
  2015 لعامتشرين أول   النتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى في شهرا

مــــــــــــــن اجهــــــــــــــزة المخــــــــــــــابرات  3مســــــــــــــتوطنًا و   939اقــــــــــــــتحم المســــــــــــــجد األقصــــــــــــــى المبــــــــــــــارك / القــــــــــــــدس
ســـــــــائحًا مـــــــــن جهـــــــــة بـــــــــاب المغاربـــــــــة تحـــــــــت حراســـــــــة شـــــــــرطة االحـــــــــتالل،  8.361اضـــــــــافة الـــــــــى دخـــــــــول 

المـــــــــدججين باالســـــــــلحة خـــــــــالل المواجهـــــــــات التـــــــــي كمـــــــــا تـــــــــم اقتحـــــــــام المســـــــــجد  مـــــــــن جنـــــــــود االحـــــــــتالل 
ــــــــــي، فيمــــــــــا حــــــــــددت شــــــــــرطة  ــــــــــين مــــــــــن داخــــــــــل المصــــــــــلى القبل انــــــــــدلعت فــــــــــي المســــــــــجد الخــــــــــراج المعتكف

عامــــــــــا  40االحـــــــــتالل اعمــــــــــار المصـــــــــليين فــــــــــي الجمعتيـــــــــين األولــــــــــى والثانيـــــــــة لمــــــــــن هـــــــــم دون ســــــــــن الــــــــــ
لقائمـــــــــــــة للرجـــــــــــــال، اضـــــــــــــافة الـــــــــــــى منعهـــــــــــــا للمرابطـــــــــــــات اللـــــــــــــواتي ينـــــــــــــدرج اســـــــــــــمائهن فيمـــــــــــــا يســـــــــــــمى با

الســـــــــوداء ومنعـــــــــتهن مـــــــــن الـــــــــدخول الـــــــــى المســـــــــجد خـــــــــالل الشـــــــــهر، ويـــــــــذكر ان القائمـــــــــة تحتـــــــــوي علـــــــــى 
  .اسم سيدة مقدسية 60

 4رجــــــــــــــال ،  4(مبعــــــــــــــدين  10ابعــــــــــــــدت ســــــــــــــلطات االحــــــــــــــتالل عــــــــــــــن القــــــــــــــدس والمســــــــــــــجد األقصــــــــــــــى 
نســـــــــاء، طفـــــــــل واحـــــــــد و شـــــــــاب أبعـــــــــد عـــــــــن القـــــــــدس المحتلـــــــــة، وتراوحـــــــــت فتـــــــــرة االبعـــــــــاد بـــــــــين خمســـــــــة 

  ).تة أشهرعشر يومًا وس

ــــــــى  ــــــــذكر انــــــــه  4شــــــــهيدا مــــــــنهم  18ارتق ــــــــة القــــــــدس وي ــــــــي مدين ــــــــة ف ــــــــة الهبــــــــة الجماهيري ــــــــال منــــــــذ بداي اطف
وتـــــــــــــرفض تســـــــــــــليمهم ألســـــــــــــباب  محتجـــــــــــــزة لـــــــــــــدى حكومـــــــــــــة االحـــــــــــــتاللشـــــــــــــهيدا  12الزالـــــــــــــت جثـــــــــــــامين 

  :امنية وسياسية، والشهداء هم

عامـــــــــــــا مـــــــــــــن بلـــــــــــــدة العيســـــــــــــوية، ارتقـــــــــــــى شـــــــــــــهيدا بتـــــــــــــاريخ  19 الشـــــــــــــهيد فـــــــــــــادي علـــــــــــــون -1
ـــــــــــه  4/10/2015 ـــــــــــه بحجـــــــــــة محاولت ـــــــــــود االحـــــــــــتالل الرصـــــــــــاص الحـــــــــــي علي ـــــــــــق جن بعـــــــــــدما اطل

 .طعن مستوطن في منطقة المصرارة بالقرب من باب العمود
عامــــــــــا مــــــــــن البلــــــــــدة القديمــــــــــة، ارتقــــــــــى شــــــــــهيدا بتــــــــــاريخ  20 الشــــــــــهيد ثــــــــــائر ابــــــــــو غزالــــــــــة -2

االحـــــــــــتالل الرصـــــــــــاص الحـــــــــــي عليـــــــــــه بحجـــــــــــة محاولتـــــــــــه  بعـــــــــــدما اطلقـــــــــــت قـــــــــــوات 8/10/2015
 .طعن جنود في تل ابيب، ومازال جثمانه محتجز



ـــــــــــــراج -3 ـــــــــــــاريخ  20 الشـــــــــــــهيد وســـــــــــــام ف عامـــــــــــــا مـــــــــــــن مخـــــــــــــيم شـــــــــــــعفاط، ارتقـــــــــــــى شـــــــــــــهيدا بت
ــــــــــــــي  8/10/2015 ــــــــــــــدلعت ف ــــــــــــــأثرا بجــــــــــــــراح اصــــــــــــــيب بهــــــــــــــا خــــــــــــــالل المواجهــــــــــــــات التــــــــــــــي ان مت

 .المخيم
شـــــــــــــهيدا بتـــــــــــــاريخ  عامـــــــــــــا مـــــــــــــن مخـــــــــــــيم شـــــــــــــعفاط، ارتقـــــــــــــى 20 الشـــــــــــــهيد أحمـــــــــــــد صـــــــــــــالح -4

ـــــــــــــأثرا بجـــــــــــــراح اصـــــــــــــيب بهـــــــــــــا خـــــــــــــالل المواجهـــــــــــــات التـــــــــــــي انـــــــــــــدلعت فـــــــــــــي  10/10/2015 مت
 .المخيم

عامــــــــا مــــــــن بلــــــــدة كفــــــــر عقــــــــب، ارتقــــــــى شــــــــهيدا  16 الشــــــــهيد الفتــــــــى اســــــــحق قاســــــــم بــــــــدران -5
بعـــــــــــدما اطلقـــــــــــت قـــــــــــوات االحـــــــــــتالل الرصـــــــــــاص الحـــــــــــي عليـــــــــــه بحجـــــــــــة  10/10/2015بتـــــــــــاريخ 

