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وثيقة رقم )1(: 

فتوى الدكتور القر�ضاوي 

رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني 

1
يف حكم العمليات اال�ضت�ضهادية الفل�ضطينية �ضّد االحتالل االإ�ضرائيلي

املو�شوع: �رضعية العمليات ال�شت�شهادية يف فل�شطني 

ملقاومة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  بها  تقوم  �لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  �أما 

من  بحال  و�ملحظور  �ملجرَّم  �الإرهاب  د�ئرة  يف  تدخل  ال  فهي  �ل�صهيوين،  �الحتالل 

�الأحو�ل، و�إن كان من �صحاياها بع�ص �ملدنيني، وذلك لِعدَّة �أ�صباب:

�الإحاليل  �ال�صتيطاين  �ال�صتعماري  تكوينه  بحكم  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  �أن  اأولً: 

كل  �أن  �أي  كله،  ع�صكري  جمتمع  ودماً،  حلماً  ع�صكري  جمتمع  �الغت�صابي،  �لعن�رشي 

�إ�رش�ئيلي  �إ�رش�ئيل، كل  �أو �مر�أة، جمند يف جي�ص  �لطفولة منه، من رجل  َمن جاوز �صن 

جندي يف �جلي�ص، �إما بالفعل، و�إما بالقوة، �أي هو جندي �حتياط، يكن �أن ُي�صتدعى يف �أيِّ 

وقت للحرب. وهذه حقيقة ماثلة للعيان، ولي�صت جمرَّد دعوى حتتاج �إىل برهان. وهوؤالء 

�لذين ُي�صمونهم: )مدنيني(، هم يف حقيقة �أمرهم )ع�صاكر( يف جي�ص بني �صهيون بالفعل 

�أو �لقوة.

�ملجتمعات  �صائر  من  غريه  عن  متيزه  خ�صو�صية  له  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �أن  ثانياً: 

من  �ملنطقة،  خارج  من  قدمو�  غز�ة(  )جمتمع  فل�صطني،  الأهل  بالن�صبة  فهو  �لب�رشية، 

رو�صيا �أو من �أمريكا، �أو من �أوربا �أو من بالد �ل�رشق، ليحتلو� وطناً لي�ص لهم، ويطردو� 

�صعبه منه، �أي ليحتلو� فل�صطني وي�صتعمروها، ويطردو� �أهلها، وُيخرجوهم من ديارهم 

و�أمو�لهم. ديارهم  يف  حملهم  ويحلو  �الأر�ص،  �آفاق  يف  وي�صتتوهم  �مل�صلح،   باالإرهاب 

�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، �ل�صفحة �لر�صمية، �أعيد ن�رشها يف 2015/4/17؛ و�نظر: يو�صف �لقر�صاوي،   
1

،)2014 4 )�لقاهرة: مكتبة وهبة،  �لقر�آن و�ل�ُصنّة، ط   فقه �جلهاد: در��صة مقارنة الأحكامه وفل�صفته يف �صوء 

ج 2، �ص 1192–1199.



280

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

ومن حّق �ملغزِو �أن يحارب غز�ته بكل ما ي�صتطيع من و�صائل ليخرجهم من د�ره ويردهم 

�إىل ديارهم �لتي جاوؤو� منها، وال عليه �أن ي�صيب دفاعه رجالهم �أو ن�صاءهم، كبارهم �أو 

�صغارهم، فهذ� �جلهاد )جهاد ��صطر�ر( كما ي�صميه �لفقهاء، ال جهاد �ختيار، جهاد دفع 

ال جهاد طلب. وَمن �صقط من �الأطفال و�لب�آء فلي�ص مق�صود�ً، �إمنا �صقط تبعاً ال ق�صد�ً، 

ول�رشورة �حلرب.

ومروُر �لزمن ال ُي�صقط عن �ل�صهاينة �صفة �لغز�ة �ملحتلني �مل�صتعمرين، فاإن ُم�ِصّي 

�الغت�صاب  يعطي  وال  �جلرية،  يبر  وال  �حلر�م،  يحلُّ  وال  �حلقائق،  يغري  ال  �ل�صنني 

و�صفهم  يفارقهم  مل  )�ملدنيني(  ي�صمَّون  �لذين  فهوؤالء  بحال.  �مل�رشوعة  �مللكية  �صيغة 

الِِميَن(. ]هود: 18[. اَل لَْعنَُة �هللِ َعلَى �لَظّ
َ
�حلقيقي و�صف �لغز�ة �لبغاة �لطغاة �لظاملني. )�أ

�أن �ل�رشيعة �الإ�صالمية، �لتي هي مرجعنا �الأوحد يف �صوؤوننا كلها،  ثالثاً: يوؤكد هذ� 

ت�صف غري �مل�صلمني باأحد و�صفني ال ثالث لهما، وهما: م�صامُل وحمارب. فاأما �مل�صامل، 

فاملطلوب منا �أن نبه ونق�صط �إليه، و�أما �ملحارب فاملطلوب منا �أن نحاربه، ونقابل عدو�نه 

�إِنَّ �هللَ ال ُيِحبُّ  �لَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوال َتْعتَُدو�  مبثله. كما قال تعاىل: )َوَقاِتلُو� يِف �َصبِيلِ �هللِ 

�َصدُّ 
َ
�أ ْخَرُجوُكْم َو�لِْفتْنَُة 

َ
�أ ْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُْث 

َ
�مْلُْعتَِديَن )190( َو�ْقتُلُوُهْم َحيُْث َثِقْفتُُموُهْم َو�أ

َفاْقتُلُوُهْم  َقاَتلُوُكْم  َفاإِْن  ِفيِه  ُيَقاِتلُوُكْم  َحتَّى  َر�مِ  �حْلَ �مْلَ�ْصِجِد  ِعنَْد  ُتَقاِتلُوُهْم  َوال   ِ �لَْقتْل ِمَن 

َكَذلَِك َجَز�ُء �لَْكاِفِريَن )191( َفاإِِن �ْنتََهْو� َفاإِنَّ �هللَ َغُفوٌر َرِحيٌم )192( َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن 

امِلنَِي( ]�لبقرة: 190–193[. ِفتْنٌَة َوَيُكوَن �لدِّيُن هلِلِ، َفاإِِن �ْنتََهْو� َفال ُعْدَو�َن �إِالَّ َعلَى �لظَّ

ة بهم. وهوؤالء هم �لذين ي�صميهم �لفقهاء )�حلربينّي(. ولهم يف �لفقه �أحكامهم �خلا�صَّ

بحربه  �أ�صقط  فقد  و�ملال،  �لدم  مع�صوم  يعد  مل  )�حلربي(  �أن  �رشعاً:  �ملقرَّر  ومن 

وعدو�نه على �مل�صلمني ع�صمة دمه وماله.

قتل  جو�ز  على  جمهورهم،  �تفق  �أو  �تفقو�،  �مل�صلمني  فقهاء  �أن  ذلك  د  يوؤكِّ رابعاً: 

�مل�صلمني �إذ� ترتَّ�ص بهم �جلي�ص �ملهاجم للم�صلمني، �أي �تخذ �لعدو منهم ترو�صاً ودروعاً 

�أو  �مل�صلمني  نري�ن  ت�صيبهم  َمن  �أول  ليكونو�  �ملقدمة،  يف  وي�صعها  بها،  يحتمي  ب�رشية 

�أن يقتلو� هوؤالء �مل�صلمني �لُب�آء،  �صهامهم وحر�بهم، فاأجاز �لفقهاء للم�صلمني �ملد�فعني 

�أقلية  �أو  عنده  �أ�رشى  الأنهم  عدوهم،  جي�ص  مقدمة  يف  يو�صعو�  �أن  على  كرهو� 
ُ
�أ �لذين 

�صعيفة �أو غري ذلك، �إذ مل يكن لهم بّد من ذلك، و�إال دخل عليهم �جلي�ص �لغازي، و�أهلك 
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حرثهم ون�صلهم. فكان ال بد من �لت�صحية بالبع�ص، مقابل �ملحافظة على �لكل، وهو من 

باب )فقه �ملو�زنات( بني �مل�صالح و�ملفا�صد بع�صها وبع�ص.

فاإذ� جاز قتل �مل�صلمني �الأبرياء �ملكَرهني للحفاظ على جماعة �مل�صلمني �لكبى، فاأن 

يجوز قتل غري �مل�صلمني، لتحرير �أر�ص �مل�صلمني من حمتليها �لظاملني �أحق و�أوىل.

لي�صارك  وطو�ئفه،  فئاته   ِ بكل كله،  �ملجتمع  جتند  �ملعا�رشة  �حلرب  �إن  خام�شاً: 

�ملادية  �لطاقات  من  �لالزم  بالوقود  و�إمد�دها  ��صتمر�رها،  على  وي�صاعد  �حلرب،  يف 

و�لب�رشية، حتى تنت�رش �لدولة �ملحاربة على عدوها. وكل مو�طن يف �ملجتمع عليه دور 

يوؤديه يف �إمد�د �ملعركة، وهو يف مكانه، فاجلبهة �لد�خلية كلها، مبا فيها من حرفيني وعمال 

و�صناع، تقف ور�ء �جلي�ص �ملحارب، و�إن مل حتمل �ل�صالح. ولذ� يقول �خلب�ء �لعامِلون: 

كلها  هناك  �ملدين(  )�ملجتمع  وموؤ�ص�صات  جي�ص،  كله  )�إ�رش�ئيل(  �ل�صهيوين  �لِكيان  �إن 

للحرب  معار�صاً  منها  كان  ما  �إال  مبا�رشة.  غري  �أو  مبا�رشة  ب�صفة  �حلرب،  يف  م�صاركة 

منكر�ً لها، فهوؤالء ي�صتثنون وتقدر مو�قفهم، وال يحملون �إثم حروب يعار�صون قيامها. 

و�الأ�صل �أن هوؤالء يعي�صون خارج �إ�رش�ئيل.

�شاد�شاً: �إن �الأحكام نوعان: �أحكام يف حالة �ل�صعة و�الختيار، و�أحكام يف حالة �ل�صيق 

و�ال�صطر�ر، و�مل�صلم يجوز له يف حالة �ال�صطر�ر ما ال يجوز له يف حالة �الختيار، ولهذ� 

هل به لغري �هلل، ثم 
ُ
م �هلل تعاىل يف كتابه يف �أربع �آيات: �مليتة و�لدم وحلم �خلنزير وما �أ حرَّ

 �إِنَّ 
ِ
�أباح هذه �ملحرَّمات لل�رشورة، كما قال: )َفَمنِ ��ْصُطرَّ َغرْيَ َباغٍ َوال َعادٍ َفال �إِْثَم َعلَيْه

�هللَ َغُفوٌر َرِحيٌم(. ]�لبقرة: 173[.

فل�صطني  يف  و�إخوتنا  �ملحظور�ت(،  تبيح  )�ل�رشور�ت  قاعدة:  �لفقهاء  �أخذ  هنا  ومن 

�لعمليات  بهذه  للقيام  وقاهرة،  ة  ما�صَّ �رشورة  هي  بل  فيها،  �صك  ال  �رشورة  حالة  يف 

�ال�صت�صهادية، الإقالق �أعد�ئهم وغا�صبي �أر�صهم، وبث �لرعب يف قلوبهم، حتى ال يهناأ 

لهم عي�ص، وال يقرُّ لهم قر�ر، فيعزمو� على �لرحيل، ويعودو� من حيث جاوؤو�. ولوال ذلك 

لكان عليهم �أن ي�صت�صلمو� ملا تفر�صه عليهم �لدولة �ل�صهيونية من مذلة وهو�ن يفقدهم 

كل �صيء، وال تكاد تعطيهم �صيئاً!

�أعطوهم ع�رش مع�صار ما لدى �إ�رش�ئيل من دبابات وجمنزر�ت، و�صو�ريخ وطائر�ت، 

و�إال  �ال�صت�صهادية.  �لعمليات  هذه  حينئذ  و�صيََدُعون  بها.  ليقاتلو�  و�آليات،  و�صفن 

�الأمن و�صعور  لذة  يوؤذي َخ�صمهم ويق�صُّ م�صجعهم ويحرمهم  فلي�ص لهم من �صالح 
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يف  ويفجرها  نف�صه،  �لفتاة  �أو  �لفتى  )يقنبل(  �أن  �لب�رشية(:  )�لقنابل  هذه  �إال  �ال�صتقر�ر، 

وباأقوى  باملليار�ت  �أمريكا  �أمدته  و�إن  عدوه،  ي�صتطيع  ال  �لذي  �ل�صالح  هو  فهذ�  عدوه، 

�الأ�صلحة، �أن يلكه، فهو �صالح متفرد، ملكه �هلل تعاىل الأهل �الإيان وحدهم، وهو لون 

من �لعدل �الإلهي يف �الأر�ص ال يدركه �إال �أولو� �لب�صائر. فهو �صالح �ل�صعيف �ملغلوب يف 

، )َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك �إِالَّ ُهَو( ]�ملدثر: 31[. مو�جهة �لقوي �ملتجبِّ

�شبهات املعار�شني والرد عليها:

�أما �لذين يعار�صون �لعمليات �ال�صت�صهادية من �مل�صلمني، فهم يعار�صونها ل�صبهات 

ثالثة:

�أكب  من  و�النتحار  �لتهلكة،  يف  و�إلقائها  �لنف�ص،  قتل  �أي  )�النتحار(  يف  تدخل  �أنها   )1

�ملحرَّمات يف �الإ�صالم.

�أنها كثري�ً ما ت�صيب �ملدنيني �لذين ال يحاربون من �لن�صاء و�الأطفال، وهوؤالء يحرم   )2

قتلهم يف �الإ�صالم، حتى يف حرب �ملو�جهة يف �جليو�ص، وحتى �لرجال �لذين ُيقتلون 

هم من �ملدنيني �لذين ال يحملون �ل�صالح.

�لفظيعة  �النتقام  عمليات  ب�صبب  بالفل�صطينيني،  و�ل�رشر  �الأذى  �إحلاق  �إىل  �أدَّت  �أنها   )3

�لتي تقوم بها دولة �لِكيان �ل�صهيوين )�إ�رش�ئيل(، من قتل وتدمري و�إحر�ق و��صتباحة 

و�آثارها.  بنتائجها  حمظورة  الأ�صبحت  �أ�صالً  م�رشوعة  هي  كانت  فلو  للمحرمات. 

و�لنظر �إىل )ماآالت �الأفعال( مطلوب �رشعاً.

واجلواب:

1( العمليات ال�شت�شهادية اأبعد ما تكون عن النتحار:

)قتل  �أو  )�النتحار(  من  نوع  باأنها  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  يعار�صون  �لذين  فاأما 

�لنف�ص( فهم جدُّ خمطئني، فاإن َمن يحلل نف�صية )�ال�صت�صهادي( ونف�صية )�ملنتحر( يجد 

بينهما بوناً �صا�صعاً.

فاملنتحر يقتل نف�صه من �أجل نف�صه، لف�صله يف �صفقة �أو يف حّب �أو يف �متحان �أو غري 

ر �لهرب من �حلياة باملوت. ذلك، ف�صعف عن مو�جهة �ملوقف، فقرَّ

�أما �ال�صت�صهادي، فهو ال ينظر �إىل نف�صه، �إمنا ي�صحي من �أجل ق�صية كبرية، تهون 

تعاىل: قال  وقد  �جلنة،  بها  لي�صرتي  هلل،  نف�صه  يبيع  فهو  �لت�صحيات،  كّل  �صبيلها   يف 

،]111 ]�لتوبة:  نََّة(  �جْلَ لَُهُم  نَّ 
َ
ِباأ ْمَو�لَُهْم 

َ
َو�أ ْنُف�َصُهْم 

َ
�أ �مْلُوؤِْمننَِي  ِمَن  ��ْصرَتَى  �هللَ   )�إِنَّ 
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ِ َمْن َي�رْشِي َنْف�َصُه �ْبتَِغاَء َمْر�َصاتِ �هللِ، َو�هللُ َروؤُوٌف ِبالِْعبَاِد(  وقال �صبحانه: )َوِمَن �لنَّا�ص

]�لبقرة: 207[.

فاإذ� كان �ملنتحر يوت فاّر�ً من�صحباً، فاإن �ال�صت�صهادي يوت مقد�ماً مهاجماً.

و�إذ� كان �ملنتحر ال غاية له �إال �لفر�ر من �ملو�جهة، فاإن �ال�صت�صهادي له غاية و��صحة، 

�ْبتَِغاَء  َنْف�َصُه  َي�رْشِي  َمْن  �لنَّا�ِص  )َوِمَن  تعاىل:  قال  كما  تعاىل،  �هلل  مر�صاة  حتقيق  هي 

ُ َروؤُوٌف ِبالِْعبَاِد( �الآية 207 من �صورة �لبقرة، �أي يبيعها. ِ، َو�هللَّ َمْر�َصاِت �هللَّ

2( اإ�شابة املدنيني:

�أما �صبهة �إ�صابة �ملدنيني من �لن�صاء و�ل�صيوخ و�الأطفال و�ملوظفني و�لعمال، وغريهم 

ن ال يحملون �ل�صالح. من طبقات �ملجتمع �ملدين، ممَّ

جنود  بها  يق�صد  �أن  �ال�صت�صهادية،  �لعمليات  هذه  يف  �الأ�صل  �أن  هنا  نبنيِّ  �أن  فنود 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �أماكن جتمعاتهم �ملعتادة، وال يق�صد بها �رشب طفل �صغري وال 

هوؤالء  قتل  عن  بالنهي  �لنبوية  �الأحاديث  �صّحت  فقد  مقاتلة.  غري  �مر�أة  وال  كبري  �صيخ 

عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  و�أنكر  �الأعد�ء،  وجيو�ص  �مل�صلمني  جي�ص  بني  �ملو�جهة  حروب  يف 

و�صلم وجود �مر�أة مقتولة يف �إحدى �ملعارك. ولهذ� يحرِّم �الإ�صالم قتل هوؤالء. وهو ما 

يحر�ص عليه �الإخوة يف فل�صطني، �أو ما يجب �أن يحر�صو� عليه �إن كانو� ملتزمني باأحكام 

�الإ�صالم. وما وجد على غري �ل�صورة �مل�رشوعة من قتل �أطفال ون�صاء و�صيوخ، فهو ياأتي 

 عن طريق �خلطاأ غري �ملق�صود، �أو عن طريق �ل�رشورة �لتي تفر�صها �حلرب بطبيعتها.

��صتثناء،  يبقى  بل  فيه،  ُيتو�صع  �أن  يجوز  ال  لل�رشورة  جاء  وما  ع�رشنا.  يف  �صيما  وال 

بيح لل�رشورة يقدَّر بقدرها(.
ُ
وتظّل �لقاعدة م�صتمرة وثابتة، وهي: )ما �أ

3( الإ�رضار بالفل�شطينيني:

و�أما �صبهة �الإ�رش�ر بالفل�صطينيني، و�أنها عادت عليهم بالقتل و�لتدمري و�الإحر�ق، 

�النتقام  على  وقدرتها  �أطول،  �إ�رش�ئيل  ذر�ع  فاإن  �ل�صهيونية،  �النتقام  عمليات  ب�صبب 

�أقوى، وهي تكيل بال�صاع �صاعني، بل ع�رشة �أ�صوع.

فنجيب هنا مبا يلي:

اأولً: �أن �إ�رش�ئيل كانت د�ئماً هي �لبادئة بال�رشِّ و�الأذى، و�ملقاومة هي �لتي حتاول �أن 

تردَّ وتد�فع عن نف�صها، وهذ� و��صح و�صوح �ل�صم�ص ال ي�صتطيع �أن ينكره �أحد.
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�إال  تُقم  مل  هي  بل  �ليوم.  و�إىل  قامت  منذ  �إ�رش�ئيل،  يف  طبيعة  �لعدو�ن  هذ�  �أن  ثانياً: 

. فلو 
2
على �ملجازر و�ال�صتباحة للدماء و�حلرمات و�الأمو�ل. وما كان بالذ�ت ال يتخلَّف

ويذبحون  يقتلون  �الإ�رش�ئيليون  ال�صتمر  �لقليلة  �خلفيفة  �أ�صلحتهم  �لفل�صطينيون  �أغمد 

رون. ويدمِّ

م �أثر �ل�رشبات �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني، ونغفل �آثار  ثالثاً: ال ينبغي �أن ن�صخِّ

�ل�رشبات �ال�صت�صهادية يف ِكيان بني �صهيون، وما حتدثه من رعب وذعر يف �لنفو�ص، 

وزلزلة يف �لقلوب وتهديد للم�صتقبل، و�صعور بعدم �ال�صتقر�ر، ناهيك مبا حتدثه من �أثر 

يف �ل�صيا�صة و�القت�صاد وغريها.

وهو ما جعل �إ�رش�ئيل و�أمريكا من ور�ئها حتاوالن بكّل جهد وحيلة �إيقاف �لعمليات 

�ملقاومة  �رشب  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حتري�ص  ذلك  ومن  ثمن،  باأّي  �ال�صت�صهادية 

و�لتخل�ص منها بدعوى مقاومة �الإرهاب.

فاإذ� كنا ن�صكو، فهم �أكرث �صكوى منا، وقد قال تعاىل: )�إِْن َتُكوُنو� تَاأمَْلُوَن َفاإِنَُّهْم يَاأمَْلُوَن 

َكَمـا تَـاأمَْلُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن �هللِ َما ال َيْرُجوَن( �الآية 104 من �صورة �لن�صاء. وقال عز وجل: 

يَّاُم ُنَد�ِولَُها َبنْيَ �لنَّا�صِ، َولِيَْعلََم �هللُ 
َ
)�إِْن َيْ�َص�ْصُكْم َقْرٌح َفَقْد َم�صَّ �لَْقْوَم َقْرٌح ِمثْلُُه، َوِتلَْك �اْلأ

�َص �هللُ �لَِّذيَن �آَمنُو� َوَيَْحَق  امِلنَِي، َولِيَُمحِّ �لَِّذيَن �آَمنُو� َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم �ُصَهَد�َء، َو�هللُ ال ُيِحبُّ �لظَّ

�لَْكاِفِريَن( �الآيتان 140–141 من �صورة �آل عمر�ن.

نطاقه،  و�ت�صع  حجمه  وكُب  وتفاقم،  �زد�د  �إذ�  بالفل�صطينني  �الإ�رش�ر  �أن  رابعاً: 

ر، ومن  و�أ�صبح يكلف �لفل�صطينني �لكثري من �لدماء �لتي ُت�صفك، ومن �ملنازل �لتي ُتدمَّ

و�جبهم  من  بل  �لفل�صطينيني،  من  و�لعقد  �حلّل  �أهل  حّق  فمن  ُتخرَّب...  �لتي  �ملن�صاآت 

�لتي تكلفهم �صططاً وترهقهم ع�رش�ً. و�ل�رشيعة  �لعمليات،  �أن يفكرو� يف بد�ئل عن هذه 

�الإ�صالمية و�قعية، وفيها من �ملرونة و�ل�ّصعة ما يجعلها قادرة على �أن تو�جه كّل م�صكل 

�لزمان و�ملكان و�حلال(. ومن  �لفتوى تتغري بتغري  )�أن  جديد باجتهاد جديد. و�لقاعدة 

ب�رشر  يز�ل  ال  �ل�رشر  و�أن  �الإمكان،  بقدر  يز�ل  �ل�رشر  )�أن  �ملعروفة:  �لفقهية  �لقو�عد 

مثله �أو �أكب منه(.

  يقول علماء �ملنطق: ما كان بالَعَر�ص يكن �أن يتخلف، وما كان بالذ�ت ال يكن �أن يتخلّف.
2
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تنبيهان مهمان يف هذه الق�شية:

يف  �خلا�صة  لظروفهم  فل�صطني  يف  لالإخوة  �لعمليات  هذه  �أجزنا  �أننا  الأول:  التنبيه 

�إىل  �إىل �للجوء  �أنف�صهم و�أهليهم و�أوالدهم وحرماتهم، وهي �لتي ��صطرتهم  �لدفاع عن 

ز ��صتخد�م هذه �لعمليات يف غري فل�صطني  هذه �لعمليات، �إذ مل يجدو� بديالً عنها، ومل جُنِ

كالذين  فل�صطني،  على  �الأخرى  �لبالد  وقيا�ص  �ملبيحة،  �أو  �ملوجبة  �ل�رشورة  النتفاء 

ي�صتخدمون هذه �لعمليات �صّد �مل�صلمني بع�صهم وبع�ص، كما يف �جلز�ئر وم�رش و�ليمن 

مع  قيا�ص  وهو  مو�صعه،  غري  يف  قيا�ص  هو  وغريها،  وباك�صتان  و�لعر�ق  و�ل�صعودية 

�لفارق، فهو باطل �رشعاً.

