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 2017شهر أيار بفي انتفاضة القدس 

 
1 /5 /2017 

نظمت شبيبة "التجمع الوطني الدييمرااطي" يدي يايدة بوبدو ابدو ال،يجديرة ميديات يديياات  -
يعمددي راددااو ا يددا  الددوم ياددا يومدد. الادديمل عشددا  وجيبددت اليدديياات التددي  ينت،ددي 

شدددددواار الرايددددةة وعندددددت عبدددددا مببدددداات ال دددددوت ا  ددددديني الوطنيدددددة ا عددددلف الينيدددددطينية 
 والشعياات الياعية إلى إينيي الحابة ا ييات يي معابة ا معير الايوية 

تنرى ائيل بنيية عاابةة عني عي دنةة ايديلة ت،ييدي مج،ولدة الم دياة تديعو إلدى "إبدييت  -
غة ارنجني يدة وجدا  إاييي،دي الميينة ومواطني،ي وا  الت،ف عن الاياطة"  وبتبت الاييلة بيلن

 بعيت تواييعة حيث جير يي،ي ان مواطني عاابة هف "إاهيبيون ويؤييون اللييمية" 
2 /5 /2017 

نظمدددت "جمعيدددة الدددييير عدددن حردددوي الم،جددداين"ة ميددديات وم،اجدددين العدددويت العشددداين عندددى  -
بديبام    ااااي ياية البيبام الم،جات  وتحت عنوان "مييات العويت العشاين إلى ياية ال

عيمدددي عندددى نببدددة الشدددعو  69يدددوف ايدددترلل،ف يدددوف نببتندددي" اشددديات الجمعيدددة إلدددى مددداوا 
الينيددددطينية يددددي حددددين   يدددد اا مليددددين الم،جدددداين الينيددددطينيين مشددددتتين يددددي مايمدددديت 
اللجئين يي الوطن والشتيتة محاومين من ممياية حر،ف الطبيعي يي العويتة والعدي  

  عنى ااااي،ف ويي يااهف ومين،ف
ة بميدديات العددويت العشدداين إلددى 48 انطنرددت حشددوي مددن الينيددطينيين يددي الدديااا المحتددا -

ياية البيبام الم،جاتة التي تنظم،ي لجنة الييير عدن حردوي الم،جداين  وايدع المشديابون 
ا علف الينيطينية و وا ا يا  و يتيت حمنت شدعياات تطيلدو بحدي العدويتة واادا  

لأليددددا  يددددي إاددددااب،ف عددددن الطعدددديف  بمددددي اييوا ال،تييدددديت تعبددددا عددددن الدددديعف والميددددينيت 
 وا هي يج الوطنية 

3 /5 /2017 

نّظف اهيلي ياية اف اليحف واها ا ييا محمي ايلي جبياينة حيا ايدتربيا لد. يبيلدة يدجن  -
"الجنبدددور"  وبدددين العشددداات مدددن اهددديلي اف اليحدددف يدددي احتشددديوا امددديف اليدددجن مندددو يددديعيت 

 يتربيا ا ييا المحاا ال بيح ا ولىة تم،ييا  



البنييددت عددن "الريئمددة العابيددة المشددتابة"ة  عاددويدديا ائدديل "الحابددة العابيددة لنتغييددا"ة  -
النيئددو احمددي الطيبددية إن "لندديا النببددة وتبعيت،ددي مددي  الددت تاايددي شددعبنية وايددا يليددا عنددى 
ولدده هددي مئدديت الرددا  الم،جددات التددي يمنددع اهن،ددي وا ددحيب،ي مددن العددويت الي،ددي"  وااددي  

لطيبددي" "هندديه يددي حبومددة إيدداائيا مددن ييددعى لنببددة ااددا  وت،جيددا لاددا ولبددن شددعبني ا
ايدددو  مدددن هدددؤ ر"ة مشدددييتا عندددى "ان نتنيددديهو يشدددور التدددياية وييدددعى الدددى تايدددية الاوايدددة 
ال دددد،يونية والغددددير الاوايددددة الينيددددطينيةة ولبندددد. يشددددا بددددوله  ن اوايتنددددي تايددددات محنيددددي 

 وعيلمييت" 

4 /5 /2017 

الدى يددوف  ادو يددي بنديت عاعددات  48الددوطني" بيلديااا الينيددطيني المحتدا  يعدي "الشدبيو -
 ايياة يعمي راااو ا يا  الوين ايتيايت ب،ف إياات اليجون  5ووله يوف  ي الجمعة 

ياهمت للييت وجااييت الينطيت "ارياائينية" بحميية يوات مدن الشداطةة يايدة تدا اليدبع  -
لرايدة تدا اليدبع  ةبو يبينة يي المنطردة الشدايييي النروة وهيمت من ا المواطن ينمين ا

ووله لنمات الاابعة  بمي اييمت الجااييت واآللييت عنى هيف وتجايد  يديت لتجميدع الميدير 
وجددياا يددي يايددة ابددو بدد   ومنعددت يدددوات الشدداطة ا هدديلي مددن ا يتددااو بعدديمي ا نردددت 

 المنطرة عني تنييو جايمة هيف المن ا 

6 /5 /2017 

متيبعة العنيي لنجميهيا العابية" من حمنة ا عتري ت الييييدية الديائات يدي حوات "لجنة ال -
المجتمدددع العابدددية والتدددي طيلدددت العشددداات يدددي ا شددد،ا ا ايددداتة عندددى انييددديت ماتنيدددة  

