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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــــا ألهم الوقائــــع الفلســــطينية واألحداث المرتبطــــة بالصــــراع
يتضمــــن هــــذا التقريــــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1أيلول /سبتمبر  31 -تشرين أول /أكتوبر .2018
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict
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الوقائع الفلسطينيّة

 2018/9/1أفادت مجلة فورين بولييس أن الرئيس األمرييك دونالد
ترامب قرر وقف التمويل املخصص لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (األونروا) كل ًّيا ،وذلك بعد مرور أشهر عىل خفض الدعم
املادي للوكالة.
(صحيفة القدس)2018/9/1 ،

 2018/9/1أعرب االتحاد األورويب عن أسفه حول قرار الواليات
املتحدة األمريكية بوقف التمويل املخصص لوكالة غوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني كليًّا ،وأعلن استمرار مساعداتها للفلسطينيني،
ودعمها لنشاطات منظمة األمم املتحدة ،وجهودها للتوصل إىل
حل الدولتني.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/9/1 ،

 2018/9/2أعلنت منظمة "السالم اآلن" اإلرسائيلية أن مسؤولني
أمريكيني طرحوا عىل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فكرة إقامة
كونفدرالية مع األردن يف إطار خطة السالم يف الرشق األوسط ،ورصح
الرئيس الفلسطيني أنه لن يقبل بهذا االتحاد إال إ ْن كانت إرسائيل
جز ًءا منه.
(فرانس )2018/9/2 ،24

 2018/9/4ش ّن مبعوث الرئيس األمرييك لشؤون الرشق األوسط،
هم
جيسون غرينبالت ،هجو ًما حا ًدا عىل القيادة الفلسطينية ،متّ ً
إياها برفض "خطة السالم" األمريكية حتى قبل االطالع عليها ،يف حني
لب الرصاع يف املنطقة.
زعم أن القضية الفلسطينية ليست ّ
(وكالة القدس لألنباء)2018/9/4 ،

 2018/9/4قال رئيس حركة حامس يف قطاع غزة يحيى السنوار:
"نحن أُ ِ
فشلنا يف تحقيق وإنجاز املصالحة وال زالت حالة االنقسام
موجودة مع األسف" ،مؤك ًدا أنه بعد أن وصل مسار املصالحة إىل
طريق مسدود ،تم التخطيط إلحداث انفجار داخيل يف قطاع غزة من
عدة أطراف ،ولكن مسريات العودة أفشلت هذا املخطط.
(سام اإلخبارية)2018/9/4 ،

 2018/9/6أكد العاهل األردين امللك عبد الله الثاين رفض بالده فكرة
إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيني ،مشد ًدا عىل أن هذا املوضوع
"خط أحمر بالنسبة لألردن" ،بحسب بيان صادر عن الديوان املليك.
(صحيفة األيام الفلسطينية)2018/9/6 ،

 2018/9/7استشهد مواطن يف  7أيلول /سبتمرب  ،2018بعد إصابته
برصاصة يف الصدر أطلقها عليه قناصة االحتالل اإلرسائييل ،خالل
مشاركته يف مسرية العودة رشق مدينة رفح ،جنوب قطاع غزة ،كام
أصيب  210آخرون يف مواجهات رشق القطاع.
(صحيفة الغد)2018/9/7 ،

 2018/9/8قال مسؤول يف وزارة الخارجية األمريكية إن الرئيس
األمرييك دونالد ترامب أمر بتوجيه  25مليون دوالر ،كان قد جرى

تخصيصها لرعاية الفلسطينيني يف مستشفيات القدس الرشقية ،إىل
وجهة أخرى يف إطار مراجعة املعونة األمريكية.
(رويرتز)2018/9/8 ،

 2018/9/10أعلنت الواليات املتحدة رسم ًيا إغالق مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية يف العاصمة واشنطن ،بسبب توجه السلطة إىل
فتح تحقيق جنايئ ضد إرسائيل أمام املحكمة الجنائية الدولية.
(عريب )2018/9/10 ،21

 2018/9/12أكد مدير عام دائرة العمل الشعبي يف هيئة مقاومة
الجدار واالستيطان ،عبد الله أبو رحمة ،أن ناشطي املقاومة
الشعبية متكنوا يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية من فتح
البوابة التي أغلقها جنود االحتالل عىل مدخل قرية الخان األحمر
رشق القدس.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/9/12 ،

