
 

 

 أحداث القدس المحتلة 

      2017في شهر تموز/ يوليو 

 

2 /7 /2017 

كشفت أسبوعية "يروشاليم" العبرية النقاب عن مخطط "إسرراييي"" لبنراط طرابد د ير    رت  -
سرررا ة  رررايط البرررراد  ررر" المسرررد  اأفارررب المبررراردي وأ رررا ت بررر ن ريررري  بي يرررة ا  ررر    

ة أعضرراط  رر"  ررلب "الييكررو " ال رراكم  ني رربالقرر   نيررر بركررات أعيررن خرر   دولررة لرر  مرر  
بي ي رر  إفامررة طررابد  خررر  رر" سررا ة البررراد     ررة إلررب أن بركررات عررر  اررور  ليمخطررط 

 المذكوري
اف  م عشررات المسر وطنين الم طرر ين سرا ات المسرد  اأفارب عبرر مدموعرات م  اليرة  -

 ب راسة مش    من شرطة ا      "اإلسراييي""ي

6 /7 /2017 

فرروات العرر و شررابوا برر عوه مشادم رر  لشرررط" اررشيون"  رر" منطقررة برراب العررامو  اع قيررت  -
وسط م ينرة القر   الم  يرةي وفالرت الناطقرة باسرم الشررطة الارشيونية  لوبرا السرمر    ر" 
بيان لشا إن " يسطينيوا هادم شرطيوا إسراييييوا   اراب  بدررو،"  مشرير  إلرب أنر  "درره نقير  

 عيب إثرها ل يق" الع ج"ي
7 /7 /2017 

ر عت  كومة ا      الاشيون"  عوه فضايية ض  ورثرة الشرشي  ماربا، أبرو اربي    -
 طالبشم  يشا ب     عويضات مالية لعاي ت الق يب ن يدرة عمييرة إطر د النرار ال ر" نفرذها 

 بم ينة الق  ي  درا، أك وبر الماض"  "  " الشيخ /ششر  شرين أو  " الششي  
والبنرراط"  رر" بي يررة ا  رر    بالقرر    مييررر  ردمرران  أنرر  " رر" كشررر ريرري  "لدنررة ال ن رريم  -

ضوط  عييمرات ريري  الرولراط اإلسرراييي"  بنيرامين ن نيراهو  سريدر  خر   الشرشر ال رال" 
  ريررد مخططررات البنرراط المدمرر    و  رر  البنرراط  رر" القرر    و  ررب نشايررة الشررشر سرر در  

   ر و    اس يطانية كانت مدم  "ي 6الماا فة عيب 
10 /7 /2017 

  اف رررا، فررانون "الييكررو "فرر م الررولير يسرررايي  كررا    وعضررو الكنيسررت يررو ر كرري   مررن  -
 150ليكنسيت  يش ر إلب  قيي  العرب وليا   اليشو   " الق  ي وي ضمن ا ف را، ضرم 



 

 

 5إلرب منطقرة نقروذ بي يرة ا  ر     ر" القر    مرن خر   ضرم  "إسراييي""ألر مس وطن 
 ومريم"  و"ففعرات مس وطنات مقامة عيب أراض" الضرفة الرربيرة الم  يرة  وهر" "معالير  أ

 يون"  و"أ رات"  و"بي ار عيييت"ياليير"  و"فو  ع 
دررر  ت العارررابات الارررشيونية اف  امشرررا ليمسرررد  ا فارررب المبرررارد مرررن بررراب المراربرررة   -

 ة مش    من فوات الع و الخااةيب راس
11 /7 /2017 

 4هرر مت درا ررات بي يررة العرر و  رر" القرر   الم  يررة عمررار  سرركنية فيرر  اإلنشرراط م لفررة مررن  -
 طوابد  " بي   العيساوية  بذريعة البناط  ون  رخيصي

 ذرت "الشيية اإلس مية المسي ية لنارر  القر   والمق سرات"  مرن مسرال  برذلشا سريطات  -
 ر إلب  خفي  ع   السكان الفيسطينيين  " القر   الم  يرةي ولف رت الشييرة ا       ش

