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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر 2017
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينية

 2017/11/1تسلمت حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابر قطاع
غزة ،بحضور مدير املعابر الفلسطينية ،نظمي مهنا ،والوفد األمني
املرصي ،يف إطار املصالحة الفلسطينية.
عرب 2017/11/1 ،48

 2017/11/3التقت رئيسة الوزراء الربيطانية ،ترييزا ماي ،رئيس
الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،يف العاصمة الربيطانية لندن،
وعربت عن عظيم امتنانها وفخرها الستضافة نتنياهو ،ويأيت ذلك
يف ظل رفض بريطانيا االعتذار عن الوعد وفخرها بالدور الذي
أدته بريطانيا.
إرسائيل هيوم2017/11/3 ،

 2017/11/6صدقت اللجنة الوزارية للترشيع يف الحكومة اإلرسائيلية
عىل "قانون املقاطعة" الذي قدمه وزير األمن الداخيل ،غلعاد آران،
وعضو الكنيست اإلرسائييل ،يواف كيش ،والقايض بفرض غرامة عىل
كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات إرسائيلية.
عرب 2017/11/6 ،48

 2017/11/7التقى الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف الرياض،
امللك سلامن بن عبد العزيز ،وويل عهده ،محمد بن سلامن ،وذلك
بعد لقائه يف رشم الشيخ الرئيس املرصي ،عبد الفتاح السييس ،وتشري
تقارير إىل أن اللقاء يأيت ضمن مساعي السعودية لتسوية القضية
الفلسطينية يف إطار صفقة القرن.
هافنجتون بوست2017/11/7 ،

رصح رئيس الحكومة الفلسطينية ،رامي الحمد الله ،بأن
ّ 2017/11/7
غياب الحلول للملف األمني يف قطاع غزة ،سيعقّد مسار املصالحة،
وأشار إىل أن الحكومة ال ميكنها أن تعمل من دون بسط السيطرة
األمنية عىل قطاع األمن ،ورفض يف حديثه دمج تسعة آالف عنرص
أمن عملوا خالل فرتة االنقسام يف أي هيكلية جديدة.
الرشق األوسط2017/11/7 ،

رصح اللواء حازم عطا الله ،مدير الرشطة الفلسطينية،
ّ 2017/11/9
بأنه عىل حركة حامس أن تنزع سالحها من أجل إنجاح اتفاق املصالحة
الفلسطينية .وتأيت هذه الترصيحات يف ظل تعطل املصالحة نظ ًرا
إىل الخالفات حول امللف األمني .وأضاف بأن السلطة الفلسطينية
أوقفت التجميد الجزيئ للتنسيق األمني مع سلطات االحتالل.
الرشق األوسط2017/11/9 ،

 2017/11/10خضع رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو،
لتحقيق استمر أربع ساعات حول ضلوعه يف قضيتي فساد؛ تتعلق
إحداهام بقبول هبات من أثرياء ،والثانية بالسعي للحصول عىل
تغطية إيجابية يف صحيفة محلية ،وكانت الرشطة استجوبت نتنياهو
عدة مرات حول قضايا فساد أخرى.
الجزيرة نت2017/11/10 ،

 2017/11/10أظهر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
املتحدة "أوتشا" ،يف تقرير بعنوان "حامية املدنيني" ،يغطي الفرتة
من  24ترشين األول /أكتوبر إىل  6ترشين الثاين /نوفمرب  ،2017إن
قوات االحتالل اإلرسائييل نفذت  166عملية تفتيش ،واعتقلت 179
فلسطينيًّا ،كام أصابت  29آخرين من بينهم تسعة أطفال ،خالل
مواجهات اندلعت يف مختلف أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة.
العريب الجديد2017/11/10 ،

 2017/11/14كشف رجال دين أرثوذكس ،فلسطينيون وأردنيون،
مساعي لبيع قطعة أرض تبلغ مساحتها  685مرتًا مرب ًعا تعود
ملكيتها إىل بطريركية الروم األرثوذكس يف مدينة القدس ،بالشيخ
جراح ،وذلك يف إطار شبهات تورط بطريرك املدينة املقدسة للروم
األرثوذكس ،ثيوفيلوس الثالث ،يف ترسيب األرايض الوقفية ،عرب
البيع أو التأجري.
القدس الفلسطينية2017/11/14 ،

