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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2021
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

130

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

 2021/11/1قالت ثالثة ائتالفات فلسطينية (ائتالف عدالة ،وشبكة
الالجئني الفلسطينيني ،واالئتالف الفلسطيني لإلعاقة) إن "االتحاد
غرّي مواقفه تجاه املؤسسات الفلسطينية ،بداًلً من اتخاذ
األورويب ّ
مواقف مساندة لها يف ظل املالحقة اإلرسائيلية" ،وأشارت إىل أن
"االتحاد فرض رشوط متويل عىل هذه املؤسسات بعد تصنيف 7
تنظيامت وأحزاب فلسطينية باإلرهابية".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/1 ،

 2021/11/1قال املدير العام ملعهد األبحاث التطبيقية  -القدس
"أريــج" ،جاد إسحق ،إن عدد املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة
الغربية بلغ نحو  199مستوطنة ،تضاف إليها  220بؤرة استيطانية،
يقطنها  913ألف مستوطن منهم  350ألف مستوطن يف القدس
الرشقية املحتلة.
(القدس)2021/11/1 ،

 2021/11/1أطلقت املنظمة الصهيونية  -األمريكية حملة إعالنية،
ضد إعادة فتح القنصلية األمريكية يف مدينة القدس الرشقية .ونرشت
املنظمة ،التي تتخذ من الواليات املتحدة مق ًرا لها ،الفتات كبرية
بالقدس الغربية ،ضد إعادة فتح القنصلية .وجاء عىل الالفتات باللغتني
العربية واإلنكليزية "ال لقنصلية فلسطينية ،نعم للقدس غري مقسمة".
(وكالة األناضول)2021/11/1 ،

 2021/11/1كشف تقرير أصدره مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) ،عن ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيني
يف أرضهم املحتلة منذ عام  1967بنسبة  21يف املئة يف األشهر التسعة
األوىل من هذا العام مقارنة بالفرتة نفسها من عام .2020
(الجزيرة مبارش)2021/11/1 ،

 2021/11/1قالت صحيفة "السوداين" السودانية ،إن وف ًدا إرسائيليًا
أجرى زيارة إىل العاصمة السودانية الخرطوم ،يف أعقاب االنقالب
العسكري ،من دون توضيح طبيعة الزيارة والغرض منها ،واألطراف
التي اجتمع بها الوفد اإلرسائييل.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/1 ،

 2021/11/3أدرجت وزارة التجارة األمريكية رشكتَي ""NSO Group
و" ،"Candiruعىل القامئة السوداء بسبب تزويدهام حكومات بعض
الدول بربمجيات استخدمت ألهداف خبيثة ،منها تعقب الصحافيني
العاملني يف السفارات والناشطني.
(يس إن إن بالعربية)2021/11/3 ،

 2021/11/3ستشارك رشكتا "رفائيل" و"الصناعات الجوية"
التابعتان لجيش االحتالل يف معرض ديب للطريان ،وستُعرض خالله
أنظمة متطورة للذكاء االصطناعي ،وفق ما أفــادت به صحيفة
"غلوبس" االقتصادية.
(ألرتا فلسطني)2021/11/3 ،

 2021/11/5رفعت رشكة فلسطينية  -أمريكية دعوى قضائية أمام
املحكمة الفدرالية يف والية تكساس ،إللزام الوالية بإسقاط قانون
الوالة املناهض لحركة مقاطعة "إرسائيل" يف الواليات املتحدة.
وطعنت الرشكة يف القانون الذي أقرته والية تكساس ،باعتباره غري
دستوري ويفرض قيو ًدا عىل حرية األفراد والرشكات .وتطالب القضية
املرفوعة بإلغاء قانون مينع والية تكساس من التعامل مع مقاولني
يدعمون حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات
( )BDSضد إرسائيل.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/11/5 ،

 2021/11/7نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بترصيحات رئيس
الوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،الذي شدد املعارضة العلنية لخطة
إدارة الرئيس ،جو بايدن ،إلعادة فتح القنصلية األمريكية يف القدس
املحتلة لخدمة الفلسطينيني .وقالت الوزارة إن "ترصيحات بينيت
ٍ
تحد سافر لقرارات وسياسة اإلدارة األمريكية املعلن عنها".
(الجزيرة نت)2021/11/7 ،

