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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
اإلسرائيلي في الفترة الممتدة ما بين  1كانون الثاني /يناير و 28شباط /فبراير .2017
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي اإلسرائيلي.
This report chronicles some of the most significant developments relating to the
Arab-Israeli conflict during the period from January 1 to February 28, 2017.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2017/1/4رشعت إرسائيل يف هدم تجمعات سكان ّية فلسطين ّية يف
منطقة الخان األحمر( ، )E1ومناطق املالصقة ملستوطنة "معاليه أدوميم"
يف خطوة مت ّهد للضم الفعيل للمستوطنة ملا تطلق عليه "القدس الكربى".
القدس2017/1/4 ،

 2017/1/6وثق نادي األسري  100حالة اعتقال منذ بداية العام
الجاري .إن من بني هؤالء املعتقلني ثالث نساء ،و 18طفالً ،وأضاف:
وكان من بني الحاالت التي جرى توثيقها الفتى أحمد خضور
( 16عا ًما) ،واملصاب برسطان الدم ،وهو من محافظة رام الله والبرية.
األيام الفلسطينية2017/1/6 ،

 2017/1/7قـــررت الــســلــطــات الفرنسية الــبــدء بتنفيذ
توجيهات صـــادرة عــن االتــحــاد األورويب قبل  14شــه ـ ًرا ،يف
 11ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015تقيض بوضع ملصق يحدد مصدر
املنتجات املصنعة يف املستوطنات اإلرسائيلية.
الرشق األوسط2017/1/7 ،

مجلس وطني جديد ،ورضورة التئامه خالل فرتة قريبة ال تتجاوز
الشهرين املقبلني.
الغد األردنية2017/1/12 ،

 2017/1/12قررت قوات االحتالل ،وضع يدها عىل ما يقارب 3989
دومنًا من أرايض قرية عصرية القبيلة جنوب نابلس .وقال مسؤول
ملف االستيطان شامل الضفة الغربية ،غسان دغلس ،إن قوات
االحتالل سلمت قرا ًرا ألهايل عصرية القبلية ،يقيض بوضع اليد عىل
 3989دومنًا.
الحياة الجديدة2017/1/12 ،

 2017/1/12أعلنت "لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية يف
شامل يف القرى واملدن العربية ،يشمل املحال
ً
إرسائيل" إرضابًــا
التجارية واملدارس ،احتجا ًجا عىل إقدام السلطات اإلرسائيلية عىل
منزل بذريعة البناء دون ترخيص يف بلدة قلنسوة الواقعة
هدم ً 11
داخل إرسائيل.

 2017/1/7أكد خليل الحية عضو املكتب السيايس يف حركة
"حامس" ،أن الحركة ال تسعى لتشكيل أي إطار بديل من منظمة
التحرير الفلسطينية ،مشد ًدا عىل إميان الحركة مببدأ التدافع السيايس
واإلرصار عىل إصالحها ،موض ًحا أن الفيدرالية غري مطروحة باملطلق
يف أجندة الحركة.

 2017/1/12ذكرت صحيفة يرسائيل هيوم أن لجنة الداخلية
اإلرسائيلية الربملانية صدقت عىل طرح مرشوع قانون منع دخول من
يدعون ملقاطعة إرسائيل للتصويت عليه يف القراءتني الثانية والثالثة
يف الكنيست.

 2017/1/9مقتل  4جنود إرسائيليني وجرح  16يف عملية دهس يف
القدس ،ومستوطنون يحطمون عرشات املركبات يف الضفة ،ووقعت
العملية التي استشهد منفذها ،يف منتزه يف حي ارمون هنتسيف
املطل عىل البلدة القدمية يف القدس ،عندما كان الجنود يهمون
بالنزول من الحافلة بعد جولة تعريفية يف مدينة القدس املحتلة.

