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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

* استشهاد شاب برصاص االحتالل على حاجز قلنديا شمال القدس.

* القدس: االحتالل يهدم منزالً قيد اإلنشاء... وقرار بإغالق منشأة سلوان.

* إسرائيل تبحث التماس عائلة الشهيد أبو خضير.

* رئيس جامعة القدس يوجه دعوة من الواليات المتحدة لدعم التعليم بالقدس.

* السوداني يحذر من خطورة التزييف لألماكن التاريخية في القدس.

* إقليم القدس: استمرار االحتالل باالستيطان لن يثنينا عن إقامة الدولة.

* الحكومة تحذر من استمرار الخطوات التصعيدية لالحتالل في القدس.

* مستوطنون يقتحمون األقصى وسط حماية االحتالل.

* االحتالل يعتقل مقدسياً ويحكم بالسجن على آخر.

*   265شهيداً.. وانتفاضة القدس مستمرة.
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استشهاد شاب برصاص االحتالل على حاجز قلنديا شمال القدس

رام الله 22-11-2016 وفا- استشهد صباح اليوم الثالثاء، شاب إثر إطالق جنود االحتالل النار عليه بشكل 
مباشر على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حسب ما ورد من وزارة الصحة في بيان مقتضب.

وكان الشاب أصيب بجروح خطيرة فور إطالق النار عليه بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين، ولم يسمح جنود 
االحتالل بإسعافه إلى أن أعلن عن استشهاده في المكان.

وذكرت مراسلتنا، أن جنود االحتالل أغلقوا الحاجز، ومنعوا  المواطنين والمركبات من المرور، وانتشروا في 
محيط المنطقة، فيما ال يزال جثمان الشهيد ملقى على األرض. 

القدس: االحتالل يهدم منزالً قيد اإلنشاء... وقرار بإغالق منشأة سلوان

القدس- معا- قامت جرافات بلدية االحتالل صباح اليوم الثالثاء بإكمال هدم منزل لعائلة، في قرية الطور بمدينة 
القدس.

واقتحمت قوات االحتالل برفقة طواقم بلدية االحتالل قرية الطور، وأغلقت عدة طرقات وحاصرت منزل عائلة 
الهدرة وهو قيد اإلنشاء وشرعت بهدم ما تبقى منه.

وأوضح عطا الهدرة البلدية قامت مطلع الشهر الجاري بهدم أجزاء من منزل محمود اال أن الجرافة تعطلت خالل 
ذلك، وعادت اليوم وهدمت ما تبقى منه.

وأضاف عطا أن تم البدء ببناء المنزل في شهر آذار الماضي، وتبلغ مساحتها 150 مترا مربعاً، وبدأت بلدية 
االحتالل بمالحقته بحجة "البناء دون ترخيص"،

ومنذ ذلك الحين حاولت العائلة ترخيص المنزل كما أوقف العمل في تجهيز للسكن بشكل كامل لحين الحصول 
على الترخيص.

وأوضحت العائلة ان البلدية فرضت عليهم مخالفات بناء قيمتها 20 ألف شيكل، بحجة العمل داخل المنزل خالل 
محاولة اصدار الرخصة.

ومن جهة ثانية قال مركز معلومات وادي حلوة أن محكمة بلدية االحتالل قررت اغالق منشأة تجارية "مطعم" في 
سلوان، يعود للمواطن موسى نعيم فطافطة بحجة بنائه ومزاولة المهنة دون ترخيص، وتبلغ مساحته 20 مترا مربعا، 

ويعتاش منه 4 أفراد.
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إسرائيل تبحث التماس عائلة الشهيد أبو خضير

القدس- معا- عقدت المحكمة العليا اإلسرائيلية، اليوم االثنين، جلسة للتداول في االلتماس المقدم من قبل عائله 
الشهيد محمد أبو خضير من خالل محامي العائلة مهند جبارة ضد قرار وزير الجيش اإلسرائيلي الرافض لطلب 

هدم بيوت قتله الشهيد.
وأوضح المحامي مهند جبارة أنه من خالل االلتماس الذي تقدم به أوضح بشكل واضح وصريح أن قرارات اإلدانة 
والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد محمد أبو خضير، أكدت على أن عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي 
بحت، وفقط لكون الشهيد محمد أبو خضير عربي فلسطيني وأن هذه العملية اإلجرامية ال مفر من تصنيفها كعمل 
إرهابي بموجب البند 1 (أ) للقانون اإلسرائيلي لمنع تمويل اإلرهاب لسنة 2005، الشيء الذي يخول وزير 

الجيش بالعمل فورا على هدم بيوت هؤالء القتلة.
وأضاف المحامي مهند جبارة أن النيابة العامة اإلسرائيلية ومن خالل ردها أمام المحكمة العليا ادعت أن استعمال 
الصالحية المعطاة لوزير الجيش اإلسرائيلي في تنفيذ هدم بيت لمنفذ عملية إرهابية يهدف للردع وليس للعقاب، 
وادعت أن العمليات االستشهادية من قبل الفلسطينيين كميتها أكثر بكثير من العمليات اإلرهابية التي تنفذ من قبل 
إفراد يهود وهم قله بادعائها ويالقون النبذ من قبل المجتمع اإلسرائيلي، بعكس ما يحدث في الشارع الفلسطيني 

الشيء الذي يحتم هدم المنازل لردع منفذ العملية القادمة حسب ادعاء النيابة العامة.
وفي طعونه أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية، أوضح المحامي مهند جبارة أنهم كعائلة الشهيد محمد أبو خضير 
يرفضون مبدأ الهدم أصال في مثل هذه الحاالت، ألن عملية الهدم عمليا تعتبر عقابا جماعيا غير قانوني، وليست 
ردعية ولكن وبما أن المحكمة العليا اإلسرائيلية صادقت على مثل هذه األوامر من قبل وزير الجيش اإلسرائيلي 
بحق منفذي العمليات االستشهادية من الفلسطينيين فال يمكن انتهاج العنصرية والتفرقة ويجب هدم بيوت منفذي 

العمليات اإلرهابية من اليهود.
ويذكر أن رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية السابق "عامي ايالون" ومن خالل مقالة له نشرت مؤخرا في جريدة 
هآرتس العبرية، قال:" انه برأيه االلتماس المقدم من قبل عائله الشهيد محمد أبو خضير هو التماس مستحق ويجب 
هدم بيوت القتلة اليهود، حتى ان كان في ذلك ان يردع فردا يهوديا واحدا قد تسول له نفسه في ارتكاب عمل 

إرهابي بحق فلسطيني واحد وال يجب التفرقة بين الحالتين."
وقال المحامي جبارة إن الهدف من تقديم االلتماس ضد وزير الجيش االسرائيلي هو أيضا لغرض فضح التفرقة 

العنصرية التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية بهذا الخصوص.
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وبعد استماع هيئة القضاة الدعاءات الطرفين "عائلة الشهيد محمد أبو خضير والنيابة العامة"، رفعت هيئه الجلسة 
على أن تعطي قرارها في االلتماس في وقت الحق.

