
 الرصد الشهري ألحداث انتفاضة القدس
 2017أيار  في شهر 

1 /5 /2017 

   صرييصني أصيب طفل فلسطيني بجراح  صصرفب بحرجاجرع بدرس سمسرق بر  ستبرل بسر صط  -
 افحعيع ساب بسينع يطح جنصب بجحفظع حرخليل بحرّضفع حرغابيع.رعلى بقابع ب  خابع ح

2 /5 /2017 

سايع حرطرصا رراا حرقرسل حربج لرعم فيبرح أبدرسب  حع قلب سصحب حردسص حرصييصني ف يي  ب  -
 نحرطع بقسسيع ع  بحبي حردحبصس صحرسحماة.

أصرريب رررحب فلسررطينيم باصررحل سررصحب حردررسص حرصررييصنيم بررحرقاب برر  جررحج   ج بررح   -
ربحل راا حرقسل حربج لع. ص عبب بصحسا عبايعم أ   حرررحب حرفلسرطيني جرحصل طدر  

 جنصس على حرجحج  حربذكصا .
ب حردررسص حرصررييصنيم بررصحطني  برر  بخرريي حرفررصحا فرري بجحفظررع حرخليررل جنررصب حع قلررب سررصح -

 حرضفع حربج لع.
عحبح( بر  سايرع عبرصي  رربحل احي ح   45حس ريس حألسيا حربجاا بح   بجبس حربغابي ) -

ن يجرع حهمبررحل حرطبرري. صأصضرر" ائرريل  ميئرع رررلص  حألسرراع صحربجررااي  م عيسررى ساحسرر م 
ة أررريام جيررى سضررى خبررل سررنصحب فرري سررج   حرنقررب م أ   حربغابرري أفرراه عنررق سبررل عررس

صكح  أجس ضجحيح حهمبحل حرطبي فيقم صخاه يدرحني بر  صضر  صرجي صردبم صأصريب 
بدسة أباحض خطياةم خحصرع حركلرىم صمرص بر  حرنررطحش حربررحاكي  فري خيبرحب حر ضرحب  
برر  حألسرراع حربضررابي  رليررصي حرسررحسل عرررا علررى حر ررصحريم صكررح  بضررابح برر  أيررحي سعبررح 

 ي.ري

3 /5 /2017 

حع قلرررب سرررصحب حردرررسص حرصرررييصني أابدرررع برررصحطني  خرررلل حس جحبرررحب صبرررسحمبحب ربنرررحطا  -
 ب فاسع في حرضفع حربج لعم أبا مح في بيب رجي.

سحرب بصحسا عبايعم إ  سصحب حهج لل  حإلساحئيلي  حع قلرب ف رىب برسعصع جيح  رق سركينحب  -
حربصرحسام أ  سرصحب حهجر لل  ساب بسخل بخيي رردفحط ببسينرع حرقرسل حربج لرع. صذكراب

 حع قلب حرف ىم أثنحش باصاه عنس جحج  بخيي ردفحط.



4 /5 /2017 

ُأصرريب عررسس برر  حرباضرري بيررنيي أطفررحلم بجررحهب حخ نررحام عقررب حس جررحي سررصحب حهجرر لل  -
  حإلساحئيلي  بجب  فلسطي  حرطبي ببسينع احي ح  بحرضفع حربج لع.

رنحا على رحب فلسطيني صأصحب ق بجاح  ري  درا  حطلقب سصحب حهج لل  حإلساحئيلي م ح -
طبيد يررح بدررس. صحسعررب سررصحب حهجرر لل أ  حررررحب جررحصل  نفيررذ عبليررع طدرر  ضررس أفاحسمررح 

 ساب حرجاي حإلباحميبي في حرخليل حربج لع.
أصررريب بصحطنرررح  فررري بصحجيرررحب بررر  سرررصحب حردرررسص حرصرررييصنيم فررري سايرررع باسررررع برررحأل صحا  -

 حرربحريع.
ني  صحرصجفيي  جاحش سب  سصحب حردسص حرصييصني بسياة  ضحبنيع أصيب عسس ب  حربصحط -

 بسخل حرربحري ربسينع بيب رجي جنصب حرّضفع حربج لع.حرب  حألساع على 
أعلرر  جرريح حهجرر لل  حإلسرراحئيلي م عرر   حع قررحل خليررع بقررحصبي م نفررذب عبليررحب إطررلا  -

  حردبرا،م أ  0404نحا ضس أمسح  حساحئيليع في جني  صنحبلل صطصركاي . صذكا بصس   
حربحضرريم علررى خلفيررع إطررلا نررحا فرري  /نيسررح  حهع قررحل جرراع فرري بن صرر  ررريا إبايل

بنطقع جني  صنحبلل صطرصركاي  فري جري   عري حربصسر  أ  عبليرحب حرخليرع أجرسثب أضراحاحب 
 سص  صسصع إصحبحب .

