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فلسطين
نت

بالشأن  يهتم  ثقايف  إخـبـاري  موقع 
اإلخباري والسياسي، وكـل مـا يتعلق 
بفلسطين وهـمـوم األمــة، يـقـدم 

املعلومة والخبر والتقرير والتحليل.

كمـا يهتـم باملجـاالت األدبية والفنية 
والتقنية، ويقـدم مـواد منوعة تناسب 
مختلف األذواق العربية واإلسالمية ىلع 
اختالف األقطار التي يتوافد منها الزوار.



المقدمة

للعام الثامن ىلع التوالي نقدم حصاًدا 
خاًصا حول فلسطين باألرقام، باالستعانة 
بجهود فريق العمل وإنتاج تقارير لجنة 
الرصد  األخبار واملستـجـدات، وضـمـن 
واملتابعـة للتـقاريـر التي تهـم الواقع 

الفلسطيني والقارئ عن فلسطين.

فـي محاولة لتوفيـر ملخـص شمولي 
ألهم أحــداث عام 2017 فيما يتعلق 
بالقضايا األساسية املرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

باملقاومة ىلع أرض فلسطين.

يتضمن الحصاد املحاور اآلتية:
 فلسطين يف موجز.

 أعمال املقاومة يف فلسطين 2017؛ تتضمن:
 نشاطات املقاومة.  

 شهداء فلسطين.  
 أسرى فلسطين يف سجون االحتالل.  

 اعتداءات االحتالل واملستوطنين:
 املقدسات. •  
 املؤسسات. •  

 انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية.



فلسطين يف موجز

كانون ثاني:

قنبــر  فــادي  استشــهاد   :2017/01/08
ــة،  ــدس املحتل ــر بالق ــل املكب ــن جب م
ــن  ــفرت ع ــس أس ــة ده ــذه عملي ــر تنفي إث
مقتــل 4 جنــود إســرائيليين وإصابــة 15 

ــراح. بج

أبــو  يعقــوب  استشــهاد   :2017/01/18
ــر إطــالق النــار عليــه بدعــوى  القيعــان إث
تنفيــذ عمليــة دعــس يف أم الحيــران 
بالنقــب، والتــي أســفرت عــن مقتــل 

جنــدي إســرائيلي.

شباط:

ــع  ــا ملن ــر قانونً ــالل يق 2017/02/13: االحت
ــاجد. ــوت باملس ــرات الص ــر مكب األذان عب

آذار:

ــرج يف  ــل األع ــهاد باس 2017/03/06: استش
ــالل. ــع االحت ــلح م ــتباك مس ــر اش رام اهلل إث

ــا يف  ــازن فقه ــهاد م 2017/03/24: استش
ــال. ــة اغتي ــزة بعملي غ

نيسان:

2017/04/17: بــدء إضراب لألســرى يف ســجون 
. ل حتال ال ا

ــدة  ــة جدي ــن وثيق ــاس تعل 2017/05/01: حم
ــة. ــة بالحرك خاص

ــة  ــة لرئاس ــماعيل هني ــار إس 2017/05/06: اختي
ــا  ــاس خلفً ــة حم ــي لحرك ــب السياس املكت

ــعل. ــد مش لخال

2017/05/13: إجــراء االنتخابــات املحليــة يف 
ــة. ــة الغربي الضف

حزيران:

عشــرات  تحـــجب  السلطـــة   :2017/06/12
لحمــاس  املقربــة  اإللكترونيــة  املواقــع 

بدحــالن. عالقتهــا  بدعــوى  وأخــرى 

ــن يف  ــار وطع ــالق ن ــة إط 2017/06/16: عملي
القــدس املحتلــة، تســفر عــن مقتــل مجنــدة 
طعنًــا واستشــهاد املنفذيــن الثالثــة مــن ديــر 

أبــو مشــعل بــرام اهلل.

2017/07/14: عمليــة إطــالق نــار يف املســجد 
إســرائيلييْن  شــرطييْن  ومقتــل  األقصــى، 



واستشــهاد منفــذي العمليــة الثالثــة مــن أم 
ــل. ــل املحت ــم بالداخ الفح

ــجد  ــق املس ــالل يغل 14 + 2017/07/15: االحت
ــدء  ــا، وب ــه تخريبً ــث في ــا ويعي ــى كليً األقص
البوابــات  تركيــب  ىلع  االحتجــاج  أحــداث 

ــا. ــدة 14 يوًم ــة مل اإللكتروني

ــتوطنة  ــن يف مس ــة طع 2017/07/21: عملي
ــر  ــن كوب ــد م ــر العب ــا عم ــش نفذه حلمي
بــرام اهلل، أســفرت عــن مقتــل 3 مســتوطنيين 

ــه. ــل اعتقال ــع قب ــة راب وإصاب

ــر  ــا إث ــات يف ياف ــدالع مواجه 2017/07/29: ان
ــي  ــطيني، والت ــاب فلس ــرطة لش ــل الش قت

ــام. ــدة أي ــتمرت ع اس

آب:

2017/08/15: اعتقــال الشــيخ رائــد صــالح مــن 
منزلــه.