�صبتمب   11 �أحد�ث  مثل  د�رها،  عقر  يف  �أمريكا  �صّد  �تخذوها  �لذين  هوؤالء:  ومثل 

2001م، فال تدخل يف هذ� �ال�صتثناء.

والتنبيه الثاين: �أن �الإخوة يف فل�صطني قد �أغناهم �هلل عن هذه �لعمليات، مبا مكنهم من 

�حل�صول على �صو�ريخ ت�رشب يف عمق �إ�رش�ئيل نف�صها، و�إن مل تبلغ مبلغ �ل�صو�ريخ 

على  �ملعّول  �إذن  يعد  فلم  وتزعجهم،  وتقلقهم  توؤذيهم  �أ�صبحت  ولكنها  �الإ�رش�ئيلية، 

مقال.   ٍ مقام ولكّل  حكمها،  حالة  فلكّل  قبل،  من  �الأمر  كان  كما  �ال�صت�صهادية،  �لعمليات 

و�لفتوى تتغري بتغري �لزمان و�ملكان و�حلال.



286

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

وثيقة رقم )2(:

بيان حركة املقاومة االإ�ضالمية حما�س 

البيان رقم )13(

)�الإ�رش�ء و�ملعر�ج – �آذ�ر 1988(

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

 ِ ْر�ص
َ
ت�صعيد للمقاومة �ملباركة: )َوَق�َصيْنَا �إىل َبنِي �إ�رش�ئيل يف �لِْكتَابِ لَتُْف�ِصُدنَّ يف �اْلأ

ٍ �َصِديدٍ  َباأْ�ص �أُويِل  لَنَا  َعلَيُْكْم ِعبَاد�ً  َبَعثْنَا  �أُوالُهَما  َوْعُد  َفاإَِذ� َجاَء  َكبرِي�ً.  ُعلُّو�ً  َولَتَْعلُنَّ  َتنْيِ  َمرَّ

ْمَدْدَناُكْم ِباأَْمَو�لٍ 
َ
َة َعلَيْهِْم َو�أ ِ َوَكاَن َوْعد�ً َمْفُعوالً. ُثمَّ َرَدْدَنا لَُكُم �لَْكرَّ َفَجا�ُصو� ِخالَل �لدَِّيار

�َصاأمُْتْ َفلََها َفاإَِذ� َجاَء َوْعُد 
َ
ْن �أ ْنُف�ِصُكْم َو�إِ

َ
ْح�َصنْتُْم اَلأ

َ
ْح�َصنْتُْم �أ

َ
ْكرَثَ َنفري�ً. �إِْن �أ

َ
َوَبننَِي َوَجَعلْنَاُكْم �أ

ُو� َما َعلَْو� َتتْبرِي�ً.  ةٍ َولِيُتَبِّ َل َمرَّ �اْلآِخَرةِ لِيَ�ُصوُءو� ُوُجوَهُكْم َولِيَْدُخلُو� �مْلَ�ْصِجَد َكَما َدَخلُوُه �أَوَّ

ْن ُعْدمُتْ ُعْدَنا َوَجَعلْنَا َجَهنََّم لِلَْكاِفِريَن َح�ِصري�(. �الإ�رش�ء 4–8. ْن َيْرَحَمُكْم َو�إِ
َ
َع�َصى َربُُّكْم �أ

�أيها  �لعزيزة،  �النتفا�صة  �أبناء  يا  �ملباركة،  �أر�صنا  على  �ملر�بط  �مل�صلم  �صعبنا 

�ل�صابرون �لر�ف�صون لكل �أنو�ع �لقمع و�لذلة و�ال�صت�صالم. ها هي �نتفا�صتكم تعي�ص 

�صهرها �لر�بع لتعانق ذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج ليلة �ل�صابع و�لع�رشين من رجب، و�إطاللة 

�لذكرى  هدية  �مل�صلم  �صعبنا  �أيدي  بني  لت�صع  �مل�صهودة  �الأيام  هذه  يف  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء 

�لعطرة موجزة يف �أ�ص�ص ثالث:

و�ملدينة  مكة  بعد  بقعة  من  فهل  �مل�صلمني.  عند  وفل�صطني  �ملقد�ص  بيت  مكانة  �الأول: 

�الأوىل  �مل�صلمني  قبلة  �ملقد�ص،  بيت  �أكرث من  �هلل  �أر�ص  �مل�صلمة يف  �الأفئدة  ترفرف حولها 

و�لتي ت�صد �لرحال من �أرجاء �الأر�ص من �أجل �لعبادة و�لقربة هلل: )ال ت�صد �لرحال �إال �إىل 

ثالثة م�صاجد: �مل�صجد �حلر�م وم�صجدي هذ� و�مل�صجد �الأق�صى(. و�ل�صالة على �أر�ص 

�الأق�صى تعدل خم�صمائة �صالة فيما �صو�ه غري �حلرمني، هي مهبط �لر�صاالت، ماأوى 

�لنبيني  �هلل الأر�ص فل�صطني بخامت  �الإ�رش�ء و�ملعر�ج تتويجاً من  �الأنبياء، وكانت حادثة 

بحرها  وجبلها،  و�صاحلها  وجنوبها  �صمالها  يتجز�أ،  ال  كل  ففل�صطني  �الأنام،...  و�صيد 

ونهرها كل متكامل.
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يف  و�صلطان  حكم  �إف�صاد  مرتني(  �الأر�ص  يف  )لتف�صدن  �إ�رش�ئيل:  بني  ف�صاد  �لثاين: 

�الأر�ص �ملباركة. و�أي �إف�صاد �أعظم من هذ� �جلبوت و�لت�صلط، فهم قتلة �أنبيائهم، فكيف 

�إنتاجهم  من  و�لربا  و�لغ�ص  فاالحتكار  �قت�صادياً:  يف�صدون  يرحموننا؟  �أو  بنا  ير�أفون 

�النهيار،..  درجة  �إىل  لل�صكان  �ملادية  �ملالحقات  جبلتهم...  من  وجزء  وت�صديرهم 

�لن�صاء  ي�رشبون  دولياً،  �ملحرم  �ل�صالح  ي�صتعملون  ي�صتمون،  ي�رشبون،  ي�صجنون، 

و�الأطفال و�ل�صيوخ، يكذبون، يفرتون، يحتالون، يخادعون، تلكم هوية �ليهود.

باإ�رش�ء  �رشفت  �لتي  �ملباركة  �الأر�ص  �إن  باالإ�صالم.  �إال  جناة  وال  حترير  ال  �لثالث: 

وعدلهم،  بطهارتهم  �لكر�م  و�ل�صحابة  عمر  وفتحها   - و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  حممد  

�لتاريخ يف �صيء  �لغافلون من �حلكام عب  باالإ�صالم، و�أ�صاعها  �لدين  وحررها �صالح 

�لظالم و�لتقهقر، ال ت�صرتجعها �إال �الأيدي �لطاهرة و�لنفو�ص �ل�صاحلة...

يا �صعبنا �مل�صلم �ملر�بط:... ول�صعبنا و�لعامل نعلن موقفنا من �ل�صالم وردنا على كل 

�ملت�صدقني به و�حلاملني به بانعقاده ال لل�صالم مع �لكيان �ل�صهيوين:

الأن طبيعتهم �ملماطلة و�لطمع. ومثال �ملماطلة )طابا(، �صنني من �ملفاو�صات و�لنتيجة   )1

فقاعات، و�لوفود ال ز�لت جتتمع، ولن تعود طابا باملباحثات.

 
ِ
َن َرُبَّك لَيَبَْعثََنّ َعلَيِْهْم �إِىَل َيْومِ �لْقيَاَمة َذّ

َ
الأن �هلل ما كتب لهم �صالماً يف �الأر�ص: )َو�إِْذ َتاأ  )2

َمن َي�ُصوُمُهْم �ُصوَء �لَْعَذ�بِ(، فاأين �ل�صالم �لد�ئم و�أين �لعدل وهم يلكون �صب�ً على 

فاأّي  و�الأردن،  و�لقطاع  بال�صفة  لبنان  خميمات  يف  و�صاحبه  وعكا؟..  حيفا  �صاطئ 

عدل ي�رشد �أ�صحاب �حلق ويلك �لغا�صب؟ فلتقطع كل يد توقع على ذرة من تر�ب 

فل�صطني الأعد�ء �هلل و�أعد�ئنا متلكهم �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج �الأر�ص �ملباركة.

و�صبكم  وت�صحياتكم  ل�صمودكم  و�إعز�ز  �إكبار  حتية  �لبطل:  �صعبنا  �أبناء  يا 

ومو��صلتكم �النتفا�صة �لعزيزة �ملباركة، ولنا فيكم �أمل لتنفيذ �الآتي:

�لرت�حم: لتعم �لرحمة �لنا�ص بني �جلري�ن، �لغني و�لفقري، �لبائع و�مل�صرتي، وليكن   )1

�ل�صعار )�رحمو� من يف �الأر�ص يرحمكم من يف �ل�صماء(. وهذ� ند�ء �إىل د�ئرة �الأوقاف 

�إعفاء  يتم  �أن  �ل�صعبة،  �القت�صادية  للظروف  نظر�ً  �لبلديات  كل  و�إىل  �الإ�صالمية 

�مل�صتاأجرين من دفع �الإيجار�ت �مل�صتحقة عليهم،.. و�إىل كافة �ملوؤجرين: من كان منكم 

�أمكن،.... و�إىل �مل�صتاأجرين: من كان  فليفرج كرب �مل�صتاأجرين باإعفائهم ما  مو�رش�ً 
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منكم قادر�ً �أو مو�رش�ً فال ياطل يف �إعطاء �حلقوق الأ�صحابها، وال تاأكلو� �أمو�ل �لنا�ص 

بالباطل.

�لعمل  من  مزيد�ً  �ملنتجني،  وكل  و�رشكاتنا  م�صانعنا  �إىل  �ال�صتغالل:  وعدم  �الإنتاج   )2

و�الإنتاج لتقوم �صناعتنا يف وجه �إنتاج �لعدو �لغا�صب، وحذ�ر من ��صتغالل �إخو�نكم 

�ل�صابرين. و�إىل �مل�صتورد و�مل�صتهلك: ليمتنع كل �صعبنا عن �رش�ء �أي نوع من �أنو�ع 

�أعناقنا وقنبلة  �إىل  �ليهودي �حلاقد، فكل قر�ص يدفع لهم هو ر�صا�صة ترتد  �الإنتاج 

غاز تخنق �أطفالنا ون�صائنا، و�إن �هلل �صائل كل عن )ماله من �أين �كت�صبه وفيم �أنفقه(. 

و�إليكم هذه �لفتوى: )يحرم على كل م�صلم �رش�ء �أي ب�صاعة من �إنتاج �ليهود �إذ� وجد 

ونكتفي  نفقاتنا  يف  ولنقت�صد  �حلاقدة(  �ليهودية  �ل�صوق  ولن�رشب  وطنياً  بديالً  لها 

بال�رشوريات.

�حذرو� �صيا�صة �لتجهيل: د�أب �لعدو �لغا�صب �إىل �إغالق موؤ�ص�صات �لعلم لن�رش �جلهل   )3

بني �أبنائنا، وليعلم �جلميع �أن �لعمل �صّد �الحتالل ال يتناق�ص مع �لعلم، ولكن ي�صي 

�إىل مو�قع در��صتنا: جامعاتنا  �إىل جنب فلنت�صلح بالعلم، ولنوؤمن بالعودة  معه جنباً 

ومد�ر�صنا، مدر�صني وطلبة، و�إال فليتوجه �ملربون و�الأبناء �إىل �مل�صاجد للتعليم ولتعد 

�لب�مج �لتعليمية لقادة �مل�صتقبل.

�صيام يوم: ليكن يوم �خلمي�ص �لقادم 29 رجب �ملو�فق 3/17 يوم �صيام هلل تعاىل يف   )4

ولنعلم  �الأمة،  كرب  يفرج  �أن  �هلل  ولندع  و�ملعر�ج،  �الإ�رش�ء  مبنا�صبة  فل�صطني  �أرجاء 

�ملزعوم، لل�صالم  ال  نعلن:  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء  ذكرى  ويف  ترد.  ال  دعوة  لل�صائم   �أن 

ل�صيا�صة  ال  �ليهودية،  للب�صاعة  ال  �مل�صلمة،  فل�صطني  �أر�ص  من  �صب  يف  للتفريط  ال 

�لتجهيل، نعم للرت�حم بني �لنا�ص، نعم لل�صب و�لثبات على درب �النتفا�صة �ملباركة، 

نعم للوحدة و�لتاآلف على كلمة )�هلل �أكب وهلل �حلمد.. �هلل �أكب.. ال �إله �إال �هلل(.

وليكن هتافنا: با�صم �هلل، �هلل �أكب.. با�صم �هلل قد حانت خيب.

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص.

فل�صطني: 25 رجب 1408هـ / 13 �آذ�ر 1988م
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وثيقة رقم )3(:

نداء القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة يف االأرا�ضي املحتلة )ق.و.م(

“النداء رقم )14( لالنتفا�ضة املباركة”
نداء ال�ضهيد القائد واملعلم الرمز االأخ خليل الوزير اأبو جهاد

برنامج االنتفا�ضة الن�ضايل يف ني�ضان ]اأبريل[ 1988 ما يلي:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

فوق  يعلو  �صوت  ال  �النتفا�صة،  �صوت  فوق  يعلو  �صوت  ال  ند�ء   … ند�ء   … ند�ء 

�صوت �صعب فل�صطني، �صعب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. يا جماهري �نتفا�صتنا �ملجيدة، 

�ن�صجاماً مع برنامج �النتفا�صة �لن�صايل نوؤكد ما يلي:

�أوالً: نوؤكد �أهمية �اللتز�م �لكامل بعدم دفع �ل�رش�ئب مل�صا�صي دم �صعبنا.

ثانياً: نثق جد�ً بدور �أهلنا وجلاننا �لزر�عية و�ل�صعبية وجلان �الأحياء على ��صتجابتهم 

لند�ء �الأر�ص و�لقيام بالزر�عة �لبيتية وقطع �الأر��صي عب �لتعاونيات �لزر�عية. وندعو 

كافة  ت�صمل  حتى  و�لتعاونيات  �لزر�عة  نطاق  وتو�صيع  تعميق  �إىل  و�أهلنا  جلاننا  كافة 

�أجز�ء وطننا �حلبيب.

يف  و�الخت�صار  �القت�صادي  �لرت�صيد  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل  و�أهلنا  جماهرينا  ندعو  ثالثاً: 

�لنفقات خالل �صهر رم�صان �ملبارك، �صهر �لت�صحية و�لتعاون و�لعطاء.

ر�بعاً: ندعو عمالنا �إىل �ملزيد من مقاطعة �لعمل يف �مل�صتوطنات �ل�صهيونية ومقاطعة 

�لعمل فيها مقاطعة تامة.

خام�صاً: تو�صيع جمال �لعمل لكافة �للجان �ل�صحية و�الإ�رش�ع يف مد يد �لعون الأهلنا 

يف كافة �أماكن تو�جده وزيادة تنظيم دور�ت �الإ�صعاف �الأوىل و�لطب �لوقائي، و�لتوعية 

�ل�صحية وندعو �الأطباء �إىل تخفي�ص ر�صوم ك�صفياتهم دعماً جلماهري �صعبنا.

�لقا�صي بدعم  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  بقر�ر  �اللتز�م  �صاد�صاً: 

يف  �لعمل  قاطعو�  �لذين  �لبو��صل  وعمالنا  و�ل�رش�ئب  �ل�رشطة  جهاز  من  �مل�صتقيلني 
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�مل�صتوطنات �ليهودية، �صتقوم �للجان �ل�صعبية و�للجان �ملختلفة مبد يد �لعون و�مل�صاعدة 

لهوؤالء جميعاً.

�صابعاً: نحيي جماهري �جلوالن �لبطلة، ونوؤكد على �لن�صال بيننا، ونحيي �جلماهري 

م�صاندتهم  على  �لعربية  �لدول  ويف  �ل�صهيوين  �لكيان  د�خل  و�لعربية  �لفل�صطينية 

النتفا�صتنا، ولنهب جميعنا �صّد �الحتالل و�لظلم وندعو �حلكومات �لعربية �إىل �إطالق 

�رش�ح �ملعتقلني �لفل�صطينيني و�لعرب يف معتقالتها خدمة النتفا�صة �صعبنا.

ثامناً: ندعو �ملدر�ء �لعامني يف دو�ئر �الإد�رة �ملدنية يف قطاع غزة لال�صتقالة �لفورية 

من منا�صبهم.

تا�صعاً: نوؤكد على �رشورة �أن تتحمل �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر ووكالة �لغوث 

و�ملخيمات  و�لقرى  للمدن  و�لطبية  �لتموينية  �ملو�د  توفري  جتاه  م�صوؤولياتها  �لدولية 

�ملحا�رشة و�خلا�صعة ملنع �لتجول.

يا جماهري �نتفا�صتنا �لعمالقة �لتز�ماً يف �لبنامج �لن�صايل للقيادة �لوطنية �ملوحدة، 

�لذر�ع �لكفاحي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ندعوكم �إىل ما يلي:

�إعالن �أيام �جلمع و�الآحاد �أيام �صلو�ت على روح �صهيدنا �لرمز وكل �صهد�ء فل�صطني،  �أ( 

و�الأعالم  �ل�صود�ء  �لر�يات  خاللها  ترفع  �لرمزية،  و�جلنائز  بامل�صري�ت  و�لقيام 

�لفل�صطينية.

�أبو جهاد يوم  �أ�صبوع على ��صت�صهاد �لقائد  1988/4/23 مبنا�صبة مرور  �إعالن يوم  ب( 

غ�صب مميز ت�صارك فيه كافة �لفعاليات �لن�صالية.

�إعالن يوم 1988/4/28 يوماً للمبعدين و��صتنكار�ً ل�صيا�صة �الإبعاد �لتع�صفية. ج( 

�لقتل و�الغتيال وفر�ص  ل�صيا�صة  ��صتنكار�ً  �أيام غ�صب وت�صعيد  �الأيام  تعتب باقي  د( 

�جلماعية  و�العتقاالت  �ل�صام،  بالغاز  �الأطفال  وقتل  �الأمد،  �لطويل  �لتجول  منع 

�لتع�صفية ت�صارك فيه كافة �لفعاليات بوترية ن�صالية مميزة.

�لكفاحية  �لفعاليات  كافة  تنفيذ  �إىل  �لعاملة  و�للجان  �ل�صعبية  �الأطر  كافة  ندعو  هـ( 

و�لن�صالية وتوظيف كافة �الإمكانيات و�لو�صائل تنفيذ�ً لقر�ر �لقيادة �لوطنية �ملوحدة 

جلعل �الأيام من تاريخ 1988/4/22 للكيان �ل�صهيوين وقو�ته وقطعان م�صتوطنيه، 

�أياماً للت�صعيد يف وجه قاتل �صهد�ئنا �الأبر�ر.
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مزيد�ً   … �الأبر�ر  �ل�صهد�ء  وكل  جهاد  �أبو  �حلبيب  �صهيدنا  �أخوة  ويا  جماهرينا  يا 

كل  توظيف  من  مزيد�ً  و�لتالحم،  �لوحدة  من  مزيد�ً  �لت�صحية،  من  مزيد�ً  �لعطاء،  من 

من  و�ل�رشب  و�ملولوتوف  �ملقد�صة  �حلجارة  �إلقاء  من  ومزيد�ً  و�لطاقات،  �الإمكانيات 

�لدم  �لغز�ة، �صالل  �أقد�م  �الأر�ص حتت  �ملرتهل ولتزلزل  �لفا�صي  �لكيان  حديد يف ج�صد 

�لفل�صطيني لن ين�صب، وعهد�ً ل�صهيدنا �لبطل �أبو جهاد وكل �صهد�ئنا �الأبر�ر �أنه �صياأتي 

�صعبنا  ويح�صد  فل�صطني،  بقاع  من  بقعة  كل  يف  �لكال�صنكوف  فيه  يزغرد  �لذي  �ليوم 

حقوقه �لوطنية �مل�رشوعة بقائده منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�لعهد هو �لعهد، و�لق�صم 

هو �لق�صم، فاإما �لن�رش و�إما �ل�صهادة، يف �صبيل فل�صطني حرة م�صتقلة …

و�إنها لثورة حتى �لن�رش.

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

�لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة يف �الأر�ص �ملحتلة

1988/4/20م
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ملحق معلومات داعمة

رقم )1(:

 موجز االنتهاكات االإ�ضرائيلية للم�ضجد االأق�ضى عقب

احتالل املدينة يف 31967/6/5

جمنزرة”،  “ن�صف  مركبة  يف  غور”  “موردخاي  �الإ�رش�ئيلي  �جلرن�ل  1967/6/7م:   •

يقتحم على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

1969/8/21: حريق د�خل �مل�صجد �الأق�صى، يقّو�ص �جلناح �جلنوبي منه كامالً.  •

�أنه �أحد �أع�صاء �لتنظيم �الإرهابي �ل�صهيوين  1969/8/23: �عتقال �أ�صرت�يل، و�عرت�فه   •

“كني�ص �هلل”.
�صنة 1975م �العتد�ء على مقبة �ل�ّصحابيني “عبادة بن �ل�ّصامت” و“�صّد�د بن �أو�ص”.  •

بتاريخ 1976/1/31م، �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية ت�صدر قر�ر�ً ي�صمح لليهود باأد�ء طقو�ص يف   •

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. 

باب  من  يبد�أ  �الأق�صى،  �مل�صجد  حتت  يتد  نفق  �كت�صاف  عن  �الإعالن   :1981/8/28  •

�ملطهرة، وقد �أمر وزير �الأديان �ل�صابق “�أهارون �أبو ح�صرية” ووزير �لدفاع “�أريل 

�صارون” �إحاطة �ملو�صوع ب�رشية تاّمة.

�الأبنية  يف  خطري  ت�صّدع  �إىل  توؤدي  �مل�صجد  حتت  �حلفريات  ��صتمر�ر   :1981/8/31  •

�الإ�صالمية �ملال�صقة لل�صور �لغربي.

1984/2/24: �ملتطرف �ليهودي “غر�صون �صلمون” رئي�ص جمموعة �أمناء جبل �لهيكل،   •

يقوم باقتحام باحة �مل�صجد �الأق�صى و�أد�ء �صعائر يهودية فيه.

�أربع  كريات  يف  ي�صتوطنون  �الإ�رش�ئيلني  �ملتطرفني  من  جمموعة  حماولة   :1982/3/2  •

بعد  �ل�صل�صة،  باب  جهة  من  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحام  �لنارية،  باالأ�صلحة  ومزودين 

�عتد�ئهم على �حلر��ص �لفل�صطينيني.

  نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 66–75.
3
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1982/4/8: �لعثور على طرد يحتوي على قنبلة وهمية ور�صالة تهديد عند باب �مل�صجد،   •

جمموعة  �لعملية  تبنت  وقد  تر�نز�صتور”،  و“ر�ديو  توقيت  جهاز  على  و��صتمالها 

“كهانا” و“�أمناء جبل �لهيكل” �الإرهابيتني.
�أحد �جلنود، وُيدعى  به  �مل�رشفة يقوم  �ل�صخرة  �آثم على م�صجد  �عتد�ء   :1982/4/11  •

�إىل  �أدى  مّما  ع�صو�ئي،  ب�صكل  �لنار  باإطالق  �جلندّي  �أخذ  حيث  غولدمان”،  “هاري 
��صت�صهاد مقد�صيني وجرح �لع�رش�ت.

موقعة  تهديد  ر�صالتي  تتلقى  �لعليا”  �الإ�صالمية  “�لهيئة   :1982/7–6 �صهري  خالل    •

با�صم “�حلركة �لدينية و�لدوريات �خل�رش�ء” و“حركة كاخ” بزعامة “مائري كهانا”، 

تهّدد�ن فيهما بنيتهما “مو��صلة �قتحام جبل �لهيكل متى �صاءو�”.

مدر�صة  يف  وتتلمذ  كاخ”،  لـ“حركة  تابعة  �إرهابية  يهودية  جمموعة   :1983/3/10  •

تلمودية يف م�صتوطنة “كريات �أربع”، حتاول ليالً �قتحام �مل�صجد �الأق�صى و�لتمركز 

فيه، وكان بع�ص �أع�صائها مدججني باالأ�صلحة ويرتدون �لزي �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، 

ويحملون �أدو�ت للتخريب و�لتفجري، ومو�د غذ�ئية بنية �ال�صتيطان. 

1983/3/10: جمموعة يهودية متطرفة مكونة من 40 عن�رش�ً، تخطط القتحام �مل�صجد   •

“�إ�صطبالت  �أربعة �آخرون يف ذ�ت �لوقت �قتحام �ملمر �الأر�صي يف  بالقوة، فيما حاول 

�صليمان/ �ملرو�ين”.

