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 ″ 2021االحتالل عـام   من قبلاإلبعاد عن أماكن السكن في القدس واملسجد األقص ى  تقرير معطى لـ”

 التفصيل  املحافظة  التاريخ

 القدس  5/1/2021
املواطن: عصام نجيب )موظف في دائرة األوقاف اإلسالمية( سكان مدينة  فرضت سلطات االحتالل اإلبعاد على  

 أشهر عن املسجد األقص ى ومداخله، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق.  6القدس، ملدة 

 القدس  1/17/2021
سبوع   -سلطات االحتالل اإلبعاد على املواطن: جهاد ناصر قوس فرضت 

ُ
سكان البلدة القديمة بمدينة القدس، ملدة أ

 عن املسجد األقص ى، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق.

 القدس  1/19/2021
ديمة بمدينة القدس، ملدة سكان البلدة الق -فرضت سلطات االحتالل اإلبعاد على املواطن: رامي صالح الفاخوري 

سبوع عن املسجد األقص ى، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق. 
ُ
 أ

 القدس  1/26/2021
أشهر عن املسجد   6سكان مدينة القدس، ملدة  -فرضت سلطات االحتالل اإلبعاد على املواطن: رامي الفاخوري 

 األقص ى.

 القدس  1/27/2021
بعاد على حارسين من حراس من حراس املسجد األقص ى وسكان مدينة القدس، ملدة فرضت سلطات االحتالل اإل

سبوع عن املسجد األقص ى وهما: يزن طقش، وصامد عسلية. 
ُ
 أ

 القدس  2/2/2021
سبوع عن    -فرضت سلطات االحتالل اإلبعاد  على املواطن: محمد سليمان أبو صبيح 

ُ
سكان مدينة القدس، ملدة أ

 إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق.  املسجد األقص ى، كشرط

 القدس  2/2/2021
 بإبعاد 

ً
أشهر عن املسجد األقص ى   3من املواطنين )من حراس املسجد األقص ى( ملدة  2أصدرت سلطات االحتالل قرارا

 والطرق املؤدية إليه وهما: صامد عسلية، ويزن طافش.

 القدس  6/2/2021
 بإبعاد املواطنة: فاطمة خضر 

ً
أشهر عن املسجد  6سكان بلدة بيت حنينا، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل قرارا

 األقص ى والبلدة القديمة.

 القدس  8/2/2021

 بإبعاد املواطن: مصطفى أ
ً
رئيس لجنة رعاية املقابر اإلسالمية في مدينة   -بو زهرة أصدرت سلطات االحتالل قرارا

 عن املسجد األقص ى والبلدة القديمة بمدينة القدس، كشرط إلطالق سراحه بعد أن احتجزته  15القدس، ملدة 
ً
يوما

 في وقت سابق.

 القدس  8/2/2021

 بإبعاد املواطن: أحمد الرشق، وشقيقه خالد، 
ً
ان مخيم شعفاط بمدينة القدس، سك -أصدرت سلطات االحتالل قرارا

سبوع عن مكان سكنهما في مخيم شعفاط، ودفع كفالة مالية وقدرها 
ُ
شيكل على كل منهما وكفالة طرف  1000ملدة أ

 ثالث، كشرط إلطالق سراحهما بعد أن احتجزتهما في وقت سابق. 

 القدس  9/2/2021
 بإبعاد 

ً
سبوع عن املسجد األقص ى، كشرط  سكان مدين -مواطنين  3أصدرت سلطات االحتالل قرارا

ُ
ة القدس، ملدة أ

 إلطالق سراحهم بعد أن اعتقلتهم في وقت سابق وهم: أحمد شويات، مجد كبها، وأمير أبو العطا. 