 2017/11/16أق ّرت لجنة العالقات الخارجية يف مجلس النواب
األمرييك قانون "تايلور فورس" ،القايض بقطع املساعدات عن السلطة
الفلسطينية ،إذا استمرت يف تقديم مساعدات ورواتــب لألرسى
وأهايل الشهداء.
الحياة الجديدة2017/11/16 ،

رصح رئيس األركــان اإلرسائــيــي ،الجرنال غادي
ّ 2017/11/16
إيزنكوت ،يف مقابلة مع موقع "إيالف" السعودي" ،إن للسعودية
وإرسائيل مصالح مشرتكة ضد التعامل مع إيران".
إيالف السعودي2017/11/16 ،

 2017/11/19رفض مجلس الوزراء الفلسطيني ،يف جلسته التي
عقدت يف رام الله ،قرار وزارة الخارجية األمريكية عدم التمديد
ملكتب متثيل منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن.
وكالة وفا2017/11/19 ،

 2017/11/21وصلت وفود الفصائل الفلسطينية إىل القاهرة
لعقد اجتامع مع املخابرات املرصية ،لبحث مجموعة من امللفات
العالقة ،كاألمن واالنتخابات وحكومة الوحدة ومنظمة التحرير
واملصالحة املجتمعية والحريات العامة ،ويأيت هذا االتفاق بعد تعرث
جوالت املصالحة.
األيام الفلسطينية2017/11/21 ،

 2017/11/23قال عضو املكتب السيايس لحركة حامس ،صالح
الربدويل ،يف ترصيح صحايف مسجل "لقد خرجنا باتفاق بال معنى،
وال آليات ،وال خطوات عملية للتطبيق" ،وأضاف أن البيان الصادر
عن اجتامع القاهرة "غامض وباهت ،وغري قابل للتطبيق يف
املدى املنظور".
عريب 2017/11/23 ،21
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كانون الثاني  /يناير 2018

 2017/11/25أكدت مصادر يف الخارجية األمريكية تراجع الواليات
املتحدة األمريكية ،عن قرارها القايض بإغالق مكتب منظمة التحرير
الفلسطينية يف العاصمة واشنطن ،والسامح له بالعمل كاملعتاد.
روسيا اليوم2017/11/25 ،

 2017/11/28رصح مايك بنس ،نائب الرئيس األمرييك ،بأن الرئيس
دونالد ترامب يعمل جديًّا عىل دراسة موعد وطريقة لنقل السفارة
األمريكية يف إرسائيل إىل القدس.
القدس العريب2017/11/28 ،

 2017/12/1قالت مصادر مرصية ،إن حركتي فتح وحامس ،وبحضور
الجانب املرصي ،اتفقتا عىل تأجيل عملية استالم الحكومة كامل
مهامتها يف قطاع غزة ،ملدة عرشة أيام إضافية ،بهدف الحفاظ عىل
املصالحة الفلسطينية.
الرشق األوسط2017/12/1 ،

 2017/12/2اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة خمسة قرارات
بخصوص فلسطني ،وهي قرارات معنونة بـ ""تسوية قضية فلسطني
بالوسائل السلمية" ،و"القدس" ،و"الربنامج اإلعالمي الخاص الذي
تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة بشأن قضية فلسطني"،
و"اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة
للترصف" ،و"شعبة حقوق الفلسطينيني باألمانة العامة" ،وقد ركزت
هذه القرارات عىل إدارة االستيطان واملامرسات اإلرسائيلية األخرى
غري القانونية.
الحياة الجديدة2017/12/2 ،

 2017/12/4اتفقت حركتا فتح وحامس بعد اجتامع ،مسؤول ملف
املصالحة عن حركة فتح ،عزام األحمد ،ورئيس حركة حامس يف
قطاع غزة ،يحيى السنوار ،عىل أن تستلم حكومة الوفاق الوطني
الفلسطيني مسؤولياتها يف قطاع غزة يف غضون عرشة أيام.
املدن2017/12/4 ،