 2021/11/7قالت مؤسسة الحق يف بيان لها ،إن قرار جيش االحتالل
ٍ
منظامت
بتصنيف  6مؤسسات فلسطينية ،الذي لحقه أمر عسكري،
غري مرشوعة ،مينح االحتالل ترصي ًحا بالهجوم عىل املؤسسات
واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغالق مقا ّرها ومصادرة مواردها
وتجفيفها ،ومالحقة العاملني فيها؛ بهدف إسكات صوت املؤسسات
الحقوقية واألهلية العاملة يف مجال اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/7 ،

 2021/11/8قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن جنو ًدا سابقني يف
جيش االحتالل اإلرسائييل أكدوا أن "إرسائيل" تراقب الفلسطينيني
عن كثب يف الضفة الغربية ،باستخدام تقنية التعرف عىل الوجه
عرب نرش شبكة كامريات ،وأن الجنود عىل دراية بهذه العملية ،التي
جرى إطالقها قبل عامني ،والتي تسمى "الذئب األزرق" ،والتي تلتقط
وجوه الفلسطينيني وتربطها بقاعدة بيانات للصور ،ووصفها أحد
الجنود السابقني بـ "فيسبوك الفلسطينيني".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/8 ،

 2021/11/8تع ّرضت هواتف عرشة فلسطينيني عىل األقل ،حتى اآلن،
يل "بيغاسوس" ،بينهم ثالثة
لالخرتاق من برنامج التجسس اإلرسائي ّ
يعملون يف مؤسسات مدنية فلسطينية ص ّنفتها "إرسائيل" "إرهابية".
وكشفت املصادر أن الهواتف الثالثة تعود ألشخاص يعملون يف
مؤسسات "الحق" و"الضمري" و"مركز بيسان للبحوث واإلمناء".
(ألرتا فلسطني)2021/11/8 ،

 2021/11/9حذّر البنك الدويل من أن السلطة الفلسطينية قد
ال تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحايل ،ما مل توقف
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إرسائيل االقتطاع من املقاصة ،وتستجيب ملعالجة امللفات املالية
فضاًل عن استئناف املانحني تقديم مساعداتهم.
العالقةً ،
(العريب الجديد)2021/11/9 ،

 2021/11/9أعلنت رشكة الخطوط الجوية املغربية إطالق خط
جوي مبارش ،يربط الدار البيضاء ،العاصمة االقتصادية للمملكة،
بتل أبيب هو األول من نوعه انطالقًا من املغرب .وذلك بعد مرور
نحو  10أشهر عىل استئناف العالقات الدبلوماسية بني البلدين.
(فرانس )2021/11/9 ،24

 2021/11/10قالت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلسطينية إنها
تالحق قانونيًا حكومة االحتالل اإلرسائييل عىل جرمية قرصنة هواتف
العاملني يف الوزارة ومؤسسات املجتمع املدين .ودانت الوزارة بأشد
العبارات ،يف بيان صحايف ،قرصنة سلطة االحتالل لهواتف عدد من
العاملني يف منظامت املجتمع املدين الفلسطيني ووزارة الخارجية
واملغرتبني ،باستخدام برنامج "بيغاسوس" ،يف تع ٍّد وانتهاك صارخ،
وغري أخالقي ،للقانون الــدويل ومبادئ حقوق اإلنسان ،يرتقي
إىل مستوى جرمية وجب املحاسبة عليها.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/11/10 ،

 2021/11/16أصدر جيش االحتالل اإلرسائييل ق ـرا ًرا عسكريًّا،
باالستيالء عىل  5دومنات من أرايض جبل الريسان الواقعة عىل أرايض
قريتَي راس كركر وكفر نعمة القريبتني من رام الله.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/16 ،

 2021/11/16حذّرت الخارجية الفلسطينية ،من مخطط الض ّم
اإلرسائييل الزاحف للضفة الغربية ،بعد الحديث عن  730وحدة
استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت ،وبناء
وحدات استيطانية جديدة يف القدس.
(ألرتا فلسطني)2021/11/16 ،

