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الوقائع الفلسطينية
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 .2019كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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رياني /يناثلا نوناك ناك

 2019/11/3أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،إسماعيل
هنية ،في مؤتمر صحفي ،أن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وافق
على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
(الجزيرة نت)2019/11/3 ،

 2019/11/4أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قرا ًرا بمصادرة 130
دون ًما في قضاء مدينة الخليل خالل أسبوع ،بزعم وجود ذرائع أمنية.
(عرب )2019/11/4 ،48

 2019/11/5أصدرت المحكمة اإلسرائيلية العليا قرا ًرا بطرد مدير
مكتب هيومن رايتس ووتش ووكيلها في فلسطين وإسرائيل ،عمر
شاكر ،ر ًّدا على استئناف ق ّدمته هيومن رايتس ووتش على قرار وزير
الخارجية اإلسرائيلي ،أرييه درعي ،بإبعاد شاكر بح ّجة دعمه لحركة
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات  BDSالدولية.
(العربي الجديد)2019/11/5 ،

منزل يعود إلى
 2019/11/5هدمت ج ّرافات االحتالل اإلسرائيلي ً
عائلة الع ّباسي في بلدة سلوان في القدس ،حيث أجبرت قوات
االحتالل العائلة على إخالء المبنى السكني بالق ّوة.
(وكالة القدس لألنباء)2019/11/5 ،

 2019/11/11اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد األقصى
بحراسة مشددة من الشرطة اإلسرائيلية ،التي تستمر في فرض
القيود على دخول الفلسطينيين للمسجد .وأعلنت دائرة األوقاف
اإلسالمية في القدس المحتلة أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا
المسجد األقصى في التاريخ المذكور يصل إلى  58مستوط ًنا.
(عرب )2019/11/11 ،48

الفلسطينيين "األونروا" حتى نهاية حزيران /يونيو  ،2023وجاء ذلك
رغم محاوالت الضغط األميركية واإلسرائيلية ،حيث ص ّوتت  167دولة
لصالح القرار وامتنعت  7دول ،في حين اعترضت عليه الواليات
المتحدة وإسرائيل.
(الجزيرة نت)2019/11/15 ،

 2019/11/18ق ّدم نواب في البرلمان األردنــي ،بمبادرة النائب
صالح العرموطي ،اقترا ًحا رسميًا لقانون "إلغاء قانون التصديق على
معاهدة وادي عربة" الموقّعة مع االحتالل اإلسرائيلي عام ،1994
وقد وقع االقتراح  33نائ ًبا أردن ًيا.
(العربي الجديد)2019/11/18 ،

 2019/11/18أعلن وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،أن
الواليات المتحدة تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.
(وكالة األناضول)2019/11/18 ،

 2019/11/21أقـ ّرت الحكومة الهولندية إيقاف الدعم المالي
المباشر للسلطة الفلسطينية بح ّجة دفعها رواتب لألسرى ولعائالت
الشهداء .كما أقر البرلمان الهولندي ،بمشاركة من مجموعة "أصدقاء
إسرائيل المسيحيين في البرلمان" والسفارة اإلسرائيلية في هولندا،
رفضً ا بااللتزام بقرار المحكمة العليا األوروبية بوسم منتجات
المستوطنات اإلسرائيلية.
(عرب )2019/11/21 ،48

 2019/11/26ا ُستُشهد األسير الفلسطيني سامي أبو دياك في سجن
"الرملة" اإلسرائيلي.

 2019/11/11في تقرير نشرته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين
في الضفة الغربية عن انتهاكات األجهزة األمنية التابعة للسلطة
الفلسطينيةُ ،رصــد  619انتهاكًا بحق الطالب في جامعات
الضفة الغربية ،من بينها  54حادثة اعتقال لطالب الجامعات
في تشرين األول /أكتوبر .2019

 2019/11/27استمر األسرى المحررون في اعتصامهم وإضرابهم
عن الطعام وسط مدينة رام الله ،احتجا ًجا على استمرار السلطة
الفلسطينية في قطع رواتبهم .وأتت هذه الخطوة بعد فشل اللقاء
بينهم وبين رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية.

 2019/11/12ا ُستُشهد القيادي في سرايا القدس ،الذراع العسكرية
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،بهاء أبو العطا ،بصارو ٍخ
أطلقته قوات االحتالل اإلسرائيلي على منزله في حي الشجاعية في
مدينة غ ّزة.

 2019/11/27أصدر وزير الجيش اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،قرا ًرا
بعدم إعادة جثامين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد
إسرائيليين إلى عائالتهم .ويشمل هذا القرار عدم إعادة جثامين
الشهداء الذين نفذوا عمليات في السابق.

شخصا في قصف
 2019/11/13ا ُستُشهد  11فلسطين ًيا وأصيب ً 70
طائرات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة.

 2019/12/5تب ّنت الجمعية العامة لألمم المتحدة خمسة قرارات
مناهضة إلسرائيل ،منها قرار يطالب إسرائيل بمغادرة حدود
الجوالن ،وقرار بخصوص التزام األمم المتحدة بالحفاظ على حقوق
الفلسطينيين ،وقرار بعنوان "التسوية السلمية لقضية فلسطين".

(عرب )2019/11/11 ،48

(العربي الجديد)2019/11/12 ،

(الجزيرة نت)2019/11/13 ،

 2019/11/15ص ّوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة بغالبية ساحقة
لصالح تجديد تفويض وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

(القدس العربي)2019/11/26 ،

(عرب )2019/11/27 ،48

(القدس العربي)2019/11/27 ،

(القدس العربي)2019/12/5 ،

التوثيق

215

الوقائع الفلسطينية

 2019/12/10طلب فلسطيني رسمي من إسرائيل بالسماح للسكان
الفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في االنتخابات
الفلسطينية التشريعية والرئاسية المقبلة.
(العربي الجديد)2019/12/10 ،

 2019/12/13أصدر منسق أنشطة حكومة االحتالل اإلسرائيلي في
األراضي الفلسطينية قرا ًرا بمنع الفلسطينيين المسيحيين في قطاع
غزة من المشاركة في احتفاالت عيد الميالد في القدس وبيت لحم.
(القدس العربي)2019/12/13 ،

 2019/12/18كشف جهاز األمن اإلسرائيلي تفكيك شبكة سرية
مسلّحة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واعتقال أعضائها
في الضفة الغربية.
(الجزيرة نت)2019/12/18 ،

 2019/12/20طلبت الم ّدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،
فاتو بنسودا ،فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم جرائم حرب وتقديم
حكم بخصوص الوالية الجغرافية لألراضي الفلسطينية.
(العربي الجديد)2019/12/20 ،

 2019/12/28عيّنت ماليزيا قنصلين فخريين في غ ّزة ورام الله بعد
إعالنها عن نيتها فتح سفارتها لدى فلسطين في األردن عام .2020
(عرب )2019/12/28 ،48

