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 :تشرين األول( يوضح حاالت االعتقال التي تمت خالل شهر 1الجدول رقم )

 التاريخ  المعتقل  مكان االعتقال  العدد

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

 تشرين األول  1

 تشرين أول  1 نوفلمحمد  ة من منطقة باب حط 1

 تشرين أول  2 محمد سلهب  من مدينة القدس 1

 تشرين أول  3 الطفل أحمد خويص  منطقة باب العامود من  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

 عبيد آدم شفيق  

 إياس حسين عبيد 

 محمد بسام عليان 

محمد بكر مصطفى  
 وشقيقه 

 تشرين أول   4

معتصم حمزه  استدعاء   من بلدة العيسوية  1
 للتحقيق  عبيد 

 تشرين أول  4

 تشرين أول  4 شاب لم تعرف هويته  في شارع يافا بالقدس 1

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

من محطة التلة الفرنسية قرب حي  1
 الشيخ جراح 

 تشرين أول  5 شاب لم تعرف هويته 
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 تشرين أول  5 يوسف الشيخ   من بلدة بيت عنان  1

األسير المحرر سليم   بعد استدعاءه للتحقيق  1
 الجعبة 

 تشرين أول  5

 تشرين أول  5 األسير المحرر ماجد جعبة  بعد استدعاءه للتحقيق  1

 صالح الهدرة من بلدة الطور  2

 رباح الصياد 

 تشرين أول  5

 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  في وادي الربابة ببلدة سلوان 1

 منذر حجازي  الطفل  من منطقة باب العامود  3

 المنعم األسمر عبد الطفل 

 أمير أبو سنينة الطفل 

 تشرين أول  6

مدحت العيساوي استدعاء  من بلدة العيسوية  1
 للتحقيق 

 تشرين أول  6

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

حمدي جبر عبد الرحمن   من بلدة بيت سوريك  2
 شقير 

  طلعت فايز بدوان

 تشرين أول  6

 األطفال  مدينة القدس في  8

 عبد هللا بكر مصطفى 

 علي بكر مصطفى 

 تشرين أول  6
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 موسى هيثم مصطفى 

 قيس هيثم مصطفى 

 مروان هيثم مصطفى 

 أحمد فتحي األفغاني 

 قصي محمد درباس

 ضياء الدين ناصر  

 للتحقيق كل من: استدعاء  من بلدة العيسوية  9

 كرم محمد عليان 

 محمد محمود محيسن 

 عيساوي فادي رأفت 

 أحمد هيثم محمود 

 أحمد أبو عصب 

 أحمد عصام درويش 

 عدي علي درباس 

 أكرم مصطفى 

 لؤي محمود 

 

 تشرين أول  6

 لؤي أشرف محمود من بلدة العيسوية  2

 أحمد هيثم محمود 

 تشرين أول  6

 تشرين أول   6 يوسف محمد األعور  بلدة سلوان  من 1



5 
 

 تشرين أول  7 محمد أبو الحمص  ن باحات المسجد األقصى م 1

  مالك محيسناستدعاء  من مخيم شعفاط  1
   للتحقيق

 تشرين أول  7

 داوود هارون سمرين  عقب اعتداء المستوطنين عليهم  4

 عز يوسف سمرين 

 محمد عيسى سمرين 

 محمد زياد سمرين 

 تشرين أول  8

 المصاب محمد سمرين  مستشفى هداسا في القدسمن  3

 ووالده محمود سمرين

 عرين سمرين 

 تشرين أول  8

 محمد عالء عبيد  أثناء خروجهم من المسجد األقصى  4

 محمد حمزة عبيد 

 منتصر ناصر سبته 

 فارس أحمد عبيد 

 تشرين أول  8

 تشرين أول  9 أنس سليمان  في منطقة باب العمود  1

الدكتور جمال  استدعاء  الثوري  في حي   1
 للتحقيق  عمرو

 تشرين أول  10

  رضوان عمرواستدعاء  في المسكوبية  1
 للتحقيق 

 تشرين أول  10

 تشرين أول  10 مصعب عبيدية   من باب األسباط  1

 تشرين أول  10 محمد محمود سمرين بعد استدعائه للتحقيق  1
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 فراس االطرشاستدعاء  في مركز الشرطة 1
 للتحقيق 

