
 

 

 1948أحداث الداخل المحتل عام 

 2017 /أغسطسفي شهر آب

 
1 /8 /2017 

بلمعرددتج  لهددت الجرافجتددعال  ددووتلمنددلجال ددللجروددف، لجرةددلعلاع بلبفعدد لجر فجبعدد لمعراندد  -
بللذردددديلسدددد ععل ددددللجر يسسدددد لجرةددددلعلاع لر وددددفعتل116رل ددددفتلجردددددلب48جرفلسدددد،عاملجر   دددد ل

 سكعالعلل ةعتفتلأفجضملجرنفع ل سللم لجالع فجف.
 لج،اعللتدمل دتجه عاللجب  ع دعالودّا لعلتدململدتجالل10بلجرةلعلامجع نلالبّلجالجر تلل -

 ل تللجرضف للجرنتسلجر   لعل.
)جر ددعا،لجربفمددملرل سددداتلبلتددملسدددع  ل ددعا،لجرمددفج لجرةددلععا  ظددعهفلفالفلجر سدد ل،اعلل -

 جألبةىلجر معفي(لرال  فع لم علعس ىلذكفىل" فج لجرلعك "لجر وعلم.
ل

2 /8 /2017 

جع مفالجراعا لعلل"جرنعا  لجر فمع لجر و فك "بل ادعللوعمدمبلألل"جالع ندعالالجر دملافدذ لعل -
جروددف، لتددملكفددفلكّاددعلم دد لاعودد،علبل ددال لجألعددعملجأل عددفتبل لددتفلرفددف للاددلتل فجكددول

 لجتنددعللل"راادد لجر  عم د "لل"جرنعا د لجر ود فك "ل كددلل، لمعر فمدتتللجر  لعددفبللافدالأللجرودفل
 علىلإبع  ل فجكولوف، ".

ت لالافجتعالجرلتملجرةلعلاع بلبفع لمعفلهتججل سدللم لجالع دفجفلتدملجراند بلرلدتملعدتتل -
 ل للجر اعو لهاعي.للبعرال ةعتفل  لع لإلل"افجتعالجرلتمل   وملهدتملسدال ادعو لر عالد

و ًةعبلرل فتلجرفجم  بلموعملأللجألف لجر دملل50أملل ف ع لتملجرنفع بلعسكالعلأكثفل لل
 ماعالعلعلعلهذهلجرمعلالهملأف لتلر ".

 
3 /8 /2017 

ودمعللل3جرةدلعلامبلأتعبدتلفلرعمف دعلبلأ دفلجع ندع لإتجف لم د ل ف لجر تللأةتفللوعفل -
بلمعتعدع ل" ودكع ل ،دفل48ل د تلس،عاععلل لل ا،ن للجت لععفتلمعرتج  لجرفلسد،عاملجر  

أوددلف.للسدد اظفلجر  ك دد لجر فكوعدد لل6علددىلأ ددللإسددفجاع للسددال  ل لج،اعلددع"بللذردديلر ددتتل



 

 

ف بلجر نم بلتمل لفلجالع نع لل، لللجرتتععبلل م ثلكذريل سأر لل7تمل عفعبلجالثاعلل
 أولفلأللإربع لجرنفجف.ل6 ثمعالأ فلجالع نع لر تتل

تلس،عاععلللوف، لجر تللجرةدلعلاملتدملععتدعلجر   لد بلعند لللومعجاتر ال لجالعالمعلل -
 ظدعهفتل عودتتلاظ لدعلأهدعرملجر تعاد لرل ،عرمد لملبدفلعادفلجرودف، لجرةدلعلاع للعفمددت لعل

  اعهلمبلللبفل  ل لجالع نعالالجر س لفتلجر مل والعلتملجآللا لجأل عفت.
 

