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 القدس مدينة في اإلسرائيمية االنتياكات خاللو رصد الشيري الذي تقريره ، حموة وادي معمومات مركز أصدر
 .ومقدساتيم وممتمكاتيم المواطنين عمى اعتداءاتيا االحتالل سمطات واصمت حيث ،2016 شير آذار خالل

وقال المركز في تقريره الشيري أن أربعة شيداء بينيم سيدة ارتقوا في مدينة القدس خالل شير آذار الماضي، 
 . شييدا مقدسيا في ثالجاتيا12 جثمانفي مناطق مختمفة بالمدينة، فيما تواصل سمطات االحتالل احتجاز 

 فمسطينيا من مدينة القدس،  فيما ىدمت جرافات االحتالل 148واعتقمت قوات االحتالل شير آذار الماضي 
 فمسطينيا عن مدينة المسجد األقصى، وثالثة شبان مقدسيين عن المدينة لفترات 25 منشأة ، وأبعدت 26

 . مواطنا من الداخل الفمسطيني عن مدينة القدس13 أشير، و6-4تتراوح بين 

  شهداء في القدس4

وقال مركز معمومات وادي حموة في تقريره الشيري أن جنود االحتالل أعدموا خالل شير آذار الماضي أربعة 
 .مقدسيين بينيم سيدة

وأوضح مركز المعمومات أن شييدين ارتقيا في الثامن من شير آذار الماضي، وىما الشييدة فدوى أبو طير 
 رصاصات أصابت الرأس 3 عامًا من قرية ام طوبا، وىي أم لخمسة أبناء، حيث ُأطمقت باتجاىيا 52

 عامًا من قرية 21والبطن، خالل سيرىا في شارع الواد بالقدس القديمة، والشييد فؤاد الكساف أبو رجب 
العيسوية، أعدم داخل مقر شركة كيرباء محافظة القدس بشارع صالح الدين، عقب اشتباك مسمح مع جنود 

 .االحتالل

، - أحد أبواب القدس القديمة–وفي التاسع من شير آذار الماضي ارتقى شييدين بالقرب من الباب الجديد 
 عامًا، وعبد المالك صالح أبو 21خالل اشتباك مسمح مع جنود االحتالل، وىما الشييد محمد جمال الكالوتي 

 . عامًا، من حي كفر عقب شمال مدينة القدس19خروب 



  شهيدا مقدسيا12احتجاز جثمان 

 الشيداء لعائالت عقاب في الثالجات، في شييدًا مقدسيا 12 جثمان احتجاز سمطات االحتالل وتواصل
أبنائيم، أقدميم الشييد ثائر أبو  الستشياد األولى المحظات منذ ضدىم تتخذ العقوبات، من سمسمة ضمن

 عامًا، 15 مناصرة حسن الطفل تشرين أول الماضي، والشييد- غزالة الذي ارتقى في الثامن من شير أكتوبر
 16 عويسات أحمد معتز الطفل والشييد عاما، 22 عميان بياء عاما، والشييد 32 جمل أبو عالء والشييد
خمف  أبو محمد والشييد عاما، 21 حسونة المحسن عبد عاما، والشييد 37 نمر عبد محمد والشييد عاما،
 عامًا، والشييد عبد المالك أبو 21 عامًا، والشييد فؤاد أبو رجب 51 عامًا، والشييدة فدوى أبو طير 20

 عاما، والشيداء من مناطق القدس القديمة، وقرية جبل المكبر، 21 عامًا، والشييد محمد الكالوتي 19خروب 
 .وحي بيت حنينا، وقرية العيسوية، وكفر عقب، وأم طوبا

 المسجد األقصى 

 مستوطنا المسجد األقصى المبارك، عبر باب المغاربة خالل فترات االقتحامات 960واقتحم حوالي 
 مجموعة منع الصباحية والمسائية، بحراسة من قوات االحتالل الخاصة، تزامنا مع مواصمة سمطات االحتالل

 ضمن أسمائيم أدرجت وىم الذين األسبوع، أيام طوال المبارك األقصى المسجد دخول من والرجال النساء من
 النساء، من معظميم فمسطينيًا، 60-50 بين عددىم ويتراوح ،"السوداء القوائم "إسرائيميا عمييا أطمق قوائم
 .دائم بشكل األبواب عمى الموزعة القوائم تجديد ويتم

 الشرطة قائد من بأمر الماضي آب شير من األخير األسبوع في" السوداء القوائم "وكانت قد أعدت ما تسمى
 بأضرار تسببن والمواتي األقصى داخل" المشاكل يفتعمن "من ضد ،"بيطون أفي" القديمة القدس في اإلسرائيمية

. ادعاءه بحسب جسيمة

الذي صادف الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شير آذار الماضي، "  المساخر–لعيد البوريم "وتحضرا 
فقد شنت سمطات االحتالل عشية العيد حممة اعتقاالت لشبان وفتية مقدسيين، وأفرجت عنيم بعد ساعات من 

 .التحقيق بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك، وبعضيم ابعد عن القدس القديمة



 أشير، ومن 6 أيام إلى 10 فمسطينيا عن المسجد األقصى لفترات تتراوح بين 25وأبعدت سمطات االحتالل 
 مواطنين من الداخل الفمسطيني عن مدينة القدس بشكل 13 قاصرين، كما أبعدت 4 نساء، و3بين المبعدين 

 . أشير6 يوما لغاية 15كامل، لفترات تتراوح بين 

 .كما قمعت خالل شير آذار الماضي مسيرة لممبعدين عن األقصى، أثناء سيرىا في شوارع القدس