2017/08/16: اشــتباكات مســلحة بيــن فصيــل 
متشــدد وحركــة فتــح يف مخيــم عيــن 

ــان. ــوة بلبن الحل

أيلول:
اللجنــة  حــل  تعلــن  حمــاس   :2017/09/17
اإلداريــة، ودعــوة الحكومــة إلــى قطــاع غزة.

يف  نــار  إطــالق  عمليــة   :2017/09/26
ــر  ــهيد نم ــا الش ــارأدار نفذه ــتوطنة ه مس
ــلفيت،  ــوريك بس ــت س ــن بي ــل م الجم
مســتوطنين   3 مقتــل  عــن  وأســفرت 

ــهاده. ــل استش ــع قب ــة راب وإصاب

تشرين أول: - - -

تشرين ثاني:

ــزة  ــاع غ ــر قط ــليم معاب 2017/11/01: تس
إلى هيئــة املعابــر بالســلطة الفلســطينية.

ــن إثر  ــات املحامي ــدء احتجاج 2017/11/07: ب
اعتقــال محاميــن ىلع خلفيــة احتجاجــات 
أهالــي ديــر الحطــب ىلع إقامــة محطــة 

تنقيــة ىلع أراضيهــم.

كانون أول:

يف  الســكان  تعــداد  بــدء   :2017/12/01
الضفــة والقطــاع.

ــفارة  ــل الس ــن نق ــب يعل 2017/12/06: ترام
ــدس  ــى الق ــب إل ــل أبي ــن ت ــة م األمريكي
ــا بالقــدس عاصمــة لالحتــالل، وبــدء  اعترافً

ــرار. ــة للق ــات الرافض االحتجاج



أوالً:
أعمال املقاومة يف فلسطين 2017:

 في حصاد فلسطين 2017

بلغت املواجهات وعمليات املقاومة

5182
  26 عملية طعن ناجحة

االحتــالل(؛  صفــوف  يف  إصابــات  لوقــوع  )أدت 
إلــى 83 محاولــة طعــن. باإلضافــة 

  10 عمليات دهس.

  59 عملية إطالق نار.

  148 إلقاء عبوات ناسفة )أكواع(.

  656 إلقاء زجاجات حارقة.

  14 خلية تم كشف النقاب عن اعتقالها.

توزيع نشاطات املقاومة 
ىلع شهور عام 2017: 
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 توزيع أعمال المقاومة على محافظات فلسطين المحتلة خالل عام 2017م:

 توزيع عمليات الطعن، والدهس، وإطالق النار على شهور عام 2017م:
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 أعمال المقاومة في فلسطين خالل 7 سنوات - باستـثـناء غزة - :

 مقارنة عمليات المقاومة في 4 أعوام:

2017 4983

5289

4358

3699

793
578

320

2014

2016

2013

2015

2012
2011

59109
10

148

656

167
10

119153

718

16 8
7975

636

156
42

123
193

1043

20172015 20162014

إطالق النار
الّدعساألكواع، العبوات

الطّعن ) يشمل املحاوالت (الزجاجات الحارقة



خسائر االحتالل

عدد القتلى الّصهاينة

21
  7 قتلى يف عملّيات الطّعن.

  6 قتلى يف عمليات الّدهس.

  6 قتلى يف عمليات إطالق النّار.

   2 متأثريــن بجراحهمــا: 1 يف حــرب 2014، 1 يف 

انفجــار حافلــة يف 2011.

  409 جريح صهيوني.
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 قتلى الصهاينة في الضفة والقدس والداخل المحتل خالل 6 أعوام:

 قتلى اليهود حسب طريقة القتل خالل 2017:

متأثرًا بجراحه

2
دهس

6
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6
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الشهداء

شهد عام 2017 استشهاد

96
شهيًدا

  95 شهيد فلسطيني و شهيد أردني.

  18% من أبناء املخّيمات

  14% من طلبة املدارس والجامعات.

   36% بين سن 1٨-2٥.

  6% نساء.