 2018/9/13اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل قرية الوادي األحمر،
قبالة تجمع الخان األحمر البدوي رشق القدس املحتلة ،وجرفت
جيش
املساكن املتحركة التي أقامها الناشطون الفلسطينيون ،وأعلن ُ
االحتالل القري َة منطق ًة عسكرية حتى الساعة الخامسة مساء.
(الجزيرة نت)2018/9/13 ،

 2018/9/15قررت الواليات املتحدة تجميد  10ماليني دوالر من
أموال مساعداتها املخصصة لدعم مشاريع فلسطينية شبابية ،تزام ًنا
مع قرار بلجيكا وقف متويل مدارس فلسطينية اقرتنت بأسامء
الشهداء ،يف ظل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل يف مختلف
أنحاء األرايض املحتلة.
(صحيفة الغد)2018/9/15 ،

 2018/9/18استشهد فلسطينيان بسبب قصف إرسائييل جنوب
قطاع غزة ،وشهيدان آخران بسبب قمع مسرية شامل قطاع غزة ،كام
استشهد شاب برام الله بعد رضبه رضبًا مرب ًحا إثر اعتقاله ،وأُعدم
شاب سادس بدم بارد بزعم محاولته طعن جنود بالقدس.
(قناة العامل)2018/9/18 ،

 2018/9/19أقرت سلطات االحتالل اإلرسائييل بناء  300وحدة
استيطانية شامل رشقي رام الله ،إضافة إىل  310وحدات أخرى يف
القدس املحتلة .ويف هذا السياق أصدرت مثاين دول أعضاء يف االتحاد
األورويب بيانًا مشرتكًا يدعو سلطات االحتالل اإلرسائيلية إىل العدول
عن هدم قرية الخان األحمر البدوية يف الضفة الغربية املحتلة،
بالتزامن مع إدانة منسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم
يف الرشق األوسط نيكوالي مالدينوف أعامل الهدم والنشاطات
االستيطانية التي قال إنها "تنتهك القانون الدويل وت ُع ّد عقبة كربى
أمام السالم".
(صحيفة الحياة اللندنية)2018/9/19 ،
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مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

 2018/9/22يف مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني ،وبعد التقائه
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،يف باريس ،وصف رئيس
الحكومة اإلرسائيلية السابق ،إيهود أوملرت ،عباس بأنه الشخصية
األهم يف العالقات بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،وأنه الوحيد القادر
عىل تنفيذ حل الدولتني.
(عرب )2018/9/22 ،48

 2018/9/23أخطرت سلطات االحتالل اإلرسائييل عد ًدا من العائالت
واملواطنني بإخالء منازلهم ،يف مخيم عقبة جرب لالجئني عىل املدخل
الجنويب ملدينة أريحا ،وهددتهم بالتجريف والهدم وترشيد عائالتهم
بالعراء ،خالل ثالثة أسابيع.
(دنيا الوطن)2018/9/23 ،

 2018/9/25حذر البنك الدويل من أ ّن تردي األوضاع االقتصادية
يف فلسطني بات مث ًريا للقلق ،مش ًريا إىل أن االقتصاد يف قطاع غزة
دخل مرحلة االنهيار .وجاء يف تقريره أن الخدمات األساسية املقدمة
للسكان معرضة للخطر يف ظل شح السيولة.
(روسيا اليوم)2018/9/25 ،

 2018/9/26قال رئيس وفد الربملان األورويب للعالقات مع فلسطني،
نكلس سلكيوتس ،إن تدمري إرسائيل لقرية الخان األحمر ،وترحيل
رسا ،يُع ّد "انتهاكا خط ًريا ملعاهدة جنيف الرابعة ،ويصل إىل
سكانها ق ً
درجة جرمية الحرب".
(عريب )2018/9/26 ،21

 2018/9/27وصلت حصيلة الشهداء الفلسطينيني يف مسرية العودة،
التي انطلقت يوم الجمعة  27أيلول /سبتمرب  ،2018إىل سبعة
شهداء ،من بينهم طفالن يف رشق قطاع غزة.
(صحيفة الرأي األردنية)2018/9/27 ،

