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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 يناير /الثاني كانون 

 1/1/2022السبت، 

الغربية   − الضفة  في  حماس  لحركة  اإلعالمي  المكتب  يصدره  الذي  السنوي  التقرير  رصد 
تصاعد   و ا عم أ المحتلة  األخيرة.  األربعة  األعوام  خالل  ذروتها  إلى  المقاومة  التقرير  ل  أشار 

أن   خالل  عم   10,850  وا نفذ قد    ن ي الفلسطيني إلى  والقدس  الضفة  أنحاء  في  مقاومًا،    سنة اًل 
التقرير أن   441، منها  2021 يين قتلوا في القدس ونابلس، في  إسرائيل   4  عملية مؤثرة. وأفاد 

جرح   وحدها،   435حين  القدس  في  نصفهم  األربعة    آخرون،  األعوام  األعلى في  العدد  وهو 
 1مسرحًا لعمليات نوعية. شكلت مركزًا للمقاومة و ، مشددًا على أن القدس  األخيرة 

الريح، والشيخ حاتم البكري اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة الفلسطينية    أدى اللواء زياد هب   −
 2عباس، وزيرين للداخلية واألوقاف.محمود 

إن االحتالل كان    Aviv Kochaviي أفيف كوخافي  سرائيلالجيش اإلفي  ركان  هيئة األرئيس  قال   −
التنسيق األمني المستمر    قبلاسعة في جنين  على وشك بدء عملية و   ،ثالثة أشهر، لكن بفضل 

على السلطة الفلسطينية، دخلت أجهزتها األمنية هي إلى   إسرائيلالضغوط التي مارستها  وبفضل "
صادروا وسائل قتالية، واعتقلوا ناشطين  و أزقة مخيم جنين الضيقة، وعملت ضد  اإلرهابيين هناك"، 

 3.يةسرائيلالعامة اإل 12القناة لت عنه بحسب ما نق ،كثيرين
المواصالت   − وزير  القرا  سرائيلاإلدعا  أيوب  السابق  في   Ayoob Karaي  القياديين  اغتيال  إلى 

البحر  في  صاروخين  سقوط  أعقاب  في  وذلك  السنوار،  ويحيى  هنية  إسماعيل  حماس  ، حركة 
اإل ص ا خال   14القناة    حسب إلرس و .  ية سرائيلة  الوقت  "حان  القرا  ويحيى قال  هنية  إسماعيل  ال 

 4السنوار للقاء )عبد العزيز( الرنتيسي و)أحمد( ياسين".
، التي تخصصت في  (Hatzav  حتساف )وحدة االستخبارات العسكرية    حل    يسرائيلاإلقرر الجيش   −

مراقبة وسائل اإلعالم الناطقة باللغة العربية في العالم. وقد أكد ناطق عسكري أن القرار ال يعني  
تعمل تحت  التخلي ع  الوحدة على وحدات أخرى  توزيع مهام هذه  بل  ن مراقبة اإلعالم العربي، 

 Aman .5)أمان(    ية سرائيل اإل  االستخبارات العسكرية في شعبة  8200سقف وحدة 
أن   − على  الرسمية  الفلسطينية  المؤسسات  إحصائيات  الجيش    357دلت  بنيران  اسُتشهدوا  فلسطينيًا 

خالل  سرائيل اإل  غزة في    257منهم    ، 2021ي  الغربية   100و   ، قطاع  الضفة  األسرى  ،  في  عدد  وأن 
العدوان  بيتًا هدمت. وقد بلغ عدد شهداء   950قاصر، وأن   1,300آالف، بينهم  8حو ن والمعتقلين بلغ 

غزة  غزة.   286  مايو أيار/  في    على  من  غالبيتهم  وشهيدة،  التقرير   شهيدًا  األسرى  إن    وقال  عدد 
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أسير، منهم   4,600نحو    2021ديسمبر  / ل بلغ حتى نهاية كانون األول والمعتقلين في سجون االحتال 
 6معتقل.   500عدد المعتقلين اإلداريين نحو  فيما بلغ  طفاًل،    160و   ، أسيرة   34

على بناء أكثر من    2021  سنة ي صادق خالل  سرائيل قالت وزارة شؤون القدس إن االحتالل اإل  −
منزل،    200، وأصدر قرارات بهدم  نى سكنياً مب   177ألف وحدة استيطانية، وهدم أكثر من    12

،  مقدسياً   13في تقرير أصدرته، أن قوات االحتالل قتلت    ، وزارة ال في القدس المحتلة. وأضافت  
 7قرار إبعاد.   490آخرين، وأصدرت أكثر من    784,2واعتقلت أكثر من  

 2/1/2022األحد، 

يين،  إسرائيلأسرى    4المقاومة  لحركة حماس إسماعيل هنية أن لدى    السياسيكشف رئيس المكتب   −
ومهدداً   اً متعهد  أسرى،  تبادل  صفقة  على  االحتالل  نفسه  ،بإجبار  الوقت  من   ،في  المزيد  بأسر 

االحتالل. األراضي    جنود  لتحرير  "بروفة  بوصفها  القدس  سيف  معركة  عن  هنية  تحدث  كما 
في إطار الدعم الذي إنها تأتي    هنيةالفلسطينية من االحتالل". وعن عالقة حماس بإيران، قال  

لت خطة الدفاع الشاملة بمبلغ  و توجهه إيران للمقاومة،   أسهمت    مليون دوالر،  70إن إيران قد مو 
المقاومة.   لتحرير    المقاومة أن    د هنية وشد  في تطوير منظومة الصواريخ والدفاع لدى  تهدف 

حماس بمصر،    بالوكالة أو تنفذ أجندة أي طرف آخر. وعن عالقة   وال تخوض حرباً   ، فلسطين 
مصر   قال  إن  في  ـ" ب   هنية  ثابت  ركن  لحماس  بين  ا النسبة  العالقة  شهدت  وقد  ستراتيجيتنا، 

 8. " لكن الدفء عاد في الفترة األخيرة   ، فتوراً   2016  و   2013

االنتخابات    الفلسطينية   المركزية   االنتخابات لجنة  تلقت   − من  موقفها  حول  حماس  حركة  من  رسالة 
عض األمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على المحلية. وتضمنت الرسالة ب

تتعلق   وأخرى  مقرر،  هو  كما  االنتخابات  بإجراء  خطية  ضمانات  في  وتتمثل  المحلية  االنتخابات 
وتحديدًا   االنتخابات،  االنتخابات إ بقانون  قضايا  محكمة  تشكيل  البت    ، لغاء  اختصاص  في   وإعادة 

البداية  محاكم  إلى  غزة.    الطعون  وقطاع  الغربية  الضفة  ناصر وج  و في  حنا  اللجنة  رئيس  من  ،  ه 
مخاطبة   ، جهته  وتتطلب  سياسية  المطالب  هذه  أن  إلى  فيها  أشار  حماس،  إلى  جوابية  رسالة 

إلى   ، في رسالته   ، المستوى السياسي بشأنها، وال تملك اللجنة صالحية البت فيها. وأضاف ناصر 
وقف حماس يعني عدم التمكن من إجراء االنتخابات المحلية في اللجنة م   د  أنه لحين تحقق ذلك، تع

  على   تعقيباً   ، لحركة حماس حسام بدران   السياسي وقال عضو المكتب    قطاع غزة بالوقت الحاضر.
حنا ناصر وجهنا له رسالة خطية حددنا فيها موقفنا من هذه االنتخابات    : "بناء على سؤال د.ذلك

بوضوح    ، المجتزأة  يجب إ وقلنا  بالتتالي   نه  أو  بالتزامن  شاملة  انتخابات  االنتخابات    ، إجراء  تكون 
أنه من الضروري تلقي    بدران   . وأضاف " عنها كما هو حاصل اآلن   المحلية جزءًا منها وليس بديالً 

بعدم إلغاء االنتخابات في اللحظات األخيرة كما فعل   ، حماس ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة 
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مرات   سابقاً  ضر   ، عدة  منفرداً وكذلك  السلطة  رئيس  أجراها  التي  التعديالت  عن  التراجع  على    ورة 
 9فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه االنتخابات.  خصوصاً قانون االنتخابات المحلية  

  في بيان   ، قال الجيش و   . ه وجنوب قطاع غزة  من المواقع شمال   ي عدداً سرائيل قصف جيش االحتالل اإل  −
حربية   له،  ومروحيات  طائرات  جوية شن    إن  غارات  نقاطاً   ، ت  الدبابات  لحماس   وقصفت  عسكرية 

م  غزة،  قطاع  مع  الحدود  على اً شدد على  رد      بمثابة  ونوعيتها،  األهداف  "حجم  إطالق   أن  على 
البحر  نحو شواطئ  السبت( من قطاع غزة  الكبرى".   ، الصاروخين )صباح  أبيب  تل  قبالة منطقة 

الحكومة  و  رئيس  بين   ية سرائيل اإل قال  حكومته  Naftali Bennett  يت نفتالي  جلسة  مستهل   خالل   ،
مقبولة".  تعد  لم  آخر،  بعد  شتاًء  حماس  رها  تكر  التي  والرعد  البرق  "قصص  إن  نقل و   األسبوعية، 

قدس برس في غزة، عن مصادر بالمقاومة الفلسطينية )فضلت عدم ذكر اسمها(، أن وكالة  مراسل  
جو، مضاد للطائرات من   -وم صاروخيين أرض  أطلقت، فجر الي   للمقاومة "وحدات الدفاع الجوي  

سام   اإل [SAM 7]   7نوع  المروحيات  تجاه  إطالق سرائيل ،  وبعد  أنه  وأكدت  غزة".  مدينة  غرب  ية، 
 10جميع طائرات االحتالل، أجواء القطاع.   ، وعلى وجه السرعة   ،، غادرت 7صاروخي سام  

والتنمية  عامأمين  جدد   − العدالة  بنكير   ،المغربي  حزب  لتطبيع    ،انعبد اإلله  الرافض  موقف حزبه 
اإل االحتالل  كيان  مع  بنكيرانسرائيلالرباط  وقال  حزبي    ،ي.  لقاء  إن  في  في  الرباط،  العاصمة 

اإل أن  وهو  بسيط،  لسبب  يتغير  لن  الفلسطينيين،  سرائيل "موقفنا  إخواننا  إلى  يسيؤون  زالوا  ال  يين 
: "نحن نتفهم موقف الدولة،  قائالً   ويجرفون أشجارهم ويعتدون عليهم". وأضاف  ،ويأخذون أراضيهم

ولن ندينه، لكننا نستغرب هرولة البعض نحو التطبيع بأي شكل من األشكال، وال يمكن ألحد أن  
 11ن".يؤاخذنا على موقف حزبنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو يلزمنا بموقف معي  

المشتركة دانت   − لفلسطينيي    Joint List  القائمة  العربية  نواب   بشدة   1948لألحزاب  تصويت 
الموحدة   العربية  قنصلية    United Arab Listالقائمة  افتتاح  لرفض  مدينة أمريكالداعم  في  ية 

المحتلة.  الموحدة صوتوا قبل   ، المشتركة القائمة  وصرحت   القدس  بيان أصدرته، أن "نواب  في 
الذي كان   توقيعاً   40  ية( في اقتراح الـ سرائيل أيام لجانب بيان نفتالي بينيت )رئيس الحكومة اإل

قنصلية   افتتاح  لدولة  أمريك عنوانه  عاصمة  كونها  المحتلة  القدس  في   وصوت .  " إسرائيل ية 
 12القرار.  ضد   56عضو كنيست مقابل   58  بينيت لصالح بيان 

 3/1/2022اإلثنين، 

وزير   − اإلقال  السلطة    Benny Gantzانتس  جبني    ي سرائيل الدفاع  رئيس  لقاء  في  سيستمر  إنه 
الحفاظ على األمن    نالسابعة العبرية: إ  القناة عباس؛ وقال جانتس، في تصريحات نقلتها  محمود  

 13. مع عباس ي ومحاربة حركة حماس سببْين رئيسْين للقاءسرائيلاإل
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السلطة   − رئيس  عباس  الفلسطينيةدعا  أعمال    ،محمود  فتح  لحركة  الثوري  المجلس  افتتاح  خالل 
مسار سياسي حقيقي يقود إلنهاء االحتالل    الدولي إلى "شق    دورته التاسعة، في رام هللا، المجتمع

الذي لن نقبل ببقائه لألبد، وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة الرباعية    يسرائيلاإل
االستعداد  [Middle East Quartet]  الدولية على  التأكيد  عباس  جدد  الوطنية،  الوحدة  وحول   ."

 14حماس على قرارات الشرعية الدولية. حركة  ر موافقةلتشكيل حكومة وحدة وطنية فو 

من  − أكثر  التحرير    مئة   أصدرت  ومنظمة  حماس  حركة  تطالب  عريضة  فلسطينية  أهلية  منظمة 
الوطني الفلسطيني بتذليل أي عقبات إدارية أو فنية أو قانونية، وضمان إجراء االنتخابات المحلية  

إن التوافق   ،نت .للجزيرة ، هلية في غزة أمجد الشواشبكة المنظمات األ مديرفي غزة والضفة. وقال 
 15على إجراء االنتخابات المحلية سيعيد األمل من جديد للشعب الفلسطيني. 

% خالل 4بمعدل    محمد اشتية أن يحقق االقتصاد الفلسطيني نمواً   الفلسطيني  توقع رئيس الوزراء −
والتشا2022  سنة التفاؤل  بين  وسطي  سيناريو  على  باالعتماد  وبي  ،  اشتيةؤم.  كلمته    ،ن  في في 

الـ  الحكومة  جلسة  في141  مستهل  العاملين  عدد  إجمالي  أن  هللا،  رام  في  السلطة   قطانم  ، 
من    يةلسطين الف عامل    886ارتفع  عامل    925إلى    2020  سنةألف  وانخفض 2021  سنةألف   ،

يما تركزت ف% في قطاع غزة(،  51و% في الضفة الغربية 17%، )27.8معدل البطالة ليصل إلى  
ن أ%، من مجمل من هم عاطلين عن العمل، كما  35معدالت البطالة بين الخريجين لتتجاوز  

في   العالي  بين  أالتباين  العمال  الفجور  اإل  يةلسطينالسلطة  وجود سرائيل واالحتالل  إلى  أدى  ي، 
 16نقص في األيدي العاملة في السوق المحلية.

حالة    340من أجل العدالة القانونية"، أكثر من  عن "مجموعة محامون    صادررصد تقرير حقوقي   −
ومدافعين عن حقوق    ،وصحفيين  ،وطالب جامعات   ،وأكاديميين  ،ت نشطاءهدفتاس اعتقال سياسي  

 17. 2021، خالل سنة سجون السلطة الفلسطينيةفي اإلنسان في الضفة الغربية،  

عسكري   − ناطق  مقتل ضابطين طيارين  يإسرائيل أعلن  ثالث   ،عن  تحطم مروحية  ، جر وإصابة  اء 
 18ية، كانوا على متنها قبالة سواحل حيفا. سرائيلعسكرية تابعة لسالح البحرية اإل

الكنيست   − في  األبحاث  معهد  في سرائيلاإل   Knessetنشر  القتل  جرائم  ضحايا  حصيلة  أن  ي 
بلغت في   العربي  تقل   111من    أكثر،  2021  سنةالمجتمع  الذين  الشباب  ضحية، نصفهم من 

بينهم    30عن    أعمارهم  القتل في  %70أكثر من  ، ما ُيشكل  امرأة   16عامًا،   من ضحايا جرائم 
وت" إسرائيل"  اإلحصائية    شير.  كل إ هذه  واحدًا  قتياًل  لتصبح  القتلى،  عدد  في  كبير  ارتفاع  لى 

في   93، و 2020في سنة    100ثالثة أيام، وفيها زيادة ملحوظة على حصيلة السنوات الماضية:  
. واتضح من اإلحصائيات، أن غالبية جرائم القتل 2017في    72، و 2018في    76، و 2019سنة  

، تمت باستخدام سالح ناري، علمًا بأن هناك تقديرات تشير إلى وجود % 73بين العرب، نحو  
 19ألف قطعة سالح في المجتمع العربي.  300نحو  
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 ، م أبو هواشتدهور الحالة الصحية لألسير هشا   والمحررين الفلسطينية  أكدت هيئة شؤون األسرى  −
لليوم   الطعام  عن  إضرابه  يواصل  الفلسطيني  و   .التواليعلى    140الذي  الناشط    ي مريكاألأطلق 

بالتدخل الفوري لدى    Joe Bidenي جو بايدن  مريك عريضة تطالب إدارة الرئيس األ  شقديحسنان  
ضاء يين بينهم أعمريكحكومة االحتالل إلطالق سراح أبو هواش. ووقع على العريضة مئات األ

الكون Congress  رسجكون للعريضةج، وروجت عضو  فيما شاركها مرشحون    ،رس رشيدة طليب 
 20الفلسطينية هويدا عراف.  ،بينهم المرشحة عن مدينة ميتشيغانمن لالنتخابات التشريعية المقبلة 

الشرق األوسط،  صحيفة  يي، لعبد الناصر اآل  قال مدير مكتب "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" −
، لكن األرقام تضاعفت في  2005موجة هجرة الفلسطينيين من لبنان في ارتفاع مستمر منذ  "  إن

األخيرتين   شأن  2021و  2020السنتين  شأنهم  الشرعية،  وغير  الشرعية  الهجرة  عبر  سواء  ؛ 
يي: ل اآلا. وق"]الوضع االقتصادي المتأزم في لبنان[  األزمة الراهنة  اللبنانيين، خصوصًا في ظل  

بين    2020في  " أما في    8آالف و  6غادر  لبنان من دون عودة،  ولغاية   2021آالف فلسطيني 
ألف مسافر فلسطيني لم يعودوا إلى لبنان،    12أكتوبر، فقد ُسجل خروج    /نهاية شهر تشرين األول

 21."وهو رقم أعلى من معدل السنوات الماضية

بعد أن قضى نحو    ،رامي شعث عن الناشط السياسي الفلسطيني    المصريةأفرجت النيابة العامة   −
 22عامين ونصف العام في السجن، مقابل تنازله عن الجنسية المصرية. 

أن   ،Twitter  مغردًا على موقع تويتر  ،Ali Erbaş  أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش  −
 2022.23سنة بداية  مع جوالت القدس التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا، ستبدأ من جديد 

إلبيشركة  لت  نا − العبرية،   Elbit Systems  ت أنظمة  باللغة  معرخوت"  "إلبيت   ،يةسرائيلاإل  أو 
د بموجبه طائرات سالح الجو اإلماراتي    53عطاًء قيمته    ،األمنية  للصناعات  مليون دوالر، ستزو 

الليزر على  تعتمد  دفاعية  طراز Laser  بأنظمة  من  الحمراء "  ،  تحت  األشعة  عداد  إجراءات 
وأنظمة قتالية إلكترونية جوية    ،"Directional Infrared Counter Measures (DIRCM)  االتجاهية

 24تزويد اإلمارات بالعتاد المطلوب خالل خمسة أعوام وفقًا لالتفاقية.  أخرى. وسيتم  
إنه لن يتفاوض مع الفلسطينيين حتى بعد    Yair Lapid  ي يائير البيد سرائيل قال وزير الخارجية اإل −

إن "الحكومة تشكلت ببيان واضح مفاده  ،  خالل إفادة لصحفيين  ،سة الوزراء، وأضافاستالمه رئا
في   تتدخل  قد  خطوة  أي  تتخذ  لن  أخرى  ناحية  ومن  سياسية،  مفاوضات  هناك  تكون  لن  أنه 

 25المستقبل بإمكانية إجراء مفاوضات سياسية". 
 4/1/2022الثالثاء، 

ية،  سرائيلل إلى تسوية مع سلطات االحتالل اإلالتوص  قال المحامي الفلسطيني جواد بولص إنه تم   −
هواش أبو  هشام  األسير  بموجبها  الـ  ،يوقف  لليوم  الطعام  عن  التوالي،   141  المضرب  على 
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تعلن  إضرابه،   حين  ينتهي    "إسرائيل"في  الحالي  اإلداري  األمر  يتم    ،26/2/2022  فيأن    ولن 
 26التجديد له.

