
 

 

 "انتفاضة القدس" يوميات
  2017/أغسطس في شهر آب

1 /8 /2017 

لمزد   ،الحبس المنزلي على الفتى المقدسي يزز  الرببزي الصهيونيفرضت سلطات العدو  -
 .، قبل اإلفراج عنهكفالة مالية بقيمة ألف شيقلو أسبوعي ، 

 

2 /8 /2017 

، إصزابة ططيزر  بعزد بالضفة الغربية المحتلزة أصيب عامل صهيوني، في مستوطنة "يفنه" -
وهو شاب فلسطيني، بحسب ادعزااات شزرطة العزدو،  ،منفذالتعرضه للطع ، وتم اعتقال 
 دو  أ  تتضح الطلفية. 

" المزززواط  فنزززهياقتحمزززت قزززور  عسزززكرية مززز  بزززيي العزززدو الصزززهيوني، منززززل منفزززذ عمليزززة " -
زززفة المحتلزززة، إسزززماعيل إبزززراهيم أبزززو عزززرام فزززي مدينزززة يطرزززا بنزززوب مح افظزززة الطليزززل بالضر
 واستبوب أفراد عائلته بعد تفتيي المنزل بشكل دقيق.

 13مزز  مززد  الضززفة المحتلززة، واعتقلززت أك ززر مزز   اقززوات العززدو الصززهيوني عززدد داهمززت -
 "المبلزس التشززريعي"بيززنهم نزواب فززي  مز  مواطنزا  مز  نززابلس وبيزت لحززم والقزدس وسززلفيت،

 وقاد  م  حركة "حماس".
العدو، تمكنه م  إحباط محاولة تنفيذ عملية دهس عنزد حزابز قلنزديا قزرب رام زعم بيي  -

الهزززواا ولزززم  فزززي اهلل. وذكزززرت صزززحيفة "معزززاريف" العبريزززة، أ  البزززيي قزززام بززز ط ق النزززار
 يتمك  م  اعتقال الشبا  الذي  حاولوا تنفيذ العملية.

 

3 /8 /2017 

ادت م  مد  الضفة المحتلزة،  شنت قوات العدو الصهيوني، حملة اعتقال ودهم في عدد -
 ...لحزممواطنا  م  محافظات بني ، نابلس، سزلفيت، الطليزل، بيزت  12أك ر م   لتوقيف

 فيما توغلت آليات عسكرية صهيونية صباحا  بنوب قطاع غز .



 

 

4 /8 /2017 

  برصزززال العزززدو الصزززهيوني واعتقزززل آطزززر، طززز ل موابهزززات مززز  قزززوات امواطنزززأصزززيب  -
مز  الضزفة المحتلزة. وشزهدت مزد  الضزفة اقتحزام لعشزرات البنززود العزدو فزي مزد  متفرقزة 

 م  قوات العدو معزز  باآلليات العسكرية، المدببة باألسلحة المطتلفة.
اعتقلت قوات العدو، النائب المقدسي في المبلس التشريعي عز  مدينزة القزدس محمزد أبزو  -

 طير م  منزله برام اهلل.
طينيي  ومبموعززات مزز  المسززتوطني  الصززهاينة انززدلعت موابهززات عنيفززة، بززي  شززبا  فلسزز -

حززاولوا اقتحززام قريززة كززوبر شززمال رام اهلل. وقالززت مصززادر محليززة  إ  شززبا  القريززة تصززدوا 
 مستوط ؛ في محاولة لمنعهم م  اقتحام القرية. 200ألك ر م  

منعت قوات العدو الصهيوني، الحزارس حمزز  النبزالي، مز  الزدطول إلزى المسزبد األقصزى  -
. فزي الوقزت نفسزه، أبلزب ضزابطش مز  شزرطة العزدو، الحزارس النبزالي أ  قزرار منعزه المبارك

 ساري المفعول حتى بداية العام المقبل.
مسززيرات فززي الطليززل  حيززن نظمززت ،ضززبغشززهدت األراضززي الفلسززطينية المحتلززة بمعززة  -

وقلقيليززززة ورام اهلل وقطززززاع غززززز  بعززززد صزززز   البمعززززة، تطللهززززا موابهززززات مزززز  قززززوات العززززدو 
 وني واعتقاالت وسقوط عدد م  اإلصابات.الصهي

فززي حززارتي بززابر والسزز يمة،  الفلسززطينيي  هززابم عشززرات المسززتوطني ، منززازل المززواطني  -
 في البلد  القديمة بمحافظة الطليل بنوب الضفة المحتلة.