 تشرين أول  10

 قيس شرحة  من منطقة المصرارة  2

 نعيم العموري  

 تشرين أول  10

 حلبية صالح  في بلدة أبوديس  2

 ويعقوب جمال حلبية 

 تشرين أول  11

 الطفلين   من بلدة سلوان  2

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

 تشرين أول  12

بعد خروجه من مدرسته في بلدة  1
 الطور

  13) الطفل أيهم الهدرة
 عاًما(  

 تشرين أول  12

  17محمد أبو سنينة الطفل  من منطقة باب العامود  1
 عاًما 

 تشرين أول  13

  11الطفل يحيى بدران ) من باب العامود  1
 عاًما( 

 تشرين أول  13

 الطفلين  من بلدة سلوان  2

  13محمد ماهر زيتون )
 عاما(  

  10) جهاد كايد الرجبي
 أعوام( 

 تشرين أول  13

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

 تشرين أول  13
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 تشرين أول  14 يوسف الرشق من بلدة سلوان  1

 أحمد موسى أبو عيد  و من بلدة بد   2

 عباس الفي منصور 

 تشرين أول  14

 تشرين أول  14 الحاج نهاد الزغير   من البلدة القديمة  1

 تشرين أول  14 عبيد ربيع    مصعب حسين 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 مصعب العبيد الطفل  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  بلدة سلوان  من 3

 لؤي سامي الرجبي 

 حمزة عيسى 

 تشرين أول  18

عن أبواب المسجد األقصى خالل  1
 محاولته الدخول عبر باب القطانين 

 تشرين أول  18 لم تعرف هويته شاب 

استدعاء سفيان النتشة   في منطقة باب العامود  1
 للتحقيق 

 تشرين أول  18
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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  مخيم قلنديا من  1

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

 تشرين أول  19 القواسمي عبد  في مخيم شعفاط  1

 تشرين أول  19 13 فلسطينًيا   من منطقة باب العامود  13



9 
 

 عرف منهم: 

 لؤي سامي

 إسالم الرجبي 

 سلطان سامر سرحان 

 تامر المحتسب 

 حسين عيسى 

 مجد أبو حطب 

 مالك ناصر حمامرة 

 سليمان عويسات الطفل 

ي مركز شرطة االحتالل بجبل  ف 1
 المكبر

  النتشةسفيان استدعاء 
 للتحقيق 

 تشرين أول  19

 تشرين أول  19 مصطفى أبو زهرة  لمقبرة اليوسفية من منطقة ا 1

  خميس شحادةاستدعاء  في المسجد األقصى 1
 للتحقيق 

 تشرين أول  20

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

 عمر مروان عبيد  قرب مدخل بلدة العيزرية  3

 عبيد محمد أيمن 

 محمد أبو رجب 

 تشرين أول  21

عاهد الرشق استدعاء  في مركز القشلة 1
 للتحقيق 

 تشرين أول  21

 تشرين أول  21 عبد هللا أبو رموز  في بلدة الطور 1
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 إبراهيم صيام  في بلدة جبل المكبر  5

 إبراهيم  أحفادهو  

 وعالء صيام  

 وعمر صيام 

 وآخر من عائلة العباسي 

 تشرين أول  22

 نعمان ناصر  حي رأس العامود من  2

 ونعيم عايد  

 تشرين أول  22

  إياد صب لبناستدعاء  الشيخ جراح  حي   1
 للتحقيق 

 تشرين أول  22

 تشرين أول  24 محمد عودة الطفل  من بلدة سلوان  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 

 للتحقيق  استدعاء  بمركز تحقيق "المسكوبية"  2

 فوزي شعبان 

 نهاد زغير 

  

 تشرين أول  26

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

 تشرين أول  26
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 تشرين أول  26 يونس عطالل الطفل  أبو ديس من بلدة  1

 تشرين أول  26 نواف الساليمة  من المقبرة اليوسفية  1

 تشرين أول  26 محمد أبو شوشة   في حي واد الجوز 1

ضو قيادة حركة فتح إقليم  ع مقبرة اليوسفية الفي  2
 القدس عاهد الرشق

 وموسى خلف

 تشرين أول  26

 تشرين أول  26 هشام صيام  المغاربة على حاجز باب  1

 تشرين أول  26 ليث شلبي  من مقبرة اليوسفية  1

 فراس األطرشاستدعاء  المقبرة اليوسفية  من 2

 أحمد الطويل للتحقيق 

 تشرين أول  27

 تشرين أول  27 محمود حسن نمر اللوزي   من مخيم قلنديا  1

موظف لجنة مقابر القدس   المقبرة اليوسفية  من 1
 حمزة حجازي 

 تشرين أول  27

 تشرين أول  28 أنس قاسم  منزله في أبو ديس من  1

 تشرين أول  28 أمير مالك الفقيه  ن بلدة قطنة م 1

 تشرين أول  29 سليمان سعيدة  المقبرة اليوسفية  من 1

 تشرين أول  29 علي المغربي  المقبرة اليوسفية  من 1

  يحيى شقيراستدعاء  من بلدة سلوان  1
 للتحقيق 

 تشرين أول  29

 تشرين أول  29 ة صهيب نبابت مخيم شعفاط من  1

 تشرين أول  29 جهاد الرجبي الطفل  من محيط مقبرة اليوسفية  1
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 تشرين أول  29 محمد أبو الحمص  حيَّ الشيخ جر اح من  1

