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 اليوميات الفلسطينية 

 2022 ديسمبر /األول كانون 

 1/12/2022 ،الخميس

السعدي؛ القيادي في "كتيبة جنين"، ونعيم الزبيدي الملقب   محمد ، هما  استشهد مقاومان فلسطينيان  −
 1جنين لالجئين.   مخيم اشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية دهمت  خالل بـ"رجل الظل"،  

مع حزب الصهيونية الدينية لالنضمام    رائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقا  ع رئيس الوزراء اإلسوق   −
وقال حزب الليكود إن حزب الصهيونية الدينية سُيمنح السيطرة على وزارة    إلى ائتالف حكومي.

أخرى. حقائب  جانب  إلى  بالتناوب،  أن    المالية  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  حزب   رئيسوذكرت 
سالصهيونية   البداية.موتريتش  بتسلئيل  في  المالية  وزير  منصب  بأن    سيتولى  الليكود  بيان  وأفاد 

على أنشطة االستيطان اليهودي، إال أن ذلك   حزب الصهيونية الدينية، ستكون له السلطة أيضا  
 2سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.

ص قدراتها  جرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عددا  من التجارب الصاروخية، في إطار فحأ −
يوم    العملية. صباح  ُسمع  إنه  غزة،  في  برس"  "قدس  مراسل  في الخميس  وقال  انفجارات  عدة 

 راء المقاومة الفلسطينية تجارب صاروخية صوب البحر.جن الحقا  أنها ناتجة عن إالقطاع، وتبي  
 3إلى أن أصوات االنفجارات ُسمعت في كافة مناطق ومدن قطاع غزة بالتزامن.  النظر ولفت 

عضو  قد   − الليكود الم  حزب  من  كرعي   كنيست  يقضي  Shlomo Karhi  شلومو  قانون  مشروع   ،
بموجب   معاد"  "كيان  بأنها  الفلسطينية  السلطة  التعليم    قانون بوصف  قانون  وتعديل  العقوبات، 

في    ؛العالي والكليات  الجامعات  في  الفلسطيني  العلم  رفع  وذكرت صحيفة    ."إسرائيل " بهدف منع 
العالي   "يومال   سرائيل إ" التعليم  مجلس  قانون  تعديل  تُ   أن  عقوبات  على  طالب  ينص  على  فرض 

ينص على أنه في  . و سمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعيجامعي أو جامعة إسرائيلية ت  
 4حال مصادقة مؤسسة أكاديمية على رفع العلم الفلسطيني داخل حرمها، سُتسحب منها الميزانيات. 

المه − أعداد  خالل  تضاعف  الصهيوني  الكيان  إلى  اليهود  تصاعد    2022سنة  اجرين  إطار  في 
إسرائيلية. رسمية  إحصائيات  وفق  األوكرانية،  الروسية  قد    الحرب  أنه  إلى  المعطيات  وأشارت 

وبينت    .2021سنة  ألفا ، وهو ضعف عدد    70إلى نحو    2022سنة  وصل عدد المهاجرين خالل  
% من  5و% من أوكرانيا،  21وقدموا من روسيا،    2022  سنة  % من مهاجري 54المعطيات أن  

المتحدة،   فرنسا.4والواليات  من  األخير   22د  وتجن    %  العقد  خالل  للجيش  جديد  مهاجر    ، ألف 
 5وهم من المرتزقة وعديمي النسب.  ،تصنيفهم كجنود بدون عائالت   تم    ا  ألف 15منهم 

وليد جنبالطشد   − اللبناني  التقدمي االشتراكي  الحزب  لقائه  ،  د رئيس  اللجنخالل  التنفيذية    ةعضو 
بيروت  في  األحمد،  عزام  التحرير  الشعب  ،  لمنظمة  من  جزء  هم  فلسطين  دروز  أن  على 
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مشروع الفتنة الذي تخطط له إسرائيل، لذلك، كنا قمنا بجهود في الماضي  "من    الفلسطيني، محذرا  
 6". و لعدم التطوع فيهر من االنخراط بالجيش اإلسرائيلي وندعوستستمر بقدر ما نملك، ونحذ  

ونروا، إضافة إلى األلوكالة    (مليون دوالر  2.07)نحو    ي يوروقررت الحكومة الفنلندية تقديم مليون   −
وجددت    لمنفعة الوكالة.  (مليون دوالر  5.18)نحو    ماليين يورو  5ما تقدمه من دعم سنوي بمقدار  

الة خالل السنوات الثالث األخيرة  دعم بالدها لعمل وكالة األونروا، وزيادة الدعم المخصص للوك
  7(.مليون دوالر 10.36)نحو  ماليين يورو 10بمقدار 

تجنيد عناصر، في أول كتيبة مخصصة لحماية مناطق التماس مع الضفة    اإلسرائيلي   الجيشبدأ   −
تشكيلها بناء على تعليمات رئيس هيئة األركان اإلسرائيلية أفيف كوخافي، في أعقاب   تم    ،الغربية

ت إلى إطالق عملية "كاسر األمواج"، في أد    "إسرائيل"لة من العمليات الفلسطينية في قلب  سلس
الضفة.  2022مارس    /آذار "بان   في  الكتيبة  قوات  نشاط  إن  اإلسرائيلي  واال  موقع    رثوقال 

Panther .)8"، سيركز على تنفيذ كمائن العتقال "مقيمين غير شرعيين" )متسللين 
 2/12/2022 ،الجمعة

نابلس،  أعد  − مت قوات االحتالل اإلسرائيلي الشاب عمار حمدي نايف مفلح من أوصرين جنوب 
حوارة. بلدة  في  الصفر،  نقطة  من  الحي  االحتالل    بالرصاص  جنود  منع  توثيقي  فيديو  وأظهر 

 9له، قبل احتجاز جثمانه.  اإلسعافاالقتراب من الشاب لتقديم  اإلسعافالمواطنين ومركبات 
بمناسبة    اهو نتني بنيامين    شارك  − أبيب،  تل  عاما  على    51وزوجته في احتفالية سفارة اإلمارات في 

و استقاللها  ورد  .  والسالم".  االستقرار  هما مصدر  واإلمارات  "إسرائيل  إن  نتنياهو  السفير  عليه    قال 
واإلمارات شرعتا ببناء شيء تاريخي.    " إسرائيل "بالقول إن  محمد آل خاجة    " إسرائيل " اإلماراتي في  

هام تجلب أكثر أمنا  ا بع بالعربية والعبرية: "هذا ليس حلما  وال تمثيال ، بل أمر حقيقي. اتفاقات أبر وتا 
 10والسالم والعلم والتكنولوجيا وكافتنا ننتمي لهذه المنطقة، وال أحد يريد الذهاب من هنا ألي مكان".

 فلسطيني   1,400طط تهجير لمخ  نظمت القوى السياسية العربية في مدينة يافا وقفة احتجاجية رفضا   −
المدينة.  هم وتشريد  لمخططات   من  للتصدي  االحتجاجية  الفعاليات  تكثيف  إلى  المشاركون  ودعا 

 11الترانسفير، وتسليط الضوء على نظام الفصل العنصري الذي تسعى حكومة االحتالل لترسيخه. 
قف أنقرة من قضية  تعلم بأن مو   "إسرائيل"أن    وش أوغلياو جوزير الخارجية التركي مولود  أعلن   −

يقام الجمعة    خالل كلمة ألقاها على هامش مشاركته في منتدى  ،وذكر أوغلو  فلسطين لن يتغير.
روما و  ،في  تركيا  تشكل   "إسرائيل"أن  من  االستفادة  خالل  من  بينهما  العالقات  بتطبيع  قامتا 

جديدة. إسرائيلية  خيان  حكومة  التطبيع  هذا  اعتبار  الخطأ  من  سيكون  أنه  للقضية  وأوضح  ة 
 12الفلسطينية أو أنه جرى على حساب هذه القضية. 

من األدوية والمستلزمات الطبية،    طنا    85شاحنات، محملة بـ    6  أرسلت دولة اإلمارات قافلة تضم   −
 13ماليين دوالر، وذلك من خالل هيئة الهالل األحمر اإلماراتي.  10لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 
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اال − المتحدة  األمم  لجنة  آسيا  احتفت  لغرب  واالجتماعية  اليوم "ESCWA  سكوااإل"قتصادية  في   ،
وافُتتح اللقاء برسالة األمين العام    ، في مقر ها في بيروت.الفلسطينيالدولي للتضامن مع الشعب  

المتحدة   في  أنطونيو  لألمم  الفلسطيني  للشعب  الثابت  المتحدة  األمم  دعم  أكد  الذي  غوتيريش، 
بلة للتصرف وبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالسالم والعدل واألمن سعيه إلعمال حقوقه غير القا

 14والكرامة، مشددا  على ضرورة إنهاء االحتالل.

اإلسرائيلية    ،األوروبي  االتحاد قال   − "القوات  إن  تويتر،  على  القدس  في  مكتبه  نشرها  تغريدة  في 
  ط للقوة المميتة"، داعيا  ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفر   72فلسطينيين في آخر    10قتلت  

 15إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

مليون دوالر( سنويا     21.4نحو  مليون فرنك سويسري )  20تعهدت الحكومة السويسرية بتخصيص   −
أن    ،في بيان أصدرته  ،وأوضحت الحكومة السويسرية  .2024و  2023  ي األونروا خالل سنت  لوكالة  

فدرالية "بمواصلة ممارسة تأثير إيجابي على سياسة األونروا  نو لتمويل يسمح أيضا  للكغرض هذا ا
ما في لبنان  قالت الحكومة إن وضع الالجئين الفلسطينيين في المنطقة، ال سي  و   وأساليب عملها".

 16.، قد تفاقم بسبب النزاعات على مدى العقد الماضيةوسوري
مؤسسة   − القدس"قالت  ألجل  خطيرة  إن  "أوروبيون  وتهويدية  استيطانية  مخططات  رصدت  ها 

المسجد   الثاني  األقصى تستهدف  تشرين  خالل  وث  وفي    .2022  نوفمبر  /والقدس  قتها  معطيات 
الشهري   ،المؤسسة تقريرها  اقترفت    نتبي    ،في  االحتالل  قوات  القدس موزعة   762أن  انتهاكا  في 

مقدم  نمطا    16على   في  وجاء  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  االقتحامات  من  االنتهاكات  هذه  ة 
وثق  و آخرين،    31ورصد التقرير استشهاد ثالثة فلسطينيين وإصابة    والمداهمات يليها االعتقاالت.
 مواطنا    143عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خاللها    258التقرير تنفيذ قوات االحتالل  

منهمفلسطينيا   و  ثماني  ،  صعيد  .  طفال    20نساء  قوات وعلى  تنفيذ  التقرير  وثق  الهدم،  عمليات 
  ا  ألف   90وأكثر من    ا  مستوطن   4,239وحسب التقرير؛ شارك    عملية هدم وتوزيع إخطارات.   15االحتالل  

 17.يوما   22الذي تكرر على مدار و تحت مسمى سائح، في اقتحام المسجد األقصى، 
 3/12/2022 ،السبت

  الفلسطيني.   مريكية عن إنشاء تحالف محلي لنصرة الحق  األ   والية ويسكنسن في    أعلن في مدينة ميلووكي  −
اليوم العالمي   بالتزامن مع  الفلسطينية األمريكية أن التحالف بدأ أولى فعالياته  وأفادت شبكة المنظمات 

عليها:   كتب  المزدحم،  السريع  الطريق  على  كبيرة  الفتة  برفع  الفلسطيني،  الشعب  مع  تحيا  " للتضامن 
 18. " ( MACلجنة ميلووكي لمناهضة الحرب ) " لتكون باكورة نشاط  "،  فلسطينية المقاومة الشعبية ال 

باسم   − الرسمي  المتحدث  راضي،  بسام  السفير  إن  القال  صحفي،  بيان  في  المصرية،  رئاسة 
"تناولت  الثاني،  هللا  عبد  األردني  والملك  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  بين  المحادثات 

المنطقة، في  األوضاع  سي    مستجدات  تم  ال  حيث  الفلسطينية،  القضية  تطورات  حول   ما  التوافق 
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ان نحو تقديم الدعم الكامل لألشقاء في فلسطين، من أجل العمل على تعزيز جهود القاهرة وعم  
 19. "للقضية الفلسطينية وشامل   عادل   إحياء عملية السالم، للتوصل إلى حل   

 4/12/2022 ،األحد

سنواصل معارضة ال  "  ":J Streetنتوني بلينكن، أمام "جاي ستريت  ي أمريكاأل  الخارجيةقال وزير   −
الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، توسيع    لبس فيها ألي أعمال تقوض آفاق حل  
أو تغيير في الوضع التاريخي    ، في الضفة الغربية  أراض    المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم  

 قائال :   . وأضاف بلينكن"ات الهدم واإلخالء والتحريض على العنفوعملي  ،القائم للمواقع المقدسة
وليس على أساس شخصيات    ،عبر السياسات التي تنتهجها  ]اإلسرائيلية[  سنحكم على الحكومة"

. لكنه أوضح أن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن ستعمل "دونما هوادة" للحفاظ على "أفق "فردية
 20جل إقامة دولة فلسطينية. أمل"، مهما كان ضئيال ، من أ

ح المجلس الثوري لحركة فتح اافتت  خالل  ، ، في كلمتهمحمود عباسرئيس السلطة الفلسطينية  أكد   −
إجراء المصالحة الفلسطينية على أساس اعتراف  "المضي في  ،  أعمال دورته العاشرة، في رام هللا

طيني والقبول بالشرعية الدولية، كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشــــعب الفلس
شعبنا مصالح  حماية  نريد  العامة    عباسد  وجد    ."ألننا  االنتخابات  بإجراء  االلتزام  على  التأكيد 

والتشريعية عبر    ؛الرئاسية  السلطة  تبادل  على  قائمة  سياسية  منظومة  لبناء  األساس  باعتبارها 
على   االقتراع،  الفلسطينية  أن صناديق  األراضي  جميع  حسب   تشمل  القدس  مدينة  فيها  بما 

 2006.21و ،2005و ،1996  السنوات كما حصل في  ،عة برعاية دوليةاالتفاقات الموق  

غزةشن   − قطاع  على  غارات  سلسلة  الحربية  الصهيوني  االحتالل  طائرات  وقوع  ،  ت  عن  يبلغ  ولم 
وإطالو   إصابات. األرضية،  بالمضادات  المغيرة  للطائرات  المقاومة  تصدت  المقابل،  النار في  ق 

الحربي    للطيرانوأعلنت كتائب القسام أن "دفاعاتها الجوية تصدت    على مستعمرات غالف غزة.
 22جو وبالمضادات األرضية".-الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض 

أحرونوت  − يديعوت  صحيفة  الخارجية    أن  ذكرت  لجنة  إلى  طلب  تقديم  يعتزم  اإلسرائيلي  الجيش 
للكنيست، الستدعاء عشرات الكتائب في قوات االحتياط لتنفيذ مهمات في الضفة   واألمن التابعة

المتوتر. األمني  الوضع  إثر  يستدعي    الغربية،  أن  اإلسرائيلي  الجيش  احتياط    66ويتوقع  كتيبة 
إلى أنه قبيل    النظر  استدعاء غالبيتها بشكل استثنائي. ولفتت الصحيفة  ، وسيتم  2023خالل سنة  

الت بينما    13، تواجد في الضفة  2022  مارس   /صعيد األمني، في آذار بدء موجة  كتيبة احتياط، 
 23كتيبة كهذه، إضافة إلى وحدات خاصة تنفذ عمليات عسكرية مكثفة.  25توجد اليوم 

يقضي  − والذي  البرغوثي،  نائل  األسير  اإلفراج عن  رفضت محكمة عسكرية لالحتالل في عوفر 
تاريخ الحركة الفلسطينية األسيرة، وأبقت الحكم في  رة اعتقال  في أطول فت  ؛في السجن   43عامه الـ

 24عاما ، بذريعة وجود "ملف سر ي". 18السابق بحق ه ومدته مؤبد و
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  جلسة مباحثات رسمية بين الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة  في المنامة  الُقضيبية شهد قصر   −
ء البحرينية، خاطب الملك حمد الرئيس  وحسب وكالة األنبا  . ج و ز رت ي ه والرئيس اإلسرائيلي إسحق  

بلدينا،   بين  العالقات  توطيد  في  هام  دور  لها  الزيارة  هذه  بأنَّ  ثقة  على  "نحن  قائال :  اإلسرائيلي 
والعالم".  المنطقة  في  المستدامة  والتنمية  السالم  ترسيخ  صعيد  على  المشتركة  تطلعاتنا    ودعم 

ا العالقات بين بلدينا، منذ توقيع اتفاق المبادئ وأضاف: "نثمن بكل التقدير التطورات التي شهدته
األمن   وتعزيز  السالم  ثقافة  نشر  أمام  أرحب   آفاقا   يفتح  ما  السالم،  تأييد  وإعالن  اإلبراهيمية، 

 25واالستقرار والسلم في منطقة الشرق األوسط والعالم".

 26."إسرائيل"مع  دينوا بـ"التعاون"القضائية اإليرانية إعدام أربعة رجال أُ  السلطةأعلنت  −
 5/12/2022 ،اإلثنين

  Amit Saarعميت ساعر   )أمان(   اإلسرائيلية   االستخبارات العسكرية شعبة  ر رئيس قسم األبحاث في  حذ   −
الفلسطينية   السلطة  أوساط  وفي  الغربية،  الضفة  مناطق  في  تنشأ  التي  االستقرار  عدم  حالة  من 

والشرعية". الحافز  "تفقد  إنها  قال  ساعر  التي  غازيت   ،وقال  مؤتمر  إن    Gazit  في  األمني، 
تقويضه، وهناك ضعف واضح في ذلك، مشيرا  إلى أنه لم    االستقرار األمني مع مرور الوقت يتم  

أن هناك فقدان للسيطرة من قبل    ن ساعروبي    د هناك قدرة على إدارة الصراع مع الفلسطينيين.يعُ 
و  الغربية  الضفة  شمال  في  الفلسطينية  األمنية  م  صوصا  خاألجهزة  جنين،  ما    على  ا  شدد في  أن 

 27ر عن السيناريوهات المطروحة في مرحلة "اليوم التالي ألبو مازن". يجري هناك يعب  
  خان،   أحمد   رياض المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم   الفلسطيني   سل م وزير الخارجية  −

 إلصدار لفلسطينيين، بما يتسق مع توجهه  ا  األطفال  بحق    الجسيمةورقة حول الجرائم اإلسرائيلية  
، المدعي العام للمحكمة خان ئه خالل لقا، ودعا المالكي األطفال. ورقة سياسات حول الجرائم ضد  

، وتقديم كل ما تحتاجه الحالة في فلسطين من الموارد  السلطة الفلسطينيةالجنائية الدولية لزيارة  
 28ال تتأخر في تحقيقها. أة، و الالزمة واألولوية المطلوبة لتحقيق العدال

سفارة ومؤسسة دولية في األراضي الفلسطينية   50مذكرة سياسية إلى نحو    حماسأرسلت حركة   −
المحتلة، حذ رت خاللها من خطورة مخططات االحتالل على المسجد األقصى، مؤكدة أنها "لن 

طالبوا المسؤولين عن  في المذكرة: إن قادة المستوطنين    ،وقالت حماس  تسمح بتمريرها بأي ثمن".
من   مزيد  وفتح  تلمودية،  صلوات  وأداء  االقتحام  وحرية  االقتحامات،  بتسريع  األقصى  اقتحام 

قادة الشرطة اإلسرائيلية بأنهم "سيعملون على تلبية    األبواب أمامهم، وزيادة ساعات االقتحام، ورد  
الطريق  —مجددا  —د وحذرت حماس من أن "هذه المخططات والسياسات خطيرة وتمه  المطالب".

