يوميات "انتفاضة القدس"
في شهر أيلول/سبتمبر 2017

2017 /9 /1
 اعتقلت قوات العدو "اإلسرائيلي" ،مواطنين خالل حملة مداهمات طالت عددامن المنازل شرقي القدس المحتلة .وزعمت إنها ضبطت ثالث قطع سالح
من أنواع مختلفة وبعض أنواع الذخيرة.

2017 /9 /2
-

-

-

اندلعت ،مواجهات بين شبان وقوة عسكرية "إسرائيلية" في بلدة تقوع شرق
مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة تركزت في محيط المدخل الغربي
ومنطقة السهل ،رشق الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة باتجاه
الجنود الذين أطلقوا وابال كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع ،ما ادى
إلصابة عدد من المواطنين.
اقتحمت قوات العدو "اإلسرائيلي" ،مخيم الجلزون شمال رام هللا لليوم الثاني
على التوالي ،واعتقلت أحد الشبان.
أصيب الفتى يوسف عامر البالغ من العمر ( 14عاما) بعيار معدني مغلف
بالمطاط خالل مواجهات اندلعت مع قوات العدو التي قمعت المسيرة
األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
اعتقلت قوات العدو "اإلسرائيلي" فتاة فلسطينية ،بعد إطالق النار عليها
وإصابتها بجراح طفيفة ،غرب رام هللا بالضفة المحتلة .وزعم العدو
محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "موديعين" غرب رام هللا.

2017 /9 /3
 استشهد األسير الجريح رائد الصالحي من بيت لحم متأثرا بجراحة الحرجةالتي أصيب بها برصاص قوات االحتالل "اإلسرائيلي" أثناء اعتقاله الشهر
الماضي .وارتقى الصالحي ( 21عاما) من مخيم الدهيشة لالجئين في قسم
العناية المكثفة في مستشفى هداسا عين كارم.

2017 /9 /4
 اعتقلت قوات العدو الصهيوني خمسة شبان فلسطينيين في مخيم الجلزونشمال رام هللا ،خالل حملة مداهمات واقتحامات شنتها قوات االحتالل في
مدن مختلفة من الضفة المحتلة.

2017 /9 /5
 اقتحمت قوات العدو "اإلسرائيلي" ،مركز مدينة رام هللا وسط الضفةالمحتلة ،ودارت مواجهات مع عشرات الشبان .وأشار الشهود إلى أن جنود
العدو أطلقوا القنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط دون
وقوع إصابات.
 هاجم قطيع من المستوطنين الصهاينة ،المواطنين في خربة أم الخير جنوبالخليل بالضفة المحتلة ،واعتدوا عليهم وعلى منازلهم .وأفاد شهود عيان ،أن
المواطنين تصدوا لهجمات المستوطنين ،حيث أصيب مواطنين اثنين،
ومستوطن جراء االشتباك باأليدي.

2017 /9 /6
-

-

-

شنت قوات العدو الصهيوني حمالت دهم واعتقال في محافظات الضفة
المحتلة ،وداهمت ورشات حدادة ومخارط ،وفتشت منازل المواطنين،
وصادرت أموال ومراكب ،واعتقلت  13مواطنا وأفرجت عن آخرين بعد
التحقيق معهم.
استولت قوات العدو "اإلسرائيلي" ،على جرار زراعي ،وحافلة عمومية،
ومركبة خاصة ،ومولد كهربائي تعود لمواطنين في منطقة الرأس األحمر
جنوب شرق طوباس.
أصيب عشرة مواطنين باالختناق ومواطن بحروق خالل مواجهات ،مع
قوات العدو "اإلسرائيلي" في بلدة أبو ديس ،شرق مدينة القدس المحتلة.
اعتدى مستوطنون صهاينة ،على فتى بالضرب المبرح خالل تواجده في
األراضي القريبة من مستوطنة "حومش" المخالة شمال نابلس.

2017 /9 /7
 شنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفةالمحتلة ،ليال ،واعتقلت  14مواطنا فلسطينيا من القدس والخليل ونابلس
وطوباس المحتلة.