يذكر أنه وبإعقاب قرار الحكم من الثالث لشهر أيار الفائت الصادر من المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس 
المحتلة، والتي أصدرت قرارها بخصوص القاتل الرئيسي للشهيد محمد أبو خضير بالسجن المؤبد باإلضافة الى 
عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة مالية وصلت الى 170,000 شيقل ومصادرة السيارة التي ارتكبت 
فيها الجريمة، وذلك الحقا لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين اآلخرين القاصرين التي حكمت عليهم المحكمة في 
وقت سابق باإلدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة واحد و20 عاما، توجهت عائلة 
الشهيد محمد أبو خضير في التاسع من شهر أيار الفائت ومن خالل محامي العائلة المحامي مهند جبارة بكتاب 
الى وزير الداخلية اإلسرائيلي ارييه درعي مطالبة إياه بسحب الجنسية اإلسرائيلية من قتلة الشهيد محمد أبو 

خضير.
كذلك وجه المحامي مهند جبارة كتابا آخر الى وزير الجيش االسرائيلي السابق موشيه يعالون طالبه من خالله 
بالعمل فورا على هدم بيوت قتلة الشهيد محمد أبو خضير بموجب الصالحيات المعطاة له بموجب البند 119 من 

ما يسمى أنظمة الدفاع (حاله الطوارئ) لسنه 1945.

رئيس جامعة القدس يوجه دعوة من الواليات المتحدة لدعم التعليم بالقدس

القدس - معا - قدم أ.د عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس كلمة حول دعم التعليم في فلسطين، خالل حفل 
اقامته الجمعية الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة في نيوجيرسي بالواليات المتحدة األمريكية.

وأكد رئيس الجامعة خالل كلمته على أهمية التعليم ومخرجاته للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللقدس 
والمؤسسات المقدسية بشكل خاص، " أولى الفلسطيني للتعليم كل جهوده، معتبراً اياه سالحاً وضماناً 

للمستقبل مع توالي النكبات والنكسات السياسية خالل تاريخه."
وأشاد أ.د أبوكشك، بالمؤسسات المقدسية كافة، وصمودها وتحملها أعباء الحفاظ على الهوية المقدسية 
واإلنسان المقدسي، وعلى رأسها الجامعة العربية الوحيدة بالقدس، والتي شكلت منارة لتخريج االجيال وتمكينها 
لصنع المستقبل والحفاظ على الحاضر المقدسي، داعياً الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة في أمريكا لاللتفاف 

حول جامعة القدس، ودعم مسيرتها التي تشكل االرث العربي األخير وسط التهويد الممنهج للمدينة المقدسة.
وقدم رئيس الجامعة، شرحاً عن خططها وسياستها االستراتيجية في االستثمار بطلبتها، وتمكينهم من التعليم خاصة 

المتفوقين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة تحول بين تحقيق احالمهم وخدمة مجتمعهم واالرتقاء بأسرهم.
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ودعا أ.د أبوكشك كافة المؤسسات والجاليات إلى دعم الطالب المحتاج بالجامعة، التي أثبت طلبتها جدارتهم 
العلمية والعملية وتميزهم االبداعي على مستوى العالم، شاكراً السيد محمد ابو ارميشان المدير التنفيذي للجمعية 
الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة على دورهم في دعم الطلبة بجامعة القدس، وتنظيمهم ودعوتهم لهذا الحفل 

المبارك.
ورافق رئيس الجامعة خالل الحفل، د. زياد أبو هالل مدير وحدة المساعدات المالية، وأ. عنان حمدان ممثلة 

الجامعه في أمريكا ود. محمد حرزالله الباحث المتميز و عضو هيئة التدريس في كليه الطب.

السوداني يحذر من خطورة التزييف لألماكن التاريخية في القدس

رام الله- معا- حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني، اليوم 
األثنين، في بيان له من خطورة عزم بلدية االحتالل بالتعاون مع ما يسمى "بلجنة إحياء ذكرى ضحايا الهجمات 
اإلرهابية" تنفيذ مخطط يهدف إلى العبث بمسميات األماكن التاريخية وإعادة تسمية الشوارع والمعالم التاريخية 

في البلدة القديمة وإطالق أسماء يهودية مزيفة عليها ذات مدلوالت توراتية.
واعتبر السوداني ذلك انتهاكا صارخا وعلنيا مضافا إلى سلسلة االنتهاكات والجرائم اليومية التي تأتي في سياق 
خطة االحتالل الممنهجة تجاه مدينة القدس وسكانها وهويتها العربية واإلسالمية، وتعديا سافرا ومنافيا لكافة 
القرارات والقوانين والمواثيق الدولية وتحديا للشرعية الدولية، خصوصا بعد صدور قرارات "اليونسكو" األخيرة 

ومهاجمة االحتالل لها.
وقال السوداني: إن هذا المخطط التهويدي يأتي في سياق المساعي الحميمة والمتواصلة لزيادة وتكثيف عمليات 
التهويد واالستيطان الهادفة للسيطرة واالستحواذ على الممتلكات في مدينة القدس وتغيير وجهها وطابعها العربي 
واإلسالمي وأسرلتها واستباحتها  والتي كان آخرها رفع العلم اإلسرائيلي على كنيسة القيامة ومشروع قانون منع 

اآلذان في أكثر من 400 مسجد بما فيها المسجد األقصى.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل قامت بتغيير أسماء 300 شارع في مدينة القدس حتى اللحظة، وأن هذه الجريمة 
تتعارض مع القانون الدولي الذي يمنع تغيير أسماء الشوارع والمعالم التاريخية والتراثية في األراضي المحتلة، 

وترتقي لمستوى جريمة حرب بحق األماكن المقدسة والتراثية الفلسطينية.
وأضاف:" منذ أن وصل االحتالل بالدنا وهو يسعى لخلق رواية مفبركة عن المكان تحريفاً للجغرافيا والتاريخ 

والوعي، وهو ما يجب التصَدي له برواية الحق والحقيقة الفلسطينية الراسخة والباقية."
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كما طالب السوداني األمة العربية واإلسالمية وكافة الجهات والمؤسسات واألطراف المختصة والمؤسسات 
الدولية وعلى رأسها مجلس األمن ومنظمة اليونسكو وأسرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا 
التصعيد، وضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على االحتالل اإلسرائيلي الحترام الشرعية الدولية والقوانين 
والقرارات الخاصة بحماية مدينة القدس، ووقف سلسلة االنتهاكات المتواصلة بحق المدينة وأهلها ومعالمها 

األثرية والتاريخية.