 29النفجار األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".

وكتلة   − الليكود  حزب  التوراة وق ع  هتوراة )   يهود  ختام    ( يهدوت  في  بينهما،  ائتالفي  اتفاق  على 
"  12  نحومفاوضات استمرت     ، أيضا ،وُنشر  يوم".السرائيل  إساعة، وفق ما ذكر موقع صحيفة 
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االتفاق مع الص التي سيتوالهانص  المالية  بموجبه على حقيبة  األخير  الدينية، ويحصل    هيونية 
ل اسمها إلى حقيبة االستيطان التي تحو  و حقيبة استيعاب الهجرة،  و سموتريتش بالتناوب،    بتسلئيل

القومية" "المهمات  ستُ   ،حقيبة  التي  اليهودية"  "الثقافة  وحدة  إليها  التربية  وستضاف  وزارة  من  نقل 
نقل دائرة االستيطان والكليات  وستُ   نقل من وزارة األديان.وحدة "الهوية اليهودية" التي ستُ و   والتعليم،

وسيحصل الصهيونية الدينية    التحضيرية للجيش و"الخدمة الوطنية" إلى حقيبة "المهمات القومية".
ق  عن تعيين منس  ، وسيكون مسؤوال  دفاع، إلى جانب وزير الدفاععلى منصب وزير في وزارة ال

 30أعمال الحكومة في األراضي المحتلة ورئيس "اإلدارة المدنية" لالحتالل.
األعمال   − تصريف  حكومة  رئيس  ال   ية سرائيلاإلهاجم  بنيامينيائير  المكلف  الوزراء  رئيس    بيد 

بالتحريض. ويقوم  سمومه  ينفث  وأنه  "بلطجي"،  بأنه  ووصفه  ال   نتنياهو،  اتهم  نتنياهو  بيد  وكان 
دين  "أُ  :في رسالة عبر تويتر ،نتنياهو قالو   رؤساء البلديات على التمرد.بتحريض ضباط الجيش و 

الحكومة المنتخبة    بيد تحريض ضباط الجيش ورؤساء البلديات على التمرد ضد  بشدة محاوالت ال
 31قراطية". و بيد خطير ويضر بالديمأن "سلوك ال تحت قيادتنا"، معتبرا  

  ائيلية و"لوكهيد مارتن" األمريكية، عن توقيعهما اتفاقا  أعلنت شركتا صناعة األسلحة "رفائيل" اإلسر  −
بموجبه الشركة األمريكية إلى    بينهما وكذلك بين جهاز األمن اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية، تنضم  

 32الشركة اإلسرائيلية في صنع نظام اعتراض الصواريخ والمقذوفات بواسطة الليزر.

خالل لقائه مع نظيره اإلماراتي محمد بن زايد آل نهيان،   ،جو ز رتيه  إسحق  اإلسرائيليأكد الرئيس   −
إبراهيم" هي إجماع وطني في   "اتفاق  السياسي.  "،إسرائيل"أن   تتفق عليه جميع أطراف الطيف 

" صحيفة  اإلسرائيليةذا  وذكرت  إسرائيل"  أوف  له  تايمز  قال  بن زايد  جسرا    :جو ز رتيأن  بنينا   "لقد 
 33اإلمارات "وطنه الثاني". د  بإمكانه أن يع هأن  ، مشددا  علىه كالنا"بين البلدين نفخر ب جدا   متينا  

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني للصحفيين خالل زيارة رسمية قام بها الرئيس   −
االنتخابات  جو ز رتيه   إسحقاإلسرائيلي   على  إسرائيل  أهنئ  أن  المرحلة  هذه  في  لي  "اسمحوا   :

التي جرت، ونح  البحرين حقا  الناجحة  قيادة   ن في  الجديدة تحت  العمل مع الحكومة  إلى  نتطلع 
الزياني: "نعتقد أنه )نتنياهو(   قالو   أحد الموقعين على اتفاقيات إبراهيم والشركاء الرئيسيين فيها".

 وفي مبادئ اتفاقيات إبراهيم".  ،ما كما ورد في اتفاقيات إبراهيمبالسالم، ال سي    راسخا    يؤمن إيمانا  
 34عهد الزياني بأن البحرين "ستواصل العمل مع الحكومة اإلسرائيلية لترسيخ مفهوم السالم".وت

 6/12/2022 ،الثالثاء

رئيس − مع    ةالفلسطيني  السلطة  أكد  االتفاقيات  أن  العربية،  لقناة  تصريحات  في  عباس،  محمود 
قض كل هذه االتفاقيات وال تراجع عنها، لكنه أشار إلى أن الجانب اإلسرائيلي ين  ،قائمة  "إسرائيل"

الفلسطينية قد تخلي طرفها من هذه االتفاقيات في أي   بتصرفاته. وحذ ر عباس من أن السلطة 
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آخر  لحظة. سياق  سوري   ،في  في  النظام  مع  جيدة  "عالقتنا  السلطة:  رئيس  والوضع ..ةقال   .
 35". ةدخول حماس إلى سوري طبيعي بيننا"؟، مضيفا : "نحن ضد  

مع إعالميي    نخبوي    لقاء  في  عصام الدعليس،    الفلسطيني   لعمل الحكومي د رئيس متابعة ا شد   −
غزة  مدينة  في  الفلسطينية  استطاعت  ،  الفصائل  والعقبات  التحديات  من  بالرغم  أنه  على 

الحكومة تحقيق العديد من اإلنجازات في مختلف األولويات التي وضعتها، ومنها إعادة إعمار  
وحدة باألبراج    429%، بينما تبقى  83رة بواقع  حدة مدم  و   1,260وحدة سكنية من أصل    1,044

يتم   لم  إعمار   السكنية  اللحظة.   ها إعادة  وجود    حتى  إلى  الدعليس  سكنية    1,800وأشار  وحدة 
وحتى العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع    2008بحاجة إلعادة اإلعمار منذ حرب الفرقان  

، أوضح الدعليس،  ا  ألف   58ين البالغ عددهم  وبشأن ملف الموظف   . 2022يوليو  تموز/  غزة في  
 36. % 60% إلى  55أن الحكومة استطاعت رفع نسبة صرف الراتب من  

فتح  − لحركة  الثوري  المجلس  التي عقدت في    ، أكد  العاشرة الجتماعاته  الدورة  أعمال  في ختام 
القتل    رام هللا،  يا  ملزما  للجميع بدم بارد، يجعل من مقاومتنا واجبا  وطن   واإلعدامأن ازدياد وتيرة 

على  الثوري  المجلس  وأكد  عنه،  رجعة  ال  االنخراط    فتحأن    وخيارا  حتميا   مشاركتها في  ستعزز 
كافة،   المواقع  في  الشعبية  التي  و بالمقاومة  المشروعة  الوسائل  بكل  المقاومة  هذه  لتصعيد  تدعو 

الدولي القانون  لنا  أنهم  .كفلها  فتح،  أكدت  الوطنية؛  المصالحة  ملف  للتطبيق  "  وفي  مستعدون 
الجزائر   الشقيقة  رعته  الذي  األخير  واالتفاق  مصر،  الشقيقة  برعاية  الموقعة  لالتفاقات  الفوري 

الشمل، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي    م   والذي تمخض عنه مؤتمر ل  
 37". وااللتزام بالشرعية الدولية الوحيد لشعبنا

وزير   − الدينية وال   األوقاف قال  وقطعان    الفلسطينية   شؤون  االحتالل  جنود  إن  البكري  حاتم  الشيخ 
  ، وأن أربعة آالف2022نوفمبر  / مرة، خالل تشرين الثاني  22المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى 

خالل الفترة  وقتا     47  المسجد اإلبراهيميمنع رفع األذان في    م  بينما ت   ،مستوطن اقتحموا األقصى
  38عن اعتداء قوات االحتالل ومستوطنيه على خمسة مساجد.كشف نفسها، و 

االحتالل   − قوات  قبل  من  عاقلة  أبو  شيرين  الزميلة  اغتيال  قضية  اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  رفعت 
إن هذه الخطوة   لها،  في بيان  ،وقالت الشبكة  اإلسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي.

كشف عن أدلة جديدة تظهر بوضوح أن شيرين وزمالءها    ني تحقيقا  تأتي بعد إجراء فريقها القانو 
تعرضوا إلطالق نار مباشر من قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأن ادعاء السلطات اإلسرائيلية بأنها  

 39ادعاء ال أساس له.، إلطالق النار خالل تبادل   ،تلت شيرين خطأقُ 

اتحاد   − أعضاء  من  وفد  بين  لقاء  إسطنبول  مدينة  السفيرة  شهدت  يرافقه  اإلسرائيلية،  التجارية  الغرف 
المصد   مجلس  أعضاء  وبين  تركيا،  لدى  األتراك ر  اإلسرائيلية  بأن    ت وأفاد .  ين  تركية  صحفية  تقارير 

  ذكرت وفي تصريح صحفي،    شركة.  60شخص من مئة ن من  الوفد اإلسرائيلي الذي يزور تركيا مكوَّ 
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  سنوات.   10"الحدث األكبر" بين البلدين منذ    د  ع لقاء يُ ال أن  ن  إيريت ليليا السفيرة اإلسرائيلية في أنقرة  
إدارة مجلس   إن    Mustafa Gültepe  األتراك مصطفى غل تبه   ين ر  المصد  بدوره، قال رئيس مجلس 

 40"تركيا وإسرائيل هما أقوى العبين في المنطقة". 

".  إسرائيل " اس في  تناول بيان صادر عن وزارة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية حجم تجارة الم  −
من   الخام  األلماس  صادرات  اإلمارات    " إسرائيل " وبلغت  دوالر   10.7حو  ن إلى  خالل    مليون 

يشك ل  2022نوفمبر    /الثاني  تشرين  ما  وهو  صادرات    %14حو  ن،  مجمل  من    "إسرائيل"من 
ون دوالر  ملي  25.7استيراد األلماس الخام بقيمة    . وفي المقابل، تم  خالل تلك الفترةاأللماس الخام  

من إجمالي األلماس الخام المستورد   %21حو  ن، وهو ما يشك ل  "إسرائيل"من اإلمارات إلى    تقريبا  
 41بتصدير األلماس إلى البحرين.  مؤخرا   "إسرائيل"وبدأت  .خالل الفترة نفسها، "إسرائيل"إلى 

  األمنية في الضفة الغربية أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس أنه يتوقع انهيارا  شامال  لألوضاع   −
غزة.  أنواحتمال   قطاع  إلى  طوارئ،    تمتد  إجراءات  "باتخاذ  للجيش  أوعز  إنه  جانتس  وقال 

واالستعداد الحتمال وقوع أحداث تقود إلى تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمجرد ترسيم  
 بالنار، وتصرفات  كشف أنه وقيادة الجيش "يشعران بأن هناك لعبا  ". و حكومة جديدة يكون فيها

 42غير مسؤولة قد تفتح باب جهنم على اإلسرائيليين والفلسطينيين". 
اإلسرائيلي   − الرئيس  انشقاقا    "إسرائيل"إن    جو ز رتيه  إسحققال  من  يهد    خطيرا    تشهد  بتقويضها  د 

عن أمله في أن تصل    جو ز رتيهوفي كلمة أمام مؤتمر السلطات المحلية للحداثة، أعرب    الداخل.
 43موحدة أكثر، ودعا السياسيين والجمهور إلى التصرف بمسؤولية.  80 إلى عامها الـ "يلإسرائ"
ستريت مؤتمرها الرابع عشر، محذرة  من تشكيل "حكومة إسرائيلية هي األكثر    أنهت منظمة جي  −

و  إسرائيل"،  تاريخ  في  الواضح    ت ر أشايمينية  من  أصبح  أنه  بعض و إلى  أن  متزايد  بشكل 
تط األكثر  ستُ الشخصيات  اليوم  اإلسرائيلية  السياسة  في  وسن   رفا   رئيسية  بأدوار  سياسات    كافأ 

المتحدة الواليات  مع  مباشر  صراع  في  التأسيسية    ؛متطرفة  المبادئ  ومع  والقيم  المصالح  بشأن 
 44قراطية اإلسرائيلية. و للديم

سفير   − األوروبي  االتحاد  اتفاق    ؛لديه  "إسرائيل"أبلغ  مسودة  دفع  في  يستمر  لن  التعاون  بأنه 
ورج حت مصادر إسرائيلية أن    .Europol  ووكالة اليوروبول   اإلسرائيليةاالستخباراتي بين الشرطة  

  في األراضي الفلسطينية سيمس    "إسرائيل"لي إلى أن تغيير سياسة  هذا القرار هو تلميح أوروبي أو  
 45، حسبما نقلت عنهم صحيفة هآرتس. "إسرائيل"بالتعاون بين االتحاد األوروبي و

والمنتدى   League of Parliamentarians for Jerusalem عقد وفد من رابطة برلمانيون ألجل القدس −
، في العاصمة البرازيلية برازيليا، اجتماعا  مع  The Latin-Palestinian Forum  الالتيني الفلسطيني 

وأكد تاتو    فلسطينية. ، لبحث سبل دعم القضية ال Enio Tatto  ينيو تاتو إ النائب في البرلمان البرازيلي  
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الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة،   على دعم البرلمان البرازيلي للقضية الفلسطينية، وحق  
 46دعما  للنضال الفلسطيني. 2023  سنة معربا  عن نيته عقد فعاليات خالل  

 7/12/2022 ،األربعاء

قوات االحتالل عقب مطاردته    محمود حامد من بلدة سلواد، بعد أن أعدمته  مجاهد استشهد الشاب   −
أُ  بينما  هللا،  رام  تصدي شرق  خالل  خطيرة،  جروحه  أحدهم  بالرصاص،  مواطنين  خمسة  صيب 

 47. ي اقتحام في مدينة نابلس وقرية كفر عينالمواطنين لعمليت  
بينهم    185"أوقفت القوى األمنية    2019  سنةإنه منذ    لبناني  قال مسؤول أمني −   تم    182شخصا ، 

صدرت    25شخصا  منهم على القضاء، بينهم    165حيل  وأُ   د بدء األزمة االقتصادية".تجنيدهم بع
أحكام ثان    .ا  بحقهم  أمني  مسؤول  نشهد   وأوضح  التي  األولى  المرة  "هذه  برس:  فرانس  لوكالة 

بتُ  الشكل  بهذا  االقتصادية،  توقيفات  األزمة  هو  الرئيسي  "السبب  يكون  أن  مرج حا   العمالة"،  هم 
ان ثم  وتداعيات  الليرة  آخر    هيار  رزق  مصدر  عن  للبحث  لبنانيين  دفع  ما  بيروت،  مرفأ  انفجار 

 48للحصول على عملة صعبة".
  . ( مليون دوالر   82.9)نحو    مليون يورو   80 ـ  أوروبية وفلسطينية اتفاقيات استثمار وتمويل ب   مؤسسات عت  وق   −

 EU – Palestine Business عمال لأل  فلسطين   –عت االتفاقيات على هامش منتدى االتحاد األوروبي  ق  ووُ 

Forum   ُرام هللا، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وشخصيات رسمية فلسطينية  في  قد  األول، والذي ع
 49وأوروبية، وعدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال األعمال من الجانبين. 

اإلسرائيلية تدرس وقف التعامل ن وزارة الخارجية  أ  العبري   صحيفة يديعوت أحرونوت كشف موقع   −
 50. "إسرائيل" ، بزعم انحيازه الشديد ضد  (أوتشا )   مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مع 

اإلسرائيلية   − االنتخابات  منذ  نوعه  من  اجتماع  أول  األبيض  البيت  السياسة    األخيرةعقد  لمناقشة 
لة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض ، بما في ذلك مسأ"إسرائيل"الجديدة في    الحكومةتجاه  

المتطرف، وفقا   اليمين  المسؤولين في اإلدارة األمريكية،    الوزراء من  بحسب ما الثنين من كبار 
 51.العبري  موقع واال ذكر

منظمة   24يضم  ، والذي  "DBIOكشف تقرير جديد صادر عن تحالف "ال تشتري في االحتالل   −
أو  دول  سبع  في  وفلسطينية  من    ،روبيةأوروبية  أكثر  أصول    700أن  وأصحاب  أوروبي  بنك 

مليار دوالر أمريكي في   115وشركات تأمين وصناديق معاشات يمتلكون أسهما  وسندات بقيمة  
 52شركة منخرطة في أنشطة تثير، وفقا  لألمم المتحدة، مخاوف خاصة بشأن حقوق اإلنسان.  50

 8/12/2022 ،الخميس

مواطنين وإصابة آخرين برصاص قناصة االحتالل   3استشهاد  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية   −
جنين.  مدينة  في  بعد   اإلسرائيلي  جنين  من  االحتالل  قوات  بانسحاب  الجزيرة  مراسل  وأفاد 
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وأسيرا   أمن  أعلنت  .فلسطينيا    وشابا    محررا    اعتقالها ضابط  استشهاد ال  كذلك   رابع،  مواطن   وزارة 
 53ل قرب بلدة عابود غرب رام هللا.آخرين، برصاص قوات االحتال   4وإصابة  

ن "سلطة حماس" في قطاع غزة  إ،  لها  في بيان  الفلسطينية،  النقد   سلطةقالت دائرة االنضباط في   −
ال تملك صالحية ترخيص أي مؤسسات مالية أو مصرفية، وبالتالي فإن القرارات األخيرة المتعلقة  

يُ  جديدة  بنوك  سلطة  د  عبتأسيس  وإن  قانوني،  غير  المختصة    إجراء   الوحيدة  الجهة  هي  النقد 
 54بترخيص المصارف واإلشراف عليها وفقا  ألحكام القانون.

أعلنت حركة حماس في قطاع غزة عن إطالق رزمة من المشاريع اإلغاثية، وذلك بمناسبة ذكرى   −
صفا عن رئيس دائرة العمل الخيري بالحركة إسماعيل برهوم أنه  وكالة  ونقلت    .35  الـ  انطالقتها

المشاريع  "وبي ن برهوم أن هذه    .12/2022/ 15الخميس    يومْي دوالر  توزيع مساعدات بمليون    تم  سي
تأتي شكرا  من حماس على صمود أبناء شعبنا وحفاظهم على مشروع المقاومة، وهو واجب على 

 55."الحركة قبل كل شيء في تعزيز الجبهة الداخلية
التي سيح  − المناصب  الليكود وشاس حول  التي يشكلها اتفق حزبا  الحكومة  صل عليها األخير في 

. وحسب االتفاق، يتولى رئيس شاس أرييه درعي، خالل النصف األول من والية  نتنياهو بنيامين  
كذلك اتفق الحزبان على أن يتولى درعي منصب نائب   الحكومة منصب وزير الداخلية والصحة. 

