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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير 2018
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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 2018/1/2ص ّدق الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءتني الثانية والثالثة،
قانون القدس املوحدة الذي يعني املحافظة عىل القدس تحت
السيادة اإلرسائيلية ،وكذلك تعقيد إجراءات التنازل عن أي حي
يف القدس لصالح أي جهة أجنبية ،وفقًا لنص القانون .وقد صوت
للقانون  64عض ًوا وعارضه  51عض ًوا.
موقع املدن2018/1/2 ،

 2018/1/3رصح الرئيس األمــريك ،دونالد ترامب ،بأنه سيقطع
املساعدات األمريكية عن الفلسطينيني ،إذا مل يعودوا إىل مفاوضات
السالم .وأشارت نييك هييل ،املندوبة األمريكية الدامئة لدى األمم
املتحدة ،إىل أن ترامب ســوف يوقف دعــم الــواليــات املتحدة
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونــروا) ،حتى يعود
الفلسطينيون إىل طاولة املفاوضات.
الجزيرة نت2018/1/3 ،

 2018/1/4أقر الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءة األوىل" ،قانون إعدام"
الفلسطينيني منفذي العمليات التي تؤدي إىل مقتل إرسائيليني ،سواء
أكانوا جنو ًدا أو مستوطنني .وص ّوت  52نائ ًبا لصالح مرشوع القانون،
يف حني عارضه  49عض ًوا .ويقيض القانون بالسامح ملحاكم االحتالل
العسكرية يف الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقيض بإعدام
منفذي العمليات من األرسى ،من دون الحاجة إىل إجامع من قضاة
املحكمة ،وبـ "أغلبية قاضيني فقط".
القدس العريب2018/1/4 ،

 2018/1/5أقر أفيغدور ليربمان ،وزير الحرب اإلرسائييل ،خطة
استيطانية جديدة تقيض بتوسيع املستوطنات يف الضفة الغربية،
يف مستوطنة أريئيل ،املقامة عىل أرايض سلفيت ،وبناء  2270بيتًا
جدي ًدا.
األيام الفلسطينية2018/1/5 ،

 2018/1/6كشفت ترسيبات صوتية لجريدة نيويورك تاميز األمريكية
عن ضغط املخابرات املرصية عىل اإلعالميني املرصيني ،من أجل
الرتويج إلعالن ترامب القدس عاصمة إلرسائيل ونقل السفارة
األمريكية إليها ،عىل أن تقوم اإلدارة السياسية يف مرص باستنكار قرار
ترامب عىل نحو علني.
عرب 2018/1/6 ،48

 2018/1/9رصح مراقب الدولة األمرييك ،لويس دودارون ،عن رغبته
يف فحص إمكانية وجود تحريض يف املناهج الفلسطينية .واستنكرت
وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية هذا الترصيح ،واعتربته يرتقي
بالتعليم الفلسطيني ويعزز االنتامء إىل الهوية الوطنية.
العريب الجديد2018/1/9 ،

 2018/1/13أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن املستوطنات القامئة
يف الضفة الغربية والتوسع االستيطاين ال يساعدان يف محادثات

السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،وأكدت عدم رشعية سياسة
االستيطان اإلرسائيلية.
روسيا اليوم2018/1/13 ،

 2018/1/14توجه رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،عىل
رأس وفد ضخم يضم أكرث من  100رجل أعامل ،يف زيارة إىل الهند
تستغرق أسبو ًعا ،وذلك لتوقيع العديد من االتفاقيات يف املجاالت
األمنية والعسكرية والتجارية.
سبوتنيك عريب2018/1/14 ،

 2018/1/16قرر املجلس املركزي الفلسطيني ،يف ختام دورته 28
التي عقدت يومي  14و 15يناير /كانون ثاين  ،2018مجموعة من
التوصيات إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ أهمها
تعليق االعرتاف بإرسائيل ،إىل حني اعرتافها بدولة فلسطني عىل حدود
عام  ،1967ووقف التنسيق األمني مع إرسائيل واالنفكاك عن عالقة
التبعية االقتصادية إلرسائيل.
الجزيرة نت2018/1/16 ،

