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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
 اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2018كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينيّة

 2018/11/2أصيب سبعة فلسطينيني برصاص قوات االحتالل
اإلرسائييل يف فعاليات الجمعة الـ  32من مسريات العودة وكرس
الحصار عىل قطاع غزة .وأطلقت الهيئة الوطنية العليا عىل هذه
الفعاليات اسم "جمعة سنسقط الوعد املشؤوم" يف الذكرى الـ 101
لوعد بلفور.

إرسائييل جديد عىل قطاع غزة .وسبق هذه الغارات تدمري الطائرات
اإلرسائيلية بناي ًة مكونة من أربعة طوابق ،متتد عىل  1000مرت مربع،
يف حي "الرمال" ،غريب مدينة غزة ،كام دمرت مقاتالت سالح الجو
اإلرسائييل ثالثة منازل سكنية مبدن غزة ورفح وخانيونس ،وبناية
سكنية مكونة من أربعة طوابق مبدينة غزة.

 2018/11/3أطلقت هيئة تنظيم األعامل الخريية القطرية ،مبشاركة
كل من الهالل األحمر القطري ،وقطر الخريية ،ومؤسسة التعليم فوق
الجميع ،ومؤسسة صلتك ،حملة تربعات شعبية قطرية للفلسطينيني.
وجاءت الحملة تحت شعار "غزة تستحق الحياة" .وبلغت قيمة
التربعات التي جمعتها الحملة قرابة أربعة ماليني و 360ألف
دوالر أمرييك.

 2018/11/13استهدفت فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع
ُقل جنو ًدا إرسائيليني بصاروخ مضاد للدروع من طراز
غزة حافلة ت ّ
كورنيت ،رشقي جباليا ،شاميل القطاع .وأعلنت الغرفة املشرتكة
للفصائل الفلسطينية املسلّحة مسؤوليتها عن استهداف الحافلة.

(الجزيرة نت)2018/11/2 ،

(صحيفة األيام)2018/11/3 ،

 2018/11/5أعطى رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو،
الضوء األخرض للدفع بسن قانون يتيح إعدام أرسى فلسطينيني أدينوا
بقتل إرسائيليني؛ وذلك بعد طلب قدمه وزير التعليم اإلرسائييل
نفتايل بينيت.
(عرب )2018/11/5 ،48

 2018/11/7ص ّدقت السلطات اإلرسائيلية إقامة  640وحدة
استيطانية يف مستوطنة رامات شلومو املقامة عىل أرايض بلدة
شعفاط ،شاميل القدس .ويأيت قرار الضم األخري بعد تصديق لجنة
التخطيط املحلية التابعة للبلدية اإلرسائيلية يف القدس مصادر َة هذه
األرايض ألغراض املصلحة العامة.
(القدس العريب)2018/11/7 ،

 2018/11/8اقتحمت عضو الكنيست اإلرسائييل عن حزب البيت
اليهودي اليميني ،شويل معلم ،املسجد األقىص يف القدس املحتلة.
ويأيت هذا االقتحام بالتزامن مع اقتحام  82متطرفًا و 124طالبًا من
طالب املعاهد والجامعات اإلرسائيلية املسجد من خالل الدخول من
باب املغاربة ،يف الجدار الغريب للمسجد ومبرافقة عنارص من الرشطة
اإلرسائيلية وبحراستهم.
(وكالة أنباء األناضول)2018/11/8 ،

 2018/11/9أصيب سبعة فلسطينيني برصاص قوات االحتالل
اإلرسائييل يف فعاليات الجمعة الـ  33ملسريات العودة وكرس الحصار
تحت عنوان "املسرية مستمرة" .وأفادت وزارة الصحة بغزة أنه
وقعت إصابتان رشق خزاعة ،وإصابتان أخريان رشق الربيج ،وثالث
إصابات أخرى يف رفح.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2018/11/9 ،

 2018/11/12استشهد أربعة فلسطينيني وأصيب مثانية آخرون،
يف حني قُتل إرسائييل وأصيب  30إرسائيل ًيا ،ضمن تصعيد عسكري