وزار  على  شاس  وسيحصل  الحكومة.  والية  طوال  الحكومة  الرفاه رئيس  ووزارة  الدينية  الخدمات  ة 
 56تعيين وزيرين آخرين من شاس في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.   واألمن االجتماعي. وسيتم  

مقاطعة   − األوروبي  االتحاد  من  اإلسرائيلية  اليسار  ومنظمات  السالم  حركات  من  مجموعة  طلبت 
اقتصادية في المستعمرات، ويمارسون أعمال  رجال األعمال اإلسرائيليين، الذين يطورون مشاريع  

وطلبت    استغالل وتنكيل، ويضطهدون عمالهم الفلسطينيين أو يسهمون في النشاط االستيطاني.
رجال األعمال الذين يضطهدون الفلسطينيين؛ بمنعهم    المنظمات اتخاذ إجراءات عقابية فعالة ضد  

 57هم في أوروبا. من دخول أي دولة أوروبية أو تسويق بضائعهم ومنتجات
  ، في بريطانيا  Arab Organization for Human Rightsتقدمت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان   −

بشكوى إلى المحكمة الجنائية  ،  William Schabas  عبر فريق قانوني يقوده البرفسور وليام شاباس
سياسيون   ؛الدولية يقودها  التي  األقصى  المسجد  على  المنهجية  االعتداءات  وعسكريون    حول 

 58في مسعى واضح لفرض واقع جديد تمهيدا  لبناء ما يسمى الهيكل. ،ومستوطنون 
كال   − كولين  السياسية  للشؤون  األمريكية  الدفاع  وزارة  وكيل  هيئة    Colin Kahlبحث  رئيس  مع 

التزام الواليات المتحدة بضمان التفوق العسكري النوعي    هرتسي هليفي األركان اإلسرائيلي المنتخب 
بيان    ،وجاء  أبيب.  لتل األمريكيةلفي  الدفاع  بين    ،ون غالبنتا  ،وزارة  المستمرة  "الشراكة  أكد  أنه 

أشار إلى الجهود  و الطرفين وتمسك الواليات المتحدة بضمان القدرات العسكرية النوعية إلسرائيل"،  
 59األمريكية واإلسرائيلية المستمرة "لمواجهة المخاطر التي تمثلها إيران". 
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هية األردنية الفلسطينية األصل سالم دقاق صاحبة مطعم "بيت مريم" في دبي بجائزة  فازت الطا −
  " Bib Gourmandالشرق األوسط، باإلضافة إلى جائزة "بيب غورمان    منطقةأفضل طاهية في  
ميشالن دليل  سجلته   Michelin Guide  من  الذي  التصويت  بعد  اإلعالن  هذا  وجاء  العالمي، 
أفضل   وشمال  مطعما    50أكاديمية  األوسط  الشرق  منطقة  في   Middle East & Northفريقياإ 

Africa’s 50 Best Restaurants،  60من نخبة رواد قطاع المطاعم في المنطقة.  250والتي تضم 

 9/12/2022 ،الجمعة

مهلة  − على  حصل  نتنياهو  بنيامين  المكلف  الوزراء  رئيس  أن  اإلسرائيلية  الحكومة  رئاسة  أعلنت 
إسحق    21/12/2022حتى   الرئيس  وافق  إذ  جديدة،  حكومة  بتمديد   جو ز رتيه لتشكيل  طلبه  على 

لتشكيل حكومة، وقال حزب الليكود    يوما    28أمهل نتنياهو    جو ز رتيهوكان    أيام إضافية.  10المهلة  
 61إن طلب التمديد جاء بسبب تأخر االتفاق على أدوار شركائه في االئتالف الحاكم الجديد.

اليمعضو  قال   − المتطرف  الكنيست  غفيريني  بن  مع    ،إيتمار  مقابلة  العامة   13القناة  خالل 
عليها المستعمرات،  المقامةاألراضي المحتلة    ، إنه سيمحو السلطة الفلسطينية، وسيضم  اإلسرائيلية

وال   سلطة  دون  لكن  بهم"،  خاصة  "تجمعات  في  بأنفسهم  أمورهم  ليديروا  الفلسطينيين  وسيترك 
غفيروكشف    امتيازات. إرسال ع  بن  مسؤوليتها  تكون  للهجرة،  وزارة  استحداث  في  تفكيره    ن 

الفلسطينيين إلى دول أوروبا، التي ترغب باأليدي العاملة، وفي المقابل جلب المزيد من اليهود،  
وعب ر عن حلمه    طالب بتقاسم المسجد األقصى مع المسلمين،و رافية،  جلمقاومة التغييرات الديمو 

 62. ريبا  في بناء "الهيكل" المزعوم ق
رئيس   − عباس  يةفلسطين ال  السلطةقال  األولى    ،محمود  الصينية  العربية  القمة  خالل  كلمته  في 

الرياض  يؤمن بحل    :المنعقدة في  إسرائيل  لوجود شريك في  األيام  هذه  نفتقد  الدولتين على    "إننا 
ال المبادئ  وهي  واإلرهاب،  العنف  ونبذ  الموقعة،  واالتفاقيات  الدولية،  الشرعية  نحن  أساس  تي 

المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ال    ملتزمون بها ونعمل بموجبها"، داعيا  
 63تعترف بهذه المبادئ والقيم.

في مقابلة مع وكالة األناضول، إن بالده "ستواصل   ،الشاللدةقال وزير العدل الفلسطيني محمد   −
 64جرائمها أمام المحاكم الدولية واإلقليمية".المضي قدما  لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها و 

على   − يزيد  ما  وثقت  إنها  الحقوقية  العدالة"  أجل  من  "محامون  مجموعة  اعتقال    500قالت  حالة 
الغربية،  واستدعاء الضفة  في  الفلسطينية  السلطة  أمن  أجهزة  قبل  بداية    من    . 2022سنة  منذ 

ال هذه  استمرار  أن  لها،  بيان   في  المجموعة،  والمالحقة  وأضافت  السياسية  االعتقاالت  من  حالة 
 65األمنية يسهم في ارتكاب المزيد من جرائم انتهاك حقوق اإلنسان. 

شمالي قطاع    ، لمعدات عسكرية من تصنيع محلي، في مخيم جباليا   افتتحت كتائب القسام معرضا   −
ال   . غزة  األجيال  "لتعريف  يأتي  المعرض  إن  أبو عسكر،  القيادي في حماس محمد  فلسطينية  وقال 
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  2000بالصناعات العسكرية التي أنتجتها كتائب القسام في مراحل تطورها منذ انتفاضة األقصى عام  
اآلن".  المقاتلين   وحتى  وعرق  الشهداء  بدماء  ُأنتج  اليوم،  ترونه  "ما  عسكر:  أبو  هذه  ...  وأضاف 

 66الل اإلسرائيلي". المراكمة من القوة بكل صورها إنما هي استعداد لمعركة فاصلة قادمة مع االحت 
في البلدة القديمة   عسكريا    عرضا    م عشرات المسلحين من مجموعة "عرين األسود" الفلسطينيةنظ   −

مدينة   بنادقهم".نابلسمن  "وحدة  فيها  أعلنوا  المسلحين    ،  عشرات  العسكري  العرض  في  وشارك 
المجموعة. المجم  المقنعين بزي  موحد، وع صبات تحمل شعار  باسم  بيانا  وتال متحدث  قال   وعة 

المقاومة جميعا  إ  ؛فيه أبناء فصائل  المجموعة  "منتسبي  العرين قد ...  ن  نقول لكل من يظن أن 
 67رغم الجراح". انتهى إنكم واهمون... العرين ما زال صامدا  

مشروع قانون لتغيير صالحيات الشرطة اإلسرائيلية، وينص على أن    عوتسماه يهوديت قدم حزب   −
وجاء    له مباشرة.  وأن مفتشها العام سيكون خاضعا    ،سيقرر سياسة الشرطةوزير األمن القومي  

عن ميزانية الشرطة، وأنها ستُقرر   في نص مشروع القانون أن وزير األمن القومي سيكون مسؤوال  
 68بمعزل عن قانون ميزانية الدولة.

الرياض" − "إعالن  التي    ،أكد  األولى  الصينية  العربية  القمة  ختام  في  صدر  استضافتها  الذي 
د اإلعالن على أن  وشد    قضية مركزية في الشرق األوسط.  السعودية، أن القضية الفلسطينية تظل  

الدولتين"، من خالل إنهاء   عادل ودائم لها على أساس "حل    القضية الفلسطينية تتطلب إيجاد حل  
اإلسرائيلي   المستقل  لألراضياالحتالل  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  حدود  الفلسطينية،  على  سنة ة 

 69لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.  ، وذلك وفقا  "القدس الشرقية"، وعاصمتها 1967

ال − التعاون لدول الخليج العربية في دورته  البيان الختامي للمجلس األعلى لمجلس  التي    43ـ  أكد 
الفلسطي  القضية  مركزية  من  الثابتة  مواقفه  على  الرياض،  السعودية  العاصمة  في  نية،  عقدت 

منذ   المحتلة  الفلسطينية  األراضي  جميع  على  الفلسطيني  الشعب  لسيادة  ، 1967  سنة ودعمه 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها   ، وضمان حقوق الالجئين، وفق  "القدس الشرقية"وتأسيس الدولة 
لدول  ن المجلس األعلى الجهود التي تبذلها اوثم    مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية.

الفلسطيني،  الشمل  ولم   الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  الستعادة  الوطنية  المصالحة  لتحقيق  العربية 
  70وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

دعم بالده لنيل فلسطين العضوية    Xi Jinping  الصين الشعبية شي جين بينغ   جمهورية أكد رئيس   −
في كلمته، في القمة العربية الصينية المنعقدة في  وقال الرئيس الصيني    الكاملة في األمم المتحدة.

الرياض  السعودية  حدود    :العاصمة  على  السيادة  كاملة  فلسطينية  دولة  إقامة  بثبات    67"ندعم 
الشرقية".  القدس  تهم    ،قائال    وأضاف  وعاصمتها  الفلسطينية  القضية  في    إن  واالستقرار  السالم 

للبشر  األخالقي  الضمير  وتضع  األوسط،  الظلم  الشرق  يستمر  أن  يمكن  وال  المحك،  على  ية 
على   المساومة  تجوز  وال  مسمى،  غير  أجل  إلى  الفلسطيني  الشعب  منه  يعاني  الذي  التاريخي 
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وأشار الرئيس الصيني إلى ترحيب بالده بالتقدم المهم األخير الذي   الحقوق الوطنية المشروعة. 
  71حققته الجهود لدفع المصالحة الداخلية الفلسطينية.

لدى    "إسرائيل"فير  اطع سفراء في األمم المتحدة لدول أوروبية جولة في حائط البراق نظمها سق −
وذكر موقع   ، بالتعاون مع سفيرة اإلمارات في األمم المتحدة النا نسيبة.األمم المتحدة جلعاد إردان
ألوروبي  أن مقاطعة هذه الجولة "التعليمية" جاءت بإيعاز من االتحاد ا  صحيفة يديعوت أحرونوت 

ألن الجولة جرت في البلدة القديمة في القدس المحتلة التي يقع حائط البراق    ؛"ألسباب سياسية"
سفراء    فيها. األوروبي  االتحاد  من  بإيعاز  الجولة  هي    أربعوقاطع   ، وسلوفينيا  ،إيطاليا دول، 

صربيا،    ،ورومانيا من  المتحدة،  األمم  في  سفراء  سبعة  الجولة  في  وشارك  هاييتي،  و ومولدوفا. 
 72وجورجيا.  ،بيليزو كوستاريكا، و تايالند، و سييراليون، و 

 10/12/2022 ،السبت

  فلسطيني.   6,500حو  ن   2022قوات االحتالل اعتقلت منذ مطلع    إن  الفلسطيني قال نادي األسير   −
العالمي لحقوق اإلنسان، إن من بين األسرى    له  وقال النادي، في بيان امرأة    153بمناسبة اليوم 

فلسطيني يقبعون في    4,700ا يزال  موبحسب البيان فإنه   ، بعضهم جرى اإلفراج عنهم. فال  ط   811و
توقيف وتحقيق إسرائيليا    سجنا    23 بينهم  ومركز  وقاصرا ، و  150أسيرة، و  34،  معتقال     835طفال  

 73فلسطينيين.  أمر اعتقال إداري بحق   2,134. وخالل الفترة نفسها، صدر إداريا  
مبعوثة   − ضد    ميةأمبدأت  االحتالل  جرائم  من  للتحقق  المحتلة  فلسطين  إلى  األطفال    زيارتها 

  والبحث في إمكانية ضم    ،الفلسطينيين، تمهيدا  لرفع نتائجها التي ستتوصل إليها إلى األمم المتحدة
 74الكيان اإلسرائيلي إلى القائمة السوداء للدول التي تستهدف األطفال وتؤذيهم وتنتهك حقوقهم. 

الج − ساخنبدأ  "شتاء  بعنوان  مفاجئة  مناورة  اإلسرائيلي  يوم  ،  "Hot Winter  يش  حتى  ستستمر 
آالف    8وأوضح المتحدث العسكري أن    ، على الجبهة الشمالية مع لبنان.13/12/2022  الثالثاء

 75استدعاؤهم للمشاركة في المناورة. آالف جندي احتياط تم   5جندي نظامي، و

 11/12/2022 ،األحد

مرات بين    6في تقرير لها: إن عدد مقتحمي المسجد األقصى قد تضاعف  ،  آرتسقالت صحيفة ه −
 76. 2021 سنةفي  34,798إلى  2009 في سنة 5,658، وارتفع من 2021و  2015ي سنت  

سمع خاللها  خاصة بـ"فرقة غزة"، وسيُ ، بدأ الجيش اإلسرائيلي مناورة عسكرية على جبهة قطاع غزة −
 77ركات لقوات الجيش والعربات العسكرية على حدود القطاع.الحظ تحأصوات انفجارات، حيث يُ 

النائب   − التشريعي  في  قال  هللا  الفلسطيني  المجلس  رام  في  العليا  اإلدارية  المحكمة  إن  دراغمة  أيمن 
منذ   التشريعي  المجلس  لنواب  المقطوعة  الرواتب  بصرف  ورد  2019  سنة قضت  الذي  ،  الطعن  ت 

 78نائب إلى تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا  أن العبرة في تنفيذ القرار. ودعا ال   تقدمت به الحكومة للمحكمة. 
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، إنه "وضع  Midea  في مقال نشره موقع ميدا  ،يتسحاق بريك، قائد الكليات العسكرية األسبققال   −
يده على أهم القرارات التي خلقت فجوات ال يمكن سدها بين القوات العاملة، ومنها تقصير مدة 

ومدة العسكرية  القوات    الخدمة  في  الجنود  عدد  ونقص  مهنية  ضحالة  عن  أسفر  ما  التدريب، 
فضال   القتالي،  الدعم  ومواقع  لمعظم    القتالية  الجيش  طرد  عقب  الوظيفي،  األمن  انعدام  عن 

الضباط ألسباب إدارية غير مقنعة، ما تسبب بأضرار ال تحصى، وما زالت تتعمق حتى يومنا  
ال األفراد  شعبة  رئيس  عن  ونقل  رايخيلهذا".  إيتمار  بحلولItamar Reichel  سابق  أنه    سنة   ، 

 79. من خبرتها المهنية %55ستفقد القوات الجوية   2026
طلقة رصاص كانت في  آالف    5زعمت سلطات دولة االحتالل اإلسرائيلي إحباط قواتها تهريب   −

" موقع  ووفق  الغربية.  الضفة  إلى  بح0404طريقها  كانت  الذخيرة  أن  إلى  أشار  العبري،  وزة  " 
ين من الداخل الفلسطيني المحتل، وهما يحمالن "الهوية اإلسرائيلية"، حيث جرى اعتقالهما  شخص  

 80وتحويلهما للتحقيق. 
أوصى المؤتمر الوطني األول لمناهضة األبارتهايد، الذي نظمته دائرة مناهضة الفصل العنصري  −

ومجلس   األهلية،  المنظمات  شبكات  مع  بالتعاون  التحرير،  منظمة  وحركة في  اإلنسان،  حقوق 
الختامي،    االستثمارات المقاطعة وسحب   بيانه  العدل، في  )بي دي أس(، ووزارة  العقوبات  وفرض 

األبارتهايد   لمناهضة  عالمية  لجبهة  تؤسس  ودولية  وعربية  وطنية  تحالفات  تشكيل  بضرورة 
 81ية الصهيونية. اإلسرائيلي، والقيام بحمالت لمنع إصدار قوانين تحظر مناهضة االحتالل والعنصر 

قامت جهات دينية متطرفة من التيار الصهيوني الديني بإزالة الالفتة التي تمنع اليهود من دخول  −
 82باحات المسجد األقصى، وإقامة الصلوات فيها، ووضعت الفتات جديدة "تبارك" هذا الدخول. 

على تويتر، إن    ه حساب   قال وزير الدولة للتجارة الخارجية اإلماراتي ثاني الزيودي، في تغريدة على  −
البلدين، والتي   " إسرائيل " ي اإلمارات و حكومت   اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة بين  صادقتا على 

على  ستُ  الرسوم  تخفض  أو  المنتجات.96لغي  من  ستحفز    %  "االتفاقية  أن  الزيودي  وأضاف 
كا  رئيسية  بقطاعات  التعاون  فرص  من  المزيد  ستخلق  إذ  التجاري  المتجددة االزدهار  لطاقة 

"لقد زادت التجارة البينية غير    قائال : وتابع الوزير اإلماراتي    والتكنولوجيا المتقدمة واألمن الغذائي". 
 83مليار دوالر".  2مسجلة    2022األولى من   9  % في األشهر الـ 114النفطية بين اإلمارات وإسرائيل  

من الدول أرسلت تحذيرات إلى تل أبيب إن عددا     ،كان(مالرسمية )  اإلسرائيلية قالت هيئة البث   −
المرتقبة   اإلسرائيلية  الحكومة  سياسات  على  المتطرف  الديني  اليمين  لقوى  المحتمل  التأثير  من 

ن وضع خطوط حمراء  برئاسة بنيامين نتنياهو، وشمل ذلك تحذيرا  قويا  من الواليات المتحدة تضم  
لنتنياهو أن هناك خط    وبحسب الهيئة، فإن اإلدارة  أمام الحكومة المقبلة. ين  األمريكية أوضحت 

،  "إسرائيل"ين يجب على حكومته عدم تجاوزهما؛ وهما ضم  مناطق من الضفة الغربية إلى  أحمر  
 84وتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى.
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 12/12/2022 ،اإلثنين

ال − خالل  الحركة  أولويات  عن  هنية  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  مرحلة كشف 
في خطاب   ، وأشار هنية   المقبلة، وعلى رأسها القدس والمقاومة واألسرى ووحدة الشعب الفلسطيني. 