 2017/1/12طالبت عائلة الشهيد عمر النايف القيادي يف الجبهة
الشعبية ،السلطة الفلسطينية والفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية
واملؤسسات الحقوقية الفلسطينية كافة بـ "الدفع باتجاه رضورة
إعادة فتح ملف التحقيق بظروف اغتيال عمر ،من جديد عىل أسس
مهنية ونزيهة".

 2017/1/9أعلن األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية السفري حسام
زيك ،أن الجامعة العربية تلقت دعوة للمشاركة يف مؤمتر باريس للسالم
مبشاركة  70دولة لحل القضية الفلسطينية ،من خالل وضع آلية دولية
وجدول زمني للتنفيذ .الفتًا إىل وجود توافق دويل حول حل الدولتني.

 2017/1/13أعلنت رشطة االحتالل اإلرسائييل ،أنها أوصت النيابة
العامة بتقديم الشيخ رائد صالح للمحاكمة بتهم جديدة هي
"االنتامء لتنظيم محظور" ،وذلك بعد إنهاء تحقيقات أجرتها معه.

القدس2017/1/7 ،

القدس العريب2017/1/9 ،

الرشق األوسط2017/1/9 ،

 2017/1/10أوردت الوكالة اليهودية يف فرنسا أمس أن خمسة آالف
يهودي فرنيس هاجروا إىل إرسائيل يف العام  ،2016وعىل الرغم من أن
الرقم يشكل تراج ًعا ملحوظًا مقارنة مع  2014و ،2015لكنه ال يزال
األعىل منذ قيام إرسائيل يف عام .1948
األيام الفلسطينية2017/1/10 ،

 2017/1/12اختتمت اللجنة التحضريية لعقد املجلس الوطني
الفلسطيني أعاملها ،يف بــروت ،مبشاركة الفصائل الوطنية،
بينها "حامس" و"الجهاد اإلسالمي" ،يف ظل االتفاق عىل تشكيل

يب يب يس عريب2017/1/12 ،

وكالة وطن اإلخبارية2017/1/12 ،

املركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/12 ،

العريب الجديد2017/1/13 ،

 2017/1/13قالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ،إن وزير
الخارجية الرويس سريجي الفروف ،سيعقد محادثات مع الفصائل
الفلسطينية الرئيسة ،يف موسكو .وقالت ماريا زاخاروفا ،سيستقبل
كبري الدبلوماسيني الروس ،ممثيل املنظامت الفلسطينية القيادية
الذين من املتوقع أن يزوروا موسكو للمشاركة يف حوار فلسطيني،
يهدف إىل دعم خطوات استعادة الوحدة الوطنية.
دنيا الوطن2017/1/13 ،

 2017/1/13قال سفري فلسطني لدى أنقرة ،فائد مصطفى ،إن تركيا
استقبلت خالل السنوات األخرية ،ما بني  5إىل  7آالف فلسطيني
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لجأوا إليها بسبب األحداث التي تشهدها سورية .وأضاف مصطفى،
أن الغالبية العظمى من الفلسطينيني الذين استقبلتهم تركيا خالل
السنوات األخرية ،يعيشون حاليًا يف الواليات الجنوبية من تركيا.
وكالة أنباء األناضول2017/1/13 ،

 2017/1/13شنت وحدات خاصة إرسائيلية حملة تفتيش واسعة
بحق األرسى الفلسطينيني داخل أقسام سجن "رميون" وصادرت
أجهزة الهواتف يف ظل األجواء الباردة .وأكد األرسى يف سجن رميون
بأن وحدات القمع اإلرسائيلية قامت بإخراج املعتقلني وشنت حملة
تفتيش واسعة داخل األقسام واعتدت عىل بعضهم وعزلت عد ًدا
منهم يف املعتقل.
وكالة فلسطني اليوم2017/1/13 ،

 2017/1/13تظاهر اآلالف من فلسطينيي الداخل يف مدينة قلنسوة
احتجا ًجا عىل إقدام إرسائيل عىل هدم أحد عرش منزلً بذريعة
عدم الرتخيص.
القدس العريب2017/1/13 ،