1983/3/11: حماولة جمموعة يهودية متطرفة �قتحام �مل�صجد، بنية “�حتالل �مل�صجد   •

و�إقامة مركز للدر��صات �لدينية”. فيما مّت �كت�صاف ثغر�ت يف �صور �مل�صجد �جلنوبي يف 

�ليوم �لتايل.

حيث  �الأعلى”،  �الإ�صالمي  “�ملجل�ص  مدخل  �إىل  �ملوؤدي  �لدرج  �إنهيار   :1984/3/29  •

�كت�صفت نفق وثغرة كبرية حتت �الأر�ص مبحاذ�ة �ل�صور �لغربي �خلارجي للم�صجد، 

ومتتد من باب �ملغاربة حتى باب �ملجل�ص �لذي ي�صّم �إد�رة �الأوقاف �لعامة.

�مل�صجد  �صاحات  يجوب  لالحتالل  �لتابع  �حلدود”  “حر�ص  جنود   :1984/4/23  •

�الأق�صى، بدعوى حمايته من تهديد �مل�صتوطنني.

“م�رشوعاً  1989م، �صلطات �الحتالل تعلن عن عزمها تنفيذ ما �أ�صمته  يف مطلع �لعام   •

تطويرياً” يف �أر�ص �ملقبة �الإ�صالمية �ملحاذية لباب �الأ�صباط، حتت ذريعة �إقامة موقف 

عام لل�صيار�ت، �إ�صافة �إىل �صاحة عامة، وكذلك تو�صيع �ل�صارع �ملوؤدي �إىل باب �ملغاربة، 

�إال �أن �مل�رشوع تعطل، ثم قامت �ل�صلطات بتنفيذ جزء منه الحقاً. 

قيام قو�ت �الحتالل مبجزرة د�خل �مل�صجد و�صاحاته، ح�صدت 19 �صهيد�ً �صنة 1990.  •
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رقم )2(:

تقرير حول اعتقال واإبعاد خالد اأبو عرفة واإخوانه

يف  �أون  بار  �أوري  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  �أقدم  منذ  �صنني  ع�رُش  �كتملت 

2006/5/29 بتخيرينا )�ل�صيخ حممد �أبو طري و�ل�صيدين �أحمد عطون وحممد طوطح، و�أنا 

خالد �أبو عرفة(، بني �ال�صتقالة من منا�صبنا يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني و�حلكومة 

�لعا�رشة، �أو م�صادرة �إقاماتنا ووثائقنا �ل�صخ�صية، بحجة “عدم والئنا لدولة �إ�رش�ئيل”، 

و�أمهلنا �لوزير �الإ�رش�ئيلي وقتئذ �صهر�ً الختيار �أحد �الأمرين.

د�ئرة  عن  �النتخابات  يف  فازو�  قد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  �لثالثة  زمالئي  وكان 

مدينة �لقد�ص يف 2016/1/25، �أما �أنا فقد ُعيِّنت وزير�ً ل�صوؤون �لقد�ص يف 2016/3/28. ومل 

ِ مهلة �ل�صهر �لتي “منحنا” �إياها وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي لالختيار بني منا�صبنا  تنق�ص

 ،2006/6/29 يف  باعتقالنا  �الحتالل  حكومة  بادرت  حتى  �ال�صتقالة،  وبني  �لوطنية 

بحجة قيام �ملقاومة �لفل�صطينية بتفجري عبوة نا�صفة يف تل �أبيب، ومن ثم �أ�رش �جلندي 

جاءت  �لتي  �النتخابات  نتائج  �أن  و�حلقيقة   ،2006/6/24 يف  �صليط  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي 

بعك�ص توقعات �صلطات �الحتالل كانت ور�ء قر�ر �الحتالل ب�صن حملة �عتقاالت �صعو�ء 

من  وعدد�ً  وزر�ء  و9  نائباً   45 طالت  حيث  �ملعا�رش،  �ل�صيا�صي  �لتاريخ  يف  �الأوىل  هي 

روؤ�صاء �لبلديات، وكذلك ��صتهد�ف �لعملية �لديوقر�طية �لفل�صطينية، و�رشب �لوحدة 

�لفل�صطينية و�بتز�ز قياد�تها.

�ل�صيخ  �آخرنا خروجاً ف�صيلة  2010، وكان  �ل�صجون �صنة  خرجنا نحن �الأربعة من 

�أبو طري، فاأمهلتنا �رشطة �الحتالل �صهر�ً ملغادرة مدينة �لقد�ص. ومل نكن لنغادر  حممد 

�عتقال  على  �ل�صلطات  �أقدمت  حتى  �ل�صهر  فرتة  �نتهت  �أن  فما  �إر�د�تنا،  مبح�ص  �ملدينة 

�ل�صيخ �أبو طري من بلدته �صور باهر، فقررنا )�ل�صيد�ن �أحمد عطون وحممد طوطح و�أنا( 

يف 2010/7/1، �الحتجاج على �إجر�ء�ت �الحتالل �صدنا، و�العت�صام يف خيمة د�خل مقر 

�ل�صليب �الأحمر يف حّي �ل�صيخ جر�ح ت�صعة ع�رش �صهر�ً، �إىل �أن قامت �ل�صلطات باقتحام 

�ملقر و�ختطافنا يف 2012/1/23، حيث �أودعنا �ل�صجون لعامني �آخرين.

�أما بالن�صبة للمد�والت �لقانونية حول �لق�صية فقد ��صتمرت ما يزيد عن ت�صع �صنني 

يف حمكمة �لعدل �لعليا �الإ�رش�ئيلية، رفع خاللها طاقم �ملحامني ح�صن جبارين، و�أ�صامة 



295

ملحق معلومات داعمة

�ل�صعدي، وفادي �لقو��صمي، ��صتئنافات عديدة، طالبو� من خاللها بتاأجيل �صحب �لهوية 

بالق�صية،  �لبت  حني  �إىل  �لقد�ص  مدينة  يف  بالبقاء  �ل�صماح  �أو  �أ�صله،  من  �لقر�ر  �إلغاء  �أو 

�أن  �لد�خلية  وز�رة  على  ذلك  من  بدالً  و�قرتحت  كله.  ذلك  رف�صت  �لعليا  �ملحكمة  �أن  �إال 

�لد�خلية  �أن  �إال  �الإقامات.  م�صادرة  بقر�ر  �لنظر  �إعادة  يف  �لقر�ر  �صاحبة  �لوز�رة  تكون 

�إرجاع  �إمكانية  بعدم  و�لنهائي  �لقاطع  موقفها  على   ،2015 �صبتمب  �أيلول/  �أو�ئل  �أكدت 

 �الإقامات للمقد�صيني �الأربعة. مّما �أعاد �لكرة وللمرة �الأخرية و�لنهائية �إىل �ملحكمة �لعليا،

وال يز�ل ملف �لق�صية على طاولة “رئي�صة �ملحكمة” لل�صهر �لتا�صع من �ل�صنة �لتا�صعة 

على �لتو�يل، �نتظار�ً للبت فيه.

اأهداف ال�شلطات من م�شادرة الإقامات:

نحن نعتب �أن �صلطات �الحتالل خرقت �لتعهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية بقر�رها �إبعادنا، 

�خل�صو�ص.  وجه  على  و�الإن�صانية  منها  �ل�صيا�صية  �الأ�صا�صية،  حقوقنا  كافة  و�نتهكت 

و�لتطهري  �لتهجري  �صيا�صة  يف  ��صتمر�رها  على  �إجر�ء�تها  خالل  من  �ل�صلطات  و�أكدت 

خ�صيتنا  عن  �أعربنا  وقد  وتهويدها.  باملدينة  �ال�صتفر�د  بهدف  �ملقد�صيني،  �صّد  �لعرقي 

�لوالء  “عدم  وبحجة  �صيا�صية  خلفية  على  �إقاماتنا  م�صادرة  �أن  يف  �الأوىل  �للحظة  منذ 

الإ�رش�ئيل” ي�صكل �صابقة خطرية، وهو مبثابة جرية �إن�صانية، ويّهد الإبعاد �ملزيد من 

�ل�صخ�صيات �لعامة و�لقياد�ت �ملقد�صية، كمقدمة الإبعاد وتهجري �ألوف �ل�صكان. 

الإبعاد عن مدينة القد�س:

 فعد� عن �صيا�صة �صحب �لهويات �لتي طالت 14,550 مقد�صياً بني �صنتي 1967–2015،

يحملون  كانو�  ولو  حتى  للمقد�صيني  �الإبعاد  �صيا�صة  �الحتالل  �صلطات  مار�صت  فقد 

�الإقامات �ملقد�صية:

فاأبعدت �ل�صلطات هيئات قيادية و�عتبارية، وخ�صو�صاً �أع�صاًء من �لهيئة �الإ�صالمية   •

�لعليا، �لتي تولّت �أمر �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية عقب �الحتالل �صنة 1967.

و�أبعدت 60 �صخ�صية وطنية بني �صنتي 1967–1987.  •

جنوب  يف  �لزهور  مرج  �إىل   1992 �صنة  �لقد�ص  حمافظة  من  �أ�صخا�ص  �صبعة  و�أبعدت   •

 لبنان ملدة عام كامل، الحقاً �صار �ثنان منهما ع�صو�ن يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني

�صنة 2006. وهم �ل�صيخان �إبر�هيم �أبو �صامل وو�ئل �حل�صيني.
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و�أبعدت 29 �أ�صري�ً مقد�صياً من �أ�صل 45 مّت �الإفر�ج عنهم �صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر   •

يف 2011/10/18، بني حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، 14 منهم �إىل قطاع غزة، بينما �أبعدت 

10 �أ�رشى �إىل دولة تركيا، و5 �أ�رشى �إىل دولة قطر.

و�أبعدت عن �لقد�ص �إىل �ل�صفة �لغربية �أو �إىل �لد�خل �لفل�صطيني �صنة 2015؛ 26 مو�طناً   •

مقد�صياً، ملدد تر�وحت بني 5–6 �أ�صهر.

�ل�صنو�ت  خالل  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �ملقد�صيني  من  �ملئات  �إبعاد  عدى  هذ�   •

�ملا�صية، وحتديد�ً �صنة 2015، �لذي �صهد �إبعاد 323 مقد�صياً، منهم 144 من �لرجال، 

و126 من �لن�صاء، و18 فتى و8 فتيات.

وقد �صّمت �لنخب �ل�صيا�صية و�الأكاديية يف مدينة �لقد�ص �صوتها �إىل �صوتنا حتديد�ً 

�صنة 2010، ور�أت �إبعادنا ��صتهد�فاً للمجتمع �ملقد�صي وموؤ�ص�صاته و�رش�ئحه �ل�صيا�صية 

�صابقة خطرية  ر�أوه  �ملدينة، كما  �لعربية يف  �ل�صيادة  تبقى من  ملا  قا�صمة  كافة، و�رشبة 

متهد الإبعاد �أي �صخ�صية مقد�صية متار�ص �لعمل �ل�صيا�صي �أو �لدور �لقيادي �لوطني.

قانونياً:

�عتبار  من  بالرغم  �ملدينة،  يف  �حلق  �أ�صحاب  �أنف�صنا  نعد  نحن  �لقانونية  �لناحية  من 

“�ملو�طنة  بامتياز�ت  �لتمتع  حّق  دون  د�ئمة”  “�إقامة  �أ�صحاب  �إيانا  �الحتالل  �صلطات 

�لكاملة”. 

قر�ره على   1992/12/18 يف  �أكد  قد  كان  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �أن  هنا   و�أ�صتذكر 

رقم 799، وخ�صو�صاً يف �لبند �لثاين من �لقر�ر، عندما �أكد �ملجل�ص على وجوب �إرجاع 

�صلطات �الحتالل للمبعدين �لفل�صطينيني من مرج �لزهور يف جنوب لبنان �إىل منازلهم، 

يف  �ملعقودة  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  �نطباق  على  يوؤكد  �الأمن  “جمل�ص  �أّن  �لقر�ر  يف  وجاء 

12 �آب 1949 على جميع �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي حتتلها �إ�رش�ئيل منذ 1967 مبا فيها 

�إ�رش�ئيل مبوجب  �أّن )�إبعاد �ملدنيني( ي�صكل خرقاً اللتز�مات  مدينة �لقد�ص، ويوؤكد على 

هذ� �التفاق”.

ووفقاً ملركز عد�لة - �ملركز �لقانوين حلماية حقوق �الأقلية �لعربية يف “�إ�رش�ئيل”، فاإن 

49 من وثيقة جنيف �لر�بعة و�لتي حتظر �الإبعاد لالأ�صخا�ص  قر�ر �الإبعاد ينتهك �ملادة 

“للبملانيني”  �لد�صتورية  �حلقوق  ينتهك  �أنه  كما  �ملحتلة.  �الأر��صي  من  �ملحميني 

لال�صتمر�ر يف �لعي�ص يف مكان �إقامتهم ووطنهم وحقهم يف �حلياة �الأ�رشية.  
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ومعلوم �أن �لقانون �الإن�صاين �لدويل يكفل للمو�طنني حق حرية �لتنقل وحق �ختيار 

�أن  �إىل  �إ�صافة  �مل�صري،  تقرير  �لطفل وحق  لالأ�رشة وحقوق  �الإقامة وحق �حلماية  حمل 

�لق�رشي و�لرتحيل للمو�طنني كما  �لنقل  �لدويل يحظر على �الحتالل  �الإن�صاين  �لقانون 

يحظر �لتمييز �صدهم الأي �صبب كان.

ادعاءات الحتالل:

من  م�صتمدة  �إقاماتنا  ب�صحب  �صلطاته  قيام  باأن  يدعي  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير 

�لوالء  �إعطاء  على  جمبون  �أننا  �دعى  كما   ،”1952 لعام  �إ�رش�ئيل  �إىل  �لدخول  “قانون 
�لت�رشيعي  �ملجل�ص  “�إ�رش�ئيل”، و�أن ع�صويتنا يف  �إ�رش�ئيل” ما دمنا مقيمني يف  لـ“دولة 

تعد مبثابة ع�صوية يف برملان �أجنبي، و�أن ذلك يعني �لوالء لل�صلطة �لفل�صطينية. ون�صي 

مدينة  يف  �النتخابات  باإجر�ء  �صمحت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير 

�لقد�ص، وهي تدرك �أن ذلك يح�صل من منطلق والء �ملقد�صيني لدولتهم �لفل�صطينية، وقد 

�صمحت لهم بالرت�صيح و�النتخاب منذ �لبد�ية ومل متنعهم.

�نتخبو�  �ملذكورين  �أن  وب�صبب  “�أنه  �لتالية:  �ل�صورة  يف  �صدنا  �التهام  تطّور  ثم 

فقد  الإ�رش�ئيل،  �ملعادية  �الإرهابية  حما�ص  حركة  با�صم  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  للمجل�ص 

�نتهكو� وب�صكل خطري �حلد �الأدنى من �اللتز�م لدولة �إ�رش�ئيل” .

الرد على الإدعاءات:

�إىل  �لدخول  قانون  باأن  �الإ�رش�ئيلية  �الدعاء�ت  على  ق�صيتنا  يف  �ملحامني  طاقم  رّد 

“�إ�رش�ئيل” ل�صنة 1952، ال ُيعطي وزير �لد�خلية �صالحية �إلغاء �ملو�طنة عن �ملقد�صيني 
�الأربعة، الأن �لقد�ص ال تز�ل حتى هذ� �لوقت هي مركز حياتهم وم�صكنهم. كذلك ال يكن 

تطبيق قانون �لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل” ل�صنة 1952، على �الأفر�د �لذين ولدو� يف فل�صطني، 

و�أن طلب �لدولة �ملحتلة من �ملو�طنني �الأ�صليني “�لوالء” غري قانوين، كما �أن �ملادة 49 من 

�تفاقية جنيف �لر�بعة حتظر �الإبعاد لالأ�صخا�ص �ملحميني من �الأر��صي �ملحتلة، و�أن هذ� 

�الإبعاد ينتهك �حلق يف �حلياة �الأ�رشية. و�أن �ملقد�صيني �الأربعة، قد متت معقابتهم بذريعة 

�نتمائهم �ل�صيا�صي. 

يف  ��صرت�كهم  بذريعة  �عتقاالت،  ثالثة  �إىل  �لقد�ص  عن  �الأربعة  �ملبعدون  تعر�ص  لقد 

�ملجل�ص �لت�رشيعي و�حلكومة �لفل�صطينية، فلماذ� يعاقبون مرة ر�بعة ب�صحب هوياتهم؟ 
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مو�شوع الولء لـ“دولة اإ�رضائيل”:

للدولة”،  بالـ“�إخال�ص  �لت�رشيح  �لعادة  يف  مو�طنيها  من  �إ�رش�ئيل”  “دولة  تطلب 

وتدَّعي �أنها بذلك تعالج م�صاكل “�لت�صلل و�ملكوث غري �ل�رشعي”، �إال �أن �لتطور �حلا�صل 

يف �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية �ليوم، �أنها تدر�ص �الآن �لطلب من �ملتقدمني للمو�طنة �الإ�رش�ئيلية؛ 

�لتعبري عن �لوالء للدولة باإ�صافة عبارة “كدولة يهودية وديوقر�طية”.

�إال �أننا نرى �أن �لد�فع �لرئي�صي ور�ء �صيا�صة “�لوالء للدولة” هو �لد�فع �لديوغر�يف. 

فالفل�صطينيون يقرتبون من ن�صبة 50% من جمموع �ل�صكان يف فل�صطني �لتاريخية، وهذ� 

�إ�رش�ئيل”  لـ“يهودية  �لوالء  فكرة  بينما  “�إ�رش�ئيل”.  م�صتقبل  على  خطرية  تد�عيات  له 

�لتمييز م�رشعاً �صمن  “�إ�رش�ئيل”، وجتعل هذ�  �لتمييز �صّد �ملو�طنني �لعرب يف  تكر�ص 

قو�نني معتمدة.

وفيما يخ�ص �لفل�صطينيني من مو�صوع �العرت�ف بـ“يهودية �لدولة”، يلزم �أن نوؤكد 

حكومة  �أن  �إىل  و�أ�صار  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  عن  �صدر  تقرير  على 

ك�رشط  �إ�رش�ئيل”  بـ“يهودية  �العرت�ف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  تطلب  عندما  نتنياهو 

�أمٌر  �إ�رش�ئيل”  “يهودية  �أن  من جممل �رشوط مو��صلة �ملفاو�صات بني �لطرفني، معناه 

مرهوٌن باعرت�ف �لفل�صطينيني، وهذه نقطة �صعف �إ�رش�ئيلية، وقوة للفل�صطينيني يكنهم 

�لتم�صك بها، �أي عدم �العرت�ف باملطلب �الإ�رش�ئيلي، ولي�ص جمرد �الإعالن �أن هذ� �ملطلب 

لي�ص �صاأناً فل�صطينياً، كما طرحته قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ردها عليه. باملقابل، علينا 

�أن نتنباأ يف حال �إقر�ر قانون “�لوالء الإ�رش�ئيل” �رتفاع من�صوب �ال�صطهاد لفل�صطينيي 

�لـ 48 ومدينة �لقد�ص، وم�صاعفة �الحتالل ل�صيا�صات �لتهجري.

ونلفت �لنظر هنا �إىل �أن معيار “عدم �لوالء لدولة �إ�رش�ئيل”، و�لذي مبوجبه �صادرت 

�صلطات �الحتالل �إقامات 16 مقد�صياً، �إمنا جاء يف �ل�صنو�ت �لع�رش �الأخرية كتطور ثالث 

ل�صيا�صة م�صادرة �الإقامات، فقد �أ�صارت در��صة �أعدها �لدكتور منري ن�صيبة مدير مركز 

 ،1995–1967 28 عاماً، �أي ما بني �صنتي  �لعمل �ملجتمعي، �أن �ملرحلة �الأوىل ��صتغرقت 

و�صادرت �ل�صلطات خاللها 3,150 �إقامة بذريعة �إقامة �أ�صحابها خارج “�إ�رش�ئيل”، �أو 

�آخر بعد  �لثانية ف�صهدت تطور  �أما �ملرحلة  �أجنبية.  �إقامات  �أو  ح�صولهم على جن�صيات 

“مركز �حلياة”، و�صادرت �ل�صلطات ب�صببه  1995، حيث �أدخلت �ل�صلطات معيار  �صنة 

�إقامات 11,500 مقد�صياً. 
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نوؤكد على ما يلي:

�أن �لقانون �لدويل يحظر �الإبعاد �جلماعي، وين�ص على عدم جو�ز �لتعر�ص لل�صخ�ص   •

يف حياته �أو �أ�رشته �أو م�صكنه، ومن حقه �لتحرك بحرية يف حدود دولته. و�أن �الإبعاد 

الأي �صبب هو جرية حرب وجرية �صّد �الإن�صانية. 

•  كما نوؤكد �أننا �أخرجنا من بلدنا بغري حق، وعلى قو�ت �الحتالل �لرت�جع عن قر�رها 

مدينتنا  يف  نعي�ص  ترتكنا  و�أن  و�لثبوتية،  �ل�صخ�صية  وثائقنا  �إعادة  وعليها  باإبعادنا، 

�أعز�ء.

�لوجود  على  تق�صي  �الحتالل  دولة  بينما  �صامتاً،  يبقى  �أال  �لدويل  �ملجتمع  على   •

�لفل�صطيني يف �لقد�ص، تهدم �لبيوت وت�صادر �الأر��صي و�ملمتلكات، وتبني �مل�صتوطنات 

وتفر�ص �حل�صار، وتبني �جلدر�ن �لعن�رشية �لعازلة، وت�صع نقاط �لتفتي�ص �لع�صكرية 

حول �لقد�ص، وتخطط الإبعاد �لفل�صطينيني يف كل مكان د�خل وخارج �ملدينة، ناهيك عن 

�النتهاك �ليومي حلرمة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وحماوالت تهويده. 

�أكب نحو ت�صكيل مرجعية مركزية قابلة لال�صتمر�ر يف  على �لفل�صطينيني بذل جهود   •

�صيا�صة م�صادرة  �أجل مقاومة  �لوطني” من  “توحيد �جلهد  �صبيل  �مليد�ين. يف  �لعمل 

�الإقامات. 

�لعمل على �أولوية جتديد بناء موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، على قاعدة وطنية، ومبيز�نيات   •

م�صتقلة، مهمتها رفد �جلهات �ملعنية بالدر��صات و�ملقرتحات �ل�رشورية.

نو�صي �أهلنا �ملقد�صيني �أن يت�صبثو� باأر�صهم وممتلكاتهم مهما ق�صت عليهم �لظروف،   •

�لثاين،  �ليومية، وخيام �العت�صام بيتهم  و�أن يعتبو� رباطهم و�صمودهم وظيفتهم 

وو�صائل �لدفاع عن بيوتهم و�أر��صيهم هو�يتهم �ملف�صلة. وهذ� مبجمله �أقل ما يكن 

�أن ي�صديه �ملقد�صيون وفاء للقد�ص و�أهلها و�صهد�ئها و�أ�رش�ها. و�إن جهودهم لن تذهب 

يوماً �صدى، و�إن �هلل ال ي�صيع �أجر من �أح�صن عمالً. 

واأخرياً نقول:

�للجوء و�لنزوح و�الإبعاد،  �لفل�صطينيني، ممن عانو� مر�ر�ت  �لكثريون من  يبالغ  مل 

عندما ر�أو� �أن �الإبعاد و�لتهجري �أ�صد عذ�باً من �ل�صجن �أو �لقتل. و�أننا كمقد�صيني، منلك 

وعروبتنا  فاإ�صالمنا  و�أ�صدقائنا،  وعائالتنا  �أهلنا  بني  مدينتنا،  يف  �لبقاء  يف  �لكامل  �حلق 

و�نتماوؤنا للمدينة و�أكنافها، يعطينا �ل�رشعية �لكاملة و�حلق �الأ�صيل فيها.
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ونحن ال يكن �أن نتخيل �أن ن�صتبدل بالقد�ص موطناً �آخر، فاملدينة ومقد�صاتها تعني 

لنا كل �صيء، بل هي �لوجه �الآخر و�ملعنى �الآخر حلياتنا. ومن حّق مدينتنا علينا �أن نقدم 

كل معاين �ل�صب و�ل�صمود و�لثبات يف �صبيل �لبقاء فيها و�لدفاع عن تر�بها ومقد�صاتها. 

كل  و�ل�رشف  للعاملني،  وتقد�صت  تباركت  بل  لذ�تها،  وتقد�ص  تبارك  مل  بقعة  يف  فنحن 

�ل�رشف �أن يعي�ص �الإن�صان فيها ويدفن حتت تر�بها جنباً �إىل جنب �ملقد�صيني �ل�صابرين 

�ملر�بطني.