 2017/12/5كشفت صحيفة نيويورك تاميز عن تفاصيل اللقاء الذي
جمع الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس بويل العهد السعودي،
محمد بن سلامن ،الشهر املايض يف الرياض ،وأفادت بأن بن سلامن
عرض مبادرة جديدة تكون فيها بلدة أبو ديس عاصمة للدولة
الفلسطينية بدلً من القدس الرشقية ،مقابل أموال ضخمة تضخها
السعودية للفلسطينيني.
هآرتس2017/12/5 ،

 2017/12/5تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،اتصالً هاتفيًا
من الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،أفاده بأنه سينقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،وأنه أصدر تعليامته للعمل عىل تنفيذ القرار.
العريب الجديد2017/12/5 ،

 2017/12/6قالت صحيفة نيويورك تاميز إن الرئيس األمرييك ،دونالد
ترامب ،أبلغ الرؤساء العرب بأنه يعتزم نقل السفارة اإلرسائيلية
إىل القدس.
هآرتس2017/12/6 ،

 2017/12/7أعلن الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،نقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،واعرتافه بها عاصمة إلرسائيل.
الجزيرة نت2017/12/7 ،

 2017/12/8أعلنت الحكومة اإلرسائيلية عىل لسان الناطق باسمها،
أنها ستتوجه إىل العديد من دول العامل من أجل االعرتاف مبدينة
القدس عاصمة إلرسائيل ،وذلك يف أعقاب ترصيح رئيس الحكومة
اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،بأن إعالن ترامب يوم تاريخي يف
تاريخ القدس.
يديعوت أحرونوت2017/12/8 ،

 2017/12/8أعلن رئيس جمهورية التشيك ،ميلوش زميان ،عن
تفكريه يف نقل سفارة بالده إىل القدس ،وذلك إثر إعالن الرئيس
األمرييك ،دونالد ترامب ،نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،وأضاف أن
لكل دولة الحق يف اختيار املدينة التي تكون عاصمة لها.
إرسائيل هيوم2017/12/8 ،

 2017/12/8خرجت العديد من التظاهرات يف دول عربية وإسالمية
يف جمعة الغضب األوىل ،احتجا ًجا عىل قرار الرئيس األمرييك ،دونالد
ترامب ،نقل السفارة؛ فقد خرجت يف تركيا  39تظاهرة مبدينة
إسطنبول ،وتم حرق العلمني األمرييك واإلرسائييل يف العاصمة األردنية
عامن ،وخرج آالف العراقيني يف الشوارع ،وشهدت إيران تظاهرات
فضل عن بنغالدش ولبنان وأفغانستان واليمن وتونس.
حاشدةً ،
القدس العريب2017/12/8 ،

 2017/12/8انتفض الفلسطينيون يف مسريات حاشدة مبختلف مدن
األرض املحتلة ،تعب ًريا عن رفضهم قرار الرئيس األمرييك ،وخرجت
تظاهرات حاشدة توجهت إىل نقاط التامس املنترشة يف مختلف
مداخل املدن الرئيسة ،وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن
استشهاد مواط َنني وإصابة العرشات.
العريب الجديد2017/12/8 ،

 2017/12/10أعلن وزراء الخارجية العرب يف بيان ختامي ،صادر عن
اجتامع مجلس جامعة الدول العربية ،رفضهم قرار الرئيس األمرييك
دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل سفارة بالده
إليها ،وأكد املجلس متكسه بقرارات مجلس األمن والجمعية العامة
بشأن القضية الفلسطينية.
الرشق القطرية2017/12/10 ،

 2017/12/11أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية باالتحاد األورويب،
فيديريكا موغرييني ،رفضها قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب
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اعتبار القدس عاصمة إلرسائيل ،وذلك يف أعقاب لقائها رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو.
فرانس 2017/12/11 ،24

 2017/12/13تواصلت املواجهات الفلسطينية مع سلطات االحتالل
لليوم السادس عىل التوايل ،وأسفرت املواجهات عن استشهاد فلسطينيني
وإصابة العرشات ،وذكر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أن
حصيلة املواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل حتى اليوم السادس
وصلت إىل ستة شهداء و 1903إصابات يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
الحياة الجديدة2017/12/13 ،

 2017/12/14دعا البيان الختامي الصادر عن القمة اإلسالمية التي
عقدت يف إسطنبول ،إىل رفض القرار األمرييك وإدانته ،ودعا العامل إىل
االعرتاف بالقدس الرشقية عاصم ًة للدولة الفلسطينية واالعتامد عىل
قرارات مجلس األمن والجمعية العامة بشأن القدس.
القدس2017/12/14 ،