 2018/1/16أعلن مسؤول يف وزارة الخارجية األمريكية أن واشنطن
جمدت دفع  65مليون دوالر إىل وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (األونروا).
فرانس 2018/1/16 ،24

 2018/1/19أشارت الحكومة اإلرسائيلية ،يف ترصيح عىل لسان
خارجيتها ،عن أسفها وندمها عن حادثة السفارة اإلرسائيلية يف عامن
وحادثة الشهيد رائد زعيرت .وتع ّهدت بـ "تنفيذ ومتابعة اإلجراءات
القانونية املتعلقة بحادثة السفارة اإلرسائيلية وتعويض ذوي شهي َدي
السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحامرنة ،وكذلك
تعويض ذوي الشهيد القايض زعيرت".
الغد األردنية2018/1/19 ،

 2018/1/20بدأ نائب الرئيس األمرييك ،مايك بنس ،زيارته إىل مرص
واألردن وإرسائيل ،وتأيت هذه الزيارة األوىل ملسؤول أمرييك يف أعقاب
قرار الرئيس األمرييك نقل السفارة األمريكية إىل القدس .وكانت
السلطة الفلسطينية قد رفضت استقبال بنس يف رام الله.
الحياة الجديدة2018/1/20 ،

 2018/1/22قامت قوات األمن اإلرسائيلية بطرد نواب القامئة العربية
املشرتكة ،بعد رفعهم صو ًرا كتب عليها "القدس عاصمة فلسطني" ،يف
أعقاب كلمة نائب الرئيس األمرييك ،مايك بنس ،وإلقائه كلمة أمام
أعضاء الكنيست.
يب يب يس عريب2018/1/22 ،

 2018/1/23قرر رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،حظر
أغاين الشاعر اإلرسائييل ،يوناتان جيفني ،الذي ألف قصيدة وأهداها
للطفلة عهد التميمي املعتقلة يف سجون االحتالل اإلرسائييل .كام أمر
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وزير الحرب اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،مبنع بث أغاين الشاعر يف
إذاعة الجيش اإلرسائييل.
وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"2018/1/23 ،

 2018/1/25وافق الكنيست اإلرسائييل بالقراءة التمهيدية عىل
قانون يسمح باحتجاز جثامني الشهداء الفلسطينيني.
األيام الفلسطينية2018/1/25 ،

 2018/1/25أعلن نبيل أبو ردينة ،املتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية،
يف رده عىل قرار ترامب بشأن نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،أن
الواليات املتحدة األمريكية ستبقى خارج املفاوضات مع إرسائيل إذا
أبقت القدس خارج إطار التفاوض.
وكالة أنباء األناضول2018/1/25 ،

 2018/1/26أعلن الرئيس السلوفيني ،بوروت باهور ،تراجعه عن
اإلعالن الذي رصح به وزير الخارجية السلوفيني ،كارل إريافيك،
باالعرتاف بدولة فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران /يونيو
 ،1967وذلك بعد ضغوط إرسائيلية.
القدس العريب2018/1/26 ،

 2018/1/31أدرجت الواليات املتحدة األمريكية إسامعيل هنية،
رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،ضمن الئحة اإلرهاب العاملي.
ومن جانبها رفضت حركة حامس هذه االتهامات ،واعتربت أن القرار
األمرييك ميثل خرقًا جدي ًدا للقانون الدويل الذي منح الفلسطينيني حق
الدفاع عن أرضهم.
القدس العريب2018/1/31 ،

 2018/2/1رصح الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف إطار
البحث عن رعاية جديدة للسالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،أن
الجانب الفلسطيني يع ّول عىل االتحاد األورويب للوصول إىل سالم
مع اإلرسائيليني.
الحياة الجديدة2018/2/1 ،

