتجاه سيارة اسعاف في ال-

 جّراح الشيخ   حيّ 

تحت حماية قوات االحتالل،  جّراحالشيخ  حيّ اقتحم مستوطنون   حزيران  22
وهددوا سكان ثالثة منازل باإلخالء )تعود لعائالت ذياب والكرد  
وقاسم( خالل مدة زمنية )شهر واحد(، وُعرف من المستوطنين  
المقتحمين عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش"، ومدير جمعية  

االستيطانية القائمة على قضية االستيالء على  "عطيرت كوهانيم" 
 في محاكم االحتالل. حيّ منازل ال

 جّراح الشيخ   حيّ 

، وأشعلوا النار في جّراحالشيخ   حيّ هاجم مستوطنون منازل في  حزيران  22
من السيطرة على الحريق، وساندت قوات    حيّ إحداها، وتمكن أهالي ال

 حماية لهم االحتالل خالل ذلك المستوطنين وأمنت ال

 جّراح الشيخ   حيّ 

بالقرب  1اندالع مواجهات عنيفة بين الشبان ومستوطنين في شارع  حزيران  22
بعد قيام المستوطنين بتحطيم عدد من   جّراحالشيخ  حيّ من 

 المركبات هناك. 

  حيّ بالقرب من 
 جّراح الشيخ 

مة اقتحم مستوطنون مقبرة جبل الزيتون في القدس، ما يتسبب باز  حزيران  24
مرورية في المكان، ويذكر أن هذا اقتحام سنوي للمقبرة من قبل  

المستوطنين بزعم زيارة قبور حاخاماتهم المقامة على أراٍض مسروقة 
 من وادي قدرون وجبل الزيتون.

مقبرة جبل  
 الزيتون 

 القديمةالبلدة  قامت مجموعة من المستوطنين بجوالت استفزازية في البلدة القديمة. حزيران  26
، بحماية من شرطة  جّراحالشيخ  حيّ اعتدى مستوطنون على أهالي  حزيران  26

 االحتالل التي اقتحمت بيوت األهالي ورّوعت ساكنيها.  
 جّراح الشيخ   حيّ 
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أدت مجموعة من المستوطنات النساء طقوسًا تلمودية عند باب حطة   حزيران  27
 مساء اليوم، بحماية شرطة االحتالل. 

 باب حطة عند 

والشبان المتضامنين، ورشهم   جّراحالشيخ  حيّ هاجم مستوطن أهالي  حزيران  27
بغاز الفلفل، وسمحت له شرطة االحتالل أن يلوذ بالفرار، واعتقلت 

 . حيّ أحد شبان ال

 جّراح الشيخ   حيّ 

اعتدى مستوطنون على المقدسي يعقوب ادعيس من البلدة القديمة  حزيران  29
 مدينة القدس. في مكان عمله قرب 

 في مدينة القدس 

الحارة الوسطى بسلوان   حيّ مستوطن يضرم النار بمحول كهرباء في  حزيران  30
ثم يلوذ بالفرار، واألهالي يسيطرون على الحريق ما منع وقوع كارثة  

 . حيّ بال

الحارة   حيّ في 
 الوسطى بسلوان 

 (80الجدول رقم ) 

المستوطنين على المقدسيين وممتلكاتهم التي رصدت خالل شهر  ( يوضح اعتداءات 81الجدول رقم )
 . تموز

 التاريخ  االعتداء الموقع 

في َحيَّ واِد حلوة  
 ببلدة سلوان 

أصيب الشاب علي الطويل بحروق في الوجه بعد رشه بغاز الفلفل 
 من قبل أحد المستوطنين 

 تموز  1

تعود ملكيتها لعائلة أبو  اعتدى مجموعة من المستوطنين على أرض  بلدة سلوان
صبيح في بلدة سلوان، محاولين فتح طريق داخل األرض وتركيب درج 

 فيها بحماية قوات االحتالل 

 تموز  4

المستوطنون يخططون إلقامة مسيرة حول أبواب القدس القديمة   بلدة الطور
من الشهر الحالي عشية ما   17يحملون خاللها أعالم االحتالل في الــ 

 "ى خراب الهيكليسمى "ذكر 

 تموز  6

 تموز  6 أطلق مستوطنون الرصاص الحي في بلدة الطور  بلدة الطور

مستوطنًا من بينهم مسلحين جوالت استفزازية بين البؤر   200نفّذ نحو  بلدة سلوان
 االستيطانية في َحيَّ بطن الهوى بحراسة من قوات االحتالل

 تموز  6

 تموز  10 استيطانية القتحام المسجد األقصى قبل يوم عرفةدعوات - المسجد األقصى
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أعلنت بما تسمى "جماعة هار ايل المتطرفة" و"حركة في ايدينا" -
 استعدادها القتحام المسجد األقصى 

منطقة باب  
القطانين بالقدس  

 القديمة

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين منطقة باب القطانين بالقدس 
 از األهالي المقدسيين القديمة بهدف استفز 

 تموز  17

داخل مقبرة باب 
 الرحمة

 

اعتدت مجموعة من المستوطنين على الشاب محمد العباسي داخل  
مقبرة باب الرحمة، وعلى أثر ذلك احتجزته قوات االحتـالل نحو  

 ساعتين وحققت معه ميدانيًا وسلمته قرار استدعاء للتحقيق.

 تموز  17

 في ساحة البراق 

 

ي ساحة البراق يقومون بتشغيل أغاٍن عبرية بصوت مستوطنون ف
مرتفع الستفزاز وإزعاج المرابطين والمعتكفين باألقصى والتشويش  

 وقفة عرفة.  عليهم أثناء صالة الظهر في يوم

 تموز  19

في منطقة باب  
 العامود

استفزازية مستمرة في منطقة باب العامود    قام المستوطنون بجوالت 
 "اب الهيكلالحياء ما يسمى "خر 

 تموز  19

داخل فندق 
 بالقدس 

قامت مجموعة من المستوطنين داخل فندق بالقدس باالعتداء والتهجم 
على موظفين االستقبال المقدسيين "عالء عموري" و"معتصم السلفيتي"  

 أثناء فترة دوامهما

 تموز   31

 (81الجدول رقم)

المقدسيين وممتلكاتهم التي رصدت خالل شهر  ( يوضح اعتداءات المستوطنين على 82الجدول رقم )
 .آب

 التاريخ  االعتداء الموقع 

في حّي الشيخ 
 جراح 

أطلق مستوطن الرصاص باتجاه شاب داخل منزل عائلة حنون  
 المستولى عليه من قبل المستوطنين 

 آب  2

قوات  مستوطنون ينفذون مسيرة ٔامام باب األسباط، بحراسة مشددة من  ٔامام باب األسباط 
االحتالل، وفي ذات الوقت تمت عرقلة األهالي ومنع وصولهم  

 لمنازلهم في البلدة القديمة تسهياًل لمرور المسيرة. 
 

 آب  8
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أثناء قيادته للحافلة  
 التي يعمل عليها 

عامًا من بلدة سلوان   47أصيب المواطن المقدسي " محمد القاق" 
اعتداء  جنوب المسجد األقصى بجروح في الوجه والرقبة عقب 

مستوطن عليه وضربه ضربًا مبرحًا أثناء قيادته للحافلة التي يعمل  
 عليها، ما أدى إلى نقله للمستشفى لتلقي العالج 

 آب  13

أصيب شاب بجراح خطيرة في الجزء العلوي من جسده جراء اعتداء   في مدينة القدس 
 مجموعة من المستوطنين عليه وطعنه 

 آب  19

بواد الربابة ببلدة  
 انسلو 

قام مستوطنون بهدم وتخريب جدار أرض عائلة "سمرين" بواد الربابة 
 ببلدة سلوان عقب اقتحامهم لها

 آب   31

 (82الجدول رقم)

( يوضح اعتداءات المستوطنين على المقدسيين وممتلكاتهم التي رصدت خالل شهر  83الجدول رقم )
 .أيلول

 التاريخ  االعتداء الموقع 

المستوطنون مسيرة استفزازية بمساندة من قوات االحتالل التي نفذ  باب األسباط 
 أغلقت الطرق وضيقت الحركة على األهالي بالبلدة القديمة بالقدس. 

 أيلول  1

قام مجموعة من المستوطنين باإلعتداء بالضرب على ثالثة شبان من   بلدة سلوان
بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك. حيث قامت الشرطة  

تقالهم بعد ضربهم وهم "علي قراعين" و"سري الجوالني" و"أحمد باع 
 شويكي". 

 أيلول   5

قام عدد من المستوطنين باالعتداء على سائق الحافلة المقدسي ممدوح  قرب القدس 
 زاهدة بالغاز والضرب.

 أيلول   9

 أيلول   12 قام مستوطن بدهس الشاب المقدسي "وليد سمير أبو الهوى". في بلدة الطور 

في حي بطن  
 الهوى ببلدة سلوان 

وضع مستوطنون القمامة أمام المنازل الفلسطينية واعتدت قوات  
 االحتالل على األهالي واألطفال بالضرب. 