إقليم القدس: استمرار االحتالل باالستيطان لن يثنينا عن إقامة الدولة

القدس- معا- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- اقليم القدس، اليوم اإلثنين، أن استمرار حكومة 
االحتالل االسرائيلية ببناء المستوطنات وتهويد المدينة واسرلتها، لن يثنينا عن اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها 

القدس الشريف.
وجاء ذلك على لسان أمين سر حركة فتح في القدس عدنان غيث بعد كشف النقاب عن بناء 30 آلف وحدة 

استيطانية في مدينة القدس منها 1440 وحدة استيطانية في بلدة شعفاط وسط المدينة.
وأشار غيث الى أن تعنت حكومة االحتالل بابتالعها مزيدا من االراضي وتوسيع المستوطنات شأنه تضييق الخناق 

على المواطن المقدسي واجباره على الرحيل من ارضه ومدينته مطبقة بذلك سياسة الترحيل القسري.
وعلى الصعيد ذاته نوه الى خطورة ما تقوم به ما تسمى لجنة "إحياء ذكرى ضحايا الهجمات اإلرهابية" وما تسمى 
بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة بالعمل على تغيير أسماء بعض الشوارع في المدينة، من بينها ساحة باب 

العامود الرئيسية في البلدة القديمة والتي ارتقى بها العديد من الشهداء من ابناء الشعب الفلسطيني.
واشار اقليم القدس أن مدينة ايلياء ويابوس وارض الرسل عليهم السالم ومهد الديانات الثالث- ببلداتها وأزقتها 
وحواريها ستبقى عربية فلسطينية، فكل حجر بها ينطق لغة الضاد، فلم ولن تنجح اي مساعي احتاللية استيطانية من 

نسف وتشويه وتزوير وتهويد مدينة كل حضارتها وشواهدها عربية اسالمية.

الحكومة تحذر من استمرار الخطوات التصعيدية لالحتالل في القدس

رام الله- معا- حذرت حكومة الوفاق الوطني من استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في خطواتها التصعيدية 
في مدينة القدس العربية المحتلة، وخاصة اإلعالن األخير عن حملة جديدة لتغيير أسماء الشوارع والساحات 
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العربية العريقة واألصيلة في المدينة المقدسة إلى جانب االقتحامات اليومية للمسجد األقصى المبارك واستمرار 
التصعيد االستيطاني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن حملة االحتالل اإلسرائيلي بفرض أسماء غريبة على 
مكان أصيل كمدينة القدس هي محاولة يائسة تأتي بعد نصف قرن من االحتالل وتدل على صمود مدينة القدس 

بوجهها ولسانها العربي الفلسطيني أمام جور وظلم االحتالل ومخططاته الهادفة الى تشويه عاصمة دولة فلسطين.

وطالب باسم الحكومة المنظمات الدولية ذات الصِّلة وخاصة منظمة اليونسكو ومؤسسات المجتمع الدولي، 
بالتدخل الفاعل لوقف هذه اإلجراءات، وتجديد اإلعالن عن عدم االعتراف باالحتالل وإجراءاته في كافة األراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس.

مستوطنون يقتحمون األقصى وسط حماية االحتالل

القدس -PNN/اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك في 
مدينة القدس المحتلة.

وبحسب المصادر االعالمية فقد اقتحم 18 مستوطنا، باحات المسجد األقصى، وسط حماية قوات االحتالل، 
التي فتحت لهم باب المغاربة تمهيدا القتحامهم.

االحتالل يعتقل مقدسياً ويحكم بالسجن على آخر

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين، طفالً من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، فيما 
حكم قاضي المحكمة االحتاللية على شاب مقدسي بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا.

وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات االحتالل اعتقلت الطفل خالد زيتون (11 عامًا) من حي البستان 
ببلدة سلوان.

وفي سياق آخر، حكم قاضي محكمة االحتالل على رامي محيسن بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا، و5 آالف 
شيكل غرامة، و12 شهرًا وقف تنفيذ لمدة 3 سنوات، فيما أجل مالك عسيلة ويزن حرافشة وأدهم جعابيص 

لتاريخ 2016-11-22.
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ومدد القاضي توقيف محمود عبيد وطارق عبيد ومعتصم عبيد لتاريخ 12-12-2016، وقدمت لهم لوائح اتهام 
تضمنت إلقاء الحجارة).

كما مدد توقيف شادي عليان لتاريخ 23-11-2016، ومصطفى الهشلمون وسيف أبو طاعة لتاريخ 11-27-
2016، وعيد شبانة لتاريخ 22-11-2016، ويوسف أبو شخيدم حتى نهاية اإلجراءات القانونية ضده.

وأفرجت شرطة االحتالل عن الشاب محمد أبو رموز بكفالة طرف ثالث.

 265شهيداً.. وانتفاضة القدس مستمرة

ام الله -PNN/أوضحت دراسة احصائية اعدها مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، أن عدد 
شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في األول من شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2015، بلغ 265 شهيداً، بعد 

استشهاد المواطن جهاد محمد خليل من نابلس، برصاص االحتالل على حاجز قلنديا شمال القدس بزعم محاولته 
تنفيذ عملية طعن.

وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء خالل اإلنتفاضة، حيث 
ارتقى على أرضها 78 شهيداً، تليها القدس بـ57 شهيداً، ثم رام الله حيث ارتقى منها 24 شهيداً، ثم جنين بـ 
21 شهيداً، ثم نابلس بـ 19 شهيداً، ثم بيت لحم التي سجلت ارتقاء 15 شهيداً، ثم طولكرم التي سجلت 5 
شهداء، يليها محافظة سلفيت بـ 4 شهيداً، وقلقيلية بـ 3 شهداء، والداخل المحتل بشهيدين وآخريْن يحملون 

جنسيات عربية، فيما سجلت محافظات قطاع غزة ارتقاء 34 شهيداً.
ومن بين الشهداء 119 استشهدوا منذ بداية العام الجاري 2016.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خالل انتفاضة القدس، 75 طفالً وطفلة أعمارهم ال تتجاوز الثامنة عشر، ما 
نسبته 29%،أصغرهم الطفل الرضيع رمضان محمد ثوابتة (3 أشهر) استشهد إثر اختناقه بالغاز الذي أطلقه جنود 

االحتالل على بلدته بيت فجار ببيت لحم، وآخرهم الطفل خالد بحر (15 عاماً) في الخليل.
وبلغ عدد النساء اللواتي استشهدن في انتفاضة القدس، 24 شهيدة، بينهنّ 12 شهيدات قاصرات أعمارهن ال 
تتجاوز الثامنة عشر عاماً، أصغرهم الطفلة رهف حسان ابنة العامين والتي ارتفت في قصف اسرائيلي على غزة.