 2021/11/17تق ّدم  4محامني مغاربة ،بدعوى قضائية ض ّد مستشار
األمــن القومي اإلرسائييل السابق ،مائري بن شبات (من أصول
مغربية) ،متّهمني إياه باملشاركة يف ارتكاب "جرمية حرب وجرمية
ض ّد اإلنسانية" ،أودت بحياة أطفال ،بينهم  4طفالت مغربيات ،خالل
العدوان اإلرسائييل األخري عىل غزة.
(يت آر يت عريب)2021/11/17 ،

 2021/11/17أفشلت الكتل واألطر الطالبية ،وعدد كبري من أعضاء
الهيئات التدريسية يف الجامعات األردنية ،عقد اللقاء التعريفي
لربنامج املنح املق ّدم من جامعة "محمد بن زايد" للذكاء االصطناعي
يف اإلمارات العربية املتحدة ،مبشاركة مركز أبحاث صهيوين ،يف عدد
من الجامعات األردنية.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2021/11/17 ،

 2021/11/19وقّعت مجموعة "إيدج" اإلماراتية اتفاقية اسرتاتيجية
مع رشكة الصناعات الجوية اإلرسائيلية تتعلق بالتصميم املشرتك
لسلسلة من السفن غري املأهولة القابلة للتعديل ،من فئة "إم ،"170
التي يجري استخدامها يف التطبيقات العسكرية والتجارية.
(الرشق األوسط)2021/11/19 ،

 2021/11/19قالت وزيرة الداخلية الربيطانية ،بريتي باتيل ،إنّها
حظرت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،يف خطوة تنسجم مع
موقف الواليات املتحدة واالتحاد األورويب من الحركة.
(امليادين)2021/11/19 ،

 2021/11/19قالت حركة حامس إن "بريطانيا تستمر يف غيّها
القديم ،فبداًلً من االعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية يف حق
الشعب الفلسطيني ،سواء يف وعد بلفور املشؤوم ،أو االنتداب
الربيطاين الذي سلّم األرض الفلسطينية للحركة الصهيونية ،تنارص
املعتدين عىل حساب الضحايا".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/19 ،

عرّبت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها لقرار
ّ 2021/11/19
الحكومة الربيطانية اعتبار حركة حامس منظمة "إرهابية".
(وكالة األناضول)2021/11/19 ،

 2021/11/22أكد الريايض الجزائري ،فتحي نورين ،أنه "غري نادم"
عىل مواقفه من القضية الفلسطينية ،بعد أن فرضت اللجنة األوملبية
الدولية عليه مع مدربه ،عامر بن يخلف ،عقوبة الحرمان من
املشاركة يف جميع املنافسات الدولية ،ملدة  10سنوات ،بعد رفضه
مواجهة إرسائييل يف "أوملبياد طوكيو".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/22 ،

ُ 2021/11/22وقِّع يف معرض إكسبو  2020ديب إعالن نوايا عا ّم بني
األردن واإلمارات وإرسائيل ،لل ّدخول يف عمل ّية تفاوض ّية للبحث يف
جدوى مرشوع مش َرتك للطّاقة واملياه .وأوضح مساعد أمني عام وزارة
املياه وال ّري ،الناطق اإلعالمي باسم الوزارة عمر سالمة ،أن إعالن
النوايا الذي جرى توقيعه يعني الدخول يف عمليّة دراسات جدوى
خالل العام املقبل  ،2022وأ ّن األردن من املمكن أن يحصل من خالل
ذلك عىل  200مليون مرت مكعب من املياه سنويًّا.
(عريب )2021/11/22 ،21

 2021/11/22جددت الخارجية العراقية التأكيد عىل املوقف
العراقي الرافض و"القاطع" ملسألة التطبيع مع "إرسائيل" ،وقالت إن
موقف العراق ثابت يف دعم القضية الفلسطينية .وأوضح املتحدث
باسم الوزارة ،أحمد الصحاف ،موقف العراق الثابت والداعم للقضية
الفلسطينية ،وتنفيذ الحقوق املرشوعة الكاملة للشعب الفلسطيني،
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والرفض القاطع ملسألة التطبيع مع إرسائيل ،وأن املوقف الحكومي
العراقي يرى يف ذلك أولوية تعامله.
(ألرتا فلسطني)2021/11/22 ،