 2017/1/14قالت الخارجية املرصية ،إن مرص ستطرح رؤيتها لحل
الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،خالل فعاليات مؤمتر باريس للسالم.
وأوضحت الخارجية يف بيان لها إن "وزير الخارجية سامح شكري
سيرتأس وفد مرص يف املؤمتر الدويل الذي دعت إليه فرنسا إلحياء
مفاوضات السالم بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل".
وكالة أنباء األناضول2017/1/14 ،

 2017/1/14رصدت هيئة شؤون األرسى واملحررين 35 ،طفال أس ًريا
جرى اعتقالهم بعد إصابتهم برصاص جنود االحتالل ،موضحة أن
غالبية الجرحى األطفال تعرضوا عىل الرغم من إصاباتهم للمعاملة
املهينة واإلهامل الطبي واالبتزاز خالل استجوابهم.
وكالة معا اإلخبارية2017/1/14 ،

 2017/1/16تسلم رئيس الكنيست ،يويل إدلشطاين ،تواقيع 72
عضو كنيست ،املطلوبة للبدء بإجراءات إقصاء النائب د .باسل
غطاس ،من الكنيست .وجاء أن الوزير زئيف إلكني ،من حزب
'الليكود' ،قدم التواقيع لرئيس الكنيست ،والتي يصل عددها إىل 72
توقي ًعا ،مبا يتيح للجنة الكنيست البدء ببحث تطبيق قانون اإلقصاء،
حيث يشرتط توفر  70توقي ًعا عىل األقل.
موقع عرب 2017/1/16 ،48

 2017/1/16استشهد شاب ( 18عا ًما) برصاص االحتالل اإلرسائييل
خالل مواجهات اندلعت يف بلدة تقوع رشق بيت لحم.
القدس2017/1/16 ،

 2017/1/17أفرجت السلطات اإلرسائيلية ،عن الشيخ رائد صالح،
رئيس الحركة اإلسالمية الجناح الشاميل ،التي حظرتها السلطات
اإلرسائيلية يف نوفمرب /ترشين الثاين عام  ،2015بادعاء أنها املسؤولة

عن التحريض عىل العنف واملسؤولية عن املواجهات التي كانت
تقع بني املرابطني يف املسجد األقىص واملتطرفني اليهود ،ومن ضمنهم
وزراء يف الحكومة اإلرسائيلية ،لدى محاوالتهم اقتحام املسجد األقىص
املبارك وباحاته إلقامة شعائر دينية يهودية.
العريب الجديد2017/1/17 ،

 2017/1/17سارعت قطر إىل مد حركة حامس مببلغ  12مليون
دوالر ،لرشاء وقود ملحطة الكهرباء الوحيدة يف قطاع غزة ،بعد
االحتجاجات الواسعة التي اندلعت مؤخ ًرا ضد الحركة نتيجة انقطاع
التيار الكهربايئ.
العرب (لندن)2017/1/17 ،

 2017/1/17استشهد فلسطيني برصاص جنود االحتالل اإلرسائييل،
وذلك عند حاجز بيت ليد العسكري ،املقام عىل أرايض الفلسطينيني
غرب مدينة طولكرم شامل الضفة الغربية املحتلة ،بادعاء محاولته
تنفيذ عملية طعن.
العريب الجديد2017/1/17 ،

 2017/1/18قال صائب عريقات ،أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،إن موقف بريطانيا من مؤمتر باريس " مشني"،
يف تعقيبه – مبارشة  -عىل رفضها ومعها أسرتاليا التوقيع عىل مؤمتر
باريس الدويل الذي رحبت به السلطة الفلسطينية .وأضاف ،أنه
ال ميكن القبول بأن تواصل بريطانيا سياسة اتخاذ قرارات تساعد
إرسائيل وتشجعها يف سياساتها العدوانية.
الرشق األوسط2017/1/18 ،