 القدس  9/2/2021
سبوع عن املسجد 

ُ
 بإبعاد املواطن: عمار بكير )أحد حراس املسجد األقص ى(، ملدة أ

ً
أصدرت سلطات االحتالل قرارا

 كشرط إلطالق سراحه بعد أن احتجزته في وقت سابق. األقص ى، 

 بإبعاد املواطن: وحيد شبانة عن مكان سكنه في مدينة القدس، إلى محافظات الضفة.  القدس  12/2/2021
ً
 أصدرت سلطات االحتالل قرارا

 القدس  2/15/2021
 بإبعاد املواطن: نظام أبو رموز أصدرت 

ً
أشهر   6سكان مدينة القدس، ملدة  -سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن املسجد األقص ى وأبوابه.

 القدس  2/21/2021
سبوع عن   -فرضت سلطات االحتالل اإلبعاد على املواطنة: خديجة خويص 

ُ
سكان حي الطور مدينة القدس، ملدة أ

 حيطه، كشرط إلطالق سراحها بعد أن احتجزتها في وقت سابق. املسجد األقص ى وم

 القدس  2/21/2021
أيام عن املسجد األقص ى   10سكان مدينة القدس، ملدة   -فرضت سلطات االحتالل اإلبعاد على املواطن: جمال عمرو 

 وأبوابه، كشرط إلطالق سراحه بعد أن احتجزته في وقت سابق. 
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 القدس  2/22/2021

أيام  14سكان حي الطور بمدينة القدس، ملدة  -الحتالل اإلبعاد على املواطن: دانيال زهير أبو نصرة فرضت سلطات ا

 ملدة يومين، بعد أن استدعته للتحقيق في مركز التوقيف  
ً
عن مكان سكنه في حي الطور، باإلضافة لحبسه منزليا

 والتحقيق في "املسكوبية".

 القدس  2/28/2021

 عن  15سكان حي سلوان بمدينة القدس، ملدة  -إلبعاد على املواطن: يوسف علي صالح فرضت سلطات االحتالل ا
ً
يوما

شيكل، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت  5000مكان سكنه، باإلضافة إلى كفالة طرف ثالث بقيمة 

 سابق. 

 القدس  12/4/2021

 بإبعاد 
ً
سكان قرية العيساوية، لفترات متفاوتة عن    -من املواطنين  2أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

أشهر(، وأحمد محمد درباس  6مكان سكنهم وعن مدينة القدس وضواحها إلى مدينة أخرى وهما: أنور عبيد )ملدة 

 أشهر(.  4)ملدة 

 القدس  4/17/2021

 بإبعاد أصدرت سلطات االحتال
ً
أشهر عن  4سكان قرية العيساوية، ملدة   -من املواطنين  2ل في مدينة القدس، قرارا

مدينة القدس، باإلضافة إلى منعهما من التواصل مع عدد من املواطنين املقدسيين وهما: نديم الصفدي، وصالح أبو 

 عصب.

 القدس  4/18/2021
 بإ

ً
أشهر   6سكان مدينة القدس، ملدة  -بعاد املواطن: محمد أرناؤوط أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن املسجد األقص ى.

 القدس  4/18/2021
 بإبعاد املواطن: عاهد الرشق 

ً
سبوع  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ُ
سكان مدينة القدس، ملدة أ

 عن املسجد األقص ى.

 أشهر عن املسجد األقص ى.  6سكان مدينة القدس، ملدة  -عاد على املواطن: عاهد الرشق فرضت سلطات االحتالل اإلب القدس  4/25/2021

 القدس  4/28/2021

 بإبعاد 
ً
سكان مدينة القدس، ملدة شهر عن ساحة    -من املواطنين  2أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 ملدة
ً
أيام، كشرط إلطالق سراحهما بعد أن اعتقلتهما في  5 باب العامود بمدينة القدس، باإلضافة إلى حبسهما منزليا

 وقت سابق وهما: عرين الزعانين، ومنصور محمود. 