 أيلول   12
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في منطقة القصور  
 األموية 

أقام المستوطنون احتفاالت في منطقة القصور األموية قرب السور  
عشرات األعالم لعدة دول في  الجنوبي للمسجد األقصى ورفعوا

 المكان.

 أيلول  12

اشتعلت النيران في حقول األهالي على مدخل بلدة بيت دقو، بفعل   بلدة بيت دقو 
قــنابل الغاز التي أطلقها جنود االحتالل خالل مواجهات اندلعت مع 

 الشبان. 

 أيلول   13

أصواًتا صاخبة عند باب مستوطنون "ينفخون البوق" ويصدرون  عند باب السلسلة 
 السلسلة بهدف استفزاز المصلين في المسجد األقصى.

 أيلول   16

أثناء عمله في  
مدينة القدس  

 المحتلة 

اعتدى مستوطنون بالسكاكين على الشاب "محمد أبو ناب" من بلدة  
سلوان أثناء عمله وحالته متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي  

 العالج.

 أيلول   17

اعتدت مجموعة من قطعان المستوطنين على الشاب "دانيال مشرقي"  س الغربية بالقد 
وقاموا بتحطيم مركبته بالحجارة وإصابته بجروح متوسطة نقل على  

 إثرها إلى المستشفى.

 أيلول   18

في حي بطن  
 الهوى 

قام مجموعة من المستوطنون برمي مخلفات بناء من الحجارة والحديد 
األخشاب في الطريق العام في حّي بطن الهوى، مما  واألكياس وألواح 

 سبب عرقلة بالسير والتنقل خاصة لألطفال وكبار السن.

 أيلول   19

اعتدى مستوطنًا على السائق المقدسي "الشيخ سمير مجاهد"، وذلك   من بلدة سلوان 
 بعد أن صعد معه في سيارة األجرة التي يقودها وحاول خنقه بالحزام. 

 أيلول   20

قامت مجموعات من المستوطنين باقتحام أراٍض زراعية ومواقع أثرية  بلدة الجيب  في
 في البلدة القديمة في بلدة الجيب شمال غرب القدس.

 أيلول  24

في حّي رأس  
 العامود

قام أحد المستوطنين باطالق الرصاص الحي بصورة عشوائية باتجاه  
المسجد االقصى  فتيه في حّي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب 

 المبارك

 أيلول  27

في طريق الواد  
 بالقدس القديمة 

انطلقت مسيرة استفزازية للمستوطنين في طريق الواد بالقدس القديمة  
 بمناسبة آخر أيام ما ُيسمى "عيد الُعرش"

 أيلول  28
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عبر منصات   
التواصل 

 االجتماعي 

هدد ما يسمى بعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" عبر  
حسابه الشخصي في )فيسبوك(: "قريبًا سوف أصعد بعلم إسرائيل إلى  
جبل المعبد أقدس مكان لشعب إسرائيل". قاصدًا بجبل المعبد "المسجد 

 األقصى المبارك".

 أيلول  29

 أيلول  29 اعتدى مستوطن على فتى فلسطيني في شارع الواد بالبلدة القديمة. في البلدة القديمة 

 (83الجدول رقم)

خالل شهر تشرين   التي رصدت ( يوضح اعتداءات المستوطنين على المقدسيين84الجدول رقم )
 األول: 

 التاريخ  االعتداء الموقع 

من محطة "التلة  
الفرنسية" قرب حّي  

 الشيخ جراح 

اعتدى ما يسمون "حراس القطار الخفيف" التابع لالحتالل على  
شاب خالل تواجده داخل القطار بالضرب المباشر على الوجه 

 . والرأس، واعتقاله

 ول األ تشرين  5

إصابة الشاب المقدسي "محمود عصام عبيد" بكسور باليد وقطع  من بلدة العيساوية 
مستوطن أثناء عبوره  بأربطة الركبة إثر تعرضه للدهس من قبل 

 الشارع من خط المشاة 

 ول األ تشرين  8

اعتدى عشرات المستوطنين بالضرب بأدوات حادة على الشاب  في شارع يافا 
من أقاربه في شارع يافا، وإصابته   7عاًما( و 18"محمد سمرين" )

بجروح في يده ُنقل على إثرها للمشفى لتلقي العالج، وتم غرزه ب  
 قطبة"  30"

 ل و األ تشرين  8

اعتدى ما ُيسمون "حراس القطار الخفيف" التابع لالحتالل على طلبة   في شعفاط 
المدارس، وقاموا بإرهاب الطلبة من خالل إشهار األسلحة على  

 الطلبة دون وجود أي حجة

 ول األ تشرين  14

 ول األ تشرين  14 أقدم مستوطن على رش مواطنًا مقدسيًا بغاز الفلفل الحارق  قرب حي المصرارة

قام مجموعة من قطعان المستوطنون باالعتداء على الشاب "حسن   من بلدة بيت صفافا 
 رفعت صبحي" حيث تعرض لعدة جروح في جسده

 ول األ تشرين  17
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األهالي والمواطنين ورش محاولة أحد المستوطنين االعتداء على  في المقبرة اليوسفية 
 الغاز الفلفل عليهم في المقبرة اليوسفية 

 ول األ تشرين  26

في مستشفى  
 "كابالن" 

اعتدى أمن مستشفى "كابالن" على المرابطة المقدسية "خديجة  
خويص" أثناء توجهها لزيارة األسير المضرب عن الطعام "مقداد  

 القواسمي"

 ول األ تشرين  28

من منطقة الشيخ  
 جراح 

متطرف يهودي على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص  اعتدى
بالضرب والدفع في منطقة الشيخ جراح واعتقل الحًقا وُأبعد الحًقا  

 عن الحيّ 

 ول األ تشرين  29

 المجموع  15

 (84الجدول رقم)

خالل شهر  التي رصدت ( يوضح اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المقدسيين85الجدول رقم )
 . تشرين األول

 التاريخ  االعتداء الموقع 

في منطقة باب  
 العامود

رفع مستوطنون علم االحتالل وقاموا بتوجيه الشتائم وحركات 
استفزازية وغناء وصرخات في منطقة باب العامود بحماية مشددة 

 من شرطة االحتالل 

 تشرين أول  5

قام مجموعة من قطعان المستوطنين في مستوطنة ما تسمى  في بلدة بيت إكسا 
"هارشموئيل" باالعتداء على سيارات المواطنين في بلدة بيت إكسا، 

قاموا بتحّطيم وتكسير زجاج السيارات التي كانت متواجدة بالقرب من  
البوابات، بهدف طردهم من المكان وعزل المنطقة وعدم دخول 

 األهالي اليها 

 تشرين أول  9

 المجموع  2

 (85الجدول رقم)
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خالل شهر التي رصدت اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المقدسيين ( يوضح 86الجدول رقم )
 .تشرين الثاني

 التاريخ  االعتداء الموقع 

أدى مجموعة من المستوطنون طقوسًا تلمودية قرب باب المجلس  باب المجلس
من الجهة الشرقية وقاموا بإستفزاز األهالي والمواطنين المتواجدين في  

 المكان 

 تشرين الثاني  6

أدى مستوطنون صلوات وشعائر تلمودية بالقرب من باب السلسلة   باب السلسلة 
 في القدس المحتلة عقب انتهائهم من اقتحام المسجد األقصى.

كما وقام أحد المستوطنون بمحاوالت الستفزاز األهالي المتواجدين   
 في سوق القطانين بالبلدة القديمة بالقدس بحراسة شرطة االحتالل. 

 لثاني تشرين ا 7

قام عدٍد من قطعان المستوطنين باالعتداء على مركبات المواطنين   ِبحيَّ الشيخ جّراح 
ِبحيَّ الشيخ جّراح من خالل ثقب إطارات المركبات والبالغ عددها  

 مركبة تعود ألهالي الَحيَّ  13

 تشرين الثاني  19

البراق، استعداًدا  نصب مستوطنون شمعداًنا ضخًما في ساحة حائط  ساحة حائط البراق  
لما يسمى بعيد األنوار "الحانوكاة" العبري. ويذكر أن عدًدا من 

المستوطنين نصبوا شمعدانا ذهبيا ضخًما، إلضاءته بالشموع ليالي  
االحتفال بهذا العيد، الذي يبدأ األحد المقبل، ويستمر لمدة أسبوع. 

ها  ويأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الدعوات المتطرفة التي تطلق
 جماعات "الهيكل المزعوم"، القتحامات مستمرة للمسجد األقصى 

 تشرين الثاني  24

قامت مجموعة من المستوطنين في قرية النبي صموئيل، بوضع   قرية النبي الصموئيل 
 "شمعدانًا" ضخمًا على سطح مسجد القرية

 تشرين الثاني  25

المحتلة. االحتالل   في محاوالت استفزازية لألهالي في مدينة القدس سور القدس
ُيضيء سور القدس من جهة باب الخليل بعبارات توراتية بمناسبة ما  

 يسمى "عيد األنوار" العبري.

