تقرير شهر تشرين أول (2015 )10

الرقم
1

المعتدى عليه

المعتدي

موقع االعتداء

موضوع االعتداء

تاريخ االعتداء

منزل أمجد عبد الرحيم أبوحديد

جيش االحتالل

طلعة أبوحديد

إحراق المنزل بواسطة
قنابل الغاز

2015/10/2

2

3

بيوت المواطنين

المستوطنين

حارة جابر/وادي النصارى

المحالت التجارية

جيش االحتالل

السهلة

إلقاء الحجارة باتجاه
منازل المواطنين+
شعارات و ألفاظ
عنصرية
منع عمال لجنة اإلعمار
من ترميم المحالت

2015/10/2

2015/10/5

4

5

6
7
8
9

10

11
12

المحكمة الشرعية

جيش االحتالل

*بيوت المواطنين
*المواطنين

جيش االحتالل

*طلعة أبوحديد/حارة
الرجبي
* مدخل شارع الشهداء

منزل المواطن محمد جمال الجعبري

جيش االحتالل

الراس

براء خالد المدهون

المستوطنين

تل ارميدة

طعن بآلة حادة

*الطفل أيهم محمد سيوري
*ابراهيم ارفاعي األطرش

جيش االحتالل

*خلة حاضور
*السهلة

اعتقال

مجموعة من المواطنين

مدارس في البلدة القديمة

الطفل بالل مأمون سعدي الجعبري
بيوت المواطنين

المستوطنين

السهلة

إغالق مؤقت للمقر
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع والغاز والصوت
*حاالت إغماء
*اقتحام و تفتيش
*محاولة اعتقال طفل

2015/10/5
2015/10/5

السهلة

جيش االحتالل

السهلة التحتا ،مشارقة

المستوطنين

الراس

المستوطنين

تل ارميدة/شارع الشهداء

13
بيت سامي مطلق غانم

المستوطنين

تل الرميدة

تجمهر استفزازي لمنع
ترميم المحالت في
السهلة
*إلقاء قنابل غاز وصوت
*عرقلة وصول الطلبة
للمدارس
حادثة دهس
*جولة استفزازية
*إلقاء الحجارة باتجاه
بيوت المواطنين

القاء حجارة وزجاجات
فارغة ومحاولة اقتحام
سور البيت

2015/10/5

2015/10/4
2015/10/5

2015/10/6

2015/10/7
2015/10/6
2015/10/7

2015/10/8

14

15




جيش
االحتالل+
المستوطنين

بيوت المواطنين
بيت عماد ابو شمسية

تل ارميدة

جيش االحتالل

واد الغروس

الطفل عمر بسام أبو عيشة
الطفل محمد جمال أبو اسنينة

محمد فارس الجعبري

16

*اطالق شعارات
عنصرية
*التجمهر فوق البيت
استشهاد بسب إطالق
النار عن قرب

2015/10/10
2015/10/9

جيش االحتالل
+
المستوطنين

تل الرميدة

اعتقال +اعتداء جسدي

2015/10/9

جيش االحتالل

شارع الشهداء

اعتقال

2015/10/11

بيوت المواطنين

جيش
االحتالل+
المستوطنين

جبل جوهر /جبل جالس/
منطقة الحريقة

*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*التسبب في حاالت
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال
والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات

2015/10/11

19

الطفل عدي نايف دعنا

جيش االحتالل

جبل جوهر /الحريقة

اعتقال

2015/10/12

20

بيوت المواطنين
(دعنا و اسعيفان)

المستوطنين

واد الحصين

مهاجمة بالحجارة
والزجاجات

2015/10/13

21

أشجار الزيتون

المستوطنين

تل الرميدة

حرق أشجار الزيتون

2015/10/12

22

بيوت المواطنين
(كايد دعنا +ناصر دعنا)

المستوطنين

واد الحصين

مهاجمة بالحجارة
والزجاجات

2015/10/13

23

بيوت المواطنين

المستوطنين

جبل جالس

جيش االحتالل

حاجز أبوالريش /حاجز
الرجبي

فضل محمد القواسمي

جيش
االحتالل+
المستوطنين

شارع الشهداء

بيان أيمن اعسيلة

جيش االحتالل

واد الغروس

طارق زياد النتشة

جيش االحتالل

شارع الشهداء

17
18

24

مجموع المواطنين

25

26
27
28

منزل زين الدين الكركي
29

المواطنين و ممتلكاتهم

جيش
االحتالل+
المستوطنين
جيش اإلحتالل

مهاجمة البيوت بالحجارة
ووقوع أضرار مادية
عرقلة مرور المواطنيين
عبر الحواجز
استشهاد بسبب اطالق
النار عن قرب
استشهاد بسبب اطالق
النار عن قرب
استشهاد بسب إطالق
النار عن قرب

2015/10/13
2015/10/14
2015/10/17
2015/10/17
2015/10/17

قيطون

القاء الحجارة
والزجاجات الفارغة

2015/10/17

باب الزاوية/شارع

إطالق الرصاص الحي و

2015/10/17

الشاللة/الزاهد /طلعة
ابوحديد/المشارقة التحتا
جيش جيش
االحتالل+
المستوطنين
االحتالل+
المستوطنين