5 /5 /2017 

سينرع نرحبلل حع قلب سصحب حردسص حرصييصنيم ثلثع ربح  ب  بخيي عسركا حرجسيرس رراا ب -
 ربحل حرضفع حربج لع.

أعلرر  ب جررسى بحسرري حرررراطع  حإلسرراحئيليع م عرر  حع قررحل فلسررطينيي  برر  حرررسحخلم بحّسعررحش  -
أنيبررح سرراسح أسررلجع برر  سحعررسة عسرركايع فرري مضرربع حرجررصه  حربج لررع. صجسررب حرب جررسىم 

 سلل إرى فإ   حررحبي  صمبح ب  سكح  سايع  طصبح حر نغايع م حع قل بدس حهر بحه بيبح بحر
سحخرررل سحعرررسة عسررركايع بررر  خرررلل ثقرررب فررري حرجرررسحام صسررراسع أسرررلجع حرجنرررصس حررررذي  كرررحنصح 

 نيحبحب .
أ لا بس صطنص  صيحينعم حررحاع حرائيل حرذ، يبا في بلسة  قصع راا بيرب رجري. صأفرحس  -

بسر صطنحب حنطلقرصح ببسرياة فري بنطقرع  50بسيا بلسيع  قصعم  يسيا أبرص بفرا م برح  جرصحري 
ا  رررربحل  قرررصع  جرررب جبحيرررع جنرررصس حردرررسصم صسرررحبصح برررإ لا حرررررحاع حررررائيل  خابرررع حررررسي

 ص دطيل جاكع باصا حرباكبحب.



7 /5 /2017 

 ص لب عسة آريرحب عسركايع  إسراحئيليع م برركل بجرسصس رراا بسينرع سيرا حرربل" بحربجحفظرع  -
 5 أ  بحعبررحل  جايرر  ببجررحذحة حرسرريحه حرفحصررل. صسررحل ررريصس عيررح  بررراعص حرصسررطى  

حعبرررحل بب رررابحم صرررراعب  60   ص لرررب ربسرررحفع  قرررسا برررر  D 9جاحفرررحب عسررركايع بررر  نرررصع  
 . حإلساحئيليع  جاي  صسط  جليا بكث  رطحئاحب حهس طلع 

عحبحب(  جاحش حطلا  ١٦حس ريسب حرف حة حرفلسطينيع فحطبع عفي  عبسحراجب  ججيجي ) -
 يذ عبليع طد .جنصس حردسص حرنحا علييح بركل ببحرا ب عي بجحصر يح  نف

سررحل بصسرر   صحرررل  حردبررا،م إنررق ُسررب" بحرنرررام بررح  حربرر يي ب نفيررذ عبليررع طدرر  بررحرقاب برر   -
. صصفرررا  حرجيرررحس حإلسرررلبي  جاكرررع حربحضررري صمرررص بررر  /آذحابيرررب جرررحه فررري رررريا برررحال

حربصس  حردبا،م فإ  جيح  حألب  حردحي  حررحبحك  أعل  ع  حع قحل  عبرسح  بجبرس محسيرع  
  .صحرذ، حع قل سحبقح رسع أجي ة أب  حرسلطع مسكح  بيب رجي ب  عحبح صمص 30

8 /5 /2017 

 ب سصحب حردسص حرصييصني جبلع حع قحل صسمي في عسس ب  بس  حرضفع حربج لع طحربرن   -
 بصحطنحب. 13

أصرريب ف رررى فلسرررطيني باصرررحل حردرررسص حرصررييصنيم خرررلل بصحجيرررحب حنرررسردب فررري سايرررع  -
ح  صسررط حرضرررفع حربج لررع. صبجسرررب ررريصس عيرررح م حرنبرري صررحر" رررربحل  رراب بسينرررع احي 

عحبرحب( بر  سايرع بيرب ايبرح بحراصرحل حرجري فري بطنرق  17أصيب ف ى يبلر  بر  حردبرا )
 صجاع نقلق إرى بس رفى سلفيب حرجكصبي.

أصررريب صررريحس فلسرررطيني باصرررحل حردرررسص حرصرررييصنيم أثنرررحش إبجرررحاه بباكبرررق سبحررررع بجرررا  -
إعلبيررعم أ   صحاا حردررسص حربجايررع أطلقررب  بصررحسا بحرسرصسحنيع ررربحل سطررحع  رر ة. صأفررحس

حراصررررحل حربطررررحطي صررررصب حرصرررريحس بجبررررس أبررررص ايحرررررع برررر  علررررى ظيررررا باكبررررق ببجررررا 
 حرسصسحنيعم فيبح جاع نقلق إرى بس رفى حررفحش ببسينع   ة.