 تشرين الثاني  28

انطلقت مسيرة استفزازية للمستوطنين في طريق الواد بالبلدة القديمة  في طريق باب الواد 
 في القدس المحتلة.

 تشرين الثاني  28
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َنّصب عدد من المستوطنون “شمعداًنا” على منزل عائلة الكرد، في  الشيخ جّراح في حّي 
حّي الشيخ جّراح المهددين سّكانه بالتهجير، بحراسٍة مشددة من 

شرطة االحتالل. حيث قام األهالي بإقامة صالة العشاء أمام المنزل 
 .احتجاجًا على ذلك

 تشرين الثاني  30

من المستوطنون بتشويه رسومات وجداريات في حّي الشيخ  قام عدٍد  في حّي الشيخ جّراح 
 جّراح  

 تشرين الثاني  30

في طريق الواد بالبلدة 
 القديمة

نفذ مستوطنون مسيرة استفزازية في طريق الواد بالبلدة القديمة في 
القدس المحتلة. حيث قام مجموعة من المتطرفين بعزف موسيقى  

 ود بهدف استفزاز المواطنين. على مسامع الماره في منطقة باب العام

 تشرين الثاني  30

 (86الجدول رقم)

 

 .( يوضح اعتداءات المستوطنين على المقدسيين خالل شهر تشرين الثاني87الجدول رقم )

 الموقع  االعتداء التاريخ 
هاجمت مستوطنة من منظمة "الهافا" فلسطينيين في محطة وقود   تشرين الثاني  8

الهافا دعت سابقًا لشنق المقدسيين في باب  بالقدس، يذكر أن  
 العامود

في محطة وقود 
 بالقدس 

اعتدى مجموعة من قطعان المستوطنين على أحد الشبان المقدسيين   تشرين الثاني  11
 المتواجدين في محيط منطقة "الكنيسة الجثمانية" 

في محيط منطقة  
 "الكنيسة الجثمانية" 

ى الشابين جاد عقل والشاب نور أبو خضير اعتدى مستوطنون عل  تشرين الثاني  13
 بالقرب من شارع يافا  

بالقرب من شارع يافا  
 في القدس

اقتحمت مجموعة من المستوطنين حي راس العامود، واعتدت  تشرين الثاني  14
بالضرب على المواطنين، كما أطلق مستوطنًا النار باتجاه 

خالد الكسواني، وإصابة  المواطنين، مما أدى إلى جرح المواطن أحمد 
 من المواطنين برضوض. 2

 حّي راس العامود 

اعتدى عشرات المستوطنين بالحجارة على أطفال الشاب المقدسي  تشرين الثاني  14
"عالء المهلوس" بينما كان يسير في مركبته، ما أدى الى اصابة  

 طفليه بجروح في الوجه والهلع

 في القدس
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ة من المستوطنين في حي راس العامود، النار أطلقت مجموع تشرين الثاني  28
 عشوائيًا باتجاه المواطنين 

 في حّي راس العامود 

 (87الجدول رقم)

 

كانون  خالل شهر التي رصدت ( يوضح اعتداءات المستوطنين على المقدسيين 88الجدول رقم )
 . األول

 الموقع  االعتداء التاريخ 
المقدسيين "عماد أبو الهوى" و "طارق  قام مستوطن بدهس الشابين  كانون األول  1

خويص" قرب منطقة جورة العناب غرب سور البلدة القديمة وفّر من 
المكان، حيث أصيب أحدهما بكسور في قدمه. يذكر بأن الشابين  

 من بلدة الطور شرق القدس 

قرب منطقة جورة 
 العناب 

 حي الشيخ جراح  الغربي هاجم مستوطنون األهالي عند مدخل حي الشيخ جراح  كانون األول  9
عتراض طريق الشيخ عمر الكسواني اقام مجموعة من المستوطنين ب كانون األول  12

مدير المسجد األقصى، موجهين له ِعبارات مُسيئة وعنـصرية، خالل 
 اقتحامهم للمسجد األقصى 

 في المسجد األقصى

اعتدت مجموعة من قطعان المستوطنين على األهالي والمواطنين   كانون األول  17
 في طريق الواد بالقدس 

في طريق الواد  
 بالقدس 

اعتدى مجموعة من قطعان المستوطنين في منطقة باب الخليل في  كانون األول  17
البلدة القديمة على المواطن المقدسيرائد سيد أحمد أبو عصببالضرب 

 الغاز في وجهه،مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض ورش الُمبرح 

في منطقة باب الخليل  
 في البلدة القديمة

الكنيست” )إيتمار بن غفير(، “فيوجه عضو برلمان االحتالل  كانون األول  22
سالحه في وجه شابين مقدسيين وقام باإلعتداء عليهما لفظًيا أثناء  

 -:عملهما بموقف للمركبات في منطقة تل أبيبوالُشبان هم
 عاًما("   20عاًما(" و"محمد شويكي )  22"محمد درويش )

" تل أبيب " في منطقة 
 بالداخل المحتل

 ( 88جدول رقم )
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 يوضح اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المقدسيين: ( 89الجدول رقم)

 التاريخ  االعتداء الموقع 

ن باستفزاز األهالي والمواطنين  ي قام مجموعة من المستوطن باب العامود 
المتواجدين في ساحة باب العامود من خالل استخدام أساليب العزف 

 والموسيقى 

 كانون األول  2

مجموعة من قطعان المستوطنين وللمرة الثانية خالل هذا قام  في َحّي الشيخ جّراح 
األسبوع بتشويه جدارّيات الصمود المرسومة قرب منزل "عائلة الكرد" 

الُمهدد بالتهجير، في َحّي الشيخ جّراح ورسموا فوقها شعارات 
 وعبارات عنصرية باللغة العبرية

 كانون األول  3

المستوطنين بإشعال "شمع السبت" وإغالق قام مجموعة من قطعان  باب السلسلة
طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة أمام المواطنين. يذكر بأن شمع  

 السبت أحد الطقوس الدينية لديهم 

 كانون األول  3

قامت مجموعة من المستوطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس،   في َحّي الشيخ جّراح 
أقدمت على تخريب الجداريات بكتابة شعارات "عنصرية"، كما 

المرسومة قرب منزل عائلة: الكرد، المهددة بالتهجير القسري من  
 الحي

 كانون األول  4

قام مجموعة من قطعان المستوطنين بإحراق محل تجاري يعود  عين كارم 
للمواطن المقدسي سليمان البشيتي في منطقة عين كارم جنوب غرب 

 القدس 

 كانون األول  9

هاجم مستوطنون األهالي عند مدخل حي الشيخ جراح الغربي،  جراح حي الشيخ  
 واعتدوا على مركبات المقدسيين في الحي 

 كانون األول  9

اعتدت مجموعة من المستوطنين على عدٍد من مركبات المقدسيين   في شارع نابلس 
مركبة للمواطنين )عرف من أصحابها(:  13زجاج  وحطمت 

كانت مركونة في شارع نابلس بالقرب من ، المحامي حمزة المقدسي
 َحّي الشيخ جّراح 

 كانون األول  11
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بالقرب من القنصلية  
 األمريكية  

قامت مجموعة من قطعان المستوطنين ِبرشق مركبات المواطنين  
 القنصلية األمريكية بالقدسالمقدسيين بالِحجارة بالقرب من 

 كانون األول  12

مستوطًنا على أرض في َحّي الشيخ جّراح تعود  30اعتدى نحو   في َحّي الشيخ جّراح 
ُملكيتها لعائلة "سالم"، وأحاطوها باألسالك الحديدية في محاولة منهم  

 ِلمصادرتها، لكن األهالي تصّدوا لهم

 كانون األول  15

في منطقة باب  
 السلسلة

امت مجموعة من المستوطنين، بعمل بناء من األخشاب في منطقة  ق
 باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس

 كانون األول  17

قام عدٍد من قطعان المستوطنين بمهاجمة األهالي والمركبات في   بِئر أيوب ببلدة سلوان 
 منطقة بِئر أيوب ببلدة سلوان 

 كانون األول  18

َشرَع مستوطنون بتركيب أعمدة لوضع بوابة إلكترونية في شارع   بلدة سلوان
 العين ببلدة سلوان

 كانون األول  28

المستوطنين أرًضا تابعة لألوقاف قرب المدرسة  اقتحم مجموعة من  في َحّي الصوانة 
اإلبراهيمية في َحّي الصوانة بمدينة القدس، وحاولوا إجراء أعمال  

َحفر وبناء سالسل فيها. وتوجه مسؤولي أوقاف القدس فوًرا للمكان،  
وحاول المستوطنون استفزازهم لدى وصولهم لألرض، من خالل 