جبل جالس/جبل جوهر/واد
الحصين

*إلقاء الزجاجات الحارقة
*إلقاء الحجارة
*إلقاء قنابل الغاز

2015/10/18

مدارس البلدة القديمة و منطقة
السهلة

جيش االحتالل

السهلة

*إطالق قنابل الغاز
والصوت والرصاص
المطاطي

2015/10/18

مجموعة من الطالب

جيش اإلحتالل

طلعة أبوحديد/حاجز
أبوالريش

اعتقال عدد من طالب
المدارس

2015/10/18

30
بيوت المواطنين
31

32
33

بيوت المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

واد النصارى

34

أحمد اليمني

جيش اإلحتالل

خلة حاضور

35

أحمد مازن الرجبي

جيش اإلحتالل

السهلة

36

بيوت المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

واد النصارى

37
38
39
40

المطاطي وقنابل الغاز

عبد الوهاب الرجبي

جيش اإلحتالل

السهلة

محمد +محمود ماجد النتشة

جيش اإلحتالل

خلة حاضور

المدارس

جيش اإلحتالل

السهلة

نايف نعمان دعنا

جيش اإلحتالل

جبل جوهر

*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*التسبب في حاالت
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال
والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات
اعتقال
اعتقال
*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*التسبب في حاالت
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال
والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات
التسبب في حروق
بجسمه جراء القاء قنبلة
غاز عليه
اعتقال
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*استهداف بقنبلة غاز
*التسبب بحالة إغماء

2015/10/18

2015/10/19
2015/10/20

2015/10/20

2015/10/20
2015/10/20
2015/10/20
2015/10/20

41
42

سيارات المواطنين

المستوطنين

مفرق الكازية/البقعة

* بشار نضال الجعبري
*حسام اسماعيل الجعبري

جيش اإلحتالل
+المستوطنين

الراس/عمارة الرجبي

43

44

بيوت المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

واد النصارى /الحريقة/جبل
جوهر/جبل جالس/تل ارميدة

نعمان دعنا وزوجته

جيش اإلحتالل

الحريقة/جبل جوهر

مجموع المواطنين

مداخل البلدة
جيش اإلحتالل القديمة/الحواجز العسكرية و
البوابات

45

*مهاجمة مركبات
المواطنين المارة من
الشارع
*استشهاد بسبب إطالق
النار المباشر
*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*التسبب في حاالت
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال
والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات
اختناق وإغماء جراء
استنشاق الغاز

2015/10/20
2015/10/20

2015/10/20
مساء

2015/10/20

مضايقات وتفتيش
وعرقلة مرور المواطنين

2015/10/21

بيوت المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

واد النصارى /الحريقة/جبل
جوهر/جبل جالس

*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*التسبب في حاالت
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال
والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات

2015/10/21

المواطنين و ممتلكاتهم

جيش اإلحتالل

باب الزاوية/شارع
الشاللة/الزاهد /طلعة
ابوحديد/المشارقة التحتا

إطالق الرصاص الحي و
المطاطي وقنابل الغاز

2015/10/21

46

47
48
هاشم يونس العزة

جيش اإلحتالل

شارع الشهداء

المواطنين و ممتلكاتهم

جيش اإلحتالل

باب الزاوية/شارع
الشاللة/الزاهد /طلعة
ابوحديد/المشارقة التحتا

49
50

بيوت المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

واد النصارى /الحريقة/جبل
جوهر/جبل جالس

استشهاد نتيجة استنشاق 2015/10/21
الغاز و عرقلة وصول
اإلسعاف
2015/10/22
إطالق الرصاص الحي و
المطاطي وقنابل الغاز
*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*التسبب في حاالت
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال

2015/10/22

والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات
51
المواطنين و ممتلكاتهم

جيش اإلحتالل

52

53
54
55

بيوت المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

عزيز محمد أبواسنينه

جيش اإلحتالل

المواطنين و ممتلكاتهم

جيش اإلحتالل

دانية جهاد ارشيد

جيش اإلحتالل

المواطنين و ممتلكاتهم

جيش اإلحتالل

المدارس

جيش اإلحتالل

56
57

باب الزاوية/شارع
الشاللة/الزاهد /طلعة
ابوحديد/المشارقة التحتا

إطالق الرصاص الحي و
المطاطي وقنابل الغاز

*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
واد النصارى /الحريقة/جبل
*التسبب في حاالت
جوهر/جبل جالس
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال
والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات
اعتقال
السهلة
إطالق الرصاص الحي و
طلعة ابوحديد/المشارقة
المطاطي وقنابل الغاز
التحتا
استشهاد بسب إطالق
بالقرب من الحرم اإلبراهيمي
النار عن قرب
الشريف
باب الزاوية/شارع
إطالق الرصاص الحي و
الشاللة/الزاهد /طلعة
المطاطي وقنابل الغاز
ابوحديد/المشارقة التحتا
*إطالق الرصاص الحي
السهلة
و المطاطي وقنابل الغاز