 2018/9/30استقبل نادي العاصمة اإلسبانية ريال مدريد "أيقونة"
املقاومة الفلسطينية عهد التميمي؛ وذلك تكر ًميا لها عىل مقاومتها
االحتالل اإلرسائييل .يف الجهة املقابلة ،استشاطت إرسائيل غض ًبا من
خطوة ريال مدريد بتكريم عهد التميمي التي باتت أيقونة ورم ًزا
للقضية الفلسطينية ،واصف ًة ما حدث بـ "املخجل".
(الخليج أون الين)2018/9/30 ،

 2018/10/2عم اإلرضاب الشامل جميع املرافق واملراكز التابعة
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف قطاع غزة ،ومن املقرر
أن يستمر يو ًما آخر .ويأيت اإلرضاب بدعوة من اتحاد موظفي الوكالة،
رفضً ا لسياستها ،وعدم استجابتها ملطالبهم.
(الدستور)2018/10/2 ،

 2018/10/4يف مقابلة أجرتها فرانشيسكا بوري لصحيفة "يديعوت
أحرونوت" و"ال ريبوبليكا" اإليطالية ،يف قطاع غزة مع رئيس حركة
حامس ،يحيى السنوار ،جاء قوله :إن "هناك فرصة حقيقية للتغيري"،

وإن "الحرب ليست من مصلحة أحد ،ولكن االنفجار بات ال مرد له"،
وقف إلطالق نار.
كام شدد عىل أنه من دون إنهاء الحصار ال يوجد ٌ
(عرب )2018/10/4 ،48

 2018/10/7قتل مستوطنان وأصيب ثالث بجروح ِ
خطرة من جراء
عملية إطالق نار يف منطقة صناعية قرب مستوطنة أريئيل .وجاء يف
وسائل إعالم إرسائيلية أن مطلق النار هو شاب فلسطيني ( 23عا ًما)
من قرية شويكة ،شامل طولكرم ،وأنه الذ بالفرار بعد العملية ،يف حني
قالت الرشطة اإلرسائيليّة إنها بدأت يف مطاردته إللقاء القبض عليه.
(عرب )2018/10/7 ،48

 2018/10/8اقتحمت قــوات االحتالل اإلرسائييل منزل منفذ
"عملية بركان" يف قرية شويكة يف قضاء طولكرم واعتقلت شقيقته،
كام أخذت قياسات منزل العائلة متهي ًدا لهدمه .وقالت وسائل
إعالم إرسائيلية إن الجيش اإلرسائييل اعتقل  19فلسطينيًا يف
الضفة الغربية الليلة املاضية ،تركزت يف طولكرم ورام الله ،بينام
اندلعت مواجهات مع جنود االحتالل يف نابلس؛ ما أ ّدى إىل إصابة
العرشات باالختناق.
(امليادين)2018/10/8 ،

 2018/10/11أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضامن االجتامعي
وزير العمل ،مأمون أبو شهال ،عن بدء التطبيق الفعيل لقانون
الضامن االجتامعي ،بداي ًة من رواتب ترشين الثاين /نوفمرب .2018
وأضاف" :تعلن مؤسسة الضامن االجتامعي عن بدء التطبيق الفعيل
لقانون الضامن االجتامعي ،بعد أن تم استكامل جاهزية املؤسسة،
من حيث املقر واملوظفون واألنظمة وإجــراءات العمل ونظام
التسجيل املحوسب ،لغايات توريد االشرتاكات عن العاملني املسجلني
اعتبا ًرا من رواتب شهر ترشين الثاين /نوفمرب".
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2018/10/11 ،

 2018/10/13شاركت جامهري غفرية يف قطاع غزة بعد ظهر اليوم
السبت ،يف تشييع جثامني  7شهداء جمعة "انتفاضة القدس" ،قتلوا
برصاص قناصة االحتالل خالل مسرية العودة ،أ ّما يف الضفة الغربية،
فقد شيع املئات يف محافظة سلفيت ،جثامن الشهيدة عائشة محمد
الرايب ( 48عا ًما) يف بلدة بديا التي قتلت بحجارة املستوطنني.
(عرب )2018/10/13 ،48