 2017/1/18طرحت أوساط سياسية إرسائيلية خطة تقيض مبنح
حكم ذات ًيا إداريًا عىل أقل من نصف أرايض الضفة
الفلسطينيني ً
الغربية ،مع رفض الحديث عن إقامة دولة فلسطينية ،بينام رفض
آخرون دعوات االنفصال عن الفلسطينيني.
الجزيرة نت2017/1/18 ،

 2017/1/18استشهد فلسطيني وأصيب نائب ،جراء مواجهات عنيفة
مع قوات االحتالل اإلرسائييل التي اقتحمت يف وقت مبكر بلدة أم
الحريان يف النقب ،فيام أسفرت املواجهات كذلك عن مقتل أحد
عنارص الرشطة اإلرسائيلية.
العريب الجديد2017/1/18 ،

 2017/1/19شهدت مناطق  1948واألرايض الفلسطينية املحتلة،
تصعي ًدا خط ًريا يف العنف اإلرسائييل وعمليات الهدم والتدمري ملنازل
ومنشآت فلسطينية ،يف منطقة النقب جنوبًا ويف مخيم قلنديا يف شامل
القدس املحتلة ،وكذلك يف منطقة نابلس شامل الضفة الغربية .وتأيت
عمليات الهدم هذه بعد أيام فقط عىل إقدام السلطات اإلرسائيلية عىل
نسف عدد من املنازل يف مدينة قلنسوة داخل الخط األخرض.
القدس العريب2017/1/19 ،
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 2017/1/19أكد الرئيس األمرييك املنتخب ،دونالد ترامب ،أنه سينقل
سفارة بالده يف إرسائيل إىل مدينة القدس املحتلة ،فور توليه منصبه.
وقال ترامب" ،لن أخلف بوعدي الذي قطعته إلرسائيل حول القدس".
العريب الجديد2017/1/19 ،

 2017/1/19ساد اإلرضاب العام ،الداخل الفلسطيني ،كام أُعلن الحداد
الوطني ثالثة أيام ،وذلك ر ًدا عىل قيام الرشطة اإلرسائيلية ،بقتل الشهيد
يعقوب أبو القيعان بدم بارد ،بادعاء أنه حاول دهس رشطي إرسائييل
لقي مرصعه خالل املواجهات التي وقعت يف قرية أم الحريان يف النقب.
العريب الجديد2017/1/19 ،

 2017/1/20عم اإلرضاب العام البلدات العربية داخل إرسائيل
احتجا ًجا عىل سياسة هدم البيوت غداة استشهاد مواطن من عرب
الـ  48برصاص الرشطة اإلرسائيلية خالل هدم قرية بدوية ال تعرتف
بها الدولة العربية.
الرأي األردنية2017/1/20 ،

 2017/1/24ذكرت مصادر دبلوماسية أن وفد حركة حامس ،املوجود يف
القاهرة والذي يرتأسه إسامعيل هنية ،عقد عدة لقاءات مع مسؤولني
مرصيني لبحث العالقات الثنائية .وقال مصدر يف الحركة لـ "العرب"،
إن هنية والوفد املرافق له املكون من خليل الحية وموىس أبو مرزوق
وآخرين ،التقوا مدير املخابرات املرصية اللواء خالد فوزي ،وبحثوا معه
العديد من القضايا ،وقد هيمن عليها امللف األمني.
العرب (لندن)2017/1/24 ،

 2017/1/24سيقوم املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الجئي فلسطني بيري كرينبول يف هلسنيك مبخاطبة مؤمتر
دويل بأن "عىل العامل أال ينىس حواىل  560000الجئ فلسطيني ممن
ترضرت حياتهم جراء النزاع املتفاقم يف سورية" .ولقد متت دعوة
املؤمتر لالنعقاد من أجل إطالق خطة الصمود والالجئني اإلقليمية
( )3RPاستجابة لألزمة السورية.
األونروا2017/1/24 ،

 2017/1/20ح ّمل زعيم الحركة اإلسالمية داخل الخط األخرض
الشيخ رائد صالح إرسائيل مسؤولية االحتقان داخل مدن وبلدات
الخط األخرض ،ودعا لحامية قرية أم الحريان يف النقب.