إلى أن حماس تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة   ، 35ـ  متلفز له بمناسبة ذكرى انطالقة حماس ال
والعودة التحرير  طريق  واأل ونو  .  على  التحرير  مرحلة  هي  القادمة  المرحلة  أن  إلى  هنية  مع ه  مل 

لت  العمل وإنجاز المشروع على أرض فلسطين، مشيرا  إلى أن الشعوب العربية في مونديال قطر حو 
 85إلى صفعة، وأكدت أن الكيان الصهيوني جسم غريب وليس صديقا  وال حليفا .   " صفقة القرن " 
  حماس واستدعت آخرين، وحذرتهم من تنظيم أي حركة  اعتقلت السلطة الفلسطينية مسؤولين في   −

. وقالت هيئة البث الرسمية اإلسرائيلية  35ـ  تجمعات في الضفة الغربية بمناسبة انطالقة حماس ال
كان( إن "تصرف السلطة جاء في إطار السيطرة على مجريات األحداث في الشارع الفلسطيني  م)

ت بكل  إن "السلطة قررت منع تلك االحتفاال  ةيئلله. وقال مسؤولون في رام هللا  "في الضفة الغربية
استدعاء    ثمن، وإنها دفعت بالقوات األمنية في عملية واسعة النطاق في نهاية هذا األسبوع، وتم  

 86العشرات من نشطاء حماس البارزين من جميع أنحاء الضفة الغربية لالستجواب".
المالكيسل   − رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  المتحدة    ،م  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة 

تقريرا  مفصال   ،  Virginia Gamba  نية باستهداف األطفال في النزاعات المسلحة فرجينيا غامباالمع
المالكي، لدى استقباله غامبا في مقر الخارجية، إن    األطفال".  عن "جرائم االحتالل بحق   وقال 

طفال  منذ بداية العام، منهم من أعدم برصاص جيش    52"قوات االحتالل أعدمت ما يزيد على  
 87الحتالل وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون أو نتيجة لإلهمال الطبي". ا

إن استشهاد الطفلة    قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال عايد أبو قطيش  −
 88. 2022سنة  منذ مطلع    61رفع عدد الشهداء من األطفال إلى  ؛  2022/ 12/ 11في    جنى زكارنة 

في ضائقة اقتصادية، وارتفع عدد العائالت الفقيرة بنحو    " إسرائيل " من ُربع سكان  يعيش أكثر   −
ألف عائلة تعاني من   830جائحة كورونا. وبلغ عدد العائالت الفقيرة    بداية ألف عائلة منذ    131

وتشكل   اقتصادية  وفقا  27.7ضائقة  العائالت،  من  عن    %  الصادر  السنوي  البديل  الفقر  لتقرير 
تعيش في حالة انعدام    "إسرائيل"عائلة في    680,475وجاء في التقرير أن    ."Latet  ت منظمة "التي

 89تعيش في حالة انعدام أمن غذائي شديد. عائلة   825,312أمن غذائي، بينها 
حالة اعتقال واستدعاء لدى أجهزة السلطة    142رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين قرابة   −

الـ  كة  حر في الضفة، لطالب وعناصر من   اللجنة   48حماس خالل  في بيان    ، ساعة. وبي نت 
لمنازل،    اقتحاما    18تمديد اعتقال، و   13استدعاء، و   78، و سياسيا    اعتقاال    27، أنها رصدت  لها 

 90اعتداءات على النساء إحداها ما زالت في المشفى.   6و 
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حاولة فلسطينية  م  المملكة المتحدة ستصوت ضد    إن  ، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال   −
األمم   في  اإلسرائيلي  االحتالل  بشأن  الدولية  العدل  محكمة  من  استشاري  رأي  على  للحصول 

،  "إسرائيلـ"أمام غداء العمل السنوي لألصدقاء المحافظين لله  في خطاب    ،قال سوناك. و المتحدة
وقال    زعمه.حسب    ،الدولتين"  إنه سيعارض أي إجراءات من شأنها "اإلضرار بعملية السالم وحل  

وبوريس  ،  Theresa May  ، وأشاد بأسالفه تيريزا ماي2023خالل سنة    "إسرائيل"كذلك إنه سيزور  
 91."إسرائيل"على التزامهم المبدئي بدعم  Liz Truss وليز تراس، Boris Johnson جونسون 

 13/12/2022 ،الثالثاء

ل − صفوفها  توحيد  جنين  مخيم  في  للمقاومة  العسكرية  األجنحة  وتصعيد أعلنت  االحتالل  مواجهة 
المقاومة، داعية المجموعات المسلحة في أنحاء فلسطين؛ إلى "العمل المشترك دفاعا  عن شعبنا  

المقاوم". والجهادي  النضالي  جنين"  ومشروعه  "كتيبة  نظمته  تأبيني  مهرجان  خالل  ذلك    ، جاء 
يوما    40بمناسبة مرور    ،بمشاركة كتائب شهداء األقصى، وكتائب القسامو تابعة لسرايا القدس؛  ال

 92على استشهاد قائد "كتيبة جنين"، فاروق جميل سالمة.
للكنيست على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس    ةصادقت الهيئة العام  −

ومعارضة   ،في الكنيست   عضوا    62؛ وذلك بتأييد  حزب شاس أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرا  
قانون يسمح بتوسيع صالحيات وزير األمن القومي إيتمار بن غفير، إلحكام  صادقت على  و   .53

ومعارضة   ،في الكنيست   عضوا    61سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد  
لتعيين    تيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيدا  صادقت الهيئة على إجراء تعديل تشريعي يُ و   .53

عن "وحدة تنسيق عمليات   الصهيونية الدينية ومسؤوال    حزب  عن  من يكون ممثال  وزير في وزارة األ
 93."الحكومة )اإلسرائيلية( في المناطق المحتلة

فلسطين" − في  العدالة  أجل  من  "محامون  مجموعة  بيان   ،قالت  االستدعاءات   لها،  في  تتابع  إنها 
ي الضفة الغربية، وتزايدت خالل ف 2022كانون األول/ ديسمبر واالعتقاالت التي بدأت منذ مطلع 

ناشطين وطلبة جامعيين بالتزامن مع ذكرى انطالق حركة   ساعة الماضية بشكل خاص، بحق    24
وأوضحت المجموعة أن هذا العام حقق أرقاما  قياسية في حاالت االعتقال واالستدعاء    حماس.

المعاملة وسوء  على    ؛والتعذيب  يزيد  المعتقل  500بما  لها  تعرض  تشهده  حالة  لم  نحو  على  ون، 
 1994.94 سنةفلسطين منذ قدوم السلطة الفلسطينية 

من    استطالع   نتائج   تر ا ش أ  − األخير  الذي  2022  سنة الربع  للبحوث  ،  الفلسطيني  المركز  أجراه 
إلى تغير محدود في توازن القوى الداخلي لصالح    ، 2022/ 12/ 10-7خالل    السياسية والمسحية 

ال ترك    ؛ حماس حركة   الضفة  في  رئيس و غربية.  ز  شعبية  الفلسطينية   هبطت  محمود    السلطة 
مئوية   درجات  عدة  الضفة.   خصوصا  عباس  عباس  وبلغت    في  أداء  عن  الرضا  %  23نسبة 
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الرضا   عدم  ونسبة  استقالته 75و   ، % 73فقط  يريدون  و %  عامة  69  يريد.  انتخابات  إجراء   %
ولكن   ذلك 63جديدة،  حدوث  يتوقعون  ال  و ال ا و   . %  عباس  بين  هنية نتخابات  يفوز    ؛ إسماعيل 

% فقط، لكن مروان البرغوثي 36ويحصل عباس على    ،% من أصوات المشاركين 54هنية بـ  
بـ   هنية  على  مقابل  61يتفوق  محمد  .  % %34  بين  المنافسة  كانت  يحصل   ؛وهنية   ةاشتي ولو 

على   وهنية على  31اشتية  كافة و   %.%60  بمشاركة  اليوم  برلمانية جديدة  انتخابات  جرت  لو 
انتخابات  القو  في  شاركت  التي  السياسية  التابعة ؛  2006ى  واإلصالح  التغيير  قائمة  تحصل 

على   على  34لحماس  وفتح  على  %34،  مجتمعة  األخرى  القوائم  كافة  وتحصل   ،%10 ،%
 قطاعتبلغ نسبة التصويت لحماس في  و % أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.  21وتقول نسبة من  

 %.38% ولفتح  26ة فتبلغ نسبة التصويت لحماس  في الضف   أما%.  30% ولفتح  43غزة  
األخرى،   الداخلية  األوضاع  أو  ت  ر اشأوفي  اتفاق  أن  يعتقد  فقط  الجمهور  ربع  أن  إلى  النتائج 

التشاؤم حول مستقبل    إعالن وتزيد نسبة  فتح وحماس،  بين  فلسطينية  لمصالحة  الجزائر سيؤدي 
مجلس أعلى للقضاء برئاسته نظرة    ينظر الجمهور لقرار عباس بتشكيلو %.  70المصالحة عن  

مرسوم ال% في  72  يرى فيما    ،إذ يرى واحد من كل خمسة فقط أنه يهدف لتقوية القضاء  ؛سلبية
القضاء الستقالل  ملف  و .  إضعافا   الرئيس  في  دور  64يعتقد    ،عرفات ياسر  اغتيال  بوجود   %

 . %50 بنسبة "إسرائيل"أو بالتعاون مع  ،% 14 بنسبة لطرف فلسطيني في وفاة عرفات، إما لوحده
مؤيدة  ال النتائج    ت ر ا ش وأ  األغلبية  لتصبح  مسلحة  النتفاضة  العودة  تأييد  نسبة  في  كبير  رتفاع 

مقارنة    ، قطاع غزة في    % 84  ، % تشكيل مجموعات مسلحة مثل "عرين األسود" 72فقد أي د    ؛ لها 
وكان  الضفة في    % 65  ـ ب  ضد  79،  وأ   %  أنفسهم  المسلحة  المجموعات  أعضاء  سلحتهم  تسليم 

الفلسطينية  وقال  للسلطة  يحق  87،  ال  إنه  المجموعات    %  أفراد  اعتقال  الفلسطينية  للسلطة 
نتائج  ال وتشير  .  % انتشار المجموعات المسلحة لمناطق أخرى في الضفة 59، وتوقع  المسلحة 

الدولتين يصاحبه ارتفاع ملموس في نسبة االعتقاد بأن   هبوط ملموس في نسبة تأييد حل    إلى 
 لم يعد عمليا  أو ممكنا  بسبب التوسع االستيطاني.     لحل  هذا ا 

إنهم استعادوا الكثير من الثقة بالشعوب العربية بعد رؤية    ،%66  ،الفلسطيني  ل ثلثا الجمهوراقو 
بعد خيبات األمل من التطبيع العربي  ،  أثناء مباريات كأس العالم في قطر   في  التضامن العربي

 95.سهم في تحسين مكانة قطر الدوليةأ% إن المونديال 68وقال ، الكيان الصهيونيمع 
المصالح   − بين  التوازن  من  حالة  بإحداث  نتنياهو  بنيامين  المكلف  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تعهد 

"لن يتوقف )إنتاج( الكهرباء يوم السبت كما هو  :  نتنياهو أمام الكنيست   وقال  الدينية والعلمانية.
طئ مفتوحة للجميع كما هو الحال اآلن. سنحافظ على الوضع  . وستكون الشوامعمول به حاليا  

لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات قانون    "سيعيش الجميع وفقا  :  وقال نتنياهو  الراهن".
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استثناء". دون  إسرائيل  مواطني  جميع  تحتضن  دولة  ستكون  لكنها  "لقد    قائال :  وأضاف  ديني. 
 96القومي وطريق اليمين الليبرالي، وهذا ما سنفعله".طريقنا، طريق اليمين  خبنا لشق  انتُ 

في   − والليبراليين  اليسار  نشطاء  من  عدد  الخارج.    "إسرائيل"أعلن  إلى  جماعية  هجرة  تنظيم  عن 
فعل   ردود  المبادرة  هذه  ولقيت  المتحدة.  الواليات  في  تعاونية  قرية  لهم  تقام  أن  أحدهم  وعرض 

بالخيانة، و غاضبة في اليمين اإلسرائيلي، بل كان هنا "غرورا  يساريا     رأوهاك من اتهم أصحابها 
وقال قادة الحركة إن نحو ألف شخص    تقليديا ، فأنتم تحسبون أنكم الوحيدون الذين خلقتم للقيادة".

لوا لهذه الحملة وهذا كاف  لبدء تنفيذ المشروع، لكنهم يطمحون للوصول إلى   آالف شخص    10سج 
 97حتى يكون مشروعا  ناجحا . 

نتنياهو،  قدم  − بنيامين  برئاسة  المقبلة،  اإلسرائيلية  الحكومة  لتشكيل  تسعى  التي  اليمين  أحزاب  ت 
جرى   التي  الغربية،  الضفة  شمال  في  حوميش  مستعمرة  إقامة  إعادة  إلى  يهدف  قانون  مشروع 

ويسعى مشروع   .2005  سنة إخالؤها في إطار خطة االنفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة في  
لسماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية" في المنطقة التي كانت المستعمرة مقامة القانون إلى "ا 

 98بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتلعت" في إطار خطة االنفصال.   فيها، "والسماح الحقا  
أعلنت إحدى شركات إنتاج األسلحة اإلسرائيلية االنتهاء من سلسلة تجارب لمنظومات دفاعية عن   −

نيوز أنه خالل التجارب، اعترضت المنظومة المثبتة   24وذكر موقع قناة آي  الجنود المدرعة.   ناقالت 
" تهديدات مضادة للدبابات بسيناريوهات مختلفة، والتي من  Eitan  على ناقالت الجنود المدرعة "إيتان 

مستقبال   المنظومة  تواجهها  أن  دفاعي   . الممكن  نظام  عن  يدور  الحديث  أن  التقرير  فعال    وأوضح 
 99التهديدات من أبعاد مختلفة في مساحات مفتوحة ومبنية.   درجة ضد    360ومتطور، يوفر تغطية  

أجبرت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة ثالثة فلسطينيين على دفع نحو ثالثة ماليين  −
 نهم.ألف دوالر( لصالح مستوطن إسرائيلي، بزعم اعتدائهم عليه بعد خالف بي  881نحو  شيكل )

، وُرفع إلى محكمة الصلح التي  2015إلى أن "الحدث وقع عام  ،  العبرية  7  العامة  وأشارت القناة
 100حكمت بمبلغ تعويضي بنحو ثالثة ماليين شيكل لصالح المستوطن". 

بتهمة "التجسس العسكري" في   ؛شخصا    44كشفت وسائل إعالم تركية أن الجهات األمنية اعتقلت   −
معلومات عن فلسطينيين    همون المت    نقل  . حيث ت التركية وشرطة إسطنبولعملية نظمتها المخابرا

 101الموساد اإلسرائيلي مقابل أموال.جهاز إلى 

إيست مونيتور − أثبت أن  تحقيقا    Middle East Monitor – MEMOميمو    -  نشر موقع ميدل   ،
لت رحالت  ين"، مو  مجموعة اللوبي المؤيدة لـ"إسرائيل"، والمعروفة باسم "أصدقاء إسرائيل المحافظ

وأظهرت السجالت التي  خارجية ألعضاء البرلمان البريطاني على مدى السنوات العشر الماضية.
لة كليا  أو جزئيا  تقد ر بقيمة إجمالية تبلغ   ألف    367كشفها التحقيق، أن "رحالت المجموعة الممو 

إسترليني دوالر[  449.7]نحو    جنيه  "2012منذ عام    ألف  وأن  وافقوا نائ   713"،  أو سابقا   با  حاليا  
 102رحلة مدفوعة التكاليف كليا ".  3,100على أكثر من 
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غزة يحيى السنوار إن الحشد الكبير في مهرجان انطالقة الحركة قطاع  قال رئيس حركة حماس في   −
الغربية الضفة    وأكد أن حملة االعتقاالت األخيرة في .  غزة، هو مقدمة الطوفان الهادرفي    35  الـ 

د السنوار على أنه   مؤشٌر على أن "قيادة التنسيق األمني مصرة على السير في النفق المظلم". وشد 
"ال يمكن ألحد أن يفرض علينا شروط الرباعية باالعتراف بالكيان، وهذا لن يحدث أبدا ، ولو ُأبدنا 

د السنوار على أن الشرعية الدولية وقرار  نصف شعبنا "ولن نلتزم ات الرباعية ال تُ عن ب كرة أبينا". وشد 
وبشأن ملف األسرى، قال: "سنمهل االحتالل وقتا  محدودا  إلتمام هذه الصفقة، وإال سنغلق   بها". 

 103ملف الجنود األربعة إلى األبد، وسنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا بإذن هللا".

أركان  − هيئة  قائد  الضيف  كتائب   قال  محمد  صو ،  القسام  كلمة  مهرجان  في  خالل  مسجلة  تية 
الـ حماس  حركة  غزة:    35  انطالقة  كل  "في  ولتفتح  الجبهات  كل  ولتلتئم  الرايات  كل  فلتتوحد 

  وتوجه الضيف لقيادة العدو  ."الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين
بقوله:    اإلسرائيلي ال"وجمهوره  أباؤكم  عجز  لقد  أرضنا  عن  الغرباء  قمة أيها  في  وهم  مؤسسون 

اليوم   فأنتم  هويتنا  طمس  أو  شعبنا  استئصال  عن  الخبيثة  الصهيونية  لفكرة  وانتمائهم  جبروتهم 
آباؤكم فيه  فشل  فيما  تنجحوا  أن  من  وأجبن  أخرى،    ."أعجز  ناحية  الشعب من  الضيف،  دعا 

الموجعة الضربات  من  المزيد  وتوجيه  المقاومة  لتصعيد  الغربية  الضفة  في  لالحتالل    الفلسطيني 
 104اإلسرائيلي، مؤكدا  أنهم "رأس حربتنا في مواجهة هذا المحتل المجرم".