 2018/2/4قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
الطلب من الحكومة الفلسطينية ،البدء بإعداد خطط من أجل
فك االرتباط بسلطات االحتالل اإلرسائييل عىل املستويات السياسية
واإلدارية واالقتصادية واألمنية.
الرشق األوسط2018/2/4 ،

 2018/2/6أعلن جهاز "الشاباك" اإلرسائييل ،أنّه متكن من قتل
امل ُطارد أحمد نرص جرار ،بعد محارصة مبنى مهجور يف بلدة اليامون
جنوب جنني .ويتهم االحتالل أحمد جرار بتنفيذ عملية إطالق نار
عىل مستوطنني قرب مدينة نابلس.
الرتا صوت2018/2/6 ،

 2018/2/7تص ّدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لهجوم
صاروخي إرسائييل جديد عىل أحد املواقع يف ريف دمشق .ونقلت

وكالة األنباء األملانية ،عن مصادر مقربة من النظام قولها إن عدة
انفجارات وقعت شامل العاصمة ،دمشق ،نتيجة قصف إرسائييل
عىل مركز البحوث العلمية يف بلدة جمرايا.
الجزيرة نت2018/2/7 ،

 2018/2/8أعلنت وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،تعيني أمري فيسبورد
سف ًريا لها يف عامن ،وذلك يف أعقاب أشهر من التوتر ،إثر مقتل
مواطنني أردنيني اثنني برصاص عنرص أمن إرسائييل داخل حرم
السفارة يف عامن.
عريب 2018/2/8 ،21

 2018/2/10ش ّنت طائرات إرسائيلية عدوانًا عىل سورية .واستهدف
الهجوم  12موق ًعا عسكريًا تاب ًعا للنظام السوري وإيران ،يف محيط
مدينتي دمشق وحمص وسط سورية وجنوبها .وقد أسقطت
الدفاعات السورية طائرة إرسائيلية من نوع .F-16
العريب الجديد2018/2/10 ،

 2018/2/11يف زيارة تاريخية ،استقبل الرئيس الفلسطيني يف مقر
إقامته يف رام الله ،رئيس الوزراء الهندي ،ناريندرا مودي ،وذلك
لتوقيع اتفاقيات ثنائية يف مجاالت التكنولوجيا واالستثامر.
الرشق األوسط2018/2/11 ،

 2018/2/12التقى الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،الرئيس
الرويس ،فالدميري بوتني وذلك يف موسكو؛ ملناقشة املوقف الفلسطيني
الخاص بفتح املجال أمام دول غري الواليات املتحدة األمريكية ،للدخول
يف عملية السالم مع اإلرسائيليني.
روسيا اليوم2018/2/12 ،

 2018/2/14نفى رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،االتهامات
التي وجهتها إليه الرشطة اإلرسائيلية بسبب ارتكابه مخالفات فساد.
ويأيت ذلك يف أعقاب إعالن الرشطة إنهاء تحقيقاتها وإصدارها
توصياتها للنيابة العامة اإلرسائيلية.
يب يب يس عريب2018/2/14 ،

جثامن الشهيدين
َ
 2018/2/17شارك آالف الفلسطينيني ،يف تشييع
منر الجمل من شامل القدس وحمزة زماعرة من مدينة حلحول يف
الخليل .وذلك بعد أن سلّمت سلطات االحتالل اإلرسائيلية جثامني
جنازت التشييع ،انطلقت مظاهرات يف
َ
املحتجزين لديها .وبعد
حلحول أصيب عىل إثرها العديد من الفلسطينيني.
العريب الجديد2018/2/17 ،

 2018/2/18رصح أحمد يوسف ،القيادي يف حركة حامس ،أن
الحركة ناقشت مع محمد دحالن ،النائب املفصول من حركة فتح،

ددعلالا

114

سرام  /راذآراذآ

يف العاصمة املرصية القاهرة ،تشكيل هيئة يناط بها إدارة قطاع غزة
عىل نحو مشرتك مع تيار دحالن؛ وذلك مبشاركة قوى وفصائل وطنية.
الغد األردنية2018/2/18 ،