�أملنا �أن ينقلب �إبعادنا و�إخر�جنا من مدينتنا ن�رش�ً لنا وللمقد�صيني وهزية الأعد�ئنا، 

تيمناً باالآية �لكرية �لتي �عتبت �إخر�ج �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم من مكة ن�رش�ً: 

�إِْذ ُهَما يِف �لَْغاِر �إِْذ َيُقوُل  ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُرو� َثايِنَ �ْثننَْيِ 
َ
�إِْذ �أ ُه �هللُ  )�إِالَّ َتن�رُشُوُه َفَقْد َن�رَشَ
َزْن �إِنَّ �هللَ َمَعنَا(. لِ�َصاِحبِهِ اَل حَتْ

خالد �أبو عرفة

2016/5/24
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رقم )3(:

م�ضمون اال�ضتبانة املوجهة لـ“جمموعة النخبة املقد�ضية”

)�أ�صئلة موجهة ل�صخ�صيات �أكاديية و�عتبارية، وكذلك قياد�ت وطنية مقد�صية(

الأ�شتاذ الكرمي

حتية طيبة 

ي�رشين �إعالمكم �أنني ب�صدد “بحث علمي ��صتق�صائي” يف �صياق ر�صالة ماج�صتري، 

�لبحث  ويقت�صي   ،)2015–1987 �لقد�ص:  مدينة  يف  �لفل�صطينية  )�ملقاومة  بعنو�ن  وهي 

�حل�صول على �أجوبة علمية ودقيقة، من �صخ�صيات �أكاديية و�عتبارية وقيادية مقد�صية، 

وي�رشفني �لتوجه �إليكم لالإجابة على �الأ�صئلة �لتالية، يف فرتة �أق�صاها �أ�صبوع من تاريخ 

هذ� �لكتاب، ر�جياً �لتكرم و�لتقيد باملالحظات �أدناه، ون�صكر لكم ح�صن تعاونكم.

الأ�شئلة:

كيف تقّيم موقف القيادة الفل�شطينية من وجود مرجعية وطنية مقد�شية لرعاية   .1

�شوؤون املدينة:

�أ( موقفاً �إيجابياً                      ب( موقفاً �صلبياً                        ج( موقفاً متذبذباً 

د( غري ذلك:..................................................................................

هل ترى اأن اأ�شلوب “املقاومة الالعنفية” قد اأخذ فر�شته يف مدينة القد�س؟  .2

�أ( �أخذ فر�صته                       ب( مل ياأخذ فر�صته                 ج( ال ي�صلح �أ�صا�صاً 

د( غري ذلك:..................................................................................

كيف كان مردود انخراط بع�س املقد�شيني يف العمل امل�شلح يف مواجهة الحتالل؟  .3

�أ( مردود�ً �إيجابياً          ب( مردود�ً �صلبياً            ج( تعادلت �الإيجابيات و�ل�صلبيات

د( غري ذلك:..................................................................................
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مواجهة  يف  والحتجاج،  ال�شمود  بهدف  اخليام”  ن�شب  “ظاهرة  تقيم  كيف   .4

�شيا�شات الحتالل؟

ً �أ( ظاهرة �إيجابية               ب( لي�صت ذ�ت جدوى               ج( مل ُت�ْصتثمر جيد�

د( غري ذلك:..................................................................................

املقاومة  نتيجة  اخل�شائر،  مقابل  املقد�شيني  مكا�شب  جتمل  اأن  ميكن  كيف   .5

ال�شعبية لالحتالل يف مدينة القد�س..؟

�أ( �ملكا�صب �أكرث من �خل�صائر                                          ب( ت�صاوي �ملكا�صب مع �خل�صائر 

ج( �خل�صائر �أكرث من �ملكا�صب                                       د(غري ذلك:.........................

تعتمد حكومات الحتالل “�شيا�شة الأمر الواقع” لرت�شيخ نظرية الالعودة اإىل ما   .6

قبل الحتالل، فهل كان باإمكان املقد�شيني �شّد هذه ال�شيا�شة الإ�رضائيلية..؟

�أ( نعم كان باالإمكان �صّدها                                             ب( مل يكن باالإمكان �صّدها 

ج( مل يكن �لف�صطينيون و�عني لهذه �ل�صيا�صة          د( غري ذلك:........................

كيف تقيم دور املوؤ�ش�شات وال�رضائح املقد�شية التالية يف مقاومة الحتالل:  .7

- دور بيت ال�رضق )الأوريانت هاو�س(            - دور الحتادات والنقابات املهنية 

     �أ( �إيجابياً      ب( متو�صطاً       ج( �صلبياً                 �أ( �إيجابياً    ب( متو�صطاً   ج( �صلبياً 

    د( غري ذلك:.............................                 د( غري ذلك:..........................

- دور “نخبة الن�شاء املقد�شيات”

    �أ( �إيجابياً    ب( متو�صطاً     ج( �صلبياً              د( غري ذلك:...........................

كيف تقّيم اجلدوى من م�شاركة املقد�شيني يف انتخابات بلدية “اأور�شليم القد�س”   .8

لتح�شيل حقوقهم املدنية..؟

   �أ( هناك جدوى �إيجابية                   ب( ال جدوى ترجتى

ج( مقاطعة �النتخابات و�جب وطني                 د( غري ذلك:........................
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وامل�شجد  القد�س  زيارة  �رضورة  يرى  فل�شطيني  تيار  الأخرية  الآونة  يف  ن�شاأ   .9

الأق�شى من قبل امل�شوؤولني العرب وامل�شلمني برغم كونها حتت الحتالل، كيف 

تقيم مردود هذه الزيارات على القد�س وامل�شجد الأق�شى..؟

  �أ( �لزيارة هي ل�صالح �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى

ب( ال م�صلحة ترجتى من �لزيار�ت

 ج( هناك م�صلحة ولكن ب�رشوط

  د( غري ذلك:................................................................................

10. كيف تقيم دور اجلهات التالية جتاه القد�س واملقد�شيني:

• ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية.

   �أ( �إيجابياً          ب( متو�صطاً            ج( �صلبياً               د( غري ذلك:....................

• اجلامعة العربية.

   �أ( �إيجابياً              ب( متو�صطاً            ج( �صلبياً               د( غري ذلك:....................

• منظمة التعاون الإ�شالمية.

   �أ( �إيجابياً              ب( متو�صطاً           ج( �صلبياً                د( غري ذلك:....................

• اململكة الأردنية الها�شمية.

   �أ( �إيجابياً              ب( متو�صطاً           ج( �صلبياً              د( غري ذلك:.....................

،)NGOS( اإىل اأي مدى ا�شتطاعت موؤ�ش�شات املجتمع املدين وحتديداً موؤ�ش�شات األ  .11 

اأن توازن بني اأجندة املانحني، ومتطلبات مقاومة الحتالل؟

  �أ( و�زنت ب�صكل جيد

ب( �لتزمت باأجندة �ملانحني على ح�صاب متطلبات مقاومة �الحتالل

 ج( عملت ل�صالح مقاومة �الحتالل على ح�صاب �أجندة �ملانحني

  د( غري ذلك:................................................................................

12. كيف تقيم دور املنظمات الإ�رضائيلية التي ُتظهر ت�شامناً مع الفل�شطينيني؟

ً   �أ( دور�ً �إيجابياً                                 ب( دور�ً �صكلياً                                       ج( دور�ً �صلبيا

  د( غري ذلك:.................................................................................
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خالل  “من  الإ�رضائيلي  لالحتالل  املقد�شيني  مقاومة  جدوى  اإىل  تنظر  كيف   .13

القانون”..؟

   �أ( جدوى جمدية ب�صكل عام                    ب( غري جمدية                        ج( جمدية �أحياناً 

   د( غري ذلك:................................................................................

كيف قاوم املقد�شيون �شيا�شة الحتالل يف م�شادرة الأرا�شي؟  .14

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

كيف قاوم املقد�شيون �شيا�شة هدم البيوت “غري املرخ�شة”..؟  .15

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

كيف قاوم املقد�شيون اجلدار العن�رضي العازل؟  .16

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

كيف قاوم املقد�شيون �شيا�شة �شحب الهويات؟  .17

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

زمانياً  الأق�شى  امل�شجد  تق�شيم  اإىل  الهادف  املخطط  املقد�شيون  قاوم  كيف   .18

ومكانياً؟

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

ن�صكر لكم ح�صن تعاونكم

***********

مالحظة: �صّمن �لباحث �أجوبة “جمموعة �لنخبة �ملقد�صية” يف بند “حتديات �ملقاومة   •

�ل�صلمية” من �لف�صل �لثاين، وكذلك خال�صة �لف�صل �لثالث. 
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جدول رقم )1(: عمليات املقاومة يف النتفا�شة الأوىل )النتفا�شة املباركة( يف مدينة القد�س

كانون الأول/ دي�شمرب 1987 – اأيلول/ �شبتمرب 41993

م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدةتاريخ العملية ا�شم املقاوم 

حممد عارف 

ب�صار�ت 

)21 عاماً(
�إطالق نارطمون جنني1992/9/20

مقتل �صابط 

�إ�رش�ئيلي

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �لق�صام

خلية عناتا:

1992/12/13

 

خطف جندي 

�إ�رش�ئيلي 
مقتل �جلندي 

�ختطف ن�صيم طوليد�نو 

من مدينة �للد و�أخفي يف 

قرية عناتا، ثم قتل خنقاً 

وطعناً بال�صكني و�ألقي 

بجانب ر�صيف م�صتوطنة 

مي�صور �أدوميم/ �خلان 

�الأحمر. وعلى �إثرها �أبعد 

�الحتالل 416 نا�صطاً �إىل 

مرج �لزهور.

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتا حممود عي�صى 

حممود حممد 

عطون
�صور باهر

ماجد ح�صن 

�أبوقطي�ص 
خميم �صعفاط

مو�صى حممد 

عكاري
خميم �صعفاط 

 مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
 4

 http://www.alqassam.ps/arabic/ :موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، �نظر •
http://www.kataebabuali.ps/arabic/ :ملوقع �الإعالمي �لر�صمي لكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى، �نظر� •

http://www.3asfa.com/ar/index.php :موقع كتائب �صهد�ء �الأق�صى، �نظر •
 http://www.pnrb.info/ :موقع كتائب �ملقاومة �لوطنية �لديقر�طية، �نظر •

http://saraya.ps/ :موقع �رش�يا �لقد�ص، �نظر •
)مّت �لدخول �إىل هذه �ملو�قع ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(

4 )�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �لهيئة   ،3  ،2  ،1 انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق،  �أحمد،  �أحمد �حلاج   •
�لعامة لال�صتعالمات، 2001–2005(.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 2.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.
�رشكة  دم�صق:   - )بريوت   4 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   •

�لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2005(.

• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدةتاريخ العملية ا�شم املقاوم 

حممد يو�صف 

�صما�صنة

1993/3/7

قطنة

خطف جندي

وقتل 

م�صتوطن

مقتل جندي

�ختطاف �جلندي يهو�صع 

فريدبرغ )24 عاماً( 

وقتله يف �أعقاب مقاومته، 

و�مل�صتوطن �صائق 

�لتاك�صي ر�يف دورون.

تبنتها كتائب �لق�صام

عبد �جلو�د 

يو�صف �صما�صنة
قطنة

خلية عناتا: 

دع�ص 1993/3/17
�إ�صابة �جلندي 

نوعام كولر

مدينة �خل�صرية

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتاحممود عي�صى 

حممود حممد 

�أحمد عطون 
�صور باهر

ماجد ح�صن

�أبو قطي�ص
خميم �صعفاط

مو�صى حممد 

د�ود عكاري
خميم �صعفاط

خلية عناتا:

قتل �رشطيني �إطالق نار1993/3/30

مدينة �خل�صرية

مقتل د�نئيل خروت 

ومردخاي �إ�رش�ئيل 

وغنيمة م�صد�صيهما.

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتاحممود عي�صى 

حممود حممد 

�أحمد عطون 
�صور باهر

ماجد ح�صن

�أبو قطي�ص
خميم �صعفاط 

مو�صى حممد 

د�ود عكاري
خميم �صعفاط 

مقتل جنديخطف جندي1993/4/20)غري متوفر(

خطف �جلندي �صاهار 

�صينامي )21 عاماً( ويعمل 

يف وحدة دفدفان، وقتله يف 

�أعقاب مقاومته للخطف، 

و�ال�صتيالء على �أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام
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م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدةتاريخ العملية ا�شم املقاوم 

خلية عناتا: 

1993/5/6

 

�إطالق نار

�إ�صابة �صابط 

برتبة كولونيل 

بجروح 

خطرية

مفرتق بيلو يف مدينة 

�لرملة، �ل�صابط 

�لكولونيل جو�ملة.

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتا حممود عي�صى 

حممود حممد 

�أحمد عطون
�صور باهر

ماجد ح�صن

�أبو قطي�ص 
خميم �صعفاط

مو�صى حممد 

د�ود عكاري
خميم �صعفاط 

خلية: 

1993/7/1

خطف با�ص 

ثم خطف 

�صيارة

مقتل 

�إ�رش�ئيلية

�صاحة مباين �الأمة غرب 

�لقد�ص/ با�ص �إيجد 

�الإ�رش�ئيلي رقم 25 وذو 

قاطرتني. 

ثم خطف �ل�صيارة نحو 

مفرتق جيلو/ �حلاجز 

�لع�صكري.

تبنتها كتائب �لق�صام

حممد عزيز 

ر�صدي

بيت حلم/ 

خميم عايدة

ماهر �أبو �رشور
بيت حلم/ 

خميم عايدة

غزةحممد �لهندي

غزة�صالح عثمان

وم�صاركة 

جمموعة �لقد�ص
�لقد�ص

خلية:

مقتل جنديخطف جندي1993/8/5

�ختطاف �لعريف يارون 

حيم�ص )20 عاماً( وقتله يف 

�أعقاب مقاومته و�إلقائه يف 

بيتونيا، و�ال�صتيالء على 

�أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام

مرو�ن �أيوب

�أبو رميلة
�صاحية �لبيد

فهد �صبي 

�ل�صلودي
�صاحية �لبيد

نائل رفيق 

�إبر�هيم �صلهب
�صاحية �لبيد

تي�صري حمد�ن 

حممد �صليمان
بيت حنينا

حماولة خطف1993/8/12)غري متوفر(
مقتل 3 جنود 

و�إ�صابة 17

��صت�صهاد �ثنني و�عتقال 

�ثنني.
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جدول رقم )2(: ال�شهداء املقد�شيون يف النتفا�شة الأوىل

1987/12/8 – اأيلول/ �شبتمرب 51993

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1987/12/19�لقد�ص20خمي�ص كمال �لبكري1

1988

1988/3/12�لقد�ص11خمي�ص منر2

1988/3/13�لقد�ص – بدو22يو�صف �إبر�هيم علي �صليمان3

1988/3/13خميم �صعفاط25�صالح �صليمان �لعفن4

1988/3/31�لقد�ص70عريف جمال بركات5

1988/1/13خميم قلنديا70حممد �أحمد بد�وي6

1988/1/13خميم قلنديا52م�صطفى ح�صني حرز �هلل 7

1988/1/13خميم قلنديا51حممود �أحمد �أبو هيل8

1988/1/13خميم قلنديا19عمر عيا�ص9

1988/1/30�لر�م28حممد عبيد10

1988/4/4جبل �ملكبعارف حممد ح�صني عبده11

1988/4/19خميم �صعفاط7جميل ح�صني جميل علقم12

1988/4/28�لقد�ص71ح�صن عبد �ل�صالم �لعملة13

1988/7/19بيت حنينا17ن�صال فوؤ�د �لرب�صي14

1988/8/15خميم قلنديا21عطا يو�صف �أحمد حممد عياد15

1988/8/16بيت حنينا 18بدر نبيل م�صطفى16

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
5

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام.
• �ملوقع �الإعالمي �لر�صمي لكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى.

• موقع كتائب �صهد�ء �الأق�صى.
• موقع كتائب �ملقاومة �لوطنية �لديقر�طية.

)مّت �لدخول �إىل هذه �ملو�قع ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(

• �أحمد �حلاج �أحمد، انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق، 1، 2، 3، 4.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 2.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 4.

• وكالة وفا.
 www.moh.ps/ :موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، �نظر •

• موقع هيئة �ل�صهد�ء و�جلرحى �لفل�صطينية.
pchrgaza.org/ar/ :موقع �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17، �نظر •
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تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1988/9/26جبل �ملكب19جمال �إبر�هيم مطر �صقري�ت17

1988/11/7�لقد�ص60فخرية عبد �لرحمن �أبو خلف 18

1989

1989/1/14�لقد�ص45�صكري حممد طه19

1989/1/14�لر�م17فوزي �أبو ديب 20

1989/1/24�لقد�ص41عو�ص حممد �صيام21

1989/2/21�لقد�ص57حممد �صعيد �لر�صق 22

1989/2/21�صعفاط19�رشحان �لعموري 23

1989/3/24�صلو�ن23حممد عزيز نا�رش24

1989/3/30�جليب22حممد عبد ربه 25

1989/4/1�لعيزرية17�أكرم حممود م�صطفى �ليا�صيني26

1989/4/8�لقد�ص52يو�صف زيد�ن27

1989/4/10�لقد�ص �لقدية26خالد يو�صف �ل�صاوي�ص28

1989/5/4جبل �ملكب42 �أحمد �أبو م�صعل29

1989/5/20قطنة38 حممد ذيب �لفقيه30

1989/5/21�أبو دي�ص18 هيثم علي عريقات31

1989/6/4�لقد�ص )يف �صجنه(48عمر �لقا�صم32

1989/8/20�لر�م14ح�صن �لريادي 33

1989/8/20�لعيزرية24�إبر�هيم عودة مقبل �جلهالني34

1989/8/22�لر�م15ح�صني عدنان �حلرباوي35

1989/8/22�لر�م16 وديع حممود ذيب �صالح36

1989/8/24�لعيزرية15نا�رش نبيل حممد 37

1989/8/24�صاحية �لبيد21كالر� بول�ص38

1989/8/25�لعيزرية16نا�رش ن�رش �هلل39

1989/10/5بدو20خالد ح�صن �أبو عبيد40

1989/10/30بري نباال9ميثال �بر�هيم زيد�ن41

1989/11/14خميم قلنديا17عودة ح�صني عبد ز�يد 42

1989/11/17خميم قلنديا21نا�رش حممد �صامل حممد 43

1989/11/29�لر�م19ن�صال �أحمد �حلموري 44

1989/11/29�لر�م20�صمري �أحمد �حلموري45

1990

1990/1/1�لر�م17عالء �لدين بدر �خلطيب46

1990/3/10خميم �صعفاط19حممد فوزي �أبو خليفة47
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تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1990/3/10خميم �صعفاط34 �صفيان عبد �هلل خليل �أبو ميالة48

1990/5/28�صلو�ن2حمادة عز�م غامن49

1990/6/20�صلو�ن20حممد نعيم فطافطة 50

1990/6/22�صلو�ن 17زهري �إبر�هيم �ل�صويكي51

1990/6/22�صلو�ن 57ر�صدي �أبو رموز52

1990/6/27�جليب18�صبي من�صور عبد �هلل عبد ربه53

1990/6/29بيت �جز�25�صمري غريب 54

1990/7/10خميم �صعفاط16منذر مو�صى �ل�صابط 56

1990/9/30�لر�م16 �أ�رشف رفيق �أبو �صنينة56

1990/10/8و�دي �جلوز18 �أين حميي �لدين �ل�صامي57

1990/10/8�لقد�ص17جمدي �أبو �صيخ58

1990/10/8�لقد�ص17 جمدي �أبو �صنينة59

1990/10/8�لقد�ص19 برهان �لدين كا�صور 60

1990/10/8�لقد�ص24 �إياد حممد ز�هدة61

1990/10/8�لقد�ص31 �إبر�هيم عبد �لقادر غر�ب62

1990/10/8�لقد�ص16 �إبر�هيم علي �دكيدك63

1990/10/8�لقد�ص52 مرمي ح�صن خمطوب64

1990/10/8�لقد�ص25 منر �إبر�هيم �لدويك65

1990/10/8�لقد�ص28 عدنان خلف جنيدي66

1990/10/8�لقد�ص27 مو�صى عبد �لهادي �ل�صويطي67

1990/10/8�لقد�ص27 فوزي �إ�صماعيل �ل�صيخ68

1990/10/8�لقد�ص40 عبد �لكرمي زعاترة 69

1990/10/8�لقد�ص61 ربحي ح�صن رجبي70

1990/10/8�لقد�ص17 عز �لدين يا�صيني71

1990/10/8�لقد�ص18 فايز ح�صني �أبو �صنينة 72

1990/10/24�لقد�ص24 �صامي �أحمد خالدي73

1991

1991/3/20�جليب43 عمر دربي حربي �أبو دية74

1991/11/10�لقد�ص20 مو�صى غازي �أبو عيد75

1992

1992/9/30�لر�م22 �أين عبد �حلميد �أحمد76

1992/10/17جبل �ملكب21 م�صطفى علي مو�صى77

1992/11/23�لقد�ص12 �أجمد عبد �لر�زق جابر78
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تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1992/2/4�صاحية �لبيد 35 م�صطفى عبد �هلل م�صطفى عكاوي79

1992/10/13جبل �ملكب20 ح�صني منر �أ�صعد80

1992/10/16�لقد�ص70 عبد �لر�زق �دكيدك81

1992/5/2�لعيزرية20 مرو�ن جب�ن حممد 82

1992/7/30�صلو�ن24 �صالح حممود قر�عني 83

1993

1993/3/10بيت حنينا18 ماجد �أحمد م�صطفى �حلجة84

جدول رقم )3(: اأ�شحاب الأحكام العالية من الأ�رضى املقد�شيني

منذ احتالل القد�س �شنة 1967 وحتى نهاية �شنة 62015

احلكم ال�شادر بحقه تاريخ العتقالالبلدةالعمرا�شم الأ�شريالرقم

مرحلة ما بني احتالل القد�س والنتفا�شة الأوىل )1967–1987(

1
فوؤ�د قا�صم عرفات 

�لر�زم 
1981/1/30ًر�أ�ص �لعمود58 2 موؤبد + 11 عاما

2
�أحمد فريد حممد 

�صحادة
1985/2/16ً 99 عاما

3
هاين بدوي حممد 

�صعيد جابر 
1985/9/3ً�لبلدة �لقدية51 99 عاما

4
حممد ح�صن

عبد �جلو�د �أبو هدو�ن
1985/10/3ً�لر�م 99 عاما

5
حممود �آدم �صعيد 

نورين 
 251986/1/31ً 25 عاما

6
عالء �لدين �أحمد ر�صا 

�لبازيان 
1986/4/20ً�لبلدة �لقدية57  99 عاما

7
علي بدر ر�غب 

م�صلماين 
1986/4/27ً�لر�م58  99 عاما

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
6

 www.mod.gov.ps/ :موقع وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �نظر •
• جلنة �أهايل �الأ�رشى و�ملحررين �ملقد�صيني.