وأكدت الدراسة على أن 80 % من عوائل الشهداء اعتمدت في عرفة خبر استشهاد ابنها على االعالم، فيما عبر 
86% عن عدم رضاهم عن المؤسسات التي تتابع الشهداء، باإلضافة إلى اتهام االعالم بالتقصير في متابعة 

الشهداء.
وعن التوزيعه الفصائلية ظلت فئة المستقلين تزيد عن حاجز 60 % من أعداد الشهداء في المجمل العام، مع 
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بلوغ نسب المنظمين من الشهداء بنحو 23 % تقريبا والباقي من أنصار الفصائل.
وكانت دراسة سابقة أعدها المركز حول شهداء انتفاضة القدس، اشتملت على اسماء شهيدين من شهداء االنفاق 

في قطاع غزة، ولكن عدد شهداء االنفاق أكثر من العدد المشمول، لذلك استثنى المركز أسماءهم في هذه 
الدراسة وأجمل كافة الشهداء الذين استشهدوا بمواجهات وتنفيذ عمليات ضد االحتالل.

وقالت الدراسة أنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت اسرائيل تحتجزهم، إال أنه بقي 24 جثماناً 
لشهداء من انتفاضة القدس، في الضفة والقدس المحتلتين.

وأشار المركز إلى أن احصائياته اشتملت على ثالثة شهداء غير مذكورة اسمائهم في قوائم وزراة الصحة، وهم 
الشهيد شادي مطرية من البيرة والشهيد نشأت ملحم من الداخل المحتل والشهيد خليل عامر من محافظة 

سلفيت.
وأوضحت أن شهيدين من مجمل الشهداء يحملون جنسيات عربية، وهما كامل حسن يحمل الجنسية السودانية، 

وسعيد العمر ويحمل الجنسية األردنية.
مجمل الشهداء

بلغ عدد شهداء انتفاضة القدس 265 شهيداً، وهم:
الرقم االسم العمر السكن تاريخ االستشهاد

 1مهند شفيق محمد حلبي 19 البيرة 03/10/2015
 2فادي سمير مصطفى علون 19 العيسوية-القدس 04/10/2015

 3عبد الرحمن شادي خليل عبيد الله 13 مخيم عايدة-بيت لحم 05/10/2015
 4حذيفة عثمان راجح سليمان 18 بلعا-طولكرم 05/10/2015
 5امجد حاتم محمود الجندي 19 يطا-الخليل 07/10/2015

 6وسام جمال طالب فرج المنسي 20 مخيم شعفاط-القدس 08/10/2015
 7ثائر عبد السالم خضر أبو غزالة 19 كفر عقب-القدس 08/10/2015

 8محمد فارس عبد الله الجعبري 18 الخليل 09/10/2015
 9شادي حسام دولة 20 غزة 09/10/2015

 10احمد يحيى محمود الهرباوي 20 النصيرات-غزة 09/10/2015
 11عبد المجيد مجدي الوحيدي 20 جباليا-غزة 09/10/2015

 12حمودة هشام محمد محسن 18 خانيوس-غزة 09/10/2015
 13عدنان موسى احمد ابو عليان 23 خانيوس-غزة 09/10/2015
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 14زياد نبيل زياد شرف 20 غزة 09/10/2015
 15احمد جمال محمد صالح 25 مخيم شعفاط-القدس 10/10/2015

 16اسحق قاسم اسحق بدران 16 كفر عقب-القدس 10/10/2015
 17محمد سعيد عبد الكريم محمد علي 20 كفر عقب-القدس 10/10/2015

 18جهاد زايد سالم عبيد 20 دير البلح-غزة 10/10/2015
 19مروان هشام بربخ 13 خانيوس-غزة 10/10/2015

 20خليل عمر موسى عثمان 18 خانيوس-غزة 10/10/2015
 21ابراهيم احمد مصطفى عوض 27 بيت أمر-الخليل 11/10/2015

 22أحمد عبد الله محمد شراكة 14 مخيم الجلزون-رام الله 11/10/2015
 23نور محمد حسان 30 الزيتون-غزة 11/10/2015

 24رهف يحيى حسان عامين الزيتون-غزة 11/10/2015
 25مصطفى عادل بكر الخطيب 17 واد الجوز-القدس 12/10/2015

 26حسن خالد جبريل مهاني 15 بيت حنينا-القدس 12/10/2015
 27محمد نظمي محمد شيخ 23 قطنة-القدس 12/10/2015

 28بهاء محمد خليل عليان 23 جبل المكبر-القدس 13/10/2015
 29عالء داوود علي ابو جمل 33 جبل المكبر-القدس 13/10/2015

 30معتز ابراهيم حمدان زواهرة 28 مخيم الدهيشة-بيت لحم 13/10/2015
 31فادي علي احمد الدربي 30 الحي الشرقي-جنين 14/10/2015

 32باسل بسام راغب سدر 20 شعابه-الخليل 14/10/2015
 33احمد فتحي محمد ابو شعبان 23 حي راس العمود-القدس 14/10/2015

 34رياض ابراهيم اسماعيل شيخة 47 الجانية-رام الله 15/10/2015
 35اياد خليل محمود العواودة 26 دورا-الخليل 16/10/2015

 36ايهاب جهاد يوسف حنني 19 بيت فوريك-نابلس 16/10/2015
 37شوقي جمال جبر اعبيد 36 بيت الهيا-غزة 16/10/2015

 38محمود حاتم محمد حميد 22 شرق الشجاعية-غزة 16/10/2015
 39يحيى عبد القادر فرحات 20 الشجاعية-غزة 16/10/2015

 40معتز احمد هاجس عويسات 16 جبل المكبر-القدس 17/10/2015
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 41طارق زياد نعمان النتشة 16 خلة حضور-الخليل 17/10/2015
 42بيان ايمن فضل العسيلي 16 الغروز-الخليل 17/10/2015

 43فضل محمد عوض القواسمي 18 حارة الشيخ-الخليل 17/10/2015
 44مهند العقبي 21 النقب-الداخل 17/10/2015

 45عمر محمد محمود فقيه 19 قطنة-شمال غرب القدس 17/10/2015
 46هدى محمد درويش 65 العيسوية-القدس 18/10/2015
 47عدي هاشم مسالمة 24 بيت عوا-الخليل 20/10/2015