شا ددي يددي المعددترلت ويددي الحددبل المن لددية ومددن  15وييلددت المتيبعددة إندد. "يربددع حيليددي 
توا ينيمين إ بيايدة  هدوا ايدتمااا لحمندة التاهيدو بين،ي ائيل بنيية اف اليحف الييبي اليب
 الييييي المت يعيت اي جميهياني" 

ا دديا "التجّمددع الددوطني الددييمرااطي" بيينتددي تحددوياييتة يددي اعردديو ياددوا إاددااو ا يددا   -
ا يدا  الييييديين المادابين  "الييييّيين عن الطعيف يومد. التييدع عشدا  وحّيدي "التجّمدع

ة إجدلا عندى  دمويهف وا  داااهفة وتحدّيي،ف لنتعّندت العن دام عن الطعيفة ويديا" "تحيد
والتيددّنط الددوم تردديبن،ف بدد. م ددنحة اليددجون بمبيابددة وااددحة مددن حبومددة اليمددين وج،ددي  
ا من العيف )الشيبيه(ة وننري ببيما الميؤولية عن حييت،ف وعن عوايو تجيها مطيلب،ف 

ع،ددية والتددي تتنبددا حتددى هددور ا يييددية عنددى يددنطة ا حددتلا الممعنددة يددي  طايددت،ي ويم
النحظدددة  م مدددن مطيلدددو ا يدددا  الشددداعية والمبيولدددة يوليدددي ا دددف يادددول،ف ماحندددة تشدددّبا 

 اطاتا حريريتي عنى حييت،ف" 



ايتحمددددت شدددداطة البيددددين ال دددد،يونية ايمددددة "الحاّيددددة والباامددددة" يددددي يايددددة عدددديات بيلدددديااا  -
ة "اريدداائينية" بايردددة   وايددديمت نددلث يددّيياات تيبعدددة لنشدداط48الينيددطيني المحتددا عدديف 

عني ا الوحيات الاي ةة عنى ايتحيف الايمة وايتي ا  المشيابين يي الايمة المني ات 
 لأليا  

8 /5 /2017 

ايددتنبات البتنددة البالمينيدددة لددد "الريئمددة العابيدددة المشددتابة"ة إيددااا النجندددة الو اايددة لنتشدددايع  -
مؤبدديتت ان،ددي "يددتعما بددا الميددتطير لنرددينون العن ددام الييشددي الميددمى "يددينون الروميددة"ة 

لنت ديم لد. وريشديل."ة حيدث اعتباتدد. مدن "ااطدا الردوانين التددي جدا  طاح،دي يدي العرددوي 
ا ايددات"  واعتبدددات بتندددة "الريئمددة المشدددتابة" يعدددف الحبومدددة لنرددينون ب نددد. "بمنيبدددة إعدددلن 

 حاو عنى المواطنين العاو وعنى مبينت،ف وعنى حروي،ف ا يييية" 
ئو عن "الريئمدة المشدتابة"ة طندو ابدو عداااة مدن "ا عتديارات المبداات لنشداطة حوا الني -

عنى الشبين العاو يي النرو"  وييا ابو عدااا إن "عني دا مدن الوحديت الاي دة التيبعدة 
عيمدددي( يدددي يايدددة حدددوات انندددير  19لنشددداطة يالييددديفي اعتددديواة عندددى الشددديو إيددديي الادددواطات )

رنشيرة ظني ان. شديو ينيدطيني مدن الادية الغابيدةة تواجير يوي يطح بيت العيئنة ييي ا
 يون الت بي من هويت." 

يعت نيئبة ائيل البنييت ال ،يوني عن ح و النيبدوي الحديبف نؤيدي بدوبياة الدى يدا   -
 اامدددة عندددى جيمعدددة حييدددي او إلغدددير إحيدددير وبدددا  النببدددة الينيدددطينية يدددي إحدددي  ييعددديت 

لى ائديل جيمعدة حييدية طيلبتد. يي،دي ب لغدير الجيمعة  وييلت بوبياة إن،ي توج،ت باييلة ا
 نشيط النببةة او ييتف يا   اامة ميلية عنى الجيمعة  

وجددير يددي الايدديلة ويددي مددي نرنتدد. ويدديئا اعددلف  دد،يونية "مددن المؤيدد  ان ترددوف جيمعددة 
حييددي التددي تح ددا عنددى مي انيدديت مددن اليولددة ان تتيدديها مددع مددن ياددعون هددييي امدديم،ف 

 إياائيا"ة مطيلبة بد"وي  هوا اليياه الياي "ة عنى حي يول،ي لت يية يولة 
9 /5 /2017 

يي البنييت حجو النردة عدن الحبومدة بيدبو مشداور  "ٍ الريئمة العابية المشتابة"طاحت  -
اوا امددددل تم،يدددديا لطاحدددد. عنددددى  "إيدددداائينية"يددددينون "الروميددددة" الددددوم اياتدددد. لجنددددة و اايددددة 

لردددة مشددداور "يدددينون الروميدددة" ب نددد. ااطدددا البنييدددت  وو ددد  ائددديل الريئمدددة جمددديا  حي
الروانين العن ايةة التي طاحت يدي البنييدت مندو عشداات اليدنينة حيدث يدنو الردينون 

 عنى ان. يوي با الروانين وهي تااع ل. ولمامون. بيلبيما 



10 /5 /2017 

يدي ة ب ييات تاديمنية إلدى ايمدة ا عت ديف اليائمدة "المشتابة العابية الريئمة"ييف ويي من  -
ددي لأليددا  الماددابين عددن الطعدديف  والرددى ائدديل الريئمددةة النيئددو ايمددن عددويتة  ااف اهلل يعمت