10 /5 /2017 

 بصحطنبح في بنحطا بخ لفع ب  حرضفع حربج لع. 12حع قلب سصحب حردسص حرصييصني  -
حربسررر صطني  حس جحبح يرررح حهسررر ف ح يع رلبسرررجس حألسصرررى حرببرررحاكم  جرررسسب بجبصعرررحب بررر  -

 بجبحيع بد  ة ب  سصحب حردسص حرصييصني حرخحصع.



حع قلب سصحب حهج لل  حإلساحئيلي م طفرلب بر  بخريي جنري  أبرحي بجكبرع سرحري حردسركايع  -
  ابرري بسينررع جنرري م بدررس حردثررصا علررى عبررص ي  نحسررف ي   كررصع  بجص  ررقم صفقررح ربررح نرررا ق

 حربصحس  حردبايع.

11 /5 /2017 

ببسينررع نرررحبلل رررربحل حرضرررفع حرغابيرررع حربج لرررعم  حسرر جي بئرررحب حربسررر صطني م  سبرررا يصسررر   -
  جب جاحسع برسسة ب  سصحب حردسص حرصييصنيم بججع أسحش طقصسيي حرسينيع.

بصحطنبررح خرلل سلسرلع برسحمبحب صحس جحبرحب فرري  ١٥حع قرل جريح حهجر لل  حإلسراحئيلي م  -
 ب فاسع ب  حرضفع حربج لع.أنجحش 

12 /5 /2017 

بصحطنرررحب بجرررحهب حخ نرررحا صعرررسس برررنيي باصرررحل بطرررحطيم خرررلل  30أصررريب أكثرررا بررر   -
بصحجيرررحب حنرررسردب بررري  بئرررحب حررررربح  صسرررصحب حهجررر للم علرررى بفررراا بي رررح صجرررحج  بيرررب 
فصايررك ررراا صجنررصب بجحفظررع نررحبلل. صحنررسردب حربصحجيررحب برري  بئررحب حربررصحطني  صسررصحب 

 حإلساحئيلي  عقب صرلة حرجبدرعم  ضرحبنح بر  إضراحب حألسراع صحربد قلري  فري حهج لل 
 سجص  حهج لل  حإلساحئيلي .

حس ريس حرررحب حرفلسرطيني سرب  نضرحل عبيرسم فري سايرع حرنبري صرحر" رربحل  راب بسينرع  -
احي ح  صسرررط حرضرررفع حرغابيرررعم بدرررس إطرررلا حهجررر لل حراصرررحل عليرررق بصرررصاة ببحرررراة. 

حرفلسررطينيع عرر  حس ررريحس حررررحب عبيررس بدررس  جع حر حبدررع رسررلطع احي ح حرصرر صأعلنررب ص حاة
 إطلا حهج لل حرنحا عليق في حرقايع.

أصرريب عررراحب حربررصحطني  بحهخ نررحا جرراحش سبرر  جرريح حردررسص ربسررياة كفررا سررسصي حرسررلبيع  -
 14حألسربصعيع حربنحمضرع رلسر يطح  صحربطحربررع بفر " ررحاع حرقايرع حربغلررا بنرذ أكثرا برر  

رصررحر" بسرر صطنع سررسصبيي حربقحبررع عنررصة علررى حاحضرري حرقايررع. صأفررحس بنسررا حربقحصبررع  عحبررح
ع فرري كفررا سررسصي برراحس ررر يص، أ  جنررصس حردررسص صبررح يسرربى بجررال حرجررسصس مررحجبصح يحرررردب

قنحبرررل حرغرررح  حربسررريل رلرررسبصع صحهعيررراة حربدسنيرررع حربغلفرررع بحربطرررحط ببرررح حسع حررررى حصرررحبع ب
 حنيح.حردراحب بجحهب حخ نحا عصرجب بيس

13 /5 /2017 

أصرريب طفررل فلسررطيني بجررحسى سمررلي بصحسررطع سرريحاة  حبدررع رقررصحب حهجرر لل بررحرقاب برر   -
برحب حردررحبصس )أجررس أررريا أبررصحب حرقررسل حرقسيبرع( صُنقررل حرررى حربرررفى رلدررله. صنقررل ررريصس 



عيررح  أ  حرجنررس، حرسررحئا هذ بررحرفاحا برر  حربنطقررعم فيبررح حسرر سعى بصحطنررص  برر  حربنطقررع 
 نقل ق بسصامح حرى حربرفى رلدلهم سص  بدافع ججي إصحبع حرطفل. سيحاة إسدح 

أصرريب ررراطي  إسرراحئيلي  بدبليررع طدرر  نفررذمح بررصحط  أاسنرري مررص عبررسح  سررليي حركسررحجي  -
عحببح( فري بسينرع حرقرسل حربج لرعم فيبرح حس رريس حربنفرذ بدرس إصرحب ق باصرحل جنرصس  57)

 حهج لل.