في قوات االحتياط رفضوا المشاركة في تمرين    جندياً   120أن    ية سرائيل العامة اإل   11القناة  ذكرت   −
، في الضفة الغربية  مستعمرات غوش عتصيون في    ،في نهاية التوظيف العملياتي  ،مفاجئ للكتيبة

القناة اإل  ، يتبعون للواء المظليين ويخدمون هؤالء  ية، فإن جنود االحتياطسرائيل المحتلة. وبحسب 
الكتيبة   اللواء    ،66في  أنشطة عملياتية  د  قو ،  55في  الجنوب من  في  نفذوا  إلى  الواقعة  المناطق 

وذكرت أن التدريب العسكري أجري بنصف عدد الجنود بعد    ،القدس وبيت لحم وفي جبل الخليل
 27جندي احتياط.  120تسريح 

شهد صراعًا محتماًل  تقد    2022  سنةتوقع مركز يختص باألبحاث المتعلقة باألزمات العالمية أن   −
وإيران والواليات المتحدة. وبحسب   "إسرائيل"حرب تشمل    إضافة إلىوالفلسطينيين،    "ئيلإسرا"بين  

نشرته   أحرونوت تقرير  يديعوت  نشره    العبرية   Yedioth Ahronoth  صحيفة  لما  فيه  استندت 
فإن   تسمه،  لم  الذي  خالل    " إسرائيل"المركز،  متتاليتين  مرتين  عسكرية  مواجهة  في    سنة ستقع 

، منها 2022ز األبحاث، قائمة تتضمن عشرة صراعات دولية متوقعة في سنة  وأصدر مرك.  2022
 28حروب تشمل "إسرائيل". 

النتهاكات   − السنوي  تقريره  في  الغربية  الضفة  في  حماس  لحركة  اإلعالمي  المكتب  رصد 
اإل  الضفة سرائيل االحتالل  في  القدس   ، ي  شرقي  فيها  قوات    34,017  ، بما  ارتكبتها  انتهاكًا 
آخرين، واعتقال    11,092ًا، وإصابة  فلسطيني   94ووثق التقرير استشهاد  .  مستوطنون االحتالل وال 

المستوطنين    5,286 اعتداءات  بلغت  التقرير،  وحسب  عمليات    1,032مواطنًا.  وعدد  اعتداء، 
اعتداء. وبي ن أنَّ عدد المنازل التي    2,502إطالق النار التي نفذها جنود االحتالل ومستوطنوه  

اعتداء، وبلغ    387منزاًل، وبلغ عدد االعتداءات على دور العبادة والمقدسات    317هدمت بلغ  
، وارتفع عدد المبعدين عن  مستوطناً   28,013عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى  

ارتفع عدد المعتقلين في القدس عن األعوام األربعة األخيرة، وبلغ  و .  مبعداً   348األقصى إلى  
 29. منزالً   135  فيها   بلغ عدد المنازل التي هدمها االحتالل ، و معتقالً   664,1

اإل   -بتسيلم    منظمة   ت قال  − المعلومات  اإلنسان  سرائيل مركز  لحقوق   B'Tselem - The Israeliي 

Information Center for Human Rights in the Occupied    فتكًا ضد    ت كان   2021  سنة إن   األكثر 
  ، فلسطينياً   313ية  سرائيل قتلت قوات األمن اإل   2021: "خالل العام  مة ت المنظ ، وقال 2014الفلسطينيين منذ  

بمن فيهم   فلسطينياً   236نه "في قطاع غزة، قتلت قوات األمن  أ إلى    ةمشير   ،" قاصراً   71بضمنهم  
األسوار   232  الـ  عملية )حارس  ُقتلوا خالل  القدس[  Defensive Shield]  الذين  العسكرية". سيف   )

: "وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية قتلت قوات األمن  لها تقرير  في    نظمة، الم   ت وأضاف 
فلسطينيًا، وثالثة فلسطينيين آخرين ُقتلوا برصاص مستوطنين مسلحين أو جنود رافقوهم، كما   77
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الحدود، وكذلك   حرس ي ثم  شرطي من  إسرائيل ُقتل فلسطيني قاصر أطلق عليه الر صاص مواطن  
اثن  فلسطينيان  مسلحين". ُقتل  مستوطنين  يد  على  ذكر   ان  ثانية،  جهة  المنظمةمن  "شر دت   ت  أنه 

وذلك   ، قاصراً   463بضمنهم    ، فلسطينياً   895في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية    إسرائيل 
بضمنها    ، مبنى   160: "في القدس الشرقية وحدها، ُهدم  ت المنظمة . وأضاف " منزالً   295بعد أن هدمت  

ُتستخ   96 وسجلت  كانت  السكن.  ألغراض  هدم   إسرائيل دم  في  متواترًا  ارتفاعًا  الغربية  الضفة  في 
   30. " مبنى   199المباني السكنية: خالل هذه السنة هدمت قوات األمن  

معتقاًل فلسطينيًا وأردنيًا    60  أنهت محكمة االستئناف السعودية النظر في األحكام الصادرة بحق   −
ة المعتقلين األردنيين في السعودية، خضر المشايخ، إن  لجن  رئيس. وقال  2021أغسطس    في آب/

النظر في كثير من األحكام، حيث خفضت عددًا منها  الرياض أعادت  "محكمة االستئناف في 
 31إلى النصف، وآخر إلى الثلث".

، في إيجاز للصحفيين: "نعتقد أن  Ned Price  ية نيد برايسمريكالخارجية األ  بلسانالمتحدث  قال   −
، سواء يستحقون تدابير متساوية من األمن واالزدهار والحرية"  يين على حد  سرائيلن واإلالفلسطينيي 

أيضًا:   اإلوقال  بأن  االعتقاد  هذا  لتحقيق  للسعي  طرق  عن  البحث  يين  سرائيل "سنواصل 
سواء يستحقون مقاييس متساوية لهذه المفاهيم، وسنواصل القيام بذلك في   والفلسطينيين على حد  

 32ابيع واألشهر المقبلة".األيام واألس
النتخاب    أعلنت  − التأسيسية  "الهيئة  إنشاء  عن  المحتلة،  القدس  مدينة  في  فلسطينية،  شخصيات 

فلسطيني جامع"،    الوطنيالمجلس   "مؤتمر وطني  عقد  إلى  دعت من خاللها  التي  الفلسطيني"، 
األساسية  طريق النتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، ليكون القاعدة    خريطةيهدف إلى وضع  

 33التي تقوم عليها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. 

 5/1/2022األربعاء، 

في تصريح أدلى به إلذاعة صوت فلسطين الرسمية،    ، رياض المالكي   الفلسطيني قال وزير الخارجية   −
ر  . وأشا " إسرائيل " ، إلجبارها على تطبيع عالقاتها مع  ياً أمريك  عربية وإسالمية، رفضت ضغطاً  إن دوالً 

المستهدفة بالضغط إندونيسيا  إلى أن من الدول    وقال:والمالديف.    ، وجزر القمر   ، وماليزيا   ، المالكي 
 34". إسرائيل ها مع  ت من هذه الدول لتطبيع عالقا   "حتى هذه اللحظة ما علمناه، أن هناك رفضاً 

فتح  − الثوري لحركة  المجلس  التي عقدت    ، أكد  التاسعة الجتماعاته  الدورة  أعمال  في  في ختام 
هللا، اليوم  رام  موحدة  فتح  حركة  مضى  ،أن  وقت  أي  من  االحتالل    ،وأكثر  مواجهة  في 

اعتبار    المجلس  قرر  ذلكوالمستوطنين، وهي مع جماهيرها في الميدان، مهما بلغت التضحيات. ك
 United Nations General Assembly  أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،خطاب محمود عباس

بها.يوسياسية    ،طريق وطنية حركية   خريطة  ،2021بتمبر  س  /أيلول  في إلى المجلس  ودعا    لتزم 
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الدولية والشرعية  الفلسطينية  التحرير  منظمة  التزامات  قاعدة  على  وطنية  وحدة  حكومة    ، تشكيل 
 35.التي ذكرها عباس في خطابه تشارك فيها كل القوى وعلى األسس

ية والثالثة، على اقتراح قانون التخطيط والبناء )تعديل  صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثان  −
الكنيست. من  والذي تقدم به عضو الكنيست وليد طه ومجموعة أعضاء  ،  2022( لسنة  136رقم  

 United(  يهدوت هتوراة )   يهود التوراة و ،  Shas  شاسو ،  Likud  وبعد أن قامت كل من كتلة الليكود 

Torah Judaism (Yahadut Hatorah)  الدينية يونية  والصه  Religious Zionist   الجلسة بمقاطعة 
بدأت   بالبند    احتجاجاً   ،4/1/2022الثالثاء    يومالتي  العمل  لغرض   ،98على  الجلسة  استؤنفت 

جميع التحفظات صادقت الهيئة العامة للكنيست على القانون    التصويت على التحفظات. وبعد رد  
 3.36وامتناع  ،معارضةكنيست دون أي عضو  61بالقراءة الثالثة والنهائية بتأييد 

ي في الضفة الغربية تأجيل المداوالت في موضوع البناء  سرائيلقررت اإلدارة المدنية لالحتالل اإل −
الواقعة بين مستعمرة معاليه أدوميم    ،E1أو    1إي منطقة  فيالمشروع االستيطاني  االستيطاني في  

 37."ناء على تعليمات سياسية من الحكومةب "جاء التأجيل بأنه  ةعلل م ،وشرقي القدس المحتلة
على   − الطلب  نسبة  اإل   رخص ارتفعت  المستوطنين  بين  األراضي  سرائيل األسلحة  في  يين 

  ، طلبًا من هذا النوع   19,375، بعد تقديم  2021  خالل سنة %  120، بنسبة  1948  سنة المحتلة  
 38. 2020  في سنة طلبًا    8,814  مقارنًة بـ 

الجيش اإلجريم   1,542  وقوع الكشف عن    تم   − ي خالل عام واحد فقط، وهذه سرائيل ة جنسية في 
منذ   أنه  تؤكد  الجيش. 2012  سنة أرقام  في  الجنسية  بالجرائم  المتعلقة  الشكاوى  عدد  ازداد   ،

، في Corinne El-Baz Alushكورين الباز ألوش  وذكرت الكاتبة في صحيفة يديعوت أحرونوت  
 الئحة اتهام فقط ضد    31توجيه    ر من الجرائم، فإنه تم  هذا العدد الكبي من "   رغم بال أنه    ، ها ل   تقرير 

 39".جنديًا، وتقديمهم لمحاكمة تأديبية داخل الجيش   51
صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية االحتالل في القدس، على بناء   −

 40استيطانية في القدس المحتلة، على خمسة مخططات جديدة. وحدة 557,3

ية الجديدة على الكنيسة  سرائيل لنصرة القدس والمقدسات الحملة اإل المسيحيةانت الهيئة اإلسالمية د  −
اليونانية االستيطانية  ،األرثوذكسية  الجمعيات  تمارسه  الذي  القضاء    ،واالبتزاز  من  بدعم 

الهيئة  ،يسرائيلاإل وقالت  القدس.  في  المسيحية  الكنائس  بيان    ،على  المحكلهافي  إن قرار  مة ، 
)نحو   مليون شيكل  13ية بالتزام البطريركية األرثوذكسية بدفع "تعويض" بقيمة  سرائيلالمركزية اإل

اليهودي  دوالر(ماليين    4.2 القومي  بالصندوق  يسمى  يشكل  Jewish National Fund  لما   ،
 41تصعيدًا جديدًا في مسلسل استهداف الوجود المسيحي في مدينة القدس. 

 2021ديسمبر  /حاتم البكري إن كانون األول الشيخالفلسطينية ؤون الدينية والش األوقافقال وزير  −
المستوطنين قطعان  من  وكبيرة  شرسة  هجمة  على    من  خاص بشكل  و   ،شهد  الهيكل  جماعات 
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و  األقصى،  من    شهد المسجد  اقتحام،   22أكثر  و   عملية  المستوطنين،  بين  ما  عضاء  أ تنوعت 
ن هذه أ  النظر إلىالبكري    لفت و   لجيش والمخابرات.وطالب معاهد دينية، وعناصر من ا  ،كنيست 

ذان الذي منع رفع اآل  ،براهيميالمسجد اإل  استهدفت الغطرسة لم تقتصر على األقصى فقط، بل  
 42.وقتاً  48 ،فيه خالل الشهر

األسرى   − شؤون  هيئة  حكماً   والمحررين أفادت  أصدرت  العسكرية  عوفر  محكمة    بحق    بأن 
ا  بالسجن  شلبي  منتصر  بقيمة  األسير  مالية  غرامة  دفع  مع  مرتين،  شيكل   2.5لمؤبد    مليون 

دوالر(   800)نحو   زعترة  ألف  حاجز  من  بالقرب  نار  إطالق  عملية  تنفيذ  بتهمة  إدانته  بعد   ،
 43، والتي ُقتل فيها مستوطن، وُأصيب آخران بجروح. 2021مايو    / جنوب نابلس خالل أيار 

الفلسطيني   − الوزراء  األوروبي اشتية مذكر   محمد وقَّع رئيس  االتحاد  تفاهم مع   European Union  ة 
، مليون دوالر(   10.17)نحو    ماليين يورو   9لدعم برنامج حوافز المدن الصناعية الفلسطينية، بقيمة  

 44لمنطقة غزة الصناعية.   دوالر( ماليين    7.9)نحو    ماليين   7منها  
هولندا − منظمة    أعلنت  تمويل  عن  ستتوقف  الزر "أن ها  العمل  لجان  الحكومية  "اعيةات حاد   ،غير 

 45تربط بينها وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.  "صالت فردية"بسبب  ،الفلسطينية
 6/1/2022الخميس، 

الدائرة اإلعالمية   − الجهاد   وعضوأكد مدير  لحركة  السياسي  أن    اإلسالمي  المكتب  أبو طه  أنور 
في    ،ة مع االحتالل. وقال أبو طهوضعت قوانين جديد   ،بقيادة األمين العام زياد النخالة  ،الحركة

ها، مشيرًا إلى أن  تتصريحات متلفزة، إن أي جولة قادمة لالحتالل مع المقاومة لن تكون كسابق 
المقاومة   مواجهة  عواقب  من  يخشى  وبشأن    خصوصاً االحتالل  القدس.  سيف  معركة  بعد 

أبو طه أكد  الفلسطينية،  بعد  أ  المصالحة  وانتهى،  المصالحة فشل  أن أجهضه رئيس  ن مشروع 
 46السلطة تحت دعاوي االنتخابات، مبينًا أن كل ما يدور حولها هو لغو سياسي. 

ليزا  أية، سرائيل وزارة الخارجية اإل الرئيسة قسم أوروبا في أن  اإلخباري العبري  Wallaواال ذكر موقع   −
دولة    16بلوماسي أوروبي ضم   يانفجرت، قبل أسبوعين، في وجه وفد د   Aliza Bin-Noun  بن نون 

بريطانيا الغربية  ؛ترأسه  الضفة  في  االحتالل  ممارسات  على  وا  عن  .  احتج  الموقع  ونقل 
السيطرة  يد  عن  خرج  وأنه  جدًا،  "قاسية  كانت  اللقاء  في  األجواء  إن  قولهم  أوروبيين  بلوماسيين 

،  حاول مسؤولون أوروبيون تهدئة بن نون لكن هم لم ينجحوا في ذلك   ، بسرعة كبيرة". ووفق الموقع
 47وتفج ر االجتماع وانتهى بأزمة كبيرة. 

ردود فعل غاضبة من جانب قادة    Yair Golan  والن جيائير  ية  سرائيلأثار نائب وزيرة االقتصاد اإل −
 ، اليمين، بعدما وصف المستوطنين الذين حاولوا إعادة إقامة مستعمرة حوميش بأنهم "دون البشر"

الفل على  المتكررة  اإلرهابية  اعتداءاتهم  و إثر  أقوال عد   سطينيين.  بينيت  نفتالي  الحكومة  رئيس 
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نتنياهوج بنيامين  زعم  فيما  دموية"،  "فرية  أنها  من    Benjamin Netanyahu  والن  "مأخوذة  أنها 
 48المصطلحات النازية". 

، Israeli Democracy Index 2021  أو  2021ية للعام  سرائيل أظهر استطالع مؤشر الديموقراطية اإل  −
المعهد   للديموقراطية سرائيل اإل الصادر عن  ثقة    كبيراً   تراجعاً ،  Israel Democracy Institute  ي  في 

اإل  بالشرطة  العربي  المجتمع  ثقة  وانهيار  بالجيش،  بالجيش سرائيل اليهود  اليهود  ثقة  وتراجعت  ية. 
أكتوبر، وهذا النسبة األدنى    % في تشرين األول/ 78يونيو، إلى   %، في حزيران/ 90ي من  سرائيل اإل 

بالشرطة من  2008  نة س منذ   اليهود  ثقة  إلى 2020أكتوبر    %، في تشرين األول/ 41. وتراجعت   ،
ستطالع أن أدنى مستوى من الثقة لدى اليهود ال ا بين  ي و .  2021أكتوبر   % في تشرين األول/ 33.5

 49%.27%، والحكومة  25ووسائل اإلعالم    ، % 21%، والكنيست  10حصلت عليها األحزاب، بواقع  
فلسطوث   − مركز  اإلق  االحتالل  قوات  اعتقال  األسرى  لدراسات    فلسطينياً   طفالً   1,266ي  سرائيل ين 

شكل ، تُ 2021سنة  في بيان له، إن حاالت االعتقال التي جرت    ،. وقال المركز2021  سنةخالل  
أن جميع  المركز  حالة اعتقال. وأكد    600حو  ن   ت شهد   تيال   ،2020  سنة% عن  100بنسبة    ارتفاعاً 

 50تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة األولى لالعتقال.  األطفال المعتقلين

 7/1/2022الجمعة، 

  أسيراً   25أصاب    COVID-19  إن فيروس كورونا   الفلسطيني المعني بشؤون األسرى   قال نادي األسير  −
  ، من خطر تزايد عدد الحاالت المصابة. وأضاف النادي   ي، محذراً سرائيل في سجن النقب الصحراوي اإل 

بيان  المؤسسات  له   في  وتمكنت  كورونا  انتشار  بداية  منذ  إصابتهم  ثبتت  الذين  األسرى  "أعداد  أن   ،
 51إصابة".   388حتى اليوم وصلت إلى    [ 2021]   نيسان الماضي   المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ أبريل/ 

بياٍن صحفي  ،جددت حركة حماس − بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، رفضها إدراج موضوع    ،في 
عددهم  احتجاز   يبلغ  الذين  الشهداء  أي  253جثامين  ضمن  األرقام"،  بـ"مقابر  يعرف  فيما   ،

مفاوضات أو صفقة تبادل قادمة، ودعت كل المؤسسات اإلنسانية والمنظمات الحقوقية في كل  
هم في  دول العالم إلى تبن ي قضية الجثامين، والضغط على االحتالل الستردادها، وتشييعهم ودفن

 52ب تليق بهم.وطنهم، في مواك

  ، رؤساء أركان للجيش  3و  ،ووزير دفاع سابق  ،جنرااًل، منهم رئيس حكومة سابق  60شارك نحو   −
البديل  7و الوزراء  رئيس  بيت  أمام  مظاهرة  في  األمنية،  لألجهزة  يائير    ،رؤساء  الخارجية  وزير 
بصفقة  بيد ال يعرف  فيما  رسمية  تحقيق  لجنة  تشكيل  في  المماطلة  عن  بالكف  مطالبين   ،

 53السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.الغواصات، وغيرها من قضايا الفساد الخطيرة للحكومة 
والعدالة  Jarosław Kaczyński  كاتشينسكي  ياروسالفاعترف   − القانون  حزب   Law and  زعيم 

Justice    من متطورة  تجسس  برامج  بالده  بشراء  بولندا،  في  أوأن  أ  شركة الحاكم    NSO  س 
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س  Pegasus اسوسجو رت برنامج بي، التي طيةسرائيلاإل خصومه    ، لكنه نفى استخدامها ضد  للتجس 
برنامج   إن  وقال  في    يتم    اسوسجبيالسياسيين.  المخابرات  أجهزة  قبل  من  حاليًا   عدةاستخدامه 

تقدماً  يمثل  البرنامج  أن  إلى  كاتشينسكي  وأشار  والفساد.  الجريمة  مكافحة  أجل  من    تقنياً   بلدان، 
 54مراقبة السابقة التي لم تتح للمخابرات بمراقبة الرسائل المشفرة. مقارنة بأنظمة ال

"نعلم الصعوبات التي تواجهها كنيسة القدس،    :Kirillروسيا كيريل    وسائر قال بطريرك موسكو   −
ثيوفيلوس وندعمه وندافع عن    [،Theophilos III  الثالث ]  ونحن متضامنون مع غبطة البطريرك 

عن تخوفه من محاوالت المنظمات كيريل  وأعرب    ى ممتلكاتها".بطريركية القدس في حفاظها عل
العادل غير  االستيالء  المتطرفة  الثالثة(   ةاليهودية  )الفنادق  الحجاج  بيوت  من  عدد  ملكية  على 

 55التابعة لبطريركية القدس في الحي المسيحي في المدينة المقدسة.