 تشرين أول  29 محمد الرازم باب حطة  من 1

  عطون موسى زياد  استدعاء  من بلدة صور باهر  1
 للتحقيق 

 تشرين أول  31

 تشرين أول  31 معتصم صيام  من أمام باب العامود  1

 تشرين أول  31 عدي درباس من بلدة العيساوية  1

 المجموع   179

 

 :تشرين األول( يوضح قرارات اإلبعاد التي صدرت خالل شهر 2الجدول رقم )

 التاريخ  المبعد  مدة االبعاد  منطقة االبعاد 

وغرامة  عيسوية اإلبعاد عن منزله في ال
 شيكل  2500مالية بقيمة 

األسير المحرر مدحت  يوًما   18لمدة 
 العيساوي 

 تشرين أول   3

 تشرين أول  7 حمد عوض سمرين أ لمدة أسبوعين  اإلبعاد عن حي وادي الربابة بسلوان  

اإلبعاد عن منطقة باب العامود  
والتوقيع على كفالة مالية بقيمة 

 شيكل  5000

 تشرين أول  8 محمد أبو الحمص  يوًما  15لمدة 

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا  لمدة أسبوع بعاد عن المسجد األقصى اإل
وخطيب المسجد االقصى  

 الشيخ عكرمة صبري 

 تشرين أول  10

اإلبعاد عن المسجد االقصى ومنطقة  
 باب العامود 

 تشرين أول  11 فراس األطرش  لمدة أسبوعين 

 تشرين أول  13 إبراهيم الزغل  أيام  5مدة  عن مدينة القدس اإلبعاد 
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  750كفالة  ، و إبعاد عن شارع يافا
 شيكل لكل منهم 

 داوود هارون سمرين  لمدة شهر

 عز يوسف سمرين 

 محمد عيسى سمرين 

 زياد سمرين محمد 

 محمد محمود سمرين

 تشرين أول  13

مترًا   30اإلبعاد عن باب العامود 
 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 العامود مسافة 
 متًرا   150

 نسرين سالم  يوًما  15لمدة 

 وشقيقتها ساجدة

 تشرين أول  18

اإلبعاد عن باب العامود وكفالة مالية  
 شيكل  1000بقيمة 

 تشرين أول  19 عبد العزيز الخياط  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 مالك الشلبيالطفل  مدة شهرين 

اإلبعاد عن منطقة باب العامود  
 ومحيطه  

شهر مدة 
 كامل

 تشرين أول  20 الصحفي أحمد أبو صبيح 

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  اإلبعاد عن منطقة الشيخ جراح 
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اإلبعاد عن األقصى وغرامة مالية  
شيكل، باإلضافة إلى  750بقيمة 

  5القرارات بقيمة  كفالة عدم مخالفة 
 آالف شيكل 

 تشرين أول  24 مجد أبو عامر  يوم  60مدة 

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

 وموسى 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   أيام  5لمدة  االبعاد عن مقبرة اليوسفية  
 حمزة حجازي 

 تشرين أول  27

اإلبعاد عن منطقة الشيخ جراح وعدم  
التحدث مع المستوطن اليهودي الذي  

 يوماً   30اعتدى عليه لمدة  

 تشرين أول  29 بو الحمص أمحمد  يوماً  15لمدة 

 المجموع    31

 

 :تشرين األول( يوضح قرارات الحبس المنزلي التي صدرت خالل شهر 3الجدول رقم )

 التاريخ  اسم المواطن مدة القرار
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الحبس المنزلي وغرامة مالية 
 شيكل 25000بقيمة 

 تشرين أول  3 وسام سدر

كفالة  و   أيام 5لمدة منزلي الحبس ال
 شيقاًل  2500مالية قدرها  

 تشرين أول   4 كباجة   ةنعيم

الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية  
شيقل وتوقيع كفالة   3000قيمتها  

