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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 نوفمبر /ثانيال تشرين

 1/11/2022 ،الثالثاء

دعا رئيس المجلس االستشاري للمنظمات اإلسالمية الماليزية الشيخ عزمي عبد الحميد السلطة  −
الرمال    الفلسطينية  عيادة  مبنى  ترميم  إعادة  مشروع  تنفيذ  عدم  حول  األسباب  توضيح  في إلى 

  وجاءت مطالبات  موال تبرعات ماليزية قيمتها أكثر من مليون دوالر.غزة، بعد استالمها أ قطاع  
لترميم المختبر المركزي في قطاع  فلسطين" إلغاء السلطة مشروعا  صحيفة "إثر كشف  الحميد عبد 

و  رسمية.غزة،  ووثائق  فلسطينيين  مسؤولين  صحيفة    فق  عليها  حصلت  وثائق  ثالث  وبحسب 
المال الخارجية  وزارة  من  بلغت  ز ي"فلسطين"  التبرع  قيمة  فإن  )  5ية،  ماليزي  رنجيت  نحو  ماليين 

الوحيد بقطاع غزة،    فيروس كورونامليون دوالر(، بهدف إعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر    1.11
 1على القطاع.  2021بعد تعرضه ألضرار نتيجة غارة لالحتالل خالل عدوان  

رئيس   − التحقيق"قال  رئي  "الوطنية  لجنة  باغتيال  الفلسطينيةالخاصة  السلطة  ياسر    س  السابق 
  . "تمت قرصنتها وتسريبها"عرفات، اللواء توفيق الطيراوي، إن وثائق تحقيق تتعلق بوفاة عرفات  

، "الوثائق نشرت على مواقع التواصل االجتماعي بعد قرصنتها"، أن  لهوأكد الطيراوي، في بيان  
الوثائق    ا  موضح تلك  التحقيق" أن  سير  سالمة  لضمان  الحقيقةسرية  إلى  الوصول  حين  إلى   ،  
 2المتعلقة بأسباب وفاة عرفات. "الكاملة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية القادة والزعماء العرب إلى دعم الشعب  −
ومقاومته ودعا  هموإسناد   الفلسطيني  وجهها  هنية،  .  رسالة  المنعقدة  خالل  العربية  القمة  في إلى 

الفلسطيني    ،مجتمعينالقادة ال  ،الجزائر الشعب  وحدة  لتحقيق  الجزائرية الكريمة  إقرار المبادرة  إلى 
 3من مقررات القمة العربية. ا  جزء  واعتبارها "،إعالن الجزائر للّم الشمل الفلسطيني"تحت عنوان 

خالل   في أعمال المقاومة   ونوعيا    ملحوظا    تصاعدا    ، بما فيها شرقي القدس، الضفة الغربية شهدت   −
مقاوما ،   عمال    1,999  مركز معلومات فلسطين )ُمعطى( ، حيث سجل  2022أكتوبر    / ن األول تشري 

تمّ  ما  ضعف  يعادل  خالل    بما  بين  2022سبتمبر  أيلول/  رصده  ما  المقاومة  أعمال  وتنوعت   .
والتي أسفرت في مجموعها عن    ... وطعن وزرع عبوات ناسفة   دعس ت  عمليات إطالق نار وعمليا 

عملية    144  بلغت عمليات إطالق النارو   آخرين بجراح مختلفة.   81طن، وجرح  مقتل جنديين ومستو 
 4، مما يدلل على عمل مسلح ومنظم. ( جنين   ة في محافظ   40و نابلس،    ة محافظ في   65  ا منه ) 

أّنه يستطيع إنهاء    ،وخاب ظنُّه  ،لقد ظنَّ االحتالل: "في بيان لها"،  األسود ت مجموعة "عرين  قال −
أمام    ا  مصدوم ونقول له ستقف مذهوال    ،عن عرين األسود   ا  تعلم شيئ  أنك الوقلنا له    ،عرين األسود 
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عرين  " من  الدعوة للمقاومين بالضفة  المجموعة  وجددت  ".  مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجآتهمروعة  
 5بضرب االحتالل في كل مكان.  ،ومن الفصائل المباركة "،األسود 

تبون  − المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  كل  ،دعا  لفي  الـ  همة  العربية  القمة  افتتاحية  التي   ، 31  في 
تقديم أجل  من  الدعم  لحشد  عربية  وتنسيق  اتصال  لجنة  "تشكيل  إلى  الجزائر،  طلب    تحتضنها 

وقال تبون: استكماال لواجبنا تجاه    لألمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة".
شاء لجنة اتصاالت عربية من أجل دعم القضية  لى إنالقضية الفلسطينية أتطلع خالل هذه القمة إ

مم المتحدة من  وأضاف: الجزائر على أتم االستعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى األ  الفلسطينية.
 6أجل عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة. 