إلرب أن سريطات العرر و  عمر  عيررب  شييرة ال ررور "إلخررراج أ يراط  يسررطينية مق سرية يقرريم 
ألر مس وطن  150الر  يسطين" خارج   و  الم ينة المق سة  مقاب  إ     100 يشا 

 ل فانون د ي   " الكنيست اإلسراييي""يضمن   و  "بي ية" الم ينة  من خ   مشرو 

14 /7 /2017 

 ررر" با رررات المسرررد  اأفارررب المبرررارد   بان  يسرررطينيين عمييرررة إطررر د نرررارذ ث ثرررة شرررنف ررر -
عناارر  5أسفرت عرن اس شرشا  الشربان الث ثرة  ومق ر  دنر يين ارشيونيين بعر  إارابة  

ت ماا ر  يسطينية من شرطة الع و بدرا، خطير   اثنين منشا وافت بالمي وسةي وذكر 
أن الشبان الث ثة من عايية دبارين  " م ينرة أم الف رم  ر" اأراضر" الفيسرطينية الم  يرة 

عامراو،  م مر  دبرارين  20عامراو،  أ مر  دبرارين ) 30  وهم م م  دبارين ) 1948عام 
 عاماو،ي 19)

  ار   اع قيت فوات الع  الاشيون" الشيخ م مر   سرين مف ر" الر يار المق سرة بعر  أ اير -
 الدمعة خير ال وادل عيب أبواب المسد  اأفاب المباردي

اسررر نكر ريررري  البرلمررران العربررر" مشرررع  السررريم"  إفررر د سررريطات ا  ررر    "اإلسرررراييي""  -
ف فرر   رر" ودرر  المارريين  ومررنعشم مررن أ اط ارر   الدمعررة  المسررد  اأفاررب المبررارد  واف

  سريطات ا  ر    ي نرا ب مر   ي ي وش   السيم" عيرب أن هرذا ال ارعي  الخطيرر مرن فبر
  مساع" الس م  " المنطقة  وي  "  " القوانين ال ولية والمبا ئ والقيم اإلنسانية  ويقو  

 سياد سياسات فوات ا      بال قسيم اللمان" والمكان" ليمسد  اأفاب المباردي
لشرريخ م مرر  أ ردررت فرروات ا  رر    "اإلسررراييي""  عررن مف رر" القرر   والرر يار الفيسررطينية ا -

  سين عقب ا  داله لساعاتي



 

 

أعرب ع   كبير من أبناط الق   الم  ية  خاارة بير  شا الق يمرة واأ يراط الم اخمرة لشرا   -
عرررن فضررربشم الشررر ي  بسررربب عررر م ر ررر  أذان مرررن مررر،ذن المسرررد  اأفارررب المبرررارد  الرررذ  

 يخض  ل اار عسكر  م كمي
ومن  المايين الفيسطينيين من اس نكرت ك  من الب رين وفطر إف د المسد  اأفاب  -

أ اط الايوات  ير    يمرا أعربرت الخارديرة الماررية عرن فيقشرا البرالأل  دراه اأ ر ا  ال ر" 
شررش  شا سررا ة المسررد  اأفاررب المبررارد  م ررذر   مررن خطررور   رر اعيات هررذه اأ رر ا   

طين" واإلدراطات عيب  قروي  الدشرو  اإلفييميرة وال وليرة المبذولرة ل شردي  الطرر ين الفيسر
 و"اإلسراييي"" عيب اس ينار المفاوضات واف ياط عميية الس مي

طالبررت ال كومرررة اأر نيررة سررريطات ا  ررر    "اإلسررراييي""  بفررر   المسررد  اأفارررب شررررد  -
درراطات مرن شر نشا  رييرر الوضر  ال راريخ" إيرة أ روراو" أمرام الماريين وعر م ا خراذ القر   "

 القايم  " الم ينة والمسد ي
الخاردية ال ركية ال كومة "اإلسرايييية" إلب ر   ال  ر المفرو  عيب  خو   عت ولار   -

