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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
اإلسرائيلي في المدة  1أيلول /سبتمبر  31 -تشرين األول /أكتوبر 2017
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينية

 2017/9/1اقتحم الجيش اإلرسائييل مخيم األمعري يف مدينة رام الله،
وقد أسفر ذلك عن عديد من اإلصابات واالعتقاالت ،كام أغلق إذاعة
بلدت دورا وبني نعيم
منرب الحرية وتلفزيون النورس ،وداهم بيوتًا يف َ ْ
يف مدينة الخليل.
(األيام الفلسطينية)2017/9/1 ،

 2017/9/3اعتقل جهاز األمن الوقايئ الفلسطيني الصحفي أمين
القواسمة ،بسبب نرشه مقطع فيديو ينتقد فيه السلطة الفلسطينية
عىل الفيسبوك ،وقد دانت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان قرار
االعتقال ،واعتربته تناقضً ا مع االتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة
الفلسطينية وانتهاكًا لحرية الرأي والتعبري.
(الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان)2017/9/3 ،

 2017/9/6قررت سلطات االحتالل إخالء عائلة شامسنة من منزلها،
وقامت بإسكان مستوطنني فيه ،ويقع املنزل يف حي الشيخ جراح
مبدينة القدس ،كام اعتدى جنود االحتالل خالل تنفيذ عملية الطرد
عىل أفراد من العائلة واعتقلوا آخرين.
(العريب الجديد)2017/9/6 ،

 2017/9/7ص ّدق املجلس ال ُقطْري اإلرسائييل للتخطيط والبناء،
مخططًا لبناء  626وحدة استيطانية يف جبال القدس الواقعة عىل
أرايض قرية الولجة التي ُر ِّحل أهلها يف عام  ،1950ويقيض املخطط
ببناء وحدات استيطانية ومنتزه سياحي.
(القدس العريب)2017/9/7 ،

 2017/9/9تظاهر فلسطينيون من مختلف الطوائف يف مدينة
القدس مبنطقة باب الخليل ،احتجا ًجا عىل بيع وترسيب ألمالك تعود
إىل كنيسة القدس للروم األرثوذكس إىل سلطات االحتالل ،وتأيت هذه
املظاهرة بعد اجتامع ممثيل الطوائف املسيحية الرافض لترسيب
أمالك ذات أهمية دينية وتاريخية.
(الرأي األردنية)2017/9/9 ،

 2017/9/11اقتحم مجموعة من املستوطنني املسجد األقىص من
باب املغاربة ،وأغلق جيش االحتالل باب املغاربة وفرض إجراءات
مشددة عىل دخول املصلني إىل املسجد األقىص ،وقد جرت االقتحامات
عرب مجموعات؛ ما أدى إىل استفزاز للمرابطني يف باحات املسجد.
(األيام الفلسطينية)2017/9/11 ،

 2017/9/12أبلغ وفد حركة حامس برئاسة إسامعيل هنية ،املوجود
يف القاهرة ،القيادة املرصية ،برتحيبه بعقد لقاءات مع حركة فتح؛
وذلك لحل اللجنة اإلداريــة ،ومتكني حكومة الوفاق الوطني من
مامرسة مهامتها يف قطاع غزة.
(األخبار اللبنانية)2017/9/12 ،

 2017/9/12رحب عزام األحمد بن ّية حركة حامس حل اللجنة
اإلدارية ،وأعلن عن نيته التوجه إىل القاهرة ،وذلك عقب البيان

الصادر عن حركة حامس ،والتي أعلنت فيه نيتها حل اللجنة اإلدارية
ومتكني حكومة الوفاق الوطني وإجراء االنتخابات العامة.
(الرشق األوسط)2017/9/12 ،

 2017/9/15وصل وفد حركة فتح الــذي يضم عـزام األحمد
وروحــي فتوح وحسني الشيخ إىل القاهرة ،للقاء مسؤولني
مرصيني ،وقد أمثر اللقاء عن مجموعة من الوعود للتقدم يف ملف
املصالحة الفلسطينية.
(الرسالة نت)2017/9/15 ،