 2017/1/25استشهد مواطن فلسطيني بعدما أطلق جنود االحتالل
النار عليه بذريعة محاولة دعس جنود يف محطة انتظار للحافالت
عىل مدخل إحدى املستوطنات رشق رام الله.

 2017/1/20أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن مواطنني غاضبني
طوقوا  4مستوطنني مسلحني دخلوا قرية قرصة القريبة من مدينة
نابلس يف الضفة الغربية ،قبل أن يسلموهم للجيش اإلرسائييل.

 2017/1/26أعطت السلطات اإلرسائيلية موافقتها النهائية عىل
إنشاء  153وحدة سكنية يف القدس الرشقية املحتلة ،بحسب ما قاله
نائب عمدة املدينة ،إضافة إىل ما شهدته الفرتة األخرية من زيادة
حادة يف تلك املرشوعات ،منذ تويل الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب،
مهامت منصبه.

الجزيرة نت2017/1/20 ،

روسيا اليوم2017/1/20 ،

 2017/1/21طالب رئيس القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست
(الربملان) اإلرسائييل ،أمين عودة ،وزير األمن الداخيل اإلرسائييل
جلعاد أردان ،باالستقالة من منصبه عىل خلفية تقرير نرشته قناة
إرسائيلية ،بشأن تعرض املواطن يعقوب أبو القيعان للقتل "بدم بارد"
عىل يد قوات من الرشطة.
وكالة أنباء األناضول2017/1/21 ،

الجزيرة نت2017/1/25 ،

يب يب يس عريب2017/1/26 ،

 2017/1/27أصيب جندي إرسائييل ،خالل اشتباكات وقعت بني
قوات االحتالل ومسلحني من سكان مخيم جنني شامل الضفة الغربية.
القدس2017/1/27 ،

 2017/1/22اقتحمت مجموعة متطرفة ،باحات املسجد
األقىص املبارك وتجولت فيها تحت حراسة وحامية مشددة من
قبل جيش ورشطة االحتالل اإلرسائييل ،ووسط محاوالت املصلني
واملرابطني فيه التصدي لهم بصيحات وهتافات التكبري.

 2017/1/27قررت السلطة الفلسطينية التوجه إىل محكمة الجنايات
الدولية لتقديم "طلب إحالة" بشأن النشاط االستيطاين .ويف حديث
لوزير الخارجية الفلسطيني قال فيه ،إن لدى القيادة الفلسطينية
مجموعة من النشاطات والفعاليات من أجل العمل عىل وقف النشاط
االستيطاين اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام .1967

 2017/1/22صدقت لجنة "التنظيم والبناء" ،يف البلدية اإلرسائيلية يف
مدينة القدس ،عىل بناء  566وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنات
تقع بالقدس الرشقية املحتلة .وقال رئيس اللجنة ،مئري ترجامن ،إن
التصديق كان يفرتض أن يتم سابقًا ،لكنه تأجل ألسباب سياسية حتى
يتم تويل الرئيس األمرييك الجديد دونالد ترامب منصبه.

 2017/1/28أعلن الجيش اإلرسائييل أنه سيبدأ ،سلسلة تدريبات
واسعة يف املناطق املحاذية للحدود الشاملية لقطاع غزة ،تستمر
لعدة أيام ،تحايك عمليات تسلل مسلحني من قطاع غزة لألرايض
الحدودية املحتلة ،املحاذية لحدود القطاع.