عا        أمام المايين المسيمين بشك   ور ي  المسد  اأفاب  واف
15 /7 /2017 

واارررريت  فرررروات ا  رررر    "اإلسررررراييي""   نفيررررذها  ميررررة مرررر اهمات شرسررررة ب ررررد المسررررد   -
 يررر  عقرررب عمييرررة بررراب اأسرررباطي  اأفارررب  شرررميت دميررر  المرا رررد وكرررذلد منررر  الاررر  

ات والمك برررات عمرررار وال رررر  والعيرررا وفرررار واإلو اهمرررت فررروات العررر و دميررر  مكا رررب اأ
 فامت ب كسير أففا  دمي  اآلبار والررر المريقةيوالم  ر والم،ذن  و 

لررر و  العربيرررة واإلسررر مية   امية والمسررري ية  ررر" القررر   الم  يرررةطالبرررت  الشييرررات اإلسررر  -
شا بيدم  كومة ا  ر    ال ر" أواريت اأمرور  ر" المسرد  اأفارب إلرب وليا     م  مس

ما وايت إلي ي واك ت خ   م  مر ار ف" أنشرا  قر ت السريطر  عيرب المسرد  اأفارب 
ف ف  لييوم الثان" عيب ال وال"ي "اإلسراييي""بشك  كام ؛ بفع  إدراطات ا        واف

ب المبررررارد  ررر ريدياو أمرررام المارررريين العررر و الارررشيون" إعررررا    ررر   المسرررد  اأفاررر أعيرررن -
والسيا،  بعر  فررار بنارب عشررات كراميرات المرافبرة واأدشرل  ال ساسرة وأدشرل  ال دسر  

 واإلنذار عيب م اخ  المسد ي

16 /7 /2017 

واايت فوات الع و الاشيون" إف د مر اخ  م ينرة القر   الم  يرة وألف شرا لييروم الثالر   -
المايين مرن أ اط ار    درر اليروم اأ ر   ر" المسرد   القوات هذه عيب ال وال"ي ومنعت



 

 

فامة اأذان  مما أدبررهم عيرب أ اط الار   عنر  أبوابر   و ر" أفررب نقطرة إلير   اأفاب واف
 من ألفة البي   الق يمةي

ر وليرررر اأوفرررار والشررر ون والمق سرررات اإلسررر مية اأر نيرررة وايررر  عربيرررات مرررن  مرررا    رررذ   -
ا فيرر المسرربوفة ل رمرة المسرد  اأفارب المبرارد  ب دررة سريطات ا  ر     ر" ان شاكا شر

ا  رررواط العنرررر وال رررو ري وأوضررر  عربيرررات أن سررريطات ا  ررر       مررر  مسررر ولية  لايررر  
ال رررو ر والعنرررر  ررر" القررر   الشررررير بسررربب  ارررعي  ا ن شاكرررات ال ررر" ار كب شرررا سررريطات 

اأر ن ير   إف د  ا      والم طر ين اليشو  ب د المسد  اأفاب م خروا  مبينوا أن
 اأفاب ومن  إفامة ا   الدمعة  ي    ت أ   رري

ر ضررت  ايررر  اأوفررار اإلسرر مية  رر" القرر   الم  يررة شرررول سرريطات العرر و الاررشيون"   -
بناب بوابات الك رونية عيب أبواب المسد  اأفاب المبارد أثر إعرا      ر  بعر  ث ثرة 

 بات مرافبرررة وأدشرررل   دسررر   خررر  الماررريأيرررام مرررن إف فررر ي وناررربت فررروات العررر و كرررامير 
 القبي" أ   ماييات المسد  اأفابي

أاررريب عررر   مرررن المرررواطنين درررراط اع ررر اط فررروات العررر و عيررريشم بالضررررب خرررارج المسرررد   -
اأفارررب المبررراردي واع ررر ت  فررروات العررر و عيرررب عشررررات المرررواطنين بعررر   ررر  ي شم اررر   

 العار فرب باب اأسباط أ   أبواب المسد  اأفابي
ا  ريري  الشييرة اإلسر مية وخطيرب المسرد  اأفارب  الشريخ عكرمرة اربر   إن فروات ف -