5 /8 /2017 

ر ادوفتلودفعع فلبلملبفد لل12كفىلج جردذل48تملجرتج  لجرفلس،عاملجر    للأ ععلجر وفجا -
 اوفتبلجر ملجس ولتلتعلعلأفم  ل لج،اعللهم:لهوجفللتعادعلجرجراة لجر ذكعف لرولتج لأ عمل

بللجر دملافدذهعلجراادت لجرةدلعلامبلاع دعلل2005 فكمبل عوع لم دلثللادعتفل ععديبلعدعمل
 وجتتبلتمل عتل ل لجةالالعع  لكعاال ن لعوفجالجر لج،اعل.ل

"بل48بل دفجتل دتجتبلردد"عف ل"جر ا د لجردل،املجردتع نفج،م"لبع لعضللجرلاا لجر فكوع لتدمل
بلر دذكعفلجألهدعرمللجرودمع لمدعر اوفتلجر دملجف كملدعلعع عًلل12" أ ملأه ع لهذهلجرذكفىبلم تل

جرع عللجرفعوملم ّ لو ماعبلك علعلعاعل ذكعفلجراعسبللغفسلهذهلجرذكفىلتملافلسلأ،فدع ل
  تعا لوفعع فل".

 
6 /8 /2017 

بل دلل  ،دد،ل48ل دذفالراادد ل دملوددالفلتدمل تعادد لجراعةدفتلمعرددتج  لجرفلسد،عاملجر   دد  -
علدددتفلإردددىل  لعددد لجر دددملإردددىل"غع دددل".لل،عرمدددالجرلااددد لفادددعسلملتعددد لل"جسدددفجاعلم"   دددعف ل

جراعةفتلعلملسالمبلم نتعملجس ااعفلعلىلهذجلجرنفجفلرلاا لجرللجاع لرالس ااعفل  دىل لعدتل
 أبةعهلالعع لف /لأغس،سلجراعف .

بضددددالجر  ك دددد لجر فكوعدددد ل"جيسددددفجاعلع "لتددددمل عفددددعلمعرددددتج  لجرفلسدددد،عاملجر   دددد لمسدددد  ل -
عع دع(ل دلل تعاد لأملجرف دمبلل22 دللجرودع لجرفلسد،عاملعدال لوعدلتل)ل"فجاعلع جيسد"جرااسع ل

عع ددعلم ددتلإتجا دد لل25،لدد للوجفتلجرتج لعدد بللذردديلم ددتلألل كددملعلددىلوعددلتلمعرسدداللر ددتتلم
 .2015م افعذلع لع لتهسلتمل فف ل"اعللو لاع "لبف لجر ضعفتلمعر عمل

 



 

 

7 /8 /2017 

تج  لجرفلسد،عاملجر   د لعلدىلفسدعر لم ثدلجلأعضع ل دلل الدسلكففكادعلجر  لدملمعردل7لب ل -
ملبفلجر   للعجرةلعلاع بلع،عرملللتعلل"جرلاا لجرللجاع لرل  ،ع،للجرماع "ملعلإرىل عل س ىل

تددلًفجلتددملماددع ل  ،دد لروددف، لجر ددتللتددملجرملددتت.لللادد لجألعضددع لجرفسددعر لر لاددتسلجرلاادد ل
ع،عرملللتعلعل"جعندعفلجر  د لجرللجاع لتمل" عمللع عبعم"بلملجس، ل ك  ل" ،ع "لرل  ع عتبل

جرفددلف لمأع ددع لجرماددع لم  ،دد لجروددف، للج ددال لب، دد لجألف لماعادد لثعالعدد لكففكاددعل ددلل
 جر  تجاللتيلجراتجفلجر  ع،لم كعللجر   لهاعي".