 8/1/2022السبت، 

بعد ساعات من    ،نجل األسير زكريا زبيدي  ،د لشاب محمعن ا  رجت األجهزة األمنية الفلسطينيةأف −
 56اعتقاله وضربه بشكل مبرح في مدينة جنين. 

  في قضية مقامة ضد    قال وزير المالية شكري بشارة "إن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكماً  −
القوانين    ظل  السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، بالمطالبة بتعويضات بمئات الماليين في  

إلى    بشارة   ية". وأشار مريك ، إلخضاع السلطة والمنظمة لصالحية المحاكم األ تعديلها خصيصاً   التي تم  
السلطة   مع  يعمل  الذي  المحامين  فريق  المالية  2014  سنة منذ  الفلسطينية  أن  وزارة  خالل  من   ،

 57ية. مريك حية المحاكم األ الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صال 
المركزية   − االنتخابات  لجنة  التسجيل  الفلسطينيةأعلنت  مرحلة  للمرحلة    ،والنشر  ،بدء  واالعتراض 

المحلية   االنتخابات  من  الغربية2021الثانية  الضفة  محافظات  جميع  في  لمدة   ،،  تستمر  والتي 
مركزًا للتسجيل والنشر   358. وأوضحت اللجنة أنها فتحت  12/1/2022  فيأيام، وتنتهي    خمسة

 58هيئة محلية في الضفة.  102في  ،واالعتراض 

  ال ُنشر بعمود له في صحيفة تايمز، في مقثيوفيلوس الثالث  األرثوذكسقال بطريرك القدس للروم  −
The Times  ية المتطرفة تهدف إلى طرد المسيحيين  سرائيل"الجماعات اإلن ه يعتقد أن  إ  ،البريطانية

 59مواقع مقدسة لدى اليهودية والمسيحية واإلسالم".  ، التي تضم  بالقدس المحتلة من البلدة القديمة
اللجنة   − اإل  المحليةصادقت  االحتالل  لبلدية  التابعة  والبناء،  حي  سرائيلللتخطيط  إقامة  على  ي، 

إنها   لها:  بيان  في  االحتالل،  بلدية  وقالت  المحتلة.  بالقدس  باهر  صور  غرب  جديد  استيطاني 
ل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، التوصية للجنة اللوائية بتقديم خطة  "قررت، من خال

جديدة لبناء حي سكني جديد في مجمع القناة الجنوبي". وأضافت: "تقترح الخطة إنشاء حي جديد  
 60. "طابقاً  11و  7مجمعًا سكنيًا بين  11طابقًا، و  28وحدة سكنية، وبرجًا مكونًا من  215,1يضم 
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 9/1/2022، األحد

 له،في تصريح رسمي    ،غزة إياد البزم  قطاعالمتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في  قال   −
الموقوفين  أحد  اعترافات  "تشير  الداخلي  األمن  جهاز  لدى  الجارية  التحقيقات  خالل  من  إنه 

شهيد البطش، ي، بالمشاركة في اغتيال ال سرائيلاإل  [ Mossad]  بتورطه، وبتكليف من جهاز الموساد 
 61ويجري استكمال التحقيقات في القضية". 

لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركته "تحتل الصدارة في المشهد    السياسي أكد رئيس المكتب   −
المقاوم والجهادي، وتحترم من يؤمنون بالوحدة الفلسطينية، وأدبياتها قائمة على مفهوم الشراكة". 

ي من برنامج "المقابلة" على قناة الجزيرة، على أن "العدو  الجزء الثانخالل  في حديث    ،شدد هنيةو 
مؤكداً  فلسطين،  أرض  على  مستقبل  له  ليس  لحماس،    الصهيوني  بالنسبة  األسرى  "قضية  أن 

 62في كيفية تحريرهم".   وطنية بامتياز، وتفكر دائماً 

أردنيًا، من  أسيرًا  18إن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها  قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين −
 63وطنية أردنية. أرقامبينهم أسرى فلسطينيين لديهم 

الوزارية   − اللجنة  العائالت(،    التشريعلشؤون    يةسرائيلاإلأقر ت  شمل  )لم   المواطنة  قانون  مشروع 
اإل بالكنيست  األولى  بالقراءة  للتصويت  لعرضه  وقالت سرائيلتوطئة  قريبًا.  الداخلية   ي  وزيرة 

شاكيأييل  يةسرائيلاإل يتم  Ayelet Shakedد  ت  قانون  عن  يدور  "الحديث  اللجنة:  جلسة  خالل   ،  
آخر. في السنوات التي كان بها    تمريره سأضطر إلى إيجاد حل    عامًا، وإن لم يتم    18منذ  تمريره  

على   على    1,000القانون موجودًا، حصلنا  أشهر حصلنا  ثالثة  غضون  طلب سنويًا، حاليًا في 
نه أيضًا  ، وأنا ال أخجل أيضًا أن أقول، ألمن ناحية ديموقراطية  طلب. القانون ضروري   1,500

 64من ناحية ديموغرافية". 
خطيب المسجد األقصى، بأن سلطات االحتالل ترفض تعيين حراس    ،أفاد الشيخ عكرمة صبري  −

ألقصى من قبل دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة. وقال الشيخ صبري  لمسجد اجدد ل
وأن تقوم الحكومة    ،الُجدد من خالله  هأو حراس  األقصى  يريد أن يكون تعيين موظفي إن االحتالل

ية؛ كي ُتجيزهم قبل أن يباشروا عملهم. وأضاف سرائيلاألردنية بإرسال ملفاتهم إلى المخابرات اإل
أن  أن "االحتالل يهدد باعتقال أي موظف أو حارس جديد في األقصى، حال باشر عمله دون  

 65لفه وتوافق عليه". يمر إليها م
، وأفاد  2021  سنة امرأة خالل    178، اعتقال  في تقرير له  ،األسرى   لدراسات رصد مركز فلسطين   −

أن "االحتالل يستهدف النساء   المركز   . وأكد 2020  سنةعن    %32بنسبة    بأن ذلك يشكل ارتفاعاً 
السن،   وكبيرات  القاصرات،  يستثني  وال  فئاتهن،  بجميع  الفلسطينيات  والصحفيات،  والفتيات 

 66والمريضات، والجريحات، وكذلك األسيرات المحررات".
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 10/1/2022اإلثنين، 

الوزراء   − رئيس  بينيت   يسرائيل اإلقال  األمن    ،نفتالي  للجنة  المغلقة  الجلسة  خالل  تصريحات  في 
والخارجية البرلمانية، إن بالده قد تضطر إلى خوض مواجهة عسكرية مع لبنان أو قطاع غزة، 

أن "المصلحة   على  بينيت   أكد إلحراز أي تقدم مع الفلسطينيين. و   ى أنه ال يخطط حالياً عل  مؤكداً 
ية هي الحفاظ على االستقرار في يهودا والسامرة وغزة، والحيلولة دون تعاظم قوة حركة  سرائيلاإل

ا حول  فيينا  في  المفاوضات  وبشأن  والمفقودين".  األسرى  وإعادة  اإليراني،  حماس،  النووي  لملف 
وستستمر في االحتفاظ بحرية    ،لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران  "إسرائيل"إن    بينيت   قال

 67أعدائها إذا لزم األمر. التصرف ضد  
بهدف مالحقة   "Dolphin  دولفين"ي لـسرائيلاستخدام أجهزة أمن االحتالل اإل  كشفت كتائب القسام −

الة سواحل قطاع غزة. وقال متحدث البحري للكتائب قب  Commandos  من الكوماندوز   عناصرها
للقسام البحري  الكوماندوز  من  اسم    ،عسكري  حمل  فيديو  الساحل"خالل  عناصر  " صقور  إن   ،

البحرية داخل   الكتائب نجحت في اكتشاف أول دولفين استخدمه االحتالل في مطاردة عناصر 
ين أعدت لالستخدام في  استخراج أجهزة كانت مثبتة على الدولف  أعماق البحر، مشيرًا إلى أنه تم  

 68اغتيال عناصر البحرية من أبناء كتائب القسام. 

% في  4.5في الميزانية بلغ نحو    تراكمياً   إن الحكومة سجلت عجزاً   يةسرائيلاإل قالت وزارة المالية   −
% مقارنة  6.9، في انخفاض بنسبة مليار دوالر( 22)نحو  مليار شيكل  68.7ما قيمته  ،2021 سنة

 69فاع كبير في معدل تحصيل الضرائب.ا أظهرت المعطيات ارت؛ فيم2020 سنةب
اإل − االحتالل  سلطات  أن  الكسواني  عمر  الشيخ  األقصى  المسجد  مدير  دائرة  سرائيل أكد  تمنع  ي 

منذ   األقصى  حراس  عدد  زيادة  من  اإلسالمية  الكسواني2017  سنةاألوقاف  وقال  لدى  إن    . 
لياًل ونهارًا في المسجد األقصى، بعضهم  حراسة  نوبات    حارسًا يتوزعون على أربع  250األوقاف  

عامًا، وبعضهم أصبحوا قريبين من التقاعد، مشيرًا إلى أنهم باتوا "غير قادرين    60الـ  تجاوز عمره  
 70تعويض تقاعد أي حارس".على توظيف أي حارس جديد ل

المالي والسياسي لم − المتحدة قررت سحب دعمها  الواليات  بأن  تقارير صحفية  شروع خط أفادت 
  ، إلى أوروبا  " إسرائيل"لنقل الغاز الطبيعي من    "EastMed  إيست ميد " أنابيب غاز شرق المتوسط  

ية بعثت برسالة إلى كل من  مريكعبر اليونان وقبرص. وذكر تقرير يوناني أن وزارة الخارجية األ
ذي يعبر تركيا  ، ال"إيست ميد "وتركيا تفيد بأن واشنطن لن تدعم مشروع خط    ،"إسرائيل"و  ،اليونان

 71ي إلى أوروبا. سرائيلوينقل الغاز اإل
  Elbit Ferrantiي  تن ان حملتها أجبرت شركة إلبيت فير أ  "من أجل فلسطين  العملمجموعة  "ذكرت   −

بعد أكثر من    ،أعمالها الضخمة  هيكلةإلعادة    ،على بيع الشركةالبريطانية  أولدهام    مقاطعة   في
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ألنشطتها   المناهضة  الفعاليات  على  وأشارت  عام  الفلسطينيين.  لقتل  أن  مجموعة  الالداعمة  إلى 
فادحة خسائر  المصنع  كبدت  ألسابيع  استمرت  التي  تقدر إلى    إضافة  ،حملتها  التي  األضرار 

، قررت شركة إلبيت إعادة  2021نوفمبر  / تشرين الثانيبماليين الجنيهات، الفتة إلى أنه في نهاية 
 72بيع مصنعها.  واآلن قررت   ،تنظيم عملياتها في أولدهام

 11/1/2022الثالثاء، 

لحركة   − السياسي  المكتب  عضو  روسية حقال  دعوة  تلقت  الحركة  إن  مرزوق  أبو  موسى  ماس 
في لقاء عبر قناة األقصى، أن الحركة لم ترفض   ،لحوار المصالحة الفلسطينية. وأكد أبو مرزوق 

وا شرط  ولديها  الفلسطينية،  واللحمة  الوطنية  الوحدة  ألجل  دعوة  عدم  أي  وهو  الحوارات  في  حد 
التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني وعلى رأسها المقاومة، وأن تكون مشاركة سياسية  

فتح، وهي ال  ]حركة[ نحن أمام انسداد في األفق والخيارات لدى ": قائالً  حقيقية. وتابع أبو مرزوق 
الدعوة الروسية لحوار المصالحة.   أنها لم تجب على  ، مبيناً "تريد أن تذهب ألي من هذه الخيارات 

مارس، استجابت لها الكثير  آذار/  أن دعوة الجزائر لعقد اجتماع للفصائل في    أبو مرزوق   وأوضح
 73تح لم تستجب ولم ترد على الدعوة. من الفصائل، لكن ف

السيسي، جهود  − الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  الفلسطينية محمود عباس مع  السلطة  بحث رئيس 
ي  أن السيس   لها،  في بيان  ،ية السالم وإعادة إعمار قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصريةإحياء عمل

الشيخاستقبل شرم  في  المصرية   ،،  واالتصاالت  "الجهود  اللقاء  وتناول  المرافق.  والوفد  عباس 
تم   األخيرة، حيث  الفترة  المكثفة خالل  المكثف    اإلقليمية  والتنسيق  التشاور  التوافق على مواصلة 

الشقيقسوا األردن  بمشاركة  الثالثي  المستوى  على  أو  الثنائي  المستوى  على  إعادة   ،ء  أجل  من 
السالم". عملية  مصرية  و   إحياء  مصادر  من   خاصة قالت  طلب  عباس  إن  الجديد"  لـ"العربي 

للتحركات    السيسي أن تمارس القاهرة ضغوطًا على حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، لوضع حد  
 74. ة لعناصرهما في الضفة الغربية خالل الفترة المقبلةالعسكرية واألمني 

علي بركة أن زيارة وفد حركة رئيس دائرة العالقات الوطنية في حركة حماس بإقليم الخارج  أكد   −
فتح إلى دمشق "فشلت"، موضحًا أنها هدفت إلى إقناع الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية  

.  20/1/2022ي لمنظمة التحرير، الذي كان مقررًا عقده في  بالمشاركة في اجتماع المجلس المركز 
فلسطين، إن فصائل تحالف القوى الفلسطينية والجبهتين الشعبية  في حديث لصحيفة    ،وقال بركة

دفع   ما  االجتماع،  في  المشاركة  رفضت  المجلس  حركة  والديموقراطية،  عقد  تأجيل  إلى  فتح 
 75منظمة التحرير إلى أجل غير مسمى. المركزي ل

لحركة   − المركزية  اللجنة  أمين  لقاء مع  قال  الرج وب، في  إن  الفضائية  الميادينقناة  فتح جبريل   ،
أن   إلى  نفسه  الوقت  في  وألمح  والنضالي"،  السياسي  نسيجنا  من  أصيل  جزء  حماس  "حركة 
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موقف   لديهم  يوجد  في حماس ال  وتمنى  واضح "اإلخوان  الوطنية".  الشراكة  نحو  المضي    لجهة 
نقطع  عل  الرج وب  "ال  مضيفًا:  الفلسطيني"،  الشعب  لقيادة  وإياهم  تؤهلنا  رؤية  "تقديم  حماس  ى 

اتصاالتنا مع حماس و"عمر الدم ما بصير ماي". لكنه رأى في المقابل أن "األخوة في حماس ال  
حكومة   "لعقد  الحركة  داعيًا  الشراكة"،  لبناء  مفهومهم  في  موقف  ووحدة  كامل  نضج  لديهم  يوجد 

 76ات سقف سياسي له عالقة بالشرعية الدولية". وحدة وطنية ذ 

بالقرب من مستعمرة حلميش، شمال غرب عي، د سرائيلفي جيش االحتالل اإلأصيب جندي   − سا 
ذ العملية،  اعتقال شاب فلسطيني بزعم تنفي  ية أنه تم  إسرائيل . وذكرت تقارير  لبيرةمحافظة رام هللا وا

 77والتحفظ على مركبته. 

ية من االستمرار بالعمل بموجب سرائيلاإل  الداخلية   وزيرةيمنع   العليا قراراً أصدرت محكمة االحتالل   −
لم   يمنع  الذي  المواطنة"،  "قانون  في    سياسة  صالحيته  انتهت  والذي  فلسطينية،  عائالت  شمل 

 78. 2021يوليو  تموز/
اإل  أظهرت  − للجيش  رسمية  خالل    يسرائيلبيانات  فقط   31قتل    2021  سنةأنه  واحد  بينهم  جنديًا 

على حدود غزة بعد إطالق صاروخ مضاد للدروع. ويظهر   "حارس األسوار"سقط خالل عملية  
من أبرزهم قائد   ،ماتوا نتيجة المرض   6الجنود قتلوا في حوادث طرق، و  من  10من البيانات أن  

الذي توفي خالل نشاط بدني، فيما    Sharon Asman  شارون أسمان  Nahal Brigade  لواء ناحال
 79. ثيوبيةاإل من الجالية  3ة االنتحار، منهم نتيج 11توفي 

شرطة   − من  مشددة  حماية  وسط  األقصى،  المسجد  تطبيعي  إماراتي  وفد  برفقة  مستوطنون  اقتحم 
عددًا من   أن  المقدسية،  الشؤون  بنقل  المتخصصة  اإللكترونية،  القسطل  ونقلت شبكة  االحتالل. 