ب مــــــــــــن بــــــــــــاب العمــــــــــــود، ومــــــــــــازال محاولتــــــــــــه طعــــــــــــن مســــــــــــتوطن فــــــــــــي حــــــــــــي المصــــــــــــرارة بــــــــــــالقر 
 .جثمانه محتجز

عامـــــــــا مـــــــــن مخـــــــــيم شـــــــــعفاط، ارتقـــــــــى شـــــــــهيدا بتـــــــــاريخ  25 الشـــــــــهيد محمـــــــــد ســـــــــعيد علـــــــــي -6
ـــــــــاب  10/10/2015 ـــــــــود مـــــــــن وحـــــــــدة اليســـــــــام الخاصـــــــــة فـــــــــي ب ـــــــــة طعـــــــــن جن ـــــــــذه لعملي بعـــــــــد تنفي

 .العمود، ومازال جثمانه محتجز
شــــــــهيدا  عامــــــــا مــــــــن بلــــــــدة جبــــــــل المكبــــــــر، ارتقــــــــى 18 الشــــــــهيد الفتــــــــى مصــــــــطفى الخطيــــــــب -7

ـــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــه بحجـــــــــــــــة  12/10/2015بت ـــــــــــــــت قـــــــــــــــوات االحـــــــــــــــتالل الرصـــــــــــــــاص علي بعـــــــــــــــدما اطلق
 .محاولته طعن جندي في منطقة باب االسباط، ومازال جثمانه محتجز

عامـــــــا مـــــــن بلـــــــدة بيـــــــت حنينـــــــا، ارتقـــــــى شـــــــهيدا بتـــــــاريخ  16 الشـــــــهيد الفتـــــــى حســـــــن مناصـــــــرة -8
غتصـــــــــــبة بعـــــــــــدما اطلقـــــــــــت قـــــــــــوات االحـــــــــــتالل الرصـــــــــــاص الحـــــــــــي عليـــــــــــه فـــــــــــي م 12/10/2015

 .بحجة محاولته طعن مستوطنين، ومازال جثمانه محتجز" بسجات زئيف"
عامـــــــــا مـــــــــن بلـــــــــدة قطنـــــــــة،  ارتقـــــــــى شـــــــــهيدا بتـــــــــاريخ  22 الشـــــــــهيد محمـــــــــد نظمـــــــــي شماســـــــــنة -9

بعــــــــــــدما تعــــــــــــرض للضــــــــــــرب والتنكيــــــــــــل مــــــــــــن قبــــــــــــل المســــــــــــتوطنين فــــــــــــي حافلــــــــــــة  12/10/2015
ــــــــم اطلقــــــــت قــــــــوات االحــــــــتالل الرصــــــــاص الحــــــــي عليــــــــه فــــــــي المحطــــــــة ــــــــة  نقــــــــل ركــــــــاب، ث المركزي

 .غربي مدينة القدس، ومازال جثمانه محتجز



عامـــــــــا مـــــــــن بلـــــــــدة جبـــــــــل المكبـــــــــر، والـــــــــذي ارتقـــــــــى  33 الشـــــــــهيد عـــــــــالء أبـــــــــو جمـــــــــل - 10
بعــــــــــــــدما نفــــــــــــــذ عمليــــــــــــــة استشــــــــــــــهادية دهــــــــــــــس وطعــــــــــــــن بهــــــــــــــا  13/10/2015شــــــــــــــهيدا بتــــــــــــــاريخ 

 .مستوطنين بالقرب من بلدة جبل المكبر، ومازال جثمانه محتجز
ن بلــــــــدة جبــــــــل المكبــــــــر، والــــــــذي ارتقــــــــى شــــــــهيدا عامــــــــا مــــــــ 22 الشــــــــهيد بهــــــــاء عليــــــــان - 11

بعــــــــــــدما نفــــــــــــذ عمليــــــــــــة استشــــــــــــهادية مزدوجــــــــــــه برفقــــــــــــة االســــــــــــير بــــــــــــالل  13/10/2015بتــــــــــــاريخ 
وطعنــــــــــا بهــــــــــا " ارمــــــــــون هنتســــــــــيف"غــــــــــانم والتــــــــــي اختطفــــــــــا بهــــــــــا حافلــــــــــة ركــــــــــاب مــــــــــن مغتصــــــــــبة 

 .مستوطنين ثم اطالقا عليهم النيران، ومازال جثمانه محتجز
عامــــــــــا مــــــــــن بلــــــــــدة راس  26 بــــــــــو شــــــــــعبانالشــــــــــهيد األســــــــــير المحــــــــــرر أحمــــــــــد أ - 12

بعـــــــــــــدما اطلقـــــــــــــت عليـــــــــــــه قـــــــــــــوات  14/10/2015العمـــــــــــــود، والـــــــــــــذي ارتقـــــــــــــى شـــــــــــــهيدا بتـــــــــــــاريخ 
االحــــــــــــتالل الرصـــــــــــــاص الحـــــــــــــي بحجــــــــــــة محاولتـــــــــــــه طعـــــــــــــن مســــــــــــنة اســـــــــــــرائيلية فـــــــــــــي المحطـــــــــــــة 

 .المركزية غربي مدينة القدس، ومازال جثمانه محتجز
بـــــــــل المكبـــــــــر، عامـــــــــا مـــــــــن بلـــــــــدة ج 16" عويســـــــــات" الشـــــــــهيد الفتـــــــــى معتـــــــــز عليـــــــــان - 13

ــــــــــــى شــــــــــــهيدا بتــــــــــــاريخ  بعــــــــــــدما اطلقــــــــــــت قــــــــــــوات االحــــــــــــتالل عليــــــــــــه  17/10/2015والــــــــــــذي ارتق
الرصـــــــــــــاص الحـــــــــــــي اثنـــــــــــــاء ذهابـــــــــــــه لمدرســـــــــــــته بعـــــــــــــدما ابلـــــــــــــغ مســـــــــــــتوطن ان بحـــــــــــــوزة الطفـــــــــــــل 

 .سكين، ومازال جثمانه محتجز
عامــــــــا مــــــــن بلــــــــدة قطنــــــــة، والــــــــذي ارتقــــــــى شــــــــهيدا بتــــــــاريخ  23 الشــــــــهيد عمــــــــر الفقيــــــــه - 14