 48احمد شريف العبد السرحي 29 دير البلح-غزة 20/10/2015
 49حمزة موسى محمد عملة 24 بيت اوال-غرب الخليل 20/10/2015

 50بشار نضال جميل الجعبري 15 نمره-الخليل 20/10/2015
 51حسام اسماعيل جميل الجعبري 18 نمره-الخليل 20/10/2015
 52معتز عطا الله ابراهيم قاسم 22 العيزرية-القدس 21/10/2015
 53هاشم يونس هاشم العزة 51 تل الرميدة-الخليل 21/10/2015

 54محمود خالد محمود غنيمات 20 صوريف-الخليل 22/10/2015
 55يحيى هاشم كريرة 20 حي التفاح-غزة 22/10/2015

 56احمد محمد سعيد كميل 17 قباطية-جنين 24/10/2015
 57خليل حسن أبو عبيد 25 خانيونس-غزة 24/10/2015

 58دانيه جهاد حسين ارشيد 17 شارع السالم-الخليل 25/10/2015
 59رائد ساكت عبد الرحيم ثلجي 22 سعير-الخليل 26/10/2015
 60اياد روحي حجازي جرادات 19 سعير-الخليل 26/10/2015
 61سعد محمد يوسف االطرش 19 سعير-الخليل 26/10/2015

 62عز الدين نادي ابو شخدم 18 الخليل 27/10/2015
 63شادي نبيل عبد المعطي قدسي 21 عيصي-الخليل 27/10/2015

 64همام عدنان يحيى اسعيد 22 ابو كتيلة-الخليل 27/10/2015
 65اسالم رفيق حماد عبيدو 22 تل الرميدة-الخليل 28/10/2015

 66فاروق عبد القادر محمد عمر سدر 19 قيزون-الخليل 29/10/2015
 67مهدي محمد رمضان المحتسب 23 جبل جوهر-الخليل 29/10/2015
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 68نديم شقيرات 52 جبل المكبر-القدس 29/10/2015
 69قاسم محمود قاسم سباعنة 19 قباطية-جنين 30/10/2015

 70رمضان محمد فيصل ثوابتة 3 شهور بيت فجار -بيت لحم 30/10/2015
 71أحمد حمادة يونس اقنيبي 23 كفر عقب-القدس 30/10/2015

 72محمود طالل محمود نزال 17 قباطية-جنين 31/10/2015
 73فادي حسن عيسى الفروخ 29 سعير-الخليل 01/11/2015

 74احمد عوض محمد ابو الرب 16 قباطية-جنين 02/11/2015
 75ابراهيم سمير ابراهيم سكافي 22 نمرة-الخليل 04/11/2015

 76مالك طالل محمد الشريف 25 بئر المحجر-الخليل 05/11/2015
 77ثروت ابراهيم سليمان شعراوي 72 الخليل 06/11/2015

 78سالمة موسى محمد ابو جامع 23 خانيونس-غزة 06/11/2015
 79سليمان عادل محمد شاهين 22 البيرة 08/11/2015

 80رشا محمد حامد عويصي 24 حي القرعان-قلقيلية 09/11/2015
 81صادق زياد صادق غربية 16 صانور-جنين 10/11/2015

 82محمد عبد موسى علي نمر 37 العيسوية-القدس 10/11/2015
 83عبد الله عزام شعبان شاللدة 27 الخليل 12/11/2015

 84الفي يوسف مصطفى عوض 20 بدرس-رام الله 13/11/2015
 85حسن جهاد حسن سعده 21 حلحول-الخليل 13/11/2015
 86محمود محمد عيسى وادي 17 سعير-الخليل 13/11/2015
 87شادي فتحي جميل مطرية 22 البيرة – رام الله 2015/11/14
 88ليث أشرف علي أسعد 20 مخيم قلنديا-القدس 16/11/2015

 89احمد صبحي حسن ابو العيش 28 مخيم قلنديا-القدس 16/11/2015
 90محمد منير حسن صالح 24 عارورة-رام الله والبيرة 17/11/2015

 91محمود سعيد محمود عليان 19 عناتا-القدس 19/11/2015
 92شادي زهدي راتب عرفة 27 ضاحية سينجر-الخليل 19/11/2015

 93أشرقت طه أحمد قطناني 16 مخيم عسكر-نابلس 22/11/2015
 94شادي محمد محمود خصيب 31 البيرة-عين مصباح 22/11/2015
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 95عصام احمد سلمان ثوابتة 34 بيت فجار-بيت لحم 22/11/2015
 96هديل وجيه عبد الحميد عواد 14 مخيم قلنديا-القدس 23/11/2015

 97احمد جمال محمد طه 16 قطنة-القدس 23/11/2015
 98عالء خليل صباح حشاش 16 مخيم عسكر-نابلس 23/11/2015

 99محمد اسماعيل محمد الشوبكي 20 مخيم الفوار-الخليل 25/11/2015
 100ابراهيم عبد الحليم يوسف داوود 16 دير غسانة-رام الله 25/11/2015

 101يحيى يسري حسن طه 19 قطنة-القدس 26/11/2015
 102سامر حسن مبدا سيريسي 51 جنين 26/11/2015

 103خالد محمود عبد المجيد جبرين 18 العروب-الخليل 26/11/2015
 104فادي محمد محمود خصيب 30 بيرنباال-القدس 27/11/2015
 105عمر عرفات عيسى زعاقيق 20 بيت أمر-الخليل 27/11/2015

 106بسيم عبد الرحمن مصطفى صالح 38 نابلس 29/11/2015
 107أيمن سميح حسن العباسي 17 سلوان-القدس 29/11/2015

 108مأمون رائد محمد فايز الخطيب 16 الدوحة-بيت لحم 01/12/2015
 109مرام رامز عبد حسونة 20 رفيديا-نابلس 01/12/2015

 110مازن حسن عربية 37 العيزرية-القدس 03/12/2015
 111طاهر مصطفى عبد المنعم فنون 19 جبل الرحمة-الخليل 04/12/2015
 112مصطفى فضل عبد المنعم فنون 15 جبل الرحمة-الخليل 04/12/2015

 113عبد الرحمن وجيه ابراهيم عبد المجيد 27 عابود-رام الله 04/12/2015
 114انس بسام عبد الرحيم حماد 21 سلواد-رام الله 04/12/2015
 115عمر ياسر فخري سكافي 21 بيت حنينا-القدس 06/12/2015

 116ايهاب فتحي زكريا مسودي 21 جبل الشريف-الخليل 07/12/2015
 117مالك أكرم محمود شاهين 19 مخيم الدهيشة-بيت لحم 08/12/2015