 7في أقل من أربع سنوات. لخامسة  ي ا وه ،  25  اإلسرائيلية الـ   الكنيست غلقت صناديق االقتراع النتخابات  أُ  −
 2/11/2022 ،األربعاء

الجزائر − إعالن  الـ  ،أكد  العربية  القمة  ختام  في  الفلسطينية31  الصادر  القضية  مركزية  والدعم    ،، 
للتصرف،   القابلة  الفلسطيني غير  الشعب  لحقوق  بو المطلق  العربيةـ"التمسك    لسنة   "مبادرة السالم 

وأولو   2002 عناصرها  ضر البيان  د  وشدَّ   .ياتهابكافة  الرامية  على  والمساعي  الجهود  مواصلة  ورة 
ومقدساتها،   القدس المحتلة  مدينة  اإل  ا  طالبم لحماية  الحصار  وإدانة  سرائيل برفع  غزة  ي عن قطاع 

وأكد إعالن الجزائر تبني توجه    .الفلسطينيين  استخدام القوة من قبل السلطة القائمة باالحتالل ضدّ 
فيحصول  دولة فلسطين لل الكاملة  العربية  ،هودعم  األمم المتحدة  على العضوية  بالجهود  وأشاد 

على "إعالن   الفلسطينية  األطراف  بتوقيع  والترحيب  سبيل توحيد الصف الفلسطيني،  المبذولة في 
 8.قيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لّم الشمل من أجل تح 

في عملية دعس قرب مدينة رام هللا، فيما أعلنت قوات    ي إسرائيل   ة ضابط إصاب   ي سرائيل أعلن الجيش اإل  −
عن   وكالة    المنفذ.   قتل االحتالل  أفادت  جهتها،  الفلسطينية  من  والمعلومات  باستشهاد  األنباء  )وفا( 

 9بيت عور غرب رام هللا. برصاص قوات االحتالل على مدخل قرية    ، المواطن حابس عبد الحفيظ ريان 
عضو  − ال   طالب  فتح  اللجنة  لحركة  الفلسطيني،  األسير  مركزية  االنقسام  حالة  بإنهاء  البرغوثي  مروان 

سياسة  " أن    عبر رسالة مكتوبة تلتها زوجته فدوى البرغوثي،   وأكد البرغوثي،   . " الكارثية " التي وصفها بـ 
ربية  غ ة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وستخضع الضفة ال االحتالل ستقضي على فرصة إقام 

وختم البرغوثي    . " ال سلطة، واالحتالل بال كلفة بأكملها لالستعمار، لتصبح السلطة الفلسطينية سلطة ب 
ليس أمام الفلسطينيين سوى الصمود والمقاومة، والتمسك بحقوقهم المشروعة، وفي  " رسالته بالقول إنه  

 10. " لة السيادة م العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس كا   مقدمتها حقّ 

على مشارف العودة إلى السلطة، على ضوء   بنيامين نتنياهوي السابق  سرائيل رئيس الوزراء اإل  ابد  −
مش ضئيل،  األولية لالنتخابات التشريعية التي تظهر تقدم تحالفه مع اليمين المتطرف بها   النتائج

 11حكومة الجديدة.لفيما شرع نتنياهو االتصال بشركائه في التحالف للتشاور بشأن تشكيل ا
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حزب   − زعيم  فوز  انعكاسات  من  ميقاتي  نجيب  لبنان  في  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  قلل 
لبنان  ئيلسرااإل  الليكود  بين  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  على  نيابية،  بأغلبية  نتنياهو  بنيامين  ي 

 12."رائيلإسع ية ستحمي اتفاق الحدود البحرية ممريك الضمانات األ"، مؤكدا  أن "إسرائيل"و

ر التطبيع مع  في تعليقه خالل لقاء تلفزيوني على مسا   ،رجب طيب أردوغانقال الرئيس التركي   −
وعلى أساس    ،على أرضية مستدامة  "إسرائيل"، إن بالده ترغب أن تكون عالقاتها مع  "إسرائيل"

مهم المشتركة  والمصالح  للحساسيات  المتبادل  االنتخابات.االحترام  نتيجة  كانت    ضاف أو   ا 
خالل    أردوغان من  المجاالت  بجميع  الثنائية  العالقات  تطوير  في  أملها  على  تحافظ  بالده  أن 

"طالما يجري احترام القيم فإن المنطقة   ، مشددا  على أنهاالتصاالت المتبادلةمواصلة المسار عبر 
 13فحسب". ل ائيإسر وليس تركيا و  ،المتبادل برمتها ستخرج رابحة من الدبلوماسية القائمة على الربح

أن "الحكومة البريطانية    Rishi Sunak  أوضحت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك  −
 14من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة".   إسرائيل نيا لدى  لية ال تخطط لنقل سفارة بريطا الحا 

حكوم − الفايز،  طراد  الشيخ  األردنية  والقبائل  العشائر  وجهاء  أبرز  أحد  فتح  دعا  بإعادة  بالده  ة 
تمّ  والتي  األردن،  في  حماس  حركة  في    مكاتب  الفايز   .1999  سنة إغالقها  له    ،وقال  كلمة  في 

عمّ خالل   في  قادت"ان:  مهرجان  التي  القدس  سيف  معركة  بعد  العرب  حكام  على  حركة كان  ها 
واإلسالمية العربية  األمة  كرامة  عن  األول  المدافع  بمثابة  فهي  تكريمها،  كلمته  خو   . "حماس  تم 

 15."ي سرائيلبوقف التنسيق األمني مع االحتالل اإل"بالمطالبة 
  Sinn Féinفين    الشين حزب  عن    اإليرلندي مان  في البرل النائب    ية فلسطين أراضي السلطة ال وصل إلى   −

وارد  أندية    Mark Ward  مارك  ثالثة  يمثل  رياضي  وفد  رأس  المالكمة  إيرلنديةعلى    ؛ لرياضة 
 "، و"كريستال سافيرز ووترفورد للمالكمة St Paul's ABC Belfast  است لف ب   أي بي سي   "سانت بول 

Saviours Crystal Boxing Club Waterford" ، "دبلن  أي بي سيسكير إو  Esker ABC Dublin" ،  
في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على القضية الفلسطينية عبر التضامن الرياضي، إلى جانب  