 2017/9/17أعلنت القاهرة ،عرب ترصيحات صادرة عن مسؤولني
حكوميني ،عن ارتياحها لالجتامعات التي متت لوفد حركة فتح مع
الجانب املرصي؛ من أجل امليض يف املصالحة الفلسطينية.
(الحياة الجديدة)2017/9/17 ،

 2017/9/19أعلن رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،إسامعيل
هنية ،عن أن حامس جاهزة الستقبال حكومة الوفاق الوطني من
وعب عن استعداده للميض
أجل تسلُّم مسؤوليتها عن قطاع غزةّ ،
يف هذه الخطوات .وعىل الجهة املقابلة ،أعلن مجلس الــوزراء
الفلسطيني عن رغبته يف إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة.
(الجزيرة نت)2017/9/19 ،

 2017/9/23داهمت قوات االحتالل بلدات وقرى فلسطينية يف
الضفة الغربية؛ ما أدى إىل عديد من اإلصابات وإغالق الطريق
الرئيسة لقرية قلقس ،جنوب مدينة الخليل .وقد أطلقت قوات
االحتالل قنابل الغاز املسيلة للدموع ،واعتقلت فلسطينيني ،وسلبت
أرايض يف مدينة بيت لحم ،عقب مظاهرة تندد باالستيطان.
(األيام الفلسطينية)2017/9/23 ،

 2017/9/25أعلن رئيس حركة حامس يف قطاع غزة ،يحيى السنوار
"أن حركة حامس سوف تقدم كل التسهيالت إلنجاح زيارة الحكومة
الفلسطينية ،وأنها بدأت خطوات فعلية يف اتجاهات متعددة لضامن
النجاح للزيارة ،وتوفري األمن الالزم للوزراء" .وذلك عقب اجتامع
الحركة مع نيكوالي ميالدنوف مبعوث األمم املتحدة يف الرشق
األوسط وعدد من مساعديه.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2017/9/25 ،

 2017/9/27قبلت منظمة الرشطة الجنائية الدولية (اإلنرتبول)،
فلسطني عض ًوا فيها بتصويت  74دولة مع القرار ،ويأيت هذا االنضامم
يف إطار سعي السلطة الفلسطينية لرفع مكانتها الدبلوماسية.
(وكالة وفا)2017/9/27 ،

 2017/9/29وصل إىل قطاع غزة من الضفة الغربية ،وفد يضم عد ًدا
من الشخصيات الحكومية ،وذلك إلجراء ترتيبات فنية قبل وصول
الوفد الحكومي إىل قطاع غزة .وأكدت الترصيحات الصادرة عن
مكتب حركة حامس ،أن الحركة أمتت اإلجراءات األمنية الستقبال
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مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

الوفد الحكومي ،ورصح خليل الحية ،نائب رئيس الحركة يف القطاع
بأن "سالح املقاومة" خارج كل الرتتيبات.
(القدس العريب)2017/9/29 ،

 2017/9/30واصلت قوات االحتالل اإلرسائييل إجراءاتها بحق
سكان القدس والضفة الغربية ،واعتقلت  29مواط ًنا ،وقد شددت
قوات االحتالل إجراءاتها بحق الفلسطينيني يف مختلف أنحاء مدينة
القدس ،عشية االحتفاالت اليهودية بعيد الغفران.
(األيام الفلسطينية)2017/9/30 ،

 2017/10/2وصل إىل قطاع غزة ،رئيس حكومة الوفاق الوطني
الفلسطينية ،رامي الحمد الله ،ترافقه مجموعة من الــوزراء،
يف زيــارة تعترب األوىل منذ عام  ،2015وضم الوفد شخصيات
حكومية وأهلية.
(موقع عرب )2017/10/2 ،48

 2017/10/4عقدت الحكومة الفلسطينية اجتامعها يف مقر رئاسة
الــوزراء يف قطاع غزة ،وأعلن املجلس أن اإلدارة املرصية دعت
وف َدي حامس وفتح لاللتقاء يف القاهرة؛ ملناقشة مجموعة من
القضايا املؤجلة ،ويف السياق ذاته ،استقبل الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس ،رئيس جهاز املخابرات املرصي ،خالد فوزي يف
مكتبه برام الله.
(الرشق األوسط)2017/10/4 ،