2015/10/23
2015/10/23

2015/10/23
2015/10/24
2015/10/25
2015/10/25

2015/10/26

58

59

60

سعد محمد يوسف االطرش

جيش االحتالل

* نور حاتم عريقات
*جيهان حاتم عريقات

جيش االحتالل

صالح مصباح الجعبري
جهاد زيد الجعبري

قرب مسجد البركة خلف
المحكمة الشرعية

حاجز الحرم االبراهيمي

اعتقال واعتداء بالضرب

2015/10/27

جيش االحتالل

حاجز الحرم االبراهيمي

اعتقال

2015/10/27

جيش اإلحتالل

السهلة

*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز

2015/10/27

*رئيس الهيئة المستقلة
*وجهاء العشائر

جيش االحتالل

حاجز شارع الشهداء

اعتقال

2015/10/27

همام عدنان اسعيد

جيش االحتالل

استشهاد بسب إطالق
النار عن قرب

2015/10/27

61
المواطنين و ممتلكاتهم

62

استشهاد بسب إطالق
النار عن قرب

2015/10/26

63
تل الرميدة

64

جيش اإلحتالل

المدارس

65
المواطنين و ممتلكاتهم
66
67

مجموعة من المواطنين
اسالم رفيق اعبيدو

68
المواطنين و ممتلكاتهم
69

المدارس

السهلة

باب الزاوية/شارع
إطالق الرصاص الحي و
الشاللة/الزاهد /طلعة
جيش اإلحتالل
المطاطي وقنابل الغاز
ابوحديد/المشارقة التحتا
،باب الزاوية وشارع الشاللة
احتجاز وعرقلة مرور
حاجز ابو الريش /السهلة
جيش االحتالل
استشهاد بسب إطالق
تل الرميدة
جيش االحتالل
النار عن قرب
باب الزاوية/شارع
إطالق الرصاص الحي و
الشاللة/الزاهد /طلعة
جيش اإلحتالل
المطاطي وقنابل الغاز
ابوحديد/المشارقة التحتا
،باب الزاوية وشارع الشاللة
*إطالق الرصاص الحي
السهلة
جيش اإلحتالل
و المطاطي وقنابل الغاز

70

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

واد النصارى/وادي
الحصين /الحريقة/جبل
جوهر/جبل جالس

71

مجموعة من المواطنين

جيش االحتالل

حاجز ابو الريش /السهلة

72

بيوت المواطنين

جيش االحتالل

تل الرميدة

المدارس

جيش اإلحتالل

السهلة

مهدي محمد المحتسب

جيش االحتالل

فاروق عبد القادر سدر

جيش االحتالل

*بيت المواطنة ام عبد الساليمة
*بيت المواطن مفيد الشرباتي
بيت المواطن زيدان الشرباتي

جيش االحتالل
+
المستوطنين

بيوت المواطنين

جيش االحتالل

بيوت المواطنين

73

74
75
76

77
78

المواطنين و ممتلكاتهم

*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز

جيش اإلحتالل

*مهاجمة البيوت
بالحجارة و علب الزجاج
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز
*التسبب في حاالت
خوف و إغماء و أضرار
نفسية على األطفال
والنساء
*أضرار مادية على
الممتلكات
احتجاز وعرقلة مرور
مداهمة وتفتيش
*إطالق الرصاص الحي
و المطاطي وقنابل الغاز

2015/10/27

2015/10/27
2015/10/27
2015/10/28

2015/10/28

2015/10/28
2015/10/28

2015/10/28
2015/10/28
2015/10/29

استشهاد بسب إطالق
حاجز الرجبي العسكري /
النار عن قرب
المشارقة التحتا
استشهاد بسب إطالق
حاجز الدبويا/شارع الشهداء
النار عن قرب
*مهاجمة البيوت من قبل
المستوطنين
*محاصرة واقتحام
شارع الشهداء
البيوت من قبل جيش
االحتالل
مداهمة وتفتيش
تل الرميدة

2015/10/30

إطالق الرصاص الحي و

2015/10/30

باب الزاوية/شارع

2015/10/29
2015/10/29

2015/10/29

79

مجموعة من المواطنين

الشاللة/الزاهد /طلعة
ابوحديد/المشارقة التحتا
،باب الزاوية وشارع الشاللة
جيش االحتالل الحواجز العسكرية /السهلة

80
المواطنين و ممتلكاتهم

جيش اإلحتالل

طلعة
ابوحديد/السهلة/المشارقة
التحتا

المطاطي وقنابل الغاز
احتجاز وعرقلة مرور

2015/10/30

إطالق الرصاص الحي و
المطاطي وقنابل الغاز

2015/10/31

81

82

مجموع المواطنين

جيش االحتالل

الحرم اإلبراهيمي الشريف

جيش االحتالل

تل الرميدة

الحرم اإلبراهيمي الشريف

اقامة نقطة عسكرية
/واطالق منضاد مراقبة

2015/10/31

– 10/1
منع رفع اآلذان ()59وقتا
2015/10/31