 16. يةفلسطين السلطة الالرياضية الناشئة في  جمع التبرعات لصالح المشاريع

 3/11/2022 ،الخميس

محاولته طعن عناصر    عد ب  ،لنار عليهاستشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلقت شرطة االحتالل ا −
وفي السياق   من أفراد الشرطة.   3القدس، مما أسفر عن إصابة  في  من قواتها داخل البلدة القديمة  

بنفسه،   في  القدس،  سرايا  سرايا "،  هال  يانأعلنت  قادة  أحد  سالمة،  جميل  فاروق  القائد  استشهاد 
أعلنت وزارة  و   . "قوات االحتالل الصهيوني  في عملية اغتيال جبانة نفذتها   ،كتيبة جنين  -  القدس

استشهاد    الفلسطينية  الصحة إصابته عن  بعد  ثالث،  خالل   فلسطيني  القلب،  في  برصاصة 
 17القدس. يشمال غرب دقو، مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة بيت 
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أظهرت  تي  ال  ، ية النتائج الرسمية النهائية لفرز أصوات الناخبينسرائيل أعلنت لجنة االنتخابات اإل  −
ضحة؛ مما يتيح له تشكيل  حصول معسكر أقصى اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على أغلبية وا

البالغ عددها    الكنيست د  من مجموع مقاع  مقعدا    64  علىمعسكر أقصى اليمين  حصل  و   الحكومة.
%،  70.6وبلغت نسبة التصويت    .بيد يائير الالذي يتزعمه  معسكر  لل  مقعدا    51مقابل    ،مقعدا    120

 ميرتسائج أن حزب  أظهرت النتو   بحسب المعطيات التي صدرت عن لجنة االنتخابات المركزية.
نهائيا   الحسم  فشل  نسبة  تجاوز  خارج    ،في  النتائج  .الكنيست وبات  على  وجاءت  النحو    النهائية 

، 14:  الصهيونية الدينيةو ،  Yesh Atid  :24  ( مستقبل   يوجد )   عتيد   يش حزب  و ،  32الليكود:    اآلتي:
الوطني:و  التوراة و ،  11:  شاسو ،  12  المعسكر  هتوراة )   يهود  بيتناإس"و،  7:  ( يهدوت  ،  6":  رائيل 
  التجمع الوطني الديمقراطي  صلوح .4: العملو ، 5الجبهة/ العربية للتغيير: و ، 5: القائمة الموحدةو 

 18، غير أنه لم ينجح في تجاوز نسبة الحسم. صوت ألف  138نحو  على
األو هّنأ   − زيلينسكي   كراني الرئيس  اإل  فولوديمير  االنتخابات  في  فوزه  على  نتنياهو    ، يةسرائيلبنيامين 

الجديدة. الحكومة  مع  التعاون"  من  جديدة  صفحة  "فتح  يتوقع  إنه  ع  وقال  زيلينسكي  لى  وكتب 
 19. "فعاال   ر الذي يتطلب اآلن تعاونا  . األم.في قيم وتحديات. إسرائيل"تشترك أوكرانيا و  :تويتر

من − أكثر  بيتسبرغ    ،أمريكيا    ا  يهودي  240  انتقد  مدينة  في  دعم  في  يعيشون  بنسلفانيا،  لجنة  والية 
األمريكية   العامة  )أيباك  -الشؤون  الجمهور   (اإلسرائيلية  الحزب  عن  يميني  إلسقاط  لمرشح  ي 

الموقعون على   وأعلن  المؤيدة للحقوق الفلسطينية.  Summer Leeسمر لي  المرشحة الديمقراطية  
 20" عن دعمهم للمرشحة سمر لي.أيباكلى "موجهة إرسالة 

 4/11/2022 ،الجمعة

اإلشنّ  − االحتالل  ووسط قطاعسرائيلت قوات  وجنوب  مواقع في شمال  على  عدة  هجمات  غزة،    ي 
للمقاومة   صواريخ موقعا    10ية بأكثر من  إسرائيل الت  مقاتاستهدفت  و   .ق نار إطال  على  بذريعة الردّ 

غ في  الفلسطينية   وسط  المغازي  اإل  زة.مخيم  الغارات  التيار الكهربائي  سرائيلوأدت  ية إلى انقطاع 
ذكرت مصادر للجزيرة أن مضادات أرضية تابعة للفصائل الفلسطينية أطلقت  و   وسط قطاع غزة.

 21االحتالل شمالي القطاع. تجاه طائرات 
أنتوني   يمريكالخارجية األوزير ، من  هاتفيا   محمود عباس، اتصاال   يةفلسطينال السلطةتلقى رئيس  −

ية بالتوقف عن  سرائيل سلطات االحتالل اإل"ية بإلزام  مريك مطالبته لإلدارة األ  عباس د  وجدَّ   .بلينكن
 22."شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الجرائم بحقّ 

ات الجاثمة على األراضي مستعمر ن ال إ   دالني د مج أحم   الفلسطينية   مية االجتماعية تن القال وزير   −
لال  مسببة  غازات  تصدر  ال الفلسطينية  أن  النتائج  بّينت  حيث  الحراري،  تنتج مستعمر حتباس  ات 
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ما يزيد  6حو  ن  وهو  الكربون،  مكافئ من غاز  طن  الغربية   مليون  الضفة  سكان  ما ينتجه  عن 
 23في فلسطين.%، األمر الذي يؤثر على الزراعة  140حو  ن وقطاع غزة ب

اإلقرَّ  − االحتالل  جيش  والجيبات سرائيلر  القتالية  بالوسائل  التزود  لمواجهة    ي  الحديثة  المصفحة 
ال ااألحداث  في  الشوامتصاعدة  من  الماليين  مئات  بقيمة  صفقة  عبر  الغربية  ر  وقرَّ   ل.كلضفة 