ـــــــــــى حـــــــــــاجز بعـــــــــــدما اطلقـــــــــــ 17/10/2015 ـــــــــــه عل ـــــــــــوات االحـــــــــــتالل الرصـــــــــــاص الحـــــــــــي علي ت ق
 .قلنديا العسكري بحجة االشتباه بامتالكه حزام ناسف، ومازال جثمانه محتجز

ــــــــش - 15 ــــــــد دروي ــــــــدى محم ــــــــي ارتقــــــــت  65 الشــــــــهيدة ه ــــــــدة العيســــــــوية، والت عامــــــــا مــــــــن بل
بعــــــــــدما تعثــــــــــر وصــــــــــولها الــــــــــى المشــــــــــفى لتلقــــــــــي العــــــــــالج اثــــــــــر  19/10/2015شــــــــــهيدة بتــــــــــاريخ 

تـــــــــــنفس وبســـــــــــبب اغـــــــــــالق مـــــــــــدخل البلـــــــــــدة الشـــــــــــرقي اضـــــــــــافة الـــــــــــى ازمـــــــــــة اصـــــــــــابتها بضـــــــــــيق 
ــــــــــي كانــــــــــت تقــــــــــل  ــــــــــى المركبــــــــــة الت ــــــــــل صــــــــــوت عل المــــــــــرور الخانقــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة واطــــــــــالق قناب

 .المريضة من جهة اخرى



ـــــــــز عطـــــــــاهللا قاســـــــــم  - 16 ـــــــــدة العيزريـــــــــة، والـــــــــذي ارتقـــــــــى 22الشـــــــــهيد  معت عامـــــــــا مـــــــــن بل
ـــــــــــاريخ  ـــــــــــود االحـــــــــــتالل الر  21/10/2015شـــــــــــهيدا بت ـــــــــــه جن ـــــــــــق علي صـــــــــــاص الحـــــــــــي بعـــــــــــدما اطل

 .في بلدة جبع شمالي المدينة بعد ان قام بتنفيذ عملية طعن لمجندة اسرائيلية
عامــــــــــا مـــــــــــن حـــــــــــي جبـــــــــــل المكبـــــــــــر، والـــــــــــذي ارتقـــــــــــى  52الشـــــــــــهيد نـــــــــــديم شـــــــــــقيرات  - 17

بعـــــــــــــدما منعـــــــــــــت ســـــــــــــيارة االســـــــــــــعاف مـــــــــــــن الوصـــــــــــــول اليـــــــــــــه  29/10/2015شـــــــــــــهيدا بتـــــــــــــاريخ 
ـــــــــــع ـــــــــــى من ـــــــــــدة اضـــــــــــافة ال ـــــــــــي تطـــــــــــوق البل ـــــــــــات االســـــــــــمنتية الت ســـــــــــيارة الشـــــــــــرطة  بســـــــــــبب المكعب

ــــــــــى البلــــــــــدة، االمــــــــــر الــــــــــذي ادى بتــــــــــأخر تلقــــــــــي العــــــــــالج  ــــــــــدخول ال مرافقــــــــــة ســــــــــيارة االســــــــــعاف لل
 . للمريض، واعلن استشهاده قبل وصوله المشفى

عامــــــــا مــــــــن حــــــــي كفــــــــر عقــــــــب، والــــــــذي ارتقــــــــى  23الشــــــــهيد احمــــــــد حمــــــــادة قنيبــــــــي  - 18
بعـــــــــــــدما اطلـــــــــــــق رجـــــــــــــل أمـــــــــــــن القطـــــــــــــار االســـــــــــــرائيلي عليـــــــــــــه  30/10/2015شـــــــــــــهيدا بتـــــــــــــاريخ 

رصــــــــــاص الحــــــــــي فــــــــــي منطقــــــــــة الشــــــــــيخ جــــــــــراح بتهمــــــــــة محــــــــــاول طعــــــــــن مســــــــــتوطن، ومــــــــــازال ال
 .جثمانه محتجز

  
 :وتم أسر الجرحى خالل الهبة الجماهيرية في مدينة القدس وهم 

ـــــــو غـــــــانم - ـــــــالل أب ـــــــذي  21 األســـــــير المقدســـــــي الجـــــــريح ب ـــــــل المكبـــــــر وال ـــــــدة جب عامـــــــا مـــــــن بل
تتهمـــــــــه ســـــــــلطات اإلحـــــــــتالل بالمشـــــــــاركة فـــــــــي العمليـــــــــة المزدوجـــــــــة التـــــــــي نفـــــــــذت فـــــــــي مســـــــــتوطنة 

 .و التي إرتقى فيها الشهيد بهاء عليان 13/10/2015بتاريخ " أرمون هنتسيف"

ــــــــــة الخطــــــــــر، و قــــــــــد إســــــــــتعاد وعيــــــــــه و يخضــــــــــع للعــــــــــالج فــــــــــي مستشــــــــــفى هداســــــــــا  ــــــــــالل تجــــــــــاوز مرحل ب
ــــــــــه محاكمــــــــــة خــــــــــالل الشــــــــــهر الحــــــــــالي، بعــــــــــدما تــــــــــم تمديــــــــــد  عــــــــــين كــــــــــارم، ومــــــــــن المتوقــــــــــع أن تقــــــــــام ل

ـــــــــــــه محاكمـــــــــــــة وقـــــــــــــام قاضـــــــــــــي محكمـــــــــــــة الصـــــــــــــلح  22/10/2015اعتقالـــــــــــــه، وفـــــــــــــي تـــــــــــــاريخ  جـــــــــــــرت ل
  .يوما، ويذكر ان االسير يقبع في مستشفى سجن الرملة 50بتمديد اعتقاله 

ــــــــد الباســــــــطي - ــــــــريح خال ــــــــرام و  26 االســــــــير المقدســــــــي الج ــــــــدة ال ــــــــذي تتهمــــــــه عامــــــــا مــــــــن بل ال
ســـــــــــــلطات االحـــــــــــــتالل باالقـــــــــــــدام علـــــــــــــى عمليـــــــــــــة طعـــــــــــــن مســـــــــــــتوطنين فـــــــــــــي رعنانـــــــــــــا بتـــــــــــــاريخ 