14 /5 /2017 

صحطنررح( فرري بررسحمبحب صحس جحبررحب رررّن يح بحنجررحش ب فاسررع برر  ب 14حع قلررب سررّصحب حردررسص ) -
 حرّضفع حرغابيع حربج لع.

15 /5 /2017 

أ   بجايررررع حهجرررر لل حإلسررراحئيليم حع قلررررب بدررررس  فرررري سطررررحع  ررر ة أكرررسب بصررررحسا بجليرررع -
سطدرررع بررر  رررربحك حرصررريس جررراحش بلجقرررع  60صررر  حرليرررل سررر ع صررريحسي م فيبرررح فقرررسب  بن

 بجايع حهج لل .
حردررسص حرصررييصني  سرردع بررصحطني  فرري بررسحمبحب رررّن يح بحنجررحش ب فاسررع برر   حع قلررب سررّصحب -

حرّضفع حرغابيع حربج لعم ب  بينيي ص يا حرجكي حربجلي حرسحبا عيسى حرجدبا، ب  بسينرع 
 .حرضفع حربج لع جنصبحرخليل 

أصرررريب سرررربدع ررررربح  بحراصررررحل حرجرررري   ص ررررص  خررررلل بصحجيررررحب برررر  سررررصحب حهجرررر لل  -
حربرررسخل حررررربحري ربسينرررع حربيررراة صسرررط حرضرررفع حربج لرررعم صفررري بجررريط  حإلسررراحئيلي  علرررى 

 بس صطنع  بيب حيل  حربقحبلع رلبسخلم فيبح أصيب رحب آخا في بصحجيحب ببيب رجي.
حس ريس صيحس فلسطيني ب حثاحب بجاحجق حر ري أصريب بيرح بنيراح  حرر صحاا حرصرييصنيع سبحررع  -

  ببجحفظررع ررربحل سطررحع  رر ةم رررحطغ  رر ة. صأكررس جيررحس حرسررلطح  عضررص نقحبررع حرصرريحسي
عحبرح( بر  سركح  بدسركا حرررحطغ  راب بسينرع  33حس ريحس حرصريحس بجبرس بحجرس بكرا )

 رر ةم ب ررحثاحب بجاحجررق حرخطيرراة حر رري أصررحبب صررساه بنيرراح  حربجايررع حرصررييصنيع فرري عرراض 
 حربجا  اب بيب هميح.

راع جنصس حردسص ببنحش باه عسكا، في سايع صحس حررحجنعم حرى حرجنصب حرغابي ب  بسينع  -
 سررصحبب ررا بابرر . صأفررحسب بصررحسا بجليررع بررح   1200حرخليررلم علررى بسررحجع  قررسا بنجررص 

ب رسبيا حجر حش كبيراة بر   جاحفرحبحرحردسص صحساب سطدع أاض ب  حاحضي حرقايعم صسحبب 
، فرري  لررك حربنطقررعم رجبحيررع حربسرر صطني  حرررذي  ببنررحش برراه عسرركا  حعبليررحهاض خررلل 

 يدباص  حررحاع حرب حخي رلقايع.



16 /5 /2017 

ني جبلع سمي صحع قحل في عسس ب  بس  حرضفع حربج لع طحررب ص ب سصحب حردسص حرصييرن   -
 بصحطنحب ب  بس  حرخليل صبيب رجي صحرقسل صاحي ح  صسلقيليع صنحبلل. 17

أاحضري حربرصحطني  رراا بسينرع خرحنيصنل جنرصب سطرحع حرصرييصني  صحس يسفب سصحب حردس -
   ة سص  صسصع إصحبحب.

ارا ربح  فلسطينيص م سيحاحب بس صطني  صيحينع بحرججحاة على طايا حس يطحني باحي  -
 ح .

حع رررسع بسررر صطنص  صررريحينعم علرررى برررصحط  عقرررب اررررا باكب رررق بحرججرررحاة علرررى حرررررحاع  -
 لع.حرصحصل بي  نحبلل صسلقيليع ربحل حرضفع حربج 

17 /5 /2017 

رر لع  ي رص  فري خابرع حب يرام رراا بسينرع  60حس لدب سصحب حردسص حرصييصنيم أكثا ب   -
طصبررحل. صسررحل حرخبيررا فرري رررلص  حهسرر يطح  صحهن يحكررحب  حإلسرراحئيليع م عررحا  ساح بررعم 
إ  برح  سرربى  سررلطع حرطبيدرع  حرصررييصنيع بسعصبررع بقرصة برر  جرريح حردرسصم سحمبررب خابررع 

سررنصحب  دررصس رلبررصحط  أجبررس خليررل  4ررر لع  ي ررص  عبامررح  60أكثررا برر  حب يررام صحس لدررب 
 ببسلط.