 • وهيب خاليلة وحممد �أبو ربيع، جرنالت ال�شرب: فر�شان خلف الق�شبان )ر�م �هلل: مكتبة خاليلة �لعلمية،
.)2011   
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احلكم ال�شادر بحقه تاريخ العتقالالبلدةالعمرا�شم الأ�شريالرقم

8
فو�ز كاظم ر�صدي 

بختان
1986/4/29ً�لقد�ص 26 عاما

9
ع�صام �صالح علي 

جندل 
1986/4/30ًر�أ�ص �لعمود61  99 عاما

10
خالد �أحمد د�ود 

حمي�صن 
1986/4/30ً�لعي�صوية50  99 عاما

11
عبد �لنا�رش د�ود 

�حللي�صي 
1986/10/16ً�صلو�ن56  99 عاما

1986/10/16ً�صلو�ن49 طارق د�ود �حللي�صي 12 99 عاما

13
�إبر�هيم ح�صني علي 

عليان 
1986/10/19ً�لثوري51  99 عاما

14
�صمري �إبر�هيم حممود 

�أبو نعمة
مدى �حلياة 1986/10/20كفر نعمة

15
حازم حممد �صبي 

ع�صيلة 
1986/10/21ً�صلو�ن54  99 عاما

مرحلة النتفا�شة الأوىل )1987–1993(

16
يا�صني حممد يا�صني 

�أبو خ�صري
1987/12/27ً�صعفاط 28 عاما

1988/1/18ً�لطور50 خالد حممد �صفيق طه 17 99 عاما

18
جهاد �أحمد م�صطفى 

عبيدي
1988/1/22ً 25 عاما

19
�صامر �إبر�هيم د�وود 

�أبو �صري 
1988/1/22ً�صعفاط50  99 عاما

20
نا�رش مو�صى �أحمد 

عبد ربه 
1988/2/9ً�صور باهر48  99 عاما

21
جمال حماد ح�صني

�أبو �صالح 
1988/2/21ًر�أ�ص �لعمود51  99 عاما

22
�أحمد رباح �أحمد 

عمرية 
1988/10/25ًكفر عقب47  99 عاما

23
بالل �أحمد يو�صف

�أبو ح�صني
1988/12/20ًجبل �ملكب 38 عاما
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احلكم ال�شادر بحقه تاريخ العتقالالبلدةالعمرا�شم الأ�شريالرقم

24
�إبر�هيم عبد �لر�زق 

�أحمد م�صعل 
1990/3/28ًجبل �ملكب51  99 عاما

25
عدنان حممد عطا 

مر�غة 
1990/5/22ً�صلو�ن46  موؤبد + 18 عاما

26
نا�رش �إبر�هيم عبا�ص 

عي�صى
1990/7/9ً 20 عاما

27
يا�رش تي�صري حممد 

د�وود 
1991/5/18ًبيت حنينا45  60 عاما

28
يو�صف مو�صى حممود 

�خلال�ص 
1991/8/19ً�لبلدة �لقدية41  99 عاما

29
مازن م�صطفى يو�صف 

علوي 
99 عاماً 1991/8/23�لبلدة �لقدية45 

30
�أحمد جمعة م�صطفى 

خلف 
1992/11/25ً 21 عاما

31
يحيى حممد يعقوب 

�ملاحلي
1993/3/2ً 99 عاما

32
ن�رش حميد�ن علي 

�صقري�ت 
1993/3/2ًجبل �ملكب  82 عاما

33
حممود نوفل حممد 

دعاجنة
1993/3/16ًخميم �صعفاط 99 عاما

34
جمعة �إ�صماعيل حممد 

مو�صى
1993/4/2ً 99 عاما

35
حممود حممد �أحمد 

عطون 
1993/6/3ً�صور باهر45  99 عاما

1993/6/3ًعناتاحممود مو�صى عي�صى 36 99 عاما

37
ماجد ح�صن رجب

�أبو قطي�ص 
 45

�صاحية 

�ل�صالم
1993/6/5ً 99 عاما

38
مو�صى حممد د�ود 

عكاري 
1993/6/5ًخميم �صعفاط43  99 عاما

39
تي�صري حمد�ن حممد 

�صليمان 
1993/9/25ًبيت حنينا39  99 عاما

40
نائل رفيق �إبر�هيم 

�صلهب
30 عاماً + 9 �أ�صهر1993/9/27بيت حنينا
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41
فهد �صبي برهان 

�ل�صلودي 
1993/9/29ً�صاحية �لبيد43  99 عاما

42
مرو�ن حممد �أيوب

�أبو رميلة 
1993/9/30ًكفر عقب44  99 عاما

43
�صليم �إ�صحق

عبد �ل�صالم �جلعبة
1993/10/6ً�لثوري 17 عاما

44
عبد �جلو�د يو�صف 

�صما�صنة
1993/11/12ًقطنة 25 عاما

1993/11/12ًقطنةحممد يو�صف �صما�صنة45 25 عاما

1993/11/12ًقطنة�إبر�هيم �صليم �صما�صنة46 99 عاما

مرحلة ما بني اتفاقية اأو�شلو والنتفا�شة الثانية )1994–2000(

47
توفيق علي حممد 

عوي�صات
1994/4/27ًجبل �ملكب 22 عاما

48
جمال �أحمد �إبر�هيم 

�أبو جمل
1994/5/24ًجبل �ملكب 22 عاما

49
�أين حممد عبد �لرحيم 

�أبو خليل 
1994/8/12ًبيت حنينا43  99 عاما

50
ع�صام طلعت �أحمد 

�لق�صماين 
1994/8/12ً�ل�ّصّو�نة40  99 عاما

51
زكريا لطفي عبد 

جنيب 
1994/10/13ً�لبلدة �لقدية59  22 عاما

52
جهاد حممد �صاكر 

يغمور 
1994/10/14ًبيت حنينا48  30 عاما

53
�أين عبد �ملجيد 

عا�صور �صدر 
1995/5/13ً موؤبد + 60 عاما

54
حممد �أين نظمي 

�لر�زم
مدى �حلياة1996/3/26و�د قدوم43 

55
�أكرم �إبر�هيم حممود 

�لقو��صمة
2 موؤبد1996/3/28ر�أ�ص �لعمود

56
ر�ئد �صالح فخري

�أبو حمدية
مدى �حلياة1997/4/3
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57
حممد �إبر�هيم مو�صى 

حمادة 
1997/8/15ً�صور باهر38  33 عاما

58
�صامر حممد مو�صى 

حمادة
1997/8/18ً�صور باهر 18 عاما

59
نور عبد �لرحيم حممد 

قا�صم
1997/8/18ًر�أ�ص �لعمود 18 عاما

60
رجائي عبد �لكرمي 

يو�صف حد�د
1998/3/15ً�لبلدة �لقدية 20 عاما

61
�إبر�هيم حممد خ�رش 

�لعبا�صي
1998/9/27ً�صلو�ن 18 عاما

62
ربيع �صالمة حممد 

�لزغل 
1998/10/9ًبيت حنينا40  27 عاما

63
�أ�رشف �صالمة حممد 

�لزغل
1998/10/10ًبيت حنينا 16 عاما

64
رجب حممد �صحادة 

طحان 
موؤبد و�حد1998/10/20ر�أ�ص �لعمود47 

65
�صعيب �صالح توفيق 

�أبو �صنينة 
موؤبد و�حد1998/10/28�صلو�ن48 

66
حممود طلب حممد 

�إدري�ص 
مدى �حلياة1998/10/29�صلو�ن43 

67
ب�صام �إبر�هيم

عبد �لقادر �أبو �صنينة
موؤبد + 5 �أعو�م2000/8/2�لبلدة �لقدية

68
ريا�ص زكريا خليل 

ع�صيلة 
موؤبد + 5 �أعو�م2000/8/3�لبلدة �لقدية42 

مرحلة النتفا�شة الثانية )2000–2004(

69
د�ود خليل د�ود 

�ل�صاوي�ص 
2000/12/30ً�لر�م41  25 عاما

موؤبد 2001/1/20�لبلدة �لقدية39 �آمنة جو�د علي منى 70

71
�صائد حممد خليل 

�صالمة
2001/3/30ً 24 عاما

72
جمد عبد �لرحيم 

حممود بربر
2001/3/30ًر�أ�ص �لعمود 20 عاما
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73
حممد حممود �أحمد 

حّماد
2001/6/26ً 23 عاما

74
�أحمد م�صطفى �أحمد 

�صاهني 
2001/7/2ً 22 عاما

75
�أحمد ح�صني م�صطفى 

خ�رش
2001/7/27ً 25 عاما

76
بالل حممد حممود 

عودة
2001/8/8ً 18 عاما

77
�صامر غازي عي�صى 

متعب
2001/8/21ً 25 عاما

2001/9/4ًعاهد فايز علي �لنت�صة78 25 عاما

79
حمزة �صعيد �صحادة 

�لكالوتي
مدى �حلياة2001/9/11بيت حنينا

2001/11/4ًجبل �ملكب47 �إبت�صام عبد �لعي�صاوي 80 15 عاما

81
مالك ناجد د�ود 

بكري�ت
2001/12/31ً�صور باهر 19 عاما

82
�إ�صماعيل نعمان حممد 

عفانة
2002/1/15ً�صور باهر 18 عاما

83
حممد عبد �لرحمن 

�أحمد عبود
2002/1/22ً 25 عاما

84
ح�صني حممد ح�صني 

دربا�ص
2002/2/6ً�لعي�صوية 25 عاما

85
�أحمد �صالح

عبد �لرحمن �صويكي
2002/2/8ً�لثوري 20 عاما

86
�أجمد حممد

عبد �حلميد �أبو رميلة
مدى �حلياة2002/2/8�لثوري

87
مهند نايف طالب 

جويحان
2002/2/8ً�لثوري 25 عاما

88
�صمري يا�رش ح�صونة 

غيث
2002/2/10ً�لثوري  موؤبد + 20 عاما

89
فر��ص �صادق حممد 

غامن
9 موؤبد�ت2002/2/18قلنديا
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90
عبد �لرحمن خليل 

حممد حممود
2002/2/19ً 19 عاما

91
حممد زيد�ن حممد 

حممود
2002/2/19ً 17 عاما

92
مر�د نظمي رزق 

عجلوين
2002/3/5ً 3 موؤبد�ت + 20 عاما

93
ر�ندي عي�صى عادل 

عودة
2002/3/8ً 18 عاما

94
�صادي )حممد رجائي( 

�أحمد �رشفا
2002/4/6ً 20 عاما

2002/4/6ً�ل�صيخ جر�ح37 لوؤي حممد �أحمد عودة 95 27 عاما

96
ب�صار �صعيد كامل 

�خلطيب
2002/4/10ً 15 عاما

97
�صامر طارق �أحمد 

حممد 
2002/4/11ً�لعي�صوية36  30 عاما

98
خالد �صوقي حبيب 

حلبي
2002/4/19ً 28 عاما

99
�صاجد �أحمد �صليم 

�أبوغلو�ص
2 موؤبد + 10 �أعو�م2002/4/23�لبرية

100
�إبر�هيم �أحمد �صليم 

�رش�حنة
مدى �حلياة2002/5/23

101
�صناء حممد ح�صني 

�صحادة
2002/5/24قلنديا

102
مو�صى �أحمد �صليم 

�رش�حنة
مدى �حلياة2002/6/28

103
ن�صال عيد متيم 

م�صعل
2002/3/7ًجبل �ملكب 22 عاما

104
رم�صان عيد رم�صان 

م�صاهرة
2002/7/6ً�ل�صو�حرة 20 موؤبد�

105
خليل �أحمد �صليم 

�رش�حنة
مدى �حلياة2002/7/10

106
�صفيان فخري

عبد عبدو
2002/8/16ًجبل �ملكب 14 عاما
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107
عالء �لدين حممود 

حممد �لعبا�صي
2002/8/17ً�صلو�ن 60 عاما

108
و�ئل حممود

2002/8/17ً�صلو�ن )حممد علي( قا�صم 35 موؤبد�ً + 50 عاما

109
و�صام �صعيد مو�صى 

�لعبا�صي
2002/8/17ً�صلو�ن 26 موؤبد�ً + 40 عاما

110
حممد عودة �إ�صحق 

�صحادة عودة
2002/8/19ً�صلو�ن  9 موؤبد�ت + 40 عاما

111
فهمي عيد رم�صان 

م�صاهرة
2002/9/5ً�ل�صو�حرة 20 موؤبد�

112
عبد �هلل عدنان يحيى 

�رشباتي
2003/9/14ًو�دي �جلوز 23 موؤبد�ً + 35 عاما

113
�أ�رشف منري حامد 

�لزغري
6 موؤبد�ت2002/10/14كفر عقب

114
عمر حممد م�صلم 

�أطر�ص
2002/11/26ً 14 عاما

115
ر�ئد �صالح حممد 

�ل�صلحوت
2002/11/28ً�ل�صو�حرة 13 عاما

116
علي ه�صام علي 

م�صاهرة
2002/11/28ًجبل �ملكب  15 عاما

117
عالء علي عبد �هلل 

كركي
2002/12/28ً 16 عاما

118
منري فريد منري 

�لرجبي
2003/3/17ً 20 عاما

119
�أحمد عادل جابر 

�صعادة
2003/4/1ً 13 موؤبد�

120
�إ�صماعيل �أحمد 

�إ�صماعيل و�وي
2003/5/18ً 13 عاما

121
�صامر عبد �ل�صميع 

�أحمد �أطر�ص
مدى �حلياة2003/6/14

122
عمر �صالح

2003/6/19ًو�دي �جلوز)حممد فائق( �رشيف 18 موؤبد�

2003/7/16ً�إياد وليد �أحمد مهلو�ص123 موؤبد + 20 عاما
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124
با�صم حممد

عبد �لرحمن جابر
2003/7/16ً 25 عاما

125
علي فهمي �إبر�هيم 

دعنا
2003/7/16ً 20 عاما

2003/7/23ًخالد ر�تب �أيوب حد�د126 15 عاما

127
عرفات �صعيد خليل 

ف�صفو�ص
2003/7/23ً 15 عاما

128
حممود نا�رش �لدين 

حممد �صويكي
2003/7/23ً 15 عاما

129
جمدي بركات

عبد �لغفار زعرتي
2003/9/13ًو�دي �جلوز 23 موؤبد�ً + 15 عاما

130
ن�صيم ر��صد

عبد �لودود زعرتي
مدى �حلياة2003/9/9و�دي �جلوز

131
عماد نعيم �صالح 

�رشيف
2003/12/1ً 27 عاما

132
فهد �إ�صحق حممد

�أبو عليان
2004/3/17ً 15 عاما

133
عمار �صدقي �صليم

�أبو غلو�ص
2 موؤبد + 10 �أعو�م2004/4/23�لبرية

134
و�صيم �صليم م�صطفى 

�جلالد
2004/7/14ً�لعي�صوية 15 عاما

135
نائل منذر م�صطفى 

جالد
2004/7/14ً�لعي�صوية 16 عاما

136
ن�رشي عايد ح�صني 

عا�صي
مدى �حلياة2004/7/27

4 موؤبد�ت2004/9/22�لعي�صوية�أحمد حممد �أحمد عبيد137

138
نائل �صالمة )حممود 

مو�صى( عبيد
4 موؤبد�ت2004/9/24�لعي�صوية

139
عبد �لعزيز حممد 

مو�صى عمرو 
مدى �حلياة2004/9/27خميم �صعفاط55 

مرحلة ما بني النتفا�شة الثانية و�شنة 2008

140
مو�صى حممد مو�صى 

دروي�ص
2005/3/5ً�لعي�صوية 12 عاما
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141
 ع�صام حمزة

2006/10/10ًو�دي �جلوز)حممد ها�صم( بغد�دي 11 عاما

142
عالء �صامر يو�صف 

حماد
2006/11/24ً 12 عاما

2007/3/13ً�أين عيد طلب �صلهب143 10 عاما

144
�إ�صماعيل عبد �هلل 

مو�صى حجازي 
موؤبد و�حد2007/10/14جبل �ملكب34 

مدى �حلياة2007/10/19جبل �ملكبح�صام حممد علي مطر145

146
�صهيل حممد يو�صف 

�صقري�ت
2007/10/22ًجبل �ملكب 25 عاما

مدى �حلياة2007/10/24جبل �ملكب�صياء �أحمد علي مطر147

148
لوؤي عبد �جلبار

�أبو جنمة
2008/8/20ًخميم �صعفاط 25 عاما

149
حممد خليل عدنان

�أبو �صنينة
2008/8/20ًخميم �صعفاط 2 موؤبد + 40 عاما

150
حممد جميل كمال 

جوالين
2008/9/1ً 13 عاما

جدول رقم )4(: الأ�رضى املقد�شيون الذين ا�شت�شهدوا يف ال�شجون اأو عقب اعتقالهم

خالل الفرتة 1967–72015

ظروف ال�شت�شهادتاريخ ال�شت�شهادالبلدةا�شم الأ�شريالرقم

1969/6/25�لقد�صقا�صم عبد �هلل �أبو عكر1
�لتعذيب يف زنازين 

�مل�صكوبية

 1971/6/18�لقد�صرم�صان عا�صور �لبنا2
�إهمال طبي يف �صجن 

�لرملة

3
�إ�صحق مو�صى مر�غة/

�أبو جمال
1983/11/16�صلو�ن

 �إهمال طبي يف �صجن

بئر �ل�صبع

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
7

www.mod.gov.ps/ :موقع وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �نظر •
http://cda.gov.ps/ :عبد �لنا�رش فرو�نة، هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، 2015/10/14، �نظر •

• وهيب خاليلة وحممد �أبو ربيع، جرنالت ال�شرب: فر�شان خلف الق�شبان.
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1986/2/2طارق �لهندي4
�لتعذيب خالل �لتحقيق 

يف �صجن ع�صقالن

فرتة النتفا�شة الأوىل )1987–1993(

5
نبيل م�صطفى جميل 

�بد�ح
1988/8/10بيت حنينا

�لتعذيب يف زنازين 

�مل�صكوبية

1969�ل�صيخ جر�حعمر حممود قا�صم6
�إهمال طبي يف �صجن 

ع�صقالن

�لتعذيب يف �صجن �خلليل1992/2/4و�دي �جلوزم�صطفى عبد �هلل �لعكاوي7

1992/10/4جبل �ملكبح�صني �أ�صعد عبيد�ت8

�إهمال طبي خالل 

م�صاركته يف �الإ�رش�ب 

عن �لطعام يف �صجن 

ع�صقالن

فرتة النتفا�شة الثانية )2000–2004(

2001/8/5�لقد�صعلي �إبر�هيم �جلوالين9

�عتقل وهو م�صاب 

و�عتدي عليه مما �أدى 

�إىل ��صت�صهاده

قتل فور �عتقاله2002/3/8�لقد�صحممود �صعيد �صالح10

2002/3/29بيت عنان�إ�صماعيل �إبر�هيم زيد 11

قتل فور �عتقاله يف 

�ل�صقة �لتي ��صتحكم 

فيها 

�إهمال طبي2004/11/4�لر�محممد ح�صن �أبو هدو�ن12

فرتة ما بني النتفا�شة الثانية والنتفا�شة الثالثة )2005–2014(

13
و�ئل يو�صف �لقر�وي

�أعتدي عليه عقب �عتقاله2007/3/9�لطور)34 عاماً(

14
جمعة �إ�صماعيل حممد 

مو�صى )66 عاماً(
2008/12/24خميم �صعفاط

�إهمال طبي يف �صجن 

�لرملة

15
ر�ئد حممود �أحمد �أبو 

حماد )34 عاماً(
قتل يف زنز�نته2010/4/16�لعيزرية

16
حممد عبد �ل�صالم عابدين 

2010/6/10�لعيزرية)40 عاماً( 
�إهمال طبي تطّور �إىل 

�أزمة نف�صية �صديدة
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ظروف ال�شت�شهادتاريخ ال�شت�شهادالبلدةا�شم الأ�شريالرقم

زياد �جلوالين )41 عاماً(17
و�دي �جلوز/ 

�صعفاط
2010/10/11

�أطلق عليه �لنار عقب 

�عتقاله

18
جهاد عبد �لرحمن �لطويل 

2014/2/25ر�أ�ص �لعمود)47 عاماً(
�عتدي عليه بال�رشب 

و�لغاز

جدول رقم )5/اأ(: ال�شهداء املقد�شيون خالل الفرتة 1993–82000

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1994/2/25�لقد�ص18 �أجمد كامل �صاهني1

1994/3/8�لقد�ص30 �إ�صالم فوزي �أبو رميلة2

1994/4/20خميم قلنديا....يا�صني حممود حممد3

1994/5/31�لر�م29 زهري ر�صو�ن فرح4

1994/7/20بري نباال....مر�صد طالل ز�هدة5

1994/8/12ر�أ�ص �لعمود33 طارق �إبر�هيم �أبو عرفة6

1994/8/12�لر�م23 ر�غب رفيق عابدين7

1994/10/14ر�أ�ص �لعمود30 ح�صن تي�صري �لنت�صة8

1994/10/14بيت حنينا30 عبد �لكرمي يا�صني بدر9

1996/9/27�لطور19�إبر�هيم �أبو غنام10

1996/9/27�ل�صيّاح25�أين يحيى دكيدك11

1996/9/27�لقد�ص22جو�د عبد �حلميد �لبزمليط12

1996/9/27�صعفاط5 �صهورحنني قا�صم حرب13

1998/5/13ر�أ�ص �لعمود51 خريي مو�صى علقم14

1998/12/2�لثوري46 �أ�صامة مو�صى �لنت�صة15

1998/10/26عناتا44 خليل خ�صينات16

1999/2/11�صلو�ن48 نائلة عايد قر�عني17

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
8

• �صهد�ء حمافظة �لقد�ص، وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.
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جدول رقم )5/ب(: املقد�شيون الذين تعر�شوا للطعن خالل الفرتة 1993–92000

ال�شم
العمر 

نتيجة العتداءتاريخ العتداءمكان ال�شكن والطعن)بالأعوام(

15حمزة عبيدية1 
خميم �صعفاط - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/12/17

17نا�رش ب�صار�ت2
قرية جبع - حّي ميئه

�صعارمي
جروح خطرية1998/3/10

 3
علي ح�صن 

كعابنة
35

قرية جبع - حّي ميئه

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/3/12

22و�ئل �رشخي4 
جبل �ملكب - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/4/29

35نا�صد �صالح 5 
�ل�صيخ جر�ح - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/5/7

 6
خريي مو�صى 

علقم
51

ر�أ�ص �لعمود - حّي ميئه 

�صعارمي
طعن حتى �ملوت1998/5/13

 7
�صامي مو�صى 

ثلجي
18

و�دي �جلوز - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/7/27

56 فايز زيتاوي8 
ر�أ�ص �لعمود مدخل - حّي 

ميئه �صعارمي
جروح خطرية1998/12/12

9
�أ�صامه مو�صى 

�لنت�صة
46 

حي �لثوري �أعتدي عليه

قرب منزله
طعن حتى �ملوت1998/12/2

جروح متو�صطة1999/3/7حي ميئه �صعارمي 27 رجا �أبو غو�ص10

48 د. نائلة قر�عني11
ر�أ�ص �لعمود/ �صارع

�لي�صا - حّي �مل�رش�رة
طعن حتى �ملوت1999/2/11

44 خليل خ�صينات 13
عناتا - حّي ميئه

�صعارمي
طعن حتى �ملوت1998/10/26

14
هاين �صعدي 

�لتميمي
 35

�صعفاط - حّي

�لنبي يعقوب
جروح خطرية2000/9/1

19�صامي حد�د 15
�صعفاط - حّي

�لنبي يعقوب
جروح طفيفة2000/9/5

وكالة وفا.  
9
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جدول رقم )6(: عمليات املقاومة ما بني اتفاقية اأو�شلو وبداية النتفا�شة الثانية 

)انتفا�شة الأق�شى( 1993/9/13–102000/9/28

م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

مقتل جنديخطف جندي1993/9/22�رشية )عيون قارة( 

خطف �جلندي ييغال 

فاكنني )21 عاماً( وقتله، 

 وهو من حّي رعنانا/

 تل �أبيب، و�ال�صتيالء

على �أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام

خلية:

1993/10/30

�إحر�ق 

مركبات 

ومقهى

�إ�صابة 10 

�إ�رش�ئيليني

�صارع يافا غربي �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

�لثوري �صليم �إ�صحق �جلعبة

�لثوريبدر ح�صن �حلرباوي

�لثوريب�صام حممد �دري�ص

خلية �لقد�ص، �لوحدة 

�ملختارة رقم 7: 

مقتل جندي خطف جندي1994/4/20

خطف �جلندي �صاهار 

�صيماين بني تل �أبيب 

و�لقد�ص، وقتله بعد 

حماولة فر�ره و�ألقيت 

 جثته يف �أحر��ص بلدة

بيت حنينا و�ال�صتيالء 

على �أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام

بيت حنينا�أين حممد �أبو خليل

طارق �إبر�هيم

�أبو عرفة 
ر�أ�ص �لعمود

�لر�مر�غب رفيق عابدين 

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
10

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام. 
• موقع ل�رش�يا �لقد�ص.

)مّت �لدخول �إىل هذين �ملوقعني ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(

• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

�لوحدة �ملختارة 

رقم 7:

مقتل جندي خطف جندي1994/7/6

بني تل �أبيب و�لقد�ص، 

ومقتل �جلندي �ملخطوف 

 �إيريك فرنكنتال

)19 عاماً(. �ختطف بينما 
كان ر�جعاً من قاعدته 

يف بئر �ل�صبع متجهاً �إىل 
بلدته جمزون بني �للد 

و�لرملة، و�ال�صتيالء على 

�صالحه.

تبنتها كتائب �لق�صام 

بيت حنينا�أين حممد �أبو خليل

ع�صام طلعت 

�لق�صماين

�ل�صو�نة

طارق �بر�هيم 

�أبوعرفة 
ر�أ�ص �لعمود

�لر�مر�غب رفيق عابدين 

ر�أ�ص �لعمودح�صن تي�صري �لنت�صة

بيت حنيناعبد �لكرمي بدر

خلية �لقد�ص، �لوحدة 

�ملختارة رقم 7:

1994/8/12

�إطالق �لنار

على حاجز 

�رشطة

مقتل �رشطي 

و�إ�صابة �آخر 

حّي �ل�صيخ جر�ح، 

بالقرب من مبنى 

�لد�خلية �الإ�رش�ئيلية. 

فيما

مّت �عتقال قائد �خللية 
�أين �أبو خليل وع�صام 

�لق�صماين، وحكم عليهما 

باملوؤبد.