في ختام جلسة    ،لصالح جنوده في الضفةصاص  الر   سترة واقية ضدّ   2,500الجيش التزود بنحو  
األمنية لألوضاع  ظلّ   ،تقييم  اقتح  وفي  خالل  للنيران  قواته  تعرض  لألراضي استمرار  امها 

شراء  قرَّ و   الفلسطينية. الجيش  جديدة.م  50ر  مصفحة  صحيفة    ركبة  ذكرت  حين،  يديعوت في 
 ،لعقد األخيرجيش التزود بها خالل ااألكبر التي يعتزم ال عدّ أن كمية الوسائل المذكورة تُ  أحرونوت 

  0222.24 أغسطس /عملية منذ آب  240والتي وصلت إلى  ،مئات عمليات إطالق النار في ظلّ 
  ية، سرائيلفي االنتخابات اإل  ،ميرتس  حزب   منذ اإلعالن الرسمي عن سقوط  في أول تصريح لها، −

رئيس الحز قالت  غلؤون   ب ة  برلمان    زهافا  وجود  من  مصدومة  أتباع  ئيلإسراإنها  من  يخلو  ي 
ألوني سريد   Shulamit Aloni  شوالميت  أتباع  Yossi Sarid  ويوسي  من  بفاشيين  وامتالئها   ،

 ir KahaneMe .25مائير كاهانا العنصري  الحاخام

ي في مخيم شعفاط، في أعقاب عملية  ن الحاجز العسكر ي إخالء قواته مسرائيل ر االحتالل اإلقرَّ  −
الشهي نفذها  التي  النار  الحاجزإطالق  في  التميمي  ُعدي  في   ،د  مجندة،  خاللها  وُقتلت 

رئيس  عد تقديم تقرير لقرار بهذا الوجاء    . يديعوت أحرونوت ، وفق ما ذكرت صحيفة  8/10/2022
يق حرس الحدود في عملية إطالق  تحق   حول   كوخافيأفيف  الجيش اإلسرائيلي  في  ركان  هيئة األ

حرس في  ضباط  إقالة  إثر التحقيق  وتقرر  المسؤول عن الحاجز،    النار.  بينهم الضابط  الحدود، 
 26هم مع منفذها. اشتباكوعدم  التعامل مع عملية إطالق النار بعد تحميلهم مسؤولية إخفاقات في

أكثر    2022العام    عدّ "يُ   :لهفي تقرير    ،( أوتشا )   اإلنسانية   مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون قال   −
في   للفلسطينيين  بالنسبة  دموية  ااألعوام  بدأت  أن  منذ  الشهري  بالمعدل  الغربية،  ألمم  الضفة 
م بشكل  القتلى  عدد  إحصاء  في  العام  المتحدة  في  أنه    التقرير  اروأش  ".2005نهجي  وصل  إلى 

في    29، بما في ذلك  74إلى    2022  خالل سنةة  ة الغربيفي الضف  إجمالي الشهداء الفلسطينيين 
عدد اإلجمالي لألطفال الفلسطينيين الذين ُقتلوا في  لا"ع  ا ارتف  وأشار التقرير إلى   مخيمات الالجئين.

العام   بداية  منذ  ُقتل  طفال    28إلى    2022الضفة  عل  27،  األقل  منهم  القوات ى  أيدي  على 
 27بأكمله". 2021ل العام تلوا خالطفال  قُ  17ية، مقارنة بـ سرائيلاإل

 24قناة آي  موقع  وذكر    . ية المغرب   مدينة مراكش في  افتتح كنيس يهودي داخل جامعة محمد السادس   −
   28.مذكور هو "أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي" أن الكنيس ال   اإلسرائيلي   نيوز 

 "إسرائيل " كية أن روسيا هددت  ي األمر   Bloombergرغ  ي ية عن وكالة بلومب إسرائيل نقلت وسائل إعالم   −
ها،  ومن جانب   نظومات دفاع أخرى.في حال قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي أو بم   بالردّ 
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)كان  قالت   اإلسرائيلي  البث  هددت    ( 11هيئة  "روسيا  تزويد   إسرائيل إن  حال  في  وكرانيا أ   بالرد 
 29(، حتى لو كان نقل وسائل القتال بواسطة دولة ثالثة".إسرائيل جوي من صناعتها ) بصواريخ دفاع  

 5/11/2022 ،السبت

الفلسطيني " أعلن   − الشعبي  وطني " تشكيل    " مليون   14  –  المؤتمر  توجيه  الضفة   " هيئة   الغربية  من 
الفلسطيني    غزة   وقطاع  والشت والداخل  اللجوء  هدفها  وأماكن  االع ات،  التحرير إعادة  لمنظمة  تبار 

ممثال   الوطني   الفلسطينية،  المشروع  على  أمينا   وحاضنا   الفلسطيني،  للشعب  وحيدا   شرعيا  
، بمشاركة واسعه ة قد في قطاع غز ر الشعبي، الذي عُ لمؤتم مال ا جاء ذلك في اختتام أع   الفلسطيني. 