مين دخول الوفد اإلماراتي المطبع له،  عناصر شرطة االحتالل اقتحموا المسجد القبلي من أجل تأ
مستوطنًا من    70أن من بين هؤالء  الشبكة النظر إلى  ولفتت    قاموا باقتحام قبة الصخرة.  ومن ثم  

 80من بينهم الوفد اإلماراتي.  41طالب المعاهد اليهودية، و

طاع غزة صيادي ق   بحق    ياً إسرائيل   انتهاكاً   302  غزةفي قطاع  اتحاد لجان العمل الزراعي    وث ق −
تسببت بارتقاء   ية سرائيل اإلاالتحاد، في إحصائية له، أن االنتهاكات    وأوضح .  2021سنة  خالل  

مركبًا. باإلضافة إلى إتالف شباك  33آخرين، وتدمير  11صيادين، واعتقال  7، وإصابة شهداء   3
البحر  مرات، وإغالق    5مراكب، وتقليص مساحة الصيد    6مرة، ومصادرة    57بواقع    هومعداتصيد  

 81مرة.  19بشكل كامل 
عن تشكيل مجموعة ضغط لصالح القضية الفلسطينية    " للعمل الوطني   أوروبا مبادرة فلسطينيي  " أعلنت   −

  على في القارة األوروبية قائمة على أعضاء المبادرة الذين يزيد عددهم على المئتي شخصية وموزعين  
للمبا   18 التنسيقي  ذلك في أول اجتماع للمكتب  تم  2022  سنة درة، خالل  ُقطر. جاء  خالله    ، حيث 

 Facebook .82  فيسبوك تبني عدة اقتراحات، وفق بيان ُنشر، عبر صفحتها الرسمية على  
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المهندسين األردنيين − نقابة  بدياًل    قالت  لتكون  الحكومة،  ُتعد دراسة استراتيجية لطرحها على  إنها 
مع   المملكة  وق عته  الذي  الكهرباء"،  مقابل  "الماء  اتفاق  اإلعن  في  سرائيلاالحتالل  واإلمارات،  ي 

بالماء.2021نوفمبر    ثاني/التشرين   الكهرباء  لمقايضة  أحم  ؛  األردنيين  المهندسين  نقيب  د وأكد 
 83تفاق. الالزعبي، رفض النقابة المبدئي ل

أعلن أدباء وكتاب ومثقفون خليجيون مقاطعة "مهرجان طيران اإلمارات لآلداب"، المقرر انطالقه   −
اإل2021  يرفبرا   شباط/ الكاتب  "مشاركة  بسبب  غروسمانسرائيل؛  ديفيد    [ David Grossman]  ي 

 84التطبيع". لمبادرة "ائتالف الخليج ضد   ضمن أنشطة المهرجان"، وفقاً 

 The Abrahamic Agreements Group in  وق ع قادة "مجموعة االتفاقيات اإلبراهيمية في بريطانيا −

Britainو"شراكة  ،"  Sharakaاتفاق في  "،  أقيمت  فعالية  خالل  تعاون  طرق "ية  مفترق  متحف 
و  "الحضارات  بريطانيا  في  اإلبراهيمية  االتفاقيات  مجموعة  وستعمل  على    "شراكة"بدبي.  معًا، 

  والمجتمع وتشمل اإلعالم    ،تحديد المؤثرين من دول االتفاقيات اإلبراهيمية في المجاالت المختلفة
وغيرها واألعمال  األكاديمية  االتفاقيات    ،واألوساط  دول  بين  متبادلة  زيارات  تنظيم  على  والعمل 

للتعاون في المجاالت المختلفة، ال سيما الثقافية، وفي الحوار والتفاهم بين    "إسرائيل"اإلبراهيمية و
 85والعمل مع الجامعات والمجموعات الشبابية.  ،والتبادل األكاديمي والبحثي ،األديان
 12/1/2022األربعاء، 

سهمت بها أأكبر من التي    الفتاح السيسي إن قطاع غزة يحتاج أمواالً   المصري عبد قال الرئيس   −
بـ والمقدرة  متابعًا:    500  مصر،  دوالر،  ذلك"مليون  من  بأكثر  المساهمة  نتمنى  وأتمنى  .كنا   ..

.. مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع  .من استيراد العمالة مشاركة أهل القطاع في العمل بدالً 
و "هناك تناشد    السيسي،  أضاف.  مصر  أن  العالم،  شباب  منتدى  فعاليات  ضمن  جلسة  خالل 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق وكالة  في مساعدة    المانحين دائماً 
 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in theاألدنى )األونروا(  

Near East (UNRWA)  ،نتحرك أيضًا كدولة مع المانحين لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح  "و
 86." وتوفير االستقرار لقطاع غزة

التي صدرت عن عضو اللجنة المركزية   " التوتيرية المؤسفة  التصريحات "استهجنت حركة حماس   −
قيقة من  لحركة فتح جبريل الرجوب. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن الرجوب يعلم ح

المعط   الفلسطينيةهو  للمصالحة  الحقيقي  وأكد    ،ل  الشاملة.  االنتخابات  مسار  عطل  الذي  ومن 
أن اختالق االتهامات الباطلة وتحريف الحقائق، لن تغطي على أصحاب منهج التفرد في  قاسم  

ا االنتخابات  والتراجع عن  الوطنية،  الوحدة  وعرقلة  تأزيمها،  واستمرار  الفلسطينية  لمقررة، الساحة 
 87االستيطان واالحتالل الصهيوني.  وعرقلة برنامج المقاومة في الضفة الغربية ضد  
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أنه "لن يكون هناك انعقاد قريب   ذو الفقار سويرجو   فلسطين أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير   −
يده الرئيس  ما ير   وفقاً   للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ألن المراد له أن يكون مفصالً 

المجلس  انعقاد  أجل  بين فصائل من  اجتماعات  "عقد  فقط". وكشف سويرجو عن  عباس  محمود 
 88مالية الموقوفة لفصائل المنظمة".المركزي، وقدمت فيها إغراءات، مثل عودة المستحقات ال

  اجد فرج الفلسطينية م النقاب عن أن رئيس جهاز المخابرات العامة    13ية  سرائيل قناة التلفزة اإل كشفت   −
بيد. وقال مراسل القناة للشؤون الفلسطينية  ئير ال ا ي   ي سرائيل لبديل ووزير الخارجية اإل التقى رئيس الوزراء ا 

 89ول القضايا األمنية واالقتصادية. إن اللقاء لم يتطرق إلى القضايا السياسية، وتمحور فقط ح 
  عومر   يسرائيلاإلمن الداخلي  وزير األمع    راشد بن عبد هللا آل خليفة  بحث وزير داخلية البحرين −

تعزيز العالقات. وأفادت وكالة األنباء البحرينية بأنه خالل اتصال هاتفي    Omer Barlev  بارليف
تم   االثنين  المسؤولين  األمني"بحث    بين  التعاون  الخبرات   ،مجاالت  من    ،وتبادل  والعديد 

 90. "تركالموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المش
ية وأهالي القرى في منطقة النقب الذين يحتجون  سرائيل اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل اإل  −

اإل  السلطات  أعلنت  االحتجاجات،  استمرار  ومع  التجريف.  عمليات  عمليات  سرائيل على  تجميد  ية 
  ألف دونم  45 التي تصل مساحتها إلى   ، التجريف لحين التوصل إلى تسوية بشأن األراضي المستهدفة 

 91المواجهات.   تلك   خالل   محتجاً   30الثالثاء واألربعاء  يومي  ية  سرائيل . واعتقلت الشرطة اإل ( 2كم   45) 
 13/1/2022الخميس، 

لحركة   − السياسي  المكتب  عضو  بدران  حماسقال  إعالمية   ،حسام  تصريحات  السلطة  في  إن   ،
في مقابلة رئيس السلطة مع    الفلسطينية "تعاني من سلوك سياسي غير ناضج، وتيه تمثل أخيراً 

إن "حماس لن    بدران  وقال  وزير الحرب بني جانتس في منزله، ومناقشة قضايا اقتصادية وأمنية".
وستظل   الفلسطيني،  القرار  اختطاف  في  لالستمرار  السلطة  لقيادة  غطاء  على    توفر  حريصة 

، لكن خيار فتح هو إفشال حقيقية عنوانها المقاومة إلنهاء االحتالل  فلسطينية الوصول إلى وحدة  
وأشار المصالحة".  هذه  إلى  للوصول  الجهود  وضعوا   بدران  كل  وفريقه  السلطة  "رئيس  أن  إلى 

والموافقة على    إسرائيلتعجيزية للهروب من هذا االستحقاق، ويطالبون حماس باالعتراف ب   شروطاً 
 92كل االتفاقات التي وقعوها".

بية لتحرير فلسطين، ومسؤول دائرة العالقات السياسي ة  اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشع −
ماهر الطاهر، أن المدخل األساسي إلنهاء االنقسام عنوانه إصالح منظمة التحرير الفلسطينية.  

الفضائية، أن "أزمة الساحة الفلسطينية أعمق من    ضاف الطاهر، خالل لقاء عبر قناة الميادينوأ
عامًا    15إلى أن "الساحة الفلسطينية مشرذمة ومنقمسة منذ  نظر  الاجتماع للمجلس المركزي" الفتًا  

سي جديد ورؤية وهذا األمر يتطل ب معالجات جدية". وشدد على ضرورة "التوصل إلى مسار سيا
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عبر   جديدة  أوسلوإسياسية  همشت  [Oslo Accords]  لغاء  الفلسطينية  "السلطة  أن  إلى  مشيرًا   "
 93 مضمون". منظمة التحرير التي أصبحت هياكل بال

الحكومي   − اإلعالمي  المكتب  رئيس  غزة  قال  قطاع  إن  في  معروف  الرصد  " سالمة  وحدة 
سجلت   بالمكتب  بحق    1,260والمتابعة  انتهاك  بينها    حالة  من    1,070اإلعالميين،  انتهاكًا 

اإل  الرواية  سرائيل االحتالل  لطمس  االجتماعي،  التواصل  مواقع  شركات  مع  بالتواطؤ  ي 
 94من األجهزة األمنية الفلسطينية وجهات مجهولة".   انتهاكاً   019الفلسطينية، و 

العربية  أعلن   − للصناديق  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  التي  مستشار  االتفاقيات  أن  قطامي  ناصر 
تنفيذها في الضفة الغربية    مشروعًا جديدًا سيتم    150  تشمل وقعتها الحكومة خالل الفترة الماضية،  

وأوضح   غزة.  فلسطين  في  ،قطاميوقطاع  إلذاعة صوت  تغطي    ،تصريحات  المشاريع  هذه  أن 
متعددة، البيوت    اً ر يشم  مجاالت  ترميم  عبر  واسع  نصيب  لها  سيكون  الالجئين  مخيمات  أن  إلى 

إلى أن الحكومة قريبة من    النظر  قطامي  لفت و وإصالح شبكات المجاري وغيرهما من المشاريع.  
ب العربي  الصندوق  تخصيصات  تم    مليون   37حو  نإقرار  سنة  تخصيصها    دوالر   ،2021خالل 

 95."سيكون التركيز بها على المناطق األكثر تضرراً "و  ،إقرارها قريباً  وسيتم  

يائير البيد إن اجتماعه قبل نحو األسبوعين مع مدير المخابرات    يةسرائيلاإلقال وزير الخارجية   −
ها  ، منو  فلسطينيةالسلطة ال  تقتضي عدم انهيار  "إسرائيل"الفلسطينية ماجد فرج، جاء ألن مصلحة  

قال البيد   ،يسرائيل الجيش اإلذاعة  إلعلى سؤال    أنهما تحدثا في قضايا أمنية ومدنية فقط. ورداً 
ألن حكومته بمعظم   ،إنه يؤيد تسوية الدولتين، لكنه يرفض التفاوض مع السلطة الفلسطينية حولها

 96ي.مركباتها تعارض المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطين 

، من   − غي رت سلطات االحتالل توصيف التصاريح الممنوحة لعم ال قطاع غزة في الداخل المحتل 
، تمهيدًا لزيادة عدد تصاريح العم ال الغزيين، ضمن  "اقتصاديةاحتياجات  "صفة تاجر إلى صفة  

تحد ثت  فلسطينية  مصادر  ووفق  القطاع.  في  االقتصادي  الوضع  تحسين  إلى  الهادفة  الخطوات 
منها  "األخبار"صحيفة  إلى   آالف  خمسة  القطاع،  ان  لسك  تصريح  آالف  ستة  االحتالل  يمنح   ،

( ة  الخاص  التصاريح  يشمل  بما  ار  للتج  وألف  أم سي  للعم ال،  من  BMCبي  أنه  إلى  وأشارت   .)
 97آالف أو أكثر، في الفترة القريبة المقبلة. 10المتوق ع زيادة عدد التصاريح إلى 

،  Emma Watson  للممثلة إيما واتسون   اً دعم  اً بيان  ية مريكاألالم السينما  أصدر نجوم بارزون في ع  −
. وجاء البيان  Instagram رامجنست امع القضية الفلسطينية عبر منشور على تطبيق  تضامنت التي 

اتهام   أعقاب  مؤيدة   واتسون في  احتجاجات  تظهر  صورة  نشرت  أن  بعد  السامية"،  بـ"معاداة 
"التضامن هو فعل". وصدر البيان الداعم لواستون بمبادرة من منظمة  للفلسطينيين مرفقة بشعار  
فلسطين أجل  من  نحو  Artists for Palestine UK  "فنانون  البيان  على  ووق ع   ،ممثالً   40". 

 98وعاماًل في مجال السينما غالبيتهم من هوليوود. ،وكاتب سيناريو ،ومخرجاً 
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ائرة الخاصة التابعة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة  عن أن الط   متابعون لحركة الطيران الدولية   كشف  −
 99أقلعت منه بعد ساعتين.   ، ثم  الدولي   Airport  Ben Gurion  وريون ج حفتر حطت في مطار بن  

 14/1/2022الجمعة، 

األأكد   − "  الجديد ي  مريكالسفير  نايدز  "إسرائيللدى  مع  Thomas Nides  توماس  مقابلته  في   ،
بايدن تدعم بكل القوة    ، أنأحرونوت   صحيفة يديعوت  "،  Abraham Accord  اتفاق إبراهيم"إدارة 

أكد و " مع اإلمارات وستجلب دواًل أخرى.  إسرائيلوستعمل على مزيد من العالقات االقتصادية لـ"
"  نايدز طلبتها  التي  األموال  مخزون  إسرائيلأن  لتجديد  الحديدية منظومة  "    Iron Dome  القبة 

 إسرائيل "كل ما يهمني هو أن تكون    : تحصل عليه، موضحًا بالقولسيأتي، وال يوجد احتمال أال 
ن إدارة بايدن تؤيد أ يين بسرائيلقنع اإلأأريد أن  "  قائاًل:   فاضوأدولة قوية، ديموقراطية، ويهودية".  

تحفظ  إسرائيل اإل"دون  بالمستعمرات  يتعلق  وبما  يزر أي مستعمرةسرائيل.  لم  أنه  نايدز  أكد   ، ية، 
 100.األحوالبأي حال من  ولن يقوم بذلك

في   "المحكمة المحلية"إن بلدية القدس تقدمت بالتماس لـ  لت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريةقا −
صفافا بيت  بلدة  في  إسالمي،  مجمع  هدم  أجل  من  ذهبية.    يضم    ،المدينة؛  قبة  تعتليه  مسجدًا 

عام.    مئةمن    كثرأويدور الحديث عن مسجد الرحمن في بيت صفافا، وهو مسجد قديم قائم منذ  
ُبنيت دون ترخيص، الفتًا    الصحيفة وزعم موقع   القبة  الهدم جاء ألن  الوقت النظر  أن قرار  في 

الصخرة  مسجد  قبة  تشبه  كونها  القبة،  بهدم  يهودية  يمينية  جماعات  من  مطالبات  إلى  ذاته 
 101من مظاهر السيادة اإلسالمية في القدس. المشرفة، وتشكل مظهراً 

انتهاكًا ارتكبتها    2,578أكثر من    2021  سنة المعتقلين السياسيين في الضفة، خالل    وثقت لجنة أهالي  −
للحقوق   السلطة  أجهزة  بانتهاكات  الخاص  السنوي  تقريرها  معرض  في  وذلك  الفلسطينية،  السلطة 

تصدرت  و .  " العام األسود في قمع الحريات " والحريات العامة والقانون بالضفة الغربية، بما يرقى لوصفه  
عمليات مداهمة    204عملية مداهمة من أصل    58مات أجهزة السلطة األمنية بواقع  افظة الخليل مداه مح 

 102مداهمة.   71ت العامة عمليات المداهمة بواقع  ر جهاز المخابرا لمنازل أو أماكن عمل، كما تصد  

األ − الحملة  منظمة  الفلسطينيين  مريكتبنت  حقوق  أجل  من   US Campaign for Palestinianية 

Rights (USCPR)  رس بعدم رعاية جية، تطالب أعضاء الكونمريكحملة في الواليات المتحدة األ  
أمريكي "التطبيع مع    قانون  دبلوماسية   إسرائيليشجع  إقامة عالقات  ترفض  التي  الدول  ويعاقب 

 103. يهأو التصويت عل، وتجارية وبحثية معها"

 15/1/2022السبت، 

الفلسطينية محمود أصدر رئي − السلطة  التميمي رئيساً   قراراً   عباس  س  تيسير حسن    بتعيين نسرين 
 104لسلطة جودة البيئة. 
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لصحيفة   − مطلعة  مصادر  جورنالكشفت  ستريت  وول    The Wall Street Journal  صحيفة 
استثمر  يةمريكاأل اإلمارات  دولة  في  كبيرًا  صندوقًا  أن  في  ن،  دوالر  مليون  مئة   قطاع حو 

 105". إسرائيلالتكنولوجيا في "

 16/1/2022 األحد،

اإل  − االحتالل  حكومة  وتشجيع  سرائيل صادقت  التحتية  البنية  لتحديث  خمسية  خطة  على  ي 
الزيارات اليهودية االستيطانية لحائط البراق التابع للمسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة،  

شيكل   110بقيمة   دوالر   35.3)نحو    ماليين  يديعوت ( مليون  لصحيفة  اإللكتروني  الموقع  وذكر   .  
أحرونوت أن الغرض من الخطة التي قدمها رئيس الحكومة نفتالي بينيت "هو مواصلة زخم التنمية  

 106والعمل الجاري هناك، وتوفير االستجابة المطلوبة لزيارات الطالب والمهاجرين والجنود". 

عائالت  شمل ال   ية على قانون منع لم  سرائيل صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الحكومة اإل  −
محا روتمان  ي س الصهيونية الدينية   عن كتلة  المعارضة بواسطة عضو الكنيست  قدمته الفلسطينية الذي 

Simcha Rotman على قرار اللجنة، األمر    بيد استئنافاً ي يائير ال سرائيل ، فيما قدم وزير الخارجية اإل
المعارضة لقانون    الذي يستوجب طرح القانون لمناقشة موسعة في الحكومة. وصوت لصالح مقترح 

 107. وامتنع أحد أعضاء اللجنة عن التصويت   ، فيما عارضه ثالثة وزارء   ، "المواطنة" سبعة وزراء 

قال أمين العالقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ربحي حلوم إن السبب الحقيقي   −
،  2022  يناير  /الثانيكانون  المركزي الفلسطيني، الذي كان مقررًا خالل    المجلسلتأجيل اجتماع  

أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،    على حلوم    شدد هو "رفض الفصائل المشاركة به". و 
لحل   الوقت  وكسب  المركزي،  المجلس  اجتماع  خالل  من  له  خاصة  شرعية  إضفاء  يحاول 

 108لخالفات الداخلية في حركة فتح". ا

ي االعتراضات التي ُقدمت إليها على سجل النظر ف   الفلسطينية   المركزية   االنتخاباتلجنة  أنهت   −
خالل فترة التسجيل والنشر واالعتراض لالنتخابات المحلية، والبالغ عددها   ، الناخبين االبتدائي 

تركزت حول طلب نقل التسجيل من هيئة جرت    اعتراضاً   17. وقررت اللجنة رفض  اعتراضاً   25
ف تجر  لم  هيئة  إلى  األولى  المرحلة  في  انتخابات  دون فيها  من  تسجيل  ونقل  االنتخابات،  يها 

اعتراضات أخرى تتعلق بتصحيح بيانات   8تغيير العنوان في بطاقة الهوية، بينما قبلت اللجنة  
 109وتبليغ عن وفاة ونقل التسجيل لهيئة أخرى.   ، شخصية لناخبين 

المجيد  الستة بالوصول إلى الجزائر، استجابة لدعوة الرئيس عبد    الفلسطينية   بدأت وفود الفصائل −
وتحقيق   الفلسطينية  الوحدة  استعادة  إلمكانية  جزائريين  مسؤولين  مع  ثنائية  لقاءات  لعقد  تبون 

فتح،   هي:  الفصائل  وهذه  اإلسالمي،  و حماس،  و المصالحة.  لتحرير  و الجهاد  الشعبية  الجبهة 
 110القيادة العامة. –لجبهة الشعبية  الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، واو فلسطين، 
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قدمتهادعت   − مبادرة  الفلسطينية، في  والفصائل  القوى  فلسطين  لتحرير  الديموقراطية  إلى    ،الجبهة 
التراشق  البدء في "وقف  المبادرة على  إنهاء االنقسام. ونصت  بدء حوار وطني شامل من أجل 
إلى  يهدف  شامل  لحوار  تمهيدًا  السياسي،  واالعتقال  القمع  لممارسات  متبادل  ووقف  اإلعالمي، 

مسارين  التوصل   على  التحرك  في  والتزامن  التوازي  وتضمن  زمنيًا،  مجدولة  متكاملة،  لخطة 
"الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات منظمة  متداخلين". وأشارت إلى أن مسار   المبادرة هما  ي 

التحرير الفلسطينية، ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصواًل إلى انتخابات عامة  
للم الكامل  شاملة  النسبي  التمثيل  أساس  على  الرئاسة،  إلى  إضافة  والتشريعي  الوطني  جلسين 

 111إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الديموقراطية". 
العبرية أن "حاالت إطالق النار على قوات جيش   Makor Rishonصحيفة ماكور ريشون  ذكرت  −

حتلة، كانت نادرة نسبي ًا في الماضي، لكن حجمها زاد مؤخرًا  االحتالل والمستوطنين في الضفة الم
 112وبشكل ملحوظ".