 

8 /8 /2017 

 ّتتال  ك  لجرةلحلجرةلعلاع لتمل"  لأمع "لجع نع لثالث لومعللتلس،عاععلل دلل تعاد ل -
لذردديلعلددىل لفعدد ل لجالددعالجر تعادد لجأل عددفتبلجر ددمللب ددالم ددتلب دد للععتددعلمعرددتج  لجر   دد ب

 وف، لجر تللرلوع ل لت لجرس ت .
بع لجر  ع ملجرفلس،عاملتملجرتج  لجر    بلبعسلاعةفبلتملتفجس لبضعاع ل"إلل  ،د،ل -

اندددد ل ا،ندددد للجت لعددددعفتلرسددددععتتلجرسددددل، لجرفلسدددد،عاع ل نعمدددد لجر فددددعظلعلددددىلجر سدددد ل،اعال
جضددملجرفلسدد،عاع لجر   لدد بلتعسددتللمع،دد لبعالاًعددع".للأضددعفلاعةددفلتددملجالسددفجاعلع لتددملجألفل

تفجسدد  ل"أللجرفكددفتل اددعتىل مددعت للبلجعددتلجرنددعالللجرددتلرمبلل  ددىلبلجعددتلجرنددعالللجرتسدد لف ل
 لجيتجف لجيسفجاعلم".

 
9 /8 /2017 

بلتعددلتلفاددعسلجرملتعدد لعلددملتددملجرددتج  لجر   دد لجسدد اكفال"جر فكدد لجيسددال ع "لتددملجراعةددفت -
سالملرفاعسلجر كل  لجرةلعلاع لماعع عللا اعدعهللللوعدفهلأعدل لجرندفجلالت  دعىل مادىلجرملتعد ل

 جراتعت.ل
لبعرددددال"إللل.اددددع لذردددديلتددددملمعددددعللأةددددتف  لجر فكدددد بل يكددددتتلفتضددددلعلجروددددتعتلالسدددد نمعرلم
ل،اعد للجرتعاعد بلا عهعفاعل فعتلجا وجعل نلبلعل للجرسل،عالركلل  لجر فعظلعلىلثلجم لدعلجر

تو علل علمعللجر ،عرم لمعر نل ل لل ال لجرنالجالجرفس ع لمفأسل فتلعللم،ف ل ودفلع ل
 للبفج"ل.ألم ،لجال لاع بلل علمعللجر سل ل لل ال لا اععهلل

 ا ددالجروددف، لجرةددلعلاع لجر  لجاددتتلعاددتلملجمددعالجر سدداتلجألبةددىلجر مددعفيلتددملجرنددتسل -
 إرىلجألبةى.ل عتالال للجرت ل ل5جر   ل بلفكع ل



 

 

بت الجرلاا لجرو مع لتملاسفلجروفبع لمعرتج  لجر    بللعتتًجل للجر لج،اعللتدملجرنفعد بل -
جألسددددملعلجر عضددددمبلوددددكلىلرلوددددف، لجرةددددلعلاع لضددددتل باددددملجرددددفج ل"جيسددددفجاعلم"بلعددددلأفل
إرععسدددمبلجر لنددد لمدددد"ه سع "ل)جرظددد (بللذرددديلعلدددىل لفعددد ل  فعضددد لجر اةدددف لضدددتلأهدددعرمل

 مكع ل للجر لم.لملف عللمةلف للاسفلجروفبع لل ولع 
ألةددالل ددتتلجر  نعنددعال دد لجروددف، لجرةددلعلاع ل" ع ددع "بلم ددتمل نددتعملجروددف،ععللبددع لمل -

 جرولعتلع نل لجمللجرنع عللرل  عك  .
هت الافجتعالملتع لجر تللجرةلعلاملم تعا لجرف ل لتملجرتج  لجرفلس،عاملجر   د بل ادواًلل -

 تعلىلعتملجر ف عص.تلس،عاًععلتمل ملجرفمع،لمعر تعا بلم
 

12 /8 /2017 

بدددع لاعاددد لفادددعسلملتعددد لجراعةدددفتبله دددعملأمدددللأ  دددتبلإلل"جرالسددد لجر دددمل ضدددفهعلتدددململتعددد ل -
جراعةدددفتل ددد لإتجفتلجرملتعددد لللوعدددفلجال ةدددعالابلأعدددل لبدددفجبلجب ةدددفالتنددد،لعلدددىلجراعاددد ل
لجر لامللكعاالالس لع  ل لاع لض للالسعالجر   لجركثعفتل  لجرلوفج للجر سيلرعللتم
جر كل دد ".للعددأ ملفتلأمددللأ  ددتلم ددتلجرضددا لجر ددملأثعف لددعلوعددعفتلجرنددفجبلجر  ددفلفلم  فعضدد ل
علددىلجر ددف بلرملتعدد لجراعةددفتبللكددذريلتعددلتلفاددعسلجرملتعدد بلعلددملسددالمبلرددفاعسلجر كل دد ل