ان يعدا   "اريداائيني"بنمة ابي يي،ي ان "مطيلو ا يا  عييلة ومعرولة وعنى المجتمدع 
حريرة اوايع،ف وميهية مطيلب،ف بعييتا عدن التحداي  والتشدوي.ة الدوم تردوف بد. م دنحة 

 ن اليااني" اليجون وو اات ا م
شا ي  20و نت مييات "من حييي إلى الريل وا ي ى" التي يشياه يي،ي مي ي يي عن  -

مددن حييددي وبعدد  البندديات العابيددةة مشدديي عنددى ا يدديافة إلددى ميينددة يننيددوت  وايددتربا عدديي 
 والمنطرة المييات بحييوت بيلغة  البنيتمن اهيلي 

لشاطة ال ،يونيةة بمياهمة ياية يدعوت ييمت الجااييت واآللييت بحميية يوات ببيات من ا -
مييبن مدن ال دييح بوايعدة  5مينوبة ا عتاا  بيلنرو ومحي ات،ية واييمت عنى هيف 

 انعياف التااايو 
طيلدددو النيئدددو عدددن الحابدددة اريدددلمية يدددي "الريئمدددة المشدددتابة"ة ميدددعوي  ندددييفة مااعددديت  -

عدددث  ندددييف بايددديلة لدددو يا مواعيدددي المنييدددبيت اليينّيدددة وا عيددديي لدددي  الطدددلو العددداو  وب
 التابية والتعنيفة نيتيلي بينيتة وااا  لجيمعة حييية ب،وا الا وو  

ويي اييلت.ة ييا  نييف إن "ااو المنييبيت اليينّية ومواعيي ا عييي بعين ا عتبيا الا 
تحاددديا  ئحدددة مواعيدددي ا متحينددديت يدددي الجيمعددديتة هدددو تعبيدددا عدددن احتدددااف لنمشددديعا 

اليينّية والا و دّية النّرييّيدة لنطدلو العداو"  وتيديرا" "الجيمعديت يدي اليولدة والشعيئا 
تااعدددي يائمدددي المنييدددبيت وا عيددديي الي،ويّيدددةة ينمددديوا   يدددتف الّتعيمدددا مدددع الطدددلو العددداو 

 ومنييبيت،ف اليينّية بيلمنا؟" 
يديت ممنل بائيل الحد و العابدي محمدي بنعدينة ويعيل 48شياه ويي من يااا ااااي الد -

ويددو  واهدديلي محييظددة جنددين وام،دديت ا يددا ة وا يددا  المحددااونة يددي وييددة تادديمنية 
مع ا يا  الماابين عن الطعديف ياادا ايمدة التاديمن مدع ا يدا   ويديا بنعدين" إن 
"لجنة المتيبعة العنيي لنجمديهيا العابيدة يدي الديااا اعنندت ارادااو عدن الطعديف وتنظديف 

اب ية يي ميينة الني اتة تايمني مع الحابة ا ييات التدي ويية تايمن يااا الايمة الم
تاو  اراااو الميتوح عن الطعيف"ة مؤبيا عمي التاابط والتوا دا بدين ابندير الشدعو 

 الواحي 



11 /5 /2017 

إلى و يا ا مدن الدياانية  اييلة وج. النيئو عن "الريئمة المشتابة"ة ي  يوي  جبياينة -
 او الشاطة يواهي بحيو الرينونة وان تحري بشبا يوام يي  نعيي إايانة مطيلبتي ان "ت

ا عتيارات التي نيوت،ي ع يبيت "تديييع الدنمن" يدي اليدومين ا ايداين يدي يايدة النديعوات 
شددميلي الددبلي ويددي مادديف شددعييط يددي الردديل المحتنددةة واعتردديا المجددامين"  بمددي طيلددو 

مددة لنحددّي مددن ا عتدديارات جبددياين ان "تاددع الشدداطة اطددة عمددا تشددما الاطددوات الل  
 عنى ممتنبيت العاوة عبا طايي الاط ا ااا ومن اجا منع تباااهي" 

يّيف النيئو عن الحابة اريلمية يي "الريئمدة المشدتابة"ة طندو ابدو عداااة ايتدااح يدينون  -
"يمنع بيع المرديبا اريدلمية مدن يبدا لجدين ا مندير"  ويديا ابدو عدااا إن "ايتدااح الردينون 

ّيف لي ددحح  بئددي تيايايددي بندد  ا ويددي  اريددلمية نمنددي  يليددية ولاددمين عدديف بيددع هددوا ي دد
ا ويددي  اريددلمية مطنرددي وا و ددي الميدديجي والمردديباة ولرددينون امددله الغدديئبين ليددنة 

واددع ظدديلف   يمبددن ان ييددتماة ويجددو العمددا عنددى تغييددارة وهددو يددينون جدديئا  1965
اجا م دييات امدله الشدعو العابدي الينيدطيني ليل ل. منيا يي اية يولة يي العيلف من 

من ج،ةة واويي  المينمين من الج،ة ا اا ة ا ما الوم حاف المجتمع العابي عمومي 
والميددنمين ا و ددي حر،ددف يددي اريددتيييت مددن ا ويددي  التددي واددع،ي ا ددحيب،ي لايمددة 

 م يلح،ف ويي حيجيت،ف" 
وت،ي إلى "اويدع مشديابة يدي ارادااو جييت "لجنة المتيبعة العنيي لنجميهيا العابية" يع -

عدددن الطعددديف وال دددييف التاددديمنية ووج،دددت الددديعوت لنريدددييات الييييدددية واؤيدددير يدددنطيت 
محنيددة ولبييددة ايددااي المجتمددع العابددي بددي تبددون  ددااة ااددا ة اددمن النشدديطيت لدديعف 