ا       قوم  اليا ب ركيب بوابرات الك رونيرة عنر  براب اأسرباط وبراب المدير   أ  أنر  
سرريكون هنررراد برررابين  قرررط مف رررو ين وبقيرررة اأبرررواب    رررلا  مريقرررة  م كررر ا أن ودرررو   يرررد 

ب   مكانيرة سريطر  اليشرو  عيرب إ ار  المسرد  اأفارب  البوابات ا لك رونية هو د  نر
ب ي  ي  كمون بال اخ  والخارج  ويكون لشم سيطة فرار اإلفر د والفر    مشريرا إلرب أن 

 ي"اإلسراييي""دمي  المفا ي  اآلن  " عش   الدي  
17 /7 /2017 

عيسرب  إن  فا  أمين عام الشييرة اإلسر مية المسري ية ل مايرة المق سرات  ر" القر     نرا -
" ريررررة العبرررررا   وال ريرررررة ال ينيرررررة مكفولرررررة با  فافررررات ال وليرررررة"  مشررررريراو إلرررررب أن "إسررررررايي " 
برراإلدراطات اأخيررر  ال رر" ا خررذ شا ضرر  المسررد  اأفاررب عبررر  ركيررب بوابررات الك رونيررة 
وكاميرات مرافبة ان شكت بشك  اري  فواع  القانون ال ول"     او إلب "أن إسرايي  عميياو 

% مررن القرر   الم  يررة  وأن القرر    ضررم مررا يقرررب مررن 95ت ب شويرر  مررا يقرررب مررن فامرر
 %ي"28نيين ي% والفيسط72مييون شخص  يشك  اليشو  ما يقرب من 



 

 

أ ه مق سرريون ارر   الفدررر عيررب ع بررات المسررد  اأفاررب المبررارد  عنرر  برراب اأسررباط  -
 ر ضا ليبوابات ا لك رونية ال " نابشا ا      عيب بوابا  ي

 ه ميات الفيسطينيين من م ينة الق   الم  يرة ار   ال شرر  ر" الشروارل  أكبرهرا أمرام أ -
المسررد  اأفاررب المبررارد  مررن دشررة برراب" النررا ر "المديرر "  واأسررباط    كيرر او لر ضررشم 

 ال خو  إلب المسد  اأفاب عبر بوابات إلك رونية نابشا الع و عيب بوابا  ي
فيسطينية م م   سين ع م إار اره   روه  قرو  بربط ن أك  مك ب مف " الق   وال يار ال -

اررررر   مرررررن يررررر خ  المسرررررد  اأفارررررب عبرررررر البوابرررررات اإللك رونيرررررة ال ررررر" ناررررربشا العررررر و 
 الاشيون" عقب العميية الف ايية يوم الدمعة الماض" باأفابي

أارريب عرر   مررن المررواطنين لرر ه اع رر اط فرروات العرر و "اإلسررراييي"" عيرريشم بالضرررب فرررب  -
 اط الم    إلب المسد  اأفاب المبارديباب اأسب

ذكرت "ا يفة معارير" العبرية  ب ن  "وأو  مر   ي خ  اليشو  با رات المسرد  اأفارب  -
ويرر  ون طقررو   ينيرررة يشو يررة ويقرروم اليشرررو  بررال دو   اخرر  ال ررررم الق سرر" برر ون مرا قرررة 

فرررررروا مرررو ف" الوفرررر"ي وفالررررت "يررر يعوت" إن "سرررربب عررر م مرا قررررة مرررو ف" الوفررررر أنشرررم 
برراأم  ا م نررال عررن  خررو  ال رررم الق سرر"  بعرر  أن وضررعت الشرررطة اإلسرررايييية أدشررل  

  ف ي  ممرنطة عيب بوابات ال رم الق س""ي
18 /7 /2017 

إارررابة خررر   فمررر   50فالرررت دمعيرررة الشررر   ا  مرررر بالقررر   إن "طوافمشرررا  عاميرررت مررر   -
وأضررررا ت الدمعيررررة إن فرررروات ا  رررر    ليمارررريين   رررر" منطقررررة برررراب اأسررررباط بالقرررر  ي 