 2018/2/20يف أعقاب زيارة رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر
غزة ،السفري محمد العامدي ،وتقدميه منحة بقيمة  9ماليني دوالر
إىل سكان قطاع غزة ،مثنت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،ومدير
مكتب عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا)
يف قطاع غزة ،مواقف قطر تجاه القضية الفلسطينية ،ومساعداتها
للشعب الفلسطيني ،وخاصة أهل غزة ،يف ظل ما يتعرضون له من
أزمة إنسانية كبرية.
العريب الجديد2018/2/20 ،

 2018/2/21عرض الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،خطة السلطة
الفلسطينية لعملية السالم يف مجلس األمن التابع ملنظمة األمم
املتحدة ،وذلك عىل هامش اجتامعه ،وشدد عىل ثالث نقاط ،هي:
"الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل للسالم يف منتصف عام  ،2018يستند
لقرارات الرشعية الدولية ،ويتم مبشاركة دولية واسعة تشمل الطرفني
املعنيني ،واألطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة وعىل رأسها أعضاء
مجلس األمن الدامئني والرباعية الدولية .ثان ًيا ،وقف جميع األعامل
األحادية من الجانب اإلرسائييل خالل فرتة املفاوضات .وثالثًا ،يتم
تطبيق مبادرة السالم العربية كام اعتمدت ،وعقد اتفاق إقليمي عند
التوصل التفاق سالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني".
وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"2018/2/21 ،

 2018/2/22أبلغ جاريد كوشرن ،الذي يتوىل إدارة ملف عملية
السالم ،أعضاء يف مجلس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة رفض
اإلدارة األمريكية املقرتحات الثالثة التي قدمها الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس ،يف كلمته أمام مجلس األمن .وأضاف أن عىل عباس
والفلسطينيني االطالع عىل خطة الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب،
لعملية التسوية السلمية ،والتي ستقدمها اإلدارة األمريكية للمجتمع
الدويل قري ًبا.
جريوزاليم بوست2018/2/22 ،

 2018/2/23عىل عكس روايــة سلطات االحتالل ،أظهر ترشيح
جثة الشهيد الفلسطيني ياسني الرساديح أنه فارق الحياة ،إثر قيام
سلطات االحتالل بإطالق النار عليه من مسافة صفر ،وذلك أثناء
اقتحام جيش االحتالل مدينة أريحا يف الضفة الغربية .وكانت رواية
سلطات االحتالل تشري إىل أن الرساديح استشهد بسبب استنشاقه
مسيل للدموع.
غازًا ً
عرب 2018/2/23 ،48

 2018/2/23رصح مسؤول يف اإلدارة األمريكية لوكالة رويرتز بأن
الواليات املتحدة األمريكية من املتوقع أن تفتح سفارتها لدى إرسائيل
يف القدس يف  14أيار /مايو .2018
تاميز أوف إرسائيل2018/2/23 ،

 2018/2/24استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ترصيح
وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبري ،الذي وصف فيه الحركة بأنها
"متطرفة" .وهذه ليست الترصيحات األوىل للجبري الذي يوجه فيها
اتهامات إىل الحركة .واعتربت حامس أن هذه الترصيحات مسيئة
لحق الشعب الفلسطيني يف مقاومة االحتالل.
رأي اليوم2018/2/24 ،

 2018/2/25وصل إىل قطاع غزة وفد من جهاز املخابرات املرصية،
يضم اللواء سامح نبيل والقنصل العام املرصي يف رام الله ،للقاء
قيادات حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،يف إطار استكامل مساعي
املصالحة الوطنية ،تزام ًنا مع وصول وفد من مجلس وزراء الحكومة
الفلسطينية السبعة عرش.
موقع القدس2018/2/25 ،