الدينية  األوقافقالت وزارة   − تم    الفلسطينية  والشؤون    اقتحاماً   245أكثر من    2021سنة  خالل    إنه 
 113اإلبراهيمي.  سجد في الم  وقتاً  633ذان لألقصى، ومنع سلطات االحتالل رفع اآل

أن القيادي بجهاز المخابرات العامة المصرية،   ـ"العربي الجديد"لكشفت مصادر مصرية خاصة   −
إلى   بزيارة  أمني،  وفد  رأس  وعلى  قام  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  نجل  السيسي،  محمود 

يين، معنيين بعدد من الملفات المشتركة إسرائيلعقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين  بهدف    "،إسرائيل"
 114بين البلدين. 

 17/1/2022اإلثنين، 

عامًا(، متأثرًا بجراحه،   75أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المسن سليمان الهذالين ) −
 115ي، في الخليل. إسرائيلسه، قبل نحو أسبوعين، من جيب عسكري عجراء د 

اإل − االحتالل  جنود  برصاص  فلسطيني  عسكري  سرائيلاستشهد  بيان  وقال  الخليل،  شمالي  ي 
أطلقت  قواته  إن  وقتلته  لالحتالل  الفلسطيني  على  ضد    ،النار  طعن  عملية  تنفيذ  محاولته    بعد 

 116ترق تجمع غوش عتصيون االستيطاني. جنوده قرب مف

نحو   − المتحدة   10وق عت  الواليات  في  اليهودية  الجالية  من  وأفراد  يهودية  دينية  ومعابد  منظمات 
 ،أعلنواو ستراليا.  أفي    Sydney Festivals  مهرجان سيدني  مقاطعةلى  إ ية، على بيان يدعو  مريكاأل

عريضة   االستيطاني    ،لكترونيةإخالل  واالستعمار  العنصري  الفصل  سياسات  الستمرار  رفضهم 
 117ي لألراضي الفلسطينية. سرائيل واالحتالل اإل

باالعتقاالت    ةمليئ  ت كان  2021  سنةقال رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف إن   −
ومصادرة   السلطة  الحريات السياسية  جانب  يومياً الفلسطينية  من  وشهد  واستدعاءات   ،  اعتقاالت 
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موقف  تصدير  إلى  التحرير  منظمة  قوى  صحفية،  تصريحات  في  عساف،  ودعا  قانونية.  غير 
 118.االعتداء على الحريات  أخالقي ضد  

بشأن   − تعمل على مسارات عدة  إن حركته  الهادي  أحمد عبد  لبنان  قال ممثل حركة حماس في 
إطال استشهاد  جريمة  عن  أسفرت  التي  الشمالي،  برج  مخيم  في  النار  األمن    3ق  بنيران  شبان 

وبي ن  الفلسطينيالوطني   الهادي  .  المخيمات عبد  في  وفتح  حماس  بين  للمصالحة  جهود  وجود 
المطلوبين القتلة  تسليم  هو  لذلك  الوحيد  المدخل  أن  مؤكدًا  لبنان،  في  مقر    ،الفلسطينية  وتفكيك 

 119لمقبرة التي شهدت الجريمة.األمن الوطني في ا
الداخلية اإل أعلنت   − لم  ت  أييل ية  سرائيل وزيرة  يمنع  الذي  القانون  تمرير  أنها مصرة على  شمل    شاكيد 

إال في حاالت نادرة. وقالت شاكيد إنها تتوقع أن يتخذ اليمين المعارض موقفًا    ، عائالت فلسطينية 
 120بالالجئين الفلسطينيين العائدين.   " إسرائيل "اق  مسؤواًل تغلب به المصلحة الوطنية العليا، لمنع إغر 

بيد الهجوم الذي استهدف إمارة أبو ظبي بطائرات ُمسيرة  يائير ال   يةسرائيل اإلدان وزير الخارجية   −
 121تقف إلى جانب اإلمارات".  إسرائيلأن "  وأوقع ثالثة قتلى، معلناً 

 دفاعريديين، الذي بادر إليه وزير الية في تمرير "قانون تجنيد" إلزامي للحسرائيلفشلت الحكومة اإل −
القانون. سرائيلاإل الموحدة لصالح مشروع  القائمة  نواب  الرغم من تصويت  على  بني جانتس،  ي 

إذ  للكنيست،  العامة  الهيئة  أمام  األولى  للقراءة  طرحه  بعد  واحد،  صوت  بفارق  القانون  وسقط 
 122دد األصوات ذاته.عضو كنيست، فيما عارضه ع 54حصل مشروع القانون على تأييد 

ي عن اختتام جولة جديدة من التدريبات العسكرية التي أجراها  سرائيلأعلن الناطق بلسان الجيش اإل −
األ الجيش  في  المركزية  للقيادة  التابعة  الجو  سالح  قوات  مع  الجو  هذه   ي. مريكسالح  إن  وقال 

النقب، وإن غرضها في    الجوية   Ovda  قاعدة عوفدا التدريبات جرت، في األسبوع الماضي، في  
 123كان مواجهة التهديدات المشتركة.

إخالء منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، بعد مواجهات مع   "إسرائيل"أرجأت   −
 124متضامنين هبوا للدفاع عن العائلة.مع ، و هدد بحرق نفسهصاحب المنزل الذي 

ف خلف عملية اغتيال القيادي في حركة  ي بالوقو سرائيلاتهم القضاء التونسي مباشرًة الموساد اإل −
 2016.125 سنة، الذي ُقتل أمام منزله في مدينة صفاقس الزواري حماس محمد 

 18/1/2022الثالثاء، 

رام هللا، برئاسة محمود عباس، وجددت اللجنة   فيعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعًا لها   −
ة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسًا لفلسطين.  في عباس رئيسًا للجنة التنفيذي  ثقتهاوباإلجماع،  

 ذلك ثقتها بعزام األحمد ممثاًل للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ك  ،جماعوباإل  ، جددت و 
التنفيذية.  ،وباإلجماع  ،انتخبت  اللجنة  فتح في  لحركة  الشيخ مرشحًا  وفي سياق متصل،   حسين 
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  ، ألسباب خاصة به من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني أعلن األحمد عن استقالة سليم الزعنون 
 126ترشيح روحي فتوح لخالفته بإجماع اللجنة المركزية لفتح.   تم  عليه    وبناء

العبرية   Calcalist  كالكاليست   صحيفة موقع  كشف   − اإل  عن   االقتصادية  الشرطة  ية  سرائيلأن 
لتعقب هواتف اإل   اسوسجبيتستخدم برنامج   المتهمين في قضايا  يين خصسرائيل التجسسي،  وصًا 

أن المفتش األسبق للشرطة يوحانان دانينو    فيه جنائية. وقالت الصحيفة إنها أجرت تحقيقًا ظهر  
Yohanan Danino    الشيخ روني  بعده،  جاء  الذي  والمفتش  البرنامج،  اشترى  من   Roniهو 

Alsheikh ًرسميا بتفعيله  قام  أي  عملي ًا،  جعله  م   وتم    ،،  البرنامج  في استخدام  الحين  ذلك  نذ 
 127التحقيقات الجنائية، دون أمر من المحكمة. 

ي نفتالي بينيت رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد سرائيل اإل  الوزراءبعث رئيس   −
من خاللها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت منشآت في   بن سلطان آل نهيان، معبراً 

ظبي استعداد  أبو  على  مشددًا  لتقديماال،  مواطني    حتالل  لحماية  وأمنية،  استخباراتية  "مساعدة 
ية لتزويد نظيراتها في اإلمارات بأي  سرائيل اإلمارات من اعتداءات مماثلة، ووجهت أجهزة األمن اإل 

 128مساعدة مطلوبة، إذا كنتم مهتمين".
االجتماعي  − اإلعالم  لتطوير  العربي  المركز  العنص   ( حملة )   أعلن  لخطاب  رصده  رية نتائج 

والتحريض   والعرب  على والكراهية  اإل   ، الفلسطينيين  االجتماعي  التواصل  شبكات   ،ية سرائيلفي 
انتشار  ال . وأظهرت  2021خالل سنة   يحض    620حو  ن نتائج  على   ألف محادثة شملت خطابًا 

ألف منشور عما سجل   46العنف والتحريض تجاه الفلسطينيين والعرب، ما يشكل ارتفاعًا بواقع  
 129. اً عنيف اً ألف منشور   574نشر    تشهدالتي    0202  سنة في  

بلغ أمحمد العمادي  رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة  أفاد مصدر مطلع لـ"األيام" بأن   −
حماس حركة  يناير  مطلع    ،مسؤولي  الثاني/  المالية    بتخفيض   ،2022كانون  المنحة  قيمة 

 130ى ثالثة ماليين فقط. المخصصة لموظفي قطاع غزة من عشرة ماليين دوالر إل

طيب   − رجب  التركي  الرئيس  باستئناف    Recep Tayyip Erdoğan  أردوغانقال  مهتمة  تركيا  إن 
 131ي إلى أوروبا عبر تركيا. سرائيلبشأن نقل الغاز الطبيعي اإل "إسرائيل"المحادثات مع 

وكالة   − بيان    ،ونروااألقالت  على    إنها  لها،في  للحصول  ال  1.6تسعى  من  دوالر  مجتمع  مليار 
تغطية احتياجات الماليين من الجئي فلسطين وتأمين الخدمات والبرامج "لـ  ،2022سنة  الدولي في  

 132."الحيوية المنقذة للحياة لهم، والتي تشمل التعليم والصحة والمعونات الغذائية
الغواصات. فقد  كُ  − النقاب في تل أبيب عن فرض الحكومة األلمانية شروطًا جديدة في صفقة  شف 

القيام  ية  سرائيل بأن ال يؤثر التحقيق الذي تنوي الحكومة اإل   ة ي سرائيل اإل حكومة  ال برلين أن تتعهد    طلبت 
وت  الفساد   ها شكيل به،  في  تحقيق  الصفقة   ، لجنة  الغواصة    مما   ، على  شراء  إبطالها ووقف  إلى  يؤدي 

  The Marker  كر صحيفة ذي مار الثالثة الباقية منها، وأما الشرط الثاني، فيتعلق بالسعر، فقد كشفت  
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النووية التي سيزودون    ية سرائيل اإل  بها،    " إسرائيل " أن األلمان قرروا مضاعفة ثمن الغواصات الثالث 
. وأن  دوالر(   ات مليار   3.4)نحو    مليارات يورو   3إلى    مليار دوالر(   2.05)نحو    يورو   مليار   1.8من  

 133. 2022/ 1/ 16  في جلسة سرية    ية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة، في سرائيل اللجنة الوزارية اإل 
 19/1/2022األربعاء، 

ته باألرض،  هدمت   − جرافات االحتالل منزل عائلة المقدسي محمود صالحية، بحي الشيخ جراح، وسو 
 134من أفراد عائلته، ونحو عشرين متضامنًا معهم، بعد االعتداء الهمجي عليهم.   6واعتقلت  

ق  ه  نب   − السال   الخاص المنس  لعملية  المتحدة  األوسطلألمم  الشرق  في  وينسالند   م   Tor  تور 

Wennesland  ي وإقامة دولة فلسطينية  سرائيلغياب التوقعات بإنهاء االحتالل اإل  ، إلى أنه في ظل
أساس حل  " نواجه    "مسألة وقت "، ستكون  "الدولتين  على  أن  استقرار  " و  "انهيارًا خطيراً "قبل  عدم 

مجلس    في  جلسة مفتوحة على مستوى وزاري   ل، خالوينسالند   في المنطقة. وأكد  "واسع النطاق
المسألة  UN Security Councilالدولي    األمن فيها  بما  األوسط  الشرق  في  "الحالة  حول   ،

الفلسطينية    ،الفلسطينية" للسلطة  المالي  الوضع  يزال  مأن  مؤسساتها  "ا  استقرار  ويهدد  مزريًا، 
العنف استمر بال هوادة عبر األراضي  "أن    الفتًا النظر إلى،  "وقدرتها على تقديم الخدمات لشعبها

الضحايا    الفلسطينية من  العديد  وقوع  إلى  أدى  ما  المستوطنين،  عنف  ذلك  في  بما  المحتلة، 
واإل وحذ  "يينسرائيلالفلسطينيين  أوسع"من  وينسالند  ر  .  تصعيد  حدوث  خطر    بسبب ،  "زيادة 

يغذ " مما  واإلخالء،  الهدم  وعمليات  االستيطاني  النشاط  تضاؤل  مواصلة  من  ويزيد  اليأس  ي 
 135."تفاوضي  احتماالت التوصل إلى حل  

لتحرير فلسطين − الشعبية  الجبهة  التحرير    أكدت  لمنظمة  المركزي  المجلس  "عدم حضور اجتماع 
هللا رام  في  عقده  المزمع  مؤكدة،الفلسطينية"،  بيان    ،  التحرير  لهافي  منظمة  بناء  "إعادة  أن   ،
الوطني،   المجلس  وعقد  العامين  الفلسطينية  األمناء  مٔوتمر  مخرجات  على  االرتكاز  يقتضي 

نفسه، شدد  األخيرة". السياق  ال  ت وفي  ترشيح  أن  فتح  المركزية  ةلجنالجبهة على  روحي   لحركة 
 136.في القرار تفرداً  عد  يُ فتوح لموقع رئيس المجلس الوطني 

ار الجزائر يعد الخارج علي بركة إن حو في  قال رئيس دائرة العالقات الوطنية في حركة حماس   −
إلى أن    بركة  وأشار  تمسك الحركة بمشروع الشراكة الوطنية.  مؤكداً فرصة جديدة إلنهاء االنقسام،  

وسل   للجزائر،  زيارته  أنهى  الحركة  الفلسطينية،  وفد  المصالحة  لملف  الحركة  رؤية  المسؤولين  م 
 137إلى اآلن.  2005 سنةإضافة إلى استعراضها مسار المصالحة منذ 

ه   − األرثوذكس  رئيوج  للروم  سبسطية  أساقفة  حناس  هللا  عطا  لـ  ،مجدداً   ،المطران  العالم  "انتقادات 
وذلك بوسائل غير مسبوق للحضور المسيحي في مدينة القدس،    استهدافلصمته على    "الغربي
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وبأنماط خبيثة هدفها النيل من الحضور المسيحي التاريخي والعريق في  ،معهودة وغير معهودة
 138أن هذا استهداف وتطاول على كل الشعب الفلسطيني. مؤكدا   ،قدسة من العالملمهذه البقعة ا

 وصل العاصمة السودانية والتقى رييس مجلس السيادة  يا  إسراييل ي إن وفدا  سراييلقال التلفزيون اإل
 . وكان مصدر عسكري سوداني قال للجزيرة، إن وفدا  عبد الفتاح البرهان وقادة عسكريين كبارا  

 ،وصل الخرطوم، في زيارة تجري بالتنسيق مع القايد الثاني لقوات الدعم السريع يا  سراييلإ أمنيا  
ية سراييلالذي كان في استقبال الوفد. وقد أكدت هيية اإلذاعة اإل ،الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو

 139مهمته.ن أي تفاصيل بشأ ، لكنها لم تعط  ي التي لم يعَلن عنها سلفا  سراييلنبأ زيارة الوفد اإل

 ية إن اإلمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع سراييلقالت صحيفة يديعوت أحرنوت اإل
. أبو ظبيية المضادة للطايرات بدون طيار في أعقاب الهجوم الحوثي األخير على سراييلاإل

يرات طاية المضادة للسراييلإن تطلع اإلمارات في الحصول على األنظمة اإل": الصحيفة وقالت
 140."بعد أن قامت بشراء ونشر أحد هذه األنظمة في األشهر األخيرة ،بالفعل بدون طيار تم  

   يطاليا ،وألمانيا ،وزراء خارجية فرنسا حث سبانيا  ،وا  على وقف بناء وحدات سكنية  "إسراييلَ "وا 
 لها، بيان في، قالت الدول األوروبية األربعو غير قانوني.  القدس، باعتباره أمرا  شرقي جديدة في 

الدولتين". وعب رت الدول  إن من شأن ميات المباني الجديدة أن "تشكل عقبة جديدة أمام حل  
 141القدس. شرقيفي عن قلقها إزاء عمليات الطرد والهدم في حي الشيخ جراح  األربع أيضا  

 20/1/2022الخميس، 

  لرياسة السلطة  قةلحركة حماس موسى أبو مرزوق إن تجديد الث السياسيقال عضو المكتب
مكانه أصوات الشعب وليس بتصويت أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح. وأضاف أبو مرزوق 

ن "فتح تتعامل مع مؤسسات الشعب الفلسطيني على أنها ملكية خاصة، تفعل بها ما تريد، دون أ
  142لسطينية".لف، معتبرا  ذلك استفرادا ، و"أحد أهم أسباب األزمات ا"الرجوع لشعبنا وقواه الحية

  أعلن رييس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تقرر دعوة المجلس المركزي لالنعقاد
ن دورة المجلس المركزي القادمة أ، له في تصريح ،الزعنون . وأضاف 6/2/2022 فيفي رام هللا، 

لى كامل ع مفتوحة ،استيطانية ،ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية
أرضنا الفلسطينية. وأوضح الزعنون أن المركزي سيقوم بدراسة سبل تعزيز الوحدة الوطنية في 

قرار اآلليات الالزمة لتطوير ،إطار منظمة التحرير  143.هاوتفعيل دوايرها ومؤسساتها وا 

 شركة تيسين كروب عت اتفاقا  مع أنها وق   ةيسراييلاإل دفاعأعلنت وزارة الThyssenKrupp نظمة ألل
 يةسراييلالبحرية اإل لصالحغواصات متطورة ثالث ، لتطوير بناء السفنل ةاأللمانيالبحرية 

نتاج العبري، فإنه بموجب االتفاق ستشتري  صحيفة يديعوت أحرونوتوحسب موقع  .هاوا 
 144.دوالر اتمليار  3.4بمبلغ قيمته نحو  Dakarالغواصات الجديدة من طراز داكار  "إسراييل"
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إن "أربعة فصائل فلسطينية في لبنان،    عطايافي لبنان إحسان    اإلسالمي  حركة الجهاد   قال ممثل −
أطلقت مبادرة إلنهاء ذيول جريمة مخيم البرج الشمالي، التي وقعت الشهر المنصرم، خالل تشييع  
والجبهة  الجهاد،  حركة  قدمتها  التي  المبادرة  أن  عطايا  وأوضح  شاهين".  حمزة  الشهيد  جنازة 

الشعبيةالديموقر  والجبهة  الشعبية،  والجبهة  أمن   -  اطية،  "حفظ  على  تنص  العامة،  القيادة 
لجر   العكرة  المياه  في  والمتصيدين  العابثين  أمام  الطريق  وقطع  للفتنة".  المخيمات،   المخيمات 

فلسطينية   مصادر  النظر  ل وكشفت  وجهات  تقريب  إلى  تهدف  "المبادرة  أن  اللبنانية  الميادين  قناة 
 145فتح وحماس في لبنان". بين حركتي

لبحث التحديات   ،سرائيليجيش اإلالركان  أت مع قيادة  ينفتالي بين  يسرائيلاإلاجتمع رئيس الوزراء   −
تواجهها   التي  وشد    "،إسرائيل"المختلفة  اإليراني.  التهديد  طليعتها  بينوفي  على  يد  المهمة أت  ن 

والمنظمات الدائرة في   ،بنظام المالليهي المساس بصورة ملموسة    "إسرائيل"الرئيسية الملقاة على  
 146فلكه وتنشط في المنطقة. 