الظل   − "وحدة  االنطالقةكشفت  القسام خالل مهرجان  كتائب  عن رقم  ،  حماس  لحركة   35الـ  " في 
 Hadar Goldin .105 بندقية الجندي اإلسرائيلي األسير لديها هدار غولدن

العامل يخسر ثلث أجره مقابل تصريح العمل، أن  جيش    نصري أبو  الفلسطيني  أكد وزير العمل −
ما    ا  ، أي أن اقتصادنا الفلسطيني يخسر سنوي دوالر(  876-730)نحو    شيكل  3,000-2,500حو  ن

وأضاف،   ، لصالح سماسرة التصاريح.مليون دوالر(  350.4)نحو    مليار شيكل  1.2  قيمته أكثر من 
داخل   العاملين  الفلسطينيين  العمال  سنة    الفلسطينية  يراضاأل أن  حو  نيشكلون    1948المحتلة 

 106. ألف عامل فلسطيني 200بواقع  ؛% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية20

مقتل   − رسمية  إسرائيلية  معطيات  في    ، وجنديا    مستوطنا    31أكدت  فلسطينية  فدائية  هجمات  في 
سنة   المحتلة  الفلسطينية  الغربية   1948األراضي  لبيان  .  والضفة  الشاباك ووفقا   جهاز  عن  صادر 

ُقتل   أو    مستوطنا    27اإلسرائيلي،  لفلسطينيين  هجمات  في  سنة   1948  ي ي فلسطين ل إسرائيليا   خالل 
تل أربعة جنود آخرين في هجمات استهدفت قوات الجيش، خالل اشتباكات مع مسلحين  وقُ   ، 2022

عملية  في  بيانات    الضفة. في    فلسطينيين  أُ ال وبحسب  من  شاباك،  أكثر  في   إسرائيليا    129صيب 
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مستوطنين وجنود   هجوم إطالق نار ضد    300حو  نوسجل الجيش اإلسرائيلي    هجمات هذا العام.
 2021.107سنة فقط في  91إسرائيليين في الضفة هذا العام، مقارنة بـ 

قصفت قافلة عند الحدود    " إسرائيل " بأن  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي  في  ركان  هيئة األ رئيس  اعترف   −
  . شخصا    15، والتي أفادت تقارير حينها بأنها أسفرت عن مقتل  2022/ 11/ 11العراقية، في    –رية  السو 

  وفي أماكن أخرى، لكن مركزها في سورية".   أن هذه الغارات تجري "في لبنان أيضا    كوخافي   وادعى 
 108الضفة الغربية. في  عملية مسلحة    400ادعى كوخافي أن جيش االحتالل منع وقوع  بالمقابل،  و 
اإلسرائيلي − االحتالل  بلدية  القدس  أعلنت  لبناء    في  مخطط  على    8,500عن  تلبيوت  في  وحدة 

الطالبية. أراضي  االحتالل أنقاض  بلدية  بيان  ،وقالت  المرحلة    لها،  في  في  العمل  "بدأت  إنها 
إلى أن    البلدية  . وأشارت "الثالثة من مشروع تطوير شارع بيير كنيغ وربطه بطريق موشيه برعام

، فضال  عن إنشاء مناطق تجارية، األعمال  [2ألف م   94]  دونما    94حو  نمع يغطي مساحة  "المج
االنتهاء    إلى أنه "وفقا  للخطة، سيتم    النظر  ولفتت   ".2م ألف    250حو  ن والمباني العامة في نطاق  

 109".2025من األعمال في حزيران 

بؤرة استيطانية منتشرة في    243إن    له،في تقرير    ،القدس )أريج(  –قال معهد األبحاث التطبيقية   −
منذ   الغربية  الضفة  والبيرة  1967  سنة أراضي  هللا  رام  محافظات  في  األكبر  العدد  كان  حيث   ،

 110. االستيطانية البؤرتلك % من 64حو ن ونابلس والخليل، حيث ينتشر على أراضيها مجتمعة 
السيادة   − قرار  ساحقة،  بأغلبية  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  الفلسطيني  اعتمدت  للشعب  الدائمة 

دول، في    10دولة، وامتنعت عن التصويت    159وصوتت لصالح القرار    على موارده الطبيعية.
عارضته   المتحدة،  و ،  "إسرائيل"هي    ؛دول  8حين  مارشال، و تشاد،  و كندا،  و الواليات  جزر 

 111بالو، وناورو. و ميكرونيزيا، و 
 15/12/2022 ،الخميس

اإلسرائيل  − الوزراء  رئيس  الوطنية  قال  العامة  اإلذاعة  مع  مقابلة  في  نتنياهو،  بنيامين  المكلف  ي 
، السالم الوحيد الذي سيصمد هو السالم  "نعم، صيغتي بسيطة جدا    :" NPRن بي آر  "أاألمريكية  

الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه  "وأضاف نتنياهو أن    الذي يمكننا الدفاع عنه".
طات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن  الفلسطينيون كل السل

 112. "األمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي يجب أن يبقى بيد إسرائيل
دان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين اإلسرائيليين واالستخدام المفرط للقوة من قبل القوات   −

ضد   المحتلة  الفلسطينيي   اإلسرائيلية  الغربية  الضفة  في  سنة  ن  "األكثر    ،2022خالل  كان  الذي 
توثيق   في  المتحدة  األمم  بدأت  أن  منذ  المحتلة  الفلسطينية  األرض  من  المنطقة  هذه  في  دموية 

تل ما ال يقل عن  وبحسب بيان صدر عن الخبراء، فقد قُ   ."2005الوفيات بشكل منهجي في عام  
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المحتلة على أيدي القوات اإلسرائيلية والمستوطنين حتى اآلن  في الضفة الغربية    فلسطينيا    153
بينهم  (2022خالل سنة  ) إسرائيليين، بينهم خمسة مستوطنين وحارس    10ُقتل  و .  طفال    34، من 

 113. هاالفترة نفس خاللمستعمرة وأربعة جنود إسرائيليين على يد فلسطينيين 
 ية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد  رفعت عائلة المعارض الفلسطيني نزار بنات دعوى قضائ −

انتقاده   خلفية  على  ابنهم،  بقتل  بارزين  فلسطينيين  مسؤولين  فيها  اتهمت  الفلسطينية،  السلطة 
إن هذه الدعوى    Hakan Camuz  وقال محامي عائلة بنات هاكان كاموز  للرئيس محمود عباس.

وأوضح   ثان  لدى الجنائية الدولية.  طرف فلسطيني  هي "األولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد  
فقط "أدلة سرية ومعلومات داخلية ال   ،خان   أحمد   كريم ،  كاموز أنهم سيقدمون لمدعي عام المحكمة

 114يمكن الكشف عنها حاليا ". 

أعادت مؤسسة القيادة الدينية اليهودية الرسمية الالفتة التي قامت جهات دينية متطرفة من التيار   −
وحددت موقفها من جديد بمنع اليهود من إقامة   ،المستوطنين بإزالتها ذي يضم  الصهيوني الديني ال

ت إعادة الالفتة وفيها تقول: "إعالن وتحذير. حسب  الصلوات في باحات المسجد األقصى. وتم  
 115". قانون شريعة التوراة، ممنوع دخول أي إنسان لمنطقة جبل البيت، لكونه مقدسا  

آي   − تلفزيون  اإلس  24ذكر  أن  نيوز  عقدت   " إسرائيل"رائيلي  والمغرب،  والبحرين  واإلمارات 
من   المتزايدة  التهديدات  بسبب  السيبراني"  لـ"الدفاع  مشتركة  منصة  إنشاء  لمناقشة  اجتماعات 

اإليرانيين". بورتنوي   "القراصنة  عن غابي  القناة  الوطنية  Gaby Portnoy  ونقلت  المديرية  ، رئيس 
من كافة    إلى أنه يمثل إعالنا     النظرذا اجتماع تاريخي"، الفتا  ، قوله: "ه"إسرائيل"لإلنترنت في  

 116من وصفهم بـ"األعداء المشتركين". األطراف بشأن التعاون في مجال اإلنترنت ضد  

،  هآرتس  في مقابلة مع،  Khazar Ibrahim  قال سفير أذربيجان لدى الواليات المتحدة خزار إبراهيم −
تعميق العالقات بين   من  رغمبالإيران من أراضيها،   هجوم ضد   بشن    "إسرائيل ـ"إن بالده لن تسمح ل

وحول قرار فتح سفارة في تل أبيب عشية   ."إسرائيل"ين وقرار البرلمان األذري فتح سفارة في  ب  الجان
إسرائيل  "عالقات  إن  إبراهيم  قال  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  المتطرف  اليمين  حكومة  تشكيل 

الحكومات. وهذه عالقات دولة مقابل دولة. وشهدنا تغييرات كثيرة    تغيير  وأذربيجان ال تتأثر من
 117على العالقات بيننا".  في إسرائيل ولم تؤثر أبدا  

رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة العربية، على نسختها    حث   −
تأ إعادة  على  المتحدة،  الواليات  باإلنجليزية،  بمتابعة  الناطقة  وتعهد  السعودية،  تجاه  التزامها  كيد 

العالقات اإلسرائيلية مع الرياض من أجل تحقيق "قفزة كبيرة" في السالم، مشيرا  إلى أنه "يمكن أن  
 118يكون لدينا مبادرة سالم جديدة"، وأن هذه المبادرة المتوقعة "ستشكل نقلة نوعية". 

  الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.   ساحقة، قرار حق    اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، بأغلبية  −
، وجزر المارشال،  " إسرائيل " تشاد، و هي    ؛ دولة، مقابل رفض ست دول   167وصوتت لصالح القرار  

 119دول عن التصويت.   تسع كية، فيما امتنعت  ي وميكرونيزيا، وناورو، والواليات المتحدة األمر 
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 16/12/2022 ،الجمعة

عنأُ  − يافا  مدينة  في  مواطنيها  علن  لكل  "دولة  حزب  بشراكة  All its Citizens  تأسيس  الجديد   "
المواطنين.  -  "يهودية لكل  دولة  إقامة  إلى  يهدف  الجديد،    عربية"،  الحزب  مؤسسي  أحد  وقال 

ط السابق  الكنيست  الصانعا عضو  يهودي    Taleb el-Sana  لب  عربي  حراك  خلق  "يجب  إنه 
نتن بنيامين  حكومة  بوجه  والوقوف  رئيس   ياهو".للسالم،  الحزب،  مؤسسي  أحد  قال  بدوره، 

، إنه "يجب الحديث عن السالم والمساواة، الدين Avraham Burg  "الكنيست" السابق أبراهام بورغ
 120تنظيم أو حزب للمساواة بين بني البشر". ]إنشاء[  والدولة، ونحن نقترح

ة مع وزارة االنتقال الطاقي  اإلسرائيلية توقيع اتفاقي  NewMed Energy  أعلنت شركة نيوميد إنرجي  −
للتنقيب عن الغاز الطبيعي    "Adarco Energy  أداركو إنرجي"والتنمية المستدامة المغربية، وشركة  

المغرب. صحراء  في  التنقيب    وإنتاجه  منطقة  تغطي  اإلسرائيلية،  المصادر  بوجدور "وبحسب 
مح هذا االتفاق لألطراف  . ويس2كم  33,812حو  ن ، مساحة تبلغ  "Boujdour Atlantique  أتالنتيك

 121بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة ثماني سنوات. 
باندور  − ناليدي  إفريقيا  جنوب  في  والتعاون  الدولية  العالقات  وزيرة  خاصة  ،  أكدت  تصريحات  في 

في   موجود  الفلسطيني  الشعب  نضال  مع  تضامن  أقوى  أن  فلسطين،  إفريقيا. لتلفزيون  جنوب 
ن انضمام إسرائيل لالتحاد اإلفريقي يشكل إساءة لنص وروح ميثاق االتحاد، أ "إلى    باندور وشددت  

والذي يرفض االستعمار والممارسات اإلمبريالية، واحتالل أراضي الدول ذات السيادة"، حيث تمثل 
 122ب في االتحاد اإلفريقي.دعوتها كمراق  كل هذه اإلشكاالت، ولذا فهي ال تستحق أن تتم    " إسرائيل " 

 17/12/2022 ،السبت

على تصريحات نتنياهو،    نبيل أبو ردينة، ردا    السلطة الفلسطينية   قال الناطق الرسمي باسم رئاسة −
أنفسهم   لحكم  صالحيات  منحهم  أساس  على  سيكون  الفلسطينيين  مع  "السالم  إن  فيها  قال  التي 

نه بدون إعطاء  أمؤكدا    ه التصريحات مرفوضة،دون سيادة، مع وجود األمن بيد إسرائيل"، إن هذ 
 123حد. أل  الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فلن يكون هناك أمن وسالم 

الجهاد   − لحركة  العام  األمين  العاروري  صالح  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  التقى 
في   بيروت   فلسطيناإلسالمي  اللبنانية  العاصمة  في  النخالة،  ال  ،زياد  التعاون  وأك د  على  طرفان 

في تعزيز مقاومة شعبنا وتفعيلها في كل فلسطين بوجه االحتالل واإلجرام الصهيوني    ؛المشترك
 124وخصوصا  في الضفة الغربية.

شقيقان   − القدس  ، فلسطينياناستشهد  شمالي  قلنديا  مخيم  مستوطن    ،من  قبل  من  دهسهما  إثر 
 125.حاجز زعترة جنوبي نابلس عند   إسرائيلي،
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 18/12/2022 ،األحد

  كتائب القسام أبو عبيدة أن قرار زيادة عدد الجنود األسرى لدى الكتائب "ما زال   باسم أكد المتحدث   −
التنفيذ"،   وتحت  المفعول  صحفي  وقالساري  حوار  خالل  الـفي  ،  االنطالقة  لحركة   35  ذكرى 

 126". حماس: "نعتقد أن العدو سيندم على تعنته )بشأن صفقة األسرى(، وخياراتنا مفتوحة
والذي  المقدسي صالح الحموري من مدينة القدس إلى فرنسا،  حقوقي  الناشط  ال  "إسرائيل"أبعدت   −

القانونية التي كانت ُمقررة في   من  رغمعلى الوذلك    كان رهن االعتقال اإلداري، أن اإلجراءات 
 127للقانون.  ه مخالفا  قالت إنفي حين دانت باريس القرار و ، قضيته لم تنته بعد 

عن إنشاء "بنك" لحفظ    ؛لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس  أعلن رئيس  −
 128. القرني ات التي يتبرع بها فلسطينيون بعد وفاتهم لصالح مرضى العيون 

ل − تابعة  وتخريب  تجسس  خلية  أعضاء  اعتقال  من  اإليرانية  األمن  وزارة  ا تمكنت   لموساد جهاز 
كانت تخطط للقيام بأعمال    ، اعتقال شبكة تجسس وتخريب كشف و " وزارة من  ال وتمكنت    . اإلسرائيلي 

 129. " من خالل إنشاء شركات مزيفة وتسويق أمني   ؛ تخريبية في الصناعات الدفاعية اإليرانية 
اإلدارة  ، أن  صحيفة هآرتس العبرية   مع   مقابلة في  ،  توماس نايدز   " إسرائيل " السفير األمريكي لدى    أكد  −

ال   إبقاء األمريكية عازمة على   المسجد األقصى كما هو،  الوضع  إلى راهن في  إعادة فتح    باإلضافة 
أن واشنطن ستتعاون مع    نايدز وأكد    القنصلية في القدس؛ من أجل التواصل مع الجانب الفلسطيني. 

 130. المواقف المتطرفة لبعض أعضائها   من   رغم بال الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو،  
 19/12/2022 ،اإلثنين

الفلسطينية تجري مشاورات  قا  − القيادة  الشيخ، إن  التحرير حسين  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمين سر  ل 
مكثفة مع الدول العربية ودول العالم األخرى حول مستقبل العالقة مع الحكومة الجاري تشكيلها في  

ربية واألجنبية، من  لدى لقائه في رام هللا ممثلي وسفراء العديد من الدول الع   ، وحذر الشيخ   . " إسرائيل " 
  2022سنة  أن     إلى منوها  ،  تصعيد غير مسبوق متوقع من الساسة اإلسرائيليين والمستوطنين المسلحين 

فلسطينيا ، واعتقلت أكثر    222"منذ بداية هذا العام قتلت إسرائيل    : دموية، قائال    سنوات من أكثر ال   عد  تُ 
ومنشآت أخرى، ونفذ    ال  منز   902هدمت  فلسطيني، و   1,400فلسطيني، وجرحت أكثر من    6,500من  

 131اعتداء، وهي أعلى نسبة منذ سبع سنوات على األقل".   1,340المستوطنون منذ بداية العام أكثر من  
رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام هللا، أن األمم المتحدة  قال   −

كن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد موظف يم ألف  مركبة، وأكثر من    400تملك أكثر من  
 132انتهاكات جيش االحتالل، والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم.

ذه فلسطيني كان  ، نف  8/12/2022أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن الحادث الذي وقع في تل أبيب في  −
قومية  ،متعمدا   ابن عمه  انتقاما  و   ،وبدوافع  اع  ،الستشهاد  ووقع حادث   .تياديا  وليس حادث مرور 
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س عندما صدم علي حامد، من بلدة سلواد بالقرب من رام هللا، مركبته بدراجة نارية يقودها  عالد 
 133إسرائيلي، مما أدى إلى إصابة األخير بجروح.

، إلى طرح مشروع قانون  Eliyahu Revivo  من حزب الليكود، إلياهو رفيفو  الكنيست بادر عضو   −
إبادة  "إسرائيل"يحظر رفع علم فلسطين داخل   إلى  تابع لجهات معادية ترمي  أنه "علم  بدعوى   ،

وقال رفيفو في شرحه للمشروع، إن "علم فلسطين يرفعه العدو ومنظمات اإلرهاب    الدولة العبرية".
 134التي تريد تصفيتنا وقتل أوالدنا". 

ال  اإلسرائيلي أعلن الجيش   − شيخ، جرت  اختتام مناورات عسكرية كبرى في الجوالن السورية وجبل 
ألف جندي، وذلك في إطار ما وصفه بـ"االستعداد للسيناريوهات   13بمشاركة    ،يومين  على مدى

 135العملياتية على الجبهة الشمالية". 
يسعى االتحاد األوروبي إلى تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق ج في الضفة الغربية المحتلة،   −

 13القناة  ألوروبي في القدس، بحسب ما أوردت  خطة عمل أعدتها بعثة االتحاد ا  خاللوذلك من  
 اطلعوا على الوثيقة ويدرسون سبل الرد    "إسرائيل"، مشيرة إلى أن المسؤولين في  العامة اإلسرائيلية

القدس    عليها. في  األوروبي  االتحاد  بعثة  وضعتها  التي  السرية"  "الوثيقة  أن  التقرير  وادعى 
 136.صفحات  ، "قبل عدة أشهر"، مفصلة في ست  المحتلة

ق  قال   − الشرق األوسط  الخاص المنس  السالم في  لعملية  إن سلطات    تور وينسالند   لألمم المتحدة 
بناء وحدات استيطانية في    ثالث االحتالل ضاعفت ب    سنة القدس خالل  شرقي  مرات مخططات 

لمجلس األمن الدولي، إلى أن    قدمهافي إحاطة    ،وينسالند   وأشار  .2021سنة  مقارنة مع    2022
 2022  سنةالقدس في  شرقي  وحدة استيطانية في    3,100ات االحتالل دفعت مخططات لبناء  سلط

أشار إلى أنه تضاعفت العطاءات االستيطانية في المدينة من  و   .2021  سنةفي    900مقارنة مع  
 137. 2022 سنةفي  400إلى  2021 سنةفي  200

والواليات  العبرية    "يومالسرائيل  "إصحيفة  كشفت   − "إسرائيل"  األمم  أن  في  سويا   تعمالن  المتحدة 
ووفقا  لالقتراح الفلسطيني، فإن    المتحدة لنسف مبادرة فلسطينية، لتغيير آلية تمويل وكالة األونروا.

يتم   التي  التبرعات  من  بدال   منتظم،  بشكل  ميزانيتها  من  األونروا  أنشطة  ستمول  المتحدة    "األمم 
لقلق في إسرائيل نابع من أن قرار تمويل ميزانية  صحيفة أن "االوأوضحت  جمعها من دول العالم".