 2018/2/26احتجا ًجا عىل السياسة اإلرسائيلية الجديدة التي تقيض
بفرض إجراءات رضيبية ومرشوع قانون جديد حول ملكية كنيسة
القيامة يف القدس ،أعلن بطاركة كنائس القدس ورؤساؤها إغالق
كنيسة القيامة حتى إشعار آخر.
فرانس 2018/2/26 ،24

يوسع
 2018/2/26أق ّرت اللجنة الوزارية للترشيع مرشوع قانون ّ
نطاق اختصاص املحاكم اإلرسائيلية عىل املنطقة "ج" .وبهذا القانون
يقل حجم الدعاوى املقدمة إىل املحكمة العليا اإلرسائيلية .ويأيت هذا
القانون ضمن حملة إرسائيلية لفرض السيادة عىل املنطقة "ج" بهدف
الضم.
وكالة م ًعا اإلخبارية2018/2/26 ،

 2018/2/26واصل الوفد األمني املرصي لقاءاته مع شخصيات
فلسطينية يف قطاع غزة من بينهم يحيى السنوار ،قائد حركة حامس
يف قطاع غزة ،وعدد من وزراء الحكومة ،ومدير عام املعابر والحدود.
وتهدف هذه اللقاءات املنفردة إىل إيجاد حلول للقضايا العالقة
بشأن املصالحة الفلسطينية.
وكالة سام اإلخبارية2018/2/26 ،

شامل يف املؤسسات والوزارات
 2018/2/26شهد قطاع غزة إرضابًا ً
والدوائر الحكومية كافة ،احتجا ًجا عىل عدم رصف رواتب املوظفني
عىل غرار موظفي الضفة الغربية.
الرسالة نت2018/2/26 ،

 2018/2/27كشفت مصادر فلسطينية وسعودية وجود اتصاالت بني ويل
العهد السعودي ،محمد بن سلامن ،والرئيس الفلسطيني ،محمود عباس؛

التوثيق
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الوقائع الفلسطينية

 2018/2/27أقرت حكومة التوافق الفلسطيني ،يف اجتامعها يف رام
الله ،املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية للسنة املالية  ،2018بقيمة
تصل إىل خمسة مليارات دوالر.

 2018/2/27قرر رؤساء الكنائس يف القدس املحتلة إعادة فتح
كنيسة القيامة ،وذلك بعد ثالثة أيام عىل إغالقها .ويأيت قرار مجلس
الكنائس يف أعقاب قرار سلطات االحتالل فرض رضائب عىل أمالك
الكنائس .ويأيت هذا الرتاجع ،إثر ضغوط مارسها كل من الفاتيكان
واليونان واإلنجيليني األمريكيني عىل رئيس الحكومة اإلرسائيلية،
بنيامني نتنياهو ،لتجميد رضائب الكنائس.

من أجل إعادة العالقات ،وتقريب وجهات النظر بني الواليات املتحدة
األمريكية والسلطة الفلسطينية؛ تحض ًريا إلطالق عملية السالم من جديد.

 2018/2/27يف مخالفة جديدة لقرار اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية التي كلفت حكومة التوافق الفلسطيني دراسة
فك االرتباط بإرسائيل اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا ،التقى وزير االتصاالت
الفلسطيني ،عالم موىس ،وزير االتصاالت يف الحكومة اإلرسائيلية،
أيوب قرا ،يف برشلونة اإلسبانية عىل هامش املؤمتر الدويل لالتصاالت.

 2018/2/28أعلن االتحاد األورويب ووكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (األونروا) التزامهم بدعم حقوق الالجئني الفلسطينيني
وحاميتها ،ومواصلة تقديم الخدمات لهم يف الضفة الغربية وقطاع
غزة وسورية ولبنان واألردن .ويأيت هذا البيان ضمن نيّة الرئيس
األمرييك ،دونالد ترامب ،قطع املساعدات عن الفلسطينيني.

وكالة قدس نت لألنباء2018/2/27 ،

وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"208/2/27 ،

شبكة قدس اإلخبارية2018/2/27 ،

عرب 2018/2/27 ،48

وكالة األنباء الكويتية "كونا"2018/2/28 ،