 جرةلعلاع بلماعع عللا اععهلبلروععفتلجرملتع للجر تعا .
 ددلل تعادد لأملجرف ددمل"م ل دد ل أععددتلبددت الجروددف، لجرةددلعلاع بلالا دد لج لددعملم دد لوددنعنعلل -

.للم سدد ل(جروددعمعي) اظددعملتجعدد بلل عددعوتلسددالىبللجال ةددع لم  عدد لأاامددّم"بللتنًددعلرمعددعلل
ععً ع(بللا عملعمتجركفعملل25جرمععل:لتنتل"افىلجع نع لجروعمعلل   لتلعمتجرنعسملامعفعلل)

 للأثادع ل ف دع ل  لو/علرعدللجر عضدمبللأّادل17ععً ع(ل للأملجرف مبلتدملل20بعسملامعفعلل)
جرمعددابلعثددفلعلددىل ددلجتللةددلفلر اظددعملتجعدد للعلددىلسدد،حلجرمعددالماتبعدد ل ددللاددلعلكددعف ل

 غلس عف".
 

14 /8 /2017 

أبع ددال ع دد لجع ةددعملأ ددعملجر اددعو لجر لددتتتلمعرلددتملتددمل تعادد لبلاسددلتبلك ،ددلتلج  اعاعدد ل -
 ملهدددذهلرل ةدددت لرسععسددد لهدددتملجر ادددعو بللذرددديلم مدددعتفتلجر دددفجيلجرودددمعمملتدددملبلاسدددلت.لل دددأ

 ادعو لألج دفلهدتمبللجا لدع ل ا عدتلألج دفلل7جر ،لتلجال  اعاع لتملأعنع ل سلملأة ع ل
 هتملسعمن بلجألسملعلجر عضم.



 

 

وع الجر   تث لمعسملجروف، لجرةلعلاع للرلمعلجرس ف بلأا ل ملجع ندع لودعمًعلعفمعدًعلم ل د ل -
   علر لتهسلاات لةلعلاملتملجران لجر    ".

جرةلعلاع ل،ل لاعو،ل"ع عادم"لةدلعلاملععدتعىلودع لغعلعديبلتد حلفتضالجراععم لجر ع  ل -
  نعدد لضددتلجراعودد، ل"جيسددفجاعلع "ل)جرعسددعفع (لألفرددملاددل .للوعددملغعلعدديلتددمل لالدد لإرددىل
جراععم لأللادل لجر دملاودفال ندعاًللتدمل لبد ل"  عتثد ل  لعد "لجالرك فلاعد بلعمدفالتعد لعدلل

 عوك ل"  فعًضعلعلىلجيفهع ".لم علتع لعلل أععتهعلرلاعا لجرسعم لمعس لغ،عسب
 

18 /8 /2017 

لفجضدددمجألأتفادددالبدددلجالجر دددتللجرةدددلعلاملعدددللجراعوددد، للجرةددد فع لةدددعمفعللتعدددع ل دددلل -
جرملدتتلجرنتع د لم تعاد لجرنددتسللعدللبلمكفعرد للمودف،لجيم ددعت1948عدعمللجرفلسد،عاع لجر   لد 

 جر   ل بلر تتلأسملععل.
 