 ا يا  يي معابة الحاية والباامة التي ياواون،ي بي معير الايوية 
شي عنى ا يياف من حييي إلى ا ي ىة ولنيوف الاديمل عندى التدوالية انطنرت مييات الم -

مددن ميينددة النددي متج،ددة نحددو بندديت بيددت حنينددي بيلردديل المحتنددة  وبينددت الميدديات انطنرددت 
اليددبت المياددي مددن ميددجي عبددياهلل يددي حددي الحني ددة بميينددة حييددي لنيددنة النيلنددة عنددى 

اريددلميةة بمشدديابة عشدداات الشددبين التددوالية وتردديم،ي الشددية اائددي  ددلح ائدديل الحابددة 
 من مين اليااا الييحنية 

12 /5 /2017 

يددمح ج،ددي  ا مددن العدديف ال دد،يوني "شدديبيه"ة بيلنشددا عددن يييمدد. يددي ن،ييددة شدد،ا لواا  -
 6وبياية نييينة بمييعيت وحديت التحريرديت اليوليدة التيبعدة لنشداطة ال د،يونيةة بيعترديا 

المحتدا"ة بمدن يدي،ف يدنيمين ا بيايدة الدوم بدين  من عني دا "الحابدة اريدلمية بيلديااا



يشغا من و ائيل الحابدة بيلنييبدة  ووبدا "الشديبيه" ان "و يدا ا مدن ال د،يوني اعندن 
الحابدددة اريدددلمية تنظيمدددي محظدددوااة وا ددديا مدددوباات  2015 ينددديناليدددي شددد،ا تشددداين 

 إ لي بحي مؤيييت تيبعة لنحابة" 
ة حمنددددة التحدددداي  الميددددعوات اددددي الحابدددديت ايان "التجمددددع الطلبددددي" يددددي جيمعددددة حييددددي -

الييييددية يددي الجيمعددة )التجمددع الطلبددي والجب،ددة الطلبيددة(ة والتددي اشددتيت بعددي يعيليدديت 
التادديمن مددع ا يددا  الماددابين عددن الطعدديف يددي اليددجون ال دد،يونية  واشددتيت موجدد. 
التحدددداي  اددددي الطددددلو العدددداو مددددن يبددددا الطددددلو "اريدددداائينيين" بعددددي ان يدددديف التجمددددع 

لطلبدددي بتنظددديف يعيليددديت تاددديمنية مدددع ا يدددا ة من،دددي يعيليدددة مدددير ومندددحة وايتحاددديا ا
ددي برددوت يددي الجيمعددةة ويعيليددة  25يادية إاددااو ا يددا  الماددابين عددن الطعدديف مندو  يومت

 إحيير وبا  النببة التي نظمت،ي الجب،ة الط لبية 
عددديي مدددن ادددمن نشددديطيت إيدددنيي ا يدددا  الينيدددطينيين المادددابين عدددن الطعددديفة اعندددن  -

دية  25الريييات يي اليااا اراااو عن الطعيف تايمنتي مع ا يا  الماابين مندو  يومت
 بمي يعوا إلى التواجي يي ايمة التايمن يي الني ات  

لنشدداطة يددي  مابدد عممددت النجنددة الشددعبية مجددي البدداوف بيينتددية ابدديت ييدد. "ايادد،ي إييمددة  -
الرايددة"ة وييلددت إن "هددور الاطددوت لددن تادديف إ  المؤييددة ا منيددة واواع،ددي ولددن تيدديهف يددي 

 محيابة العن  ويتعوي بيلااا عنى الراية وشبيب،ي ونييج،ي الوطني" 
يعددي ائدديل "لجنددة المتيبعددة العنيددي" يددي الدديااا الينيددطيني المحتدداة النيئددو محمددي بابددةة  -

الددوم  ة"المشدديابة الوايددعة يددي الم،اجددين التادديمني مددع ا يددا الجمدديهيا العابيددةة إلددى 
 يريف ع ا  ي اليبت يي ميينة بيية الغابية"  

وييا بابة يي ت ايح ل." إن "الحاوا وا يبيا الوايعة املة يدي ايمدة التاديمن مدع 
ا يددددا  يددددي يدددديحة العددددين يددددي ميينددددة الني ددددات نايددددير ان يددددنعبل عنددددى النشدددديط العدددديف 

 يددددا  يددددي معددددابت،ف البطوليددددةة معابددددة ا معددددير الايويددددةة مددددن اجددددا التادددديمني مددددع ا
الح دوا عندى شداوط الحددي ا يندى ارنيدينية يدي يددجون ا حدتلاة إلدى جيندو المطنددو 

 ا ييل 
اعتبا النيئو العابي يي البنييتة طنو ابو عاااة ان "تردييف لدوائح ات،ديف ادي يدتة مدن  -

ة ائدديل البنييددة اليدديبي لميينددة اف اليحددف النيشددطين العدداوة وعنددى اايدد،ف يددنيمين إ بيايددة
ة مي هو إ  يدوط لننيدا مدن ناديا جميهياندي 1948اببا نيلث ميينة عابية يي ااااي 

العابية"  ووبا ابو عااا  يي ت ايح ل. ان "إياائيا تنيو ملحريت بحي شا ييت ل،ي 
ي دى هدي بير يي إعميا الميجي ا ي ى"ة ماييي" إن "تاميف المييجي والييير عدن ا 

 م،مة يينيةة وهي حي  ن حاية العبييت ييتا  ان تبون مبيولة" 



13 /5 /2017 

شياه العشاات من ابنير عاابةة يي التظيهات التي اييمت عنى اليواا الائييي يي مييندة  -
عاابددةة تادديمنيت مددع ا يددا  يددي إاددااب،ف الميتددوح عددن الطعدديف  وجدديرت التظدديهات بدديعوت 