عائلة فلسطينية بهدم مساكنها ومنشزتتها فزي حزي  23أططرت سلطات العدو الصهيوني،  -
 "الفهيدات" البدوي شرقي بلد  "عناتا" )قضاا القدس المحتلة(، وذلك ط ل    ة أيام. 

 

6 /8 /2017 

اعتقززل طليززة فلسززطينية أطلقززت  الصززهيوني القنززا  السززابعة العبريززة بززل  بززيي العززدو زعمززت -
النزززار فزززي وقزززت سزززابق صزززوب أهزززداف صزززهيونية فزززي الضزززفة المحتلزززة. وقالزززت القنزززا  "إ  
البززيي اعتقززل الطليززة التززي أطلقززت النززار صززوب مسززتوطنة "بيززت إيززل" شززمال مدينززة البيززر  

 مساا أمس" دو  ذكر تفاصيل أطرى.
ارك م  باب المغاربة بحراسة اقتحم عشرات المستوطني  المتطرفي  المسبد األقصى المب -

 مشدد  م  شرطة االحت ل الطاصة.



 

 

7 /8 /2017 

مززواطني  طزز ل سلسززلة مززداهمات فززي أنحززاا متفرقززة  10اعتقلززت قززوات العززدو الصززهيوني  -
 م  الضفة المحتلة.

مستوط ، بحمايزة قزوات العزدو الصزهيوني، منطقزة قبزر النبزي يوسزف شزرق  1000اقتحم  -
انزززدالع موابهزززات بزززي  صزززفوف المزززواطني  وقزززوات االحزززت ل  مدينزززة نزززابلس، بزززالتزام  مززز 

 مناطق واسعة. إلىامتدت 
اعتزززدت مبموعزززة مززز  المسزززتوطني ، علزززى سزززيار  مزززواطني  فلسزززطينيي  مززز  مدينزززة الطيبزززة  -

بالزززداطل الفلسزززطيني المحتزززل، علزززى طريزززق طزززولكرم الطيبزززة، ب لقزززاا الحبزززار ، ممزززا تسزززبب 
 بات.بلضرار مادية دو  اإلب غ ع  وقوع إصا

قالت شرطة العدو "اإلسرائيلي" إنها اعتقلت فتيي  مقدسيي  بززعم إلقائهمزا الحبزار  صزوب  -
 قواتها.

 
8 /8 /2017 

اعتقلت قوات العدو الصهيوني، الشيخ نورالدي  الرببي بعد االعتداا عليه بصور  وحشية  -
 د األقصى المبارك في القدس المحتلة.بقرب باب األسباط أحد أبواب المس

 

9 /8 /2017 

مواطني  ببروح مطتلفة براا قصف طائرات حربية صهيونية عد  مواق  تابعة  3أصيب  -
 للمقاومة الفلسطينية في قطاع غز .

أصيب شابا  فلسزطينيا  ببزروح، كمزا أصزيب بنزدي صزهيوني برصزال زم ئزه، طز ل  -
 .بالضفة المحتلة اقتحام قوات العدو لمطيم الدهيشة بنوب مدينة بيت لحم

 ستوطنو  على حرق مركبتي  للمواطني  في قرية أم صفا، شمال غرب رام اهلل.أقدم م -
مواطنزززا  مززز  منزززاطق  20ت قزززوات العزززدو الصزززهيوني، حملزززة اعتقزززاالت واسزززعة طالزززت شزززن   -

 متفرقة بالضفة المحتلة.
أصززيب شززاب فلسززطيني فززي رأسززه بززراا إطزز ق قززوات العززدو الرصززال المطززاطي عليززه،  -

القنابزززل  واسزززتطدمت قزززوات العزززدور شزززمال مدينزززة رام اهلل، طززز ل موابهزززات فزززي قريزززة كزززوب
 الصوتية والغاز المسيل للدموع.