مليار دوالر في السنة( من قبل األمم المتحدة ستكون ال رجعة عنه، كونه    1.5ـ  األونروا )تقدر ب
 138يتطلب موافقة الجمعية العامة، حيث توجد أغلبية تلقائية ضد تل أبيب". 

 20/12/2022 ،الثالثاء

أبو حميد والمحررين    األسرى علنت هيئة شؤون  أ  − من مخيم    ، عاما    50  ، عن استشهاد األسير ناصر 
الطبي    اإلهمال ، جر اء سياسة  سابقا  المركز الطبي أساف هروفيه  ،  المركز الطبي شامير األمعري، في  
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وباستشهاد    . عاما    50بالسجن المؤبد سبع مرات و   الشهيد أبو حميد كان محكوما    المتعمد "القتل الطبي". 
شهيدا  ارتقوا    74، منهم  1967  سنة شهيدا  منذ    233شهداء الحركة األسيرة، إلى  حميد يرتفع عدد    أبو 

 139. األسير الفلسطيني القتل البطيء، بحسب نادي    ، نتيجة لجريمة اإلهمال الطبي  

يوم" العبرية أن اللجنة المالية التابعة لبلدية القدس المحتلة صادقت على السرائيل إذكرت صحيفة " −
، في مليار دوالر(  1.7)نحو    مليارات شيكل  6لتصل إلى    2023سنة  وير" في  زيادة "ميزانية التط

إلى   وصلت  ب20زيادة  مقارنة  لتعزيز    وتضم   . 2022سنة  %  استراتيجية  خططا   الجديدة  الميزانية 
الطرق حول المدينة وداخلها،   البناء االستيطاني في المدينة عبر منح الحوافز للمستثمرين وشق  

 140عزيز الوجود اليهودي في المدينة المحتلة. ضمن خطة شاملة لت
أعداد الفلسطينيين الذين تمكن    ، في تقريره السنوي   ، الحدود اإلسرائيلي   حرس كشف ما يسمى   −

قتل    وبحسب التقرير، فقد تم    . 2022سنة  وكذلك الذين جرى اعتقالهم خالل    ، أفراده من قتلهم 
لقي    4واعتقال    فلسطينيا    50 فيما  آخرين.  بفعل    إسرائيليا    وجنديا    توطنا  مس   31آالف  حتفهم 

 141العمليات في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

صالح − ماهر  الخارج  في  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  تواجه    كشف  حركته  أن  عن 
مواقفها لتغيير  وابتزازها  دعمها،  منابع  لتجفيف  مشيرا ،محاوالت  األقصى    ،  قناة  مع  مقابلة  في 

"ه  الفضائية، أن  برنامجا  إلى  قطاع  قادما    ناك  عن  الحصار  كسر  جهود  وإحياء  تفعيل  إلعادة   ،
على أن "حماس واجهت أمواجا  عاتية من المؤامرات، ومحاولة إنهاء وجودها،  صالحوشدد  غزة".

بثوابتها، ولم   لكنها ال تزال متمسكة  لثنيها عن مواقفها،  الدعم  وتعرضت لمحاولة تجفيف منابع 
 142مقاومة، وقد تطورت في فكرها السياسي وعملها الجهادي المقاوم".تتنازل عن برنامج ال

 21/12/2022 ،األربعاء

المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه   اإلسرائيليأعلن رئيس الوزراء  −
انتهاء التفويض  قبل    ،وكتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من منتصف الليل  في معسكر اليمين.

  جو ز رتيأكد متحدث باسم الرئيس اإلسرائيلي إسحق هو إنه تمكن من تشكيل حكومة،    ،الممنوح له
بتسلئيل سموتريتش  الدينية    الصهيونية وكان زعيم حزب    تلقي إعالن نتنياهو عبر اتصال هاتفي.

 143قد استبق إعالن نتنياهو، وكتب على تويتر "تهانينا، تمكنا )من تشكيل حكومة(". 
  ، بني جانتس عدم تسليم جثمان الشهيد األسير ناصر أبو حميد إلى عائلته اإلسرائيلي  فاع  قرر وزير الد  −

بيان صادر عن مكتبه   ، قال و  تقدير    ، في  وبعد  األمنية  ا إنه  الجهات  وبتوصيات من  األمني  لموقف 
أبو حميد  اإلبقاء على جثمان  تقرر  تماشيا    ، والجيش  الحجز  األمني    رهن  الوزاري  المجلس  قرار  مع 

 144على عقد صفقات تبادل لألسرى والمفقودين اإلسرائيليين.   مصغر، ولضرورات تتعلق بالمفاوضات ال 
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شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ببناء الجسر الخشبي التهويدي المعل ق فوق وادي الربابة بين   −
م بتكلفة تصل إلى  200حو  نويبلغ طول الجسر    القدس المحتلة. شرقي  الثوري وسلوان، في  حي    

 2023.145مايو  /، ومن المتوقع استكماله في أيارمليون دوالر( 5.75)نحو  مليون شيكل 20
  ؛ ين من خمس دول إسالمية في آسيا الوسطى ين كبير  عن قدوم وفد    اإلسرائيلية كشفت وزارة الخارجية  −

بغرض  وتركمانستان   ، وقرغيزستان   ، وطاجيكستان   ، وأوزبكستان   ، كازاخستان هي  و  أبيب،  تل  إلى   ،
الجريمة واإلرهاب. التد  دول    اول في مكافحة  لمسؤولين وخبراء من خمس  إن كونها زيارات  وقالت 

وقالت إن المشاركين في هذه الوفود استمعوا إلى تقارير حول    إسالمية يجعلها زيارات غير اعتيادية. 
وا لشرح حول  حيث استمع ، زاروا القيادة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي و القضايا األمنية وتهديدات إيران، 

 146"التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل والتحديات األمنية التي تواجهها في هذه المنطقة". 

، عائالت  Pope Francis  بمبادرة من السفارة اإلسرائيلية في روما، استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس −
الذين   اإلسرائيليين  في  حركة    تحتجزهماألسرى  بالعمل  ،غزةقطاع  حماس  إقناع    ووعدهم  على 

 147بضرورة إطالق سراحهم. الجهات المختصة 
ميالد مع أبناء  عيد البمناسبة  في كلمة ألقاها خالل حفل  ،  الرئيس التشيلي غابرييل بوريكأعلن   −

سانتياغو في  الفلسطينية  األراضي  ،  الجالية  في  تمثيلها  مستوى  عهده  في  سترفع  بالده  أن 
 148إلى سفارة. من قائم باألعمال الفلسطينية 

 22/12/2022 ،الخميس

قدم في فريق  ال العب كرة فيسبوك، عن استشهاد ال  على ، عبر صفحتها  الفلسطينية  أعلنت وزارة الصحة  −
حمد عاطف مصطفى دراغمة برصاص االحتالل اإلسرائيلي في الظهر والقدم خالل  أ ثقافي طولكرم  

 149شهيدا .   223ام الجاري إلى  العدوان على نابلس، فجر اليوم، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية الع 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، في تصريحات إعالمية: "لن نسمح بتقسيم  قال   −

 150عنه، ويمكن تكراره عشرات المرات".  المسجد األقصى، وسيف القدس شاهد على غضبتنا دفاعا  

واآلثار  − السياحة  وزيرة  الو   الفلسطينية  قالت  السياحة  إن  معايعة  إلى  روال  الفلسطينيةافدة    السلطة 
ن أوأضافت معايعة    .2020  سنةإلى طبيعتها كما كانت قبل جائحة كورونا    بدأت بالعودة تدريجيا  

بنسبة   العمل  إلى  السياحية عادت  الذين  أ% من طاقتها، و 95الشركات  السياح األجانب  ن عدد 
الفلسطينيةزاروا   بداية    السلطة  إلى  2022  سنةمنذ  وصل  ليلة    1.1بواقع    ألف،  700،  مليون 

 4819.151 مليون زيارة من أراضي الـ 1.2فندقية، وكذلك 

)أفادت   − اإلسرائيلية  الرسمية  البث  حدوث كان(  مهيئة  إمكانية  في  يحقق  اإلسرائيلي  الجيش  أن 
وقالت الهيئة إن آالف اإلسرائيليين الذين يخدمون    اختراق أمني لهواتف آالف  من جنود االحتياط. 
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ط تلقوا مكالمة هاتفية من نظام االتصال اآللي للتوجه للوحدات القتالية لحدث طارئ  في االحتيا 
 152، مما ترك الكثيرين في حالة من القلق واالرتباك.فصل الهاتف بعد الرد   تم    أو للتدريب ثم  

سل  وكالة  حصلت   − وثيقة  على  برس  األسرى  قدس  من  لعدد   اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  متها 
في   بالدهم.األردنيين  في  أحكامهم  بقية  باستكمال  تقضي  من   سجونها،  برس"  "قدس  وعلمت 

عُ  الذين  "بعض  أن  األردنيين  األسرى  من  مقربة  وق  مصادر  االتفاقية  عليهم  عليها  رضت  عوا 
عبد  األسير  وهم  بـ  بالفعل،  المحكوم  البرغوثي،  اللوزي،   67  هللا  وثائر  الريماوي،  ومحمد  مؤبدا ، 

ه؛ أكد مقرر اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين، فادي فرح، من جانب  ومحمد مصلح".
 153توقيع عدد من األسرى األردنيين في سجون االحتالل االتفاقية. 

اإلسرائيلي.  − الموساد  لجهاز  تابعة  إرهابية  مجموعات  أربع  كشف  اإليرانية  األمن  وزارة    أعلنت 
المجاميع األربع  "ال األمن أسفرت عن اعتقال إلى أن جهود رج ،في بيان أصدرته ،الوزارةأشارت و 

 154بكامل عناصرها". 

يوم" تقريرا  قالت فيه إن سلطات الهجرة في الواليات المتحدة تنوي ألول  ال  سرائيلإنشرت صحيفة " −
بارتكابهم   المشتبه  لإلسرائيليين  دخول  تأشيرات  منح  فيها  ترفض  جديدة  خطوة  على  اإلقدام  مرة، 

 155نيين.الفلسطي  أعمال عنف ضد  
 23/12/2022 ،الجمعة

نعيم بديرالشاب  الاستشهد   − النار عليه في    ،فلسطيني  عندما أطلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلية 
مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي داخل الخط األخضر؛ بذريعة تنفيذه عملية إطالق نار 

ين من عناصرها أصيبا بجروح  وقال بيان للشرطة اإلسرائيلية إن اثن  جنودها.  س مزدوجة ضد  عود 
 156.ذلكطفيفة جراء 

ننا  إ "   : مناسبة أعياد الميالد، ورأس السنة الميالدية في  محمود عباس،    ية فلسطين ال   السلطة رئيس  قال   −
لن نقبل بمواصلة ممارسات االحتالل باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا، التي هي 

إننا لن نقبل بالممارسات التي تقوم بها  " :  قائال    وأضاف   . " ا جزء ال يتجزأ من نسيج شعبنا ومنطقتن 
 157." سلطات االحتالل، وسنواجهها بالمقاومة الشعبية السلمية، وفي المحافل والمحاكم الدولية كافة 

الم − اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  الدينية    كلفاتفق  الصهيونية  حزب  رئيس  مع  نتنياهو  بنيامين 
، بهدف توسيع الشوارع  مليار دوالر(  2.3)نحو    مليارات شيكل  8، على رصد  بتسلئيل سموتريتش

التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية، ما يعني مصادرة مساحات واسعة من األراضي  
إلى أن مسؤولين في المستعمرات شاركوا في تخطيط    وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم"  الفلسطينية.

 Yisrael Katz .158 المستعمرات في رام هللا يسرائيل كاتس توسيع الشوارع، وبينهم رئيس مجلس
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وبحسب  .  مت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري من مدينة الخليلسل   −
سلطات االحتالل    ل، فإنأمين البايض، منسق الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء في الخل

جثامين  م تحتجز  زالت  باإلضافة    شهيدا    117ا  ثالجاتها،  في  احتجاز  إوشهيدة   شهيدا    256لى 
 159وشهيدة في مقابر األرقام. 

يهودية كبرى في المدن    ، بمن فيهم حاخامات يقودون كنسا  أمريكيا    حاخاما    330تعهد أكثر من   −
الكتلة "الصهيونية الدينية" في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة من التحدث   أعضاءالكبرى، بمنع  

م مجتمعاتهم.في  إلى  التحدث  من  لمنعهم  يضغطون  وسوف  من  الوتذكر    عابدهم،  رسالة 
و ال بن  اآلقادة  الحاخامات  إيتمار  سياسات  بأن  المتحدة،  الواليات  في  اليهودية  الجالية  من  خرين 

 160ال يمكن إصالحه في العالقات بين إسرائيل واليهود في الشتات". غفير ورفاقه، "ستسبب ضررا  
والتي تتضمن    ؛ تريليون دوالر   1.7بلغ  ت   ، واب األمريكي على الميزانية العامة صادق مجلس الن  −

مساعدات   موقع    كبيرة إقرار  وبحسب  اإلسرائيلي.  االحتالل  أمن  أجل  أحرونوت من    يديعوت 
المبالغ   مليون    40مليون، وبزيادة    225  هي لفلسطينيين  ا   ة لمساعد   تخصص تي  ال العبري، فإن 

مليار دوالر كمساعدات   3.3فيما خصصت الميزانية    صلية المطلوبة.دوالر أكثر من الميزانية األ 
إليها   "القبة    500أمنية لالحتالل اإلسرائيلي، يضاف  لـ"الدفاع الصاروخي" ومنها منظومة  مليون 

و و  72.5الحديدية"،  واألنفاق،  طيار  بدون  الطائرات  تهديد  من  للحماية  أخرى    6مليون  ماليين 
 161براني.لصالح برنامج األمن السي

 24/12/2022 ،السبت

الوزير  قال و  نتنياهو وحكومته الجديدة.بنيامين  من اإلسرائيليين، في مدينة حيفا ضد   آالفتظاهر  −
يعلون  موشيه  "حكومة  Moshe Ya'alon  السابق  إن  وتُ   نتنياهو:  األخالقية  شرعيتها  بعد تفقد 

ضد   والتظاهر  الخروج  إلى  ودعا  الصحيح"،  الطريق  عن  "إسرائيل  قائال :  وأضاف    .هاإسرائيل 
، وأن البالد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها  تواجه انقالبا  

 162تغيير النظام في إسرائيل". 
في   − الناشطين  مئات  احتجاجية    30شارك  وقفات  في  الرباط،  العاصمة  أبرزها  مغربية،  مدينة 

،  23/12/2020اإلسرائيلي، التي وق عت برعاية أمريكية في  مناهضة التفاقية التطبيع مع االحتالل  
وطالب المشاركون في الوقفات بإسقاط اتفاقية  .  ين على اتفاقية التطبيعلمناسبة مرور عام  وذلك  

وصفوها التي  موقفهم    التطبيع  عن  ومعب رين  لفلسطين،  داعمة  شعارات  دين  مرد  بـ"المشؤومة"، 
 163مشروط للمقاومة الفلسطينية".  م الال"الرافض لكل أشكال التطبيع، ودعمه

 25/12/2022 ،األحد

حركة    قال  − مشعل،  حماس  رئيس  خالد  الخارج  هادر"،   فيفي  بطوفان  "آتون  مهرجان  في  كلمته 
ن "شعبنا الفلسطيني العظيم  إ   : ، في مدينة صيدا جنوب لبنان 35بانطالقة حركة حماس الـ    احتفاال  
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وأكد مشعل على ضرورة عدم تحميل غزة    فاشية الجديدة". قادر على هزيمة االحتالل وحكومته ال 
.. كلهم مسؤولون عن مقاومة  . وحدها مسؤولية مقاومة االحتالل، بل "غزة والضفة والداخل والشتات 

بطريقته".  كل  في   االحتالل  الشراكة  "روح  على  القائمة  الوطنية  الوحدة  بتحقيق  مشعل  وطالب 
وأشار مشعل إلى أن   .. وال وحدة وطنية باالستئثار والتفرد". . المسؤولية والقرار على أسس ديمقراطية 

الشتات سوف يستعيد دوره في مسيرة التحرير والنضال والعودة باعتباره مفجر الثورة، وقائد المعارك 
 164من مسيرة التحرير".  عبر حدود فلسطين، "فقد كانت مخيماته ألوية للمقاومة، وجزءا  

في كلمته في مهرجان انطالقة حماس   ،طينيي الخارج منير شفيقأكد رئيس المؤتمر الشعبي لفلس −
مدينة صيدا  35الـ   دورا    ،في  لعبت  فلسطين  قياديا    أن حركة حماس  المقاومة في  استمرار    ، في 

وإنقاذ الوضع من التدهور الذي تسببت به كارثة أوسلو، مؤكدا  أن المعارك التي خاضتها حماس  
 165مقاومة. أشعلت االنتفاضة ورفعت أسهم ال

مهرجان  − في  كلمته  خالل  طقوش،  محمد  الشيخ  لبنان،  في  اإلسالمية  للجماعة  العام  األمين  قال 
الـ   "الكيان اإلسرائيلي إلى زوال، هذا وعد هللا، وتلك حقائق  في مدينة صيدا:   35انطالقة حماس 

المقاومة   إنجازات  أعظم  ومن  قضيتنا،  هي  الفلسطينية  والقضية  انتقلت   ة الفلسطيني التاريخ،  أنها 
"لبنان جزء من األم ة العربية، وهذا ما نص د طقوش على أن  د  ". وشبالقضية من اإلقليم إلى األمة 

"، مؤكدا  على أنه عليه دستورنا، ونحن لن ننسلخ عن قضايا أمتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
الشرعي  فإن  أرضنا،  من  جزءا   يحتل  زال  ما  الغاصب  الكيان  أن  لنا  "طالما  تفتح  أبوابها،  وبكل  ة 

وإن   المقاوم،  العمل  تنامي  من  حالة  في  اإلسالمية  الجماعة  في  ونحن  المحتل.  لمقاومة  األبواب 
ونعترف  قر  وللفلسطينيين في لبنان قال طقوش: "نُ   ". قوات الفجر باتت أصابعها على منتصف الزناد 

رنا في حقوقكم، ومن اآلن وصاعدا  لن نسكت عن الحقو   166".ق اإلنسانية وهذا وعد من ا أننا قص 

جنديا  إسرائيليا  أقدموا على االنتحار    14ن  إ ،  لهاقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير نشر   −
سنوات.   5، خالل تأدية الخدمة العسكرية، وأكد أن هذا الرقم هو األعلى منذ 2022 سنةمنذ بداية 

جنود    6و،  2012في سنة    14و،  2011سنة  جنديا  في    21وحسب التقرير، فإن عدد المنتحرين بلغ  
سنة   أن  و   .2013في  التقرير  غضون    155  بلغ  المجموعذكر  الصحيفة،    . سنة  11في  وبحسب 

أظهرت معطيات الجيش اإلسرائيلي االرتفاع المتواصل في اإلعفاء من الخدمة العسكرية بسبب  
اإلعفاء من الخدمة  %، تطلب  4.5طلبات بلغت نسبتها  ؛  2015  سنة  ت األوضاع النفسية، وسجل

 167. 2020 سنة % نهاية8.5بسبب األوضاع النفسية، وارتفعت الطلبات لتصل إلى 
حزب   − بين  االتفاق  أن  هآرتس  صحيفة  إعطاء  كشفت  على  ينص  الدينية،  والصهيونية  الليكود  ي 

في النقب والجليل بهدف تهويدها، وفي المقابل   ؛امتيازات لليهود لشراء األرض بأسعار رخيصة
أن  إدخا هآرتس  وأضافت  العرب.  على  للتضييق  المناطق  هذه  إلى  الجيش  من  كبيرة  قوات  ل 
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إعطاء  خالل  من  والنقب،  الجليل  تهويد  إلى  يهدف  االنتخابي  الدينية  الصهيونية  حزب  برنامج 
 168. اليهود امتيازات اقتصادية كثيرة

شركتها    رفعتها ضد    األمريكية على تسوية لدعوى قضائية   Ben & Jerry  وافقت شركة بن أند جيري  −
بموجبها منع بيع أو تصنيع منتجات تحمل العالمة التجارية لشركة بن    "، تم  Unileverيونيليفر  األم " 

واتفقت الشركتان على عدم إعالن بنود التسوية التي    أند جيري في األسواق اإلسرائيلية والمستعمرات. 
إنهاء مبيعاته في الضفة الغربية، بعد أن اتخذت  التوصل إليها، لكنها تحترم قرار صانع اآليس كريم    تم  

الشركة قرارا  سابقا  بذلك استجابة لحمالت جماهيرية أعلنت بموجبه موقفا  رافضا  للتعامل مع االحتالل  
 169اإلسرائيلي، وما نتج عنه من انتهاكات لحقوق اإلنسان يتعارض مع القيم االجتماعية للشركة. 