 شيقل   10000طرف ثالث بقيمة 

 محمد بسام عليان 

 محمد بكر مصطفى 

 قصي عبد عليان 

 آدم شفيق عبيد 

 علي سفيان عبيد 

 إياس حسين عبيد 

 تشرين أول  5

 تشرين أول  7 يوسف محمد األعور  أيام  5الحبس المنزلي لمدة 

 تشرين أول  7 حمد عوض سمرين أ أيام  5منزلي لمدة الحبس ال

 تشرين أول  15 يوسف الرشق أيام  10الحبس المنزلي مدة 

 تشرين أول  20 الطفل مالك الشلبي الحبس المنزلي مدة أسبوع 

أيام،  4المنزلي لمدة الحبس 
والتوقيع على 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 5لمدة منزلي الحبس ال
  لعرضه على المحكمة مرًة أخرى 

 تشرين أول  27 لؤي سامي الرجبي 
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  5000كفالة مالية قيمتها )و 
 شيكل(

 أيام  10الحبس المنزلي لمدة 
آالف  10غرامة مالية قيمتها  و 

 شيكل 

 تشرين أول  27 حسين عيسى  

 تشرين أول  30 محمد الرازم الحبس المنزلي مدة ثالثة أيام 

 المجموع  18

 

( يوضح قرارات الحبس الفعلي التي أصدرتها محكمة االحتالل بحق الشبان  4الجدول رقم )
 : تشرين األولالمقدسيين خالل شهر 

 التاريخ  اسم األسير  مدة الحكم الصادر

شهًرا، وغرامة  16لمدة   السجن الفعلي
 شيقل  3000مالية قدرها  

 تشرين أول  4 األسير عبد الرحمن شحادة  

 تشرين أول  6 األسير موسى زياد عطون   أشهر 4لمدة   الفعليالسجن 

 تشرين أول  7 ماجد الجعبة سير األ أشهر 3االعتقال اإلداري لمدة 

لمدة ثالثة   االعتقال اإلداري تجديد 
 شهور للمرة الثانية على التوالي

 تشرين أول  7 األسير طارق فضل الشيخ 

 تشرين أول  10 سطليح لؤي عيسى  أشهر  6لمدة  الفعلي السجن

أشهر  4االعتقال اإلداري لمدة تجديد 
 للمرة الثانية على التوالي 

 تشرين أول  12 محمود جابر  

أشهر  4االعتقال اإلداري لمدة تجديد 
 للمرة الثانية على التوالي 

 تشرين أول  12 عنان نجيب 
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 تشرين أول  12 رائد الصياد  أشهر  6لمدة الفعلي لسجن ا

أمضى سنوات،  6مدة الفعلي السجن 
 شهراً  18  منهم

 تشرين أول  13 صبري يونس بشير 

شهر وغرامه   14السجن الفعلي لمدة 
شيكل، باإلضافة  2000مالية بقيمة 

إلى وقف تنفيذ سنتين حبس فعلي لمدة 
  10000خمس سنوات، وكفالة بقيمة  

 شيكل لمدة عام 

 تشرين أول  14 األسير أشرف محمد الياسيني 

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

 تشرين أول  20 مفيد اسعيدة  أشهر 10السجن الفعلي لمدة 

عرين الزعانين أمين سر حركة فتح في   لمدة تسعة أشهرالسجن الفعلي 
 منطقة وادي الجوز

 تشرين أول  20

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

 تشرين أول  26  عاماً   19خالد إبراهيم عويسات 

لمدة ستة أشهر  الفعلي السجن
  2500باإلضافة لغرامة مالية بقيمة 

 شيكل 

 تشرين أول  26 عبدهللا ماجد بكيرات 

غرامة  و شهًرا  19لمدة الفعلي السجن 
 مالية 

 تشرين أول  27 أحمد عياد 

 المجموع  16

 

 :تشرين األول( يوضح االصابات التي سجلت خالل شهر 5الجدول رقم )

 التاريخ  االصابات  مكان تسجيل االصابة 
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تسجيل إصابتان بالرصاص المطاطي خالل اندالع مواجهات مع  في بلدة بيت دقو 
 قوات االحتالل

 تشرين أول   1

في منطقة باب  
 العامود

في منطقة   لاعتداءات االحتالفلسطينًيا خالل  17أصيب نحو 
 باب العامود 

 تشرين أول  9

في منطقة باب  
 العامود

ذنه وبرضوض مختلفة في أالفتى "أنس سليمان"، عند إصابة 
في  من قبل قوات االحتالل ب بعد االعتداء عليه بالضر جسده 

حيث تم نقله من مركز الشرطة إلى  ،مود امنطقة باب الع
 . المستشفى لتلقي العالج

 تشرين أول  10

إصابة فتاة بحالة إغماء إثر مهاجمتها بالغاز السام من قبل ما   في منطقة شعفاط 
ونقلت على أثر ذلك للمستشفى لتلقي  ، ُيسمون "حرس القطار"