 2021/11/23دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية
والثقافية "إلرسائيل" الفنانني كافة يف مهرجان ""Arabofolies
التطبيعي الذي ينظّمه معهد العامل العريب -فرنسا ،مبشاركة فرقة
إرسائيلية ،للضغط إللغاء دعوة الفرقة اإلرسائيلية ومقاطعة املهرجان
يف حال رفض املنظمون ذلك .وبحسب اإلعالن الرسمي ،يشارك يف
هذا املهرجان ،الذي يقام يف الفرتة  12-3كانون األول /ديسمرب ،2021
كل من :فرقة أدونيس (لبنان) وأمري أمريي (إيران) وجامنة مناع
(فلسطني) ورامي خليفة (لبنان) وفريدة محمد عيل (العراق)
وفرحات بوعالقي (تونس).
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/23 ،

 2021/11/32رفض الرأي العام األردين  -نياب ًيا وحزب ًيا وناشطني
عىل منصات التواصل االجتامعي  -خطوة التوقيع عىل "إعالن نوايا"
التفاقية تبادل للطاقة واملياه بني األردن وإرسائيل بدعم ومتويل
إمارايت ورعاية أمريكية.
(الجزيرة نت)2021/11/23 ،

 2021/11/24وصل وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس ،إىل الرباط
يف زيارة هي األوىل ملسؤول إرسائييل بهذا املنصب إىل املغرب ،لتعزيز
"التعاون األمني" بني البلدين ،بعد نحو عام عىل تطبيع عالقاتهام،
وتزام ًنا مع توت ّر بني الرباط والجزائر بشأن نزاع الصحراء.
(التلفزيون العريب)2021/11/24 ،

عاّمن ،احتجا ًجا عىل
 2021/11/26تظاهر آالف األردنيني يف العاصمة ّ
توقيع اتفاقية الكهرباء مقابل املياه مع إرسائيل برعاية أمريكية.
(الجزيرة نت)2021/11/26 ،

 2021/11/28أعلنت رشكة طريان اإلمارات تأجيل إطالق رحالتها
الجوية املبارشة ،التي كانت مقررة يف  6كانون األول /ديسمرب إىل
مطار تل أبيب ،حتى إشعار آخر .وذكر متحدث باسم الناقلة اململوكة
كليًّا لحكومة ديب ،يف إفادة عرب الربيد اإللكرتوين ،أن "التأجيل يرجع
إىل التغريات األخرية يف بروتوكوالت الدخول اإلرسائيلية".
(وكالة األناضول)2021/11/28 ،

 2021/11/28قالت حركة "فتح" ،إن االتفاقيات األمنية والعسكرية
التي وقّعتها مملكة املغرب مع "إرسائيل" مبنزلة "طعنة يف ظهر
القدس" ،وإنها "تفتح شهية االحتالل عىل املزيد من التهويد للمدينة
املقدسة ومحيطها".
(ألرتا فلسطني)2021/11/28 ،

 2021/11/29شهدت مدن مغربية عدة وقفات احتجاجية ،تندي ًدا
بالتطبيع املتصاعد مع دولة االحتالل اإلرسائييل .جاء ذلك ،بعد

أيام قليلة من الزيارة األوىل من نوعها التي أ ّداها وزير الدفاع
اإلرسائييل إىل الرباط .واستجابت أكرث من  30مدينة مغربية لدعوات
تنظيم وقفات احتجاجية ،رفضً ا للتطبيع املغريب مع دولة االحتالل،
بحسب ما كشفته الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع
(غري الحكومية).
(أوراس)2021/11/29 ،

 2021/12/1أكدت حركة حامس ،تضامنها مع ماليزيا لنيل حقها يف
استضافة بطولة اإلسكواش الدولية وغريها من الفعاليات الدولية ،من
دون االضطرار إىل قبول الوفود اإلرسائيلية.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/12/1 ،

 2021/12/5قال رئيس مجلس السيادة يف السودان ،عبد الفتاح
الربهان ،إن "السودان من املمكن أن يقيم عالقات مع دولة االحتالل
اإلرسائييل" .وزعم الربهان أن "إرسائيل دولة مثل باقي الدول".
واعترب أن "ملف العالقة مع إرسائيل كان رضوريًا لعودة السودان
إىل املجتمع الدويل".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/12/5 ،