، وبحيــــــــــــث تــــــــــــم االعتــــــــــــداء عليــــــــــــه بوحشـــــــــــــية مــــــــــــن قبــــــــــــل المســــــــــــتوطنين ُقبيـــــــــــــل 13/10/2015
 .اعتقاله

، "بتـــــــــاح تكفـــــــــا"خالـــــــــد تجـــــــــاوز مرحلـــــــــة الخطـــــــــر وقـــــــــد تلقـــــــــى العـــــــــالج فـــــــــي مستشـــــــــفى بلنســـــــــون فـــــــــي 
  .عد المحاكمةايام حتى مو  9وقد تم تمديد اعتقاله 

بعـــــــــــد حـــــــــــدوث تحّســـــــــــن ' المســـــــــــكوبية'و نقـــــــــــل األســـــــــــير الباســـــــــــطي مـــــــــــن المستشـــــــــــفى إلـــــــــــى زنـــــــــــازين 
، وذلـــــــــــك قبـــــــــــل إتمامـــــــــــه العـــــــــــالج، 16/10/2015طفيـــــــــــف علـــــــــــى وضـــــــــــعه الصـــــــــــحي فـــــــــــي تـــــــــــاريخ 

  .وقد تم تمدّيد اعتقاله مرة أخرى

ــــــــك - ــــــــدة الــــــــرام  22 األســــــــير المقدســــــــي  الجــــــــريح طــــــــارق دوي ســــــــكان حــــــــي  –عامــــــــا مــــــــن بل
ـــــــــب، و  ـــــــــر عق ـــــــــى عمليـــــــــة طعـــــــــن مســـــــــتوطنين كف ـــــــــدام عل الـــــــــذي تتهمـــــــــه ســـــــــلطات االحـــــــــتالل باالق

ـــــــــــــا بتـــــــــــــاريخ  ـــــــــــــل 13/10/2015فـــــــــــــي بلـــــــــــــدة رعنان ـــــــــــــث تـــــــــــــم االعتـــــــــــــداء عليـــــــــــــه مـــــــــــــن قب ، وبحي
 .المستوطنين بوحشية مما اصابه بحالة خطرة، ُقبيل اعتقاله

أصـــــــــيب بنزيـــــــــف فـــــــــي "طـــــــــارق كـــــــــان  تحـــــــــت مرحلـــــــــة الخطـــــــــر بحيـــــــــث وصـــــــــفت جروحـــــــــه بالبالغـــــــــة 
امـــــــــا االســـــــــنان تـــــــــم كســـــــــور فـــــــــي الفـــــــــك، وتجويـــــــــف العينـــــــــين، (ي عظـــــــــام الوجـــــــــه المـــــــــخ، وكســـــــــور فـــــــــ

ربطهــــــــا باالســــــــالك بســــــــبب الكســــــــور فــــــــي الفــــــــك، كمــــــــا اجريــــــــت لــــــــه عمليــــــــة إلدخــــــــال أنبــــــــوب تــــــــنفس 
، وهــــــــو )مــــــــن رقبتــــــــه، ويفقــــــــد الشــــــــاب دويــــــــك الــــــــوعي بــــــــين الحــــــــين واآلخــــــــر بســــــــبب نزيــــــــف الــــــــدماغ

م تمديــــــــد اعتقالــــــــه حتــــــــى تــــــــاريخ ، وقــــــــد تــــــــ"بتــــــــاح تكفــــــــا"يتلقــــــــى العــــــــالج فــــــــي مستشــــــــفى بلنســــــــون فــــــــي 
  .، حتى موعد محاكمته20-10-2015

ـــــــة مـــــــرح بكيـــــــر - عامـــــــا مـــــــن بلـــــــدة بيـــــــت حنينـــــــا، والتـــــــي تتهمهـــــــا  16 االســـــــيرة المقدســـــــية الطفل
ســــــــــلطات االحــــــــــتالل االســــــــــرائيلي بمحاولــــــــــة طعنهــــــــــا شــــــــــرطي فــــــــــي حــــــــــي الشــــــــــيخ جــــــــــراح اثنــــــــــاء 

لبنــــــــــات بتــــــــــاريخ عبــــــــــداهللا بــــــــــن الحســــــــــين ل”مغادرتهــــــــــا مدرســــــــــتها  بعــــــــــدخروجهــــــــــا مــــــــــن مدرســــــــــتها 
 .، وبحيث تم اطالق النيران عليها من قبل جنود االحتالل12/10/2015



ـــــــــأكثر مـــــــــن  ـــــــــة الســـــــــاعتين وبعـــــــــدها  10مـــــــــرح اصـــــــــيبت ب ـــــــــزف قراب ـــــــــت تن ـــــــــى  رصاصـــــــــات وبقي ـــــــــت ال نقل
 .مستشفى هداسا العيسوية ثم الى مستشفى هداسا عين كارم

ة بــــــــــاكير، اضــــــــــافة الــــــــــى توقيــــــــــف الفتــــــــــا -فــــــــــي جلســــــــــات تمديــــــــــد غيابيــــــــــة -ومــــــــــددت محــــــــــاكم االحــــــــــتالل
ــــــــى  ــــــــة االســــــــيرة فــــــــي المشــــــــفى ال ــــــــل غرف ــــــــة"تحوي ــــــــديان بأســــــــلحتهم لمراقبتهــــــــا بعــــــــد " زنزان ــــــــع جن ــــــــث يقب بحي

أن تـــــــــم اســـــــــتبدال المجنـــــــــدتان اللـــــــــواتي كانـــــــــا قبـــــــــل ذلـــــــــك واللـــــــــواتي ايضـــــــــا كـــــــــان يقمـــــــــن باســـــــــتفزاز بـــــــــاكير 
  .وشتمها مما أدى الى تدهور صحة الفتاة نفسيا