 2018/10/14ص ّدقت الحكومة اإلرسائيلية ،يف جلستها األسبوعية،
خطة لبناء  31وحدة استيطانية بادر إليها وزير األمن أفيغدور
ليربمان .ويعترب هذا البناء الذي سيقام بالبلدة القدمية يف الخليل
َ
األول من نوعه منذ  16عا ًما .وأشــارت صحيفة هآرتس إىل أن
الحكومة وافقت عىل "تخصيص نحو  22مليون شيكل لبناء وحدات
استيطانية ورياض لألطفال ومناطق عامة".
(عرب )2018/10/14 ،48
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 2018/10/17نرش موقع "بازفيد" تقري ًرا ملراسله أرام روستون،
يكشف فيه عن وجود مرتزقة أمريكيني استأجرهم مرتزق إرسائييل
لتنفيذ عمليات اغتيال يف الرشق األوسط .ويشري التقرير ،الذي
ترجمته "عــريب  ،"21إىل أن رجال القوات األمريكية الخاصة من
أصحاب القبعات الخرضاء ونيفي سيل ممن تم تدريبهم لحامية
األمريكيني ،يعملون اآلن لحساب رشكة يف اإلمارات العربية املتحدة
يديرها محمد دحالن ،الفتًا االنتباه إىل أن هؤالء الرجال الذين ظهروا
يف شوارع مدينة عدن ،يف  29كانون األول /ديسمرب  ،2015كانوا
مكلفني بتنفيذ عمليات اغتيال.
(عريب )2018/10/17 ،21

 2018/10/22أعلن العاهل األردين عبد الله الثاين عن إنهاء ملحقي
الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة املوقعة مع إرسائيل عام
 ،1994وتشديده عىل أن أرايض منطقتي الباقورة والغمر أردنية
خالصة ،وميارس األردن سيادته عليها كاملة.
(وكالة سبوتنيك)2018/10/22 ،

 2018/10/24كشف رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،عن
رؤيته للدولة الفلسطينية املستقبلية ،واصفًا إياها بأنها يجب أن
تكون "أقل من دولة وأكرث من حكم ذايت".
(روسيا اليوم)2018/10/24 ،

 2018/10/28أعلنت مارينا ويس املمثلة املقيمة ملجموعة البنك
الدويل يف فلسطني ،عن إسرتاتيجية جديدة لعمل املجموعة يف
فلسطني ،وزيادة املنح هذا العام إىل  90مليون دوالر ،بعد أن كان
املعدل السنوي حواىل  55مليونًا.

النقاب عن أ ّن لجنة
 2018/10/20كشفت مصادر إعالمية عربية
َ
الترشيع يف الكنيست ناقشت مرشوع قانون تق ّدم به نواب من حزب
الليكود الذي يرتأس االئتالف الحاكم يف إرسائيل ،وهو يهدف إىل
فرض عقوبة تقيض بالسجن ملدة سبعة أعوام ،عىل األقل ،ضد كل
من يشارك يف حملة املقاطعة ضد إرسائيل ومنتجات املستوطنات
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية.

 2018/10/30أعلن املجلس املركزي الفلسطيني أنه قرر تعليق
االعرتاف بدولة إرسائيل ،ووقف التنسيق األمني معها ،وخ ّول منظمة
التحرير الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه.

 2018/10/21اختطفت قــوة خاصة من قــوات االحتالل
اإلرسائييل عدنان غيث ،محافظ القدس ،يف بلدة بيت حنينا
شامل القدس املحتلة .وقالت مصادر إن العملية متّت ،بعد أن
قطعت طريقه ثالث سيارات من القوات الخاصة ،وإنه جرى
اختطافه من داخل مركبته بعد إغالق الطريق ،وإنه قد اقتيد
إىل جهة غري معلومة.

 2018/10/31قاطع أهايل مدينة القدس انتخابات بلدية االحتالل،
وتشهد املدينة هذه املرة سابقة منذ احتاللها؛ وذلك برتشح رمضان
دبش من صور باهر يف االنتخابات ،وهو العضو السابق يف حزب
الليكود؛ ما دفع فلسطينيني من أبناء املدينة إىل مهاجمته بش ّدة،
ُمص ّعدين يف الوقت ذاته نشاطهم امليداين واإللكرتوين لتأكيد املقاطعة
الكاملة لهذه االنتخابات.

(صحيفة األيام الفلسطينية)2018/10/20 ،

(صحيفة الرشق القطرية)2018/10/21 ،

(صحيفة الرشق القطرية)2018/10/28 ،

(صحيفة االتحاد اإلماراتية)2018/10/30 ،

(ألرتا فلسطني)2018/10/31 ،