 35إارررابة الرررب مس شرررفب المقااررر  ل يقررر" العررر ج   يمرررا  رررم عررر ج  15"طوافمشرررا نقيرررت 
 مااباو  " المي ان"ي

لييرروم الثالرر  عيررب ال رروال"  ر رر  مو فررو  ايررر  اأوفررار اإلسرر مية والمق سرريون  الرر خو   -
عيرب   ر   نيرة  ال ر" نارب شا سريطات ا إلب المسرد  اأفارب  عبرر البوابرات  ا لك رو 

 عقاب العيمية الف ايية يوم الدمعة الماضية يأبواب المسد   " أ
واارريت فررروات العررر و الارررشيون" اف  رررام مس شرررفب المقااررر  بالقررر   الم  يرررة  وم اارررر   -

را،  عقرب إاراب    19فر ة العناية المكثفة ال ر" يرفر   يشرا الماراب عر ط أبرو  اير  ) عامو
موادشررات انرر لعت  رر"  رر" عررين اليررول  ببيرر   سرريوان الخطيررر  برارراص ا  رر     خرر   

دنوب المسد  اأفابي وذكر مركل معيومات وا    يو  أن ا      يمنر  أ ررا  عاييرة 
وي مركررل   المارراب أبررو  ايرر  مررن الرر خو  إلررب فر ررة العنايررة المكثفررة   يرر  ي يقررب العرر ج

 عيب باب ي



 

 

19 /7 /2017 

ومخ يررررر الفارررراي  الفيسررررطينية  إلررررب يرررروم فضررررب  عررررت الفعاليررررات الشررررعبية والشرررربابية  -
 يسطين" نار  ليق   واأفاب  يشرم  نفيرر ليم ينرة المق سرة ومواارية ا ع ارام فبالرة 

 بوابات اأفاب  إلب دانب مسيرات  عم أرداط اأراض" الفيسطينية الم  يةي
بطين عيرب  عت "الشيية اإلس مية المسي ية لنار  الق   والمق سرات" أبنراط القر   المررا -

بوابات المسد  ا فارب المبرارد وكر  مرن يسر طي  الوارو  ليمسرد  "برا ل لام باإلدمرال 
الاررا ر عررن مشررايخ ومردعيررات القرر   ال ينيررة  بعرر م  خررو  المسررد  اأفاررب المبررارد  
من البوابات ا لك رونية  والرباط عيب بوابا   منعاو لسياسة ا      القايمرة عيرب ال شوير  

 وا ذ  "ي
 عرررا مف رررب القررر    الشررريخ م مررر   سرررين  المق سررريين  إلرررب الاررر    ررر" م ررريط المسرررد   -

اأفاررب المبررارد برر  و مررن الارر    رر" مسرراد  القررره واأ يرراط الم يطررةي ودرر    سررين 
خ   م  مر ا ف" لردا   ين  " الق    اليوم اأربعاط   و  ما يدر   " اأفاىب 

ل اريخ"  " المسد  اأفاب   اعياو "ك  من ير ليوض  اير ض  أ  شك  من أشكا  ال ر
يسررر طي  الوارررو  مرررن الفيسرررطينيين والمسررريمين إلررررب شررر  الر رررا  ليمسرررد  والاررر    يرررر  

 والرباط عيب أبواب "ي

20 /7 /2017 

عضرررو  48مقابررر  ارررو ا   58ارررا د الكنيسرررت الارررشيون" برررالقراط  ال مشي يرررة  ب فيبيرررة  -
 : القر   عاارمة إسررايي "  الرذ  يشر ر كنيست  عيب مق ر، فرانون  عر ي  "فرانون أسرا

إلرب "عرفيررة و قييرر  أ  فرررار مسر قبي" فرر  يررنص عيررب  رييرر السرريا   اإلسرررايييية ا    ليررة 
)عضررررو القايمررررة العربيررررة  عيررررب م ينررررة القرررر  "  ب سررررب مررررا فالرررر  النايررررب يوسررررر دبررررارين