 2017/12/15أعلن رؤساء االتحاد األورويب وقادته يف اجتامعهم
رفضهم قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،وأكدوا موقف االتحاد
األورويب القايض برضورة بذل الجهود لتحقيق حل الدولتني ،بصفته
طريقًا وحي ًدا للسالم ،وموقفهم من القدس عاصمة لكال الدولتني
ضمن حدود .1967
فرانس 2017/12/15 ،24

 2017/12/16خرج اآلالف من الفلسطينيني لتشييع جنازة أربعة
شهداء سقطوا يف جمعة الغضب الثانية ،بعد مواجهات مع قوات
إرسائيلية إثر قرار الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،نقل السفارة
األمريكية إىل القدس.
رأي اليوم2017/12/16 ،

 2017/12/17استضاف أمري دولة قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،لبحث اإلجراءات التي تسعى
السلطة الفلسطينية التخاذها ،ر ًدا عىل قرار الرئيس دونالد ترامب نقل
السفارة األمريكية إىل القدس ،ويف سياق متصل أكد أمري الدولة وقوفه
مع الشعب الفلسطيني وحامية املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
الجزيرة نت2017/12/17 ،

 2017/12/18استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد مرشوع
قرار يف مجلس األمن الدويل يدين قرار الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب،
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار عىل لسان وزير خارجيتها بأنه
"مدان وغري مقبول ألنه يهدد استقرار املجتمع الدويل".
فرانس 2017/12/18 ،24

 2017/12/20صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية 176
دولة مقابل  7دول وامتناع  4دول عىل قرار يؤكد حق الشعب
الفلسطيني يف تقرير مصريه.
الرشق األوسط2017/12/20 ،

 2017/12/20هدد رئيس الواليات املتحدة األمريكية ،دونالد ترامب،
الدول التي صوتت ،يف جمعية األمم املتحدة ضد نقل السفارة ،بقطع
املساعدات األمريكية عنها.
رأي اليوم2017/12/20 ،

 2017/12/21مددت محكمة عوفر اإلرسائيلية اعتقال الطفلة
الفلسطينية التي تبلغ  16عا ًما ،عهد التميمي ،والتي اعتقلت عىل
خلفية نرش فيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي تظهر فيه وهي
تقوم بطرد جنود االحتالل أمام بيت عائلتها.
شبكة قدس اإلخبارية2017/12/21 ،

 2017/12/21حذّر رئيس حركة حامس يف قطاع غزة ،يحيى السنوار،
يف لقاء مع شباب وناشطني يف غزة ،من أن املصالحة الفلسطينية
تنهار ،وعىل الجميع أن يتدخل إلنقاذها ،خاصة بعد فشل الحركتني
يف تحقيق ما تم االتفاق عليه بالقاهرة من متكني الحكومة يف
 10كانون األول /ديسمرب .2017
الحياة الجديدة2017/12/21 ،

 2017/12/22استشهد شابان فلسطينيان يف قطاع غزة يف جمعة
الغضب الثالثة ،وأصيب أكرث من  100يف مواجهات مع قوات االحتالل
يف مدن متفرقة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
الجزيرة نت2017/12/23 ،

 2017/12/26انضمت الرنويج إىل الدمنارك يف مسعى وقف متويل
املؤسسات الحقوقية الفلسطينية ،بذريعة دعمها ملقاطعة إرسائيل،
وذلك يف قرا ٍر اعتربه الطرفان رفضً ا ملقاطعة إرسائيل.
الحدث2017/12/26 ،

 2017/12/28مددت محكمة عوفر اإلرسائيلية ،املرة الثانية عىل
التوايل ،اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها نارميان التميمي،
بينام أفرجت عن نور التميمي مقابل دفع غرامة مالية قيمتها
 5000شيكل.
عرب 2017/12/28 ،48

 2017/12/31لألسبوع الخامس عىل التوايل ،خرج اآلالف من
اإلرسائيليني يف تظاهرات حاشدة ضد الفساد الحكومي ،وحمل
املتظاهرون شعارات "نتنياهو خائن" ،و"نتنياهو إىل البيت".
هآرتس2017/12/31 ،