 العالج

 تشرين أول  14

في منطقة دوار واِد 
 العيزرية النار في بلدة 

تم نقله على  و اعتدت قوات االحتالل على الشاب "شعيب ادكيدك" 
 إثرها للمستشفى 

 تشرين أول  16

قامت طواقم اإلسعاف بنقل مسنة وامرأة بعد فقدانهما للوعي في   في باب العامود 
باب العامود جراء استنشاق المياه العادمة في طريق عودتهما  

 لمنزليهما 

 تشرين أول  19

منطقة باب  في 
 العامود

إصابات بقنابل الصوت والضرب، خالل مواجهات مع قوات   5
االحتالل في منطقة باب العامود تعاملت معها طواقم الهالل 

إصابات تم   ٣األحمر في القدس، إصابتان تم نقلهما للمستشفى و
 عالجهم ميدانًيا.

 تشرين أول  19

قوات االحتالل على المتواجدين في  إصابة خالل اعتداء  60 قرب باب العامود
منطقة باب العامود بالقدس المحتلة بينهم نساء وأطفال، معظم  

اإلصابات كانت جراء االعتداء بالضرب واالختناق بالمياه العادمة، 
 وذلك بحسب جمعية األمل للخدمات الصحية.

 تشرين أول  19
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ى المواطن "إياد صب اعتدت قوات االحتالل بالضرب والدفع عل في حي الشيخ جراح 
 لبن"  

 تشرين أول  22

إصابات خالل مواجهات بين الشباب وقوات االحتالل في بلدة  3 في بلدة بدو 
 و إصابتان بالرصاص المطاطي، وأخرى برصاص التوتو بد  

 تشرين أول  22

ستخدام العصي  ااعتدت قوات االحتالل على الشاب " محمد دعنا" ب ببلدة سلوان 
 والقنابل الصوتية خالل عمله في ملحمة 

 تشرين أول  26

 المجموع  94

 

تشرين  ( يوضح عمليات الهدم وقرارات االخالء والهدم التي رصدت خالل شهر 6الجدول رقم )
 :األول

 التاريخ  البند  المكان  نوع الهدم 

في حي الثوري ببلدة   هدم قسري 
 سلوان

االحتالل عائلة الشاب المقدسي أجبرت سلطات 
محمد يعقوب إسماعيل يغمور على هدم جزء من  

منزله وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر مساحتها  
 مترا مربعا  50بـ

تشرين   1
 أول

أجبرت سلطات االحتالل المواطن المقدسي  في بلدة بيت حنينا  هدم قسري 
يذكر بأن  ، "عرفات الرجبي" على هدم منزله

أفراد أغلبيتهم من األطفال   10المنزل يسكنه  
 أشهر فقط 3وانتقلوا إليه قبل قرابة 

تشرين   3
 أول

الشيخ صوان   في حي   هدم قسري 
 في بلدة صور باهر 

أجبرت بلدية االحتالل الشاب "محمد أحمد  
وذلك ، الخطيب" على هدم منزله قيد اإلنشاء قسًرا

البناء أو تجميد  بعد رفض بلدية االحتالل ترخيص 
وكان قد دفع خالل الفترة الماضية مخالفات  ، الهدم

 ألف شيقل" 70بقيمة "

تشرين   4
 أول



20 
 

هدم آليات  
 االحتالل 

عين اللوزة   في حي  
 ببلدة سلوان 

هدمت طواقم بلدية االحتالل منزل المواطن "محمد 
يذكر بأن قوات االحتالل سبق وأخطرت  ،مطر"

مطر بهدم منزله، وأجبرته على هدم جزء منه،  
 بحجة عدم الترخيص 

تشرين   6
 أول

هدم آليات  
 االحتالل 

المواطن "مراد  هدمت جرافات االحتالل منزلي    مفي بلدة الزعي  
زعاترة" وشقيقه بحجة البناء غير المرخص في  

    بلدة الزعيم

تشرين   7
 أول

اعتدت قوات االحتالل على حرمة المقابر   المقبرة اليوسفية في  تجريف أراضي 
اإلسالمية بعد حفر ونبش المقبرة اليوسفية بحجة  

في المنطقة، كما ظهرت توراتية إقامة حديقة  
العظام بعد نبش المقبرة، األمر الذي أثار غضب 

 وسخط األهالي 

تشرين    10
 أول

هدم آليات  
 االحتالل 

في تجمع أبو نوار 
 شرق القدس

هدمت قوات االحتالل منزل المقدسي "سليمان  
الجهالين" للمرة الثانية بعد مداهمته ومصادرة  