تبنتها كتائب �لق�صام

ع�صام طلعت 

�لق�صماين

�ل�صو�نة

�لر�مر�غب رفيق عابدين 

ر�أ�ص �لعمودح�صن تي�صري �لنت�صة

بيت حنيناعبد �لكرمي بدر

خلية:

1994/10/9
خطف رهائن 

يف مطعم

مقتل 3 

�إ�رش�ئيليني 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص 

تبنتها كتائب �لق�صام

غزةح�صن عبا�ص

م�رشع�صام �جلوهري



326

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

خلية:

1994/10/9
خطف جندي

مقتل �صابط 

وجندي 

و�إ�صابة 5 

�آخرين

بري نباال، خطف �جلندي 

ناح�صون مردخاي 

فاك�صمان

�قتحمت قو�ت �الحتالل 

�لبيت يف 1994/10/15. 

وكانت خلية �ملجاهدين 

با�صم ”وحدة �ل�صهيدين 

طارق �أبو عرفة ور�غب 

عابدين“

تبنتها كتائب �لق�صام

بيت حنيناجهاد حممد يغمور

زكريا لطفي جنيب

�لبلدة 

�لقدية

غزة�صالح �لدين جاد �هلل 

ر�أ�ص �لعمودح�صن تي�صري �لنت�صة 

عبد �لكرمي يا�صني 

بدر 

بيت حنينا

�أ�صامة كامل ر��صي

مب�صاعدة خلية 

مقد�صية

1994/12/25غزة
عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 

13 طيار�ً 

ً �إ�رش�ئيليا

حمطة ع�صكرية بالقرب 

من مباين �الأمة غرب 

�لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

1995/8/21�خلليل�صفيان جبارين
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 5 

بينهم �صابط 

و�إ�صابة 107

م�صتوطنة ر�مات �أ�صكول 

غرب �لقد�ص،

يف حافلة رقم 26

تبنتها كتائب �لق�صام

�إطالق نار1995/11/1)غري متوفر(

�إ�صابة 

حاخام

بالقرب من م�صتوطنة 

كوخاف يعقوب �صمال 

�رشق �لقد�ص/ �لر�م

 جمدي حممد

�أبو وردة

خميم �لفّو�ر 

– جنوب 
�خلليل

1996/2/25
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 26 

�إ�رش�ئيلياً 

و�إ�صابة 50 

�آخرين

يف حمطة �لبا�صات 
�ملركزية غرب �لقد�ص، 

حافلة رقم 18،

�لقتلى بينهم 13 جندياً 

وعدد من �صباط 

�ملخابر�ت 

تبنتها كتائب �لق�صام

حممد �أبو وردة

خميم �لفّو�ر 

– جنوب 
�خلليل
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م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

ر�ئد عبد �لكرمي 

�ل�صغنوبي

برقا – 

نابل�ص
1996/3/3

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 19 

�إ�رش�ئيلياً

و�إ�صابة 10

غرب �لقد�ص

يف �صارع يافا،
حافلة رقم 18،

تبنتها كتائب �لق�صام 

و�رش�يا �جلهاد �الإ�صالمي

غزةح�صن �صالمة

1996/5/20
حماولة 

خطف جندي
ال �إ�صابات

بالقرب من �لتلة 

�لفرن�صية، هروب �جلندي 

من د�خل مركبة �لق�صام

تبنتها كتائب �لق�صام

بيت حنيناحميي �لدين �ل�رشيف

بيت حنينا�أجمد نوح �لزغري

و�دي �جلوزر�صدي �لعلمي

خلية �صوريف:

مقتل جنديخطف جندي�صيف 1996

خطف �جلندي �صارون 

�إدري من �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

�صوريف�أين قفي�صة

�صوريفر�ئد حمدية

�صوريفعبد �لرحمن غنيمات

�صوريفجمال �لهور

خلية:

1997/7/30

عملية 

��صت�صهادية 

مزدوجة

مقتل 18 

�إ�رش�ئيلياً

و�إ�صابة 160

غرب �لقد�ص، يف حمنيه 

يهود�،

رد�ً على حماولة �غتيال 

خالد م�صعل

تبنتها كتائب �لق�صام

معاوية حممد 

جر�رعة
نابل�ص 

نابل�ص توفيق علي يا�صني

خلية بتوجيه من 

حممود �أبو هنود 

و�ال�صت�صهاديون هم:

1997/9/4
3 عمليات 
��صت�صهادية

مقتل 15 

�إ�رش�ئيليني

و�إ�صابة 170

يف �صارع بن يهود� غرب 
�لقد�ص 

�صارك فيها 5 

��صت�صهاديني

تبنتها كتائب �لق�صام

يو�صف �ل�صويل
ع�صرية 

�ل�صمالية

ب�صار �صو�حلة
ع�صرية 

�ل�صمالية

خليل �ل�رشيف
ع�صرية 

�ل�صمالية

توفيق يا�صني
ع�صرية 

�ل�صمالية

معاوية جر�رعة
ع�صرية 

�ل�صمالية
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م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

خلية:

)غري متوفر(
1998/11/16

عملية 

��صت�صهادية 

مزدوجة

مقتل 

�إ�رش�ئيليني 

و�إ�صابة 24 

غرب �لقد�ص

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

جدول رقم )7(: عمليات املقاومة يف النتفا�شة الثانية

 خالل  الفرتة  2000/9/28 – اأيلول/ �شبتمرب 112004

ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

تفجري مركبة2000/11/2)غري متوفر(

مقتل م�صتوطنني 

و�إ�صابة 11 

�آخرين

غرب �لقد�ص، �إحدى 

�لقتلى تدعى �إيليت 

ليفي �بنة زعيم �حلزب 

�لوطني �لديني

�إ�صحق ليفي

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

العام الأول لالنتفا�شة 2001

�إ�صابة 2تفجري2001/2/8)غري متوفر(

غرب �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
11

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام.
• �ملوقع �الإعالمي �لر�صمي لكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى.

• موقع كتائب �صهد�ء �الأق�صى.
• موقع كتائب �ملقاومة �لوطنية �لديقر�طية.

• موقع �رش�يا �لقد�ص.
)مّت �لدخول �إىل هذه �ملو�قع ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(.

• �أحمد �حلاج �أحمد، انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق، 1، 2، 3، 4.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 2.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 4.

• عدنان �إدري�ص، انتفا�شة الأق�شى: تقومي وقراءة �شيا�شية، �ص 90.
• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

�صامل طالب 

درعاوي

بيت حلم2001/1/17
عملية 

��صت�صهادية
ال �إ�صابات

غرب �لقد�ص

تبنتها كتائب �الأق�صى

�صياء ح�صن 

�لطويل )20 عاماً(

2001/3/26
�لبرية

عملية 

��صت�صهادية

مقتل �إ�رش�ئيليني 

و�إ�صابة 20

خط �لهدنة،

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �لق�صام

تفجري2001/3/27)غري متوفر(
�إ�صابة 7 

�إ�رش�ئيليني

غرب �لقد�ص، تل بيوت 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

ال �إ�صاباتتفجري �صيارة2001/5/27)غري متوفر(

غرب �لقد�ص

تبنتها كتائب �أبو علي 

م�صطفى

حزب �هلل – 

فل�صطني

3 �إ�صاباتتفجري �صيارة2001/5/27

غرب �لقد�ص، موقف 

�أر�صي مللهى ليلي 

بالقرب من مقر �رشطة 

�مل�صكوبية 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

ح�صن �أبو �صعرية

 )32 عاماً(
2001/6/14

خميم 

�لعزة

بيت حلم

�إطالق نار 

ر�صا�ص

مقتل �صابط 

��صتخبار�ت 

و�إ�صابة �آخر 

تبنتها كتائب �الأق�صى

2001/8/6)غري متوفر(
�إطالق نار 

ر�صا�ص

مقتل 3 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 2 

قرب م�صتوطنة جبعات 

زئيف �صمال غرب 

�لقد�ص

تبنتها كتائب �الأق�صى

عز �لدين �صهيل 

�مل�رشي

�أحالم �لتميمي  

)21 عاماً(

2001/8/9

عقابا 

جنني/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 18 

و�إ�صابة 90

غرب �لقد�ص،

مطعم �صبارو 

تبنتها كتائب �لق�صام
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

�إ�صابة �إ�رش�ئيلي تفجري2001/8/9)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص، 

�جلامعة �لعبية

تفجري2001/8/21)غري متوفر(
�إ�صابة �إ�رش�ئيلي

غرب �لقد�ص،

�ملجمع �لرو�صي

تبنتها كتائب �لق�صام

2001/9/3)غري متوفر(
زرع عبوة 

نا�صفة

�إ�صابة 5 

م�صتوطنني

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �أبو علي 

م�صطفى

ر�ئد نبيل �صالح 

�لبغوثي

)26 عاماً(
2001/9/4

عابود

ر�م �هلل

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 5 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 45

غرب �لقد�ص – �صارع 

�الأنبياء/ هنيافيم

تبنتها كتائب �لق�صام

ال �إ�صاباتتفجري2001/10/1)غري متوفر(
غرب �لقد�ص، تل بيوت

تبنتها كتائب �لق�صام 

2001/10/17خلية من ر�م �هلل
�إطالق نار 

من م�صد�صات 

كامتة لل�صوت

�غتيال �لوزير 

�الإ�رش�ئيلي 

رحبعام زئيفي، 

ومقتله على 

�لفور

�رشق �لقد�ص، فندق 

حياة ريجين�صي، �ل�صيخ 

جر�ح. رد�ً على �غتيال 

�الأمني �لعام للجبهة 

�ل�صعبية �أبو علي 

م�صطفى يف 2001/8/27

تبنتها كتائب �أبو علي 

م�صطفى

2001/10/19)غري متوفر(
�إطالق نار 

ر�صا�صة
�إ�صابة م�صتوطنة

جنوب �لقد�ص، �صفوح 

بيت جاال �ل�صمالية 

باجتاه م�صتوطنة جيلو

حممد يو�صف 

عاي�ص )33 عاماً(

2001/10/22
�أرطا�ص 

بيت حلم

�إطالق نار 

ر�صا�صة 

مقتل �إ�رش�ئيلي 

و�إ�صابة 4 

م�صتوطنني

غرب �لقد�ص، تل بيوت 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي
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ملحق اجلداول

ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

مرو�ن �أحمد حلبية 

وحممد زياد

�أبو دي�ص2001/10/23

عمليتان 

��صت�صهاديتان
مقتل 3 و�إ�صابة

10 �إ�رش�ئيليني

�صارع يافا يف �لقد�ص 

�لغربية

تبنتها كتائب �لق�صام

حامت �ل�صويكي 

 )24 عاماً(
�خلليل2001/11/4

عملية 

��صت�صهادية

مقتل �إ�رش�ئيليني 

�أو 3 و�إ�صابة 46

خط �لهدنة،

�لتلة �لفرن�صية،

حافلة �إ�رش�ئيلية 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

نبيل حممود حلبية 

و�أ�صامة حممد بحر

�أبو دي�ص2001/12/1
عمليتان 

��صت�صهاديتان

مقتل 10 

م�صتوطنني، 

و�إ�صابة 180 

غرب �لقد�ص، �صارع 

حمنيه يهود�

تبنتها كتائب �لق�صام

د�ود �أحمد

�أبو �صوي )44 عاماً(

2001/12/5
�أرطا�ص 

بيت حلم

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 7 

�إ�رش�ئيليني

غرب �لقد�ص، بالقرب 

من فندق هيلتون

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

العام الثاين لالنتفا�شة 2002

�صعيد �إبر�هيم 

رم�صان

)24 عاماً(
2002/1/22

تل نابل�ص/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية 

مقتل 

م�صتوطنيتني 

و�إ�صابة 30

غرب �لقد�ص، �صارع يافا

تبنتها كتائب �الأق�صى

وفاء �إدري�ص

)28 عاماً(
2002/1/27

ر�م �هلل/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل م�صتوطن 

و�حد و�إ�صابة 

140

غرب �لقد�ص، قرب 

مطعم �صبارو يف �صارع 

يافا

تبنتها كتائب �الأق�صى

يا�رش �ل�صعيد 

مو�صى عودة

2002/2/18
�لدوجة 

بيت حلم

عملية 

��صت�صهادية
مقتل م�صتوطن

�رشق �لقد�ص،

معاليه �أدوميم

تبنتها كتائب �الأق�صى

ر�مي حممد �صعيد 

نور )22 عاماً(

2002/2/25
نابل�ص/ 

�لقد�ص

�إطالق نار 

جتاه حافلة 

م�صتوطنني

�إ�صابة 3 عنا�رش 

�رشطة و17 

م�صتوطن

�رشق �لقد�ص، حافلة 

�إ�رش�ئيلية يف منطقة 

�لنبي يعقوب
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

مقتل �رشطية�إطالق نار2002/2/26)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص، بني 

م�صتوطنة نيفي يعكوف 

و�صاحية �لبيد

مقتل م�صتوطن�إطالق نار2002/2/27)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص،

بيت حنينا/ عطروت

تبنتها كتائب �الأق�صى

�إ�صابة م�صتوطن�إطالق نار2002/2/28)غري متوفر(

خط �لهدنة، �صفوح

بيت جاال �ل�صمالية 

باجتاه م�صتوطنة جيلو

�إطالق نار2002/3/1)غري متوفر(
�إ�صابة 4 

م�صتوطنني

خط �لهدنة، �صفوح

بيت جاال �ل�صمالية 

باجتاه م�صتوطنة جيلو

حممد �رش�غمة 

�ل�صوعاين

)19 عاماً(
2002/3/2

خميم 

�لدهي�صة 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 و�إ�صابة 

50 �إ�رش�ئيلياً

غرب �لقد�ص، مدر�صة 

تلمودية يف حّي

بيت ي�رش�ئيل �ليهودي 

تبنتها كتائب �الأق�صى

2002/3/5م�صاركة مقد�صيني
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 3

و�إ�صابة 31

غرب �لقد�ص، مطعم

�صي فود ماركت/ تل �أبيب

تبنتها كتائب �الأق�صى

فوؤ�د حممد 

�إ�صماعيل �حلور�ين، 

مب�صاركة مقد�صيني

2002/3/9
خميم 

�لعروب/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 

م�صتوطن 

و�إ�صابة 58

غرب �لقد�ص، مقهى 

مومنت، ويبعد عن 

ً منزل �صارون 75 مرت�

تبنتها كتائب �لق�صام

 �أكرم �إ�صحق

عبد �هلل �لنبيتني

2002/3/17
خميم 

عايدة بيت 

حلم 

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 9 

م�صتوطنني

خط �لهدنة، بجانب 

حافلة يف �لتلة �لفرن�صية 

�صمال �لقد�ص

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي
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ملحق اجلداول

ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

حممد م�صهور 

حممد ح�صايكة

جنني2002/3/21
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 3 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص، مقهى يف 

�صارع �مللك د�ود 

تبنتها كتائب �الأق�صى

�صادي �إبر�هيم 

حمامرة

وخالد يو�صف 

مو�صى

بيت حلم2002/3/26

عملية 

��صت�صهادية 

مزدوجة

ال �إ�صابات

غرب �لقد�ص، بالقرب 

من كنيون �ملاحلة، 

��صطر �ملنفذ�ن تفجري 

نف�صيهما يف �أثناء 

�ملالحقة

تبنتها كتائب �الأق�صى

�آيات حممد لطفي 

�الأخر�ص

2002/3/29
خميم 

دهي�صة

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 20 

ً م�صتوطنا

متجر قرب م�صتوطنة 

كريات يوفال

تبنتها كتائب �الأق�صى

ر�مي حممد 

�ل�صـوعـاين

)23 عاماً(
2002/4/1

خميم 

دهي�صة 

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 3 عنا�رش 

�رشطة

حماذ�ة �صارع �صبتي 

ي�رش�ئيل غرب �لقد�ص 

تبنتها كتائب �الأق�صى

عندليب خليل 

قطاقطة

)21 عاماً(
بيت فجار 2002/4/12

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 6 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 89

غرب �لقد�ص، حافلة

تبنتها كتائب �الأق�صى

�رشق �لقد�ص، �أبو دي�ص�إ�صابة جنديطعن بال�صكني�أبو دي�ص2002/4/24)غري متوفر(

قلقيلية2002/5/19)غري متوفر(
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7

و�إ�صابة 40

خط �لهدنة، حافلة يف 

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �الأق�صى

مقتل م�صتوطن�إطالق نار2002/6/6)غري متوفر(

غرب �لقد�ص، قرب 

م�صتوطنة جيلو

تبنتها كتائب �الأق�صى

غرب �لقد�صمقتل �إ�رش�ئيلية�إطالق نار2002/6/11)غري متوفر(
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

حممد هز�ع كايد 

�لغول  )23 عاماً(

2002/6/18
خميم 

�لفارعة

عملية 

��صت�صهادية 

مقتل 19 

م�صتوطناً

و�إ�صابة 70

غرب �لقد�ص، حافلة

رقم 32 يف طريق 

م�صتوطنة جيلو/ بيت 

�صفافا 

تبنتها كتائب �لق�صام

2002/6/19�صائد و�صاح عودة
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 40

خط �لهدنة، حمطة 

للحافالت يف

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �الأق�صى

�إطالق نار2002/7/9)غري متوفر(

�إ�صابة �رشطي 

�إ�رش�ئيلي
�رشق �لقد�ص

2002/7/30حم�صن عطا
بيت حلم/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 5 

م�صتوطنني

غرب �لقد�ص، مق�صف 

لبيع �لفالفل يف �صارع 

�الأنبياء 

تبنتها كتائب �الأق�صى

خلية:

حممد عودة 

وو�ئل قا�صم

�صلو�ن2002/7/31

تفجري عبوة 

نا�صفة عن 

بعد

مقتل 11 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 60

�رشق �لقد�ص، مق�صف 

كلية �حلقوق يف �جلامعة 

�لعبية

تبنتها كتائب �لق�صام

�إبر�هيم �صعد �لدين 

�ل�صعو

2002/8/5
�خلليل 

�لر�م

�إطالق نار 

على دورية 

ع�صكرية

مقتل �رشطيني 

وم�صتوطن 

و�إ�صابة 4

�رشق �لقد�ص، قرب

باب �لعمود

تبنتها كتائب �لق�صام

�لعيزرية �رشق �لقد�صمقتل م�صتوطن�إطالق نار2002/9/18)غري متوفر(

2002/9/19م�صاركة مقد�صيني
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 5

و�إ�صابة 17
تل �أبيب، حافلة 

�إطالق نار2002/11/16)غري متوفر(
�إ�صابة �صابط 

��صتخبار�ت
�رشق �لقد�ص، �لر�م 
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

نائل عزمي

�أبو هليل )23 عاماً(

2002/11/21
دور�/ 

�خل�رش/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 47

غرب �لقد�ص،

حّي كريات مناحيم 

تبنتها كتائب �لق�صام

العام الثالث لالنتفا�شة 2003

مقتل م�صتوطن�إطالق نار2003/1/27)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص، �ملنطقة 

�ل�صناعية عطروت

م�صاركة �ملقد�صي 

حافظ �لرجبي

2003/3/5
�أبو دي�ص/ 

حيفا

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 17 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 30 

�آخرين

حيفا، �صمال فل�صطني

قام حافظ با�صت�صافة 

ونقل �ال�صت�صهادي �إىل 

حيفا

تبنتها كتائب �لق�صام

2003/3/6)غري متوفر(
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 17 

و�إ�صابة 61

غرب �لقد�ص،

جادة موريا

2003/3/19)غري متوفر(
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 23 

و�إ�صابة 116
غرب �لقد�ص، حافلة 

�ل�صو�حرة2003/3/22عماد �صقري�ت

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة �صابط 

�إ�رش�ئيلي

جنوب �رشق �لقد�ص، 

حاجز ع�صكري 

ب�صام جمال 

�لتكروري

)19 عاماً( 
�خلليل2003/5/18

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 20

خّط �لهدنة، حافلة

رقم 6 يف �لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �لق�صام

جماهد عبد �لفتاح 

�جلعبي

2003/5/18
عملية 

��صت�صهادية
ال �إ�صابات

�رشق �لقد�ص، حاجز 

ع�صكري على مفرق 

�لر�م/ �صاحية �لبيد

عبد �ملعطي حممد 

�صالح �صبانة 

�لتميمي

)18 عاماً(

�خلليل2003/6/11
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 17 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 104

غرب �لقد�ص، حافلة

رقم 14 يف �صارع يافا

تبنتها كتائب �لق�صام

م�صاركة �ملقد�صي

 ن�رشي عا�صي
بيت لقيا2003/7/11

زرع عبوة 

نا�صفة
مقتل جمندة

غرب فل�صطني، تل �أبيب 

حمطة حافالت 

تبنتها كتائب �لق�صام
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

ر�ئد عبد �حلميد 

م�صك )29 عاماً(

2003/8/19
�خلليل/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 21 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 136 

غرب �لقد�ص – حافلة يف 

�صارع حاييم بارليف 

تبنتها كتائب �لق�صام

ر�مز فهمي

�أبو �صليم

)23 عاماً(

2003/9/9
رنتي�ص 

ر�م �هلل

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 8 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص، �مل�صتوطنة 

�الأملانية، مقهى هليل 

تبنتها كتائب �لق�صام

2003/11/18)غري متوفر(
�إطالق نار من 

ر�صا�ص

مقتل جنديني 

�إ�رش�ئيليني

جنوب �لقد�ص، حاجز 

ع�صكري بني �لقد�ص 

و�خلليل

2003/11/22)غري متوفر(
�إطالق نار من 

ر�صا�ص

مقتل جنديني 

و�إ�صابة ثالث 

جنوب �رشق �لقد�ص، 

حاجز عند �جلد�ر 

�لعن�رشي 

العام الرابع لالنتفا�شة 2004

علي منري يو�صف 

جعارة )24عاماً(

)�رشطي فل�صطيني(

2004/1/29
خميم 

عايدة 

بيت حلم

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص، مق�صف 

يف �صارع غزة بالقرب 
من بيت رئي�ص �لوزر�ء، 

وقيل حافلة رقم 19

تبنتها كتائب �لق�صام 

حممد عمر خليل 

زعل )23 عاماً(

2004/2/22
حو�صان 

بيت حلم/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 9 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 62

غرب �لقد�ص،

حافلة �إ�رش�ئيلية 

تبنتها كتائب �الأق�صى

2004/3/18)غري متوفر(
�إطالق 

ر�صا�ص
مقتل جندي

خّط �لهدنة،

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �الأق�صى

غرب �لقد�ص�إ�صابة م�صتوطنطعن بال�صكني2004/5/29)غري متوفر(

2004/8/11)غري متوفر(
�صيارة 

مفخخة

�إ�صابة 7 جنود 

�إ�رش�ئيليني 

�رشقي �لقد�ص، حاجز 

قلنديا �لع�صكري

حاجز خميم �صعفاط�إ�صابة جنديطعن2004/8/15)غري متوفر(
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

م�صاركة �ملقد�صي

 ن�رشي عايد 

عا�صي )25عاماً(

بيت لقيا2004/9
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7 

م�صتوطنني

غرب �لقد�ص،

مقهى هليل 

تبنتها كتائب �لق�صام

زينب علي عي�صى 

�أبو �صامل

)18 عاماً(

2004/9/22
خميم 

ع�صكر/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 3 جنود 

و�إ�صابة 16 

ً �إ�رش�ئيليا

خّط �لهدنة، حمطة 

حافالت 

يف �لتلة �لفرن�صية 

تبنتها كتائب �الأق�صى

جدول رقم )8(: ال�شهداء املقد�شيون يف النتفا�شة الثانية خالل الفرتة

122004/11/4–2000/9/28

تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شم�لرقم

2000/9/29�لقد�ص �لقدية23 �أ�صامة حممد �آدم جدة1

2000/9/29بيت �صفافا17 حممد يحيى ح�صن فرج2

2000/9/29�أبو دي�ص26 بالل علي خليل عفانة3

2000/9/29�لثوري24 هيثم عوي�صة �صكايف4

2000/9/29�صلو�ن18 نز�ر �إبر�هيم زهدي �ل�صويكي5

2000/10/1قطنة23 �صالح �إبر�هيم �لفقيه6

2000/10/1خميم قلنديا 29 عماد عبد �لرحمن �لعناتي7

2000/10/4�ل�صو�حرة �ل�رشقية21 حممد فوزي �ل�رشخي8

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
12

• عدنان �إدري�ص، انتفا�شة الأق�شى: تقومي وقراءة �شيا�شية.
• �أحمد �حلاج �أحمد، انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق، 2، 3.

جذور  موؤ�ص�صة  )�لقد�ص:   2001–1948 الفل�شطينية  والنكبة  النتفا�شة  علي،  وغادة  طقاطقة  عي�صى   • 
     �ل�صالم للن�رش و�الإعالم، 2000(.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 4.
• �صهد�ء حمافظة �لقد�ص، وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.