  " بيان ل ي المش ركة،

21 /7 /2017 

و رر   اسرر يطانية د يرر   شررما   1100ر إلفامررة شرر النقرراب عررن مخطررط "إسررراييي"" كبيررك   -
شرد الق   الم  يةي وهذه الخطة  "  ا  أاب ت وافعوا  إنشا س عم  عيب الفا  بين 
ال دمعات السكنية الفيسطينية  و من  ال واا  الدررا ر" برين أ يراط القر   الشررفية وبرين 

 اأطرار الدنوبية لم ا  ة رام اهلل وسط الضفة الرربيةي
ي  أسرررراففة سبسررررطية ليررررروم اأرثرررروذوك  المطررررران  عطرررراهلل  نررررا  إن  "سرررريطات فررررا  ريرررر -

ا  رررر    اإلسررررراييي"  سرررر ر  ا نقسررررام الرررر اخي" الفيسررررطين" واأوضررررال العربيررررة إل كررررام 



 

 

فبضرر شا عيررب م ينررة القرر  "  مشرريراو إلررب أن  اأفاررب يمررر ب رررور لررم يمررر بشررا منررذ عررام 
عيرررب موفررر  "رام اهلل" اإلخبرررار   إلرررب أن ي وأشرررار المطرررران  نرررا   ررر"  ارررري  لررر  1967

ا ع  اط عيب المسد  اأفاب هو اع  اط عيب ك  مكونرات الشرعب الفيسرطين" مسريمين 
ومسرري يين  و عررا إلررب الثبررات والاررمو   رر" اأر  فرراي و "  كرامررة لنررا مررن  ون القرر   

 واأفاب"ي
اإلسرراييي"  رو   أشار خطيب المسرد  ا فارب الشريخ عكرمرة اربر  إلرب أن "ا  ر     -

م ينرررررة القررررر   إلرررررب ثكنرررررة عسررررركرية منرررررذ الاررررربا،"     ررررراو إلرررررب أن "إدمرررررال" الماررررريين 
ألررررر"ي و رررر"  اررررري  لرررر  أكرررر  ارررربر  أن  100الفيسررررطينيين فرررررب اأفاررررب لررررم ي درررراول 

"الشدرررررروم اإلسررررررراييي" م عمرررررر  لكسررررررر إرا   الشررررررعب الفيسررررررطين" والمق سرررررريين"  مع بررررررراو أن 
 لبوابات اإللك رونية سبب  الضعر العرب" واإلس م""ي"اإلارار اإلسراييي" عيب ا

23 /7 /2017 

واا  المق سيون ومو فو اأوفار اإلس مية لييوم الثرامن عيرب ال روال" اع ارامشم أمرام  -
أبررواب المسررد  اأفاررب المبررارد  را ضررين الرر خو  إليرر  عبررر البوابررات اإللك رونيررة ال رر" 

 وضع شا سيطات ا      عن  م اخي ي
أكرر ت المردعيررات ال ينيررة  رر" القرر   الم  يررة ر ضررشا القرراط  ليبوابررات اإللك رونيررة وكا ررة  -

اإلدرررراطات ا    ليرررة الد يررر    وال ررر" مرررن شررر نشا أن  ررر    إلرررب  رييرررر الوافررر  ال ررراريخ" 
 وال ين"  " الق   ومق سا شا  وعيب رأسشا المسد  اأفاب المباردي

سرر وطنين اليشررو  الشررشرية  وال رر" كررانوا يرر عون أ شرر  مرابطررو المسررد  اأفاررب مسررير  الم -
ي وأوضرر  المخرر ص بشرر ون القرر    عبرر اهلل "اإلسرررايييية" يشررا  ف  ررام اأفاررب برراأع م 

ير  المسررر وطنين "هم شم و وادررر هم" مسررررمعررررور  أن مرابطررر" المسرررد  اأفارررب أ شررريوا بررر
 من المقرر أن  خرج اليوم الساعة السابعة مساطوي الششرية ال " كان