2017 /9 /8
 ذكرت "القناة العاشرة العبرية" ،أن قوات حرس الحدود اعتقلت ،ظهر اليومالجمعة ،شابا فلسطينيا بحوزته سكينا عند دخوله الحرم اإلبراهيمي في مدينة
الخليل.
 نفذ عشرات المستوطنين الصهاينة ومعهم أطفال ،جولة استفزازية في منطقةجاال غرب بيت أمر شمال الخليل بحماية جنود االحتالل.

2017 /9 /9
 اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّ ات العدو في خربة جبّ الذيبالواقعة إلى الشرق من محافظة بيت لحم جنوب الضّفة المحتلة .وأفاد رئيس
المجلس القروي راتب أبو محيميد باقتحام قوّ ة عسكرية من جيش االحتالل
بنحو ( )50جنديّا أحياء الخربة ،ومحاولتهم مصادرة عدد من مركبات
المواطنين.

2017 /9 /11
 اعتقلت قوات العدو الصهيوني ،أسيرا محررا ،وداهمت  4منازل ،في بيتلحم ،جنوب الضفة المحتلة.

2017 /9 /13
 هدمت قوات العدو الصهيوني ،منازل سكنية تأوي عائالت فلسطينية،وجدرانا استنادية لمنازل وأراضي ،في منطقة اسطيح الديوك ،جنوب غرب
مدينة أريحا المحتلة.

2017 /9 /14
 شنت قوات العدو الصهيوني ،حملة اعتقال ودهم طالت ثمانية مواطنين منمدن القدس ورام هللا وطولكرم ونابلس المحتلة.

2017 /9 /15
 قمعت قوات العدو مسيرة جماهيرية خرجت من مدينة الخليل رفضا لقرارسلطات العدو تسليم مستوطني البلدة القديمة إدارة شؤونهم بأنفسهم .واعتدى

جنود العدو على المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والصوت وبالضرب
بالعصي والهراوات ،كما منعوهم من الدخول إلى البلدة القديمة.
 أصيب ثالثة شبان خالل مواجهات مع قوات العدو الصهيوني شرقي مخيمجباليا شمالي قطاع غزة.

2017 /9 /17
 أصيب فتى خالل مواجهات اندلعت في بلدة عراق بورين جنوب مدينةنابلس شمال الضفة المحتلة.
 ش ّنت قوات العدو الصهيوني ،حملة اقتحامات ومداهمات ألنحاء متفرقة فيالضفة والقدس المحتلتيْن ،أسفرت عن اعتقال  8فلسطينيين ،بينهم طفل
وسيدة.
 أصيب شاب برصاص جنود العدو الصهيوني قرب مسجد بالل بن رباحشمال مدينة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة ،فيما وصفت حالته
بالمستقرة.

2017 /9 /18
 اعتقلت قوات العدو الصهيوني صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة بحرمنطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
 شنت قوات العدو الصهيوني حملة دهم واعتقاالت طالت  18فلسطينيا فيمناطق متفرقة في الضفة المحتلة تخللها مواجهات عنيفة مع الشبان.

2017 /9 /19
 اندلعت مواجهات مع قوات العدو الصهيوني عقب اقتحامها بلدة عزون شرقمدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

2017 /9 /20
 اعتقلت قوات العدو الصهيوني ،ثالثة مواطنين ،وأصابت العشراتبحاالت اختناق خالل اقتحامها وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

2017 /9 /22
 شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واعتقاالت طالت  7مواطنينفي أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.
 أصيب  3شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خالل قمع قوات العدوالصهيوني لمسيرة "كفر قدوم" المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع
القرية المغلق منذ أكثر من  14عاما غرب نابلس.
 أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وبحاالت اختناق متفاوتة خاللمواجهات اندلعت ،على مدخل قرية خربة قلقس في المنطقة الجنوبية من
مدينة الخليل ،إثر قمع العدو لتظاهرة لألهالي خرجت تطالب بفتح مدخل
القرية المغلق منذ  17عاما.

2017 /9 /23
 اندلعت مواجهات مع قوات العدو عقب اقتحام ضاحية شويكة شمال مدينةطولكرم شمال الضفة المحتلة ،كما اقتحمت محطة للمحروقات بسلفيت.
 اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّ ات العدو الصهيوني في مخيمعايدة شمال محافظة بيت لحم جنوب الضّفة المحتلة ،في وقت سلّمت فيه
قوّ ات العدو شابين بالغي مقابلة لمخابراتها بعد اقتحام أحياء مدينة بيت لحم.