 طنين من األرض الرقص والغناء، وتمكنوا من طرد المستو 

 كانون األول  28

 ( 89جدول رقم )
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 مشاريع استيطانية 

 خالل شهر كانون الثاني.  التي رصدت الُمعلن عنها( يوضح المشاريع االستيطانية 90الجدول رقم )

 المنطقة  اإلجراءات االحتاللية  التاريخ 
صادقت سلطات االحتالل على مخطط إلنشاء متنزه "نحال زمري  كانون الثاني  1

الطبيعي" االستيطاني على أراضي بلدتي بين حنينا وحزما وأجزاء 
من أراضي قرية جبع بالقرب من ما ُتدعى مستوطنة "بسغات 

مداخل للمتنزه، وأحواض مائية ومالعب    4ث سيتم بناء  حيّ زئيف"، )
رياضية ومزرعة دراسية ومركز زواروموقف سيارت ومبنى عام  

سيتم بناء جسر فوق الشارع  لألنشطة المجتمعية والتجارة، كما 
االلتفافي الذي سيربط المباني العامة والحديقة العامة والسكك 

 (. الحديدية الخفيفة بالمتنزه

بلدات بيت حنينا  
 وحزما وجبع 

قدمت  ما ُتسمى بـ"جماعات المعبد" مقترًحا لألوقاف يقضي بتفكيك  كانون الثاني  6
 .المزعوم مكانهمصلى قبة الصخرة، وإقإمة المعبد 

 المسجد األقصى

أعلنت سلطات االحتالل عن نيتها البدء بتنفيذ مشروع "مكب" ضخم   كانون الثاني  9
ة خطيرة  حيّ لجمع وفرز النفايات وحرقها، ما ينذر بحدوث مكاره ص

ث أنه سيقام على أراضي فلسطينية  حيّ على الفلسطينيين والبيئة 
محتلة، باإلضافة إلى دونم شرقي القدس ال 900خاصة مساحتها  

مصنع إلعادة تدويرها في أراضي فلسطينية خاصة بين ما ُتسمى  
مستوطنة "معاليه أدوميم" وما ُتسمى المنطقة الصناعية "ميشور  

 .أدوميم"، واللتان تعتبران أكبر مصدر للنفايات الخطيرة

 قرب بلدة العيزرية

كومة االحتالل على تخصيص  تمهيدًا للفصل والضم الفعلي وافقت ح كانون الثاني  11
مليون  شيكل إلتمام تخطيط وبدء تنفيذ طريق تعرف باسم   14مبلغ 

"طريق السيادة"، المخطط يهدف إلغالق مدخل العيزرية وشق 
 .E1طريق جديد الستكمال المشروع االستيطاني

 مدخل بلدة العيزرية

ة سكنية  وحد  530صادقت سلطات االحتالل على مخطط لبناء  كانون الثاني  13
وحدة سكنية استيطانية في ما ُتسمى  400استيطانية جديدة، منها ) 

وحدة سكنية   130مستوطنة "جيلو" المقامة جنوب مدينة القدس، و
استيطانية جديدة فيما ُتسمى "رمات شلومو" المقامة شمال مدينة  

 .1967القدس(، ضمن األراضي المحتلة عام  

أراضي مدينة القدس 
في مستوطنة ما  

 سمى "جيلو" تُ 
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صادقت "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في بلدية االحتالل، على  كانون الثاني  15
مخطٍط استيطانٍي يقضي بتوسعة مبنى السفارة األمريكية في القدس 
المحتلة، المخطط يشمل توسيع باحة السفارة القائمة في ما ُتسمى  

، ²ألف م 50"بؤرة أرنونا" االستيطانية، لتصل مساحتها إلى  
مةأبنية إضافية ألمن السفارة، إضافة إلى بناء  اوتتضمن الخطة إق
 .تحصينات مختلفة

السفارة األمريكية في  
 القدس

وحدة استيطانية   460طرحت سلطات االحتالل عطاءات لبناء  كانون الثاني  20
جديدة في ما ُتسمى "بسغات زئيف" وما ُتسمى "هارحوماه" في مدينة  

 .1967ضمن األراضي المحتلة عام  القدس، 

ما ُتسمى  
مستوطنة"بسغات  
زئيف" وما ُتسمى 

 مستوطنة "هارحوماه" 
قدمت ما ُتسمى جمعية "عطيروت كوهانيم" االستيطانية المتطرفة  كانون الثاني  25

  حيّ مخطط لتحويل قصر مفتي القدس الحاج أمين الحسيني في 
الوحدات إلى كنيس يهودي، ومضاعفة عدد  جّراحالشيخ 

بهدف  ،وحدة استيطانية  56إلى   28طه من  حيّ االستيطانية في م
إقامة حزام استيطاني شمالي البلدة القديمة لعزل شمالي المدينة  

 .بالكامل عن بقية المناطق

قصر مفتي القدس  
الحاج أمين الحسيني  

 جّراح الشيخ  حيّ في 

 (90الجدول رقم )

 خالل شهر شباط.  التي رصدت ة الُمعلن عنها( يوضح المشاريع االستيطاني91الجدول رقم )

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

 .وحد استيطانية جديده في البلدة
 بلدة الولجة

الكشف عن وجود مخطط لبلدية االحتالل إلقامة مشاريع توسعة في   شباط  10
مليون شيقل، ويشمل  350مستوطنة )بسغات زئيف(، تبلغ تكلفته  

وحدة استيطانية جديدة، ومجمعات تجارية، وسكة حديد  900بناء  
 .لربط )بسجات زئيف( بالقطار اإلسرائيلي غرب القدس المحتلة

توسعة لما ُتسمى  
مستوطنة "بسغات  

 زئيف" 

  600ديا بطول )إرساء عطاء لتنفيذ مشروع نفق أسفل حاجز قلن شباط  21
متر(، على أراضٍ فلسطينية صادرتها لخدمة المستوطنين، ومن  

 .المتوقع أن يبدأ العمل في الرابع من شهر نيسان المقبل

بلدتي كفر عقب   
 وقلنديا
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كشفت صور التقطتها أقمار صناعية أمريكية عن قاعدة سرية لجيش   شباط  28
ب مدينة القدس، االحتالل فيما ُتدعي منطقة "بيت شيمش" جنوب غر 

فة "هآرتس" العبرية أن القاعدة تظهر في خرائط  حيّ وذكرت ص
االحتالل على أنها منطقة مفتوحة ومغلقة في خرائط الطيران المدني، 
ولكن الصورة ُتظهر وجودثالثة أسراب طائرات لصواريخ أرض  من 

 .طراز "ياريحو" قادرة على حمل رأس حربي نووي 

على أراضي جنوب  
قرب    غرب القدس

ما ُتسمى مستوطنة 
 "بيت شيمش"

 (91الجدول رقم )

 

 خالل شهر آذار.  تالتي رصد ( يوضح المشاريع االستيطانية الُمعلن عنها92الجدول رقم )

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

لالحتالل إللغاء حظر أعمال التجريف في أرض  ةوالشرطة التابع
آذار رفضت محكمة االحتالل هذا الطلب،   6المقبرة اليوسيفية. وفي 

 .وأبقت على استمرار منع األعمال المفروض 

 المقبرة اليوسيفية 

شرعت بلدية االحتالل بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار   آذار  7
اء القدس الشرقية. والذي سيعبر حيّ الخفيف التهويدي الذي يخترق أ

اء القدس الشرقية وتحديدًا شعفاط وبيت حنينا، وسوف حيّ عددًا من أ
يصل العيسوية والطور وما تسمى "مستوطنة جيلو" المقامة على  

أراضي بيت جاال، وكذلك ماتسمى "مستوطنة مدعين" المقامة على  
 .أراضي غرب رام هللا

بلدتي شعفاط وبيت  
 حنينا 

الكشف عن مخطط استيطاني في القدس القديمة يستهدف منطقة   ذار آ 15
سطوح الخان التي تقع داخل البلدة القديمة، وتحويلها إلى متنزه  

 .ومنطقة ألعاب بزعم جذب السياح

سطوح الخان داخل  
 البلدة القديمة

كشفت بلدية االحتالل في القدس عن مشروع إلقامة مجمع رياضي   آذار  17
ربعة دونمات على أراضي بلدة كفرعقب، وأوضحت تبلغ مساحته أ

البلدية 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.  