 يتوزع شهداء 2017  حسب المحافظة على النحو اآلتي:

 توزيع الشهداء على شهور عام 2017م على النحو اآلتي:
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  توزيع الشهداء حسب طريقة االستشهاد
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جـثــمــانًـا
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مواجهات

يف سجون االحتالل

قصف أو رصاص - غزة

مالحقات واعتداءات

عمليات مقاومة

 شهداء الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل خالل 7 أعوام: 

 عدد الجثامين المحتجزة من شهداء انتفاضة القدس :

2011201220132014201520162017

11761 31153 974 20

 عبد الحميد أبو سرور

 محمد الطرايرة

 محمد الفقيه

 رامي العورتاني

 مصباح أبو صبيح

 فادي القنبر

 عادل عنكوش

 براء عطا

 أسامة عطا

 نمر الجمل

شهداء نفق غزة:

 بدر مصبح

 أحمد السباخي

 شادي الحمري

 محمد البحيصي

 عالء أبو غراب



األسرى يف سجون االحتالل

 22 سجن ومعسكر ومركز توقيف.
 ٥737 حالة اعتقال خالل العام. 

 6٥00 أسير يف سجون االحتالل.
 4٥0 أسيرًا إدارًيا.

 1600 حالة استهداف ألطفال باالعتقال أو اإلقامة الجبرية أو االحتجاز.
 170 امرأة استهدفت باالعتقال أو االحتجاز.

 9 أعضاء مجلس تشريعي.
 1٥ حكًما جديًدا باملؤبد ملنفذي عمليات مقاومة خالل انتفاضة القدس.

 أبرز األحداث في السجون الصهيونية :

 سياسة اإلبعاد :

•2017/02/01: األسير خالد السيالوي من غزة يف سجن نفحة ينفذ عملية طعن ألحد السجانين.

 2017/02/02: األسير أحمد نصار من مادما بنابلس يف سجن النقب يضرب ضابطًا إسرائيليًا.

 2017/04/17: بدء إضراب األسرى يف سجون االحتالل.

 14٥ اقتحاًمـا لـمـخـتـلـف الـسـجـون اإلسرائيلية.

9 حاالت إبعاد عن الجامعة ومنطقة الدراسة؛ 6  طالب، و3 طالبات.

232 ىلع األقل حالة إبعاد عن املسجد األقصى والقدس من أهل القدس والداخل املحتل.



  متوسط عدد حاالت االعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل عام 2017:

  األسرى في السجون في 5 سنوات:

  الشهر   |    العدد
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ثانيًا:
اعتداءات قوات االحتالل واملستوطنين:

املقدسات

املؤسسات

1200 اعتداء ىلع األماكن واملقدسات الدينية.
28656 مستوطن وجندي وعنصر مخابرات اقتحموا املسجد األقصى.

645 وقتًا منع اآلذان يف املسجد اإلبراهيمي يف الخليل.
4 أيام مدة إغالق املسجد األقصى بشكل كامل.

10 أيام مدة إغالق املسجد اإلبراهيمي بشكل كامل. 

وسع االحتالل من سياسة استهداف املؤسسات بالدهم واإلغالق والتدمير، فشهد 

عام 2017 مداهمة:

14 مطبعة.
5 مكاتب خدمات طالبية.

5 اقتحامات لجامعات: القدس، بيرزيت، خضوري، العروب )مرتين ىلع األقل(. 
1 هدم مدرسة.

1 إغالق مدرسة.
5 أحداث مداهمة استهدفت إغالق أكثر من 12 مقرًا لقنوات إعالمية، وإذاعتين.



ثالثًا:
االعتقاالت واالستدعاءات

السياسية يف الضفة الغربية 2017م:

ىلع اإلنسان واألرض والبناء

855: عملية هدم ملساكن ومنشآت يف الضفة الغربية.
- 8 منازل ملنفذي عمليات املقاومة يف انتفاضة القدس ُهدمت خالل 2017.  

9784 ألف دونم تمت مصادرتها.
57 مركبة ىلع األقل صودرت خالل 2017، ىلع النحو اآلتي:

- 41 سيارة خصوصية؛ منها سيارة مقعد.  
- 4 شاحنات؛ منها شاحنة خضار.  

- 4 آليات زراعية.  
- 3 سيارات نفايات.  

- 4 بواقر بناء.  
- 1 سيارة نضح )مياه عادمة(.  

3098
حالة اعتقال واستدعاء موثقـة؛ منها:

1006 اعتقال   |   1215 استدعاء



  االعتقاالت السياسية موزعة على شهور عام 2017

  الشهر   |    العدد

159 3711 2610 4812

13110361 1019319 1744262 1437128

 االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية خالل 7 أعوام:

 مواقع ومؤسسات رفدت الحصاد:
- فلسطين نت.  

- مركز أسرى فلسطين للدراسات.  
- مؤسسة الضمير لرعاية حقوق األسير واإلنسان.  

- مؤسسة القدس الدولية.  
- وزارة األوقاف الفلسطينية.  

- لجنة أهالي املعتقلين السياسيين.  
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انتهى