 118عبد الرحمن يسري زكريا مسودة 21 جبل الرحمة-الخليل 09/12/2015
 119عدي جهاد ارشيد الحسيني 24 شارع السالم-الخليل 11/12/2015

 120سامي شوقي احمد ماضي 40 دير البلح-غزة 11/12/2015
 121عيسى ابراهيم سالمة الحروب 56 دير سامت-الخليل 11/12/2015
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 122عبد المحسن شاهر عبد المحسن حسونة 21 بيت حنينا-القدس 14/12/2015
 123احمد حسين علي جحاجحة 23 مخيم قلنديا-القدس 16/12/2015

 124حكمت فاروق حكمت حمدان 33 البيرة 16/12/2015
 125سماح عبد المؤمن احمد عبدالله 18 نابلس-عمورية 17/12/2015

 126عبد الله حسين احمد نصاصرة 15 بيت فوريك-نابلس 17/12/2015
 127محمد عبد الرحمن احمد عياد 21 سلواد-رام الله 18/12/2015

 128نشأت جمال عبد الرازق عصفور 34 سنجل-رام الله 18/12/2015
 129محمود محمد سعد االغا 23 خانيونس-غزة 18/12/2015

 130عيسى ياسين يوسف عساف 21 مخيم قلنديا-القدس 23/12/2015
 131عنان محمد صالح حماد 20 مخيم قلنديا-القدس 23/12/2015

 132محمد زهران عبد الحليم زهران 22 سلفيت/كفر الديك 24/12/2015
 133اياد جمال عيسى دعيسات 25 يطا-الخليل 24/12/2015

 134وسام ناصر عبد الهادي ابو غويلة 20 مخيم قلنديا-القدس 24/12/2015
 135بالل عمر جمال زايد 25 مخيم قلنديا-القدس 24/12/2015
 136مهدية محمد ابراهيم حماد 39 سلواد-رام الله 25/12/2015

 137مصعب محمود محمد الغزالي 26 راس العمود-القدس 25/12/2015
 138هاني رفيق توفيق وهدان 23 الشجاعية-غزة 25/12/2015

 139ماهر زكي حسين جابي 56 رفيديا-نابلس 26/12/2015
 140محمد رفيق حسين سباعنة 23 قباطية-جنين 27/12/2015

 141نور الدين محمد عبد القادر سباعنة 17 قباطية-جنين 27/12/2015
 142يوسف ابو سبيخة البحيري 48 المغازي-غزة 28/12/2015

 143عز الدين عبد الله محمد رداد 21 صيدا-طولكرم 30/12/2015
 144حسن علي حسن البزور 21 رابا- جنين 31/12/2015

 145شادي محمود العبد غبيش 39 مخيم الجلزون – رام الله 31/12/2015
 146أحمد يونس أحمد كوازبة 17 سعير/الخليل 05/01/2016

 147خليل محمد عيسى وادي شاللدة 16 سعير/الخليل 07/01/2016
 148عالء الدين عبد محمد كوازبة 17 سعير/الخليل 07/01/2016
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 149مهند زياد محمد كوازبة 20 سعير/الخليل 07/01/2016
 150أحمد سالم عبد المجيد كوازبة 21 سعير/الخليل 07/01/2016

 151نشأت محمد علي ملحم 31 عرعرة/ الداخل 08/01/2016
 152علي محمد عقاب علي محمد 20 جنين 09/01/2016

 153سعيد جودت سليم أبو الوفا 34 الزاوية-جنين 09/01/2016
 154سرور أحمد ابراهيم ابو سرور 19 مخيم عائدة-بيت لحم 12/01/2016

 155عدنان عايد حامد المشني 17 الخليل 12/01/2016
 156محمد احمد محمد كوازبة 22 سعير/الخليل 12/01/2016
 157موسى اسعد سلمان أبو زعيتر 31 جباليا/غزة 13/01/2016
 158مؤيد عوني محمد جبارين 19 سعير/الخليل 14/01/2016

 159هيثم محمود عبد الجليل ياسين 34 عصيرة الشمالية-نابلس 14/01/2016
 160محمد مجدي عزمي قيطة 25 خانيونس/غزة 15/01/2016

 161محمد عادل محمد ابو زايد 18 مخيم البريج/غزة 15/01/2016
 162وسام مروان محمد احمد قصاروه 21 مسلية-جنين 17/01/2016

 163خليل موسى عامر 19 سلفيت 2016/01/18
 164رقية عيد محمد عيسى ابو عيد 13 عناتا-القدس 23/01/2016

 165محمد نبيل محمد حسين حلبية 18 ابو ديس/القدس 23/01/2016
 166حسين محمد حسين ابو غوش 17 مخيم قلنديا-القدس 25/01/2016

 167ابراهيم اسامة يوسف عالن 22 مخيم قلنديا-رام الله 25/01/2016
 168امجد جاسر عوض ابو عمر 34 جماعين-نابلس 31/01/2016

 169احمد حسن عبد اللطيف توبة 17 كفرجمال-طولكرم 01/02/2016
 170أحمد ناجح عبد اللطيف ابو الرب 20 قباطية-جنين 03/02/2016

 171محمد احمد محمد كميل 19 قباطية-جنين 03/02/2016
 172احمد ناجح اسماعيل نصار 19 قباطيه-جنين 03/02/2016

 173هيثم اسماعيل محمد البو 14 حلحول-الخليل 05/02/2016
 174كامل حسن 32 سوداني الجنسية 07/02/2016

 175عمر يوسف اسماعيل ماضي الجوابرة 15 مخيم العروب-الخليل 10/02/2016
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 176كلزار محمد عبد الحليم محمد عزمي العويوي 18 الخليل 13/02/2016
 177نهاد رائد محمد واكد 15 عرقة-جنين 14/02/2016

 178فؤاد مروان كمال واكد 15 عرقة-جنين 14/02/2016
 179نعيم احمد يوسف صافي العصا 17 العبيديه-بيت لحم 14/02/2016

 180منصور ياسر عبد العزيز شوامرة 19 القبيبه-شمال القدس 14/02/2016
 181عمر محمد احمد عمرو 20 القبيبه-شمال القدس 14/02/2016

 182عابد رائد عبد الله حامد 20 سلواد-رام الله 19/02/2016
 183خالد طارق يوسف طقاطقة 21 بيت فجار-بيت لحم 19/02/2016
 184محمد زياد محمد ابو خلف 20 كفر عقب-القدس 19/02/2016

 185قصي ذياب فؤاد ابو الرب 16 قباطية-جنين 21/02/2016
 186زينب علي حسن الرشايدة 55 عرب الرشايدة-بيت لحم 23/02/2016