ررح( برر  بلررسة سررلصحس  19حع قلررب سررصحب حردررسص حرصررييصنيم حررررحب إبرراحميي احسرري جحبررس ) - عحبب
راا احي ح  بحرضفع حربج لعم بدس إصرحب ق باصرحل بسر صطني م بينبرح كرح  يغلرا ررحاع 

 افقع عسس ب  حرُرّبح .بحهس يطحنّي  60
بصحطنحب ب  برس  احي ح   24ب سصحب حهج لل  حإلساحئيلي  جبلع حع قحل صسمي طحرب رن   -

 صحرقسل صحرخليل صبيب رجي صسلقيليع صنحبلل.
أصرريب بسرر صط  صررييصني بجرراح  خطيرراةم جرراحش  داضررق رلطدرر  ببن رررق حركررحئ  بإجررسع  -

ذكررراب  حرقنرررحة  حركيبص سرررحب  رررربحل بسررر صطنع   رررل أبيرررب  بحررررسحخل حرفلسرررطيني حربج رررل. ص 
حردبايرررع حردحرررراة  أ   رخصرررحب بجيرررصهب سخرررل إررررى بنررر ل بكيبرررص ل  حريرررربحع  حرقايرررب بررر  
بسينع كفحا سحبح رربحل  رل أبيربم صطدر  صرحجب حربنر ل صأصرحبق بجراح  بليغرعم سبرل أ  

 يفا ب  حربكح  .

18 /5 /2017 

حسدررع إرررى مررسبب سررصحب حردررسص خيبررع حر ضررحب  برر  حألسرراع حربقحبررع صسررط بلررسة سررلصحس حرص  -
 حرراا ب  احي ح م صحع قلب سبدع ربح  ب  حربلسة.



ررررنب سرررصحب حردرررسص حرصرررييصني جبلرررع برررسحمبحب صحع قرررحهب فررري بنرررحطا بخ لفرررع بحرضرررفع  -
 حربج لعم فيبح حنسردب بصحجيحب في أكثا ب  بجصا  خلليح إصحبحب صجحهب حخ نحا.

فرري رررصحاعيح صأ س يررح  حس جبررب سررصحب حردررسص حرصررييصني بلررسة جيررب ررراا سلقيليررعم ص جصرررب -
حرقسيبررع سبررل أ    باكرر  فرري حرجبررل حرررربحري. صذكررا ررريصس عيررح  برر  حرقايررعم أ   جنررصس 

 ف يررررق  ف يررررحب سسيقرررحب سرررحبصح بحردرررسص سحمبرررصح بنررر ل حربرررصحط  خليرررل يصسررر  بجبرررس يرررحبي  ص 
 صحردبى ببج صيح قم بح أسع إرى بى جحرع ب  حرخص  رسع سحكنيق .

هب حخ نرررحا ب فحص رررعم صجررراص  طفيفرررع خرررلل بصحجيرررحب أصررريب عرررسس بررر  حربرررصحطني  بجرررح -
عنيفرررع بررري  حردرررراحب بررر  حربرررصحطني  حرب ضرررحبني  بررر  حألسررراع صجنرررصس حردرررسص فررري بجررريط 
جرررحج  سلنرررسيح حردسررركا، رررربحل حرقرررسل حربج لرررع. صسرررسبب طرررصحسي حإلسررردح  حرب صحجرررسة فررري 

 بصحجيحب.بصحطني م صحردسس سحبل رل يحسة بسبب حس باحا حر 6حربنطقع حردله رنجص 

19 /5 /2017 

أضاي بسر صطنص  ب طافرص  حرنرحا فري جراحا   اك رصا   احعريم صخطرصح رردحاحب عنصرايع  -
 ضس حرداب  طحرب بحهن قحي في سايع بصاي  جنصب نحبلل .

حع قلب سصحب حردسص حرصرييصني ثلثرع برصحطني  أجرسمي بسرد م صصرحساب سريحاة إسردح   -
 بج لع.صعسة جحفلب ببجحفظع نحبلل ربحل حرضفع حر

أصيب عراحب حربصحطني  حرفلسطينيي  باصحل حهج للم خلل بصحجيحب حنسردب بري   -
حرررربح  حرغحضرربي  فرري بسررياحب حر ضررحب  برر  حألسرراعم صسررصحب حهجرر لل فرري بجحفظررحب 

 حرضفع حرغابيع حربج لع.
بحهخ نرحام بدرسبح أطلرا جنرصس حردرسص صحبرل بر   20أصيب ثبحنيرع برصحطني  بحراصرحل ص -

حرقنحبل حربسيلع رلسبصعم  جحه حربرحاكي  في بسياحب على طصل نقحط حر برحل حراصحل ص 
 .راا سطحع   ةم حربنسسة بحرجصحا صحربنحصاة رألساع

خطفب صجسة خحصع ب  سصحب حهج لل  حإلسراحئيلي  سر ع رربح م علرى حربرسخل حررربحري  -
صسحرررب بصررحسا أبنيررعم إ  صجررسة برر   حربسرر دابي   خطفررب سرر ع ررربح   رجرري.ربسينررع بيررب 

خررلل بصحجيررحب فرري بجرريط بسررجس بررلل برر  ابررح م علررى حربررسخل حرررربحري ربسينررع بيررب 
 رجيم سص  بدافع مصيح يي.