الميينةة بج ر من ينينة النشيطيت التي تريف يي البنيات العابية من النجنة الشعبية يي 
يومتي يي اليجون  27يي اليااا إينييتا لأليا  الوين ياواون إااابتي عن الطعيف منو 

 "ارياائينية" 
ييا منظمو مييات "من حييي إلى الريل وا ي ى" إن "ا وار ا منية ارياائينية اوييتة  -

إلي،ددي يددنيبيي طدد. مددن مييندة حييددية عنددي معبددا وحدديج  "مببدديف" )يدداو الميديات والتددي بددييا 
ميتوطنة موييعين( يبا و ول،ي إلدى مشديا  مييندة الرديل وبنديت بيدت حنيندي"  واادي  
المنظمدددون يدددي بيدددين ان "ا وار ا منيدددة اريددداائينية يدددّنمت المشددديابين يدددي الميددديات امددداات 

محظدوات إيداائينييتة وتو ديي،ي بحيدو الردينون بويي،ي ب عف ان،ي تيبعة لنحابدة اريدلمية ال
 ارياائيني ب ن،ي حابة إاهيبية" 

شددياه العشدداات مددن يددبين اف اليحددف والمنطرددةة يددي اعت دديف تادديمني مددع ايددا  الحاّيددة  -
يي يجون ا حتلاة ووله عنى مياا اف اليحف  وجير ا عت يف بيعوات شبيبية عردو 

ة بيددن،ف عميدديهفة بددايف يددونل  وايعددت تدديهوا اطيددا طدداا عنددى  ددحة عدديي مددن ا يددا 
اددلا ا عت دديفة الليتدديت المنددّييت بيلييييددة التعيدديية التددي تنت،ج،ددي اياات اليددجون مددع 

 ا يا  الريبعين يي  ني ين ا حتلا 
اعترندت شدداطة ا حدتلا "اريدداائيني"ة شديبيت ينيددطينيتي مدن يااددا ا ااادي المحتنددة بدد عف  -

يني" يي "بتيح تبيي"  وحيو  حيية "يدييعوت احاوندوت" ايع. يبينتي عنى ايبط "إياائ
دددي(ة وتدددف نرنددد.  56العبايدددةة يددد ن المعتردددا مدددن يدددبين بيدددا يييدددف ويبنددد  مدددن العمدددا ) عيمت

 لنتحريي 
17 /5 /2017 

اييمت الينطيت ال ،يونية عنى هيف ياية العااييو يي النرو وتشدايي اهن،دي وولده لنمدات  -
ف معدد  ت برددوات مددن الشدداطة وحمييددة الوحدديات ة حيددث ياهمددت لليدديت وجاايدديت ال،ددي113

الاي ددددةة الرايددددة ميددددنوبة ا عتدددداا  يددددي النرددددوة وهدددديمت مني ل،ددددي المبونددددة مددددن الددددواح 
ال ييح  وبحيو اهيلي العااييدوة يد ن "جاايديت ال،ديف والادااو ايتحمدت الرايدةة بحمييدة 

ا الطرددل يون مااعدديت  واددير الندديل واحددوا 113يددوات الشدداطة وهدديمت الرايددة لنمددات الددد
 الحيا" 



ا دديو ميددتوطن  دد،يوني بجددااح اطيدداتة جدداار تعاادد. لنطعددن بمن لدد. البدديئن ب حددي   -
"البيبوتيددديت" شدددميا ميدددتوطنة "تدددا ابيدددو" بيلددديااا الينيدددطيني المحتدددا  ووبدددات "الرنددديت 
العبايددة العيشددات" ان "شا دديت مج،ددو ت ياددا إلددى مندد ا ببيبددوتل " اليشددمير" الرايددو مددن 

يا تدا ابيدوة وطعدن  ديحو المند ا وا ديب. بجدااح بنيغدةة يبدا ان ميينة بييا ييبي شدم
 ييا من المبين" 

18 /5 /2017 

يدددنمت النجندددة النوائيدددة لنتنظددديف والبندددير امدددا هددديف يدددوام لمنددد ا ايلدددي اطيدددو مدددن مييندددة  -
يننيوتة ووله بحجة البنير  يا المدااو  ويردع مند ا اطيدو المد هوا بيليدبينة شدايي 

 ييعة ايااح النجوف  ميينة يننيوتة بيلراو من
يومتي يي  31عري يي ميينة الني اتة م،اجين رينيي ا يا  الماابين عن الطعيف منو  -

يددجون ا حدددتلاة بمشددديابة المئددديت مدددن النيشدددطينة بيدددن،ف ايدددا  محدددااون وييييددديونة 
ة حندين  عبدي  والردى "الريئمة المشتابة"و "التجمع الوطني الييمرااطي"ومن،ف النيئو عن 

المحددااة  يددين عنيمنددةة بنمددة اابطددة ا يددا ة ييمددي الرددت بددا مددن الطينددة ع،ددي  ا يدديا
ينيددطينيةة وعبنددة يددعياتة  وجددة ا مددين العدديف لنجب،ددة الشددعبية  تالتميمددية ا ددغا ايدديا 

 لتحايا ينيطينة ا ييا احمي يعياتة بنمتين يي الم،اجين 
ادية المحتندة يدي واشدة عيمل ينيطينيي من منيطي ال 20اعترنت الشاطة "ارياائينية"ة  -

عمدددا برايدددة إبطدددن يدددي منطردددة حييدددي المحتندددة  وايعدددت الشددداطةة ان "العددديمنين لدددف يبدددن 
عيمل ممن جا  ابط،ف لنمات النينيةة حيدث مدن  11بحو ت،ف ت يايح "يينونية"ة بين،ف 