21 /8 /2017 

بلت.لعلسددفلامددعفعلبلتددملجسدد الج لبت دد لإرددىللوعددفل"ك جرنعا دد لجر ودد فل"بددع لجراعادد لعددلل -
جر فمعددد للجر  لدددعمبلاف دددعرملمعادددابلإلل"هادددعيل دددلجرملأرفدددمل،عرددد لعفمدددمل دددللسدددكعللجر دددتلل
جرسدددع لع لجر   ل،ددد بلعكدددعللجرلدددتللجرف لددد للععتدددعبلعتفسدددلللتدددملالدددعولجر  لدددعملجر مدددف بلأ ل

ل".ع  ل لللمعرلب لجر مفع لللتنعلرل العجلجر مف لجرةلعلاملتعلع
 

22 /8 /2017 

تددددملفتهلعلددددىلجسدددد الج لجراعادددد ل سدددد لتلغاددددععمل ددددل لبعددددعملجراددددع لجرةددددلعلاملم  ددددعفعلل -
عسددكفع لتج دد لجرنددفىللجر ددتللجر فمّعدد لألل  ع،لددعلجرنفعدد لل ةلةددعلبفعدد لكفددفلبددفع لبددع ل

لل"هدددذهلجر  ددعفعللضدددفلفع لل ل دد لر دددتفع لإلوعددفلجر دددف لجرةددلعلامبلأتعبدددتلفلرعمف ددعلبل
للجراع لعنلململذهلجر  عفعللتملجر تعدتل دللجرندفىللجر دتللتدملج لللجراالتلر عالالجر،لجف  ل

 للجر ف ".للجر لج،اا ع لأا ع لجرتلر بللرعسلتن،لتملجر اع، لجر ملعسكالعل
 



 

 

23 /8 /2017 

جالع دفجفلمعراند لجر   د للأععتالسل،عالجر تلل"جيسفجاعلم"لهتملبفعد ل"جر فجبعد "ل سدللم  -
 علىلجر لجرم.ل117)االمملتلس،عللجر   ل (بلرل فتلجردل

  ف لااتععلل"إسفجاعلععل"لتمل تعا ل عفعلجر   ل لرلضف لتمل تعن لعع  لمس لجع ندعتل -
 للمد"جر ،ألأال علعفمععل".عجر لعا 

 
25 /8 /2017 

سددد مالسدددل،عالجر دددتلل"جيسدددفجاعلم"لجر لج،اددد ل دددللفالفلجرفلسددد،عاععللتدددمل ا،نددد لجرانددد ل -
بل ددال لجرسددالجالجر عضددع بلمعتعددع ل سدداع ل ددع، بل48معرددتج  لجرفلسدد،عاملجر   دد لعددعمل

 م س لوعمل لظفعللتمللوجفتلجرتج لع ل"جيسفجاعلع ".ل
ل–علجراعا لعععتتل ل دعللبع ل نفعفلاوف  لة عف ل"هآف س"لمعالس اعتلإرىل  لل عالا   ل

سلع علبل ال لجألولفلجأل عفتبلإلل وجعمل لظفمللوجفتلجرتج لع لرتىلسل لجر لج،اد لهدمل
أللهذهلجر لج،ا ل عا المعر ،أبللذريل دللتلللأللعندتمل لظفدللجرتج لعد لأعد ل مفعدفجالألل

  فعةع .
 

26 /8 /2017 

عف لتملجران لتملتملأعنع لجركوفلتملة عف ل"هآف س"لعللس  لااسع لر لج،اعلل -
 ك دد لجرتج لعدد لتددملماددفلجرسددم لعاددتل اتعددتلم،عبدد لجرللعدد بلجللاددلجولجرسددففبلجلل  ددىلعاددتل
 بععدددفلعادددلجللجرسدددكل.لأفسددد لجراعاددد ل،لددد لجمدددللعدددفجفلفسدددعر ل سددد  ال لردددلوعفلجرتج لعددد ل

فعدد لتفعددمبل،عرمدد لتعلددعل"ملعددعتتل عردد لكدد ل ددلج،لل  ددللبددعمل لظفددللجرتج لعدد لفجرةددلعلامبل
رسم بلمس  لااسع لم".للاع لتملجرفسعر :ل"س  لجرااسع لل بععدفل عرد لتمل ك  لمافلج

 ددفللجألجر ددلج،اعللجر ددف لعددلل،فعدد ل ددلظفمل ك دد لجرتج لعدد ل فتددل لل  ددعرفلرلنددعاللبل
  س لالبلتاللع ن لجللعنلملجر لظفلملذجلجر   بللمتلللعلملجر لج،ل".