رؤيتهـــــــــــا للمـــــــــــرة االولـــــــــــى قبـــــــــــل اجرائهـــــــــــا عمليـــــــــــة جراحيـــــــــــة بتـــــــــــاريخ ســـــــــــمحت المحكمـــــــــــة لعائلـــــــــــة بكيـــــــــــر 
ــــــــــــة يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة الموافــــــــــــق 28/10/2015 ــــــــــــد إعتقالهــــــــــــا لغاي ــــــــــــتم  30/10/2015، وقــــــــــــد تــــــــــــم تمدي لي

  .عرض ملفها على قاضي المحكمة المركزية

عامــــــــا مـــــــــن بلــــــــدة جبــــــــل المكبـــــــــر، والتــــــــي اطلـــــــــق  18 األســــــــيرة المقدســـــــــية شــــــــروق دويـــــــــات -
ان فـــــــــــــــــي طريـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــواد بالبلـــــــــــــــــدة القديمـــــــــــــــــة بتـــــــــــــــــاريخ عليهـــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــود االحـــــــــــــــــتالل النيـــــــــــــــــر 

 .، بتهمة التكبير ومحاولة طعن مستوطن7/10/2015

خضـــــــــعت شـــــــــروق لعمليـــــــــة جراحيـــــــــة لزراعـــــــــة شـــــــــريان فـــــــــي كتفهـــــــــا االســـــــــبوع الماضـــــــــي، وكانـــــــــت غائبـــــــــة 
عـــــــــــن الـــــــــــوعي وموصـــــــــــولة بـــــــــــأجهزة التـــــــــــنفس الصـــــــــــناعي، علمـــــــــــا انهـــــــــــا أصـــــــــــيبت بتمـــــــــــّزق فـــــــــــي أحـــــــــــد 

 .الشرايين الرئيسية

ومـــــــــن ثـــــــــم توقيفهـــــــــا، الفتـــــــــة انـــــــــه تـــــــــم  تمديـــــــــدها ســـــــــة لشـــــــــروق فـــــــــي محكمـــــــــة الصـــــــــلح، وتـــــــــموعقـــــــــدت جل
 .احضار ابنتها إلى المحكمة وبدت عليها عالمات اإلرهاق والتعب نتيجة اصابتها

ســـــــــجن الشـــــــــارون ومازالـــــــــت تعـــــــــرض لجلســـــــــات تحقيـــــــــق، وفـــــــــي يـــــــــوم الخمـــــــــيس شـــــــــروق تـــــــــم نقلهـــــــــا الـــــــــى 
وتــــــــــــــم تمديــــــــــــــد " بطعــــــــــــــن مســــــــــــــتوطن"تــــــــــــــم تقــــــــــــــديم الئحــــــــــــــة اتهــــــــــــــام ضــــــــــــــدها  29/10/2015بتــــــــــــــاريخ 

  .15/11/2015اعتقالها حتى تاريخ 

مــــــــن بلــــــــدة جبــــــــل المكبــــــــر وقــــــــد ) عــــــــام 31( الســــــــيدة إســــــــراء جعــــــــابيصاالســــــــيرة المقدســــــــية  -
وقـــــــــــــد عقـــــــــــــدت  20/10/2015الثالثـــــــــــــاء  مـــــــــــــدد قاضـــــــــــــي محكمـــــــــــــة الصـــــــــــــلح إعتقالهـــــــــــــا ليـــــــــــــوم



الجلســـــــــــــة غيابيـــــــــــــا بســـــــــــــبب الحالـــــــــــــة الصـــــــــــــحية الصـــــــــــــعبة التـــــــــــــي تمـــــــــــــر بهـــــــــــــا الســـــــــــــيدة اســـــــــــــراء 
 .الجعابيص الناتجة عن الحروق التي أصابتها لحظة إحتراق سيارتها

ويــــــــــــذكر ان قــــــــــــوات االحــــــــــــتالل اعتقلــــــــــــت الســــــــــــيدة الجعــــــــــــابيص بتهمــــــــــــة محاولتهــــــــــــا تفجيــــــــــــر عبــــــــــــوة 
العســـــــــكري، ولكـــــــــن شـــــــــهود عيـــــــــان أكـــــــــدوا ان هنـــــــــاك التمـــــــــاس كهربـــــــــائي ناســـــــــفة عنـــــــــد حـــــــــاجز زعـــــــــيم 

فــــــــــي المركبــــــــــة ممــــــــــا ادى الــــــــــى حريــــــــــق بهــــــــــا اصــــــــــابت الجعــــــــــابيص بحــــــــــروق بالغــــــــــة اضــــــــــافة الــــــــــى 
  .اصابة جندي كان بالمنطقة بحروق طفيفة

عامــــــــا مــــــــن بلــــــــدة بيــــــــت حنينــــــــا،  13 األســــــــير المقدســــــــي الطفــــــــل الجــــــــريح أحمــــــــد مناصــــــــرة -
عرضـــــــــه للـــــــــدهس والضـــــــــرب مـــــــــن قبـــــــــل المســـــــــتوطنين والـــــــــذي اصـــــــــيب بجـــــــــروح بالغـــــــــة نتيجـــــــــة ت

بســــــــــجات زئيــــــــــف وتــــــــــرك ينــــــــــزف دون إســــــــــعاف، علمــــــــــا أن فــــــــــي مســــــــــتوطنة وجنــــــــــود االحــــــــــتالل، 
  .12/10/2015قد إستشهد في نفس الموقع، بتاريخ ) عام 15(إبن عمه حسن 

وكانـــــــــت قـــــــــد مـــــــــددت محكمـــــــــة الصـــــــــلح فـــــــــي القـــــــــدس المحتلـــــــــة إعتقـــــــــال الطفـــــــــل المقدســـــــــي الجـــــــــريح 
عقـــــــــــدت الجلســـــــــــة غيابيـــــــــــا دون حضـــــــــــور أحمـــــــــــد بســـــــــــبب اإلصـــــــــــابة التـــــــــــي أحمـــــــــــد مناصـــــــــــرة، وقـــــــــــد 

تعــــــــــرض لهــــــــــا علــــــــــى يــــــــــد عناصــــــــــر الشــــــــــرطة و المســــــــــتوطنين، وقــــــــــد تلقــــــــــى العــــــــــالج فــــــــــي مشــــــــــفى 
، تــــــــــم اعتقالــــــــــه واقتيــــــــــاده الــــــــــى الســــــــــجن، 18/10/2015هداســــــــــا، وبعــــــــــد انتهــــــــــاء عالجــــــــــه بتــــــــــاريخ 