 187ايمن محمد انيس جرادات 43 السيلة الحارثية-جنين 24/02/2016
 188محمود محمد علي شعالن 17 دير دبوان-رام الله 26/02/2016

 189عمر نايف حسن زايد 53 جنين 26/02/2016
 190اياد عمر محمود سجدية 21 مخيم قلنديا-القدس 01/03/2016

 191لبيب خلدون أنور عازم 17 قريوت-نابلس 02/03/2016
 192محمد هاشم علي زغلوان 17 قريوت-نابلس 02/03/2016

 193أماني حسني عبد الله سباتين 33 حوسان-بيت لحم 04/03/2016
 194فدوى احمد محمد ابو طير 50 ام طوبا-القدس 08/03/2016

 195فؤاد الكساف عبد الله ابو رجب التميمي 21 العيسوية-القدس 08/03/2016
 196بشار محمد عبد القادر مصالحه 21 حجة-قلقيلية 08/03/2016

 197عبد الرحمن محمود عبد الرحمن رداد 17 الزاوية –سلفيت 08/03/2016
 198محمد جمال محمود كالوتي 20 كفر عقب-القدس 09/03/2016

 199عبد الملك صالح عبد ابو خروب 19 كفر عقب-القدس 09/03/2016
 200احمد يوسف اسماعيل عامر 16 مسحة-سلفيت 09/03/2016

 201ياسين سليمان موسى ابو خوصة 10 بيت الهيا-غزة 12/03/2016
 202اسراء سليمان موسى ابو خوصة 6 بيت الهيا-غزة 12/03/2016
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 203امير فؤاد نعيم الجنيدي 21 الخليل 14/03/2016
 204قاسم فريد عبد العزيز ابو عودة 31 الخليل 14/03/2016

 205يوسف وليد مصطفى طرايرة 18 بني نعيم-الخليل 14/03/2016
 206ناهد فوزي فايز مطير 21 مخيم قلنديا-القدس 15/03/2016

 207علي جمال محمد طقاطقة 19 بيت فجار-بيت لحم 17/03/2016
 208علي عبد الرحيم عبد الرحمن الكار 20 بيت فجار-بيت لحم 17/03/2016

 209محمود محمد احمد ابو فنونة 21 الخليل 18/03/2016
 210عبد الله محمد عايد فضل العجلوني 16 الخليل 19/03/2016

 211رمزي عزيز مصطفى القصراوي 21 الخليل 24/03/2016
 212عبدالفتاح يسري عبد الفتاح الشريف 20 الخليل 24/03/2016

 213ابراهيم محمد عثمان برادعيه 54 مخيم العروب-الخليل 14/04/2016
 214عبد الحميد ابو سرور 19 مخيم عايدة-بيت لحم 20/04/2016

 215مرام صالح حسن ابو اسماعيل 23 بيت سوريك –القدس 27/04/2016
 216ابراهيم صالح حسن طه 16 قطنة – القدس 27/04/2016

 217أحمد رياض عبد العزيز شحادة 36 بيتونيا – رام الله 03/05/2016
 218زينة عطية محمد العمور 59 خانيونس-حي الفخاري 05/05/2016

 219سوسن علي داوود منصور 18 بدو – القدس 23/05/2016
 220انصار حسام حفظي هرشة 25 قرين قفين-قضاء طولكرم 02/06/2016

 221جمال محمد مروح سلمان دويكات 19 بالطة البلد-نابلس 06/06/2016
 222عريف شريف عبد الغفار جرادات 22 سعير – الخليل 19/06/2016

 223محمود رأفت محمود مصطفى بدران 15 بيت عو التحتا-رام الله 21/06/2016
 224المجد عبد الله عبد الله الخضور 18 بني نعيم-الخليل 24/06/2016

 225محمد ناصر محمود الطرايرة 16 الخليل 30/06/2016
 226وائل يوسف عبد الرحيم ابو صالح 38 طولكرم 30/06/2016
 227سارة داود عطا حجوج 27 بني نعيم –الخليل 01/07/2016

 228تيسير محمد مصطفى حبش 63 نابلس 01/07/2016
 229انور فالح انور ساليمة 22 مخيم شعفاط – القدس 13/07/2016
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 230محيي محمد صدقي الطباخي 12 الرام – القدس 19/07/2016
 231مصطفى محمد عثمان برادعية 50 الخليل 19/07/2016

 232محمد جبارة احمد الفقيه 29 صوريف-الخليل 27/07/2016
 233رامي محمد زعيم علي العورتاني 31 نابلس- شارع عمر بن الخطاب 31/07/2016

 234محمد يوسف صابر أبو هشهش 17 الخليل 16/08/2016
 235نعيم يونس الشوامرة 44 الخليل 16/08/2016

 236ساري محمد أبو غراب 24 قباطية-جنين 24/08/2016
 237اياد زكريا محمد حامد 38 سلواد-رام الله 26/08/2016

 238مصطفى طالل حسن رشيد نمر 27 عناتا-القدس 05/09/2016
 239عبد الرحمن الدباغ 19 غزة 2016/09/09

 240لمى مروان محمد موسى 6 بيت لحم-الخضر 10/09/2016
 241فراس موسى محمد الخضور 17 الخليل-بني نعيم 16/09/2016

 242محمد ثلجي كايد ثلجي رجبي 15 الخليل 16/09/2016
 243محمد عبد الفتاح محمد السراحين 30 الخليل 16/09/2016

 244سعيد هايل العمرو 28 االردن-الكرك 16/09/2016
 245حاتم عبد الحفيظ عبد الرحيم شلودي 25 الخليل 17/09/2016

 246مهند جميل أحمد الرجبي 20 الخليل 19/09/2016
 247أمير جمال احمد رجبي 16 الخليل 19/09/2016

 248عيسى سالم محمود طرايرة 15 الخليل 20/09/2016
 249ياسر ذياب حمدونة 40 جنين-يعبد 25/09/2016

 250نسيب ابو ميزر 28 كفر عقب-القدس 29/09/2016
 251مصباح أبو صبيح 39 سلوان/القدس 2016/10/9

 252أحمد أكرم نبهان 43 غزة أصيب خالل الفرقان 2016/10/9
 253علي عاطف الشيوخي 20 سلوان/القدس 2016/10/12

 254الطفل عبدالله مضيف 12 غزة 2016/10/12
 255رحيق شجيع يوسف 19 عصيرة الشمالية/نابلس 2016/10/19

 256محمود جمال عودة 25 قطاع غزة 2016/10/20
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 257خالد بحر أحمد بحر 15 بيت أمر/الخليل 2016/10/20
 258محمد داوود 60 قلقيلية 2016/10/26