حكررسب طررصحسي حريررلل حهجبررا حرفلسررطيني ح  اضرريدح حس نرررا حرغررح  حربسرريل رلررسبصع حرررذ،  -
 ي  في سايع عحبصس  ابي احي ح  صجحر ق حرصجيع خطياة.حطلقق جنصس حردسص على حربصحطن

( باكبحب 5( بصحطني  بينيي طفلي  بجاص م فيبح جطي جنصس حهج لل  جحه )9أصيب ) -
عقب حس جحبيي بجيط بسجس عبا ب  حرخطحب في سايع كفا سرسصيم ربنر  حنطرلا بسرياة 



 " ررحاع حرقايرع حربغلرا بنرذ حرقايع حهسبصعيع حرسرلبيع حربنحمضرع رلسر يطح  صحربطحربرع بفر
 عحبح رصحر" بس صطني  سسصبيي . 14حكثا ب  

حع قلب سّصة عسكايع ب  جيح حردسص حرصييصنيم طفلب عقب حس جحي بلسة بيب أبا ربحل  -
بجحفظررررع حرخليررررل بحرّضررررفع حربج لررررعم بينبررررح أصرررريب عررررسس برررر  حربررررصحطني  بحهخ نررررحا فرررري 

 لسة.بصحجيحب حنسردب ب  جنصس حردسص عنس بسخل حرب
سررنع(م صأصررحبب  15حع قلررب سررصحب حردررسص حرصررييصنيم حرطفررل بصررطفى جبررحل حرخصحجررح ) -

 حكررحنص طفررلب آخررا بديررحا بطررحطي بحرقررسيم خررلل سبرر  حردررسص ربجبصعررع برر  حرررربح  صحرف يررع 
يج جررص  علررى حإلجرراحشحب  حإلسرراحئيليع  بجررا حألسرراعم صذرررك علررى حربررسخل حرررراسي ربلررسة 

 ندلي  ساب احي ح .
جنسيي  صييصنيي  جراحش  داضريبح رلاررا بحرججرحاة خرلل حربصحجيرحب فري بسينرع أصيب  -

 احي ح .

20 /5 /2017 

حس جبرب سرصحب حردررسص حرصرييصني بسينررع طرصركاي صحع قلررب بصحطنرحب صف رررب بنرح ل صحع ررسب  -
على أصجحبيح. صسحل بصحطنرص م إ  عرسة آريرحب عسركايع حس جبرب ضرحجيع ررصيكع رربحل 

ب بنرررح ل حربرررصحطني  صحن رررراب فررري جرررحاة حرندرررحرصة جيرررى  اكررر ب بسينرررع طرررصركايم صحس جبررر
 عبليحب حر ف يح.

21 /5 /2017 

حع قلب سصحب حردسص حرصييصني عراة ربح  خلل حس جحي بنح ريي فري عرسة أجيرحش صبلرسحب  -
 بحرقسل حربج لع.

قنبلع صرص يع فري اأسرق ببجريط بساسرع حرخضرا جنرصب  راب ب إصحب قأصيب طفل جاحش  -
 ي جنصب حرّضفع حرغابيع حربج لع.بجحفظع بيب رج

22 /5 /2017 

أصرريب عررسس برر  حرررربح  خررلل بصحجيررحب حنررسردب برر  سررصحب حهجرر لل  حإلسرراحئيلي  فرري  -
 نقحط  بحل بحرضفع حرغابيع صحرقسل حربج ل ي .

ذكرراب بصررحسا عبايررعم أ  جرريح حردررسص حرصررييصني أطلررا حرنررحا صررصب رررحب فلسررطيني  -
حرقسل حربج لعم ب عي بجحصر ق  نفيذ عبليع طد م برح حسع عنس بلسة أبص سيل راا بسينع 

 هس ريحسه.



23 /5 /2017 

أصررريبب حرف رررحة  قرررصع بسرررحي جبرررحس بررر  بلرررسة سرررلصحس رررراا بسينرررع احي ح م باصرررحل حردرررسص  -
حإلسرراحئيلي. صأفررحس ررريصس عيررح  بررح  حرف ررحة أصرريبب بديررحا نررحا، فرري اجليررح رررسع  صحجررسمح 

سرررر يطحنيم صجررررراع نقليرررررح فرررري سررررريحاة إسررررردح    حه60علررررى برررررسخل سررررلصحسم سررررراب  خرررررط 
  إساحئيليع  إرى جيع  يا بدلصبع.