 2021/12/5و ّجه العرشات من النواب يف الجمهورية اإليرلندية ،من
مختلف األحزاب ،رسالة إىل وزراء الخارجية األوروبيني واملمثل األعىل
للشؤون الخارجية والسياسية األمنية لالتحاد األورويب ،جوزيف
بوريل ،دعته فيها إىل اتخاذ خطوات فورية وملموسة ملنع التهجري
والرتحيل القرسي للفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
(القدس العريب)2021/12/5 ،

 2021/12/12وصل رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،إىل
العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،يف أول زيارة رسمية تستغرق يومني.
(العني)2021/12/12 ،

 2021/12/14صدق الكنيست عىل  3قوانني تستهدف بصفة علنية
املجتمع العريب واألرسى السياسيني يف السجون اإلرسائيلية ،وذلك
بدعم القامئة املوحدة ومعارضة القامئة املشرتكة.
(عرب )2021/12/14 ،48

 2021/12/14قالت منظمة "هيومن رايتس ووتــش" إن قوات
االحتالل اإلرسائييل استخدمت القوة املفرطة لتفريق تظاهرات سلمية
للفلسطينيني يف مدينة اللد ،خالل االحتجاجات يف أيار /مايو .2021
وأكدت املنظمة ،يف بيان نرشته اليوم عىل موقعها ،أن رشطة االحتالل
"بدت كأنها تترصف بفتور وبشكل غري متسا ٍو تجاه العنف الذي
يرتكبه القوميون اليهود املتطرفون ضد الفلسطينيني".
(تلفزيون سوريا)2021/12/14 ،
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 2021/12/15وصف نواب أردنيون التوقيع عىل مذكرة تفاهامت
حول مقايضة الكهرباء باملاء مع إرسائيل بأنها مبنزلة "خيانة واعتداء
عىل أمن األردن".
(عرب )2021/12/15 ،48

  2021/12/16أُدرج فن التطريز الفلسطيني ،بصفته أحد العنارص
الوطنية الفلسطينية عىل الئحة الرتاث الثقايف غري املادي ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "يونسكو".
(العريب الجديد)2021/12/16 ،

 2021/12/22دعا وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري البيد ،نظريه
املغريب ،نارص بوريطة ،إىل زيارة "إرسائيل" قريبًا ،وذلك أثناء اجتامع
"عن بُعد" ض ّم أيضً ا وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،ملناسبة
مرور عام عىل تطبيع عالقات البلدين.
(ألرتا فلسطني)2021/12/22 ،

 2021/12/26وقّعت اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة مذكرة
تفاهم مع سلطة الطاقة واملــوارد الطبيعية ورشكة غزة لتوليد
الكهرباء ،لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز .وقال رئيس
اللجنة ،السفري محمد العامدي ،إن مذكرة التفاهم التي وقّعها مع
ممثاًل عن رشكة
ممثاًل عن سلطة الطاقة ،ووليد سليامن ً
ظافر ملحمً ،
غزة لتوليد الكهرباء ،تتض ّمن االتفاق عىل آليات توريد ورشاء الغاز
الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة يف القطاع.
(ألرتا فلسطني)2021/12/26 ،

 2021/12/29دانت فصائل فلسطينية بشدة اللقاء الذي جمع
رئيس السلطة ،محمود عباس ،بوزير األمن اإلرسائييل ،بني غانتس،
يف منزل األخري بالقرب من تل أبيب .واعتربت أن اللقاء يخدم "العدو
الصهيوين" ،وال سيام أنه يأيت يف إطار استفزاز الشعب الفلسطيني يف
ظل الهجمة االستيطانية ضد الفلسطينيني.
(العريب الجديد)2021/12/29 ،

 2021/12/31قال الرئيس ،محمود عباس ،إن املجلس املركزي
سينعقد يف بداية عام " 2022لتدارس آخر التطورات واتخاذ
القرارات الحاسمة الرضورية ملواجهة االنتهاكات والجرائم يف حق
شعبنا وأرضنا" .جاء ذلك يف كلمة مص ّورة ألقاها يف ذكرى "انطالقة
الثورة الفلسطينية".
(ألرتا فلسطني)2021/12/31 ،