  .ايام 8وتمديد اعتقاله 

قاضـــــــــــي محكمـــــــــــة الصـــــــــــلح فـــــــــــي القـــــــــــدس أمـــــــــــام  25/10/2015ثـــــــــــم مثـــــــــــل يـــــــــــوم األحـــــــــــد بتـــــــــــاريخ 
ــــــــي قســــــــم األشــــــــبال  ــــــــع أحمــــــــد ف ــــــــام إضــــــــافية، ويقب ــــــــه مــــــــدة ســــــــتة أي ــــــــد إعتقال ــــــــم تمدي ــــــــد ت ــــــــة، وق المحتل

  .في سجن الشارون و يعتبر أصغر أسير داخل السجون

مــــــــــواطن مقدســــــــــي مــــــــــن مختلــــــــــف البلــــــــــدات المقدســــــــــية خــــــــــالل المواجهــــــــــات 1000اصــــــــــيب اكثــــــــــر مــــــــــن 
لمقدســـــــــــــيين خـــــــــــــالل الهبـــــــــــــة الجماهيريـــــــــــــة وتنوعـــــــــــــت التـــــــــــــي دارت بـــــــــــــين جنـــــــــــــود االحـــــــــــــتالل والشـــــــــــــبان ا

  .االصابات مابين الرصاص الحي والمطاط واالختناق بالغاز وقنابل الصوت



ــــــــــــة عملهــــــــــــم  ــــــــــــة وســــــــــــيارات االســــــــــــعاف وعرقل ــــــــــــت الطــــــــــــواقم الطبي ــــــــــــداءات طال ويــــــــــــذكر ايضــــــــــــا ان االعت
  .اضافة الى االعتداء المباشر على الطواقم الصحفية في الميدان

االعتــــــــــداءات مــــــــــن قبــــــــــل قطعــــــــــان المســــــــــتوطنين والتــــــــــي تعرضــــــــــت للعمــــــــــال المقدســــــــــيين اضــــــــــافة الــــــــــى 
فــــــــي امــــــــاكن عملهــــــــم وفــــــــي الطرقــــــــات، اضــــــــافة الــــــــى رشــــــــق الحجــــــــارة علــــــــى المركبــــــــات المقدســــــــية فــــــــي 

  .مناطق االحتكاك

وعلـــــــــى صـــــــــعيد متصـــــــــل حرقـــــــــت عصـــــــــابة تـــــــــدفيع الـــــــــثمن الصـــــــــهيونية مركبـــــــــة لمـــــــــواطن فلســـــــــطيني فـــــــــي 
  ".الموت للعرب" ويخطون شعارات  بلدة ام طوبا جنوب مدينة القدس

اضـــــــــافة الـــــــــى قيـــــــــام قـــــــــوات مقنعـــــــــة مـــــــــن جـــــــــيش االحـــــــــتالل باقتحـــــــــام مستشـــــــــفى المقاصـــــــــد  لثالثـــــــــة ايـــــــــام 
متتاليــــــــــــة واالعتــــــــــــداء علــــــــــــى العــــــــــــاملين والمرضــــــــــــى والمــــــــــــواطنين بالقــــــــــــاء القنابــــــــــــل الصــــــــــــوتية والغازيــــــــــــة 

  .ىوالعيارات المطاطية اضافة الى االستيالء على جهاز حاسوب وملفات لجرح

هدمت قوات االحتالل، منزلي الشهيدين غسان أبو جمل ومحمد جعابيص في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس 
المحتلة، وأغلقت غرفة الشهيد معتز حجازي باالسمنت المسلح في منزل ذويه في حي الثوري، اضافة الى 

 .المدينة هدم داخلي للفواصل في منزل الشهيد ثائر ابو غزالة في بلدة كفر عقب شمالي

اقتحمت قوات االحتالل منزل شقيقة الشهيد عالء أبو جمل في جبل المكبر، وأحدثت ثغرات في جدرانه، 
بحق منزل الشهيد عالء " اخطار هدم اداري"، اضافة الى تسليم "بحجة أنه يعود للشهيد عالء"مهددة بهدمه 

، وتبلغ 2001رخيص، وهو قائم منذ عام ، بحجة البناء دون ت"شقيق الشهيد عالء"ابو جمل ومحمد أبو جمل 
 .أفراد 6أمتار، ويعيش فيه  110مساحته 

يا، تنفيذا لقرار محكمة البلدية بحجة شمال القدس ذات بيت حنينا هدمت عائلة الرجبي منزلها الكائن في حي
 .ألف شيكل 250، وكانت البلدية فرضت على العائلة مخالفات بناء بلغت .البناء دون ترخيص

، وتبلغ جبل المكبر هدمت جرافات االحتالل مزرعة لتربية المواشي، تعود للمواطن زياد زحايكة في قرية
  ".البناء دون ترخيص"مترا مربعا، اضافة الى هدم السور المحيط بالمزرعة بحجة  350مساحتها 



دة منازل للشهداء واخذت مقاسات المنزل وسلمت ذوي الشهداء بالغ بنية هدم وقد اقتحمت قوات االحتالل ع
  .منازلهم

وكان نتنياهو وخالل اجتماع المجلس الوزاري المصغر قد اوعز وزير القضاء في حكومة االحتالل بتقصير 
ص امكانية مدة االجراءات المطلوبة لهدم منازل الذي يزعم انهم نفذوا عمليات استشهادية، اضافة الى فح

  ."باالرهاب"سحب بطاقة االقامة من العائالت المقدسية الضالعة 

ــــــــــــة  ــــــــــــرت كــــــــــــوهنيم االســــــــــــتيطانية”اســــــــــــتولت جمعي ــــــــــــاريخ “ عطي ــــــــــــي  19/10/2015بت ــــــــــــزلين ف ــــــــــــى من عل
  .، ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصىبطن الهوى حي