 259خالد احمد اخليل 23 الخليل 2016/10/30
 260محمد عبد الخالق تركمان 25 جنين 2016/10/31
 261معن ناصر الدين ابو قرع 23 رام الله 2016/11/3

 262رائد فؤاد حجة 38 برقة/نابلس 2016/11/3
 263أحمد مصطفى زيد 44 رام الله 2016/11/9

 264محمد أبو سعدة 26 غزة 2016/11/18
 265جهاد محمد خليل 48 نابلس 2016/11/22

أما في قطاع غزة فبلغت حصيلة الشهداء فيها 34 شهيداً، وهم:
الرقم االسم العمر تاريخ االستشهاد

 1شادي حسام دولة 20 2015/10/9
 .1 2أحمد عبد الرحيم الهرباوي 20 2015/10/9

 .2 3عبد الوحيدي 20 2015/10/9
 .3 4الطفل محمد هشام الرقب 15 2015/10/9

 .4 5عدنان موسى أبو عليان 22 2015/10/9
 6زياد نبيل شرف 20 2015/10/9

 .5 7جهاد العبيد 22 2015/10/10
 .6 8الطفل مروان هشام بربخ 13 2015/10/10
 .7 9الطفل خليل عمر عثمان 15 2015/10/10

 .8 10نور رسمي حسان 30 2015/10/11
 11الطفلة رهف يحيى حسان عامين 2015/10/11

 12شوقي عبيد 37 2015/10/16
 13يحيى فرحات 20 2015/10/16

 14محمود حاتم حميدة 22 2015/10/16
 15احمد السرحي 27 2015/10/21

 16يحيى هاشم كريرة 20 2015/10/22
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 17خليل ابو عبيد 24 2015/10/24
 18سالمة موسى ابو جامع 23 2015/11/6

 19سامي ماضي 39 2015/12/11
 20محمود سامي اآلغا 20 2015/12/18

 21هاني وهدان 22 2015/12/25
 22يوسف ابو سبيخة 48 2015/12/28

 23موسى زعيتر 23 2016/1/13
 24محمد ابو زايد 18 2016/1/15

 25محمد مجدي قيطة 26 2016/1/15
 26ياسين سليمان موسى ابو خوصة 10 12/03/2016

 27اسراء سليمان موسى ابو خوصة 6 12/03/2016
 28زينة عطية محمد العمور 59 05/05/2016

 29نائل سليمان صالح 18 2016/07/07
 30عبد الرحمن الدباغ 19 2016/09/09

 31أحمد أكرم نبهان 43 2016/10/9
 32عبد الله نصر أبة مضيف 12 102016/12

 33محمود جمال عودة 25 2016/10/20
 34محمد أبو سعدة 26 2016/11/18

التوزيع المكاني للشهداء
وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء خالل اإلنتفاضة، حيث 
ارتقى على أرضها 78 شهيداً، تليها القدس بـ57 شهيداً، ثم رام الله حيث ارتقى منها 24 شهيداً، ثم جنين بـ 
21 شهيداً، ثم نابلس بـ 19 شهيداً، ثم بيت لحم التي سجلت ارتقاء 15 شهيداً، ثم طولكرم التي سجلت 5 

شهداء، يليها محافظة سلفيت بـ 4 شهيداً، ثم قلقيلية بـ 3 شهداء، والداخل المحتل بشهيدين وآخريْن يحملون 
جنسيات عربية، فيما سجلت محافظات قطاع غزة ارتقاء 34 شهيداً.

الجثامين المحتجزة
ما تزال قوات االحتالل تستخدم سياسة احتجاز جثامين الشهداء في محاولتها لوقف االنتفاضة، وبينت االحصائية 

التي أعدها مركز القدس لدراسات الشأن االسرائيلي والفلسيطيني، ان االحتالل يواصل احتجاز 25 جثماناً.
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الرقم االسم العمر السكن تاريخ االستشهاد
 1عبد الحميد ابو سرور 19 مخيم عايدة-بيت لحم 20/04/2016

 2انصار حسام حفظي هرشة 25 قرين قفين-قضاء طولكرم 02/06/2016
 3المجد عبد الله عبد الله الخضور 18 بني نعيم-الخليل 24/06/2016

 4محمد ناصر محمود الطرايرة 16 الخليل 30/06/2016
 5وائل يوسف عبد الرحيم ابو صالح 38 طولكرم 30/06/2016
 6سارة داود عطا حجوج 27 بني نعيم –الخليل 01/07/2016

 7مصطفى محمد عثمان برادعية 50 الخليل 19/07/2016
 8محمد جبارة احمد الفقيه 29 صوريف-الخليل 27/07/2016

 9رامي محمد زعيم علي العورتاني 31 نابلس- شارع عمر بن الخطاب 31/07/2016
 10ساري محمد أبو غراب 24 قباطية-جنين 24/08/2016

 11محمد ثلجي كايد ثلجي رجبي 15 الخليل 16/09/2016
 12فراس موسى محمد الخضور 17 الخليل-بني نعيم 16/09/2016

 13محمد عبد الفتاح محمد السراحين 30 الخليل 16/09/2016
 14حاتم عبد الحفيظ عبد الرحيم شلودي 25 الخليل 17/09/2016

 15مهند جميل أحمد الرجبي 20 الخليل 19/09/2016
 16أمير جمال احمد رجبي 16 الخليل 19/09/2016

 17عيسى سالم محمود طرايرة 15 الخليل 20/09/2016
 18نسيب ابو ميزر 28 كفر عقب-القدس 29/09/2016

 19مصباح ابو صبيح 39 سلوان/القدس 2016/10/9
 20رحيق شجيع يوسف 19 عصيرة الشمالية/نابلس 2016/10/19

 21خالد بحر بحر 15 الخليل 2016/10/20
 22خالد احمد اخليل 23 الخليل 2016/10/30

 23محمد عبد الخالق تركمان 25 جنين 2016/10/31
 24معن ناصر الدين ابو قرع 23 رام الله 2016/11/3

 25جهاد محمد خليل 48 نابلس 2016/11/22

mailto:PNCECS@palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/


 State Of  Palestine
Palestinian Liberation Organization
 Palestinian National Commission 

For 
Education, Culture & Science

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

  للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم      
رسالة القدس لليوم الثالثاء  22/ 11 /2016

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
                                        PNCECS2011@gmail.com

00972- 2420901 ،2421080 : ،174  فلسطين - رام الله
  PNCECS@Palnet.com : فاكس 2420902 -00972، البريد اإللكتروني

                    PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps 

*****************

mailto:PNCECS@palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/