 
27 /8 /2017 

جرفنعددددفل ددددلل تعادددد لجرلددددتلمعرددددتج  لأامددددفالملتعدددد لجر ددددتللجرةددددلعلاملجر ددددلج،للسدددداتل سددددلل -
 جرفلس،عاملجر    لعلىلهتمل اور لذج ًععل سع لجرسمابلم ا لجرماع لغعفلجر ف ص.

 



 

 

 
28 /8 /2017 

 ددتتالجر  ك دد لجر فكوعدد لتددمل تعادد ل عفددعبلأ ددفلجالع نددع لجيتجف لجرةددعتفلم دد لجروددع ل -
 عرد لجالع ندع لأولفبللمذريل كدلللل4(ل للأملجرف مبلإرىلعع عًلل22عال ل،لع لامعفعلل)

جرسعتسدددد لجر ددددمل افددددذهعلجرسددددل،عال"جيسددددفجاعلع "لم دددد لوددددمعللعددددف ل ددددال لجرف ددددفتلجأل عددددفت.ل
جالس اعم لر،ل لأالوتلجأل للم  تعتتلجالع نع لللم لا لجرنفجفلجرةعتفلعللجر  ك  بل م ل

-12-12أودددلفبل عدددثلسددد ا لمل دددتتلجالع ندددع لم دددعفع لل4جيتجف لرلودددع ل،لعددد لرف دددفتل
  ف لعلىلجر  ك  لرل تجل لم لف .بلعلىلأللع2017

 
29 /8 /2017 

أالالجراععم لجر ع  لجرةلعلاع بل افعذلجرلتملر اعو لجرفلسد،عاععللمملدتتلبلاسدلتلبدف لجر،عمد ل -
تملجرتج  لجر   د بل  دىلجرمدالتدملجالسد ااعف.للادع لبدفجفلجر أاعد لم دتلج ةدعالال ثعثد ل

أ  دتلجر،عمدمللأسدع  لل"جرنعا د لجر ود فك "تدملل"جر فمعد لرل بععدف"جرنعا  لأافجهعلجراعامعللعلل
جرسددد ت بل ددد لجراععمددد لتدددمل ا،نددد لجر فكدددولل ددد لأتعبدددتلفلع سددد عبملجر سددديل لعدددللكعماعدددال

 جيسكعللتمللوجفتلجر عرع لجرةلعلاع .
 

30 /8 /2017 

تعددعلاعودد،لللل فكددعالوددمعمع لتلسدد،عاع بلإرددىلعددتمل ضددلفلجر ددفل لجر ددملتعددالإرعلددعل -
.ل1948لجرملددتجالتددملجرددتج  لجرفلسدد،عاملجر   دد لعددعملوددف، لجر ددتللتددملعددتتل ددللجر ددتلل

لبع لجراعو،لللإلل"هذهلجر فل ل لتفلإرىل  سعللةلفتلجروف، لتدملجرملدتجالجر فمعد بل
 تملأعنع لجا تجملجرثن لملعلتملظ لجف فععل  تالالجر افللجرافع  ".

 

31 /8 /2017 

تج ددد لبععدددتتلعسدددكفع لبدددع ل لبددد ل"لجردددال"لجر مدددف بلإلل" الدددلرعلل  كادددلجل دددللجر سدددل لإردددىل -
أرفلفةعة ".للم س لجر لب بلتللل"إسفجاع ل  وىلل15إسفجاعلع لاال لجران بللسفب ل

 جس  تجملجرذ عفتلجر سفلب لتملها عالأللع لععالكمعفت".
 