، عام   فلسطينيا  بعد إصابته بالرصال، ط ل م حقتها الصهيوني اعتقلت قوات العدو -
 لعدٍد م  العمال الفلسطينيي  في بلد  صور باهر بنوب شرق القدس المحتلة.



 

 

"اإلسززرائيلي"، شززابا  فلسززطينيا  قززرب الحززرم اإلبراهيمززي بمدينززة الطليززل اعتقلززت قززوات العززدو  -
 بزعم حيازته سكي .

 
10 /8 /2017 

هززدمت قززوات العززدو الصززهيوني، منززازل    ززة شززهداا وأسززير فززي قريتززي ديززر أبززو مشززعل،  -
 وسلواد، بمحافظة رام اهلل، وسط الضفة المحتلة.

لحركة "فتح"، ا  اللبنة التنفيذية لمنظمة  اعل  ببريل الربوب، امي  سر اللبنة المركزية -
آب/أغسزززطس، لبحزززن  12التحريزززر سزززتبتم  برئاسزززة محمزززود عبزززاس يزززوم السزززبت المقبزززل 

 تحديد موعد انعقاد المبلس الوطني.
 

11 /8 /2017 

اعتقلزززت قزززوات العزززدو الصزززهيوني، صزززيادي  وصزززادرت قاربهمزززا، بعزززد اسزززتهدافهما بنيزززرا   -
 .في بحر غز  أسلحتها

ببروح وصفت بالططير ، ط ل موابهزات بزي  عشزرات الشزبا  وقزوات العزدو  أصيب فتى -
 شمال قطاع غز . الصهيوني

كرميتسززززور"  المقامززززة علززززى " ، طفلززززي  داطززززل مسززززتوطنةالصززززهيوني اعتقلززززت قززززوات العززززدو -
 أراضي بلد  بيت أمر شمال محافظة الطليل بالضفة المحتلة.

 
12 /8 /2017 

مناطق مطتلفة شرق مدينة بني  شمال الضفة المحتلة، ، الصهيونياقتحمت قوات العدو  -
 وانتشرت بمحيط البامعة العربية األمريكية.

اعتقلت قوات العدو، سيد  فلسطينية بعد تنفيذها عملية طع  قزرب بزاب العزامود بالقزدس،  -
 أسفرت ع  إصابة بندي صهيوني.

13 /8 /2017 

ة "حلميي" بعد مداهمة منزلهم فزي اعتقلت قوات العدو الصهيوني والد  وشقيق منفذ عملي -
 قرية كوبر شمال مدينة رام اهلل وسط الضفة المحتلة.

 



 

 

14 /8 /2017 

المحتلززة أسززفرت شززنت قززوات العززدو الصززهيوني حملززة اعتقززاالت فززي منززاطق عززد  بالضززفة  -
 مبموعة م  الشبا  في طولكرم وبيت لحم. لااعتقع  

محززال التباريززة فززي أسززواق القززدس مزز  ال امشززتركة عززدد عسززكرية صززهيونية طززواقم داهمززت -
ر . وأفزاد شزهود بزل  طزواقم الضزريبة  عيزا  القديمة، وصزفها التبزار بلنهزا كيديزة وغيزر مبزرر

التابعززة لبلديززة العززدو فززي القززدس داهمززت محززالر تباريززة فززي شززارع الززواد، وسززوق بززاب طززا  
 ة لها.الزيت في البلد  القديمة، في حي  وفرت القور  المشصاحبة الحماية والحراس

اعتقلت قوات العدو الصهيوني مواطن ا وابنته قرب بلد  الزاويزة غزرب مدينزة سزلفيت شزمال  -
 الضفة المحتلة.

 

15 /8 /2017  

هدمت قوات العزدو الصزهيوني    زة منزازل ومرافزق فلسزطينية شزيدت بتمويزل مز  االتحزاد  -
 األوروبي في قرية طشم الدرج الواقعة، في مدينة يطا بنوبي الطليل.