أبيب  − تل  في  سياسية  مصادر  باستعادة    كشفت  اإلسرائيلية  نظيرتها  تطالب  الروسية  الحكومة  أن 
ملكيتها على ثالثة مواقع دينية تاريخية؛ هي كنيسة مريم المجدلية وكنيسة الصعود إلى السماء، 
األرثوذكسي،  اليوناني  للبطريرك  صيفي  كمقر  تستخدم  التي  الجليل(  )أهل  الجليل  فيري  وكنيسة 

 170ي مدينة القدس. وتقع جميعها على جبل الزيتون ف
 26/12/2022 ،اإلثنين

"خلية" لتنفيذ    هم أنه اعتقل "نشطاء" من الضفة الغربية، بزعم تشكيل  اإلسرائيلي  أعلن جهاز الشاباك −
، إن االعتقاالت له  في بيان  ،وقال الشاباك  أهداف داخل الخط األخضر.  عمليات تفجيرية ضد  

، مضيفا  أن الخلية أدارها  14/12/2022  فيجاءت في عملية نفذها بالتعاون مع جيش االحتالل  
غزة قطاع  في  األقصى  شهداء  وكتائب  الشعبية  المقاومة  لجان  إلى  ينتمون  ل وحم  .  أشخاٌص 

التخطيط    الشاباك حركة حماس مسؤولية أي عملية داخل الخط األخضر أو الضفة الغربية يتم  
 171لها من قطاع غزة.

رية للحلفاء في اليمين المتطرف، والتي توَّجها نجله  بعد الضجة التي أثارتها التصريحات العنص −
بأقوال اقتربت من التهديد بقتل قادة النيابة والشرطة، خرج رئيس الوزراء اإلسرائيلي    نتنياهو  يائير

ساعة، تنصل فيها من هذه التصريحات،  24المكلف بنيامين نتنياهو بأربعة منشورات في أقل من 
ت التي وقَّعها مع حزب الصهيونية الدينية، وقال إنه لن يسمح  وتراجع حتى عن بعض االتفاقيا

 172العرب أو المتدينين أو المثليين. بالمساس أو التمييز ضد  

  ميراف ميخائيلي دور ليبرمان و ج وبني جانتس وأفي   يائير البيد اجتمع رئيس الحكومة المنتهية واليته   −
بيانا   وأصدروا  عباس،  الب   ، مشتركا    ومنصور  هيئة  ) نقلته  اإلسرائيلية  الرسمية  في   ، كان( م ث    ه جاء 

الحكومة المظلمة والمناهضة للديمقراطية التي تتشكل هذه األيام، والتي ستمزق   ضد    "سنقاتل معا  
وتعهد قادة المعارضة بأنهم عندما يعودون إلى السلطة سيقومون بإلغاء كل    إسرائيل من الداخل". 

 173." اإلسرائيلي   ة واألمن واالقتصاد والمجتمع التشريعات "المتطرفة التي تضر بالديمقراطي 
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كوخافي   اتصل − أفيف  اإلسرائيلية  األركان  هيئة  نتنياهو،   رئيس  بنيامين  المكلف  الحكومة  برئيس 
وزارة   من  صالحيات  نقل  على  تحفظ ه  عن  خالله  الصهيونية    والجيش  الدفاععب ر  تيار  إلى 

اإلسرائيلية  11القناة  وذكرت    الدينية. كوخ  العامة  نتنياهو  أن  طالب  موقف بافي  إلى  االستماع 
القيادات األمنية والمسؤولين في الجيش قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة، وعب ر كوخافي عن "قلقه  

 174العميق" من الهجمات التي شن ها سياسيون في معسكر نتنياهو على ضباط الجيش اإلسرائيلي. 
األقصى   − المسجد  االحتفاال  1,797اقتحم  خالل  الحانوكاة  بمناسبة  ت  مستوطنا   "عيد  يسمى  ما 

Hanukkah نوا  ،" )األنوار( العبري   ، بحماية شرطة االحتالل  ،التي امتدت على مدار أسبوع، وتمك 
والثانية   األقصى،  احتالل  منذ  الثانية  للمرة  جماعي،  بشكل  الملحمي"  "السجود  طقس  أداء  من 

 175. 2022 سنةخالل 

مشروع − ُعمان  سلطنة  في  الشورى  مجلس  مقاطعة    أحال  قانون  من  األولى  المادة  تعديل  قانون 
مجلس  الوقال نائب رئيس    إلى اللجنة التشريعية والقانونية الستيفاء الجوانب اإلجرائية.  "إسرائيل"

يعقوب الحارثي إن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، ويفضي  
 176هذا الكيان". إلى "توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة

  سنة حالة حبس منزلي حصلت خالل    600قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن أكثر من   −
تلجأ    الهيئة،   وأفادت   . 2022 اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  أن  لها،  بيان  الحبس  إ في  لى 

المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب لألطفال المقدسيين ما  
 177، ألن القانون اإلسرائيلي ال ُيجيز حبسهم. ا  عام   14  دون 

الجو    إسرائيل"  فأو   تايمزذا  "  صحيفةنشرت   − سالح  في  المحاربين  "قدامى  عنوان  تحت  تقريرا  
من    ألف  جوهريا "، أشارت في مستهله إلى أن أكثر من  خطرا  اإلسرائيلي: الحكومة القادمة تشكل  

دان    يلي، بما في ذلك رئيس األركان اإلسرائيلي السابققدامى المحاربين في سالح الجو اإلسرائ 
حث  Dan Halutzحالوتس   ضد  ،  بصرامة  الوقوف  على  البالد  في  القانونيين  المسؤولين  كبار    وا 

"في رسالة إلى رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية ومسؤولين    :صحيفةالجاء في  و   الحكومة القادمة.
 178ب الدينية والقومية المتطرفة يهدد مستقبل إسرائيل".كبار آخرين، قالوا إن تحالف األحزا

 27/12/2022 ،الثالثاء

"درعي   − قانون  على  اإلسرائيلي  للكنيست  العامة  الهيئة  الثانية    -صادقت  بالقراءتين  سموتريتش" 
في   كوزير  للعمل  درعي  أرييه  شاس  حزب  لزعيم  يسمح  بما  المفعول،  ساريا   ليصبح  والثالثة، 

سموتريتش    منرغم  بالالحكومة   بتسلئيل  الدينية  الصهيونية  رئيس  وليكون  جنائية،  بقضية  إدانته 
ال وزارة  في  إضافيا   المنسق.و   ةاإلسرائيلي  دفاعوزيرا   ومكتب  المدنية  اإلدارة  عن  صادق و   مسؤوال  

إيتمار  والذي يسمح لوزير األمن القومي الجديد    ،قانون بن غفير""الكنيست على تجزئة مشروع  
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غفير للجدليج بتأ  بن  المثير  البند  على  التصويت  الشرطة    ،ل  قوات  إخضاع  شأنه  من  والذي 
 179وقرارات مفوضها لمسؤوليته. 

قدس برس عن إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود وكالة  كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل −
رار  ووفق نص الق  عباس قرارا  يقضي بتشكيل "لجنة وطنية" برئاسته للتحرك على الصعيد الدولي.

شعبنا   حقوق  "حماية  في  تتمثل  اللجنة  مهمة  فإن  عنه،  نسخة  على  برس"  "قدس  حصلت  الذي 
 180ومقدراته الوطنية ومتابعة ما يلزم وما يتم اتخاذه من قرارات".

فيه    ا  إسرائيلي   ا  تقرير حركة حماس  نفت   − بجاء  اتفاق مع األردن  إلى  أبيب توصلت  شأن بأن تل 
مع  أسرى  تبادل  الشهداء. تضمت  الحركة   صفقة  جثامين  تسريح  صحيفة   ن  موقع  في  وورد 

مصادر ال  أن  بوست  أسرى   "إسرائيل "أن    للصحيفة  ذكرت  جيروزاليم  من  عدد  سراح  ستطلق 
طويلة بالسجن وستنقلهم إلى األردن، حيث سيقضون هناك   حماس الذين صدرت بحقهم أحكاما  

بين   بعد،    10إلى    5ما  فيما  عنهم  ملكي  يصدر عفو  أن  لهم سنوات على  يسمح  لن  أنه  بيد 
غزة.  قطاع  أو  الغربية  الضفة  إلى  بنيامين   الصحيفة  تونقل   بالعودة  من  مقرب  مصدر  عن 

 181نتنياهو قوله إن األخير مطلع على تفاصيل صفقة تبادل األسرى.
،  29/11/2022في    في بيان مشترك، أنه تم    ،اإلسرائيلي والشرطة اإلسرائيليةالشاباك  أعلن جهاز   −

المهن تنفيذ  اعتقال  بشبهة  المحتلة،  القدس  شمال  في  عقب  كفر  سكان  من  فروخ،  إسالم  دس 
ين اثنين  ، وأسفر عن مقتل إسرائيلي  2022/ 23/11التفجير قرب محطة للحافالت في القدس، في  

وأنه   ،جهادية  –عمل بتأثير أيديولوجية سلفية    وبحسب البيان، فإن فروخ  وإصابة عشرين آخرين.
 182. " داعش " ي يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة اإلسالمية  تنظيم الذال يتماهى مع 

الناطق العسكري باسم جيش  أشار  و   بدأ جيش االحتالل مناورة عسكرية في مناطق "غالف غزة".  −
ويتخللها حركة نشطة لقواته المسلحة وكذلك سماع   ، مخطط لها مسبقا   المناورة االحتالل إلى أن هذه 

 12/2022.183/ 82  مر هذه المناورة حتى ظهر يوم األربعاء ومن المقرر أن تست   دوي انفجارات. 
استولت عصابات المستوطنين بحماية من عناصر شرطة االحتالل على أرض "الحمرا" في منطقة  −

واقتحمت قوات معززة من شرطة االحتالل منطقة العين في    العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. 
المستوط  من  لعشرات  الحماية  ووفرت  استولوا سلوان،  التي  األرض  قطعة  بتسييج  قاموا  الذين  نين 
، ( 2م   آالف  8)   دونمات   8وتبلغ مساحة األرض نحو    عليها في حي وادي حلوة بجانب عين سلوان.

 184. وتتبع لدير الروم األرثوذكس في سلوان والتي تديرها البطريركية اليونانية 

مت أوراق اعتمادها  قد  إيريت ليليان  ى تركيا  لد   "إسرائيل"أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن سفيرة   −
طيب   رجب  الرئيس  في    ردوغان.أإلى  اإليجابية  التطورات  من  مزيد  إلى  "نتطلع  ليليان:  وقالت 

 185العالقات الثنائية".
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منظمات حقوقية إسرائيلية بمساعدة المد عي العام في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي  عشر  تعهدت   −
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق    -بتسيلم    منظمة   ت وأشار   الة في فلسطين. في تحقيقه حول الح 

مكتوب   ، اإلنسان  تصريح  تم    ، في  التي  المشتركة  الرسالة  أن  نوعها".   إلى  من  األولى  "هي    توجيهها 
مركز الدفاع عن  و ،  " إسرائيل " اللجنة العام ة لمناهضة التعذيب في  و عت الرسالة منظمات: بتسيلم،  ووق  

مقاتلون من  و يش دين،  و صندوق المدافعين عن حقوق اإلنسان،  و أهالي ضد  اعتقال األوالد،  و   الفرد، 
(.   "، إسرائيل -أطب اء لحقوق اإلنسان و" عدالة،  و أجل السالم،    186وتورات تسيدك )توراة الحق 

 28/12/2022 ،األربعاء

رئيس − جانتس  بني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  عباس  ةالفلسطيني  السلطة   دعا  اتصال ،  محمود  في 
 من الخطوات التي تقودها فلسطين ضد    ين، محذرا  إلى مواصلة التنسيق األمني بين الجانب    ،هاتفي

بحسب    "إسرائيل" المتحدة،  جانتس   عبري.العالم  اإلباألمم  بيان    عباس،  وأبلغ  مكتب  نشره  وفق 
رار في الحفاظ على  "يرى أهمية قصوى في االستم  ، أنهالعامة اإلسرائيلية  12القناة  نقلته  ،  جانتس

االقتصادي   الرفاه  ويتيح  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  أمن  يخدم  ومدني  أمني  وتنسيق  مفتوحة  قناة 
د جانتس على "أهمية العالقة التي تطورت بين جهاز األمن اإلسرائيلي والمستوى  وشد    والمدني".

 187السياسي والسلطة الفلسطينية"، وفق قوله. 
وذلك جراء العمليات التي نفذتها    ، 128  ة ب ا ص إ و   ، إسرائيليا    29قتل  م   ئيلي عن اإلسرا   كشف جهاز الشاباك  −

إحباط    زعم الشاباك أنه تم  و   قوات االحتالل والمستوطنين.   ضد    2022  سنة المقاومة الفلسطينية خالل  
المقاومة.   هجوما    460حو  ن  أنه  و   لفصائل  التقرير  ديسمبر  ذكر  األول/  كانون  مطلع    ، 2022حتى 

و   1,933جلت  سُ  الغربية  الضفة  في  للمقاومة  سنة  عملية  المحتلة  الفلسطينية  ، 1948األراضي 
قدرها   ب   363بزيادة  مقارنة  شهد  . 2021سنة  عملية  الشاباك،  تقارير  سنةوبحسب   2021  ت 

 196.188وجرح   إسرائيليا    18تل خاللها عملية للمقاومة في الضفة، قُ  1,570  تسجيل 
" قرب السياج  3قاومة الفلسطينية عن تنفيذ مناورة "الركن الشديد  أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل الم  −

في بيان  لها، إنه بمشاركة ُنخبة    ، . وقالت الغرفة ، للسنة الثالثة على التوالي الحدودي شمال قطاع غزة 
 189"، حيث تخل لها استخدام لألسلحة الخفيفة والمتوسطة. 3تنفيذ مناورة "الركن الشديد    من المقاتلين تم  

د رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بأن يكون توسيع االستيطان في األراضي  تعه −
النووي. إيران  برنامج  على  الحرب  وبمواصلة  حكومته،  أولويات  رأس  على  المحتلة   الفلسطينية 

د نتنياهو على أنها ستعمل على تعزيز وخالل عرض سياسة الحكومة الجديدة في الكنيست شد  
االستيطان في جميع أنحاء ما سماها "أرض إسرائيل" في الجليل والنقب والجوالن والضفة  وتطوير  

قائال   حق    الغربية،  هذا  تعبيره.  إن  وفق  فيه،  جدال  ال  اإلسرائيلي  للشعب  السياق   حصري  وفي 
االئتالفنفسه،   سكرتارية    الحكومي  قدم  إلى  المقبلة  للحكومة  العريضة  الخطوط  وثيقة  الجديد 
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وجاء في البند األول في وثيقة الخطوط العريضة   ، وذلك عشية تنصيبها في الكنيست.الكنيست 
حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل. وستدفع   أن "للشعب اليهودي حق  

الحكومة وتطور االستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجوالن ويهودا  
اتفاقيات  "الوثيقة أن "الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول  وأضافت    والسامرة".

  من خالل التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون. وستدرس الحكومة حلوال    "أبراهام
 190العربي". –وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سالم جديدة من أجل إنهاء الصراع اإلسرائيلي 

على − يزيد  ما  ود   مئة  أعرب  متقاعد يسفير  إسرائيلي  بنيامين    ،بلوماسي  إلى  بها  بعثوا  رسالة  في 
الضرر بعالقات   ،بقيادة نتنياهو  ،عن قلقهم من إمكانية أن تلحق سياسة الحكومة المقبلة،  نتنياهو

 191تل أبيب الخارجية. 
قد  − الذي  الشرطة،  على  المسؤولية  تغيير  قانون  مشروع  على  للكنيست  العامة  الهيئة  مه  صادقت 

، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير". وينص  يتمار بن غفيرإعوتسماه يهوديت  رئيس حزب  
الداخلي،  األمن  وإلى وزير  الحكومة  إلى  الشرطة  أن يخضع جهاز  الشرطة على  تعديل مرسوم 
وعلى صالحية وزير األمن الداخلي لوضع الخطوط العريضة لسياسات الشرطة والمبادئ العامة  

. وينص القانون على أن  عضوا   55عضو كنيست وعارضه   61وأيد القانون    نشاطاتها.   التي تحدد 
 192الشرطة خاضعة إلمرة الحكومة.