 بلدة كفرعقب 
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لبيوت والمحال التجارية  ويضع المشروع االحتاللي الجديد عشرات ا
في دائرة التهديد بالهدم، خاصًة بعد قرارات سابقة صدرت عن بلدية  

 .االحتالل بهدم سبعة بيوت وعدد من المحال التجارية
مخطط احتاللي لمصادرة منطقة كرم المفتي في القدس، لم تكتف   آذار  17

  جّراحالشيخ   حيّ بلدية االحتالل اإلسرائيلي بتحويل "كرم المفتي" في 
بالقدس المحتلة إلى كنيس يهودي، بل شرعت فعليًا بالعمل إلنشاء  

آذار اقتحمت  15ويذكر أنه في   ."حدائق توراتية" تخدم المستوطنين
اآلثار" اإلسرائيلية وبلدية االحتالل "كرم المفتي"،   طواقم من "سلطة

وشرعت بأعمال تمهيدية إلنشاء "حدائق توراتية" على أرضه، مدعية  
 .بحثها عن آثار في المكان

 منطقة كرم المفتي 

 (92الجدول رقم )

 .نيسان( يوضح المشاريع االستيطانية الُمعلن عنها التي رصدت خالل شهر 93الجدول رقم )

 المنطقة  اإلجراءات االحتاللية  التاريخ 
شرعت طواقم بلدية االحتالل بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في باب  نيسان  4

العامود، ويذكر أن شرطة االحتالل زرعت مئات الكاميرات في 
البلدة القديمة والمدينة المحتلة، بهدف مراقبة تحركات اء حيّ أ

المقدسيين، وذلك ضمن مخطط احتاللي أطلق عليه "نظرة القدس" 
لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة والمتوافدين إليها ورصد كل حركة 

 فيها.

البلدة القديمة في 
 القدس

لبلدية االحتالل في القدس، صادقت ما ُتسمى " لجنة التنظيم" التابعة  نيسان  7
وحدة سكنية في مستوطنة   540وحدة سكنية منها ) 2540على بناء  

  2000ما ُتسمى "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، و 
وحدة سكنية في مستوطنة ما ُتسمى "جفعات همتوس"( المقامتان  

 جنوب مدينة القدس. 

 جنوب مدينة القدس 

ى "لجنة التنظيم والبناء" لدى بلدية االحتالل في َكشفت ما ُتسم نيسان 13
القدس عن مخطط تهويدي جديد يربط شمالي مدينة القدس بـأربعة  
أنفاق جديدة بداًل من نفٍق واحد، وأعلنت اللجنة عن إيداع خارطة 

أنفاق في مفرق مستوطنة التلة  4هيكلية محلية تتضمن إقامة  
ق بين الشارع االلتفافي  الفرنسية، شمال القدس، لربط شبكة الطر 

 شمال مدينة القدس 
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( الواصل بين يافا المحتلة مع مستوطنات االحتالل في كافة 443)
مناطق القدس المحتلة، والممتد باتجاه مستوطنات االحتالل في 

 (.1الغور الفلسطيني، ضمن خطة توسيع الشارع رقم ) 
تحويل كرم شرعت سلطات االحتالل في مدينة القدس، بأعمال   نيسان 17

 ."بالمدينة إلى حديقة "توراتية  جّراحالشيخ   حيّ المفتي في 
 جّراح الشيخ   حيّ 

تحت حائط البراق في القدس   حيّ تم الكشف عن إنشاء مركز سيا نيسان 22
يذكر أنه وبسبب تعطل السياحة في مدينة القدس خالل  ،المحتلة

كما تم تعزيزه  ،حيّ فترة كورونا، تم تسريع بناء المركز السيا
ث يعزز المعلومات التاريخية مرورًا بما تسمى  حيّ بتكنولوجيا متطورة، 

 “المحرقة” إلى إقامة دولة االحتالل.

حائط البراق في  
 المسجد األقصى

 (93الجدول رقم )

 جديدة.مشاريع استيطانية ار عن ن خالل شهر أيّ يعللم 

 

 ( يوضح المشاريع االستيطانية الُمعلن عنها التي رصدت خالل شهر حزيران.94الجدول رقم )

 موقع المشروع   المشروع التاريخ 
استيطاني على   حيّ أعلنت سلطات االحتالل عن مشروع إنشاء  حزيران 1

  268، ويشمل المخطط بناء  1948أراضي قرية لفتا المهّجرة عام 
وحدة استطانية على أراضيها، باإلضافة لكنيس يهودي وفندق 

 ومتحف ومركز تجاري. 

 قرية لفتا المهّجرة 

َذّكَرت مصادر إعالمية إسرائيلية عن مخطط تهويدي جديد، يهدف  حزيران 3
ومنطقة باب العامود بالقدس،  احجرّ الشيخ   حيّ لتغيير معالم 

اة"، على  حيّ وتحويلها من "مركز صراع" إلى "مركز ترفيهي نابض بال 
  70َحدِّ تعبيرها، وذلك عن طريق تجديد ِمعماري شامل بتكلفة "

مليون شيقل"، يشمل المشروع بناء منطقة حضرية فسيحة ونابضة  
،  اة، ومعروضات ضوئية سيتم وضعها على باب العامود حي بال

وتجديد المنطقة العامة، ومنطقة باب العامود وشارع السلطان  
إضافة إلى  ،جّراحالشيخ  حيّ سليمان إلى الطرف الجنوبي من 

تطوير شارع السلطان سليمان واألنبياء المطل على األسوار، فضاًل  

  جّراحالشيخ   حيّ 
 ومنطقة باب العامود 
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عن َتْشِييِد شارع ُمَظّلل به صفان عريضان من األشجار في الموقع 
 مال بأبواب المدينة القديمة.الذي سيربط مركز األع

تعتزم بلدية االحتالل في القدس الُمحتلة، إقامة جسر ضخم جديد في   حزيران 7
باب المغاربة المؤّدي للمسجد األقصى المبارك، وإزالة الجسر 

الخشبي الُمخصص القتحامات المستوطنين الُمتطرفين، باّدعاء أنه  
كل خطرًا على المستوطنين الذين يستخدمونه لالقتحامات«. »ُيش

ويوضح أن الجسر المنوي إقامته سيربط بين ساحة البراق وصواًل  
أمتار بداًل   5لباب المغاربة والمسجد األقصى، بعرض قد يصل إلى 

مترًا تقريبًا، ويبين أن إقامة   70من مترين ونصف المتر، وبطول 
والفوالذ الُمقوى يحتاج إلى تنفيذ أعمال   هذا الجسر المسلح بالباطون 

حفر في المنطقة ألجل نصب األعمدة والقواعد الضخمة في السور 
الغربي لألقصى، ويهدف إقامة الجسر إلى زيادة أعداد المستوطنين  

 المقتحمين للمسجد األقصى. 

 في باب المغاربة 

 (94الجدول رقم )

 .االستيطانية التي رصدت خالل شهر تموز( المشاريع 95الجدول رقم )

 التاريخ  االجراءات االحتاللية  المنطقة 
في منطقة وادي الجوز 

 بالقدس 
أقرت بلدية االحتالل في القدس على إنشاء "كليٍة للتدريب المهني"، 

في منطقة وادي الجوز من خالل لجنة التخطيط والبناء المحلية، 
ق ما يسمى مشروع “وادي  وستكون هذه الخطوة األولى نحو تحقي

 . ”السيليكون 

 تموز  25

في قلب مدينة القدس 
ومركزها الرئيسي )صالح  
الدين، والزهراء، والرشيد،  

 والمسعودي( 

أعادت ما ُتسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية طرح  
مشروع "مركز المدينة" مانحة الشكان فرصة حتى نهاية شهر تموز  

بعد أن كانت قد قدمته اللجنة العام الماضي لكنه    لالعتراض عليه
 تأجل بسبب اعتراضات المقدسيين عليه. 

 تموز  27

 (95الجدول رقم)
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 . ( المشاريع االستيطانية التي رصدت خالل شهر آب96الجدول رقم )

 التاريخ  االجراءات االحتاللية  المنطقة 

عقارات في الضفة  
 الغربية والقدس الشرقية

يسمى "الصندوق القومي اليهودي" يعمل على تسجيل آالف  مشروع ما 
العقارات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد تؤدي هذه اإلجراءات 

 إلى إخالء فلسطينيين من بعض هذه العقارات.

 آب  6

أسفل "حاجز قلنديا"  
 و"دوار جبع" 

الغربية  انطالق مشروع طريق ونفق استيطاني يربط مستوطنات الضفة 
بالقدس المحتلة، إذ من المخطط له أن يمر أسفل "حاجز قلنديا" 

 443بشارع   60و"دوار جبع" ويربط شارع  

 آب  7

آليات االحتالل بدأت بتحويل مطار القدس الدولي )قلنديا( إلى هدٍف   أرض مطار قلنديا 
لمخططات استيطانية واسعة. إذ تواصل آليات االحتالل العمل في 

القدس التاريخي في قلنديا وإنشاء بنى تحتية أساسية،  منطقة مطار
لتنفيذ مخططات استيطانية توسيعية بعد أن اعتبرت ما تسمى بـ  

“اللجنة المحلية للتنظيم” أن أرض مطار قلنديا شمال القدس يقع في  
األراضي التابعة لها، وقررت هدمه وتحويله إلى منطقة صناعية في 

 عارضة الدولية للمشروع، رغم الم2020شهر شباط عام  

 آب  7

 آب  12 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة  2200المصادقة على بناء  في مدينة القدس 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الحكومة اإلسرائيلية   باب المغاربة 
 تعتزم الشروع ببناء جسر المغاربة من خالل مناقصة سرية. 