 القدس  4/30/2021

 بإبعاد الطفل: محمد أبو ارميلة أصدرت سلطات االحتالل في مدينة 
ً
  14القدس، قرارا

ً
سكان قرية العيساوية،   -عاما

يام، وكفالة مالية وقدرها   10ملدة شهر عن البلدة القديمة بمدينة القدس ومحيطها، باإلضافة إلى الحبس املنزلي ملدة 
ٔ
ا

 شيكل، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق.  10000

 القدس  4/30/2021

سامة عبدو 
ُ
 بإبعاد املواطن: أ

ً
سكان حي جبل املكبر بمدينة   -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 ملدة 
ً
أيام،   10القدس، ملدة شهرين عن املسجد األقص ى والبلدة القديمة بمدينة القدس، باإلضافة إلى حبسه منزليا

 شرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق. شيكل، ك 1500ومصادرة هاتفه وغرامة مالية قدرها 

 القدس  4/5/2021

 بإبعاد املواطن: أحمد فراح 
ً
  15سكان مدينة القدس، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ً
يوما

لته في وقت شيكل، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتق 10000عن حي الشيخ جراح، باإلضافة إلى كفالة مالية وقدرها 

 سابق. 

 القدس  6/5/2021
 بتمديد إبعاد املواطن: ناجح بكيرات )مدير دائرة األوقاف اإلسالمية  

ً
أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 أشهر عن املسجد األقص ى. 6في مدينة القدس واألقص ى(، ملدة 

May-21  القدس 

قرار إبعاد  270خالل شهر أيار ، حيث تم رصد أكثر من صعدت سلطات االحتالل من إصدار قرارات اإلبعادات 

أصدر شهر أيار منها إبعاد عن "األقص ى والقدس والبلدة القديمة وعن منطقة باب العامود والشوارع املحاذية لها"، 

أشهر، وصدرت القرارات من خالل املحاكم أو تمت بعد ساعات من التحقيق في  6ولفترات متفاوتة بين أسبوع حتى 

ملراكز املختلفة، خاصة في مركز القشلة في القدس القديمة ومركز شارع صالح الدين. و أبعدت العشرات من الشبان  ا

والفتيات الذين اعتقلوا من منطقة الشيخ جراح عن الحي، كما أبعدت عددا من الشبان عن مناطق سكناهم  

 "الطور، العيسوية، وجبل املكبر". 
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 القدس  2/6/2021

 بإبعاد املواطن: محمود أشرف عبيد أصدرت 
ً
سكان قرية العيساوية، ملدة  -سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن باحات املسجد األقص ى، باإلضافة إلى غرامة مالية وقدرها  90
ً
شيكل والتوقيع على كفالة طرف ثالث  2000يوما

يام، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت أ 10شيكل، كما فرضت عليه الحبس املنزلي ملدة   10000بقيمة 

 سابق. 

 القدس  6/6/2021

 بإبعاد املواطن: عمار غراب 
ً
سكان حي وادي الجوز بمدينة   -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن حي الشيخ جراح بمدينة القدس، باإلضافة إلى الحبس املنزلي ملدة  15القدس، ملدة 
ً
كشرط إلطالق  أيام، 5يوما

 سراحه بعد أن احتجزته لعدة ساعات في وقت سابق.

 القدس  7/6/2021
 بإبعاد املواطن: إياد أبو سنينة 

ً
  15سكان مدينة القدس، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ً
يوما

 عن حي الشيخ جراح، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق.

 القدس  8/6/2021
 بإبعاد املواطن: سيف أبو طاعة 

ً
 20سكان مدينة القدس، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن حي سلوان بمدينة القدس، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق.
ً
 يوما

 القدس  9/6/2021
 بإبعاد امل

ً
 15سكان مدينة القدس، ملدة  -واطن: عوض الساليمة أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن حيي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق. 
ً
 يوما

 القدس  6/20/2021

 بإبعاد املواطن: صالح النتشة، ملدة 
ً
الشوارع  أيام عن باب العامود و  10أصدرت قوات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

شيكل، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته   5000املحيطة به في مدينة القدس، باإلضافة إلى كفالة مالية وقدرها 

 في وقت سابق.