 المراا ان تنظا المحبمة يي طنو تمييي يتات اعتريل،ف" 
النردددو" تنظددديف تظددديهات احتجيجيدددة ادددي ييييدددة هددديف يددداات "لجندددة التوجيددد. العنيدددي لعددداو  -

اليددديعة  22/5/2017البيدددوت الميدددتمات يدددي منطردددة النردددوة وولددده يدددوف ارنندددين الردددييف 
العيشددات والن دد   ددبيحي يبيلددة المبيتددو الحبوميددة يددي بئددا اليددبع  جددير هددوا الرددااا يددي 

ااددددا ميدددديبن مددددواطنين يدددي يايددددة يددددعوت ميدددنوبة ا عتدددداا  او  8اعرددديو هدددديف اليدددنطيت 
 ا يبور المياي 

19 /5 /2017 

شدددياه المئددديت يدددي اميدددية ييييدددية يدددي ايمدددة ا عت ددديف ويدددط مييندددة يدددانينة إيدددنييا  -
) وجدة ا مدين العديف  يدعيات عبندة   وبعندت32لأليا  يي إاااب،ف عن الطعيف لنيوف الد
نددلث ايدديئا يددي بنمت،ددية اول،ددي "وحدديت النادديا  لنجب،ددة الشددعبية ا يدديا احمددي يددعيات(

نيدددطيني يدددي الددديااا والاددديار انددد  هدددي  تحايدددا ينيدددطين مدددن البحدددا إلدددى الن،ددداي  الي



والايدديلة النينيددة لأليددا  مطيلبددة يبوحدديت البنمدددة لتحريددي الن ددا   محيلددةي  امددي الايددديلة 
النيلنة يبينت موج،ة لنينطة الينيطينية وائيي،ي محموي عبيلة وييلت" يإن ا يا  هف 

ا بيلويدت الدوم يت،ديي المدوت حيديت ابطيل،دي يتجدوا ائديل ابطيا ا مة وشداييئ،ية يدل يعرد
اليددنطة مددن يولددة إلددى ااددا  وبدد ن شدديئي   يحدديث  إن الشددعو لددن يتيدديها ابدديا مددع مددن 

 يغيا عن ن ات ابطيل. وييحييب. حييبي عيياا" 
يددديا النيئدددو عدددن "الريئمدددة المشدددتابة"ة طندددو ابدددو عددداااة إن "نتددديئج التحريدددي الددديولي يدددي  -

يي يعروو ابو الريعين من اف الحياان بيلنروة الوم اجداار مع،دي تحريرديت جايمة يتا الش،
بايطينية تبين ان الش،يي ابو الريعين بين يي وعيد. بعدي ان توييدت ماببتد.ة وادار من،دي 
برددوار الواتيددةة اليددي  يعدديرات الشدداطة اريدداائينية ويددت الحددييث يددي الندديمن عشددا مددن 

عااا ان. "من اليوف ا وا بني عنى نرة ان ايعديرات بينون النيني/ ينييا"   وااي  ابو 
و يا ا من الياانية جنعيي إياانة ويييت الشاطة بينت ايعيرات مايواة وبيوبدة و يدا 
ميددتنيت عنددى ايددة حردديئي"ة مؤبدديا ان "هددوا التحريددي مددن مع،ددي يولددي انبددت بددوو وتنييددي 

 الاواية ارياائينية" 
ريددداائيني"ة عييددديت تومدددي يدددنيمينة ائييدددة "النجندددة طيلبدددت النيئدددو العابيدددة يدددي البنييدددت "ا -

البالمينيددة لنن،دددو  بمبيندددة المددداات والميددديوات الجنيايدددة"ة "بيدددتح تحريدددي عيجدددا ادددّي نيئدددو 
ائدددديل البنييددددت النيئددددوة بتيددددنئيا يددددموتايت ة )البيددددت الي،ددددويّم( بعددددي تحايادددد. عنددددى 

ر المياددي"  وبددين الجمدديهيا العابّيددة يددي الدديااا الينيددطينّي اددلا اطدديو الرددير ا يددبو 
يددموتايت  مددن "البيددت الي،ددويّم"ة عددا  "اطددة الحيددف" لنو ددوا إلددى حددٍا ييييددي يددي 
المنطرددةة مددن نلنددة ايددياات وهددي" إمددي مغددييات الددبلي او الربددوا بدديلعي  بحرددوٍي اّيددا مددن 

ّمي مريومة الاّطة وعنيهي ييروف الجي  بمي ين ف"   الي،وية وا 
22 /5 /2017 

ممننددي الرددو  الوطنيدددة واريددلمية يددي مييندددة اف اليحددفة يددي ميددديات شددياه العشدداات مدددن  -
مشدديعا إيددنييا لأليددا  الينيدددطينيين يددي معابددة ا معددير الايويدددة التددي ياواددون،ي يدددي 
مواج،ة اليّجين "ارياائيني"  ويعت إلى الميياتة النجنة الشعبية يي اف اليحفة بيلتنييي 

العدديف يددي الدديااا الينيددطينية والددوم اياتدد.  مددع لجنددة المتيبعددة العنيددية تحاددياا ل اددااو
المتيبعة بيلشاابة مع الرو  الوطنية واريلمية يي اجتمير عري ن،يية ا يبور يي ميينة 

 ااف اهللة ويشما اراااو الاية الغابية ويطير   ت 
ة 1948شددد،يت البنددديات العابيدددة الينيدددطينية ياادددا ا ااادددي الينيدددطينية المحتندددة عددديف  -