 آب  12

مترًا، يصل بين منطقة “حارة   159شرع إقامة نفق أرضي بطول م باب المغاربة 
الشرف”، التي اسُتبدل اسمها بـ”حارة اليهود”، إلى بداية جسر باب  

المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد األقصى، والذي تستخدمه قوات  
 االحتالل والمستوطنون في االقتحامات” 

 آب  19

 (96الجدول رقم)
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 . المشاريع االستيطانية التي رصدت خالل شهر أيلول( 97الجدول رقم )

 التاريخ  اإلجراءات االحتاللية  المنطقة 

مشروع "تسوية االراضي" الذي تنفذه سلطات االحتالل االسرائيلية في   مدينة القدس 
مدينة القدس والهادف إلى ضم ما تبقى من األراضي الفلسطينية في  

 العاصمة وتصفيتها. 

 أيلول   15

طريق الواد بالقدس 
 القديمة

سلطات االحتالل تقوم بتغيير اسم طريق الواد في القدس المحتلة إلى  
 اسم "إسرائيلي"، ضمن حرب واضحة على هوية المكان الفلسطينية. 

 أيلول  2

 (97الجدول رقم)

 

 ( المشاريع االستيطانية المعلنة خالل شهر تشرين األول: 98الجدول رقم )

 التاريخ  االجراءات االحتاللية  المنطقة 

أراضي مطار القدس  
الدولي )قلنديا( شمالي 

 القدس

آالف وحدة   10بدأت  "بلدية االحتالل" في القدس بالترويج لخطة بناء  
سكنية استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي )قلنديا( شمالي  

 العاصمة المهجور منذ سنوات 

 تشرين أول  5

صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مصادرة أراٍض فلسطينية؛   بلدة بيت صفافا 
لصالح التمدد االستيطاني في مدينة القدس لبناء منشآت للمستوطنين  
وطرق في مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بلدة بيت  

وحدة  38صفافا، والتي يخطط لها أن تشمل عشرة مجمعات و 
، وافقت 2014رية. ويذكر بأنه في عام  استيطانية عامة ومنشاءات تجا
وحدة استيطانية، وتم تجميد   2600اللجنة على خطة بناء حوالي 

 الخطة لسنوات؛ بسبب الضغوط الدولية

 تشرين أول  13

االحتالل يخطط للترويج لبناء آالف الوحدات السكنية في مناطق   في مدينة القدس 
 مختلفة بالقدس وهي: 

 تشرين أول  14
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االستيطاني وهي منطقة تضم    (E1)المعروفة باسم مخططالمنطقة -
عدة مستوطنات مقامة على أحياء فلسطينية منها “العيزرية، وأبو ديس،  

 .وعناتا، وحزما وغيرها

وحدة استيطانية في ما ُتسمى مستوطنة   470ُصّدق على بناء  -
"بسغات زئيف"، بهدف توسيع المستوطنة باتجاه الجدار الفاصل الذي 

 .ها عن قرية حزمايفصل

جنوب غرب المسجد 
 األقصى 

االحتالل يبدأ ببناء كنيس يهودي ضخميحمل اسم "جوهرة إسرائيل" يبعد  
 متر عن المسجد األقصى من جهته الغربية  200نحو  

 تشرين أول  15

المقبرة اليوسفية  
المالصقة للمسجد 

 األقصى 

لطبيعة والحدائق" إعادة َنبش  محكمة االحتالل تسمح لما تسمى بـِ"سلطة ا
وتجريف المقبرة اليوسفية المالصقة للمسجد األقصى من الجهة 

الشرقية، إلقامة حديقة توراتية، يذكر أن محكمة االحتالل رفضت  
التماسًا قدمته لجنة رعاية المقابر االسالمية لوقف أعمال تجريف منطقة  

 النصب التذكاري للجندي المجهول في المقبرة 

 رين أول تش 18

 المجموع  6

 (98الجدول رقم)

 

 .خالل شهر تشرين الثاني عنها والتي رصدت علنالمُ ( المشاريع االستيطانية 99الجدول رقم )

 التاريخ  االجراءات االحتاللية  المنطقة 

افتتح رئيس بلدية االحتالل "موشيه ليؤون" ما يسمى "ميدان هجورا" أي  في البلدة القديمة
القديمة، وذلك بتغيير اسم تقاطع طريقي الواد واآلالم "البسالة" في البلدة 

، على حد زعمهم  2015وإضافة أسماء مستوطنين ُقتلوا في المكان عام  
 في استمراٍر واضح لتهويد أسماء الشوارع والطرق في األحياء اإلسالمية 

 تشرين الثاني  1

في وادي حلوة ببلدة  
 سلوان

االستيطانية" ببناء ُمنشأة حديدية متينة  بدأت ما ُتسمى بـِ "جمعية إلعاد 
مالصقة ألرض عائلة "ُسمرين" المهددة باإلخالء في وادي حلوة ببلدة 

سلوان. يذكر أن موقع الُمنشأة الجاري إقامتها يعود للعائلة حيث  
 عاًما   15استولت عليه الجمعية قبل نحو 

 تشرين الثاني  10
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بمستوطنة "عطروت" 
المدينة  المقامة شمال 

 المحتلة 

صادقت بلدية االحتالل في القدس على بناء حّي استيطاني جديد على  
 دونما بمستوطنة "عطروت" المقامة شمال المدينة المحتلة  1243

 تشرين الثاني  24

قرب تجمع الخان  
 األحمر 

الكشف عن مخطط “ استيطاني” جديد، إلقامة أكبر مركز مؤتمرات 
منطقة “السهل األحمر”، قرب تجمع ومراكز تجارية وصناعية، في 

الخان األحمر، هذا المخطط سُيقام على أراضي مقدسية خاصة، تعود  
 .ملكيتها ألهالي أبو ديس، وحزما، وعناتا، وشعفاط

وُتشارك في هذا المشروع ثالث شركات تابعة لبلدية وحكومة االحتالل،  
ف لجنة  وإحداها تابعة للمستوطنين، وسيتم “المشروع" بتمويل وإشرا

اإلسرائيلية “أيباك”، بالتنسيق مع بلدية  -الشؤون العامة األمريكية  
 مليون دوالر"  70االحتالل، بتكلفٍة تصل إلى " 

 تشرين الثاني  24

في موقع ُمطل على  
 جبل المكبر 

صادقت ما ُتسمى بـِ “لجنة التخطيط والبناء” التابعة لالحتالل على  
 وقع ُمطل على جبل المكبر  مخطط بناء مركز لشرطة االحتالل في م

 تشرين الثاني  28

 (99الجدول رقم)

 . شهر كانون األولعلن عنها خالل المُ  ( يوضح المشاريع االستيطانية100الجدول رقم )

 التاريخ  االجراءات االحتاللية  المنطقة 

صادقت ما ُتسمى بـِ "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء اإلسرائيلي” على   بلدة بيت صفافا 
مستوطنة جديدة سُيطلق عليها “*جفعات حشاكيد*”، على  إيداع ُمخطط 

وحدة   473أطراف بلدة بيت صفافا جنوب القدس، وتشمل إقامة )
إستيطانية ومدرسة إبتدائية ودور حضانة ومعبد( على أرض مساحتها  

 دونم( َتقع جميعها خارج الخط األخضر  38

 كانون األول  11

“هآرتس” العبرية أن ما ُتسمى بـِ "وزارة قضاء االحتالل"  كشفت صحيفة  في مدينة القدس 
تقوم بالترويج إلقامة مشاريع استيطانية جديدة في مدينة القدس. وذكرت  
الصحيفة أنها حصلت على وثائق ُتظهر أن ما يسمى بـِ “الوصي العام”  

مناطق بالقدس المحتلة،  5َفحص إمكانية الترويج لخطط بناء في  

 كانون األول  13
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اح ، بيت حنينا، صور باهر، بيت صفافا، وباب  وهي: )الشيخ جرّ 
 العامود( 

في بلدية االحتالل، خطة  "لجنة التخطيط والبناء"أقرت ما تسمى بـ  قرية الولجة المهجرة
تهويدية لبناء استيطاني جديد، على أراضي قرية الولجة المهجرة جنوب  

، الواقعة على أراضي  "جيلو" القدس. البناء الجديد سيكون في مستوطنة 
قرية الولجة المهجرة، والتي تفصل بين جنوب القدس، وامتدادها 

ارة عن برجين  الفلسطيني في بيت لحم. ولفتت أن البناء سيكون عبِ 
 طابًقا لكل منهما، وسُيخصص لخدمة األزواج اليهودية الشابة  30بواقع 

 كانون األول  16

 ( 100جدول رقم)
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 االنتهاكات التي سجلت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية 