24 /5 /2017 

حع قلررب سررصحب حهجرر لل  حإلسرراحئيلي  طفررلب بررسعصع جبلررق عبررص ي  نحسررف ي  أبررحي بجكبررع  -
سررحري حردسرركايع ررراا بسينررع نررحبللم كبررح حع قلررب رررحبح فرري نفررل حربصسرر م صفقررح ربررح نرررا ق 

 حربصحس  حردبايع.
ب سرررصحب حردرررسص حرصرررييصنيم ف يخرررين  بررر  بخررريي جنررري  خرررلل  صحجرررسمبح علرررى برررسخل حع قلررر -

  بدسكا سحري   اب بسينع جني   ب عي جيح  يبح عبصحب نحسفع.

25 /5 /2017 

حسرررر جي بسرررر صطنص  ب طافررررص  صطررررلب صرررريحينعم حربسررررجس حألسصررررى حرببررررحاك برررر  بررررحب  -
بنسررا حإلعلبرري بررسحئاة حربغحابررع بجاحسررع برررسسة برر  ررراطع حهجرر لل حرخحصررع. صأفررحس حر

طحرببح ييصسيبرح حس جبرصح حربسرجس  81بس صطنبح ص 69حألصسح  حإلسلبيعم فاحل حرسبلم بح  
حألسصررى علررى عررسة بجبصعررحبم خررلل حرف رراة حرصرربحجيعم صنظبررصح جررصهب حسرر ف ح يع فرري 

 بحجح ق.
بجرررراح  صصررررفب بحرب صسررررطع بدررررس  داضررررق رلررررسمل برررر  سبررررل سرررريحاة ألجررررس  طفررررلحصرررريب  -

 في بنطقع حراحل ببسينع حرخليلم بحرقاب ب  بس صطنع  كايحب حاب  . حربس صطني 

26 /5 /2017 

أفررحسب بصررحسا بجليررع أ  سررصحب حهجرر لل  حإلسرراحئيلي  حع قلررب بررصحطني  حثنرري  صح لقررب  -
بجرررل  جحايرررحب  سرررصبابحاكب  فررري حرضرررفع حربج لرررع. صأصضرررجب أ  سرررصحب حهجررر لل نفرررذب 

حع قررحل حرررريا بسررحي جبررحسم صمررص صحرررس حررررييس أنررل عبليررع  ف رريح فرري بلررسة سررلصحس  خلليررح 
صصحرررس حألسررياة حرجايجررع  قررصع جبررحسم فيبررح حع قلررب بررصحط  أخررا برر  سايررع  يحسررص   ررراا 

 بسينع سلفيبم صنقل يي إرى جيع بجيصرع.



أصيب بصحطنح  خلل حربصحجيحب حر ي حنسردب ب  سصحب حهجر لل علرى حرجرسصس حررراسيع  -
برر  حرررربح  حرغحضرربي  حرررى  لررك حربنررحطا نصرراة رألسرراع رقطررحع  رر ةم بدررس صصررصل عررسس 

حربضابي  ع  حرطدحي رليصي حألابدي  على حر رصحريم صافضرحب رسيحسريع حرجصرحا حربفراصض 
 على سطحع   ة.

أصرريب عررسس برر  حرررربح  حرفلسررطينيي  بحراصررحل حرجرري صحهخ نررحام خررلل بصحجيررحب برر   -
فظرحب حرضرفع حرغابيرع  ضرحبنحب بر  سصحب حهج للم حنسردب حريصي حرجبدع في بخ لر  بجح
 على حر صحري. 40 حل حألساع حربضابي  سحخل حرسجص   حإلساحئيليع  رليصي

أطلقرررب عيرررحاحب نحايرررع علرررى بصسررر  رجررريح حردرررسص حرصرررييصني برررحرقاب بررر  بسينرررع احي ح   -
 حربج لعم سص  صسصع حصحبحب في صفص  سصحب حردسص.

27 /5 /2017 

حردرسص حرصررييصني سايرع ابحنررع  راب بسينررع جنري م صسررط حس جبرب سرصة عسرركايع بر  جرريح  -
إطلا سنحبل حرصصب بح جحه بنح ل حربصحطني  صفري جقرصل حر ي رص  صسحخرل حركيرص م أسع 

 إرى حج احا بسحجحب ب  حألاحضي حرب اصعع بحرجحا حر ي ص .
ف يررع برر  سايررع  بصبررح  رراب جنرري  ببجررحذحة حرجررسحا  4حج جرر ب سررصحب حردررسص حرصررييصنيم  -