عبر   الدائ ومتزامنة،  التلفزيو تقنية  فيديو  رة  المغلقة  من Video Conferenceكونفرنس  نية   ،
وسوري  األردن  اللجوء في  وأماكن  الداخل الفلسطيني  أمريكا   ، ولبنان   ة الفلسطينيين في  والشتات في 

انعقاد المؤتمر الذي كان يفترض أن    السلطة الفلسطينية   منعت ابل،  وبالمق   وأوروبا وأستراليا وغيرها. 
وأكد عضو    التزامن مع الشتات وقطاع غزة. ، ب رام هللا   في  " ف الشعبي للتغيير حالالت " في مقر    يتمّ 

صحفي  تصريح  في  عمرو،  زياد  للمؤتمر  التحضيرية  عضو  " أن    ، اللجنة  اعتقل  الفلسطيني  األمن 
تكروري  بشار  وصاد المؤتمر  الها ،  عضو ر  عابد  بجميلة  الخاص  النقال  التحضيرية    تف  اللجنة 

 30."التحضيرية للمؤتمر عضو اللجنة  مر عساف منسق التحالف الشعبي و للمؤتمر، بعدما اعتقل ع 
الد  − المستشار  خليفة  يقال  آل  أحمد  بن  خالد  البحرين  لملك  بناء  بلوماسي  ستواصل  المملكة  إن 

نتنياهو وحلفائه اليمينيين  امين  ي بنيسرائيل حزب الليكود اإل، بعد فوز زعيم  "إسرائيل"عالقتها مع  
األخيرة. الكنيست  انتخابات  تص  في  في  خليفة  آل  إعالمية:  وأضاف  نتمسك  " ريحات  سوف 

 31. "لدينفس الخط في الشراكة بين البباتفاقيات أبراهام، ونتوقع أن نستمر على ن 
 6/11/2022 ،األحد

ي والمستوطنين  سرائيل الجيش اإل   الفلسطينية ضدّ العمليات  ة أن ري عب ال   إذاعة الجيش اإلسرائيلي أعلنت   −
 القدس.  ، بما فيها شرقي في الضفة الغربية   2022مرتفعة خالل تشرين األول/ أكتوبر    ا  سجلت أرقام 

، وإلقاء عبوات ناسفة  دعس عملية إطالق نار وطعن و   382ل  ي ج س تّم ت   ه ذاعة أن اإل وأوضح مراسل  
أعمال   أسفرت و   . 2022  سبتمبر   عملية في أيلول/   254  مقارنة بـ   ، الفترة خالل تلك    وزجاجات حارقة 

جنديي   المتنوعة   المقاومة  مقتل  عن  مجموعها  وإصابة  في  ومستوطن،  مختلفة.   81ن  بجراح    آخرين 
في مناطق   2022عملية فدائية منذ بداية    380ي أحبط أكثر من  وزعمت اإلذاعة أن الجيش اإلسرائيل 

 32.القدس   ها شرقي ، بما في الضفة الغربية 
الدينية − والشؤون  األوقاف  وزير  اإل  الفلسطينية  قال  االحتالل  إّن  البكري  حاتم  ي  سرائيل الشيخ 

،  ا  وقت  73المسجد اإلبراهيمي    مرة، ومنع رفع األذان في  24اقتحموا المسجد األقصى  وطنيه  ومست
 33. 2022تشرين األول/ أكتوبر وأغلقه خمسة أيام، خالل 
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( من قرية  عاما    18استشهاد الشاب مصعب محمد محمود نفل )  الفلسطينية   أعلنت وزارة الصحة −
ي،  سرائيلجروح خطيرة برصاص قوات االحتالل اإلب  وإصابة آخر  رام هللا،  يالمزرعة الشرقية شرق
  34رام هللا. يقرب بلدة سنجل شمال

عن    الستيطانيةا  إلعاد جمعية  تلّقت   − يقل  ال  د   7.9)نحو    شيكلمليون    28ما  من    (والرمليون 
وادي   في  لها  ترّوج  التي  للمشاريع  العامة  سلوان  األموال  في  بحسب  في  الربابة  المحتلة،  القدس 

 35العبرية.  سهآرت صحيفة 

أنهما لن يشاركا في الحكومة التي يسعى بنيامين نتنياهو    بني جانتسو   يائير البيد كل من    أعلن −
  36.تشكيلها في الفترة القادمةل
أل − الدولي  التحالف  الحرية  سط عقد  الماضيين،  في  ول  اليومين  في  لندن  البريطانية  العاصمة 

األس  اجتماعا   مهمة  للمناقشة  ت 2023  سنةطول  التي  تحه،  إلى  البحري دف  الحصار  وكسر  دي 
غزة.سرائيلاإل قطاع  على  اإلنساني  وغير  القانوني  غير  جهود    ي  دعم  على  الحاضرون  وأكد 

ام في عدد من الفعاليات هسين عن استعدادهم لإلربالتحالف الرامية لكسر الحصار عن غزة، مع
 37لحصار. اوبضرورة إنهاء جريمة  الموازية التي تستهدف التذكير بمعاناة غزة

أو    3لبيع منظومة "حيتس    أخضر  ية ضوءا  سرائيلالحكومة اإل  يةمريكاألمنحت الواليات المتحدة   −
Hetz 3هيئة البث اإلسرائيلي  حسب ما أفادت لمدى، لصالح ألمانيا، ب" العتراض الصواريخ طويلة ا

الضخمة التي قد   ةكبير في المفاوضات الجارية إلتمام الصفق  تقدمإلى   الهيئةوأشارت    .( 11)كان 
 38.الدوالرات  من ينماليالتصل قيمتها إلى مئات 

 7/11/2022 ،اإلثنين

معدالت الفقر إن    هولي  أبوفي منظمة التحرير الفلسطينية أحمد  رئيس دائرة شؤون الالجئين  قال   −
، وهي معدالت مخيفة باتت تلقي  ةينية في لبنان وسوري% في المخيمات الفلسط93لى  إارتفعت  

عي بشكل عاجل تدخل الدول ل مآسي قوارب الموت في عرض البحار مما يستد البظاللها من خ
إلسناد   بمهامها  وسدّ   ها،ودعم  ،األونرواالمانحة  للقيام  ميزانيتها  في  المالي  وتلبية    ،العجز 

 39احتياجات الالجئين. 