24 /7 /2017 

شرررررعت سرررريطات العرررر و "اإلسررررراييي""  بناررررب ممرررررات و رررروادل   ي يررررة أمررررام البوابررررات  -
اإللك رونيرررة ال ررر" ناررربشا أمرررام بررراب اأسرررباط أ ررر  أبرررواب المسرررد  اأفارررب المبرررارد  ررر" 

 الق   الم  يةي
واا   يسطينيو القر   وخاردشرا ومرن دنسريات أدنبيرة  أ اط اريوا شم  ر" موافي شرا أمرام  -

قرررراط ليمسررررد  ا فاررررب المبررررارد  ر ضرررراو إلدررررراطات العرررر و وبوابا رررر  اإللك رونيررررة أفرررررب ن
 وكاميرا   "الذكية" أمام م اخ  المسد  المباردي



 

 

25 /7 /2017 

ألالررت سرريطات العرر و الاررشيون" البوابررات ا لك رونيررة مررن أمررام مرر اخ  المسررد  اأفاررب  -
رعت ب ركيرررب دسرررور المبرررارد  مرررن دشرررة بررراب النرررا ر "المديررر "  وبررراب اأسرررباط  وشررر

  ي ية بالقرب من بوابات المسد  ل م  كاميرات "ذكيرة" ب ييرة ليبوابرات اإللك رونيرة ال ر" 
 ر ضشا وفاومشا أه  م ينة الق   ومردعيا شم ال ينية والوطنيةي

مواطنررراو مرررن مررر ن الضرررفة  16ت فررروات العررر و الارررشيون"  ميرررة اع قرررا  و هرررم طالرررت شرررن   -
 الم  يةي

 ينيررة  رر" القر   الم  يررة ر ضررشا ال ررام لكا رة إدررراطات سرريطات العرر و أكر ت المردعيررات ال -
 مررول الدررار  و  ررب اآلن  مطالبررة بضرررور   رر   دميرر   14الاررشيون" ال رر" نفررذ شا منررذ 

أبررررواب المسررررد  اأفاررررب المبررررارد لكا ررررة المارررريين  ون اسرررر ثناط وب ريررررة  امررررةي وفالررررت 
مية بالقرر   ل قر يم  قريررر أولر" عررن المردعيرات ال ينيررة إنشرا كيفررت م يريرة اأوفررار اإلسر 

عييرر    "إسررراييي""ر عيررب مررا  ررم مررن عرر وان و ال الررة  اخرر  وخررارج المسررد  اأفاررب ليوفرر
 م ك   عيب ضرور  إلال شاي

26 /7 /2017 

 عررت "الشييررة اإلسرر مية المسرري ية لناررر  القرر   والمق سررات"   رر" بيرران لشررا  المق سرريين  -
القر   الم  يرة والمسرد  اأفارب المبرارد مواارية وك  من يس طي  الواو  إلب م ينرة 

فامررررة الارررريوات عيررررب أبوابرررر     ررررب إلالررررة كا ررررة اإلدررررراطات ال شوي يررررة اأخيررررر    الربرررراط واف
 وخااةو الكاميرات الد ي   ال "  م وضعشا عيب أبواب المسد  المباردي

رر - اد  إلررب   ريرري  أسرراففة سبسررطية ليررروم ا رثرروذك   المطررران عطررا اهلل  نررا نرر اط عررود 
كا ة ر ساط الكناي  المسي ية  " العرالم   رو  اأوضرال  ر" م ينرة القر    "واسر ش ار 
المسررد  اأفاررب  ومررا ي عررر  لرر  المسررد  هررو ذا رر  ا سرر ش ار الررذ  ي عررر  لرر  كا ررة 

 مكونات ابناط شعبنا الفيسطين""ي
ار    شارد عشرات   ر المواطنين من مخ ير مناطد الق   الم  يرة  وخاردشرا   ر" -

العشرراط   رر" م رريط المسررد  اأفاررب المبررارد  ا  دادررا عيررب إدررراطات ا  رر    ب ررد 
 المسد  المباردي