التركي  أجرى   − الخارجية  وزير  بهاتفيًا    اتصاالً   Mouloud Cavusoglu  ش أوغلوياو جمولود  وزير 
اإلسرائيل البيد الخارجية  يائير  أعلنت  ي  ما  بحسب  اإلالوزارتان،  الخارجية  وحصرت  ية  سرائيل. 

اويش أوغلو على صح ة البيد" بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.  االتصال الهاتفي "باطمئنان ج
ل اتصال هاتفي علني بين وزيري خارجية   147. 2008 سنةوتركيا منذ  "إسرائيل"وهذا أو 

نهيان − آل  بن زايد  أبو ظبي  ،تلقى محمد  هاتفيًا من    ،ولي عهد    ي سرائيلاإلرئيس وزراء  اتصااًل 
على مواقع  جماعة الحوثي اليمنية  ل  "االعتداءات اإلرهابية"  ر خالله عن إدانتهعب    ،نفتالي بينيت 

 148ومنشآت مدنية في اإلمارات.

السفير اإلسرائيلي في واشنطن ولدى األمم العامة لألمم المتحدة مشروع قرار قدمه   الجمعية اعتمدت  −
أردان  المتحدة   عنوان  Gilad Erdanجلعاد  تحت  ألمانيا  مع  بالتعاون  اليهود " ،  محرقة   إنكار 

  دولةمئة  تبنت رعاية مشروع القرار قبل التصويت أكثر من  و .  "Holocaust denial  ( الهولوكوست ) 
باإلضافة إلى    ، ا الالتينية أمريك فريقية و والغالبية الساحقة من الدول اإل   ،من بينها كافة الدول الغربية 

روسيا  مثل  السودان   ، وتركيا   ، دول  لوحظ وأذر   ، وأرمينيا   ، والهرسك  ،والبوسنة   ، وجنوب  وقد  بيجان. 
غياب الدول العربية والغالبية الساحقة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من الدول 

رح   الذي  مصر،  مندوب  العربية  المجموعة  باسم  وتحدث  القرار.  لمشروع  باسم الراعية  بالقرار  ب 
لتسامح واالعتراف بمعاناة  يجب أن يقوم المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السالم وا "   المجموعة، وقال: 

الحقوق إلى أصحابها بما في ذلك الحق في تقرير المصير والتعايش المشترك في   ورد    ، اآلخرين 
 149هذا القرار "ال ينبغي اعتباره نهجًا جماعيًا".   ، وقالت إن قرار ال استنكرت إيران  و  . " أمان وسالم 

  ،األلمانية، ومقرها مدينة اليبزغ   Federal Administrative Courtأصدرت المحكمة الفدرالية اإلدارية   −
وفرض   االستثمارات حركة المقاطعة وسحب قرارًا اعتبرت بموجبه الندوات واألنشطة المساندة لحمالت  
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أس(   دي  )بي  "تعبير Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaignالعقوبات  عن    اً ، 
بلدية ميونيخ،    ذا القرار ضمن القضية المرفوعة ضد  الرأي" يكفله القانون األساسي األلماني. وجاء ه 

 150التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة ألنشطة وفعاليات حركة المقاطعة. 
ه  − صحيفة  نشرته  ، Haaretz  رتسآكشفت  تقرير  لفلسطينيين    ، في  جماعية  مقبرة  وجود  عن 

لتي تعرض لها العرب بعد ا  الجماعياستشهدوا على شاطئ مدينة قيسارية، بسبب عمليات القتل  
، وفقًا 5/1948/ 23-22يين، ليلة  سرائيل استسالم قرية الطنطورة، التي خاضت معركة مع الجنود اإل

نحو   فإن  الصحيفة،  وبحسب  فلسطينيين.  مقابر    200لمؤرخين  في  إعدامهم  بعد  دفنوا  فلسطيني 
 151.تقع حاليًا تحت ساحة انتظار سيارات شاطئ دور ،جماعية
 21/1/2022الجمعة، 

لضمان  وق   − اتفاقية  قطر  كهرباء    تزويد عت  توليد  ووق  قطاع  محطة  بالغاز.  رئيس  غزة  االتفاقية  ع 
وليد سلمان،   الفلسطيني  الجانب  وعن  العمادي،  السفير محمد  إعمار غزة  القطرية إلعادة  اللجنة 

الكهرباء.   ممثالً  لتوليد  شركة غزة  قوله  ونقل    عن  العمادي  القطرية عن  للجنة  االتفاقية  بيان  "إن 
تتضمن إنشاء حساب ضمان، لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خالل محطة التوليد  
لهذا   الرئيس  المالك  ستكون  القطرية  "اللجنة  فإن  البيان،  وفق  االتفاقية،  وبموجب  بغزة".  الوحيدة 

لتوزيع الكهرباء بإيداع  . ستقوم شركة غزة  ..وستقوم من خالله بتنظيم وإدارة المدفوعات   ،الحساب 
 152خمسة ماليين دوالر شهريًا في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز". 

قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في األردن رفيق خرفان إن "موازنة األونروا في األردن؛   −
مليون الجئ، بما    2.4لغ عددهم نحو  في المملكة، البا  الفلسطينيينال تتناسب مع عدد الالجئين  

الفلسطينيين في جميع األقاليم"  %40يشكل قرابة   الالجئين  لالجئين  يقدم  األردن    أن  ، مشيراً من 
 153الفلسطينيين خدمات مباشرة وغير مباشرة، أكثر مما تنفقه األونروا في جميع مناطق عملها. 

ال − نائب  في  مأكد  حماس  لحركة  السياسي  ط  لبنان سؤول  أي جهاد  مع  التعامل  الحركة  رفض  ه 
فتح حركة  مع  النظر  وجهات  لتقريب  جريمة    ،مبادرة  ارتكاب  في  المتورطين  األخيرة  تسليم  قبل 

 154إطالق النار في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان.

 International Committee of the Red  الدولية للصليب األحمر لل جنةمديرة البعثة الفرعية  ت قال −

Cross (ICRC)   مريم مولر    في قطاع غزةMariam Muller    إن حالة "الهدوء" التي أعقبت وقف
، لم تسفر عن تحسين األوضاع االقتصادية الهشة. وقالت 2021مايو  أيار/  إطالق النار، نهاية  

ازدادت   ،مولر والمعاناة  سكتت  "المدافع  األناضول:  وكالة  مع  خاص  حوار  العنف    . ..في  دورة 
عل  تؤث ر  سابقة  الُمتجددة  عنف  جوالت  من  عانوا  الذين  المتضررين،  لألفراد  النفسية  الصحة  ى 

 155". أيضاً 
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 22/1/2022السبت، 

إن   − بدران  حسام  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  وعضو  الوطنية  العالقات  مكتب  رئيس  قال 
تلقت  رسمي  ،الحركة  عالٍ   ،وبشكل  لتحرير    ،وبتقدير  الديموقراطية  الجبهة  في  الرفاق  مبادرة 

وترتيب البيت الفلسطيني. وأكد بدران   ،الوطنيةوتحقيق الوحدة    ،ن المتعلقة بإنهاء االنقسامفلسطي
وإصالح    ،أن المبادرة تعكس حرص الجبهة الديموقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني

التفرد. عن  بعيدًا  عليها  متوافق  شاملة  وطنية  استراتيجية  إلى  وصواًل  الفلسطينية،   المؤسسات 
وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع   ،وأوضح أن حماس تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية 

 156له شعبنا في أماكن وجوده كافة.
أطفال من أبناء    104إن "في تصريح مكتوب،    ،حمدونة  رأفت قال مدير مركز األسرى للدراسات   −

 157ي". سرائيلاألسرى، ُأنجبوا عبر عمليات تهريب النطف من سجون االحتالل اإل 

المئات من أعضاء   − اليمن.    في مسيرة ضد    ها نصار أ و   اإلسالمي الجهاد  حركة  شارك  الحرب على 
أل  للموت  تدعو  شعارات  المشاركون  و مريك وردد  وقال أ ورفعوا    "، إسرائيل " ا  واليمن.  فلسطين  عالم 

تهاكات  نظمة العربية التي تصمت على حرب غزة وان خالد البطش إن األ القيادي في حركة الجهاد  
 158مستهدفة المدنيين اليمنيين.   ، تستهدف اليمنيين بطائراتها   ، القدسبما فيها  االحتالل في الضفة  

للتعاون في مجال كرة   "إسرائيل"التوصل إلى اتفاق رياضي مع  االتحاد المغربي لكرة السلة  أعلن   −
د المغربي، في بيان . وقال االتحا2022مارس    /آذارتوقيعه في    إلى أنه سيتم  النظر    السلة، الفتاً 

ي لكرة السلة سرائيل نشره عبر موقعه اإللكتروني: "توصلنا إلى اتفاق تعاون تاريخي مع االتحاد اإل
 159واالجتماعية المرتبطة باللعبة". ،والرياضية ،والصحية ،يشمل جميع المجاالت التعليمية

سيلفا   − دا  لوال  األسبق  البرازيلي  الرئيس  حLula da Silvaدعا  خالل  "دعم ،  إلى  تلفزيوني،  ديث 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم". وأكد المرشح لرئاسة الحكومة البرازيلية في االنتخابات التي    الحق  

، "ضرورة التجديد في األمم المتحدة؛ حتى يتقدم العالم في القضايا الرئيسة  ةالحالي   السنةستجرى  
 160المتعلقة بالسالم، مثل إقامة الدولة الفلسطينية". 

 Antonyوزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن  ي على عريضة تطالب  أمريك  2,500ق ع نحو  و  −

Blinken    بحق العرقي  التطهير  لوقف حمالت  النقب   فلسطينيينال  بالتدخل  راضي  األداخل    ،في 
سنة أطلقتها  1948  المحتلة  التي  العريضة  في  وجاء  بينك:    منظمة .  السالم كود  أجل  من    نساء 

Code Pink: Women for Peace   1948النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، "منذ عام    األمريكية ،
ينفذون   الفلسطينيين من أراضيهم، وهم  لتهجير  اليهودي بزراعة األشجار  القومي  يقوم الصندوق 

إلى   فيحاليًا مشروع تشجير   للزراعة، ويهدفون  البدوية  النقب على أراٍض تستخدمها التجمعات 
البدو األ  طرد  الخارجية  وزارة  على  يجب  العريضة:  وقالت  أراضيهم".  من  مريكمن  تطلب  أن  ية 

الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب،  
 161كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها. 
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 23/1/2022األحد، 

اإل − الحكومة  لسرائيلصادقت  مشترك  استثمار  صندوق  إنشاء  على  عنى  ياإلمارات  و   "إسرائيلـ"ية 
.  High-tech التقنيات المتقدمة الهاي تيك عمل في مجال  ت  ،بمشاريع مشتركة لشركات من الجانبين

لشركات   مالية  حوافز  الجديد  الصندوق  جديدةإسرائيلوسيوفر  تقنيات  تنتج  بتحسين    ،ية  تقوم  أو 
أجانب في مجال التكنولوجيا. وسيتيح الصندوق الجديد   شركاءحث عن  تقنيات قائمة وتساعد بالب

.  "إسرائيل"وبنى تحتية ال تتوفر في    ،ومعلومات وتكنولوجية  ،للمشاريع الوصول إلى موارد دولية
الصندوق   دوالر(ماليين    4.76)نحو    شيكلمليون    15مبلغ    "إسرائيل"وستخصص   لهذا    ، سنويًا 

من اإلمارات  دولة  تقوم  بعد   فيما  الصندوق  أرصدة  ستبلغ  حيث  مبلغ مماثل  بتخصيص  جانبها 
 162.مليون دوالر( 95.3)نحو  مليون شيكل 300سنوات عشر 

المدنية  أكد   − الشؤون  اإل  الفلسطينيةوزير  الخارجية  وزير  التقى  أنه  الشيخ  يائير  سرائيل حسين  ي 
عبر تويتر، أنه أكد خالل في تغريدة له    ، بيد، لبحث قضايا سياسية ومسائل ثنائية. وقال الشيخال

أكد  و   اللقاء مع البيد على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية.
الثالثاء لقاءه مع ال 25/1/2022  الشيخ، خالل مقابلة مع موقع واال العبري، مساء  بيد كان  ، أن 

بيد وقال إنه سل م ال  والفلسطينيين.  "لإسرائي"إيجابيًا للغاية، وفتح الباب أمام زيادة االتصاالت بين  
بحل   إيمانه  عن  فيها  أعرب  عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  من  مع    رسالة  سياسي 

التوصل إليه من خالل المفاوضات، ويرى أن هناك أهمية كبيرة لوجود أفق سياسي   يتم    ،"إسرائيل"
 163قوله. بين إسرائيل والفلسطينيين؛ على حد  

باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه "حتى اآلن ال تبدو بوادر قريبة إليجاد  قال المتحدث   −
المالية   لألزمة  سريعة  وكشفالحاليةمخارج  الحكومة.  بها  تمر  التي  أن    ملحم   "  عن  النقاب 

تلقت "وعودًا جدية" من قبل الممولين من الدول األوروبية الفلسطينية  تقديم    ،الحكومة  باستئناف 
 164خزينة الفلسطينية خالل األشهر القليلة القادمة. الدعم لل

دول عربية وخليجية، ال    أكدت حركة حماس أن الهتافات التي ُأطلقت في ساحتنا الفلسطينية ضد   −
الحركة  تُ  للدول،    وسياساتها عبر عن موقف  الداخلية  الشؤون  التدخل في  والثابتة في عدم  المعروفة 

بينها، مع ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف  مبينًة أنها تنأى عن الصراعات والنز  اعات 
بأمنها واستقرارها. وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن الحركة تتبنى   األمة ووحدتها، واإلضرار 

 165الشعوب والدول العربية واإلسالمية.   وخصوصاً سياسة االنفتاح على مختلف دول وشعوب العالم،  

ة واإلسالمية في قطاع غزة "الموقف الفلسطيني الثابت، بأن  أكدت لجنة المتابعة في القوى الوطني −
، أن  لهافي بيان    ،الفلسطينيين ليسوا جزءًا من أي صراعات في العالم العربي". وأوضحت اللجنة

ونبذ  مكوناتها،  بين  الداخلية  الصراعات  وإنهاء  العربية،  األمة  وحدة  على  حريصة  غزة،  "قوى 
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راقة الدماء". وأضاف البيان عيدا  ب الخالف وتجاوزه بالحوار الهادئ، "شعبنا  أن عن االقتتال وا 
الفلسطيني ال يعادي أيا  من شعوب الدول العربية واإلسالمية، ويحترم ويقدر شعوبنا كافة، 

 166ويحرص على وأد الفتن الطائفية والمذهبية".

 راء ش لفحص مالبسات قضية ،ية على تشكيل لجنة تحقيق رسميةسرائيلصادقت الحكومة اإل
 167الغواصات والسفن الحربية والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.

  أرييه درعي حزب شاس  رئيسقدمAryeh Deri ي بعد التوصل سرائيلاستقالته من الكنيست اإل
دانته ،لصفقة مع االدعاء العام تتضمن منع محاكمته وسجنه بسبب قضية المخالفات  ،وا 

 168الضريبية المنسوبة له.

 اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية صرف الدفعة الثانية للمنحة، ضمن مشروع تحسين مخيمات ت اعتمد
الخطط االستراتيجية بناء  إنجازوالذي جرى فيه  ،( في الضفة الغربيةBalseeb الالجئين )بالسيب

ين ياباني يار ملمن المبلغ الكلي للمنحة البالغة  %20على احتياجات السكان. وتبلغ قيمة الدفعة الثانية 
 169جراءات المشروع.إتحويلها على دفعات بناء  على تقدم  دوالر( ويتم  ماليين  8.8نحو )
 شعبال ية بحق  سرائيلية عدة تظاهرات وفعاليات منددة بالجرائم اإلمريكشهدت الواليات المتحدة األ 

ي نظمها أنصار لتوالتي كان آخرها في مدينتي القدس والنقب. وطالبت التظاهرات ا الفلسطيني،
لوقف جرائم التطهير العرقي  يةسرائيلاإلحكومة الية بالضغط على مريكدارة األالفلسطيني اإل الحق  

نجلوس، ونيويورك، أوفي مدينة الخليل. وشهدت مدن لوس  ،وحي الشيخ جراح ،في النقب
مام أيين ريكمبناء الجالية الفلسطينية واألأوهيوستن، وداالس، تظاهرات شارك فيها المئات من 

 170حوال الجوية.تأجيل تظاهرت مدينة شيكاغو بسبب األ مقار الحكومة الفدرالية، فيما تم  
 24/1/2022اإلثنين، 

  وصل وفدان مصريان، أحدهما أمني واآلخر هندسي، إلى قطاع غزة، لمناقشة ملف تثبيت
 171التي تنفذها مصر في القطاع. اإلعمارالتهدئة، ومتابعة مشروعات 

  حف ياسر عرفات رسوما  كاريكاتورية متنوعة كان رسمها فنانون فلسطينيون وأجانب له، متأزال
بعد عاصفة انتقادات شعبية، وتهديدات بإزالتها بالقوة من قبل مسؤولين وعناصر من حركة فتح. 

 "فلسطين وياسر عرفات"التي عرضت في معرض  الرسوم، إن له وقال متحف عرفات، في بيان
لت وجهة نظر راسميها في ص، وخلت من أي جدل ديني أو عرقي، ومث  فحخضعت لنقاش و 

 172ومناصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات. ،كيفية دعمهم للقضية الفلسطينية

  أكدت الجبهتان، الشعبية والديموقراطية، أنهما لم تحسما قرارهما بشأن المشاركة في جلسة
، مطالبتين بعقد مجلس وطني 6/2/2022المجلس المركزي لمنظمة التحرير المزمع عقدها في 

 173.ألحد استثناءجامع بمشاركة الكل ودون 
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على   ،ي السابق بنيامين نتنياهو على استمراره في قيادة حزب الليكود سرائيلأكد رئيس الوزراء اإل −
 174لتجنب دخوله السجن. ،مؤخرًا بنيته توقيع اتفاق إقرار بالذنب  الواردةالرغم من التقارير 

ي قام األسبوع الماضي بمناورة سرية غير مسبوقة  سرائيلر أمنية أن سالح الجو اإلكشفت مصاد  −
عن    "إسرائيل"على إيران. وقطعت المقاتالت المسافة الجغرافية ذاتها التي تفصل    حاكت هجوماً 

 35-فأو   ،F-15أو    15-فأو   ،F-16أو    16-ف أإيران، وشاركت فيها عشرات المقاتالت من نوع  
 175ا تزود بالوقود. وطائرت ،F-35أو 

دوالر(، تحت   ماليين  3.2نحو  ماليين شيكل )  10ي تخصيص  سرائيل قررت حكومة االحتالل اإل −
" تحتها    إعمارمسمى  تنطوي  والتي  المحتلتْين،  األردن  وغور  الغربية  بالضفة  األثرية"  المواقع 

وأشارت القناة السابعة    ، وفق مراقبين.تهاوسرق  المواقع التراثية والتاريخية الفلسطينية  مشاريع تهويد 
تدمير   "مكافحة  بزعم  المبالغ،  تلك  خصصت  والتراث"  "القدس  وزارة  تسمى  ما  أن  إلى  العبرية 

 176ية". سرائيلالفلسطينيين للمواقع التاريخية اإل

غزة عصام الدعاليس "متانة العالقة بين المسلمين  قطاع  أكد رئيس متابعة العمل الحكومي في   −
كل عام، وقطاع غزة بشكل خاص"، وذلك خالل افتتاح الموقع األثري والمسحيين في فلسطين بش

غزة.   شمال  البيزنطية  طبريا  أكد  و للكنيسة  أساقفه  ورئيس  غزة  حضر مطران  الذي  اللكسيوس، 
 177أن "الشعب الفلسطيني شعب واحد مسلميه ومسيحييه". بدوره، االفتتاح،

ية في حركة أمل، محمد الجباوي في  التقى عضو المكتب السياسي، ومسؤول العالقات الفلسطين  −
بين    مخيم مار إلياس في العاصمة بيروت، بالفصائل الفلسطينية األربعة، التي تحمل مبادرة للحل  

على   اللقاء  وركز  لبنان.  جنوب  الشمالي  برج  مخيم  جريمة  بخصوص  وفتح،  حماس  حركتي 
واستقرارها لبنان  في  الفلسطينية  المخيمات  أمن  حفظ  ا  ، ضرورة  حل  وأمن  إيجاد  وسبل    لجوار، 

العامة  المصلحة  والجرحى، ويحقق  الشهداء  دماء  الجريمة، ويحفظ  ارتكبوا  الذين  يضمن معاقبة 
  178للفلسطينيين في لبنان، بالتعاون مع القضاء اللبناني، وفق بيان لحركة أمل.