مواطنزا  فلسزطينيا  عقزب حملزة مزداهمات واعتقزاالت فزي عزدد مز   12اعتقلت قوات العزدو  -
أحيززاا ومززد  الضززفة المحتلززة، كمززا داهمززت قززوات كبيززر  مزز  بززيي العززدو مطززارط بمدينززة 

 طولكرم.
 

16 /8 /2017 

هزززدمت قزززوات العزززدو الصزززهيوني، منززززل منفزززذ عمليزززة مسزززتوطنة "حلمزززيي" األسزززير عمزززر  -
 ي قرية كوبر شمال مدينة رام اهلل وسط الضفة المحتلة.عبدالبليل العبد ف

مواطن ا م  مد  وبلدات الضفة المحتلة، بعزد اقتحزام  12اعتقلت قوات العدو الصهيوني،  -
 منازلهم وتفتيشها.

ا البززدار ابتززاز ذكززرت القنززا  "العاشززر  العبريززة"، بززل  البززيي "اإلسززرائيلي" اعتقززل فلسززطينيا   -
شارت القنا  إلى أنه "تم نقل الفلسطينيا  للتحقيق لدى قوات الفاصل بنوب قطاع غز . وأ

 األم  اإلسرائيلي".
 



 

 

17 /8 /2017 

أقززدمت قززوات العززدو الصززهيوني علززى تفبيززر منزززل عائلززة الشززهيد عززادل عنكززوي فززي قريززة  -
 دير أبو مشعل غرب مدينة رام اهلل وسط الضفة المحتلة.

 
18 /8 /2017 

لسطينيي  بينهم فتا  ط ل حملزة مزداهمات واعتقزاالت ف 5اعتقلت قوات العدو الصهيوني  -
 في مد  الضفة والقدس المحتلتي  لي  .

 
19 /8 /2017 

بززعم محاولتزه  بعزد إطز ق النزار عليزه مز  قبزل القزوات الصزهيونية استشهد فتزى فلسزطيني -
شزززمالي الضزززفة المحتلزززة، فيمزززا  ،تنفيزززذ عمليزززة طعززز  قزززرب حزززابز عسزززكري بنزززوبي نزززابلس

 بشظايا رصاصة بالططل. صهيوني أصيب بندي
اقتحمت قوات العدو بلد  بيت فبار بنوب بيت لحم، وسلمت األسيري  المحرري  إبراهيم  -

كمزا واقتحمزت قريزة مزراح  .طليل ديرية، وأحمد محمود طقاطقزة ب غزات لمقابلزة مطابراتهزا
 براتها.عاما( ب غا  لمرابعة مطا 21رباح بنوبا ، وسلمت الشاب محمود عمرو الشيخ )

ع ززرت قزززوات العزززدو علزززى "سزززلم طشززبي" علزززى سزززياج مسزززتوطنة "عطيزززرت" شزززمال رام اهلل،  -
األمززر الزززذي اسززتدعاها إلعززز   حالززة تلهزززب، وأبزززرت أعمززال بحزززن واسززعة عمزززا احتملتزززه 
"متسزززللي  فزززدائيي " وداهمزززت قريزززة أم صزززفا علزززى طلفيزززة ذلزززك، وفتشزززت منزززازل المزززواطني  

 بصور  واسعة.
 

20 /8 /2017 

اعتقلززت قززورات العززدو طمسززة مززواطني  فززي مززداهمات واقتحامززات شززنرتها بلنحززاا متفرقززة مزز   -
فة المحتلة.  الضر

اقتحمت قوات القم  الصهيونية أقسام سب  ريمو  واعتدت على األسرى بداطله. وأفادت  -
مصززادر حقوقيززة بززل  قززوات القمزز  التابعززة إلدار  مصززلحة السززبو  اقتحمززت صززباح اليززوم 

 ريمو  واعتدت على األسرى فيه ونكلت بهم. في سب  6قسم 
 



 

 

22 /8 /2017 

واعتقلززت  ،مدينززة قلقيليززة واسززتبوبت عزددا  مزز  المززواطني  الصزهيوني اقتحمزت قززوات العززدو -
 ا ني  منهم قبل أ  تفرج عنهما الحقا.