. صذكاب بصحسا بجليعم أ  سصحب حردسص حج ج ب حرف يع: نضحل بجبرس جسر م حردنصا،
احبي بجبصس جاحسحبم صبجبس ملل أبص ربسةم صبجبس بجبس جاحسحب(م أثنحش  صحجسمي في 
أاحضرررييي حرقايبرررع بررر  حرجرررسحا حردنصرررا،م ص ررري حس يرررحسمي حررررى بدسررركا سرررحري صحسررر جصحبييم 

 فجا حريصيم بدس حج جح مي رسحعحب.  ايامي ج ص بك  حها بحط حردسكا، حرفلسطيني ب  
أصيب بصحط  خلل بصحجيحب ب  حربس صطني  صجيح حردسص حرصرييصني فري سايرع بحسبرح  -

جنصب بسينع نحبلل ربحل حرضرفع حربج لرع. صسرحل رريصس:  إ  بصحجيرحب حنرسردب فري سايرع 
 بحسبررح بجنررصب نررحبلل عقررب نصررب خيبررع برر  سبررل حربسرر صطني  فرري بنطقررع حربئررا بجبحيررع

 أبنيع برسسة .

28 /5 /2017 

 بصحطني  ب  احي ح  صحرخليل. 3حع قلب سصحب حردسص حرصييصني  -

29 /5 /2017 

ب سصحب حهج لل  حإلساحئيلي  جبلع سمري صحع قرحهب فري صرفص  حربرصحطني  فري عرسس رن   -
 بصحطنحب. 20ب  بس  حرضفع حربج لع طحرب 



30 /5 /2017 

بصحطنرررحب بررر  بلرررسة باطدرررع جنرررصب جنررري م صذررررك خرررلل حع قلرررب سرررصحب حردرررسص حرصرررييصنيم  -
 حس جحبحب صبسحمبحب ردسس ب  بنح ل حربصحطني  ربحل حرضفع حربج لع.

بس صطني  حس جبصح حألسصىم عبا برحب حربغحابرعم صسرس  110أفحسب بصحسا إعلبيع أ    -
 صحجييي حرباحبطص  بحري حفحب صحر كبيا .

 حإلسراحئيلي  رربحل  راب سطرحع  ر ة.  أصيب بصحط  فلسطيني باصحل سصحب حهجر لل -
صسحرررب بصررحسا فلسررطينيع أ   جنررصس حهجرر لل حرب باكرر ي  علررى حرجررسصس حرررربحريع رقطررحع 

عحبرررح( كرررح  يبرررا سررراب ررررحطغ حربجرررام برررح حسع حررررى 25 رر ة أطلقرررصح حرنرررحا بح جرررحه ررررحب )
 حصحب ق في حرسحا صصصفب جحر ق بحرب صسطع .

ص  حإلسراحئيلي  بلرسة بيرا  يرب رربحل بسينرع احي حس جبب سصة عسركايع كبيراة بر  جريح حردرس -
ح  صسط حرضفع حرغابيع حربج لع. صسحل بصسا ب  حربلرسة رصكحررع  صرفح  إ  برح ي يرس علرى 
عرا سصايحب عسكايع  رسعبيح ثرلى نرحسلب جنرصس حس جبرب حربلرسة بر  حرصحجيرع حررربحريع 

 ص قسبب إرى صسط حربلسة.
ف ررحة فلسررطينيع سرراب حربسررجس حإلباحميبرري ببسينررع حع قلررب سررّصة برر  جرريح حردررسص حرصررييصني  -

حرخليل جنصب حرّضفع حربج لعم بذايدع جيح  يح سكينحب صبجحصر يح  نفيذ عبليع طدر  رجنرصس 
 بح يسّبى بقّصحب جال حرجسصس على أجس حرجصحج  حردسكايع.

بسرررجاح يع يدبلرررص  فررري حربلرررسة حرقسيبرررع بررر  حرقرررسل  4حع قلرررب رررراطع حردرررسص حرصرررييصنيم  -
حربج لررعم صحج جرر  يي ج ررى سررحعحب حرصرربح  جيررى حخلررب سرربيليي برر  باكرر  حرقرررلع صسررط 

  يسيس صصعيس. 
صسحل حربسجاح ي بيحش نجيب ربصحسا بجليع:  فصجئب عنس حرسحعع حرثحنيع صحرنصر  فجراحب 

حجررس عنررس حربف رراا برري  جرري بررحب جطررع صبررحب حربسررجس حألسصررىم صعنررس بقررصة  إسرراحئيليع    ص 
صصصري بافقع  بيلي أجبس بيصبيم سحبصح بإيقحفنرح صحس حسصنرح إررى برحب حرسرحماةم صبر  منرحك 
نقلصنح في سيحاة رلراطع حإلساحئيليع إرى باك  حرقرلعم بينبح كنح نا س، حربلبرل حرخحصرع 

 بحربسجاح يع صبدنح حرسفص  .
 

 