ق  50تمكن   − تفو  الفوز بزيارة إلى مدينة القدس المحتلة، إثر  هم في "برنامج  شابًا وشابًة تركية من 
أكاديمية القدس" الذي يقدم دروسًا عن القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص، بتنظيم من اتحاد  

طالب إلى امتحان مكون من    3,200". "وتقدم  Memur-Sen  "ميمورسان  التركي  نقابات الموظفين  
من    50 القدس،  عن  وبا  25سؤااًل  وصحفيين،  أكاديميين،  إشراف  تحت  مختلفة،  حثين،  دولة 

 179ت وجمعيات تعنى بالقدس وفلسطين". ورؤساء مؤسسا

 25/1/2022الثالثاء، 

المرصد   − ، Euro-Mediterranean Human Rights Monitor  اإلنسان   لحقوق   األورومتوسطيقال 
فرد من مليون    1.5من المرارة: جيل ُولد محاصرًا"، "إن نحو    عاماً   16في تقرير أصدره، بعنوان " 
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الب  غزة  قطاع  عددهم  سكان  اإل   مليون   2.3الغ  والقيود  الحصار  بفعل  فقراء  باتوا  ية  سرائيل نسمة 
إلنهاء حصارها    إسرائيل ، وعلى المجتمع الدولي الضغط على  2006المفروضة على القطاع منذ  

غير القانوني". ووفق التقرير، فإنه تضاعفت مؤشرات األزمة اإلنسانية في القطاع بفعل الحصار، 
%، في حين وصلت  23.6نحو    ، 2005  سنةفي    ، البطالة قبل فرض الحصار  إذ كانت تبلغ نسبة 

 180%، لتكون من بين أعلى معدالت البطالة في العالم.50.2إلى    2021  سنة عند نهاية  

أبو عمرو − الفلسطيني زياد  الوزراء  نائب رئيس  مع أعضاء   غزة  اجتماعه في قطاع  خالل  ،قال 
السل إن  غزة،  قطاع  إلعمار  المصرية  الممكن  اللجنة  الدعم  كل  لتقديم  مستعدة  الفلسطينية  طة 

 181لتسريع إنجاز المشاريع، التي تقوم بها لجنة اإلعمار المصرية في قطاع غزة.

سنجبر االحتالل على  " في مقابلة تلفزيونية:   ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين  قال  −
تضم   مشرفة،  وستكون  صفقة،  الفلس   إتمام  الشعب  رموز  المقاومة  أبرز  وإن  جلبوع،  وأسرى  طيني، 

إلى أن العديد من    جبارين   وأشار   . " وعدت، وإذا وعدت أوفت وصدقت، وسيكون األسرى بيننا قريباً 
  ، ونرويجيون   ، ومصريون   ، وأتراك   ، وقطريون   ، الوسطاء تدخلوا لبحث صفقة التبادل، منهم سويسريون 

 182بإنجاز صفقة في هذه المرحلة.   لكن معظمهم وصلوا لقناعة أن االحتالل غير جاد   ؛ وألمان 

أنهى وفد الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين زيارته إلى الجزائر، بعد أن أجرى مشاورات مع القيادة   −
المعمقة  المحادثات  من  جولتين  مدى  على  والتصعيد    ، الجزائرية  الفلسطينية  الحالة  أوضاع  تناولت 

، إن القيادة الجزائرية استقبلت بالترحاب  لها  في بيان  ، ي، واتساع رقعة التطبيع. وقالت الجبهة سرائيل اإل 
 183الشديد مبادرة الجبهة إلنهاء اإلنقسام والهيمنة والتفرد، وقد جرت حولها نقاشات مثمرة. 

الرئيس   − هرتسوغ    ي سرائيل اإل تلقى  والشؤون    Isaac Herzogإسحق  األمن  خبراء  كبار  من  تقريرًا 
في   العاملين  دراسا االستراتيجية  اإلسرائيلي معهد  القومي  األمن   The Institute for National  ت 

Security Studies (INSS)   في تل أبيب، يحذرون فيه من غياب عقيدة استراتيجية ثابتة، وأخطاء في
السياسة العامة في المواضيع المركزية. وقدموا النصح له أن يؤثر على سياسة الحكومة في مواجهة  

 184. " شفير الغليان " ن إلى أن األوضاع في المناطق الفلسطينية باتت على  التهديدات األساسية، مشيري 

القناة   − صحفي    في  يةسرائيلاإلالعامة    12أوردت  مقترحتقرير  المسائية،  نشرتها   هوضعت   اً في 
في مكان مجاور يبعد    وإعادة بناء القرية الحقاً   ،يقضي بإخالء خان األحمرالحكومة اإلسرائيلية  

 185األصلي للقرية، ونقل سكانها إليه. عن الموقع  م300نحو 
  ، إلى أبو ظبي، 2022/ 1/ 30وزوجته، األحد    و يتوجه ه س   إسحق هرتسوغ أن    اإلسرائيلي الرئيس    ذكر مكتب  −

في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى اإلمارات؛ وذلك تلبية لدعوة من ولي عهد أبو ظبي الشيخ  
 Expo 2020 Dubai .186دبي    2020  إكسبو ض  ح "يوم إسرائيل" في معر ا فتت ال   ؛ محمد بن زايد 

عبر صفحتها على   − لها،  بيان رسمي  بالقاهرة، في  اإلسرائيلية  السفارة  "متحف    ، تويترأعلنت  أن 
السفارة األ بالتعاون مع  المتحدة، نظم  الواليات  الهولوكوست في  ية في مصر، أمسية  مريك ذكرى 

 187".[Amira Oron] ة أورون في مصر أمير  إسرائيلخاصة للذكرى، وذلك بمشاركة سفيرة 
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كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية النقاب عن إقامة أول معرض إلحياء ذكرى الهولوكوست   −
ال    "إسرائيل"يين، إنه على الرغم من أن  إسرائيلوقالت الصحيفة، نقاًل عن مسؤولين   في إندونيسيا.

دب بعالقات  الذي  يتتمتع  المتحف  فإن  إندونيسا،  مع  رسمية  إحدى لوماسية  خالل  من  سينظم 
القدس في  اليهودية  نشرته   فيها.  السنة  هذهسيقام    ،المؤسسات  تقرير  في  الصحيفة،  وأشارت 

مؤسسة   أن  إلى  فاشيم  األربعاء،  ياد  لها،  Yad Vashemمتحف  مقرًا  القدس  من  تتخذ  التي   ،
 188، بافتتاح المعرض.2022/ 72/1 ستحيي اليوم الدولي لذكرى الهولوكست، الخميس

 26/1/2022عاء، األرب

لـ − التحرير،  لمنظمة  التابعة  األسرى،  شؤون  وزارة  في  المسؤول  ربه،  عبد  حسن  الشرق  "قال 
لتجريم  ":  "األوسط محاولة  اجتماعية...  شؤون  حاالت  إلى  تحويلهم  واقتراح  مناضلون،  األسرى 

  N12 أو 12أن  ي بث ته قناةإسرائيل. وكان عبد ربه يعقب على تقرير "نضال شعبنا، ونحن نرفضها 
األسرائيلاإل اإلدارة  إن  فيه  قالت  محادثات  مريك ية،  إطار  في  الفلسطينية  السلطة  من  طلبت  ية 

خالل   عنهم،  المفرج  أو  السجون  داخل  األسرى  رواتب  دفع  عن  التوقف  مؤخرًا،    ثالث مغلقة، 
 189بند مدفوعات الرعاية االجتماعية. سنوات، وتحويلهم إلى 

الف  − الوطني  المجلس  سر  أمين  سيتم  قال  إنه  صبيح  محمد  أعضاء    لسطيني  لجميع  دعوات  إرسال 
إلى أن     النظر الفتاً ،  2/2022/ 6  في المجلس المركزي الفلسطيني، لحضور جلسات المجلس المقررة  

حماس  حركة  من  التشريعي  المجلس  في  أعضاًء  وفتح،   ،هناك  والديموقراطية،  الشعبية  والجبهتين 
 190عن تمنياته بحضور الجميع لهذا االجتماع.   معرباً   وسيتلقون الدعوة،   ، وغيرها، وهم أعضاء 

تآكل بسبب   − الذي  أن ترمم حضورها  تحاول  السلطة  إن  قاسم  باسم حركة حماس حازم  الناطق  قال 
أن هدف السلطة من  قاسم  سلوك قيادتها عبر عقدها للمجلس المركزي دون إجماع وطني. وأضاف  

من حركة فتح إلشغال بعض المناصب لشخصيات  عقد اجتماع مجلسها الوطني، هو محاولة ترقيعية 
 191حتالل واستمرار التنسيق األمني. حتى تستطيع مواصلة سياستها في العالقة مع اال   ، محددة 

الشؤو  − وزير  الفلسطينيةقال  السلطة  لدى  المدنية  العمال   ن  وأجور  "رواتب  إن  الشيخ  حسين 
ل خالل الستة أشهر القادمة على  ، ستحو  48الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل عام  

حساباتهم الشخصية لدى البنوك الفلسطينية، بهدف تغطية الحماية القانونية للعمال". وقال الشيخ 
"سيتم   تصاريح    إنه  لتصبح  صيغتها،  تغيير  مع  غزة  لعمال  الممنوحة  التصاريح  كوتة  نسبة  رفع 

بدالً  الغربية،  الضفة  لعمال  الممنوحة  بالتصاريح  أسوة  وهي عمال  لها،  الحالية  الصيغة  من   
 192تصاريح تجارية أو اقتصادية".

األ رئيس  كشف   − كوخافي  في  ركان  هيئة  أفيف  اإلسرائيلي  عملية  الجيش  نف ذ  االحتالل  جيش  أن 
ديسمبر    كانون خالل  توغل،   موقع  2021األول/  ونقل  يسم ها(.  )لم  مجاورة  دولة  في  القناة ، 
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ا لهيئة  التابعة  الرسمية  )مكان( اإلسرائيلية  اإلسرائيلي   Israeli Public Broadcasting  لبث 

Corporation (Kan)   شبان    ، كوخافي   قول مع  لقائه  وأن   ، يين إسرائيل خالل  "أخالقية"  العملية  أن 
، يره. ولم يذكر كوخافي اسم الدولة إرسالهم نفذوا المهمة بشكل ممتاز، حسب تعب   تم    ن الجنود الذي 

ي أن إسرائيل ريحاته بما جاء في تصريحات صحفية لمصدر أمني  ربطت تص اإلسرائيلية  قناة  ال لكن  
 2021.193  سنة عمليات داخل األراضي السورية منذ بداية    ثالثوحدات خاصة من الجيش نفذت 

  بيد أنه تراجع عن موقفه السابق من قانون لم  يائير ال  اإلسرائيلي  أكدت أوساط مقربة من وزير الخارجية  −
ورضخ   الو   لضغوط الشمل،  الداخلية  رئيس  ووزيرة  بنيت،  نفتالي  شاكيد أييل زراء  القضاء ت  ووزير   ،  

، وأعطى موافقته على تمرير القانون الذي يحرم العائالت الفلسطينية من  Gideon Sa'ar  جدعون ساعر 
 194اجتماعها، بالصيغة التي تطرحها كتلة المعارضة اليمينية المتطرفة مثل حزب الصهيونية الدينية. 

الفض − وكالة  اإلأعلنت  وكالة    Israel Space Agency (ISA)  يةسرائيلاء  مع  تعاون  اتفاق  توقيع 
الذي تديره وكالة    Artemisأرتيمس  ج  (، تنضم بموجبه إلى برنامNASA  ية )ناسامريك الفضاء األ

 195ناسا الستئناف الرحالت المأهولة إلى القمر والمريخ.

االتحاد    اتفاقيات قعت  وُ  − وأ  األوروبيبين  فرنسا  الماليةوحكومتي  ومؤسساتهما  الوكالة   لمانيا 
للتنمية التنمية  (PROPARCOبروبارك  )   French Development Agency  الفرنسية  وبنك   ،

الفلسطينية، بقيمة  KfW Development Bank  األلماني   مليون يورو  200، مع عدد من البنوك 
اشتية  الفلسطيني محمد  رئيس الوزراءفي مكتب  . وجرى توقيع االتفاقيات (مليون دوالر 226)نحو 

وتمويل  في   ودعم  المتجددة،  الطاقة  في  االستثمار  ودعم  الفلسطيني  االقتصاد  لتعزيز  هللا،  رام 
 196.كوروناالشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة 

عو  − ميشال  اللبناني  الرئيس  الحدود   ن قال  ترسيم  بشأن  المفاوضات  الستئناف  مستعد  لبنان  إن 
ية أن وزيرة الطاقة  سرائيل، فيما أعلنت وزارة الطاقة اإل"إسرائيل"بية المتنازع عليها مع  البحرية الجنو 

ي األسبوع المقبل في إطار جهود مريك، ستجتمع مع المبعوث األKarine Elharrarكارين إلهارار  
 197.لألنباء Reuters ، وفقًا لوكالة رويترزتسوية النزاع

ي إسحق هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية سرائيل أن نظيره اإل   نالرئيس التركي رجب طيب أردوغا  أعلن −
 NTV  ن تي فيأ خالل مقابلة على شبكة    ،. وقال أردوغان2022فبراير    إلى تركيا مطلع شباط/
،  "إسرائيلهذه الزيارة يمكن أن تفتح فصاًل جديدًا في العالقات بين تركيا و " التلفزيونية الخاصة إن  

دًا أنه   198."في المجاالت كافة إسرائيلقيام بخطوات نحو على استعداد لل"مؤك 
مجال العمل الطبي    "تشمل  إسرائيل"كشف النقاب عن توقيع عدة اتفاقيات جديدة بين اإلمارات و −

 199إسحق هرتسوغ ألبو ظبي. ي سرائيل والتقني، وذلك قبيل زيارة الرئيس اإل

سمعة لجنة تابعة لألمم  تخطط لحملة تشويه    " إسرائيل " أن    األمريكي   Axios  أكسيوس موقع  كشف   −
واألسباب   ، 2021  مايو   / غزة في أيار قطاع  على    "إسرائيل " تشكيلها للتحقيق في حرب    المتحدة تم  
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ية.  سرائيل وقطاع غزة، بحسب برقية لوزارة الخارجية اإل   الغربية الجذرية للصراع المطول في الضفة  
على أنها    " إسرائيل " لجنة سيشير إلى  يون إنهم قلقون للغاية من أن تقرير ال إسرائيل قال مسؤولون  " و 
 200." ما بين التقدميين في الغرب ، ال سي  إسرائيل نتائجها قد تضر بسمعة  " وأن    " دولة فصل عنصري " 

 27/1/2022الخميس، 

ديوان رئاسة   − المستشار في  الفلسطينية  قال  القدسالسلطة  الرويضي  لشؤون    "إسرائيل"إن    أحمد 
ال مدينة  في  الهدم  عمليات  من  ديمتصع د  واقع  فرض  بهدف  شكل  وجقدس،  على  يؤثر  رافي 

أحياء استيطانية    ستةالمدينة، ويجعل من المقدسيين مجرد أقلية، وإن ذلك يترافق مع مناقشة بناء  
ألف منزل مهددة بالهدم في   22إن  "جديدة. وأكد الرويضي، في تصريح إلذاعة صوت فلسطين:  

 201."ع هدمها خالل األيام المقبلةيتوق 250مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 

"، إنه "يعارض Israel Hayom  يوم ال سرائيل  إ لصحيفة "   ية نفتالي بينيت سرائيل قال رئيس الحكومة اإل  −
فلسطينية،   دولة  و   وال إقامة  فلسطينية".  دولة  إقامة  إلى  تودي  سياسية  مفاوضات  إنشاء   شدد يتيح 

ع   على   بينيت  محمود  الفلسطيني  بالرئيس  يلتقي  لن  الجنود أنه  "يالحق  بأنه  ووصفه  باس، 
ل أمواالً سرائيل اإل  صات األسرى والشهداء.  يين في الهاي ويحو   202للقتلة"، في إشارة إلى مخص 

هداسا   − مستشفى  مساحة  لمضاعفة  مخطط  االحتالل على  لبلدية  التابعة  المحلية  اللجنة  صادقت 
Hadassah  الفرنس مساحتها    ،مرات   5ة  يالتلة  أرض  م   111)  دونماً   111على  وقالت  (2ألف   .

ية إن اللجنة صادقت على الخطة التي توجب الحصول  سرائيلاإل  Kol Ha'ir  هعيرصحيفة كول  
 203ة.ي سرائيلأيضًا على موافقة اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية اإل

  على حزمة أولى من مشروعات التنمية  " وكالة بيت مال القدس الشريف " أعلن في الرباط عن مصادقة   −
 204. ، وبمبلغ قدره مليون دوالر 2022  سنة االجتماعية والبشرية في القدس، برسم مخططها السنوي ل 

فريقيا، ودول  إفريقية، كجنوب  نجحت مساعي الجزائر وضغوطها، إلى جانب عدد من الدول اإل −
فريقي بصفة مراقب، " من عضوية االتحاد اإلإسرائيلعربية كمصر وتونس، في إدراج ملف "طرد  

ر  في  على  رة  المقر  األفارقة،  الرؤساء  قمة  في  ستناقش  التي  الملفات  الئحة  في   2/2022/ 5أس 
 205ثيوبية أديس أبابا.العاصمة اإل

مليون دوالر( لمد كابل كهربائي تحت البحر بقدرة    741.2نحو  مليون يورو )   657خصص االتحاد األوروبي   −
 206وقبرص واليونان.   " إسرائيل " باء في  من المقرر أن يربط شبكات الكهر   ، Megawatts  ط اوا ج مي   000,2

  البحرين   االستخباراتي الفرنسي، إنه منذ توقيع  Intelligence Online  نس أونالينقال موقع إنتلج −
"، وتعزز القدرات التكنولوجية  إسرائيل، تكثف تعاونها األمني مع "2020على اتفاقية التطبيع في  

الفرنسي الموقع  ولفت  استخباراتها.  البحريني    رالنظ  ألجهزة  االستراتيجي  األمن  جهاز  أن  إلى 
 207ية بشكل مباشر. سرائيليتعامل اآلن مع االستخبارات اإل
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 28/1/2022الجمعة، 

رداً  − الشيخ  حسين  المدنية  الشؤون  وزير  اإل   قال  الوزراء  رئيس  تصريحات  نفتالي  سرائيل على  ي 
لقاء محمود ع   هرفضأعلن فيها  نيت، التي  ي ب باس، إن "رحيل االحتالل إقامة دولة فلسطينية أو 

  ، مؤكداً "ي، ألنهما حتمية تاريخية...سرائيل وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة رئيس الحكومة اإل
 208. "األمن واألمان واالستقرار والسالم لن تكون إال برحيل االحتالل وقيام دولة فلسطين"أن 

س الوزراء اإلسرائيلي  رئي  تصريحات قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن   −
مجددًا حقيقة هذا "بأنه ال يسمح بأي محادثات تؤدي إلى دولة فلسطينية، تكشف    نيت ي نفتالي ب

ضد   وحربه  وشعبنا  العدو،  سراب "أرضنا  وراء  لالهثين  صفعة  التصريحات  أن  الرشق  وأكد   .
أن   على  وشدد  العبثية.  وإنما"المفاوضات  ُتستجدى،  ال  الفلسطينية  عنوة    الدولة  شعبنا  ينتزعها 

 209. "بصموده ومقاومته الباسلة، وهي آتية ال محالة
الشيء  "ن  على أ  Farhan Haq  نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة فرحان حق  أكد  −

أساس   على  العمل  وستواصل  عملت  المتحدة  األمم  أن  هو  هنا  قوله  يمكن  الذي   حل  "الوحيد 
وفلسطينية،  "دولتين جنباً   إسرائيلية  وأمن  تعيشان  بسالم  جنب  مؤتمر و   ."إلى  في  حق،  قال 

الوزراء   تعليقًا على تصريحات رئيس  فيها معارضته    اإلسرائيليصحفي،  أكد  التي  بينيت  نفتالي 
هذا شيء نلتزم به، وقد اعتدنا سماع أشياء مختلفة من شخصيات وأطراف  "  : إقامة دولة فلسطينية

ل االلتزام بهذا، ألننا نعتقد أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لحل مختلفة على مر السنين، لكننا نواص
 210."المشكالت التي تواجه الطرفين

واستهدفت قوات االحتالل في    ،شهدت الضفة الغربية خمس عمليات إطالق نار نفذها مقاومون  −
  211مدينتي نابلس وجنين، بحسب تقرير صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس في الضفة. 