(وكالة أنباء األناضول)2018/11/12 ،

(فلسطني اليوم)2018/11/13 ،

 2018/11/14استشهد الصياد نواف أحمد العطار ( 23عا ًما) من
جراء إصابته برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل شامل غرب بلدة بيت
الهيا شاميل قطاع غزة .وذكرت مصادر أن الصياد أصيب بعيار ناري
يف البطن ،وأنه جرى نقله إىل املستشفى يف محاولة إلنقاذ حياته ،إال
أنه فارق الحياة بسبب اإلصابة الحرجة.
(عريب )2018/11/14 ،21

 2018/11/15أوقفت السلطة الفلسطينية قائد رشطة محافظة
الخليل العقيد أحمد أبو الرب من عمله حتى إشعار آخر ،يف عقب
انتشار صورة له عىل مواقع التواصل االجتامعي ،وهو يساعد جنو ًدا
إرسائيليني ويقوم بإصالح إطار سيارة عسكرية يف قرية يطا جنوب
جبل الخليل.
()2018/11/15 ،i24NEWS

 2018/11/15صوتت اللجنة الثالثة يف األمم املتحدة عىل قرار دعم
الشعب الفلسطيني يف مامرسة حقه يف تقرير املصري بـ  169صوتًا
لصالح القرار ،و 6ضده ،وامتناع  12آخرين من التصويت.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/11/15 ،

 2018/11/16أصيب  40فلسطينيًا ،بالرصاص الحي وآخــرون
باالختناق؛ نتيجة استنشاق الغاز املسيل للدموع الذي أطلقه جنود
االحتالل اإلرسائييل يف الجمعة الـ  34ملسريات العودة ورفع الحصار
تحت شعار "التطبيع جرمية وخيانة" ،رفضً ا لتطبيع بعض دول الخليج
العربية عالقاتها باالحتالل اإلرسائييل.
(العريب الجديد)2018/11/16 ،

 2018/11/23أصيب  14فلسطين ًيا برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل
يف فعاليات الجمعة الـ  35منذ انطالق مسريات العودة وكرس الحصار
تحت عنوان "املقاومة توحدنا وتنترص" .وأفادت وزارة الصحة بغزة
طفل حالته ِ
خطرة ،مشرية إىل إصابة عرشات
أن من بني اإلصابات ً
املتظاهرين بالرصاص املطاطي واالختناق.
(العريب الجديد)2018/11/23 ،
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 2018/11/27وعد الرئيس التشييك ميلوش زميان أعضاء الربملان
اإلرسائييل (الكنيست) بنقل سفارة بلده من تل أبيب إىل مدينة
وعب زميان عن تشكيكه يف خيار حل الدولتني.
القدس املحتلةّ ،
(الجزيرة نت)2018/11/27 ،

 2018/11/28قالت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" إن وزارة
الخارجية الروسية و ّجهت دعوة رسمية إىل إسامعيل هنية ،رئيس
املكتب السيايس للحركة ،لزيارة موسكو.
(القدس العريب)2018/11/28 ،

 2018/11/30أُصيب  14فلسطينيًا بالرصاص الحي والرصاص
املطاطي ،كام أُصيب عرشات آخرون باالختناق بالغاز املسيل للدموع؛
من جراء اعتداء قوات االحتالل اإلرسائييل عىل الفلسطينيني املشاركني
يف الجمعة الـ  36من مسريات العودة وكرس الحصار رشقي قطاع
غزة ،والتي حملت شعار "التضامن الدويل مع الشعب الفلسطيني".
(صحيفة الرشق القطرية)2018/11/30 ،