في    قال − واألقصى  القدس  دائرة  إن   المجلسرئيس  حلبية  أبو  أحمد  النائب  الفلسطيني    التشريعي 
ر الوهمية في محيط المسجد األقصى المبارك،  ، ببناء مئات القبو ي قام مؤخرا  سرائيلاالحتالل اإل"

قبر   300أنه يوجد  أبو حلبية  وضح  أ و   ."لإليحاء بوجوٍد يهودٍي في هذه األرض منذ مئات السنوات 
مي  هقبر و   200المسجد األقصى، و  يشرق  "جبل الطور"وهمي في مقبرة يهودية في جبل الزيتون  

إلضافة لعشرات القبور الوهمية األخرى في  األقصى، با  يفي سلواد جنوب  "وادي حلوى "نطقة  في م
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القدس،   مدينة  من  متعددة  القديمة،    وخصوصا  أحياء  األقالم  وحولالبلدة  تبلغ  سجد  والتي  صى، 
 40. 2كلم 2مساحتها 

لقائه  الملك  أكد   − عبد هللا الثاني، خالل  ه ح إسالرئيس اإلسرائيلي  األردني  على هامش  جو ز رتيق   ،
المصرية الشيخ  شرم  مدينة  في  الدولي  المناخ  تحقيق    ، مؤتمر  أجل  من  العمل  تكثيف  ضرورة 

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة    الذي يضمن  الدولتين،  ساس حلّ ل على أوالشام  العادل  "السالم"
 41."القدسشرقي "وعاصمتها  ،1967على خطوط 

اإل − الخارجية  وزارة  من  ليسرائأعلنت  أن أكثر  مشجع حجزوا التذاكر للسفر إلى قطر،   20ية  ألف 
ومن المتوقع أن يصل العدد   ،وأن العدد يزيد باستمرار  ، حتى اآلن  المونديالمباريات  للتفرج على  

 42ألفا . 30في النهاية إلى 

  م لمجلس حقوق اإلنسان في األماألراضي الفلسطينية المحتلة التابعة    بشأنتحقيق  بدأت لجنة ال −
للتحقي  المتحدة جنيف  في  انتهاكات  جلسات استماع  الدولي في إسرائيلق في  اإلنساني  للقانون  ية 

 43ئفة".ا "محاكمات زا الجلسات بأنه  "إسرائيل"األراضي المحتلة والقدس، في حين وصفت 

  برئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتهنئته   اتصاال    فولوديمير زيلينسكي الرئيس األوكراني  أجرى   −
نتنياهو النجاح في تشكيل حكومة جديدة.  لتمنى  إنه    زيلينسكي في انتخابات الكنيست، وقال  بفوزه  

تزود    زيلينسكي وأوضح   أن  طلب  بالسالح  "إسرائيل"أنه  د و ،  أوكرانيا  لزيارة  وجه  نتنياهو  إلى  عوة 
  يئيلراس اإل  -  "أعربت عن أملي بأن يكون التفاعل األوكراني  : وجاء في تغريدة لزيلينسكي  كييف.

 44على مستوى التحديات األمنية التي تواجه بلدينا". 
مة  جمعية العالل اللجنة الرابعة  أمام    خطاب ، في  فيليب الزارينيونروا  األالمفوض العام لـوكالة  كد  أ −

  تحت خطّ   يعيشون حاليا    ة من الجئي فلسطين في غزة ولبنان وسوري   % 90إلى  80ن  ، أ المتحدة  لألمم 
"يتعرض الالجئون الذين يعيشون في المخيمات وحولها للعنف بشكل خاص،    : قائال    ضاف أ و   الفقر. 

عام   منذ  مشهودة  غير  مستويات  العام  هذا  القتلى  عدد  لتقار 2005وبلغ  وفقا   ا ،  األمم    ، لمتحدة" ير 
"في قطاع غزة، يعاني ما يقرب من نصف طالب األونروا من الصدمات النفسية بسبب   :موضحا  

الذي يحد من قدرتهم على النمو واالنخراط مثل    ،عاما  من الحصار  15و  ،رةنف المتكر دورات الع
أخرى". أماكن  في  المت:  وتابع  أقرانهم  األبيض  البحر  في  تغرق  التي  م"القوارب  وعلى  تنها  وسط 

 45ن فلسطينيون هي تذكير صارخ بمستوى اليأس بين الالجئين". الجئو 
األمريكي    يض األب  البيت قال   − الرئيس  بايدنإن  هاتفي  ،نأ ه   جو  اتصال  بنيامين نتنياهو،    ،خالل 

اإل االنتخابات  في  فوزه  ك   ية.سرائيلبمناسبة  اإلعالمي،  المكتب  مسؤولة  بيار وقالت  جان    ارين 
Karine Jean-Pierre  ،على "متانة الشراكة الثنائية، وشدد على دعمه الراسخ    أيضا  ن بايدن أكد  إ

جهته  و   ".رائيلسإألمن   نتنياهو،  من  مكتب  با فذكر  أن  منفصل،  بيان  أنه ي  إلى  أشار  يدن 
 46". بمنزلة "شقيقين سيصنعان التاريخ معا    ونتنياهو
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ع غزة إلى  ويق األسماك من قطاأوقفت بشكل تام تس  "إسرائيل"  أن   وزارة الزراعة الفلسطينية  أفادت  −
ي ه، و على شاحنة تحمل أسماكا    6/11/2022  األحد القبض يوم    الضفة الغربية، وذلك بعد أن تمّ 