األ ُكش  − المتحدة  الواليات  اتفاق  عن  النقاب  و مريك ف  إجراء  " إسرائيل "ية  على  عسكرية " ،  تدريبات 
بعد محادثات قادها مسؤولون أمنيون قريبون من قادة البلدين. وجاء الكشف عن التدريبات    " مشتركة 

 212.ي األمن القومي لواشنطن وتل أبيب المشتركة، خالل لقاء افتراضي عقد بين مستشار 
التوث   − )تآلف(  ق  الفلسطيني  النقابي  اإلسالمي  ومؤسسات  استهدفانتهاكًا    263جمع  شخصيات  ت 

الغربية خالل    ،االحتاللقوات  ها  تاعتداء ارتكب  101بينها    ،2021  سنةمهنية ونقابية في الضفة 
السلطة  102و قبل  مجهولون   60و  الفلسطينية،  من  أو  معلومون  مواطنون  ارتكبه    بحق    ،اعتداء 

 213ت مهنية ونقابية. شخصيات ومؤسسا

للمجلس   116  ، في ختام الدورة العادية(األلكسو)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  اعتمدت   −
قرا السعودية،  العال  مدينة  في  أيام  ثالثة  استمرت  التي  والقدس التنفيذي  بفلسطين  خاصة  رات 

وإ المحتلة تبرعات  تقديم  مواصلة  إلى  األعضاء  الدول  المجلس  ودعا  لألنشطة  .  تمويلية  عانات 
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والبرامج الثقافية والتربوية والعلمية في فلسطين، وحث  كافة أبناء شعوبها على تكثيف زياراتهم إلى  
 214القدس، عبر بوابة المؤسسات الرسمية الفلسطينية.  خصوصاً فلسطين 

− " أبرزها  إسرائيلرفضت  جوي،  دفاع  منظومات  اإلمارات  بيع  الحديدية"  داو   القبة   د و و مقالع 
David's Sling" صحيفتي  في  عسكري ان  محلالن  كشف  ما  بحسب  ومعاريف السرائيل  إ،    يوم" 

Maariv وذكر ألون بن دافيد .  Alon Ben David  معاريف، أن "الموساد، الذي عب د الطريق  ، في
ل أمام األجهزة األمنية اإل ية بالتوقف عن النظر إلى هذه الدول )في إشارة  سرائيللالتفاقي ات، توس 

. فيما ن والسودان(، كعرب"إلى الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع: المغرب، اإلمارات، البحري
" لصحيفة  العسكري  المراسل  ليمورالسرائيل  إأرجع  يوآف  إلى  Yoav Limor  يوم"،  الرفض،   ،

 215"الخشية من تسريب معلومات تكنولوجية وعسكرية إلى أطراف أخرى". 
 29/1/2022السبت، 

سالمة    مستشاركشف   − أسطفان  المساعدات  وتنسيق  التخطيط  لشؤون  الفلسطيني  الوزراء  رئيس 
الفلسطينية تعمل على   الحادة ثالثة  النقاب عن أن الحكومة  المالية  للخروج من األزمة  مسارات 

إن المسار األول يتعلق    ،لوكالة أنباء شينخوا  ،. وقال سالمة2021سنة  التي تعاني منها منذ بداية  
ا من  سيتم  بالطلب  الثاني  المسار  أما  الفلسطينية،  الموازنة  تجاه  بالتزاماتها  اإليفاء  المانحة    لدول 

عبر إجراء إصالحات إدارية ومالية في الحكومة وتحصيل الديون على البلديات وغيرها. وأشار  
تحتجزها   التي  الفلسطينية  األموال  الثالث سيركز على تحصيل  المسار  أن  إلى    "إسرائيل"سالمة 

ا الفلسطيني  من  الجانبين  بين  المعابر  على  المفروضة  الجمركية  الرسوم  إلى  إضافة  لضرائب، 
 216للسلطة الفلسطينية.  "إسرائيل"ي وال تحولها سرائيل واإل

العامة واإلسكان  − إلى   الفلسطيني   قال وكيل وزارة األشغال  بحاجة  إن قطاع غزة  ناجي سرحان 
أن احتياج  سرحان  دة بناء البيوت المتهالكة. وأكد  الستكمال أعمال الترميم وإعا  مليون دوالر   300

، وأن الوزارة تعطي األسر األكثر  بنىأكبر بكثير من المدن المصرية التي تُ قطاع غزة من السكن  
 217. من المانحين في تقديم العون  اً ن هناك عزوف، مشددًا على أاستحقاقًا األولوية لالستفادة منها

القدش   − لنصرة  العالمي  االئتالف  وفلسطينن  وأنشطته  دس  برامجه  القدس   أعمال  قضية  لنصرة 
، تحت عنوان "عام المسرى واألسرى".  2022سنة  ي، خالل  سرائيلواألسرى في سجون االحتالل اإل

وشهد إطالق الفعالية، التي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية، بحضور قيادات مجتمعية سياسية  
 218ة مشاريع وبرامج.فلسطينية وعربية وتركية، اإلعالن عن عد 

 30/1/2022األحد، 

  مقاطعتها الجتماع المجلس المركزي الُمقرر عقده في رام هللا   الشعبية لتحرير فلسطين   أعلنت الجبهة  −
، تأكيدًا على موقفها السابق الرافض ألي خطوات ُتعمق االنقسام وحالة الشرذمة  6/2/2022في  

والهيمنة في المؤسسة الوطنية". وشددت الجبهة ُتعزز من نهج التفرد  " و  ،في الساحة الفلسطينية
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كونه يمثل تجاوزًا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب   ،على "خطورة عقد هذا االجتماع دون توافق
البيت الفلسطيني وإلجراء االنتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء االنقسام واستعادة 

اخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها االحتالل  الوحدة، وهو ما يعم  ق األزمة الد 
والضفة   إجراءاتهبتصعيد   القدس  في  خصوصًا  الفلسطينية  األرض  على  واالستيطانية  التهويدية 

قرارات   من  تنطلق  التي  السياسية  المبادرات  من  العديد  ق دمت   أنها  الجبهة  وأوضحت  المحتلة". 
 219إفشالها. االتفاق عليها وطنيًا، والتي تم   اإلجماع الوطني التي تم  

إن مقاطعة ثالثة من الفصائل   سامي أبو زهري الخارج  في   حماس رئيس الدائرة السياسية في حركة   قال  −
ترفع عنه أي شرعية. وأضاف أبو زهري أن    ، الفلسطينية الكبرى الجتماع المجلس المركزي المنوي عقده 

ا  في  المتنفذة  الجهة  تجعل  الفلسطيني المقاطعة  الشعب  مواجهة  في  مشيراً لسلطة  إجماع    ،  وجود  إلى 
 220فلسطيني على رفض بعض األسماء المنوي إضافتها للمجلس بسبب ارتباطها باالحتالل. 

رئاسة شد   − باسم  الناطق  الفلسطينية   د  أبو ردينة   السلطة  فلسطين   ، نبيل  صوت  إلذاعة  تصريح  في 
عباس  محمود  ية حول مطلب سري للرئيس  سرائيل م اإل تداوله في وسائل اإلعال   الرسمية، أن ما يتم  

هو    ،بإطالق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو   ، جانتس   بني   اإلسرائيلي   الدفاع من وزير  
 221ستمر على مدار الساعة.المطالبة بإطالق سراح األسرى م أن  مطلب دائم على أجندة عباس، و 

ومؤسسات   ةالفلسطيني  المركزية  االنتخابات لجنة  قالت   − هيئات  من  النهائية  التقارير  تسلمت  إنها 
في   جرت  التي  المحلية  االنتخابات  من  األولى  المرحلة  خالل  رقابة  كهيئات  اعتمدت  حقوقية 

تقارير  11/12/2021 تلقت  أنها  األحد،  صحفي،  بيان  في  اللجنة  وأوضحت  رقابية،    11.  هيئة 
الرقابة التي اعتمدت للرقابة على المرحلة  وأضافت أنها تتطلع الستالم تقارير من جميع هيئات  

نزاهة    37وعددها    ،األولى يضمن  بما  وإجراءاتها  عملها  تطوير  في  لدورها  محلية،  رقابة  هيئة 
 222وسالمة العملية االنتخابية. 

، قسم المهمات الخاصة في  Caesarea Unit  عن استقالة رئيس وحدة قيسارية   ي إسرائيل كشف تقرير   −
.  David Barnea دافيد برنياع اد في وجهات النظر مع الرئيس الجديد للجهاز، الموساد، إثر خالف ح 

ية أن استقالة رئيس وحدة قيسارية جاءت في أعقاب اجتماع ثنائي متوتر  سرائيل اإل   13وذكرت القناة  
عقده مع برنياع، اعتبر خاللها األخير أن قائد وحدة المهمات الخاصة الذي يشار له بالحرف "ب"  

"أصبحوا عبئًا على الجهاز". يذكر أن "ب" هو رابع مسؤول رفيع المستوى يقال من جهاز    ومعاونيه 
سبعة أشهر؛ إذ سبقه: رئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس    حو ن الموساد منذ أن تولى برنياع منصبه قبل  

 223المسؤول عن تشغيل العمالء.   Tsumet  تسوميت مكافحة اإلرهاب"، ورئيس قسم  قسم " 
الذي يقوم بزيارة   ، إسحق هرتسوغ  ي سرائيل اإل رئيس ال حمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي استقبل الشيخ م  −

إلى اإلمارات.  المستويات،   الجانبان واستعرض    رسمية  التعاون على جميع  لتنمية  المتوفرة  الفرص 
االقتصادية  المجاالت  في  التكنولوجيا    ، واالستثمارية   ، والتجارية   ، خصوصًا  إلى  إضافة  والتنموية، 

الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس اإلسرائيلي لموقفه وموقف بالده   . حة وغيرها والص  وأعرب 
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اإلرهابية " تجاه   اإلمارات.    " االعتداءات  في  مدنية  منشآت  على  إعالمية  و األخيرة  مصادر  نشرت 
عبور طائرته األجواء السعودية، في طريقه إلى   ، خالل إسرائيلية مقطع فيديو يوثق ابتهاج هرتسوغ 

إلمارات. ويظهر الفيديو إخبار الطيار لهرتسوغ بالتحليق فوق األجواء السعودية، وهو ما رد  عليه  ا 
وأظهرت اللقطات المصورة مكوث هرتسوغ في   بالقول "أنا منفعل! تخيلنا هذه اللحظة في السابق". 

 224لغاية".لحظة مثيرة ل   حجرة الطيار لمشاهدة العبور فوق السعودية، وقال: "رائع.. إن ها حقاً 

فك ك   اللبناني   فرع المعلومات في قوى األمن الداخليار اللبنانية أن  ب جاء في تقرير لصحيفة األخ  −
س    15أكثر من   ية، كل منها منفصلة عن األخرى، تنشط على مختلف األراضي  إسرائيل شبكة تجس 

الذي   2009  سنة ت منذ  ، في واحدٍة من أكبر العمليات األمنية التي ُنف  ذ ة اللبنانية، وصواًل إلى سوري 
اإل  الموساد  شبكات  تهاوي  فيه  ل  األخرى.  سرائيل ُسج   تلو  واحدة  فإن  ي  الصحيفة،  العملية  وبحسب 

األمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى 
ات حركة حماس في مخيمات لبنان،  األمن الداخلي. وتبين اكتشاف وجود عمل مرك ز على مجموع 

بعض  ورصد  إليها،  المخيمات  خارج  من  فلسطينيين  أشخاص  قدوم  رصد  المشغلين  طلب  مع 
المشتبه   على صلة  التحقيق  ز  ويرك  العسكري.  تكون مخصصة لالستخدام  أن  يمكن  التي  األمكنة 

 225. 12/2021/   11حماس( بانفجار مخيم برج الشمالي في  توقيف أحد المتصلين ب   فيهم )تم  

 31/1/2022اإلثنين، 

جانتس على ضرورة مواصلة اللقاءات مع قيادة السلطة الفلسطينية    بني اإلسرائيلي    دفاع وزير الأكد   −
  ممثلًة بالرئيس محمود عباس، باعتبار أن ذلك ضرورة ستحافظ على عالقة تسمح بأفق سياسي. 

قاءات تحت الطاولة، اخترت أن  أنا على عكس أولئك الذين أجروا االتصاالت والل "   : وقال جانتس 
تتعاون مع    ت ، مشيرًا إلى أن كل الحكومات السابقة كان" أجريها عالنية في رام هللا وروش هاعين 

أن ضعف السلطة الفلسطينية الذي طال أمده وإخفاء العالقات تسببا في   رأى و   السلطة الفلسطينية. 
نا أؤمن بفعل كل شيء، والسعي من أجل أ "، قائاًل  " إسرائيل " وأضر هذا الشيء بأمن    ، تعزيز حماس 

 226. " السالم، وخالل لقائي مع أبو مازن أخبرته أنه يتعين علينا المضي قدمًا من أجل أحالمنا 
  الفلسطينية  ، إن إصرار السلطة له في تصريحات    ، حماس عبد اللطيف القانوع قال الناطق باسم حركة  −

ي  بهذه الطريقة االنفرادية  المركزي  ؤكد سياسة اإلقصاء وسط مقاطعة العديد من  على عقد المجلس 
الشخصية.   المآرب  لتحقيق  تكريس  وهو  الوطني،  المجموع  عن  العزلة  ويؤكد  له،  المؤثرة  الفصائل 
وأضاف أن المقاطعة الواسعة للمجلس المركزي لن تضفي أي شرعية عليه، وهذه الشرعية مفقودة وال  

 227صائل التي قاطعت اللقاء المرتقب. ف التحية لل   تخدم إال أجندات هذا الفريق، مرسالً 
على أن انعقاد المجلس المركزي المقرر في   قوى وطنية وإسالمية في قطاع غزةأكد قادة فصائل و  −

سيعزز االنقسام، مشددين على ضرورة تطبيق قرارات    ،دون توافق وطني  ،6/2/2022في    ،رام هللا
 228المجلس السابقة المتعلقة بسحب االعتراف باالحتالل.
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فتح، المتعلقة  ت األخيرة للجنة المركزية لحركة  القرارا  المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجستنكر  ا −
األمانة العامة  بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا "عدم شرعيتها". وندد رئيس  

الخارج  لالن  لفلسطينيي  المركزي  المجلس  دعوة  فتح  بقرارات  له،  بيان  في  شفيق،  في  منير  عقاد 
األحمد 6/2/2022 وعزام  الشيخ  وحسين  الوطني،  للمجلس  رئيسًا  فتوح  روحي  من  كل  وترشيح   ،

التنفيذية، مؤكدًا أنها تمثل "إحالاًل للمجلس المركزي مكان المجلس الوطني   اللجنة  عضوين في 
 229عمليًا، وبكامل صالحيات األخير". 

إسحق  قال   − اإلسرائيلي  إبرا "ن  إ هرتسوغ  الرئيس  مستقبل    قراراً   كان"  هيماتفاق  تشكيل  إلى  يهدف 
و لإلمارات  وقال    "إسرائيل"جديد  بأكملها.  زيارته    ،هرتسوغوالمنطقة    2020  إكسبو معرض  خالل 

وتم    دبي:  دوالر،  مليار  بالفعل  تجارتنا  من    "تجاوزت  أكثر  مؤخراً اتفاقاً   120توقيع  وتأسس   ، 
 230حسب ما أوردت رويترز.مليون دوالر )لألبحاث والتطوير("،  100صندوق حجمه 

ماكور ريشون  ذكرت   − و أن  العبرية  صحيفة  الدفاع اإلسرائيلية  اإلوزارة  قلقون جدًا  سرائيل الجيش  ي 
وتفضيلهم   ،بااللتحاق بوحدات قتالية  الشبانت على تراجع في رغبة لَّ من المعطيات األخيرة التي د 

اة الجنود مثل وحدة االستخبارات  يوهي األقل خطرًا على ح   ،وحدات تكنولوجية أو سايبر أو غيرها
تدشين خطة خاصة لتشجيع الشبان على  الدفاع  . وعلى خلفية تلك المعطيات، قررت وزارة  8200

المستقبل" القتالية عبر حملة توعوية ضخمة سميت "مدرسة جيل  الوحدات  والتي    ،االنخراط في 
سن   في  الشبان  إلى  للوصول  بأنفسه  تهدف  ثقتهم  وتعزيز  سعيًا    ،مالعسكرية،  معنوياتهم  ورفع 

 231دهم في الوحدات القتالية.يلتجن 
  محمد بن زايد   أن ولي العهد اإلماراتي  االقتصادية العبرية  Globes  لوبس جصحيفة  كشف موقع   −

فاء بتعهده لرئيس  ، أنه قرر الو ظبي  ق هرتسوغ، خالل لقائهما في أبوي إسح سرائيلأبلغ الرئيس اإل
 232ي.سرائيل االقتصاد اإل و، باستثمار عشرة مليارات دوالر فيبنيامين نتنياه  الوزراء السابق

الفلسطينية   − الفصائل  بين  المصالحة  عملية  إن  لعمامرة  رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  قال 
الكويت "انطلقت  في  صحفي  مؤتمر  وفي  الفلسطينية  ".  المصالحة  "مشوار  أن  لعمامرة  أوضح   ،

شمل الفلسطيني". وعب ر وزير الخارجية الجزائري عن  لانطلق، والجزائر لها خبرة طويلة في جمع ا
الفلسطينية   المصالحة  بشأن  وأضاف    من  رغم بالالتفاؤل  تعبيره.  وفق  المشوار"،  بداية  "في  أنهم 

العربية  القمة  في  المشارك  الفلسطيني  الجانب  لجعل  تهدف  "جهودنا  الجزائري  الخارجية  وزير 
 233يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل". )تستضيفها الجزائر ولم يحدد موعدها بعد(

األ − الخارجية  باسم  المتحدث  برايسمريكقال  نيد  للصحفيين،    ، ية  إفادة  الخارجية  إن  في  وزير 
أنتوني   و األمريكي  الفلسطينية محمود  بلينكن  السلطة  ناقشارئيس  هاتفية،  عباس   ،خالل مكالمة 

الفلسطينية"، مضيفاً  ما بحثا "ضرورة تحسين نوعية حياة  هأن  "الحاجة إلى إصالح داخل السلطة 
 234الشعب الفلسطيني بطرق ملموسة".
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