 

( يوضح االنتهاكات التي رصدت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر  101الجدول رقم )
 .آذار

 انتهاك المؤسسات  التاريخ 
 اقتحام مركز نسوي مخيم شعفاط واعتقال مديرة المركز آذار  2
 اقتحام مقر جمعية برج اللقلق في مدينة القدس  آذار  7
 اقتحام معرض "هويتنا تراثنا" في بلدة الطور واعتقال سيدتين مقدسيتين  آذار  8

حكومة االحتالل بشكوى لشرطة االحتالل ضد مدير وطاقم  تقدمت وزارة التربية والتعليم في  آذار  10
 مدرسة الفتاة الالجئة في القدس بتهمة تمجيد الشهداء 

 اقتحام معرض في بلدة الطور بمناسبة يوم المرأة العالمي واعتقال سيدة وشاب  آذار  28
 ( 101جدول رقم )

 

والمؤسسات المقدسية خالل شهر  ( يوضح االنتهاكات التي رصدت ضد الفعاليات 102الجدول رقم )
 .نيسان

 انتهاك المؤسسات  التاريخ 
منعت قوات االحتالل فعالية حول االنتخابات في فندق "اإلمبسادور"، كانت قد نظمتها  نيسان  6

مؤسسات المجتمع المدني في القدس تحت عنوان "القانون الدولي يكفل لنا حق االقتراع" 
 محيط المكان ومنعت الدخول إلى الفندقوذلك بعد فرض طوًقا أمنًيا في 

اقتحمت مخابرات االحتالل نادي أبناء القدس، وأغلقت مركز النادي في حارة السعدية،  نيسان  8
 ومنعت إقامة فعالية ترفيهية لألطفال.

منعت قوات االحتالل عقد مؤتمر صحفي في فندق "السان جورج" حول االنتخابات   نيسان 17
س، عبر نصب الحواجز ومنع الوصول إلى الفندق، ويذكر أن المرشحين  التشريعية في القد 

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

 ( 102) جدول رقم
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( يوضح االنتهاكات التي رصدت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر  103الجدول رقم )
 .أيار

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

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

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

اعتداء ثاني على مستشفى المقاصد حيث صوب االحتالل المياه العادمة باتجاه مداخل ومبنى   أّيار  15
 المستشفى 

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

 العاملين في المستشفى 
 ( 103الجدول رقم )

 

  ( يوضح االنتهاكات التي رصدت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر104الجدول رقم )
 . حزيران

 سسة االنتهاك ضد المؤ  التاريخ 
 قمع "ماراثون القدس" انطلق من أمام مدخل َحيَّ الشيخ جّراح باتجاه َحيَّ بطن الهوى.  - حزيران 4

اعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين في القدس وتحطيم كاميرا خاصة به، خالل قمع مارثون   -
 القدس.

َدُة ِبنية االحتالل تهجير  - حزيران 5 عائلة الشهيد عمر القاسم من َحيَّ الشيخ  قمع وقفه تضامنية ُمَندِّ
 جّراح. 

 اعتداء على الطواقم الصحفية أثناء قمع وقفة تضامنية في َحيَّ الشيخ جّراح. -
َرْت بلدية االحتالل بالقدس إغالق مدرسة "أحمد سامح الثانوية" في َحيَّ الثوري وتوزيع طلبتها   حزيران 5 َقرَّ

طالبًا من الصف األول َحتَّى الثانوية   450َتُضمُّ المدرسة على ِعدة مدارس ِبحجة الترميم، وَ 
 العامة.
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قمع مؤتمر صحفي عقده أهالي َحيَّ الشيخ جّراح والنشطاء المقدسيين، أمام مركز  - حزيران 6
 شرطة االحتالل في شارع صالح الدين. 

 اعتداء على الطواقم الصحفية والنشطاء خالل المظاهرة.  -
لى تجار في منطقة باب العامود، ومصادرة بضائع من محل الحلواني في البلدة فرض غرامات ع حزيران 6

 القديمة، خالل فعاليات أسبوع االقتصاد الوطني في مدينة القدس.
اعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين بقنبلة صوت أثناء البث المباشر على الهواء مع مراسلة  حزيران 6

 التلفزيون ليالي عيد.
قمع وقفة سلمية نظمها أهالي بلدة سلوان أمام محكمة االحتالل المركزية، تزامنًا مع  - حزيران  10

 جلسة للنظر في قضية تهجير عائلتين من َحيَّ بطن الهوى. 
 اعتداء على الطواقم الصحفية ونواب عرب في الكنيست اإلسرائيلي خالل قمع الوقفة.  -

لي اإلسرائيلي قرارًا جدد بموجبه منع عمل تلفزيون  أصدر ما يسمى وزير األمن الداخ - حزيران  11
 فلسطين في القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي. 

اقتحام ما تسمى "األجهزة األمنية اإلسرائيلية" عدد من المكاتب التي تقدم الخدمات   -
 اإلعالمية في القدس، واستدعت عددًا من اإلعالميين وسلمتهم هذا القرار.

ات اإلعالمية التي تقدم الخدمات اإلعالمية بعدم العمل لصالح تلفزيون  تهديد الشرك -
 فلسطين بأي وسيلة كانت.

منعت شرطة االحتالل إقامة البازار الشعبي كان من المقرر إقامته في حديقة بلدة بيت حنينا،  حزيران  13
، ومأكوالت وكان البازار ضمن فعاليات أسبوع االقتصاد الوطني ويشمل عرض مشغوالت يدوية

 بيتية، ومنتوجات من أراضي الفالحين، وفعاليات لألطفال.
اعتداء شرطة االحتـالل على المصور الصحفي محمد الشريف أثناء أداء عمله في   - حزيران  15

 محيط باب العامود 
 اعتداء بالضرب على أحد أصحاب المحال التجارية في باب العامود. -

 منطقة باب العامود نصرة للنبي محمد )صلى هللا عليه وسلم(. قمع وقفة في  - حزيران  17
اعتداء على طواقم الصحفيين المتواجدين في محيط باب العامود، في محاولة لعرقلة عملهم.   -

 واستهدفتهم بسيارة المياه العادمة أثناء تغطيتهم لألحداث.
 قمع مسيرة لنصرة رسول هللا في باحات المسجد األقصى.  حزيران  18
قمع وقفة مناصرة للرسول )صلى هللا عليه وسلم( في منطقة باب العامود، وأجبرت المتواجدين   حزيران  19

 على إخالء ساحة باب العامود. 
 قمع وقفة تضامنية نظمها أهالي بلدة أبوديس للمطالبة باإلفراج عن جثمان الشهـيدة مي عفانة.  حزيران  19
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 قمع مسيرة للمطالبة بجثامين الشهـداء في بلدة أبوديس.   حزيران  22
بلغت سلطات االحتالل جمعية برج اللقلق المجتمعي قرار إلغاء ماراثون "قريتنا" والذي كان من   حزيران  23

 المقرر تنفيذه في بلدتي لفتا وقالونيا المهجرتين، مهددًا بإغالق الجمعية في حال تم تنفيذه. 
الية سلمية نظمها أهالي الشهداء وعدد من النشطاء في بلدة أبو ديس، لرسم أكبر جدارية  قمع فع حزيران  23

 للشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل. 
.  حزيران  23  االعتداء على طواقم الصحفيين المتواجدين في َحيَّ الشيخ جّراح ومنعتهم من التواجد في الَحيَّ
قمع فعالية بإسم "ركام مضيء" انطلقت في بلدة سلوان، رفع فيها ناشطون الشموع، وكتبوا  حزيران  24

ية لتفريق  باضواء الشمع انقذوا سلوان، وعقب ذلك انتشار لشرطة االحتالل في مكان الفعال 
 المشاركين. 

قمع مسيرة للمطالبة بجثامين الشهــداء المحتجزة لدى االحتالل، عند ما ُيسمى دوار "معالي  حزيران  27
 أدوميم" الواصل بين جنوب الضفة ووسطها وشمالها.

 اقتحمت قوات االحتالل حرم جامعة القدس خالل المواجهات في بلدة أبوديس. حزيران  28
وقفة تضامنية أمام منزل نضال الرجبي الذي ُهدم محله في بلدة سلوان، للتضامن مع أهالي   قمع حزيران  29

 َحيَّ البستان المهددة بيوتهم بالهدم. 
 ( 104الجدول رقم )

 

( يوضح االنتهاكات التي رصدت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر  105الجدول رقم )
 . تموز

 التاريخ  انتهاك المؤسسات 
االحتالل عمل آليات لجنة إعمار المسجد األقصى ومنعتها من إكمال عملها ِبزعم  عرقلت شرطة 

 عدم الحصول على التراخيص الالزمة 
 تموز  5

"ياسر درويش" قرارًا جديدًا يقضي بمنعه   -إقليم القدس -قوات االحتالل تسلم عضو حركـة فتــح 
 ع أضاحي عيد األضحىمن توزيع الهدايا على األطفال خالل األعياد، ومنعه من توزي 

 تموز  22

 ( 105) الجدول رقم
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( يوضح االنتهاكات التي رصدت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر  106الجدول رقم )
 .آب

 التاريخ  انتهاك المؤسسات 

االحتالل يواصل االعتداء على مسجد النبي صموئيل بتبليط الساحة الجانبية ومنع الدخول 
 يحملون هوية القرية ومن خالل حارس األمن التابع لالحتالل. للمسجد إال لمن 

 آب  1

أوقفت شرطة االحتالل الفنانة الفلسطينية "آية خلف" من الداخل المحتل خالل فعالية غنائية في  
 البلدة القديمة بالقدس بزعم عدم وجود تصاريح. 