2017 /9 /24
 اعتقلت قوّ ات العدو  14مواطنا في مداهمات واقتحامات ش ّنتها في أنحاءمتفرقة من الضّفة المحتلة.

2017 /9 /25
 اعتقلت قوات العدو الصهيوني ،ثالثة أطفال من مخيم العروب شمال مدينةالخليل ،وهم محمد حسين البدوي ،أحمد البدوي ،عبد سهيل حلقاوي ،وقادتهم
إلى جهة مجهولة.
 اعتقلت قوات العدو الصهيوني  20مواطنا خالل مداهمات في مناطق عدةبالضفة المحتلة ،فيما أصيب عدد آخر خالل التصدي لها.
 أصيب الشاب احمد عاطف المطور ( 17عاما) من الخليل ،بجروح وصفتبالخطيرة ،بعد أن صدمه مستوطن على الشارع االلتفافي قرب مفرق بيت
عينون شمال الخليل.

2017 /9 /26
 دهست مستوطنة طالبة في جامعة فلسطين التقنية (العروب) على مدخلالجامعة شمال محافظة الخليل في جنوب الضّفة المحتلة.
 استشهد الفلسطيني نمر محمود أحمد جمل ،ولقي ثالثة جنود صهاينةمصرعهم ،وأصيب رابع بجراح خطيرة جدا ،في عملية إطالق نار وطعن
نفذها الشهيد على مدخل مستوطنة "هار أدار" شمال غرب مدينة القدس
المحتلة.

2017 /9 /27
 أصيب شاب برصاص قوات صهيونية خاصة "مستعربين" ،اقتحمت مخيمالدهيشة.
 أعلنت سلطات العدو ،بلدة بيت سوريك شمال غربي القدس المحتلة منطقةعسكرية مغلقة ،وفرضت حصارا محكما عليها ،وأغلقت الطرق الرئيسية
والفرعية المؤدية اليها ،ونصبت الحواجز الدائمة.
 أصيب  15مواطنا باالختناق ،أثناء قمع قوات العدو الصهيوني مسيرة سلميةفي سهل البقيعة جنوب طوباس شمال شرق الضفة المحتلة.

2017 /9 /28
-

-

-

-

شهد محيط قبر يوسف ومداخل مخيم بالطة وشارع عمان شرق نابلس
مواجهات عنيفة ،بين عشرات الشبان والفتية وجنود العدو في أعقاب اقتحام
المنطقة من قبل حافالت تقل مستوطنين بحراسة عسكرية مشددة.
أعلنت الشرطة الصهيونية ،عن اعتقال شاب فلسطيني من مدينة بيت
ساحور ،أثناء تواجده في مدينة يافا المحتلة دون حيازته على تصريح
للدخول من سلطات العدو ،بنية شراء سكين لتنفيذ عملية طعن بالداخل
المحتل" ،على حد زعم الشرطة.
اقتحمت قوات العدو الصهيوني ،المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر اللبد وشوفة
شرق مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة ،وأغلقتها بسواتر ترابية لمنع
مرور المواطنين.
اعتقلت قوات العدو الصهيوني ،أربعة شبان فلسطينيين خالل مواجهات مع
قوات جيش العدو في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

2017 /9 /29
-

-

-

اعتقلت قوات العدو الصهيوني 20 ،مواطنا على األقل ،في حملة دهم
واقتحام واسعة تخللها مواجهات ،في أرجاء متفرقة من الضفة المحتلة.
قمعت قوات العدو الصهيوني ،مسيرة قرية كفر قدوم اإلسبوعية المناهضة
لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من ( 14عاما)
لصالح مستوطني "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.
اصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل
للدموع خالل مواجهات مع العدو في مدينة بيت لحم.
أصيب شاب فلسطيني ،بجروح إثر إطالق العدو الصهيوني النار عليه خالل
تجمع لعشرات الشبان على األطراف الشرقية لمخيم البريج لالجئين وسط
قطاع غزة.
أغلقت قوات العدو الصهيوني ،طريق نابلس – البيرة ،قرب مخيم الجلزون،
شمال مدينة رام هللا ،بشكل مفاجئ.

2017 /9 /30
 استهدفت الزوارق الحربية الصهيونية ،قوارب الصيادين الفلسطينيين ببحربيت الهيا شمال قطاع غزة ،دون إصابات.
-