 القدس  6/20/2021
 بمنع املواطن: شادي املطور أصدرت 

ً
سكان مدينة القدس، من دخول باقي  -سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 . 2021. 12. 17محافظات الضفة حتى يوم 

 القدس  6/22/2021
 بتجديد إبعاد املواطن: يعقوب محمود أبو عصب، عن املسجد  

ً
أصدرت قوات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 أشهر.  6ة شهر بعد إنتهاء إبعاده السابق الذي كان ملدة األقص ى ملد

 القدس  1/7/2021

 بإبعاد املواطنة: رانية حاتم سكان قرية صور باهر، ملدة 
ً
 عن  15أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ً
يوما

ة، باإلضافة إلى منعها  املسجد األقص ى ومحيطه وحيي سلوان والشيخ جراح بمدينة القدس وعن باقي محافظات الضف

 من التواجد في أي تجمع.

 القدس  7/18/2021
 بإبعاد املواِطَنَتين: إسراء أبو ناب، وعايدة الصيداوي، ملدة 

ً
أشهر   6أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن املسجد األقص ى، كشرط إلطالق سراحهما بعد أن اعتقلتهما في وقت سابق.

 القدس  8/8/2021

 بإبعاد املواطن: نظام أبو رموز 
ً
سبوع   -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ُ
سكان مدينة القدس، ملدة أ

 بعد إنتهاء مدة 
ً
عن املسجد األقص ى، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق، والعودة للتحقيق مجددا

 اإلبعاد. 

 بإبعاد املواطن: جميل العباس ي، ملدة  أصدرت سلطات االحتالل في القدس  1/9/2021
ً
 أشهر عن املسجد األقص ى. 6مدينة القدس، قرارا

 القدس  3/9/2021

 بإبعاد املواطن: محمد خضر أبو الحمص 
ً
سكان قرية العيساوية،   -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

سبوعين عن حي الشيخ جراح بمدينة القدس، كشرط إلطالق سراحه بعد أن احتجزته في وقت سابق في نفس 
ُ
ملدة أ

 اليوم. 

 القدس  12/9/2021

 بإبعاد املواطن: محمد موس ى العباس ي 
ً
سكان حي سلوان بمدينة   -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

شيكل، كشرط إلطالق سراحه بعد  1500هر عن املسجد األقص ى، باإلضافة إلى كفالة مالية وقدرها القدس، ملدة ش

 أن اعتقلته في وقت سابق. 

 القدس  12/9/2021
 بإبعاد املواطن: محمد الدباغ )موظف في دائرة األوقاف اإلسالمية(،  

ً
أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 قص ىملدة شهر عن املسجد األ
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 القدس  9/13/2021
 بإبعاد املواطن: سامي فتيحة 

ً
  15سكان مدينة القدس، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ً
يوما

 عن البلدة القديمة بمدينة القدس، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق. . 

 القدس  9/13/2021

 بإبعاد املواطن: محمد الشلبي أصدرت سلطات االحتالل في مدينة الق
ً
أيام   10سكان مدينة القدس، ملدة  -دس، قرارا

أيام، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في  5عن البلدة القديمة بمدينة القدس، باإلضافة إلى الحبس املنزلي ملدة  

 وقت سابق

 القدس  9/17/2021
 بإبعاد

ً
سكان مدينة القدس، لفترات متفاوتة عن   -من املواطنين  2 أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 أشهر.  3ملدة   -أشهر، ومحمد أبو غنام  6ملدة  - املسجد األقص ى وهما: سراج النتشة 

 القدس  9/23/2021
 بإبعاد املواطن: أحمد الدالل )أحد حراس املسجد األقص ى( أصدرت 

ً
سكان   -سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 أيام عن املسجد األقص ى. 10مدينة القدس، ملدة 

 القدس  9/23/2021
 بإبعاد املواطنة: رائدة سعيد 

ً
سبوع عن سكان مدينة القدس، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ُ
أ

 املسجد األقص ى 

 القدس  3/10/2021
 بإبعاد املواطن مدحت العيساوي، سكان بلدة العيساوية، عن منزله 

ً
أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 باإلضافة إلى غرامة مالية وقدرها  18ملدة 
ً
 شيكل، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق. 2500يوما

 القدس  8/10/2021

 بإبعاد املواطن: محمد أبو الحمص 
ً
سكان بلدة العيسوية، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

سبوعين عن منطقة باب العامود في البلدة القديمة بمدينة القدس، كشرط إلطالق سراحه بعد التحقيق معه من 
ُ
أ

 قبل شرطة االحتالل في شارع صالح الدين باملدينة.