 الممتلكات الموجودة فيه

تشرين    12
 أول

هدم آليات  
 االحتالل 

قرب حاجز قلنديا 
 العسكري 

شرعت قوات االحتالل بهدم منشآت تجارية  
حاجز قلنديا العسكري. ويذكر ومحطة وقود قرب 

منشأة بعد   30بأن قوات االحتالل هدمت نحو 
إغالق المنطقة، منها )محل للخضار يعود لعائلة  

 جابر(، و)محطة وقود ومغسلة سيارات( 

تشرين    14
 أول

أجبرت بلدية االحتالل األسير المحرر "سلمان أبو   من بلدة الطور  هدم قسري 
بيده، بعد مالحقات شبه  سبيتان" على هدم منزله  

يومية من قوات االحتالل من اقتحامات للمنزل  
 وتهديدات له

تشرين    16
 أول
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أجبرت بلدية االحتالل عائلة "بزبزت" على هدم   في حي وادي الجوز هدم قسري 
 غرفة سكنية  

تشرين    16
 أول

هدم آليات  
 االحتالل 

للسيارات بعد  هدمت آليات االحتالل مغسلة  في بلدة سلوان
افتتاحها بفترة وجيزة في بلدة سلوان تعود ملكيتها  

 لعائلة أبو حسين 

تشرين    20
 أول

هدم آليات  
 االحتالل 

بلدية االحتالل سور تعود ملكيته لعائلة  هدمت  في بلدة سلوان
 العباسي في بلدة سلوان

تشرين    20
 أول

أجبرت سلطات االحتالل عائلة "جابر" على هدم   في وادي الجوز  هدم قسري 
 عاًما في وادي الجوز    40منزلها المقام منذ 

تشرين    23
 أول

أجبرت سلطات االحتالل "عائلة جابر" على هدم   في وادي الجوز  هدم قسري 
  منزلها الثاني خالل أسبوع بشكل ذاتي في حي  

 وادي الجوز بحجة البناء دون ترخيص 

تشرين    25
 أول

أجبرت سلطات االحتالل المقدسي "إسماعيل   وادي الجوز من حي   هدم قسري 
وادي الجوز على هدم منزله   عرامين" من حي  

 بشكل ذاتي بحجة البناء دون ترخيص 

تشرين    25
 أول

 المجموع   45

 

التي رصدت خالل شهر  ومصادرة الممتلكات االخالء و  إخطارات الهدم( يوضح 7الجدول رقم )
 :تشرين األول

 التاريخ  البند  المكان  اإلخطار 

البستان ببلدة   في حي   إخطارات هدم 
 سلوان

عائلة مقدسية"   11سلمت سلطات االحتالل "
 قرارات هدم لمنازلهم 

تشرين   6
 أول
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االستيالء على  
 عقار 

في وادي الربابة ببلدة 
 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   6
 أول

الواقع في الحارة  إخطار هدم 
 ن الوسطى ببلدة سلوا

بلدية االحتالل تسلم المواطنة المقدسية "ام محمد  
الشيوخي" أمر هدم لمنزلها بحجة البناء دون 

 ترخيص 

تشرين    18
 أول

أخطرت سلطات االحتالل بهدم منزلين، أحدهما  في قرية بيت سوريك إخطار هدم 
بناء خاص بمركز نسوي، يجري بنائه في الوقت 

 وصفي الجمل الحالي، واآلخر منزل المواطن بالل 

تشرين    19
 أول

جبل  بلدة قوات االحتالل وبلدية االحتالل   داهمت  في بلدة جبل المكبر  إخطار هدم 
المكبر وألصقت أمرًا على أحد األراضي بحي  

 الصلعة لمنع استخدامها وهدم ما عليها 

تشرين    20
 أول

 إخطار هدم 

 ومصادرة أراضي 

حي وادي قدوم في  
 بلدة سلوان

ار من حي وادي  أمهلت بلدية االحتالل عائلة نص 
قدوم في بلدة سلوان حتى نهاية العام الحالي لهدم  

فرًدا غالبتيهم من األطفال  70منازلهم التي تأوي  
بزعم نيتها إقامة مدرسة على تلك المساحة التي  

 بُنيت عليها المنازل

تشرين    20
 أول

في تجمع أبو النوار   إخطار هدم  
 البدوي  شرق القدس 

سلمت طواقم "اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل 
،  إخطارات للشقيقين "بالل وإبراهيم أحمد الجهالين"

  50بهدم مسكنيهما والتي تقدر مساحة كل منهما  
متًرا، وأمهلتهما حتى مطلع الشهر المقبل، وإال 