338

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شم�لرقم

2000/10/6بيت حنينا14 جمدي �صمري مو�صى �مل�صلماين 9

2000/10/29�لقد�ص23 �صادي ح�صن عبد �هلل �صويل10

2000/11/1�لقد�ص27 حممد حممود �حلروب11

2000/11/2حزما17 خالد حممد �أحمد رزق12

2000 حزما19 حممود عبد �جلو�د �صعيد13

2000حزما15 ر�مي �أحمد عمر�ن مطاوع14

2000/11/9�لقد�ص52 رحمة ر�صيد �صاهني15

2000/11/9�لقد�ص52 عزيزة حممود دنون16

2000/12/8 �صعفاط26 عمار �صمري �مل�صني17

2000/12/8خميم قلنديا28 �صامح عبد �لكرمي �ملالعبي18

2000/12/13�لقد�ص26 عبا�ص عثمان �لعويوي19

2000/12/31�لقد�ص20 حترير �صليمان رزق20

2001

2001/3/29�لثوري20 رجب جماهد21

2001/6/1حزما17 �أحمد �صالح �أبو �حللو22

2001/6/3�لقد�ص27 مازن �جلوالين23

2001/8/5�لقد�ص30 علي �إبر�هيم �جلوالين24

�صم�ص �إبر�هيم عطا ب�صار�ت25
عاماً 

ً و�حد�

2001/8/25�لقد�ص

2001/8/28�لقد�ص26 حيدر جدوع �خلطيب26

2001/10/24�أبو دي�ص19 مرو�ن حلبية27

2001/12/2�أبو دي�ص24 نبيل حلبية28

2001/12/2�أبو دي�ص26 �أ�صامة حممد بحر29

2002

2002/1/23�لقد�ص27 عبد �لنا�رش �صو�فطة30

2002/1/25خميم قلنديا14 �صامر �صامي �لك�صبة31

2002/1/30�لقد�ص17 تامر حممد ح�صني كا�صور32
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تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شم�لرقم

2002/3/8�لقد�ص23 عماد حمدي �ل�صويف33

2002/4/9�لقد�ص24 ريا�ص عبد ذياب �صعادة34

2002/4/25�لقد�ص23 حممد عبد جميل عبد ربه35

2002/5/18جبل �ملكب30 د. حممود مو�صى زحايكة36

2002/7/10�لقد�ص70 حممود ب�صري37

2002/8/4جبل �ملكب50 ن�صال عوي�صات38

2002/10/9�لعيزرية85 �صليمان �صومان �خلطيب39

2002/11/4�لقد�ص �لر�م28 فر��ص عبد �لغني ها�صم �أبو غز�لة40

2003

2003/4/16�صعفاط20 �أحمد �صالح �أحمد �الأقرع41

2003/5/19�لقد�ص42 غالب حممد عبد �جلو�د �لطويل42

2003/8/3�جليب27 �أحمد حممد �أبو غالية43

2003/9/14 خميم قنديا12 �أحمد نايف �أبو لطيفة44

2003/11/15�لقد�ص – �صعري81 حمد�ن حممود هندي �لعر�مني45

2004

2004/1/6حاجز قلنديا27 ماهر طاهر عبا�ص جابر46

2004/2/26�لقد�ص – بيت �جز�26 زكريا حممود عيد47

2004/2/27�لقد�ص22 حممد ف�صل ريان48

2004/2/27�لقد�ص60 عبد �لرحمن �إبر�هيم �أبوعيدة49

2004/3/8�لقد�ص15 خالد مو�صى هديب50

2004/4/18�لقد�ص – بدو19 �صياء عبد �لكرمي �إبر�هيم �أبو عيد51

2004/5/10�أبو دي�ص19 فادي �صعالن خ�رش بحر52

2004/6/6قلنديا )مقعد(31 عرفات �إبر�هيم ح�صني يعقوب53

2004/7/4عني كارم26 حممد ن�صار حممد �ل�صو�هني54

2004/8/11�لقد�ص60 �صالح �أبو �صنينة55

2004/8/15�صعفاط40 جمال مالك ب�صري �أبو عي�صى56

2004/11/4�لقد�ص59 حممد ح�صن عبد �جلو�د �أبو هدو�ن57
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جدول رقم )9(: عمليات املقاومة يف مدينة القد�س 

13
ما بني النتفا�شة الثانية )2005( والنتفا�شة الثالثة )2014(

البلدةال�شم 
تاريخ 

العملية

نوع 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات 

خلية وحدة 

حترير �الأ�رشى:

21 �أو 

2005/9/27
خطف وقتل

مقتل �صابط 

��صتخبار�ت

عنو�ن �ل�صابط: �لقد�ص/ 

م�صتوطنة ب�صجات زئيف

نقطة �النطالق نحو �لعمل: 

�خلان �الأحمر/ مي�صور �أدوميم

مّت خطف �ل�صابط

�صا�صون نور�ئيل �إىل ر�م �هلل 

ومن ثم قتله و�إلقائه يف بيتونيا

تبنتها كتائب �لق�صام

ر�م �هلليا�رش �صالح

حممد عمر 

�لرحمي
�لبرية

�صعيد نا�رش 

عر�ر

قر�وة

بني زيد

عبد �هلل نا�رش 

عر�ر

قر�وة

بني زيد

عبد �هلل �ل�صاللدة
قر�وة

بني زيد

�لقد�ص/ جبععالء حممد �صليم

عالء ه�صام

�أبو دهيم
2008/3/6جبل �ملكب

طعن 

و�إطالق نار

مقتل 8 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 30

مدر�صة هر�ف �لتلمودية يف 

حّي كريات مو�صيه

غربي �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

ح�صام �إبر�هيم 

دويات
2008/7/2�صور باهر

دع�ص 

باجلر�فة

مقتل 3 �أو 4 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 44

غربي �لقد�ص

كتائب �أحر�ر �جلليل، 

تبنتها جمموعة عماد مغنية

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
13

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام.
)مّت �لدخول �إليه ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(.

• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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البلدةال�شم 
تاريخ 

العملية

نوع 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات 

2009/3/5�أم طوباغ�صان �أبو طري
دع�ص 

باجلر�فة
غربي �لقد�ص�إ�صابة �رشطيني

حممد عبد �ل�صالم 

عابدين

�لعيزرية - 

بيت حنينا
�إ�صابة �رشطينيدع�ص 2009/4/19

مفرتق حزما

تبنتها كتائب �لق�صام

2009/7/24)غري متوفر(
دع�ص 

باجلر�فة

�إ�صابة 24 

ً م�صتوطنا
غربي �لقد�ص

دع�ص2009/9/22)غري متوفر(
�إ�صابة 19 

ً م�صتوطنا

دع�ص2009/12/27)غري متوفر(

�إ�صابة �رشطي 

وم�صتوطن 

�إ�رش�ئيليني

�إ�صابة �رشطيني دع�ص2010/6/11)غري متوفر(

يون�ص �أحمد 

حممود �لرد�يدة 

�لعبيدي

بيت حنينا 

�لتحتا
2013/10/17

�قتحام 

مع�صكر 

بجر�فة

�إ�صابة جندي

مع�صكر ر�مة �صمال بلدة �لر�م،

�ل�صهيد �صقيق �ل�صهيد مرعي 

رد�يدة �لذي قام بعملية 

م�صابهة يف �صنة 2009

2010/10/11�صعفاطزياد �جلوالين 

��صتباه 

مبحاولة 

دع�ص 

عنا�رش من 

�ل�رشطة 

�الإ�رش�ئيلية

ال �إ�صابات

�لقد�ص، و�د �جلوز

�صبق �حلادث توتر �صديد 

نتيجة منع �الحتالل �مل�صلني 

من �صالة �جلمعة يف

�مل�صجد �الأق�صى

خلية:

2014/9/13
قذف مركبة 

باحلجارة
مقتل م�صتوطن

جبل �ملكب، 

م�صتوطنة �آرمون هانت�صيف،

وقد �صحبت �ل�صلطات �إقامات 

�ملنفذين

عبد حممود 

دويات
�صور باهر

حممد �صالح

�أبو كف
�صور باهر

وليد فار�ص 

�الأطر�ص
�صور باهر
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جدول رقم )10(: ال�شهداء املقد�شيون ما بني النتفا�شة الثانية )2005( والنتفا�شة 

14
الثالثة اأو انتفا�شة القد�س )2014(

تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شمالرقم

ًكندة بهاء عمر �ل�رشباتي1 2005/2/6�صعفاطعاماً و�حد�

2005/11/10�لقد�ص30 �صمري ربحي �أحمد د�ري2

2006/5/13�صعفاط42 عمر ر�صيد �أبو كامل3

2006/5/23�أبو دي�ص52 �صحادة �أحمد �صحادة خناف�صة4

2007/1/4�صعفاط29 جمال جميل عبد �جلليل جويل�ص5

2007/1/17عناتا10 عبري ب�صام عبد ربه عر�مني6

2007/2/1�لبلدة �لقدية باب حطة17 طه حممد �صبحي �الأجلاوي7

2007/2/9بيت حنينا60 ي�رشى حممد �لطويل �لرجبي8

2007/3/7�لقد�ص35 و�ئل يو�صف كر�وي 9

2007/5/26جبل �ملكب23 ممدوح حممد �صقري�ت10

2007/5/26جبل �ملكب23 حممود ناجي هل�صة11

2007/5/26جبل �ملكب16 �أن�ص د�ود عوي�صات12

2008/3/6جبل �ملكب21 عالء ه�صام �أبو دهيم13

2008/7/2�صور باهر30 ح�صام �إبر�هيم تي�صري دويات14

2009/3/5�أم طوبا30غ�صان �أبو طري15

2010/9/22و�دي حلوة، �صلو�ن32�صامر �رشحان16

2010/10/11�صعفاط30زياد �جلوالين17

2011/5/13�صلو�ن، ر�أ�ص �لعمود16ميالد �صعيد عيا�ص18

2011/8/1خميم قلنديا27علي خليفة19

2011/8/1خميم قلنديا22معت�صم عي�صى عدو�ن20

2013/10/17بيت حنينا �لتحتا30 يون�ص �أحمد �لرد�يدة �لعبيدي21

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
14

• وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• هيئة �ل�صهد�ء و�جلرحى �لفل�صطينية.
• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.
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تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شمالرقم

2013/11/28خميم قلنديا22 حممود وجيه عو�د 22

2014/2/25�صجن ديكل يف بئر �ل�صبع47 جهاد عبد �لرحمن �لطويل23

2014/6/15عناتا16 عمار عز�م عبد �لنبي �لنت�صة24

2014/6/25خميم قلنديا22 م�صطفى �أ�صالن25

جدول رقم )11(: عمليات املقاومة يف النتفا�شة الثالثة

)الهبة الأوىل والثانية: 2014/7/2–2015( 

15
اإح�شاء عمليات املقاومة: اإطالق النار، الدع�س، الطعن

تاريخ العمليةالإ�شابات يف العدونوع العمليةالبلدةالعمرال�شم

الهبة الأوىل: متوز/ يوليو 2014

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك 

5 عمليات �إلقاء 
عبو�ت نا�صفة

عملية �إطالق نارتقدير�ت جهاز �ل�صاباك 

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك

77 عملية �إلقاء 

زجاجات حارقة

الهبة الأوىل: اآب/ اأغ�شط�س 2014

جبل �ملكب23حممد نايف جعابي�ص

دع�ص بجر�فة

مبحاذ�ة

�ل�صيخ جر�ح

غرب �لقد�ص

 �صارع مو�صيه ز�ك

مقتل م�صتوطن 

و�إ�صابة ثالثة 

�آخرين

2014/8/4

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك 

4 عمليات طعن
�إحد�ها يف �لطور

2014/8/4�إ�صابة م�صتوطن

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
15

• موقع �رش�يا �لقد�ص )مّت �لدخول �إليه ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(.
• موقع وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين.

• هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين.
• �صحيفة القد�س.

• �صحيفة الأيام.
• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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تاريخ العمليةالإ�شابات يف العدونوع العمليةالبلدةالعمرال�شم

)غري متوفر(

عملية �إطالق نار

على جبل �مل�صارف 

جنوب �رشق 

�جلامعة �لعبية

�إ�صابة جندي 

�إ�رش�ئيلي

2014/8/4

)غري متوفر(
عملية دع�ص

�صمال �لقد�ص
2014/8/4�إ�صابة 3 م�صتوطنني

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك
66 عملية �إلقاء 

زجاجات حارقة

�صهرياً

ت�رشيح �صادر عن 

رئي�ص بلدية �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي نري بركات 

5,000 حادث �إلقاء 

حجارة 

�صهرياً

الهبة الأوىل: ت�رضين الأول/ اأكتوبر 2014

عبد �لرحمن �إدري�ص 

حممد يحيى �ل�صلودي
�صلو�ن20

دع�ص

يف حمطة حافالت يف 
حّي �ل�صيخ جر�ح – 

خّط �لهدنة

مقتل �إ�رش�ئيليني 

�ثنني و�إ�صابة

8 �آخرين
2014/10/22

معتز �إبر�هيم خليل 

حجازي
�لثوري32 

�إطالق نار

�أمام مركز بيجن 

للموؤمتر�ت غرب 

�لقد�ص

�إ�صابة م�صتوطن 

بجروح خطرية

2014/10/29

الهبة الأوىل: ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2014

�إبر�هيم حممد د�ود 

�لعكاري
48

خميم 

�صعفاط

دع�ص

يف حمطة حافالت يف 
�ل�صيخ جر�ح

مقتل �صابط 

وم�صتوطن و�إ�صابة 

12 �آخرين
2014/11/5

عملية مزدوجة:

�إطالق نار وطعن

يف معهد ديني يف 
حّي هار نوف يف 

بلدة دير يا�صني

غرب �لقد�ص

2014/11/18مقتل 5 و�إ�صابة 13 جبل �ملكب22عدي عبد �أبو جمل 

جبل �ملكب27غ�صان حممد �أبو جمل
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تاريخ العمليةالإ�شابات يف العدونوع العمليةالبلدةالعمرال�شم

)غري متوفر(

طعن

�أمام مدر�صة ”عودة 

�الأبناء“ �لدينية 

غرب �لقد�ص

�إ�صابة حاخام 

ومر�فقه 
2014/11/24

)غري متوفر(
طعن

يف �لبلدة �لقدية
2014/11/25�إ�صابة م�صتوطن

الهبة الأوىل: كانون الأول/ دي�شمرب 2014

�لعيزرية16�إبر�هيم �صليم �أبو �صنينة

طعن يف

�صوبر ماركت ر�مي 

ليفي يف مي�صور 

�أدوميم

�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2014/12/3

)غري متوفر(
طعن

يف �لبلدة �لقدية
�إ�صابة �رشطيني 

�إ�رش�ئيليني
2014/12/26

الهبة الأوىل: الأ�شهر ما بني كانون الثاين/ يناير واآب/ اأغ�شط�س 2015

حممد حممود عبد �لرز�ق 

�ل�صالية
22

ر�أ�ص 

�لعمود

دع�ص وحماولة 

طعن

�إ�صابة 5 جنود 

�إ�صافة �إىل 

م�صتوطنني �ثنني

2015/3/6

)غري متوفر(
عملية دع�ص

يف حّي �لطور
�إ�صابة 3 عنا�رش 

من �ل�رشطة
2015/4/25

�لطور17علي حممد �أبو غنام

��صتباه مبحاولة 

طعن

على حاجز �لزعيم 

�رشق �لقد�ص

2015/4/25ال �إ�صابات

جبل �ملكب41عمر�ن عمر �أبو دهيم

��صتباه بالدع�ص

يف حّي �لطور
2015/5/20�إ�صابة �رشطيني 

20 جون قاقي�ص
�لبلدة 

�لقدية

طعن

يف �لبلدة �لقدية
�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/5/25

18يا�رش يا�صني �لطروة
بلدة 

�ل�صعري

طعن

باب �لعمود

�إ�صابة جندي 

�إ�رش�ئيلي
2015/6/21

2015/7/21�إ�صابة جنديطعن�خلليل)غري متوفر(

)غري متوفر(
طعن يف ميد�ن �صفر 

غرب �لقد�ص
2015/7/22�إ�صابة م�صتوطن
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بدو52 ر�ئد �أبو بدو�ن

دع�ص

يف �صارع 60 حماذ�ة 
قرية �صنجل

2015/8/6�إ�صابة 3 جنود

الهبة الثانية: ت�رضين الأول/ اأكتوبر 2015

19 مهند �صفيق حلبي
�رشد�/

ر�م �هلل

عملية طعن

يف �لبلدة �لقدية من 
�لقد�ص

مقتل م�صتوطنني 

و�إ�صابة �ثنني 

�آخرين

2015/10/3

فادي �صمري م�صطفى 

علون 
�لعي�صوية19

��صتباه يف حماولة 

طعن يف �صوق 

�مل�رش�رة

باب �لعمود

2015/10/4ال �إ�صابات

�رشوق �صالح �إبر�هيم 

دويات
�صور باهر18 

مهاجمة م�صتوطن

�لبلدة �لقدية
2015/10/7ال �إ�صابات

15�صبحي �أبو خليفة
خميم 

�صعفاط

عملية طعن

يف �لتلة �لفرن�صية
�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/10/7

ثائر عبد �ل�صالم

�أبو غز�لة 
كفر عقب19

عملية طعن و�إطالق 

نار يف تل �أبيب

�إ�صابة جمندة 

�إ�رش�ئيلية طعناً 

مبفك و��صتالب 

�صالحها و�إ�صابة

3 �إ�رش�ئيليني 
بالر�صا�ص 

2015/10/8

)غري متوفر(
عملية طعن

يف م�صتوطنة 
�صموئيل هنيفي

2015/10/9�إ�صابة م�صتوطن

كفر عقب16�إ�صحق قا�صم بدر�ن

عملية طعن، �صوق 

�مل�رش�رة 
2015/10/10�إ�صابة م�صتوطن

22 حممد �صعيد حممد علي
خميم 

�صعفاط

عملية طعن

يف باب �لعمود

مقتل جندي 

و�إ�صابة ثالثة 

�آخرين

2015/10/10

�إلقاء عبوة نا�صفة جبل �ملكب31�إ�رش�ء جعابي�ص

�إ�صابة جندي 

بحروق، �أو ال 

�إ�صابات

2015/10/11

�لقد�ص16 مرح باكري

حماولة طعن

2015/10/12ال �إ�صاباتيف �ل�صيخ جر�ح
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تاريخ العمليةالإ�شابات يف العدونوع العمليةالبلدةالعمرال�شم

جبل �ملكب18م�صطفى عادل �خلطيب
حماولة طعن يف باب 

�الأ�صباط
2015/10/12ال �إ�صابات

عملية طعنعملية مزدوجة:

يف م�صتوطنة 
ب�صجات زئيف 

�رشق �لقد�ص

�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني بجروح 

متو�صطة

2015/10/12 بيت حنينا15ح�صن خالد منا�رشة

بيت حنينا13�أحمد �صالح منا�رشة

حممد نظمي عليان 

�صما�صنة

قطنة23

عملية طعن و��صتباه 

بخطف جندي

يف �صارع يافا

�إ�صابة جندي 

وم�صتوطن
2015/10/12

جبل �ملكب33عالء �أبو جمل
عملية دع�ص وطعن

غرب �لقد�ص

مقتل �حلاخام 

ي�صعياهوكر�ص 

ب�صكي و�إ�صابة 

م�صتوطنني �ثنني 

مات �أحدهما الحقاً

2015/10/13

�لعيزرية22معتز عطا �هلل قا�صم

عملية طعن

يف مفرتق جبع/ 
حزما

�إ�صابة جمندة 

ب�صكني م�صمومة
2015/10/13

عملية مزدوجة:
عمليتا طعن و�إطالق 

نار

بني جبل �ملكب 

وم�صتوطنة �آرمون 

هانت�صيف

مقتل �إ�رش�ئيليني 

)يعتقد �أن �أحدهما 
�صابط �أمني كبري( 

و�إ�صابة 9 �آخرين

2015/10/13 جبل �ملكب22بهاء عليان

جبل �ملكب33بالل �أبو غامن

كفر عقب22طارق �لدويك

عملية طعن

يف حّي رعنانا يف
تل �أبيب

2015/10/13�إ�صابة 4 م�صتوطنني

�أحمد فتحي حممد

�أبو �صعبان

22
ر�أ�ص 

�لعمود

��صتباه يف حماولة 

طعن 

يف �ملحطة �ملركزية 
غرب �لقد�ص

�دعاء باإ�صابة 

م�صتوطنة
2015/10/14

�خلليل18با�صل ب�صام ر�غب �صدر
��صتباه يف �لطعن يف 

باب �لعمود

�دعاء باإ�صابة 

جندي
2015/10/14
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جبل �ملكب 16معتز �أحمد عوي�صات

��صتباه يف حماولة 

طعن

 يف م�صتوطنة
 �آرمون هانت�صيف

جبل �ملكب

2015/10/17ال �إ�صابات

قطنة23عمر حممد �لفقيه
طعن جندي

يف حاجز قلنديا
2015/10/17�إ�صابة جندي

�أحمد حمادة يو�صف 

قنيبي
2015/10/30�إ�صابة م�صتوطنكفر عقب23

الهبة الثانية: ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2015

15)غري متوفر(
طعن 

يف �صمال �لقد�ص
2015/11/8�إ�صابة جندي

�لعي�صوية17حممد عبد علي منر

��صتباه طعن

يف باب �لعمود، 
�مل�رش�رة

2015/11/10�إ�صابة حار�صي �أمن

2015/11/16ال �إ�صابات�إطالق نارخميم قلنديا 28�أحمد �صبحي �أبو �لعي�ص

خلية بقيادة �أحمد جمال 

مو�صى عز�م
�لتخطيط لعمليات قلقيلية24

��صت�صهادية )معمل 

يف �أبو دي�ص(
2015/11ال �إ�صابات

�ملقد�صي/ حازم زياد 

عمر�ن �صندوقة
23

�لبلدة 

�لقدية

�أبو دي�ص)غري متوفر(

دع�ص 

يف حاجز ع�صكري 
يف �أبو دي�ص

2015/11/20�إ�صابة جندي 

ر�م �هلل32�صادي حممد خ�صيب

�صدم مركبة 

وحماولة طعن يف 

مفرتق

كفار �أدوميم/

�خلان �الأحمر

2015/11/22�إ�صابة م�صتوطن 

قطنة20�أحمد جمال حممد طه

طعن 

يف حمطة وقود 
غرب ر�م �هلل

مقتل جندي 

و�إ�صابة جمندة 
2015/11/23
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عملية مزدوجة:

طعن

يف �صارع يافا
�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/11/23 خميم قلنديا14هديل وجيه عّو�د

خميم قلنديا16نورهان �بر�هيم عّو�د

فادي حممد حممود 

خ�صيب
ر�م �هلل28

عملية دع�ص

كفار �أدوميم/

�خلان �الأحمر 

�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/11/27

ب�صيم عبد �لرحمن 

�صالح
نابل�ص38

عملية طعن

يف �لبلدة �لقدية من 
�لقد�ص

2015/11/29�إ�صابة جندي 

الهبة الثانية: كانون الأول/ دي�شمرب 2015

�أبو دي�ص30مازن ح�صن عريبة بحر

�إطالق نار 

يف حاجز ع�صكري 
على مفرتق حزما 

�رشق �لقد�ص

2015/12/3�إ�صابة جندي

عز �لدين ر�يق عبد �هلل 

رد�د 
21

�صيد� 

�صمال 

طولكرم

طعن يف مفرتق 

�مل�رش�رة مع �صارع 

�الأنبياء غرب �لقد�ص

�إ�صابة جندي 

�إ�رش�ئيلي يف �لوحدة 

�خلا�صة

2015/12/3

بيت حنينا21عمر يا�رش ��صكايف

دع�ص وطعن 

يف �صارع �إيرما يف 
�لقد�ص �لغربية 

�أ�صيب م�صتوطن 

نتيجة �لدع�ص، ثم 

�أ�صيب م�صتوطنان 

بالطعن

2015/12/6

عبد �ملح�صن �صاهر 

21ح�صونة 
بيت حنينا

�خلليل

دع�ص، حمطة 

حافالت بالقرب 

من حمطة �لبا�صات 

�ملركزية على ج�رش 

هميتارمي غرب 

�لقد�ص

�إ�صابة 14 

م�صتوطناً،

�إ�صابة �ثنان منهم 

خطرية

2015/12/14

2015/12/15ال �إ�صابات��صتباه بالطعنكفر عقب)غري متوفر(
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�أحمد ح�صن علي 

جحاجحة 

وم�صاركة �آخر من

مدينة �لبرية

23
خميم 

قلنديا

2015/12/16�إ�صابة 3 جنوددع�ص و�إطالق نار

�لثوري15منار �ل�صويكي

��صتباه مبحاولة 

طعن

يف حارة �ليهود يف 
�لبلدة �لقدية

2015/12/21ال �إ�صابات

عملية مزدوجة:

طعن

يف باب �خلليل/ 
�صارع يافا

مقتل م�صتوطنني 

و�إ�صابة �ثنني 

�آخرين

2015/12/23
عنان حممد �صالح

�أبو حب�صة
21

خميم 

قلنديا

21عي�صى يا�صني ع�ّصاف
خميم 

قلنديا

22و�صام نا�رش �أبو غويلة
خميم 

قلنديا

دع�ص

حاجز جبع

2015/12/24�إ�صابة جندي

26م�صعب حممود �لغز�يل

و�د قدوم/ 

ر�أ�ص 

�لعمود

��صتباه بالطعن

يف مفرتق
باب �خلليل

�صارع يافا

2015/12/26

�لعيزرية33�صعيد فاروق حممد قمبز 

طعن جندي

يف �صارع هت�صفي 
قرب �ملحطة 

�ملركزية �صارع يافا

2015/12/27�إ�صابة جندي

�دعاء �الحتالل باكت�صاف 

�أ�صلحة

يف ر�أ�ص 
�لعمود 

وباب 

�ل�صاهرة

2015/12/29ال �إ�صاباتتخزين �أ�صلحة

2015/12/29�إطالق نار ر�صا�صبيت دقو)غري متوفر(
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16
 جدول رقم )12(: ال�شهداء املقد�شيون يف النتفا�شة الثالثة )2014–2015(

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

�شهداء الهبة الأوىل من النتفا�شة الثالثة: 2014/7/2–2015/10/1

17 حممد ح�صني �أبو خ�صري، �صعفاط1
حر�ص م�صتوطنة قرب 

�صعفاط
2014/7/2

2014/7/21�لر�م22 حممود حامت �ل�صو�مرة، �لر�م2

2014/7/24خميم قلنديا17 حممد زياد �الأعرج، خميم قلنديا3

2014/8/4غربي �لقد�ص23حممد نايف جعابي�ص، �صور باهر4

2014/8/28�لطور�أ�صبوعانهنادي �أبو �صبيتان، �لطور5

2014/9/7و�دي �جلوز14حممد عبد �ملجيد �صنقرط، و�د �جلوز6

2014/10/22�ل�صيخ جر�ح20عبد �لرحمن �إدري�ص �ل�صلودي، �صلو�ن7

2014/10/29�لثوري32معتز �إبر�هيم خليل حجازي، �لثوري8

2014/11/5�ل�صيخ جر�ح48�إبر�هيم حممد �لعكاري، خميم �صعفاط9

2014/11/17غرب �لقد�ص32 يو�صف �لرموين، بيت حنينا10

2014/11/18غرب �لقد�ص22عدي عبد �أبو جمل، جبل �ملكب11

2014/11/18غرب �لقد�ص27غ�صان حممد �أبو جمل، جبل �ملكب12

2014/12/3�خلان �الأحمر16�إبر�هيم �صليم �أبو �صنية، �لعيزرية13

2014/12/16خميم قلنديا21حممود عبد �هلل عدو�ن، خميم قلنديا14

2014/12/30�لبلدة �لقدية70حممد ح�صيمة، �لبلدة �لقدية15

2015/4/25�لطور17علي حممد �أبو غنام، �لطور16

2015/5/20غرب �لقد�ص41عمر�ن عمر �أبو دهيم، جبل �ملكب17

2015/6/21باب �لعمود18يا�رش يا�صني �لطروة، �ل�صعري18

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
16

• �صهد�ء حمافظة �لقد�ص، وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• هيئة �ل�صهد�ء و�جلرحى �لفل�صطينية.
• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.