 القدس  10/10/2021
 بإبعاد خطيب املسجد األقص ى الشيخ: عكرمة صبري 

ُ
سكان مدينة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

سبوع عن املسجد األقص ى، بعد أن استدعته للتحقيق. 
ُ
 القدس، ملدة أ

 القدس  10/19/2021
 بإبعاد املواطن: مصطفى أبو زهرة )رئيس لجنة املقابر اإلسالمية في أصدرت قوات االحتالل في مدينة 

ً
القدس، قرارا

 أيام عن مقبرة اليوسفية، بعد أن اقتادته للتحقيق في مركز التوقيف والتحقيق "املسكوبية".  10القدس(، ملدة 

 القدس  10/27/2021

 بإبعاد 
ً
سبوعين عن املقبرة اليوسفية  من املو  2أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

ُ
اطنين، ملدة أ

املالصقة للمسجد األقص ى، كشرط إلطالق سراحهما بعد أن اعتقلتهما في وقت سابق وهما: فراس األطرش، وأحمد 

 الطويل.

 القدس  10/28/2021
 بإبعاد املواطن: أحمد الدجاني أصدرت سلطات االحتالل في مدينة 

ً
املدير التنفيذي للجنة املقابر، ملدة  -القدس، قرارا

 عن جميع مقابر القدس.  15
ً
 يوما

 القدس  10/29/2021

 بإبعاد املواطن: محمد أبو الحمص 
ً
سكان قرية العيساوية، ملدة  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

 عن حي الشيخ جرا 15
ً
، كشرط إلطالق سراحه بعد أن  30ح بمدينة القدس، وعدم اعتراض املستوطنين ملدة يوما

ً
يوما

 اعتقلته في وقت سابق. 

 القدس  11/27/2021

 بإبعاد 
ً
سكان مخيم شعفاط بمدينة القدس، ملدة   -مواطنين  4أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

سبوعين عن املسجد األقص ى، كشرط إلطالق س
ُ
راحهم بعد أن اعتقلتهم في وقت سابق وهم: أيوب زاهدة، نصري أ

 غنايم، أحمد صالح، ومالك محيسن. 

 القدس  11/27/2021

 بإبعاد املواطن: أنس قنبر 
ً
سكان حي جبل املكبر بمدينة القدس،  -أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرارا

شيكل في حال  5000شيكل، ومخالفة بقيمة  500الية بقيمة ملدة شهر عن املسجد األقص ى، باإلضافة إلى كفالة م

 مخالفته شرط اإلبعاد، كشرط إلطالق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق

 القدس  11/28/2021

 بإبعاد املواطن: ناجح بكيرات أصدرت سلطات االحتالل في مدينة 
ً
نائب مدير األوقاف اإلسالمية في  -القدس، قرارا

 عن املسجد األقص ى وملدة  20القدس، ملدة 
ً
 عن باقي محافظات الضفة، كشرط إلطالق سراحه بعد أن   30يوما

ً
يوما

 اعتقلته في وقت سابق. 

http://www.mo3ta.ps/
http://www.facebook.com/mo3taps/
https://twitter.com/Mo3taPs
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 القدس  12/26/2021
 بإبعاد املواطن: خليل الترهوني )أحد حراس املسجد األقص ى(، ملدة أصدرت سلطات االحتالل في مدينة القدس، قرار 
ً
ا

 أيام عن املسجد األقص ى، كشرط إلطالق سراحه بعد أن احتجزته في وقت سابق.  10
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