 ستهدمهما وتجبرهما على دفع تكاليف الهدم

تشرين    28
 أول

 المجموع   18
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( يوضح هذه االنتهاكات التي سجلت ضد الفعاليات والمؤسسات المقدسية خالل شهر 8الجدول رقم )
 :تشرين األول

 التاريخ  انتهاك المؤسسات 

أعاقت شرطة االحتالل فعالية أقامتها مكتبة المسجد األقصى وأمرت بإزالة طاولة  
 المغاربة" بحجة أنها تعيق اقتحام المستوطنين على مقربة من "باب 

 تشرين أول  17

بتسليم نهاد زغير قرار بإلغاء "دوري كرة القدم للفرق الرياضية  سلطات االحتالل قامت 
 في هذا اليوم  المقدسة" التي كان من المقرر عقدها

 تشرين أول  26

بتسليم رئيس نادي سلوان الرياضي مروان الغول أمرًا بمنع   سلطات االحتاللقامت 
إقامة "الحفل المخصص لطلبة المدارس واألطفال والعائالت" في "دير بيت أبونا  

 أيام  ةوالذي كان مقرر عقده لمدة ثالث "راس العامود " إبراهيم " بالقدس/ حي  

 تشرين أول  26

جمعية برج اللقلق" في البلدة  اقتحمت قوات االحتالل والمخابرات أرض ملعب " 
القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت إقامة بطولة" المولد النبوي الشريف للبراعم مواليد  

" والتي كان من المقرر أن تنطلق عصر هذا اليوم على ملعب أرض الجمعية 2009
 يذكر بأن هذه البطولة تُنظم منذ أكثر من ربع قرن من قبل نادي الموظفين المقدسي 

 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

 

 :تشرين األول( المشاريع االستيطانية المعلنة خالل شهر 9الجدول رقم )
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 التاريخ  االجراءات االحتاللية  المنطقة 

أراضي مطار  
القدس الدولي  

)قلنديا( شمالي  
 قدسال

آالف وحدة   10في القدس بالترويج لخطة بناء   "بدأت  "بلدية االحتالل
سكنية استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي )قلنديا( شمالي  

 العاصمة المهجور منذ سنوات 

تشرين   5
 أول

صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مصادرة أراٍض فلسطينية؛   بلدة بيت صفافا 
القدس لبناء منشآت للمستوطنين  لصالح التمدد االستيطاني في مدينة 

وطرق في مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بلدة بيت  
وحدة استيطانية   38صفافا، والتي يخطط لها أن تشمل عشرة مجمعات و 

على   ، وافقت اللجنة2014عامة ومنشاءات تجارية. ويذكر بأنه في عام 
الخطة لسنوات؛ وحدة استيطانية، وتم تجميد  2600خطة بناء حوالي 

 بسبب الضغوط الدولية 

تشرين    13
 أول

االحتالل يخطط للترويج لبناء آالف الوحدات السكنية في مناطق مختلفة  في مدينة القدس 
 : بالقدس وهي

االستيطاني وهي منطقة تضم    (E1)المنطقة المعروفة باسم مخطط -
“العيزرية، وأبو ديس،  عدة مستوطنات مقامة على أحياء فلسطينية منها 

 .وعناتا، وحزما وغيرها

وحدة استيطانية في ما ُتسمى مستوطنة "بسغات   470ُصد ق على بناء  -
زئيف"، بهدف توسيع المستوطنة باتجاه الجدار الفاصل الذي يفصلها عن  

 .قرية حزما

تشرين    14
 أول

جنوب غرب 
 المسجد األقصى

يحمل اسم "جوهرة إسرائيل" يبعد   ضخماالحتالل يبدأ ببناء كنيس يهودي 
 متر عن المسجد األقصى من جهته الغربية  200نحو  

تشرين    15
 أول

المقبرة اليوسفية  
المالصقة للمسجد 

 األقصى 

محكمة االحتالل تسمح لما تسمى بـِ"سلطة الطبيعة والحدائق" إعادة َنبش  
وتجريف المقبرة اليوسفية المالصقة للمسجد األقصى من الجهة الشرقية، 

يذكر أن محكمة االحتالل رفضت التماسًا قدمته  إلقامة حديقة توراتية، 

تشرين    18
 أول
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لجنة رعاية المقابر االسالمية لوقف أعمال تجريف منطقة النصب 
 لتذكاري للجندي المجهول في المقبرة ا

 المجموع  6

 

 :تشرين األول( يوضح اعتداءات المستوطنين على المقدسيين خالل شهر 10الجدول رقم )