352

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

 �شهداء الهبة الثانية: 2015/10/1–2015/12/31

2015/10/3�لبلدة �لقدية يف �لقد�ص19 مهند �صفيق �صلبي، �رشد� ر�م �هلل1

2015/10/4�مل�رش�رة، �صارع �الأنبياء19 فادي �صمري م�صطفى علون، �لعي�صوية 2

2015/10/8خميم �صعفاط20 و�صام جمال فرج �ملن�صي، خميم �صعفاط3

4
ثائر عبد �ل�صالم خ�رش �أبو غز�لة،

�لبلدة �لقدية، كفر عقب
2015/10/8تل �أبيب 23 

2015/10/9خميم �صعفاط22 �أحمد جمال �صالح، خميم �صعفاط5

2015/10/10باب �لعمود25 حممد �صعيد علي، خميم �صعفاط6

2015/10/10باب �لعمود، �مل�رش�رة16 �إ�صحق قا�صم بدر�ن، كفر عقب7

2015/10/12باب �الأ�صباط18 م�صطفى عادل �خلطيب، جبل �ملكب8

2015/10/12م�صتوطنة ب�صجات زئيف15 ح�صني �ملنا�رشة، بيت حنينا9

23 حممد نظمي عليان �صما�صنة، قطنة10
�صارع يافا،

�ملحطة �ملركزية
2015/10/12

2015/10/13جبل �ملكب/ غربي �لقد�ص33 عالء �أبو جمل، جبل �ملكب11

2015/10/13جبل �ملكب/ غربي �لقد�ص22 بهاء حممد عليان، جبل �ملكب12

2015/10/14�صارع يافا غربي �لقد�ص23 �أحمد فتحي حممد �أبو �صعبان، ر�أ�ص �لعمود13

2015/10/17جبل �ملكب16 معتز �أحمد عوي�صات، جبل �ملكب14

2015/10/17حاجز قلنديا23 عمر حممد �لفقيه، قطنة15

2015/10/18حاجز �لعي�صوية56 هدى حممد دروي�ص، �لعي�صوية16

22 معتز عطا هلل قا�صم، �لعيزرية17
مفرتق جبع،

م�صتوطنة �آدم
2015/10/21

2015/10/29حاجز جبل �ملكب52 ندمي �صقري�ت، جبل �ملكب18

23 �أحمد حمادة يو�صف قنيبي، كفر عقب19
�صارع بارليف،

حّي �ل�صيخ جر�ح
2015/10/30

2015/11/10باب �لعمود، �مل�رش�رة17 حممد علي عبد منر، �لعي�صوية20

2015/11/16خميم قلنديا17 ليث �أ�رشف منا�رشة، خميم قلنديا21

2015/11/16خميم قلنديا28 �أحمد �صبحي �أبو �لعي�ص، خميم قلنديا22

2015/11/19حي �لبالوع، �لبرية19 حممود �صعيد حممود عليان، عناتا23
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تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

2015/11/23�صارع يافا16 هديل وجيه عّو�د، خميم قلنديا24

20 �أحمد جمال حممد طه، قطنة25
�صارع 443 يف حمطة 

للوقود
2015/11/23

2015/11/26قطنة21 يحيى ي�رشي طه، قطنة26

2015/11/27�خلان �الأحمر25 فادي حممد حممود خ�صيب، ر�م �هلل27

2015/11/29ر�أ�ص �لعمود17 �أين �صميح �لعبا�صي، ر�أ�ص �لعمود28

2015/12/3مفرتق حزما37 مازن ح�صن عربية، �أبو دي�ص29

2015/12/3باب �لعمود، �مل�رش�رة21 عّز �لدين ر�يق عبد �هلل رّد�د، طولكرم30

21 عامر يا�رش �صكايف، بيت حنينا31
يف �صارع �إرييا / �ملحطة 

�ملركزية، غربي �لقد�ص
2015/12/6

32
عبد �ملح�صن �صاهر ح�صونة، �خلليل،

بيت حنينا
 21

حمطة حافالت، ج�رش 

�الأوتار غربي �لقد�ص
2015/12/14

2015/12/16خميم قلنديا21 �أحمد ح�صن جحاجحة، خميم قلنديا33

2015/12/23�صارع يافا/ باب �خلليل21 عنان حممد �أبو حب�صة، خميم قنديا34

2015/12/23�صارع يافا/ باب �خلليل21 عي�صى يا�صني ع�ّصاف، خميم قلنديا35

2015/12/24خميم قلنديا24 بالل عمر ز�يد، خميم قلنديا36

2015/12/24مفرتق جبع22 و�صام نا�رش �أبو غويلة، خميم قلنديا37

2015/12/26�صارع يافا/ باب �خلليل26 م�صعب حممود �لغز�يل، و�د قدوم38

جدول رقم )13(: ال�شهداء املحتجزة جثامينهم يف النتفا�شة الثالثة )2014–2016(17

ت�شليم اجلثمان البلدة تاريخ ال�شت�شهاد العمرال�شم الرباعيالرقم

2014/12/25جبل �ملكب272014/11/18غ�صان حممد �أبو جمل1

2014/12/25جبل �ملكب222014/11/18عدي عبد �أبو جمل2

192015/10/18ثائر عبد �ل�صالم �أبو غز�لة3
كفر عقب/

�لقد�ص �لقدية
2015/12/23

2016/1/4كفر عقب162015/10/10�إ�صحق قا�صم بدر�ن 4

  مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن ، 2015/12/25.
17
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ت�شليم اجلثمان البلدة تاريخ ال�شت�شهاد العمرال�شم الرباعيالرقم

2016/1/4خميم �صعفاط192015/10/10حممد �صعيد حممد علي5

2016/1/11جبل �ملكب172015/10/12م�صطفى عادل �خلطيب6

بيت حنينا152015/10/12ح�صن خالد منا�رشة7

جبل �ملكب222015/10/13بهاء حممد عليان8

جبل �ملكب322015/10/13عالء د�ود �أبو جمل9

10
202015/10/14با�صل ب�صام �صدر

�خلليل )��صت�صهد 

يف �لقد�ص(

2016/2/14�صلو�ن232015/10/14�أحمد فتحي �أبو �صعبان11

جبل �ملكب162015/10/17معتز �أحمد عوي�صات 12

2016/1/4كفر عقب222015/10/30�أحمد حمادة قنيبي13

�لعي�صوية372015/10/10حممد عبد منر 14

2015/12/18قلنديا142015/11/23هديل وجيه عو�د15

2015/12/31قطنة212015/11/23�أحمد جمال طه16

2015/12/29�أبو دي�ص372015/12/3مازن ح�صن عربية17

�صيد� طولكرم212015/12/3عّز �لدين ر�يق رّد�د18

2016/3/21بيت حنينا212015/12/6عامر يا�رش �صكايف19

212015/12/14عبد �ملح�صن �صاهر ح�صونة20
�خلليل،

بيت حنينا
2016/1/4

2015/12/31خميم قلنديا212015/12/16�أحمد ح�صن علي جحاجحة21

2014/12/31خميم قنديا212015/12/23عنان حممد �صالح �أبو حب�صة22

2015/12/31خميم قلنديا212015/12/23عي�صى يا�صني ع�ّصاف23

خميم قلنديا242015/12/24بالل عمر ز�يد 24

2015/12/31خميم قلنديا222015/12/24و�صام نا�رش �أبوغويلة25

2016/2/29ر�أ�ص �لعمود262015/12/26م�صعب حممود �لغز�يل26

2016/2/23�لقبيبة202016/2/14 عمر حممد �أحمد عمرو27

2016/2/23�لقبيبة202016/2/14 من�صور يا�رش �رش�ونة28

خميم قلنديا2016/2/19حممد زياد �أبو خلف29
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جدول رقم )14(: املوؤ�ش�شات املقد�شية التي اأغلقها الحتالل الإ�رضائيلي

خالل الفرتة 1967–182015

عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

فرتة ما بعد احتالل القد�س 1967–1987

�لبلدة �لقدية1967/6/29بلدية �لقد�ص )�أمانة �لعا�صمة(1

�لقد�ص1967�ملحاكم �لعربية ) جميع �ملحاكم(2

�لقد�ص1967�مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية3

�صارع �صالح �لدين1967بريد �لقد�ص )�أ�صبح مركز لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية(4

حي �ل�صيخ جر�ح1967�مل�صت�صفى �حلكومي5

�لقد�ص1970م�صت�صفى �صبافورد لالأطفال6

حة �لعامة7 حي باب �ل�صاهرة1973مكاتب مديرية �ل�صِّ

�لقد�ص1973/5/16د�ئرة �ل�صوؤون �الجتماعية8

ل9 �لقد�ص1979مركز مكافحة �ل�صِّ

�لقد�ص1980�صحيفة �لب�صري10

11
مكتب �لقد�ص للرتجمة و�خلدمات �ل�صحفية

)جملة �لعودة(
�لقد�ص1982/9/13

�لقد�ص1983جملة �ل�رش�ع12

�لقد�ص1985/9/9مكتب �ملنار لل�صحافة و�الإعالم و�لن�رش13

�لبلدة �لقدية 1985/5/10م�صت�صفى �لهو�صبي�ص14

�لقد�ص1985بنك �لدم15

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
18

• وكالة وفا )مّت �لدخول �إىل �ملوقع يف 2016/1/16(.
�لقد�ص،  يف  �لفل�صطينيني  حقوق  عن  للدفاع  �الأهلي  �الئتالف  )�لقد�ص:  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ش�شات  دليل   • 

.)2007     

/www.jcser.org )مّت �لدخول  2012/4/16، �نظر:   • مركز �لقد�ص للحقوق �الجتماعية و�القت�صادية، �لقد�ص، 
    �إىل �ملوقع يف 2016/1/17(.

1993 وحتى  �أو�صلو  “�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، من   • جمال مو�صى منر حاج علي، 
    2010، وتاأثريها على مفاو�صات �حلل �لد�ئم،” �ص 122.
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عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح1986�صحيفة �مليثاق16

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح1986جملة �لعهد17

�لقد�ص1986جملة �لدرب18

فرتة ما بني 1987–2000

�لقد�ص311988 مدر�صة �إعد�دية وثانوية خا�صة19

�لقد�ص1988/7/31جمعية �لدر��صات �لعربية20

بيت حنينا1988/8/25جممع �لنقابات �ملهنيني21

�صارع �ليعقوبي1988/8/28�حتاد �جلمعيات �خلريية22

�لقد�ص1988/9/30جملة �لعودة – عربي �إجنليزي23

�ل�صيخ جر�ح1995/7/10جمل�ص �الإ�صكان �لفل�صطيني24

�لقد�ص1995/7/10د�ئرة �الإح�صاء �لفل�صطيني25

�لقد�ص1995/8/25�ملركز �جلغر�يف �لفل�صطيني26

�لقد�ص1995/8/25�ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية للتدريب �ملهني27

�لقد�ص1995/8/25د�ئرة �ل�صباب و�لريا�صة28

�لقد�ص1995/8/28مركز �ل�صحة �لفل�صطيني29

�لقد�ص1997د�ئرة تنمية �ل�صباب30

�لقد�ص1997ر�بطة �أندية �لقد�ص31

فرتة ما بني 2001–2015

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2001/8/10بيت �ل�رشق )�الأوريانت هاو�ص(32

�لقد�ص 2001مكتب و�إد�رة �لتعليم �لعايل33

�لقد�ص 2001مكتب �لتعاون34

35
د�ئرة �خلر�ئط ونظم �ملعلومات/

جمعية �لدر��صات �لعربية

�لقد�ص2001/8/10

�لقد�ص2001/8/10مركز �أبحاث �الأر��صي/ جمعية �لدر��صات �لعربية36

�صارع نور �لدين2001/8/10مكتب �ملوؤ�ص�صات �لوطنية37
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عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

�صارع نور �لدين2001/8/10�لغرفة �لتجارية �ل�صناعية �لعربية38

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2001/8/10نادي �الأ�صري �لفل�صطيني39

�صارع �مل�صعودي2001/8/10مركز �لقد�ص للتخطيط – جمعية �لدر��صات �لعربية40

�صارع �مل�صعودي2001/8/10د�ئرة �الأ�رشى و�ملعتقلني41

�صارع �مل�صعودي2001/8/10د�ئرة �خلدمات �الجتماعية42

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2001/8/10جمعية �لدر��صات �لعربية43

و�د �جلوز2002موؤ�ص�صة تطوير �ملجتمع44

و�د �جلوز2002/2/8مركز تطوير �مل�صاريع �ل�صغرية45

و�د �جلوز2002/2/8�ملجل�ص �الأعلى لل�صياحة46

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2002/2/8مركز �أبحاث �الأر��صي47

�صارع نور �لدين2002/5/10مكاتب �إد�رة جامعة �لقد�ص48

باب �ل�صاهرة 2002/6/5�حتاد �لغرف �لتجارية �ل�صناعية �لزر�عية �لفل�صطينية49

�صارع �الأ�صفهاين2004/4/5جمعية �لرعاية للمر�أة �لعربية50

�ل�صيخ جر�ح2004/4/4نادي �خلريجني �لعرب51

�لعيزرية2004جمعية �أ�صدقاء �الإمار�ت52

�صارع �بن بطوطة2006/1/15جمعية �لرفادة لرعاية �صوؤون �مل�صجد �الأق�صى53

�لعيزرية2006/5/31جلنة زكاة �لعيزرية54

بيت حنينا2006/7/7مركز �لدر��صات �لقطاعية55

�مل�رش�رة2006مركز �الإخاء �الإ�صالمي �مل�صيحي56

�صور باهر2007/4/15جمعية �ملنتدى �لثقايف57

�لر�م2008/2/4جلنة زكاة �لر�م58

�صور باهر2008/2/5جمعية �ملنتدى �لثقايف59

�لبلدة �لقدية2008/5/1مركز �صامد للتثقيف �ملجتمعي60

�ل�صيخ جر�ح2008/7/3جمل�ص �الإ�صكان �لفل�صطيني61

�صارع �بن بطوطة2008/12/16موؤ�ص�صة ”�قر�أ“ لرعاية �لكتاب و�ل�صنة62
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عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

�صور باهر2009/1/18جلنة زكاة �صور باهر63

�صور باهر2009/2/2مركز زيد بن ثابت64

�لبلدة �لقدية2009/7/9مركز ن�صال للعمل �ملجتمعي65

�صارع �أبو عبيدة2011/4/26م�رشح �حلكو�تي للرت�ث و�لفنون66

و�دي �جلوز2011/5/22جلنة �لرت�ث �ملقد�صية67

حي �لثوري2011/9/4مقر مدر�صة �أحمد �صامح �خلالدي68

حي �صعفاط2011/10/25جمعية �صعاع �لن�صوية69

كفر عقب2011/10/25موؤ�ص�صة �صاعد70

كفر عقب2011/10/25عمل بال حدود71

ر�أ�ص �لعمود – �صلو�ن2012/1/24جمعية �صلو�ن �خلريية72

ر�أ�ص �لعمود – �صلو�ن2012/2/28نادي �إ�صالمي �صلو�ن73

بيت حنينا2013/11/7موؤ�ص�صة �لقد�ص للتنمية74

�صارع �صالح �لدين2013/11/7مكتب موؤ�ص�صة عمارة �الأق�صى و�ملقد�صات75

�لطور2014/2/6نادي جبل �لزيتون76

�صارع �لزهر�ء2014/3/27مركز يبو�ص �لثقايف77

بيت �صفافا2014/6/19موؤ�ص�صة ”�لنماء“ للخدمات �لن�صوية78

�صور باهر2014/6/19جميعة �لزكاة و�ل�صدقات79

جدول رقم )15(: املبعدون عن مدينة القد�س خالل الفرتة 1987–192015

املبعدون اإىل مرج الزهور �شنة 1992

ال�شفة واملهنةتاريخ الإبعادالبلدةال�شمالرقم

1992/12/17بري نباال�إبر�هيم �صعيد ح�صن �أبو �صامل1
مدر�ص �ل�رشيعة يف جامعة �لقد�ص، 

ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي الحقاً

جمال حممد فرح �لطويل 2
�لبرية

بري نباال
1992/12/17ً مدر�ص، ورئي�ص بلدية �لبرية الحقا

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
19

• وكالة وفا، �صباط/ فب�ير 1994.
• موقع عرب 48، 2016/1/1.
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ال�شفة واملهنةتاريخ الإبعادالبلدةال�شمالرقم

عزيز م�صطفى �أبو ر��ص 3
�صانور

بري نباال
1992/12/17

مدر�ص، ودكتور يف جامعة �لقد�ص 

الحقاً

ماهر ربحي منر عبيد 4
�خلليل 

�لّر�م
1992/12/17

مدر�ص يف مدر�صة �الأمة، وع�صو 

�ملكتب �ل�صيا�صي يف حما�ص الحقاً

1992/12/17�لّر�مو�ئل عامر �حل�صيني5
مهند�ص �إلكرتوين، ع�صو �ملجل�ص 

�لت�رشيعي الحقاً

نا�صط يف �جلهاد �الإ�صالمي1992/12/17�أبو دي�صعّز �لدين �أحمد حممود جامو�ص6

1992/12/17ًر�فاتر�يق �صاكب �إبر�هيم عمر7 مدير بنك فل�صطني الحقا

املبعدون من اأع�شاء املجل�س الت�رضيعي خالل �شنة 2010

ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني2010/5/20�أم طوباحممد حممود �أبو طري8

ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني2010/6/3�صور باهر�أحمد حممد عطون9

حممد عمر�ن طوطح10
و�دي 

�جلوز
ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني2010/6/3

خالد �إبر�هيم �أبو عرفة11
ر�أ�ص 

�لعمود
2010/6/3

وزير �صابق يف �حلكومة �لفل�صطينية 

�لعا�رشة

املبعدون من املقد�شيني )�شنة 2015 حتديداً(

12ً ن�صطاء �صيا�صيون خالل 2015�لقد�ص�إبعاد 26 مقد�صيا

جدول رقم )16(: املبعدون املقد�شيون من الأ�رضى املحررين

يف �شفقة وفاء الأحرار �شنة 202011

وجهة الإبعاداحلكمتاريخ العتقالالبلدةالعمرال�شمالرقم

غزةمدى �حلياة1986/10/18�لثوري51�إبر�هيم ح�صني عليان1

غزةمدى �حلياة1988/1/18�لطور50خالد حممد �صفيق طه2

غزةمدى �حلياة2000/8/3�لبلدة �لقدية42ريا�ص زكريا ع�صيلة3

1994/10/13ً�لبلدة �لقدية59زكريا لطفي جنيب4 غزة22 عاما

غزةمدى �حلياة1994/10/13�صعفاط50�صامر �إبر�هيم �أبو �صري5

  جلنة �أهايل �الأ�رشى و�ملحررين �ملقد�صيني.
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املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

وجهة الإبعاداحلكمتاريخ العتقالالبلدةالعمرال�شمالرقم

غزةمدى �حلياة1998/10/28�صلو�ن48�صعيب �صالح �أبو �صنينة6

غزةمدى �حلياة1986/10/16�صلو�ن49طارق د�ود حلي�صي7

غزةمدى �حلياة1986/10/16�صلو�ن56عبد �لنا�رش د�ود حلي�صي8

غزةمدى �حلياة1981/1/30�صلو�ن58فوؤ�د قا�صم عرفات �لر�زم9

2002/4/6ً�ل�صيخ جر�ح37لوؤي حممد �أحمد عودة10 غزة27 عاما

غزةمدى �حلياة1991/8/23�لبلدة �لقدية45مازن م�صطفى علوي11

1997/8/15ً�صور باهر38حممد �إبر�هيم حمادة12 غزة33 عاما

غزةمدى �حلياة1998/10/29�صلو�ن 43حممود طلب �إدري�ص13

غزةمدى �حلياة1991/8/18�لبلدة �لقدية42يو�صف مو�صى �خلال�ص14

تركيامدى �حلياة2001/1/20�لبلدة �لقدية39�آمنة جو�د علي منة15

تركيامدى �حلياة1994/8/13بيت حنينا43�أين حممد �أبو خليل16

تركيامدى �حلياة1993/9/25بيت حنينا39تي�صري حمد�ن �صليمان17

تركيامدى �حلياة1994/10/13بيت حنينا48جهاد حممد �صاكر يغمور18

1998/10/9ًبيت حنينا40 ربيع �صالمة حممد �لزغل19 تركيا27 عاما

تركيامدى �حلياة1993/9/30�لر�م43فهد �صبي �ل�صلودي20

تركيامدى �حلياة1993/6/5عناتا45 ماجد ح�صن �أبو قطي�ص21

تركيامدى �حلياة1993/6/3�صور باهر45حممود حممد عطون22

تركيامدى �حلياة1993/9/30كفر عقب44 مرو�ن حممد �أبو رميلة23

1993/6/5ًخميم �صعفاط44مو�صى حممد عكاري24 تركيا27 عاما

قطرمدى �حلياة1986/10/21ر�أ�ص �لعمود45 حازم حممد ع�صيلة25

قطرمدى �حلياة2004/9/27خميم �صعفاط45عبد �لعزيز حممد عمرو26

44 ع�صام طلعت ق�صماين27
�ل�صو�نة 

�لطور
قطرمدى �حلياة1994/8/12

قطرمدى �حلياة1996/3/26ر�أ�ص �لعمود44حممد �أين نظمي �لر�زم28

قطرمدى �حلياة1985/9/3�لبلدة �لقدية51 هاين بدوي �صعيد جابر29