يومدددددي يدددددي اليدددددجون  36منيي مدددددع ا يدددددا  المادددددابين عدددددن الطعددددديف مندددددو إاددددداابي تادددددي



ال ددد،يونية  والت مدددت المحدددلت التجيايدددة والماايدددي العيمدددة يدددي منددديطي الجنيدددا والني دددات 
واليددديحا والنردددو بيرادددااو بشدددبا ج ئدددية يدددي حدددين لدددف يشدددما ارادددااو المؤييددديت 

 التعنيمية وايميت  حة الطواائ 
العدداو يددي النرددوة اددي ييييددة هدديف البيددوت امدديف مابدد   تظدديها العشدداات مددن المددواطنين -

المبيتو الحبومية يي ميينة بئا اليبع  وشياه يي التظيهات ا حتجيجية عيي من ندواو 
الريئمددددة المشددددتابة واعاددددير لجنددددة التوجيدددد. العنيددددي لعدددداو النرددددو وبعدددد  النيشددددطين مددددن 

 ا ح او والحابيت الييييية 
ميدددعوي  ندددييفة ايددديلة إلدددى و يدددا ا مدددنة اييغددديوا بعدددث النيئدددو عدددن الريئمدددة المشدددتابةة  -

ليبامددينة طيلبدد. يي،ددي منددع ام تمددياين عيددباية يااددا الرددا  والمددين العابّيددة او محيط،ددي 
الرايو  وجيرت اييلة  نييف بعي توّج. العييي من المواطنين يي عيت يا  عابّيةة ومن،دي 

وعدديت مددن الجددي  مددؤااا يايددة بيددا يددارة حيددث اشددتبى ا هدديلي هندديه مددن ياددوا مجم
 يااا ا حيير وبين البيوت امن تمياين عيباية يرومون ب،ي 

23 /5 /2017 

تظددديها المئددديت مدددن النيشدددطينة عندددي يددديحة الشددد،يار يدددي مييندددة حييدددي المحتندددةة إيدددنييتا  -
عنى التوالي يي اليدجون ال د،يونية  وتجمدع  36لأليا  الماابين عن الطعيف لنيوف الد

ينبدي ناة لتنطندي التظديهات وتجدوو شديار ابدو ندوال بيتجدير الالمشيابون عني ييحة ا يي
وتددددددياا مشدددددديا  حددددددي وايم النيددددددنيلة بمشدددددديابة ماتندددددد  الرددددددو  الييييددددددية  وهتدددددد  
المتظدددديهاون تادددديمني مددددع الحابددددة ا يدددديات وايعددددوا العنددددف الينيددددطيني و ددددوا ا يدددددا  

ي يدتجيبة المشيابين يي اراااوة بيرايية إلى  يتديت بتدو عني،دي شدعياات مطيلبدة ب
 لنمطيلو العييلة لأليا  

اعدواف عندى مت،مدين  5اعواف و 8ياات المحبمة الماب ية يي حييي اليجن اليعني لميت  -
بترييف الميديعيت لمنيدو عمنيدة إطدلي النديا يدي شديار "يي نغدو " يدي "تدا ابيدو"ة الشد،يي 

لعددديف ا عيمدددي( مدددن عاعدددات وولددده يدددي ا ّوا مدددن بدددينون النّددديني/ يندددييا 29نشددد ت منحدددف )
ة مي اييا عن مرتا الون بيباة شمعون اويمي ويتا  حرتي يديئي يدّييات ا جداتة 2016

 امين شعبين 
ا دديات محبمددة ال ددنح بميينددة الني دداتة ياااهددي بشدد ن الطنددو الددوم تردديمت بدد. الشدديعات  -

ياايددن طدديطوا مددن يايددة الاينددةة ييمددي يتعنددي بتاييدد  الشدداوط الترييييددة المياواددة عني،ددي 
إنندي "ترديمني بطندو لنمحبمدة  "عتريا المن لي  ويديا والدي الشديعاتة توييدي طديطوابين،ي ا 

من اجا تايي  الشاوط التريييية او حتى إلغير الحدبل المن لدي الميداو  عندى ابنتدية 



  ييمي وان التحريريت يي انت،دت و   لندي ننتظدا جنيدة النطدي بديلحبف التدي يدي تمتدي إلدى 
بحي وات. ظنف ب ن تبرى يااين اهدن ا عترديا المن لدي طدواا  مي بعي عطنة المحيبفة وهوا

 هور الميت" 
ة عبياهلل ابو معاو ة إن "تاامدو ييتالبنييا النيئو عن "الريئمة العابية المشتابة" يي  -

يديا يدي يعييتد. ا نتايبيدة إن ائييدت. يدتبون هييدة ريداائيا ويييدية عندى الينيدطينيينة 
 يددددي ين يدددديياات  مايبدددي لتشددددجيع ا يدددتيطين اريدددداائينيعددديو وانددد. يددددينرا يدددييات. لنردددديل 

  " اااي الينيطينيةا
ا يو شاطي  د،يوني يدي عمنيدة طعدن يدي ميدتوطنة "نتينيدي" ويدط ا ااادي المحتندة  -

( العبام ب ن "شاطييت ا يو يي شيار "هاتيا" بنتينيي 0404  ووبا مويع )1948عيف 
ن "إ ددديبة الشددداطي طيييدددةة وجدددا  بعدددي طعنددد. مدددن منيدددو ينيدددطيني"  واوادددح المويدددع ا
 علج. يي مبين الحييث من طوايف نجمة "ياووي" 

24 /5 /2017 

ااتبو متطايون ي،وي جايمة جيييت من جاائف "تيييع النمن"ة حين تدف ال،جدوف عندى يايدة  -
اددااف عنددى عدديات ميددرط اال عميددي ا يددا  بددايف يددونلة حيددث تددف ا عتدديار  ممتنبدديت وا 