 التاريخ  االعتداء الموقع

من محطة "التلة  
  الفرنسية" قرب حي  

 الشيخ جراح 

اعتدى ما يسمون "حراس القطار الخفيف" التابع لالحتالل على شاب  
 خالل تواجده داخل القطار بالضرب المباشر على الوجه والرأس، واعتقاله  

تشرين   5
 أول

إصابة الشاب المقدسي "محمود عصام عبيد" بكسور باليد وقطع بأربطة   من بلدة العيساوية 
مستوطن أثناء عبوره الشارع من خط  الركبة إثر تعرضه للدهس من قبل 

 المشاة

تشرين   8
 أول

اعتدى عشرات المستوطنين بالضرب بأدوات حادة على الشاب "محمد  في شارع يافا 
إصابته بجروح في يده و  ،أقاربه في شارع يافامن   7عاًما( و   18سمرين" )

 قطبة"  30ُنقل على إثرها للمشفى لتلقي العالج، وتم غرزه ب "

تشرين   8
 أول

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

تشرين    14
 أول

تشرين    14 أقدم مستوطن على رش مواطنًا مقدسيًا بغاز الفلفل الحارق  قرب حي المصرارة
 أول

من بلدة بيت 
 صفافا 

قام مجموعة من قطعان المستوطنون باالعتداء على الشاب "حسن رفعت 
 صبحي" حيث تعرض لعدة جروح في جسده

تشرين    17
 أول
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محاولة أحد المستوطنين االعتداء على األهالي والمواطنين ورش الغاز  في المقبرة اليوسفية 
 اليوسفية الفلفل عليهم في المقبرة 

تشرين    26
 أول

شفى  ستمفي 
 "كابالن" 

شفى "كابالن" على المرابطة المقدسية "خديجة خويص"  ستاعتدى أمن م
 أثناء توجهها لزيارة األسير المضرب عن الطعام "مقداد القواسمي"

تشرين    28
 أول

من منطقة الشيخ  
 جراح 

بالضرب  محمد أبو الحمص  الناشط المقدسيعلى  متطرف يهودي اعتدى 
 واعتقل الحًقا وُأبعد الحًقا عن الحي  منطقة الشيخ جراح  والدفع في

تشرين    29
 أول

 المجموع  15

 

 :تشرين األولالمقدسيين خالل شهر ممتلكات ( يوضح اعتداءات المستوطنين على 11الجدول رقم )

 التاريخ  االعتداء الموقع

في منطقة باب  
 العامود

االحتالل وقاموا بتوجيه الشتائم وحركات استفزازية  رفع مستوطنون علم 
وغناء وصرخات في منطقة باب العامود بحماية مشددة من شرطة  

 االحتالل 

تشرين   5
 أول

قام مجموعة من قطعان المستوطنين في مستوطنة ما تسمى "هارشموئيل"   في بلدة بيت إكسا 
قاموا بتحط يم  ، باالعتداء على سيارات المواطنين في بلدة بيت إكسا

بهدف  وتكسير زجاج السيارات التي كانت متواجدة بالقرب من البوابات،
 طردهم من المكان وعزل المنطقة وعدم دخول األهالي اليها 

تشرين   9
 أول

 المجموع  2

 

 :تشرين األولخالل شهر  للمسجد األقصىالمستوطنين  اقتحامات ( يوضح 12الجدول رقم )

 المستوطنين عدد  تاريخ االقتحام 
 مستوطًنا  70 تشرين أول  3
 ا مستوطنً  98 تشرين أول  4
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 مستوطًنا  108 تشرين أول  5
 مستوطًنا  144 تشرين أول  6
 ا مستوطنً  173 تشرين أول  7

 ا مستوطنً  97 تشرين أول  10
 ا مستوطنً  191 تشرين أول  11
 مستوطًنا  185 تشرين أول  12
 مستوطًنا  136 تشرين أول  13
 مستوطناً  201 تشرين أول14 
 مستوطًنا  125 تشرين أول  17
 مستوطًنا  166 تشرين أول  18
 مستوطًنا  147 تشرين أول  20
 مستوطناً  164 تشرين أول  21
 مستوطًنا 178 تشرين أول  24
 مستوطًنا  177 تشرين أول  25
 مستوطًنا  115 تشرين أول  26
 مستوطًنا  181 تشرين أول  27
 مستوطًنا  158 تشرين أول  28
 مستوطًنا  127 تشرين أول  31

 2,941 المجموع
 

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

 

 لمزيد من المعلومات: 

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

mailto:pr.unit@jergov.ps
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 إعداد: وحدة العالقات العامة في محافظة القدس الشريف.