العريب الجديد2017/1/22 ،

القدس العريب2017/1/22 ،

القدس العريب2017/1/27 ،

الدستور األردنية2017/1/28 ،

التوثيق
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 2017/1/30من املق ّرر أن يص ّوت الكنيست اإلرسائييل ،عىل مرشوع
قانون رشعنة املستوطنات والبؤر االستيطانية ،املقامة عىل أراض
فلسطينية خاصة .ومن شأن ترشيع القانون ،منع تنفيذ أوامر هدم
حواىل خمسة آالف بيت ،أقامها املستوطنون يف الضفة الغربية عىل
أراض فلسطينية مبلكية خاصة ،من جهة ،وتحويل هذه األرايض التي
سيطر عليها املستوطنون إىل أراض مبلكية الدولة.
العريب الجديد2017/1/30 ،

 2017/2/3تنطلق يف قطاع غزة ،أوىل مراحل االنتخابات الداخلية
رئيسا جدي ًدا للمكتب السيايس للحركة،
لحركة حامس التي ستفرز ً
بعد أن أنهى الرئيس الحايل خالد مشعل الفرتة املحددة له.
القدس2017/2/3 ،

 2017/2/4ص ّدق وزير البناء واإلسكان اإلرسائييل عىل بناء 2086
وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية املحتلة .وذكرت القناة
العربية الثانية أن القرار جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتانياهو ووزير جيشه أفيغدور ليربمان.
الرأي األردنية2017/2/4 ،

 2017/2/5رفضت حركة حامس مقرت ًحا إرسائيل ًيا بتبادل أسري
إرسائييل مقابل أسري لحامس عىل أساس إنساين ،متمسكة بصفقة
تبادل شاملة أو بقاء الوضع عىل ما هو قائم وفقًا ملصدر من حركة
حامس لإلذاعة العربية "ريشت بيت".
وكالة معا اإلخبارية2017/2/5 ،

 2017/2/5أكدت مؤسسات تعنى بشؤون األرسى وحقوق اإلنسان
يف فلسطني ،يف تقرير مشرتك أصدرته ،أن سلطات االحتالل اإلرسائييل

اعتقلت خالل شهر كانون الثاين املايض  590مواط ًنا فلسطين ًيا من
طفل ،و 14سيدة،
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بينهم ً 128
ونائب يف املجلس الترشيعي ،وصحايف واحد.
الدستور األردنية2017/2/5 ،

 2017/2/8حارصت قوات معززة من الرشطة قرية أم الحريان
بالنقب ،وذلك بغية نقل منزلني جاهزين تربعت بهام اللجان
الشعبية يف البلدات العربية ،وكذلك هدم خيمة االعتصام التي
منزل و 8منشآت زراعية واستشهاد املريب
نصبت عقب هدم ً 12
يعقوب أبو القيعان.
موقع عرب 2017/2/9 ،48

 2017/2/14انتخبت حركة حامس األسري السابق يحيى السنوار،
قائ ًدا لقطاع غزة خلفًا إلسامعيل هنية ،الذي يتوقع أن يتوىل منصب
رئيس املكتب السيايس للحركة.
العرب (لندن)2017/2/14 ،

 2017/2/19اقتحمت الرشطة اإلرسائيلية مدينة قلنسوة يف املثلث
يف الداخل الفلسطيني ،وأقدمت عىل هدم  11بيتا يف يوم واحد،
يف سابقة هي األوىل من نوعها من حيث كم البيوت املهدودة يف
عملية واحدة.
العريب الجديد2017/2/19 ،

 2017/2/25كشفت مصادر إرسائيلية النقاب عن مرشوع جديد يف
إطار املرشوعات الهادفة إىل تهويد القدس املحتلة ،حيث تم إيداع
مخطط لالعرتاضات إلقامة ما سمي بـ "مرشوع سياحي" عىل سفوح
جبل الزيتون ،يتعلق بإقامة "متنزه" جديد يف سفوح جبل الزيتون.
الرأي األردنية2017/2/25 ،