ـــــــــاب يقطنـــــــــه  ـــــــــزل عبـــــــــد اهللا أبـــــــــو ن ـــــــــاب يقطنـــــــــه  4ويـــــــــذكر أن من  5أفـــــــــراد، أمـــــــــا منـــــــــزل صـــــــــبري أبـــــــــو ن
ــــــــــازل ــــــــــة ابــــــــــو نــــــــــاب ضــــــــــمن مخطــــــــــط   أفــــــــــراد، وتقــــــــــع من ــــــــــرت كــــــــــوهنيم”عائل  5للســــــــــيطرة علــــــــــى “ عطي

، بحجـــــــــــــة “بطـــــــــــــن الهـــــــــــــوى”متـــــــــــــر مربـــــــــــــع  مـــــــــــــن حـــــــــــــي الحـــــــــــــارة الوســـــــــــــطى منطقـــــــــــــة  200دونمـــــــــــــات و
  .1881ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 

ـــــــــي بســـــــــغات زئيـــــــــف و وحـــــــــدة اســـــــــتيطانية جديـــــــــدة  2000صـــــــــادقت ســـــــــلطات االحـــــــــتالل علـــــــــى بنـــــــــاء  ف
  .جبل ابو غنيم

حـــــــــــتالل االســـــــــــرائيلي بوضـــــــــــع مكعبـــــــــــات اســـــــــــمنتية علـــــــــــى مـــــــــــداخل ومخـــــــــــارج معظـــــــــــم قامـــــــــــت قـــــــــــوات اال
  .االحياء والبلدات المقدسية وفرضت طوق امني على مدينة القدس المحتلة

اضــــــــــافة الــــــــــى " طيــــــــــار –ثابــــــــــت " حــــــــــاجز  32وجــــــــــاءت هــــــــــذه الخطــــــــــوة والتــــــــــي تصــــــــــل بواقــــــــــع فــــــــــرض 
ـــــــــــيس و "  بلوكـــــــــــات اســـــــــــمنية"وضـــــــــــع  ـــــــــــاء مقدســـــــــــية، بعـــــــــــدما انهـــــــــــى رئ زراء حكومـــــــــــة وعـــــــــــزل تســـــــــــع احي

ـــــــــــوزاري المصـــــــــــغر  ـــــــــــس ال ـــــــــــاهو اجتمـــــــــــاع المجل ـــــــــــامين نتني ـــــــــــت"االحـــــــــــتالل بني ـــــــــــاب جمـــــــــــاعي " الكبيني كعق
  .للمقدسيين

ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــدات العربي ــــــــاء والبل ــــــــى مــــــــداخل األحي ــــــــل الشــــــــرطة اقامــــــــة حــــــــواجز عل ــــــــرار تخوي ــــــــي صــــــــلبها ق وف
  : القدس الشرقية وتعميق الحصار عليها



بالســــــــواتر الحديديــــــــة اضــــــــافة الــــــــى وضــــــــع بوابــــــــات تفتــــــــيش  البلــــــــدة القديمــــــــةاغــــــــالق مــــــــداخل  -
الكترونيــــــــــة علــــــــــى معظــــــــــم ابــــــــــواب البلــــــــــدة القديمــــــــــة وبطريــــــــــق الــــــــــواد باتجــــــــــاه المســــــــــجد األقصــــــــــى 

  .الشريف
و وضــــــــــــــع حــــــــــــــاجز بلوكــــــــــــــات اســــــــــــــمنتية مقابــــــــــــــل  – راس العــــــــــــــاموداغــــــــــــــالق حــــــــــــــي ســــــــــــــويح  -

  .مستوطنة معليه زيتيم
واصــــــــل علــــــــى امتــــــــداد هنــــــــاك خطــــــــة مكتوبــــــــة تتحــــــــدث عــــــــن انشــــــــاء حــــــــاجز مت صــــــــور بــــــــاهر -

ـــــــــــد مـــــــــــن حـــــــــــي  ـــــــــــومترات علـــــــــــى طـــــــــــول الشـــــــــــارع الممت " قصـــــــــــر المنـــــــــــدوب الســـــــــــامي"ثالثـــــــــــة كيل
وحتــــــــى بلــــــــدة صــــــــور بــــــــاهر، ومــــــــن هنــــــــاك الــــــــى المنطقــــــــة الفاصــــــــلة بــــــــين حــــــــي قصــــــــر المنــــــــدوب 
الســـــــــامي وجبـــــــــل المكبـــــــــر، وســـــــــيتركب هـــــــــذا الحـــــــــاجز ايضـــــــــا مـــــــــن مكعبـــــــــات اســـــــــمنتية واســـــــــالك 

  .شائكة وشبكة انارة
فـــــــــة مـــــــــداخل ومخـــــــــارج البلـــــــــدة وبقـــــــــاء مـــــــــدخل واحـــــــــد وضـــــــــع عليـــــــــه اغـــــــــالق كا جبـــــــــل المكبـــــــــر -

نقطـــــــــة تفتـــــــــيش اضـــــــــافة الـــــــــى  البـــــــــدء بانشـــــــــاء جـــــــــدار مـــــــــن االســـــــــمنت فـــــــــي شـــــــــارع ابـــــــــو ربيـــــــــع 
 .يفصل بين جبل المكبر الفلسطيني، وحي قصر المندوب السامي، اليهودي

القيـــــــــــادة السياســـــــــــية فـــــــــــي حكومــــــــــــة االحـــــــــــتالل صـــــــــــادقت علـــــــــــى خطـــــــــــة فصــــــــــــل  العيســـــــــــاوية  -
بكـــــــــــل مـــــــــــا يعنيـــــــــــه ذلـــــــــــك، وستفصـــــــــــله عمليـــــــــــا عـــــــــــن " جيـــــــــــب"يســـــــــــوية الـــــــــــى ســـــــــــتحول حـــــــــــي الع

العاصـــــــــــــمة، وحســـــــــــــب الخطـــــــــــــة التـــــــــــــي تنتظـــــــــــــر الضـــــــــــــوء االخضـــــــــــــر مـــــــــــــن رئـــــــــــــيس حكومـــــــــــــة 
ـــــــــار،  ـــــــــى تســـــــــعة أمت ـــــــــق العيســـــــــوية بجـــــــــدار اســـــــــمنتي يصـــــــــل ارتفاعـــــــــه ال االحـــــــــتالل، ســـــــــيتم تطوي
ـــــــــومتر ونصـــــــــف، علـــــــــى غـــــــــرار الجـــــــــدار الـــــــــذي اقـــــــــيم حـــــــــول الضـــــــــفة، وســـــــــيتم  وطولـــــــــه الـــــــــى كيل