 2018/12/1اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،خمسة
مشاريع قرار لصالح القضية الفلسطينية .تتضمن قرا ًرا يقيض بعدم
االعرتاف بأي إجراءات تتخذها إرسائيل يف املدينة املقدسة ،والحفاظ
عىل وضعها الحايل ورفض كل ما حصل خالل الفرتة املاضية ،وقرا ًرا
يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية ،وثالثة قرارات
أخرى تأيت ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطني يف األمم
املتحدة ،هي :لجنة تختص مبتابعة الربنامج اإلعالمي الذي يتعلق
بتدريب فلسطينيني يف األمم املتحدة عىل التغطية اإلعالمية وتغطية
الفعاليات ،واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيني يف األمانة
العامة ،واستمرار عمل اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني
لحقوقه غري القابلة للترصف.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/12/1 ،

 2018/12/2جــددت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بغالبية
األصوات ،مطالبتها إرسائيل باالنسحاب من كامل الجوالن السوري
املحتل إىل خط  4حزيران /يونيو  ،1967تنفيذًا لقرارات مجلس
األمن ذات الصلة.
(صحيفة القدس)2018/12/2 ،

 2018/12/4قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل اللجنة العليا
إلحصاءات فلسطينيي الشتات ،عىل أن يتم تنسيق العمل عليه بني
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الخارجية واملغرتبني.
(شبكة فلسطني اإلخبارية)2018/12/4 ،

 2018/12/6ص ّوت مجلس شيوخ إيرلندا عىل مرشوع قانون مقاطعة
منتجات املستوطنات اإلرسائيلية يف مرحلته الخامسة والنهائية ،ليتم
تحويله إىل مجلس النواب لتصديقه.
(صحيفة القدس)2018/12/6 ،

 2018/12/6فشلت الواليات املتحدة األمريكية يف الحصول عىل
األغلبية املطلوبة يف األمم املتحدة؛ لتبني مرشوع قرار أمرييك يدين
حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) الفلسطينية .كانت هذه هي
املرة األوىل التي تدين فيها األمم املتحدة حركة حامس الفلسطينية
باالسم يف قرار ،لكن مرشوع القرار مل يحصل عىل أغلبية الثلثني خالل
تصويت الدول األعضاء بالجمعية العامة.
(يس إن إن عريب)2018/12/6 ،

 2018/12/7أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة  33فلسطين ًيا
برصاص جيش االحتالل اإلرسائييل ،خالل مشاركتهم يف الجمعة
الـ  37ملسرية العودة وكرس الحصار عن قطاع غزة .وقد حملت هذه
الجمعة اسم "انتفاضة الحجارة الكربى".
(وكالة األنباء الكويتية "كونا")2018/12/7 ،

 2018/12/10اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل ،مقر وكالة األنباء
الفلسطينية الرسمية "وفا" ،يف رام الله ،وسط الضفة الغربية املحتلة،
ودققت يف هويات املوظفني املوجودين يف مكاتبهم ومنعتهم من
مغادرته ،واحتجزتهم يف مبنى املكتب.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/12/10 ،

 2018/12/13قُتل جنديان من جيش االحتالل اإلرسائييل ،وأُصيب
آخران بجروح ِ
خطرة يف عملية إطالق نار يف البؤرة االستيطانية
"غفعات أســاف" قرب بلدة سلواد ،رشقي رام الله يف الضفة
الغربية املحتلة.
(عرب )2018/12/13 ،48

 2018/12/13قتلت قوات االحتالل اإلرسائييل شابني فلسطينيني
هام أرشف نعالوة ،بعد مداهمة منزل كان يتحصن فيه داخل
مخيم عسكر الجديد لالجئني رشق نابلس ،وصالح عمر الربغويث،
بعد أن أطلق عليه جنود االحتالل النار مبدينة رسدا شاميل رام
الله بالضفة.
(الجزيرة نت)2018/12/13 ،

 2018/12/14أصيب  60فلسطين ًيا برصاص االحتالل اإلرسائييل ،من
جراء مشاركتهم يف الجمعة الـ  38ملسرية العودة وكرس الحصار عن
قطاع غزة .وقد حملت هذه الجمعة اسم "املقاومة حق مرشوع".
(الرسالة نت)2018/12/14 ،