فززي بلززد   ،أصززيب عشززرات المززواطني  بحززاالت اطتنززاق، طزز ل موابهززات مزز  قززوات العززدو -
 القدس المحتلة. العيزرية بنوب شرق

، على بيوت متنقلة تعود لمدرسة بب الذيب، شرق مدينزة صهيونياستولت قوات العدو ال -
 بيت لحم بنوب الضفة المحتلة.

 

23 /8 /2017 

مواطني  ط ل سلسزلة مزداهمات فزي أنحزاا متفرقزة مز   6 الصهيونياعتقلت قوات العدو  -
 الضفة والقدس المحتلتي .

المقاومززة الوطنيززة"، البنززاح العسززكري لززز"الببهة الديمقراطيززة" أصززيب أحززد مقززاتلي "كتائززب  -
ببزززراح ططيزززر  بعزززد أ  اسزززتهدفت أبزززراج العزززدو "اإلسزززرائيلي" بنيزززرا  رشاشزززاتها ال قيلزززة دور  
تززدريب عسززكرية لمقززاتلي "كتائززب المقاومززة الوطنيززة" فززي موقزز  التززدريب التززاب  لهززا شززمال 

 قطاع غز .
 

24 /8 /2017 

صزهيوني، حملزة مزداهمات واقتحامزات فزي منزاطق متفرقزة مز  الضزفة شنت قوات العزدو ال -
 مواطنا  فلسطينيا . 19المحتلة، واعتقلت 

 

25 /8 /2017 

عامزا (، مز   16ذكر شهود عيا  أ  "قوات االحت ل اعتقلت الفتى عهد حزازم الريمزاوي ) -
 بلد  بيت ريما، شمال غرب مدينة رام اهلل، واقتادته إلى بهة غير معلومة.

إ زززر قمززز  قزززو  عسزززكرية "إسزززرائيلية" لمسزززير  قريزززة كفزززر قزززدوم  فلسزززطينيامواطن زززا  11أصزززيب  -
 عاما .14السلمية المناهضة ل ستيطا  والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

 



 

 

26 /8 /2017 

سزززنوات(، استشزززهدت بعززززد  8قالزززت مصزززادر طبيزززة إ  الطفلززززة أسزززيل طزززارق أبزززو عززززو ، ) -
 قيام مستوط  بدهسها بسيارته.إصابتها ببروح ططير  إ ر 

 
27 /8 /2017 

اعتقلززت قززورات العززدو تسززعة مززواطني  فلسززطينيي  فززي مززداهمات واقتحامززات شززنرتها بلنحززاا  -
فة المحتلة.  متفرقة م  الضر

 
28 /8 /2017 

 مانيززززة مززززواطني  طزززز ل مززززداهمات واقتحمززززات لمنززززاطق  الصززززهيونياعتقلززززت قززززوات العززززدو  -
 مطتلفة في الضفة المحتلة.

 

29 /8 /2017 

برصزززززال قززززوات العززززدو الصزززززهيوني طزززز ل اقتحززززام عشزززززرات  فلسززززطينيا  أصززززيب شززززابا  -
 المستوطني  لقبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بحبة أداا طقوس دينية.

مواطني  بينهم    ة أطفال في مداهمات شنرتها بلنحاا متفرقة م   9اعتقلت قورات العدو  -
فة المحتلة، فيما   أصيب شابا  براا الموابهات بمدينة نابلس.الضر

 
30 /8 /2017 

 مواطنا م  مد  بيت لحم والطليل والقدس ورام اهلل المحتلة. 16قوات االحت ل اعتقلت  -
 

31 /8 /2017 

بالضزفة  مطتلفزة حملة اعتقاالت ودهم واسعة في منزاطق الصهيونيشنت قوات االحت ل  -
 المحتلة.الغربية 

 

 

 



 

 

 