اتهم رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي أرباب العمل اإلسرائيليين   −
ء سقوطه في ماكنة لطحن اللحوم  بتعمُّد قتل العمال الفلسطينيين، ناعيا  عامال  فلسطيني ا  توفي جرا

، له  في بيان  ،مصنع إسرائيلي في المنطقة الصناعية في مدينة عكا المحتلة. وأكد العمصيفي  
أكثر من    2022خالل سنة  أن عدد ضحايا العمال الفلسطينيين يتصاعد سنة بعد أخرى، إذ توفي  

، 2020  خالل سنة  65، و2021خالل سنة    66، وعامال  من الضفة الغربية والداخل المحتل  50
 2018.193 خالل سنةعامال   39و،  2019خالل سنة  47و
العربية(، خالل مؤتمر صحفي  − الدراسات  أبحاث األراضي )جمعية   2022سنة  أن    ، أكد مركز 

األكثر شراسة من حيث تصاعد عمليات االعتداء على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم من   يه 
والمستوطنين.  االحتالل   دونما    113,435االستيالء على    2022سنة  المركز خالل  ورصد    قبل 

على    (2كم  113.435)  والمصادقة  االستيطان،  لصالح  الفلسطينية  األراضي   مخططا    114من 
 مسكنا    950هدم االحتالل  كذلك    وحدة استيطانية.   2,220من خاللها    أقيمت، والتي  استيطانيا  

بينها   من  تم    65ومنشأة  ذاتيا    منشأة  نحو ب  هدمها  وجرف  وقطع  االحتالل،  محاكم  من  قرار 
 194المثمرة والمعمرة.  األشجار من    18,900

عن   − صادر  تقرير  اإلنسانية أفاد  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  أن  ( أوتشا )   مكتب  الكلي  "،  العدد 
للفلسطينيين الذين قتلتهم القوات اإلسرائيلية في عمليات التفتيش واالعتقال في شتى أرجاء الضفة 
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بلغ  الغ بينهم  فلسطينيا    75ربية،  العامطفال    16، من  أن    التقرير  وأضاف  ."، حتى اآلن من هذا 
مبنى يملكها الفلسطينيون، أو صادرتها، أو أجبرت أصحابها على    57سلطات االحتالل هدمت  

 195الضفة الغربية. في القدس والمنطقة ج شرقي هدمها في 
 29/12/2022 ،الخميس

ال − نتنياهو  بنيامين  ليتم  أدى  الدستورية  رئيسا    يمين  اإلسرائيلية.  تنصيبه  الهيئة    للحكومة  ومنحت 
للحكومة   الثقة  للكنيست  بأغلبية  "إسرائيل"في    37العامة  عارضها  صوتا    63،  فيما  عضو    54، 

 196رئيسا  له. Amir Ohanaوانتخب الكنيست العضو عن حزب الليكود أمير أوحانا  .كنيست 

  لحركة فتح   مركزي في رام هللا في كلمته خالل مهرجان    ، محمد اشتية   رئيس الوزراء الفلسطيني قال   −
الـ في   الحكومة ،  النطالقتها   58  الذكرى  تهديدات  وإن  إسرائيلي،  عدوان"  أي  "ستصد  حكومته  إن 

الفلسطينيين.  تخيف  المتطرفة" ال  "اليمينية  السياسي على    على   اشتية   شدد و   اإلسرائيلية  "الفراغ  أن 
 197ال على األرض، والنضال على األرض يقطفه إنجاز على الطاولة". الطاولة يملؤه النض 

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن   − الفلسطينية لن تسمح لحكومة االحتالل  "أكد  المقاومة 
ل على شعبنا ومقد ساتنا إلى أن هذا    ،. ولفت قاسم"الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغو 

في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل، داعيا  قيادة السلطة في رام هللا إلى  الواقع يتطلب اإلسراع  
 198أن تعلن استعدادها للعمل الوطني المشترك لمواجهة التطرف الصهيوني المتصاعد. 

العام   − األمين  الميادين    لحركةتوقع  قناة  منصة  مع  حوار  في  النخالة،  زياد  اإلسالمي  الجهاد 
تويتر على  تستمر    جديدا    إسرائيليا    عدوانا    2023سنة  شهد  تأن    ،اللبنانية  وأن  غزة،  قطاع  على 

للوحدة الميدانية دون أي  "أن حركته جاهزة    النخالة  وأكد   المعارك واالشتباكات في الضفة الغربية.
العام المقبل مبشر لوحدة "أن    ا  شدد ، م"ا  شروط، والتعاون مع كافة القوى، وإن اختلفنا معها سياسي

 199. "في الميدانالمقاتلين 

ل − اإلسرائيلي  االحتالل  العمليات في   2022  سنةأظهرت معطيات صادرة عن جيش  ارتفاع نسبة 
ونقل موقع واال العبري عن جيش االحتالل قوله   .%100الضفة الغربية المحتلة بنسبة أكبر من  

شهدت   الغربية  الضفة  منطقة  خالل  285إن  فلسطينيين  مقاومين  من  نار  إطالق    سنة  عملية 
وبحسب البيانات فقد   . 2019فقط خالل    19و  ، 2020خالل    31، و2021خالل    61، مقابل  2022

أربعة  في عمليات مسلحة، مقارنة ب مستوطنا   31حيث ُقتل  2022 سنةقفز عدد قتلى العمليات في  
 2019.200في  خمسةو ، 2020في  وثالثة ،2021في 

في الهيئة العامة للكنيست نشاطات الحكومة   يائير البيد استعرض رئيس الحكومة المنتهية واليتها   −
اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، " إن حكومته توصلت إلى    قال:ف في مختلف المواضيع  

إبراهيم،   التفاقيات  السعودية  النضمام  األسس  ووضعت  طهران،  مع  النووية  الصفقة  إبرام  وأوقفت 
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منعت فتح القنصلية    ته أن حكوم و .  ة" في سوري   وكثفت النشاطات لمنع التموضع العسكري اإليراني 
المنظمات اإلرهابية    قادة   : "استأنفنا سياسة االغتياالت ضد  البيد وقال  .  القدس   شرقي   في   األمريكية 

 201، وأن تعليمات إطالق النار كانت واضحة للجنود: من يأت  لقتلك فاقتله".[ الفصائل الفلسطينية ] 
سنة  بحلول نهاية  ارتفع    "إسرائيل"عدد السكان في    أن  ئيليةذكرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرا −

بينهم    9.656إلى    2022 نسمة،  يهودي  7.106مليون  السكان، 73.6يشكلون  و   ،مليون  من   %
ألف فلسطيني في القدس المحتلة،   400%، بينهم أكثر من  21.1عربي ويشكلون  مليون    2.037و
إلى    ،"آخرين"  ألفا    513و هاجروا  الذين  يهودا    " سرائيلإ"وهم  وليسوا  العودة"  "قانون  ،  بموجب 

 202% من السكان.5.3ويشكلون 

  سنةوصف المدير العام لدائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب   −
والمستوطنين    ت كان  ابأنه  2022 اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات  حيث  من  واألعلى  األسوأ 

للم األقصى المتطرفين  الخطيب   .سجد  بيان    ،وقال  تزايدت   ،لهفي  االقتحامات  ووتيرة  "حدة  إن 
للمسجد  المغاربة  باب  جهة  من  المقتحمين  اليهود  المتطرفين  مجموع  ليصل  العام  هذا  خالل 

 203".متطرفا   238,48األقصى إلى 
  سمة. مليون ن   14.3حو  ن أعلن جهاز اإلحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم بلغ   −

ماليين نسمة   5.4نحو   1967"وصل عدد السكان في فلسطين على حدود   له:  في بيان  ، وأضاف الجهاز 
في   مليون فلسطيني   1.7" حو  ن وأضاف أن هناك    . " 2022%، مع نهاية العام  2.4بنسبة زيادة سنوية بلغت  

ظهر  ويُ   األجنبية". في الدول    ألفا    761ماليين في الدول العربية ونحو    6.4، وما يقارب  1948أراضي  
%،  14بيان جهاز اإلحصاء التباين الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية، التي يصل فيها إلى 

 204%. 45وقطاع غزة حيث يرتفع الرقم إلى نحو  

خالل   − اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  من    2022سنة  نف ذ  صفوف  آالف    3أكثر  في  اعتقال  عملية 
ورشة   14قطعة سالح، وأغلق   500والقدس، وادعى أنه ضبط أكثر من    الفلسطينيين في الضفة الغربية 

وصادر   أسلحة،  شيكل   2.8لصنع  دوالر(   793  )نحو   مليون  لمنظمات    ألف  مخصصة  أنها  بادعاء 
بيان صادر عن الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، لتلخيص عملياته العسكرية  ، بحسب  المقاومة الفلسطينية 

وتدمير    موقعا    257غارات في قطاع غزة، استهدفت    شن  جيش االحتالل  أن    ذكر البيان . و 2022سنة  في  
قذيفة صاروخية    وأشار البيان إلى إطالق   في حركة الجهاد.  مقاتال    14ن، استشهد خاللها ي ي  ين هجوم  نفق  

األراضي   باتجاه  اللبنانية  األراضي  من  سنة  واحدة  المحتلة  شن  1948الفلسطينية  بينما  الجيش    ، 
اللبنانية   أربع   يلي اإلسرائ  باتجاهها    ، غارات في األراضي  البيان أن    قذيفة مدفعية.   58وأطلق  وأضاف 

طلعة جوية في األجواء السورية واللبنانية وقطاع غزة،    ألف ذ أكثر من  الطيران الحربي اإلسرائيلي نف  
من   أكثر  اإلسرائيلية  الحربية  البوارج  ونف    30ونفذت  عسكرية،  الغواص عملية  أسطول  عشرات  ذ  ات 

وفي موازاة هذا العدوان اإلسرائيلي الواسع، جرى "تطوير التعاون )العسكري( مع دول عربية    العمليات. 
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الجيوش الشرق   مناورة بمشاركة إسرائيلية مع   15في الشرق األوسط والخليج". وذكر البيان أنه "جرت  
 205في اتفاقيات أبراهام".   زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة   53لى  إ والخليجية باإلضافة    أوسطية 

بيانا   − األبيض  البيت  األمر   أصدر  الرئيس  فيه  يباسم  رحب  بايدن  جو  الحكومة بكي  تشكيل 
"إنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو، الذي ونقل البيان عنه قوله    اإلسرائيلية الجديدة.

لتي تواجه إسرائيل ومنطقة  كان صديقي منذ عقود، للتصدي المشترك للتحديات والفرص العديدة ا
وختم البيان بالقول "ستستمر الواليات المتحدة    الشرق األوسط، بما في ذلك التهديدات من إيران".

دعم حل   تعر    في  التي  السياسات  ومعارضة  تتعارض مع  الدولتين  أو  للحياة  قابليتها  للخطر  ض 
 206مصالحنا وقيمنا المشتركة".

، وفق اإلسرائيليةين بعودة بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة  رح ب الرئيس الروسي فالديمير بوت  −
بيان في  الكرملين  أفاد  بوتين  .له  ما  نتنياهو  ،وقال  إلى  وجهها  رسالة  تواصل  "  :في  بأن  آمل 

الروسي   التعاون  تعزيز  إلى  الهادف  النهج  برئاستكم  الجديدة  كل   -الحكومة  في  اإلسرائيلي 
 207."بهدف ضمان السالم واألمن في منطقة الشرق األوسطينا، و المجاالت من أجل مصلحة شعب  

في نداء وجهته، إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق    ،منظمة حقوقية عربية ودولية  149طالبت   −
بـ"وقف   ،بمبادرة من اللجنة الدولية للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل  ،اإلنسان والشعوب 

 208سجون االحتالل والفصل العنصري اإلسرائيلي".األسرى الفلسطينيين في  المجزرة بحق  

 30/12/2022 ،الجمعة

قرارا  تبن   − المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تصدر   ت  أن  الدولية  العدل  محكمة  إلى  بالطلب  يقضي 
انتهاكات   على  المترتبة  اآلثار  بشأن  لحق    "إسرائيل"فتوى  بتقرير    المستمرة  الفلسطيني  الشعب 

ت  المصير. الذي  للجمعية    ،التصويت عليه  م  والقرار  الرابعة  اللجنة  تقرير  في  جاء  ما  على  بناء 
واعتراض    ،صوتا    87العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار، اعُتم د بأغلبية  

 209دولة عن التصويت.  53وامتناع  ،دولة 26
مواطنا     50اعتقال  ب   ؛السياسية  انتهاكاتها   الغربية   الضفةالفلسطينية في  تواصل أجهزة أمن السلطة   −

على خلفية سياسية، منهم طلبة ونشطاء وأسرى محررون، في حين يستمر طالب جامعة بيرزيت  
 210تواليا ؛ رفضا  لالعتقال السياسي.  19 باعتصامهم داخل أسوار الجامعة لليوم الـ

إسرائيلية اقتحمت  عن تصدي مقاتليها لقوة عسكرية  ،  لها  بيانفي    أعلنت مجموعة "عرين األسود"، −
بالقول:   بيانها  وختمت "عرين األسود"  مدينة نابلس، بإطالق نار كثيف ومتواصل، وعبوات ناسفة.

لم تعتادوا عليه، لن   لكم مجددا ؛ حربنا معكم طويلة، وخسائركم كثيرة، وهذا أمر  "قلناها ونقولها 
فلسطينيا     36صيب  وأُ   لم، وسنرى من سيحاصر من".تجدوا منا هدنة، لن تجدوا منا بصيص س  

 211اقتحام قوات االحتالل البلدة القديمة في نابلس.خالل بجراح مختلفة وحاالت اختناق، 
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ألعمال التصوير والتجسس، من إحدى  ، مخصصا  جديدا   استخباريا   صناعيا   قمرا   "إسرائيل"أطلقت  −
مر الصناعي الذي يحمل القواعد الجوية في والية كاليفورنيا األمريكية. وجرت عملية اإلطالق للق

" سياسم  فاندنبرغEROS C–3أو    3-إيروس  "قاعدة  من   "  Vandenberg  والية في  الجوية   "
اإلسرائيلية، أن القمر الجديد يهدف إلى القيام بمهام التصوير   نيوز 24آي  كاليفورنيا. وذكرت قناة 

 212ية. اإلسرائيل Imagist International company لشركة إيماجست إنترناشيونال
أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أن األمم المتحدة ضغطت على االحتالل من أجل   −

غالس "فيبر  مادة  بتلبية  Fiberglass  إدخال  تفي  ال  جدا   محدودة  كميات  منها  دخل  ما  وأن   ،"
لنحو وصل  المتحدة  األمم  عبر  بإدخاله  إجمالي ما سمح  أن  إلى  الصيادين، مشيرا     احتياجات 

وتشير أحدث   بحاجة لصيانة.  300قاربا  من أصل قرابة    47كغ، جرى بوساطتها إصالح    500
إلى أن هناك   البحري في غزة  الصيد  لقطاع  فرد آالف    7صيادا  يعيلون قرابة    4,452إحصائية 

 213. قارب مزودة بمحركات  ألفقاربا ، بينها  1,583يعملون في هذا المجال، ويمتلكون 
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مشروع قانون في مجلس شورى البالد لتوسيع  أي د مفتي سلطنة ُعمان   −

مقاطعة   تويتر:    . "إسرائيل" نطاق  على  تغريدة  في  مقاطعة  " وقال  إحكام  مشروع  قوة  بكل  لنساند  إنا 
مباالتهم   وعدم  العدوان،  في  تماديهم  ألجل  وغيرها؛  التجارة  في  مطلقة  مقاطعة  الصهيوني  الكيان 

 214. " هذا مما يدخل في اأُلخوَّة الواجبة بين المسلمين " أن  مضيفا     . " سطيني المظلوم بحقوق الشعب الفل 
 31/12/2022 ،السبت

عام   − أمين  ارتقوا    التجمع قال  الذين  الشهداء  عدد  إن  صبيحات  محمد  فلسطين  شهداء  ألسر  الوطني 
غزة، وخمسة   في قطاع   56، و الغربية  منهم في الضفة   173 ؛ شهيدا  وشهيدة  234، بلغ  2022  سنة خالل 

شهيدا ، فيما بلغ عدد    49وذكر صبيحات أن عدد الشهداء األطفال بلغ    شهداء داخل الخط األخضر. 
سجون  ا فيما    شهيدة.   18الشهيدات   ثالجات  في  المحتجزة  الشهداء  لجثامين  اإلجمالي  العدد  رتفع 

ثالثة شهداء من األسرى  تقرير أن  ال بي ن    2022  سنة وخالل    جثمانا .   373االحتالل ومقابر األرقام إلى  
إلى   الحركة األسيرة    ولفت   شهيدا .   233ارتقوا داخل سجون االحتالل، ليصل العدد اإلجمالي لشهداء 

 215شهيدا .   1,019إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا خالل األعوام الخمسة األخيرة بلغ    التقرير النظر 
العتقاالت في صفوف المقدسيين  قال رئيس لجنة األسرى في القدس أمجد أبو عصب إن عدد ا −

الثانية    دون سن     19و  ،طفلة  13و  ،طفال    670مواطن، منهم  آالف    3وصل إلى    2022في سنة  
قرار إبعاد عن المسجد األقصى    970عشرة. وأضاف أبو عصب أن سلطات االحتالل أصدرت  

 2022.216سنة خالل  والبلدة القديمة

عباس،    يةفلسطين ال  السلطةرئيس  دعا   − بث  محمود  مسجلة  كلمة  فلسطين،  في  تلفزيون  مناسبة  بها 
انطالقة   إلى  58ـ  ال  حركة فتحذكرى  الجميع  القريب "،  حوار وطني فلسطيني سياسي شامل في 
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  عباس   اوحي    . "، والسير نحو تحقيق أهداف شعبناالعاجل، للعمل والتصدي وتحم ل المسؤولية معا  
ن عن أنفسهم وعائالتهم وأرضهم وهويتهم ووطنهم،  أبطال المقاومة الشعبية السلمية، الذين يدافعو 

 217أمام عدوان المحتل ومستوطنيه القتلة اإلرهابيين.

أحمد حل    قال − فتح في قطاع غزة  أقامته   ،سرئيس حركة  الذي  المهرجان  ألقاها خالل  في كلمة 
يذ قرارات يجب تنف"غرب مدينة غزة:  "الكتيبة"ساحة في  لتأسيسها، 58ـ  بمناسبة الذكرى ال ،الحركة

المركزي  والمجلس  الوطني  االحتالل   المجلس  مع  الموقعة  االتفاقيات  في  النظر  إعادة  بضرورة 
االتفاقيات  هذه  من  بأي  يلتزم  لم  الفلسطيني  ":  قائال    وأضاف  ."الذي  الشعب  يبقى  أن  يمكن  ال 

آن "س:  ال حل  . وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، ق"إسرائيل"باالتفاقيات مع    "ملتزما  من جانب واحد 
 218، مؤكدا  جاهزية فتح لتحقيق المصالحة."األوان لتحقيق المصالحة الوطنية

يقضي وصف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي   −
 "لإسرائي"بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن اآلثار المترتبة على انتهاكات  

لحق   المصير  المستمرة  بتقرير  الفلسطيني  م  الشعب  الحكومة   ا  شدد بـ"الحقير"،  يلزم  "لن  أنه 
اليهودي ليس محتال    ،اإلسرائيلية" ه أي ألرضه وال لعاصمة بالده القدس، ولن يشو    وأن "الشعب 

 219قرار من قبل األمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية". 
زايد آل نهيان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل   أ رئيس دولة اإلمارات محمد بنهن   −

عن    صادرلبيان    ين خالل الفترة المقبلة، وفقا  عن تطلعه إلى تعزيز عالقات البلد    حكومته، معربا  
نتنياهو الرسمية.  وحسبما،  مكتب  اإلماراتية  األنباء  وكالة  الرئيس    ذكرت  أن  البيان  وأضاف 

ال هاتفي نتنياهو وقرينته إلى القيام بزيارة رسمية لإلمارات، وأشار إلى أن اإلماراتي دعا في اتص
 220. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونتنياهو اتفقا على أن تتم الزيارة قريبا  
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