 2018/12/14أصيب  14فلسطينيًا بجروح ،وعرشات آخرون بحاالت
اختناق ،يف مواجهات مع قوات إرسائيلية اقتحمت مخيم األمعري
لالجئني قرب رام الله.
(وكالة أنباء األناضول)2018/12/14 ،
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 2018/12/16أكــد رئيس وزراء أسرتاليا سكوت موريسون
متسكه بقراره االعرتاف بالقدس الغربية عاصمة إلرسائيل ،بالرغم
من االنتقادات.
(الحرة)2018/12/16 ،

 2018/12/16انتقد رئيس وزراء ماليزيا مهاتري محمد تحرك أسرتاليا،
قائل إن مثل هذا
بسبب اعرتافها بالقدس الغربية عاصمة إلرسائيلً ،
االعرتاف "ليس من حق الدول".
(رويرتز)2018/12/16 ،

 2018/12/17هدمت جرافات االحتالل منزل عائلة الشهيد أرشف
نعالوة يف ضاحية شويكة شامل طولكرم .واقتحم العرشات من جنود
االحتالل منزل عائلة الشهيد متهي ًدا لهدم املنزل.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2018/12/17 ،

 2018/12/19ص ّدق الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءة األوىل ،مرشو َع
قانون يتيح طرد عائالت فلسطينية من منازلها بالضفة الغربية،
بدعوى تنفيذ أحد أفرادها عملية مسلحة .وقالت هيئة البث
اإلرسائيلية إن الكنيست (الربملان) ص ّدق مرشوع القانون بالقراءة
األوىل بأغلبية  69عض ًوا مقابل معارضة  38عض ًوا.
(العريب الجديد)2018/12/19 ،

 2018/12/21استشهد ثالثة فلسطينيني وأصيب عرشات آخرون
برصاص الجيش اإلرسائييل خالل مشاركتهم يف فعاليات الجمعة
الـ  39من مسريات العودة وكرس الحصار .وأطلقت الهيئة الوطنية
العليا ملسرية العودة عىل فعاليات اليوم اسم "جمعة الوفاء
ألبطال املقاومة".
(الجزيرة نت)2018/12/21 ،

 2018/12/22قال الرئيس محمود عباس إن املحكمة الدستورية
أصدرت قرا ًرا بحل املجلس الترشيعي والدعوة إلجراء انتخابات
ترشيعية خالل ستة أشهر ،مؤك ًدا أنه سيلتزم بقرار املحكمة الدستورية.
(سام اإلخبارية)2018/12/22 ،

بحل
 2018/12/23توالت ردود الفعل عىل قرار الرئيس الفلسطيني ّ
املجلس الترشيعي ،وأصدرت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
وحركة الجهاد اإلسالمي ،والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،والجبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني ،واملبادرة الوطنية الفلسطينية،
استنكارها لقرار املحكمة الدستورية ورفضها له.
(امليادين)2018/12/23 ،

فلسطيني وأصيب خمسة آخرون بجرا ٍح
 2018/12/28استشهد
ّ
متفاوتة من جراء نريان أطلقتها قوات االحتالل اإلرسائييل؛ وذلك يف
مسريات العودة األسبوعية األربعني التي حملت اسم "لن نساوم عىل
حقّنا يف العيش بكرامة".
(عرب )2018/12/28 ،48

 2018/12/31استشهد  312فلسطينيًا أغلبهم من قطاع غزة،
بنريان إرسائيلية ،خالل عام  ،2018وفقًا لتقرير فلسطيني صادر عن
"التجمع الوطني ألرس شهداء فلسطني" ،وهي منظمة غري حكومية.
(القدس العريب)2018/12/31 ،

 2018/12/31أعلن الجيش اإلرسائييل ،أنه نفّذ  865غار ًة جوي ًة
عىل أهداف يف قطاع غزة ،خالل عام  .2018وقال الجيش ،يف تقرير
حصلت وكالة أنباء األناضول عىل نسخة منه ،إنه د ّمر  15نفقًا ،من
بينها نفق بحري واحد ،عىل حدود قطاع غزة خالل عام .2018
(وكالة أنباء األناضول)2018/12/31 ،