27 /7 /2017 

اررارهم عيرب إلالرة ا  ر     يوماو يي 12بع   - خط المق سريون ان اراراو كبيرراو بارمو هم واف
  يرررأرا وا ويل مرررن الشرررشر الدرررار  ليكرررون لشرررم مرررا  14لكا رررة اإلدرررراطات ال ررر" ا خررر ها فبررر  



 

 

ا  رر    كا ررة البوابررات والكرراميرات ال رر" وضررعشا  رر" با ررات المسررد  اأفاررب ليخردرروا 
 عن بكر  ابيشم ا  فا  با ن اار عيب الم   ي

أك ت المردعيات ال ينية  " الق   الم  يرة  أنر  سري م  خرو  المسرد  اأفارب اليروم مر   -
يرر خو   بعرر  رضرروو العرر و وفيامرر  ارر   العاررر   اعيررة المارريين لي دمرر  فبرر  الارر   ل

بإلالررة كرر  مررا  ررم  ركيبرر  مررن دسررور وبوابررات وكرراميرات ذكيررة وأن ذلررد درراط  سررب  قريررر 
لدنة  نية  فق ت المسد  وأبواب ي وأوض ت المردعيات ال ينية خ   مر  مر ار ف"  ر" 
الم كمررررة الشرررررعية بالقرررر    أن "الاررررمو  ال رررراريخ" ليمق سرررريين هررررو مررررن أرفررررم سرررريطات 

لالة ك  ما  م  ركيب  عيب أبواب "يا        اإلسراييي" عيب ال راد  عن فرارا   اأخير  واف
ت أ ياط م ينة الق   الم  ية أدواط من الفر، العارم بع  ا ن اار الذ    قد بفعر  عم   -

دراطا ررر  ور ضرررشم  الارررمو  اأسرررطور  لشرررعبنا الفيسرررطين" و  ررر يشم ليعررر و الارررشيون" واف
ضرر  بعرر  الرابرر  عشررر مررن الشررشر الدررار   مررا   رر  العرر و إللالررة ال عرراط" مرر  كرر  مررا  ر 

 البوابات ا لك رونية والدسور والبوابات ال  ي ية عن م اخ  اأفابي
عيرررب أبرررواب المسرررد     ال شرررراررر أ ه اأ ر المررررابطين  ررر" م ينرررة القررر   الم  يرررة   -

ا   ال شرر  اأفاب  باب اأسباط  وباب المدي   وسط  راسة أمنية مش   ي و ع بر
ار يومررررا  بعرررر  فررررر  12هررررذه هرررر" اأخيررررر  ليمرررررابطين عيررررب أبررررواب اأفاررررب والمقامررررة منررررذ 

 العار اليوم  "  اخ  المسد  اأفاب المباردي  المردعيات اإلس مية أ اط ا 
 خ  أكثرر مرن مايرة ألرر مرواطن مرن القر   الم  يرة وخاردشرا المسرد  اأفارب المبرارد  -

الطراهر   عيرب وفر   كبيررات اأعيرا   وه ا رات "برالرو، بالرر م أ اط ار   العارر بر ابر  
 ت أركان الم ينة المق سةي نف يد يا أفاب"  ا  ت بشا ال نادر وهل  

28 /7 /2017 

أطيررررد ناشررررطون ارررربا، أمرررر  وسررررم  الق    ن اررررر اب شادررررا و ر ررررا بررررر "ان اررررار إرا    -
دبراره عيرب  المرابطين الفيسطينيين"  " م يط المسد  اأفارب عيرب "فطرسرة الم  ر " واف

 رات ال " أفامشا  " م يط المسد  اأفاب عيب م ار أسبوعينييإلالة ك  ال ري

31 /7 /2017 

ف مت النيابة العامة الاشيونية  " الق   الم  ية  لواي  ا شام إلب م كمة "الاي " ض   -
شم "ال  رررري  عيرررب اإلرهررراب"  بعررر  نشررررهم منشرررورات عيرررب يلررراخمسرررة مق سررريين  نسرررب 

 لفيسبود"   ي  عميية اأفاب ال " نفذها ث ثة شبان من أم الف مي"ا

 