  فلسطينيًا من القدس148اعتقال 

 148وواصمت سمطات االحتالل حممة اعتقاالتيا في مدينة القدس، والتي طالت خالل شير آذار الماضي 
أقل من ) قاصرا، ومن بين القاصرين طفمين أقل من جيل المسؤولية 55 نساء و6فمسطينيا من القدس، بينيم 

 . عاماً 67  عامًا و45 فمسطينيا تتراوح أعمارىم بين 13، وفتاتين قاصرتين، ومن بين المعتقمين ( عاماً 12

كما اعتقمت قوات االحتالل طالبين مقدسيين من بمدة سموان، بعد انتياء دواميما المدرسي أثناء توجييما إلى 
 .منزلييما

 من العيسوية، 23 اعتقاال من البمدة القديمة، 34: أما التوزيع الجغرافي لممعتقمين فكان عمى النحو التالي 
 في كل من مخيم شعفاط وصور 5 كفر عقب، 6 بيت حنينا، 7 جبل المكبر، 8 الطور، 10 سموان، 21

 من شعفاط، إضافة الى اعتقاالت من ساحات المسجد 1 من الصوانة وام طوبا، 2 وادي الجوز، 3باىر، 
 .األقصى والطرقات المؤدية لو

وأصدر وزير الجيش اإٍلسرائيمي خالل الشير الماضي قرارا بتحويل فتى مقدسي من قرية العيسوية لالعتقال 
 . أشير4اإلداري لمدة 

 أشير، بقرار 6-  أشير4فيما أبعدت سمطات االحتالل ثالثة شبان مقدسيين عن المدينة لفترات تتراوح بين 
أمن " بحجة الحفاظ عمى 1945 ساعة الطوارئ –قانون الدفاع "، حسب "القائد العسكري يوئيل سطريك"من 

 ".الدولة وسالمة المجتمع والحفاظ عمى النظام

 ..الهدم



وصعدت سمطات االحتالل خالل شير آذار الماضي من عمميات اليدم والتجريف في مدينة القدس، حيث 
 منشآت في مدينة بيت لحم بقرار وتنفيذ 6 منشأة في أحياء مختمفة بالمدينة، و20ىدمت جرافات االحتالل 

 3، ومن بين المنشآت "حدود البمدية"من بمدية االحتالل ووزارة الداخمية حيث تقع األرض ضمن ما يسمى 
 .ُىدمت ذاتيا

 غرف 6  بركسات زراعية، و5 منازل، و5وأوضح مركز المعمومات أن جرافات االحتالل ىدمت 
لالستخدامات الزراعية وتستخدم كمخازن أيضًا، وأساسات بناية سكنية، وبناية سكنية، ومنشأة تجارية وأخرى 

 .زراعية، وكونتينر، وسورين استناديين، وممعبين خاصين، وخم لمدجاج

 منشآت في بيت لحم والطور، 6 منشآت  في سموان، و7: أما التوزيع الجغرافي لميدم فكان عمى النحو التالي
 . جبل المكبر، ومنشاة واحدة في الضاحية وبيت حنينا2 منشآت في الصوانة، 3

وأوضح مركز المعمومات أن معظم عمميات اليدم التي جرت خالل األيام األخيرة من الشير الماضي نفذتيا 
 منشأة في مدينة القدس، في أراضي الطور وسموان والصوانة، 12، حيث ىدمت " سمطة الطبيعة"ما تسمى 

في محيط " الحدائق الوطنية"وىذه األراضي ميددة بالمصادرة لصالح المشاريع االستيطانية خاصة مشروع 
القدس القديمة، وتعمدت جرافات االحتالل خالل عممية اليدم تجريف األراضي الزراعية والساحات الميددة، 

 .وقامت بتجريف قطعة أرض مزروعة باألشتال واألشجار

 ..عقوبات جماعية

وضمن العقوبات الجماعية والمالحقات لذوي الشيداء واألسرى، أبمغت مخابرات االحتالل عائمة الشييد فؤاد 
 19األب وأوالده الثمانية الذين تتراوح أعمارىم بين "لجميع أفراد العائمة " لم الشمل"أبو رجب بإلغاء معاممة 

، عمما ان العائمة قدمت لممعاممة قبل ثالثة أعوام، واستوفت كافة المتطمبات وكانت باإلجراءات "عامًا وعامين
 ".اليوية اإلسرائيمية"النيائية، عمما ان والدة الشييد تحمل 

: باىر، وىم صور قرية من مقدسيين، أسرى ثالثة عن بقطع التأمين" الوطني التأمين مؤسسة"كما قامت 
عاما، وىم متيمون  20 دويات محمود وعبد عاما 19 األطرش فراس ووليد عاما 18 كف أبو صالح محمد

  .الماضي أيمول منتصف مركبتو باتجاه الحجارة إلقاء بعد مستوطن بقتل بالتسبب



واقتحمت سمطات االحتالل مدرسة رأس العامود لمبنين مرتين خالل الشير الماضي، وأفزعت الطمبة وتسببت 
 .بعرقمة العممية التعميمية

واقتحمت قوات االحتالل شير آذار الماضي شركة كيرباء محافظة القدس، بعد االشتباك المسمح مع الشييد 
 .فؤاد أبو رجب، وقامت بتخريب ممتمكات الشركة وتفتيش بعض غرفيا، وصادرت تسجيالت كاميرات المراقبة

كما اقتحمت قوات االحتالل الشير الماضي مقر مركز معمومات وادي حموة في بمدة سموان، وقامت بتصوير 
". تحريضية "بحجة انيا الجدران، عمى الُمعمقة الصور

 بعد جسده، أنحاء مختمف في برضوض في شير آذار الماضي عاماً  40 بدر محمد أحمد المواطن وأصيب
 .الغربية بالقدس الجرس حديقة في بعممو قيامو أثناء عميو المستوطنين من مجموعة اعتداء