 2017/10/5أعلنت حركة حامس أنها انتخبت صالح العاروري نائ ًبا
لرئيس املكتب السيايس للحركة.
(الحياة السعودية)2017/10/5 ،

 2017/10/10انطالق حوار القاهرة بني وف َدي فتح وحامس بحضور
املخابرات املرصية.
(األيام الفلسطينية)2017/10/10 ،

 2017/10/14حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ،تشكل لجنة إدارة
وفنية الستالم وتسليم املعابر واألمن يف قطاع غزة .ويؤكد إسامعيل
هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،استعداد حامس لتطبيق
جميع بنود املصالحة.
(قناة املنار)2017/10/14 ،

 2017/10/16رشعت سلطات االحتالل يف تنفيذ مخطط استيطاين
لبناء  2600وحدة يف القدس.
( األيام الفلسطينية)2017/10/16 ،

 2017/10/16وافقت سلطات االحتالل عىل خطة لبناء  31منزلً
استيطانيًا يف مدينة الخليل ،جنوب الضفة الغربية ،ويعترب هذا القرار
األول من نوعه يف العقدين األخريين.
(رويرتز)2017/10/16 ،

 2017/10/17قالت الحكومة اإلرسائيلية ،عقب اجتامع املجلس
األمني املصغر ،إن إرسائيل وضعت مجموعة من الرشوط للتفاوض
مع أي حكومة تشارك فيها حركة حامس.
(موقع عريب )2017/10/17 ،21

 2017/10/19أقرت سلطات االحتالل مجموعة من الخطط الجديدة
للبناء االستيطاين ،وتبلغ  1323وحدة استيطانية جديدة يف الضفة
الغربية؛ ليبلغ مجموع الوحدات املص َّدق عليها بحسب ما أعلنته
حركة السالم اآلن خالل أيام إىل  2646وحدة.
(األيام الفلسطينية)2017/10/19 ،

 2017/10/19طالبت الواليات املتحدة األمريكية ،أي حكومة يتم
تشكيلها ،أن تعرتف بإرسائيل ،وتكون منزوعة من سالح املقاومة؛
وذلك يف أول رد فعيل للواليات املتحدة عىل املصالحة الفلسطينية.
(الجزيرة مبارش)2017/10/19 ،

 2017/10/20وصل إىل العاصمة اإليرانية طهران ،صالح العاروري،
نائب رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،وذلك للقاء مجموعة من
املسؤولني الحكوميني اإليرانيني.
(الغد األردنية)2017/10/20 ،

 2017/10/42أكد رئيس حركة حامس يف قطاع غزة ،يحيى السنوار،
خالل لقائه بالفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة ،أن معابر قطاع غزة
ستكون تحت ترصف الحكومة الفلسطينية ،وأشار إىل أن حامس
رفضت الرشوط اإلرسائيلية تجاه املصالحة الفلسطينية.
(القدس العريب)2017/10/24 ،

 2017/10/25أشارت ترييزا ماي ،رئيسة الوزراء الربيطانية ،أنها
حتم بالذكرى املئوية لوعد بلفور بكل فخر" ،يف ظل
"ستحتفل ً
الذكرى  100عىل وعد بلفور ،وأعربت عن أنه "يجب أن ندرك أن
البعض لديه حساسية حيال وعد بلفور" ،وأضافت أنها ممتنة إلقامة
بالدها عالقات مع إرسائيل ،يف املجاالت التجارية وغريها.
(عرب )2017/10/25 ،48

 2017/10/27تعرض اللواء توفيق أبو نعيم ،مدير عام قوى األمن
الداخيل يف غزة ،ملحاولة اغتيال فاشلة بعد خروجه من مسجد أبو
الحصني يف مخيم النصريات وسط قطاع غزة.
(الدستور األردنية)2017/10/27 ،

 2017/10/30قصفت قوات االحتالل نفقًا للمقاومة الفلسطينية
رشق مدينة خان يونس يف قطاع غزة ،واستشهد سبعة مقاومني
فلسطينيني ،بينهم قيادات بارزة يف رسايا القدس (الجناح العسكري
لحركة الجهاد اإلسالمي) ،وقائد ميداين من كتائب عز الدين القسام
(الجناح املسلح لحركة املقاومة اإلسالمية حامس) ،كام جرح آخرون.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2017/10/30 ،