الضفةطريقها    في الفل  من  الداخل  المحتلإلى  جيشاهووصفت  .  سطيني    "مسلك"   Gisha  منظمة 
عقابية وغير قانونية،  وة  خط  ية قرار حظر تصدير األسماك من غزة للضفة بأنه سرائيلالحقوقية اإل

  هذا القرار هو   وذكرت المنظمة أن  .2022أغسطس    /إذ قامت باتخاذه للمرة الثانية منذ أواسط آب 
بالرغم من أن تداعيات مثل    ،صيادين من القطاعبمصدر رزق التجار وال  مساس قاسي إضافي

 47.للجهات اإلسرائيلية هذه القرارات معروفة جيدا  
 8/11/2022 ،الثالثاء

الشاباكعى  ادَّ  − لتنفيذ    اإلسرائيلي  جهاز  خططن  فلسطينيات  نساء  ثالث  من  مكونة  "خلية"  إحباط 
نار   إطالق  شمااالحتال  قوات   ضدّ عملية  إبراهيم  ل  استشهاد  أعقاب  في  الغربية،  الضفة  لي 

اإل  ،9/8/2022النابلسي في   هيئة البث  أوردت  ما  نقال  (11ية )كان  سرائيلبحسب  مصادر    ،  عن 
و في أجهز  االحتالل،  طنجة  ة أمن  ووالء  أبو سرية  تحرير  األسيرات  من  مكونة  الخلية  أن  زعمت 

قوات  اعتقلتهن  اللواتي  عرفات،  في    ومريم  عند  20/8/2022االحتالل  إلياهو،  العسكري   حاجز 
 48بالقرب من قلقيلية. 

باسم   عرفات، الناطق  لطة الفلسطينية السابق ياسرلسا  كشفت وثيقة جديدة شهادة مستشار رئيس −
إن آخر زعيم   قال فيها، 28/7/2012نبيل أبو ردينة، التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق في الرئاسة 

اتص بعر عربي  قبلفل  )األ  ات  المصري  الرئيس  كان  أشهر  بأربعة  مبارك،  وفاته  حسني  سبق( 
يكو  قد  "االتصال  أن  الواحد  بالحرف  مسجال  وأبلغه  السلطة .ن  تسلم  أن  وأنصحك  أع  ،..  رف وأنا 

بأول  كولن  وكشف أبو ردينة عن طلبات سياسية وأمنية لوزير الخارجية األمريكي ذا أتّكلم".عن ما
Colin Powell،  اتخاذ   دي إلى وقف انتفاضة األقصى وتسليم كل المطاردين، ثمّ فات تؤ ر من ع

  على أن  أبو ردينة  وشدد   على كل ما بين يديه.  ا  إجراءات عسكرية وأمنية تجعل عرفات مسيطر 
مؤامرة    "عرفات  هناك  كانت  لذلك  تنازل،  أي  يقدم  ولم  االنتفاضة  يوقف  ولم  يتنازل  ية  إسرائيللم 

 49ي عهده".ن ينتهأيجب  أمريكية بأن عرفات 
الراح − الفلسطينية  السلطة  رئيس  مستشاري  أحد  شريف،  أبو  بسام  تلقى  قال  إنه  عرفات،  ياسر  ل 

وكشف في لقاء مع قناة الحوار، عن    للقتل.  ، من أنه سيتعرض لعرفات في األيام األخيرة    تحذيرا  
،  هائه سياسيا  نإل   )أبو مازن(  محمود عباسمرة من قبل  تقرير قدمه لعرفات قبل مرضه، بوجود مؤا

، أكد فيه األخير على  Ariel Sharon  ريل شارون أ رئيس وزراء االحتالل األسبق  بعد اجتماع له مع  
ق على حديث شارون عن فكرة قتل عرفات،  زن علَّ وقال أبو شريف: "أبو ما  نيته اغتيال عرفات.

ه لعرفات وكشفت فيه تفة صالحياته، لكن التقرير الذي قدمبأنه ال لزوم، ألننا سنشلح عرفات كا
 50مازن عجل بقرار تصفية عرفات إلى األبد". ما يقوم به أبو 
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سطينية منذ بداية  في أعمال المقاومة الفل   ا  ملحوظ   ا  ارتفاع   مركز معلومات فلسطين )ُمعطى( رصد   −
عملية طعن   35عملية إطالق نار، و  565، منها  ا  مقاوم عمال   10,325؛ حيث بلغت أكثر من 2022

محاول  جانب    ة أو  إلى  محاولة    دعس عملية    14طعن،  الم  . دعس أو  فإن ووفق    2022  سنة   ركز؛ 
و   3,871  ت سجل  متعددة،  بأشكال  و   1,181مواجهة  المستوطنين،  اعتداءات   هرات مظا   499مقاومة 

ليلي.   21ومسيرات، باإلضافة إلى   منذ بداية    وأدت   عمليات إرباك  لمقتل   2022عمليات المقاومة 
 51. 2015  سنة منذ    على األ آخرين بجراح في حصيلة هي    422وإصابة    ، ا  إسرائيلي   ا  وجندي   مستوطنا    26

  من بينهم   ، يني آالف فلسط   6نحو    2022اعتقلت منذ بداية    " إسرائيل " قال نادي األسير الفلسطيني إن   −
أن "أعلى حاالت االعتقال سجلت في مدينة القدس وبلغت نحو     إلى مشيرا  ،  طفال    739و   ، امرأة   141
 52. 2022أمر اعتقال إداري منذ بداية    829,1إلى إصدار    النظر   سير ولفت نادي األ   . " حالة   700,2