الشــــــــــرقية، لمنــــــــــع رشــــــــــق  –ار علــــــــــى منحــــــــــدرات العيســــــــــوية فــــــــــي الجهــــــــــة الشــــــــــمالية بنــــــــــاء الجــــــــــد
معاليـــــــــــه  –الحجــــــــــارة والزجاجــــــــــات الحارقــــــــــة علــــــــــى الســـــــــــيارات المســــــــــافرة علــــــــــى شــــــــــارع القــــــــــدس 

 .ادوميم القديم

التي تتاخم حي التلة الفرنسية، سيتم إنشاء حاجز من مكعبات االسمنت  –وفي الجهة الغربية للعيسوية 
وتعتبر هذه الخطوة ذات مغزى سياسي بعيد . كة وشبكة انارة على امتداد كيلومترينواالسالك الشائ

بما ان العيسوية تتواجد داخل مسار الجدار الفاصل المحيط بالقدس، فان تطويقها بجدار : المدى



وعلم ان هذه الخطة كانت موجودة في ادراج قسم . وبعراقيل متحركة، سيجعلها معزولة بشكل مطلق
 .منذ فترة طويلة، وتم اخراجها مع اندالع موجة العنف االخيرةالتخطيط 

بعد استشهاد شاب فلسطيني على ايدي جنود االحتالل بتهمة محاولة  قلنديا العسكرياغالق حاجز  -
طعن جندي، وبعد اعادة فتح الحاجز يتم تفتيش المركبات والمرور بشكل مهين مما يشكل ازمة 

فجرا امام المركبات الفلسطينية  5:00اجز جبع منذ الساعة مرور خانقة، اضافة الى اغالق ح
 .والسماح فقط للمركبات االسرائيلية بالمرور نحو القدس من خالل حاجز حزما

 .، ومن المعلوم ان مخيم شعفاط يوجد به اكبر كثافة سكانيةمخيم شعفاطالتضيق على سكان  -
  .دوضع مكعبات لعمل حاجز بالقرب من فندق شيبر  الشيخ جراح -
انتشار لجنود االحتالل على مدخل بلدة حزما اضافة الى انتشار الشرطة االسرائيلية والتي تفرض  -

 .مخالفات مرورية على المركبات المارة من امام البلدة
 .الطور وضع مكعبات اسمنتية على جميع مداخلها -

اليهودية و التي رافقها ارتفعت وتيرة اإلعتقاالت في صفوف المقدسيين بشكل كبير تزامنا مع األعياد  -
إعتقلت سلطات  13/9/2015حصار شديد للمسجد األقصى المبارك و منع للمصلين، فمنذ 

شخصا من كافة أحياء المدينة المقدسة طالت نساء و أطفال و شبان، وانه خالل  729اإلحتالل 
  .مقدسي 481شهر تشرين االول اعتقلت قوات االحتالل 

مقدسيا ثالثة منهم من األطفال بقرار صادر عن وزير الحرب  24فرضت اإلعتقال اإلداري بحق  -
 .اإلسرائيلي موشيه يعلون

إعتقال من  366إعتقال ميداني و  363حالة إعتقال نفذت سلطات اإلحتالل  729ومن ضمن الـ  -
 :مقدسيين بجروح خطيرة لحظة إعتقالهم، 9المنازل، و إتسمت اإلعتقاالت بالعنف الشديد، فأصيب 

  ". عام 12طفل دون سن  26فتيات،  6طفل ذكور،  221" قاصر  253شاب،  436ة، سيد 40

أقدمت سلطات اإلحتالل خالل شهر تشرين األول على إفتتاح قسم جديد لألشبال المقدسيين بسبب  -
 .إزدياد أعدادهم، حيث تم تحويل عشرة أشبال إلى سجن جيفعون في مدينة الرملة المحتلة



  

االحــــــــــــتالل نتنيــــــــــــاهو إمكانيــــــــــــة إنشــــــــــــاء محكمــــــــــــة خاصــــــــــــة تعنــــــــــــى بالشــــــــــــؤون يــــــــــــدرس رئــــــــــــيس حكومــــــــــــة 
األمنيــــــــــــة للتعامــــــــــــل مــــــــــــع علميــــــــــــات االنتفاضــــــــــــة، وهــــــــــــذه المحكمــــــــــــة ســــــــــــتنظر فــــــــــــي قضــــــــــــايا االعتقــــــــــــال 
االداري وســــــــــــحب حــــــــــــق المواطنــــــــــــة واإلقامــــــــــــة الدائمــــــــــــة مــــــــــــن منفــــــــــــذو العمليــــــــــــات االستشــــــــــــهادية وهــــــــــــدم 

 .لهوتموي" اإلرهاب"منازلهم وكل ما يتعلق على حد زعمه بـ

يـــــــــــدرس رئـــــــــــيس حكومـــــــــــة االحـــــــــــتالل نتنيـــــــــــاهو اجـــــــــــراءات تقضـــــــــــي بحســـــــــــب الهويـــــــــــات المقدســـــــــــية مـــــــــــن 
ــــــــذ مــــــــا يزيــــــــد عــــــــن  ــــــــى لمخطــــــــط وضــــــــعه االحــــــــتالل، من ــــــــة أول ــــــــف مقدســــــــي، كمرحل  12حــــــــوالي مائــــــــة أل

عامــــــــــــا، بهــــــــــــدف قلــــــــــــب الوضــــــــــــع الــــــــــــديمغرافي فــــــــــــي المدينــــــــــــة، مــــــــــــن خــــــــــــالل تغييــــــــــــر حــــــــــــدودها كليــــــــــــا، 
حيـــــــــــاء ضـــــــــــخمة عـــــــــــن مركـــــــــــز المدينـــــــــــة والبلـــــــــــدة بواســـــــــــطة جـــــــــــدار الفصـــــــــــل االحـــــــــــتالل الـــــــــــذي عـــــــــــزل أ

  .القديمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