 ة شعياات عن اية وتحاياية تتوعي العاو النياان بييياتين وبتيب
تظددديها عددديي مدددن ال ددديييين الينيدددطينيين يدددي الددديااا الينيدددطيني المحتددداة  امددديف و اات  -

ددي عنددى مددنع،ف مددن ال دديي بمينددير يييددي  وندديي  "ال ااعددة اريدداائينية" يددي بيددت يجددن احتجيجت
مددؤااتاة والتددي بددين بدديلروانين العن دداية التددي ايات،ددي الددو اات بحر،ددف  تظدديهاتالمشدديابون بيل

اااهدددي مدددنع،ف مدددن ال ددديي ادددلا اشددد،ا معّيندددة مدددن المويدددفة بحجدددة الحيددديظ عندددى النددداوت 
 اليمبية 

هدديمت جاايدديت العدديو "اريدداائيني"ة مندد  ت ينيددطينيتي برايددة وايم الددنعف ميددنوبة ا عتدداا   -
ردوات وييا النيشط ايلي ابو اامة إن "الييت ال،يف والاااو ميعومة ب يي النرو المحتا 

ي وشدددداعت ب،دددديف مندددد ا"  وااددددي  ان "وات  الشدددداطة والاي ددددة ايتحمددددت الرايددددة  ددددبيحت
 ابواف من اليميي ال ااعي والحطو يي الراية وجايت."  تاايو الجااييت اييمت عنى

25 /5 /2017 

يددي بيدددين لددد.ة مدددن عوايددو  يددديات الدددائيل ا ميابدددية  "التجمدددع الدددوطني الدددييمرااطي"حددوا  -
ان،ي "يي تؤيم إلى ت،مي  الراية الينيطينية وبير التطبيع العابدي يونيلي تااموة معتباا 

باطددددوات بيلغددددةة إلددددى جولددددة الددددائيل "ينظددددا التجمددددع " مددددع إيدددداائيا"  وجددددير يددددي البيددددين
ا ميابية يونيلي تااموة الانيجية ونتيئج،ي الوايمة ب عدييت تبدايل التحديل  بدين انظمدة 



ى حيدددديو الشددددعوو العابيددددة وم دددديلح،ي الاجعيددددة العابيددددة وبددددين الو يدددديت المتحدددديتة عندددد
وطموحيت،ددية وبي يدددتعياي لت،مدددي  الرادددية الينيددطينية وت دددييت،ية وتشدددايع التطبيدددع مدددع 
إيددداائيا مدددع بردددير ا حدددتلا والتنبدددا لحردددوي شدددعبني الينيدددطيني يدددي الحايدددة وا يدددترلا 

 والعويت" 
الحايددة  نظمددت يددي ميينددة عاابددة البطددو  وييددة إيددنيي لأليددا  الددوين ياواددون إاددااو -

والباامددددة يددددي اليددددجون ال دددد،يونيةة بمبددددييات مددددن النجنددددة الشددددعبية شددددياه يي،ددددي ييددددييات 
ونيشدددطون مددددن ماتنددد  ا حدددد او والحابدددديت الييييدددية وماببدددديت لجندددة المتيبعددددة  وايددددع 
المشددديابون العندددف الينيدددطيني وشدددعياات مني ددددات لأليدددا  ومطددديلب،ف ارنيدددينيةة وااددددا  

 لنايل،ف يي هور الماحنة الحاجة ياعية إلى الت عيي الشعبي يعمي 
 10اعترندت الشداطة ال د،يونية مددع مدي ييدمى "حدال الحدديوي" يدي الجدي  "اريدداائيني"ة  -

عمدددديا ينيددددطينيين يااددددا ا اااددددي الينيددددطينية المحتنددددةة بدددديعو  عدددديف ح ددددول،ف عنددددى 
 ت يايحة ويري لمي نشات. الموايع العباية 

29 /5 /2017 

العابية المشتابة"ة طنو ابدو عداااة ايديلة إلدى بدا مدن  اايا النيئو العابي يي "الريئمة -
و يام ا من الياانية  نعديي اايانة وو يدا ال ااعدةة اوام ااائيداة الميدؤوا عدن "يدنطة 
البدديو"ة محتجدديت عنددى هدديف بيددت يددييف يددي يايددة اامددةة وتدديميا اعددل  ا ندديف بدديلراو مددن 

ه تحدت إشداا  الميدؤولين عدن البيتة ويتا يواجن يايبة من البيدت يهيديت بيلجاايدةة وولد
ال،ديفة وعندى مداا  مدن اجديا الشداطةة عنمديت ان امدا ال،ديف بدين عندى بيدت يدييف ا ددلتة 
ولددددف يبددددن ام امددددا إاددددلر لألعددددل  والدددديواجن  وانترددددي ابددددو عددددااا تعمددددي إلحدددديي ااددددااا 

 بم ييا ا ي النيلة وااب،ف ايت ييييتة من اجا الاغط عني،ف رالر المنطرة 

30 /5 /2017 

ا نرددت بنييددة ا حددتلا يددي ميينددة النددي بيلدديااا الينيددطيني المحتددا الطايددي الوا ددا بددين  -
ياية يهم  وحي شنيا  وييا ائيل النجنة الشعبية يي حي يهمد ة عايديت إيدميعياة 
يددي بيددين  ددحيية إن "الرددااا هددو يددااا تعيدديي مددن يبددا البنييددة يددي شدد،ا اماددينة وهددو 

 الماوا" ا يعي  والمطييئة من و طلو اليمنع 
 

 
 