 آب  11

لقوة ما أدى إلى إلغاء االحتفال، يذكر  هّددت قوات االحتالل اقتحام "مهرجان لألطفال" وباستخدام ا
 أن المهرجان كان من المقرر إقامته في ملعب بيت حنينا بالقدس.

 آب  14

اقتحمت مخابرات االحتالل ملعب العيسوية )الجديد( أثناء إقامة حفل تكريم لطلبة الثانوية العامة 
قدس، واعتقلت رئيس  والمنظم من ِقبل نادي شباب العيسوية، والممول من صندوق ووقفية ال
 النادي، وقامت بتعليق قرار منع "تكريم طلبة الثانوية العامة" في البلدة.

 آب  17

منعت سلطات االحتالل تنظيم دورة شطرنج في فندق الدار، واستدعت رئيس االتحاد الفلسطيني  
 للثقافة الرياضية.  

 آب  19

 ( 106) الجدول رقم

 

( يوضح االنتهاكات التي رصدت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر  107الجدول رقم )
 .أيلول

 التاريخ  انتهاك المؤسسات 

االحتالل مدرسة الشابات المسلمات في القدس واعتقال مديرتها وإحدى موظفات قسم  اقتحام قوات 
 النشاطات وتقديم استدعاءات لعدد من الموظفين ومصادرة ملفات تخص العمل التربوي واإلداري.

 أيلول   1

عناتا قبل  قامت قوات االحتالل بإطالق قنابل الغاز داخل مدرسة "بنات عناتا األساسية" في بلدة 
 مغادرة الطالبات للمدرسة مما َتسبب ِبحاله من الهلع والخوف بين الطالبات. 

 أيلول 15
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منعت سلطات االحتالل االتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية إقامة ماراثون السكري الذي كان من  
 قالونيا شمال القدس. -المفترض إقامته على مسار لفتا 

 أيلول 30

 ( 107) الجدول رقم

 

( يوضح هذه االنتهاكات التي سجلت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل  108الجدول رقم )
 . شهر تشرين األول

 التاريخ  انتهاك المؤسسات 

أعاقت شرطة االحتالل فعالية أقامتها مكتبة المسجد األقصى وأمرت بإزالة طاولة على مقربة من  
 المستوطنين "باب المغاربة" بحجة أنها تعيق اقتحام 

 تشرين أول  17

قامت سلطات االحتالل بتسليم نهاد زغير قرار بإلغاء "دوري كرة القدم للفرق الرياضية المقدسة" 
 التي كان من المقرر عقدها في هذا اليوم 

 تشرين أول  26

قامت سلطات االحتالل بتسليم رئيس نادي سلوان الرياضي مروان الغول أمرًا بمنع إقامة "الحفل 
المخصص لطلبة المدارس واألطفال والعائالت" في "دير بيت أبونا إبراهيم " بالقدس/ حّي "راس  

 العامود" والذي كان مقرر عقده لمدة ثالثة أيام 

 تشرين أول  26

مخابرات أرض ملعب " جمعية برج اللقلق" في البلدة القديمة بالقدس  اقتحمت قوات االحتالل وال
" والتي كان من المقرر  2009المحتلة، ومنعت إقامة بطولة" المولد النبوي الشريف للبراعم مواليد 

أن تنطلق عصر هذا اليوم على ملعب أرض الجمعية يذكر بأن هذه البطولة ُتنظم منذ أكثر من  
 لموظفين المقدسي ربع قرن من قبل نادي ا

 تشرين أول  26

منعت بلدية االحتالل إقامة نشاط ثقافي كان مقرًرا إقامته خالل األسبوع بمؤسسة بيت إبراهيم، 
 وهي مؤسسة كنسية كاثوليكية في القدس، بحجة أن النشاط بدعم من السلطة الوطنية الفلسطينية 

 تشرين أول  28

 المجموع 5

 ( 108) الجدول رقم
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( يوضح هذه االنتهاكات التي سجلت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل  109رقم )الجدول 
 .شهر تشرين الثاني

 التاريخ  انتهاك المؤسسات 

اعتدت قوات االحتالل على عدٍد من طلبة مدرسة الرشيدية في القدس المحتلة، خالل وقفوهم  
، وخالل ذلك اقتحمت القوات  أمام مدرستهم وترديد هتافات ألستاذهم الشهيد فادي أبو شخيدم

 المنطقة واعتدت عليهم بالدفع، وحاصرتهم ومنعتهم تحركهم.

 تشرين الثاني  22

 تشرين الثاني  23 استهدفت قوات االحتالل روضة أطفال ُتسمى “أجيال”، بقنابل الغاز في مخيم شعفاط

وناشطين آخرين أثناء اعتدت قوات االحتالل على مدير مركز وادي حلوة "جواد صيام" 
تغطيتهم لعملية هدم منزل المواطن المقدسي "محمد زيتون" في بلدة سلوان جنوب المسجد 

 األقصى الُمبارك كما منعت شرطة االحتالل الطواقم الصحفية من توثيق وتصوير عملية الهدم 

 تشرين الثاني  30

 ( 109) الجدول رقم

 

  رصدت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهريوضح االنتهاكات التي ( 110الجدول رقم )
 . كانون األول

 التاريخ  والفعاليات انتهاك المؤسسات

اقتحمت قوات من شرطة ومخابرات االحتالل "مدرسة الروضة الحديثة" بالقدس المحتلة 
 المدرسةواعتقلت مديرة المدرسة وإحدى المعلمات، وطالبتين، وأحدثت خراًبا وتدميًرا في 

 كانون األول  8

اقتحمت قوات االحتالل فندق "األمباسدور" في القدس المحتلة ومنعت إقامة مؤتمر لرجال 
 األعمال الفلسطينيين، بدعوى أنه ُممول من السلطة الفلسطينية 

 كانون األول  19

باالعتقال في  قامت سلطات االحتالل بمنع حراس المسجد األقصى )الجدد( من العمل وهددتهم 
حال ممارسة عملهم دون تصريح منها، وتأتي هذه الخطوة عقب تصريح لوزير األوقاف 

موظفًا   14موظفًا كحراس لألقصى خالل العام المقبل وتعيين   50والشؤون اإلسالمية بتعيين  
 منهم في الوقت الحالي بالفترة المسائية 

 كانون األول  21
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من المشاركة و من الخروج من منزلها في َحّي الشيخ جّراح  َمنعت قوات االحتالل “عائلة سالم”
في الوقفات التضامنية ِضّد قرار تهجيرهم. ُيذكر أن منزل العائلة مُهددة بالمصادرة وسكانه  

 "بالتهجير لصالح المستوطنين ِبحجة " ملكية األرض 

 كانون األول  24

استدعت مخابرات االحتالل أمين سر حركة فتح إقليم القدس "شادي مطور" وسلمته قراًرا  
إدارًيا جديًدا بأمر من ما يسمى وزير األمن الداخلي لدى حكومه االحتالل بتقييد حركته 

ونشاطاته، وأبلغته بعدم تنظيم أي فعالية في ذكرى إنطالقه حركة فتح وأن حركة فتح حركة 
 االحتالل بالقدس  ةنشاط لها بمنطقة القدس ممنوع، ويمس بسيادة دولإرهابية وأي 

 كانون األول  29

 ( 110جدول رقم )
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 كبار ن للمسجد األقصى المُ ياقتحامات المستوطن

 

 2021خالل العام بارك مسجد األقصى المُ لل اقتحامات المستوطنين( يبين 111الجدول رقم )

 عدد المقتحمين من المستوطنين الشهر
 750 كانون الثاني

 1650 شباط
 3792 آذار

 3616 نيسان
 1205 أيار

 3010 حزيران
 4372 تموز 
 3666 آب

 6660 أيلول
 2941 تشرين األول 

 3857 تشرين الثاني  
 3825 كانون األول 

 توطًنا مس  39344 المجموع
 ( 111الجدول رقم )

 

حمد الله   هى ب 
ت  ن 
 ا

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

 من المعلومات: لمزيد 

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

 القدس الشريف محافظة  – مةوحدة العالقات العا :إعداد 

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