قراطي  و يمب الد مرشحة عن الحز   جورجيا   فازت الفلسطينية رؤى رمان، في عضوية برلمان والية  −
الى  شكرها لكل الذين ساندوها في الوصول    ،رامج نستافي منشور لها عبر    ،، حيث قدمت للوالية

  وفي والية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان والية الينوي   .برلمان الوالية
الديم الحزب  عن  ط  ذلكك  قراطي.و مرشحا   رشيدة  الديفازت  الحزب  مرشحة  أيضا  و مليب،    قراطي 

 53. للمرة الثالثة على التوالي عن والية ميشغيان رسجالكونفي انتخابات 

أنها ليست بديال  عن    " مليون   14  –تمر الشعبي الفلسطيني  مؤ لا"في    " هيئة التوجيه الوطني"أكدت   −
التحرير على    منظمة  مشددة   المنظمة  "الفلسطينية،  إلصالح  الشعبي  الضغط  طريق  في  مضّيها 

ن بين كل  ه الهيئة بالتزامؤتمر صحفي نظمت جاء ذلك خالل م  ."االعتبار للمشروع الوطنيوإعادة  
 54سطيني، الذي ُعقد قبل أيام. جات المؤتمر الشعبي الفلر وغزة والخارج، لعرض مخ من رام هللا

مذكرة تفاهم خالل مؤتمر األطراف في اتفاقية    "إسرائيل"متحدة واألردن ووّقعت اإلمارات العربية ال −
، بهدف المضي قدما  في مشاريع  "COP27"   2022  لسنةبشأن تغّير المناخ    ةاإلطاري األمم المتحدة  

 2021.55سنة ل خالاإلعالن عنها  ة المياه المستدامة التي تمّ يإنتاج الطاقة النظيفة وتحل 
اإل − الشركات  مع  التعاون  القطرية  االتصاالت  شركات  رفض  عبرية  إعالم  وسائل  ية  سرائيلأكدت 

قالخل في  يوية،  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  انطالق  البث  وذكرت    . 20/11/2022بيل  هيئة 
)كان   اإل" أن    ( 11اإلسرائيلي  المتوجرائيل س المشجعين  العالم يين  كأس  مباريات  لحضور  هين 

بطاقة   لشراء  لهواتفهم  SIMسيضطرون  القطرية  "أن    الهيئة   وبّينت   ."قطرية  الخلوية  الشركات 
ية لالتصاالت، رغم التوقعات التي تشير إلى أن ما بين  سرائيل ت اإلالشركا   فاوض معترفض الت

 56. "العالم كأسدوحة لمتابعة لي سيتوجهون لإسرائيلألف مشجع  20آالف إلى  10

 9/11/2022 ،األربعاء

دلعت مع زيارة  استشهد فلسطينيان برصاص قوات االحتالل في الضفة الغربية، خالل مواجهات ان −
 57القرب من مدينة نابلس.يسمى "قبر يوسف" ب  متطرفون من الكنيست إلى ما قام بها نواب 
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مع المراسلين العسكريين لوسائل اإلعالم    "عودا   ءلقا"، في  بني جانتسي  ائيلسر وزير الدفاع اإلقال   −
اجهة إيران. لدينا جاهزية  على االستعداد لمو ل )ملياري دوالر(  كمليارات شي  7لقد صرفنا  "العبرية:  

  . "مدى طويل واستراتيجي، وال داعي للتوسع في الكالم  على مواصلة التقدم والتطوير على  وقدرات 
إن "مع دول منطقة الشرق األوسط. وقال:    "إسرائيل"ذي تقيمه  لبالتعاون اإلقليمي ا  انتسجوأشاد  
مسؤولين    200نحو   بين  جرى  توقيع )اتفاقيات وم  يينإسرائيللقاء  منذ  المنطقة،  دول  سؤولين في 

 58."ق المعرفة وتقوي التنسيق وتحقق التوازن راهيم(، ومئات اللقاءات مع دول أخرى؛ ألنها تعمإب
بلدية   − السيلئسرااإل  االحتاللنشرت  لمجمع  مخططا   األي  القدس.مريكفارة  في  الجديد  وستكون    ية 

اللنبي" "معسكر  باسم  البريطاني  االنتداب  حقبة  في  معروفة  منطقة  في  منها   ،السفارة  جزء    وفي 
ن  االقدس فلور حس  االحتالل في  وقالت نائب رئيس بلدية  ة بأنها "أرض حرام".على أرض مصنف

"بعFleur Hassan-Nahoum  ناحوم  يق  د :  سنو ما  أربع  من  السفارب  مع  الشاق  العمل  من  رة  ات 
 59ية في القدس، يسعدنا نشر خطط السفارة". مريكاأل

السلطات   − المحتلمدارس    ية سرائيلاإلأجبرت  القدس  تدر في  إلغاء  على  الفلسطيني، ة  المنهج  يس 
أم أولياء  مجلس  وقال  المواجهة.  من  جوالت  بعد  معدال ،  منهجا   عليها   سمدار "ور  وفرضت 

إن إدارة المدرسة وزعت على طلبتها المنهج المحرف بديال  للمناهج األصيلة، رافضا  هذه   "ماناإلي
 60. "ر مبررقدسي، وتراجع غين صف الحراك الم خروج ع "الخطوة، وواصفا  إياها بأنها  

التركي  قال   − الخارجية  أوغلوياو جمولود  وزير  تركي  ش  اإن  رفضت  اإلا  للمطالب  ية  سرائيلالمتثال 
  : خالل جلسة برلمانية   ،دة حركة حماس المقيمين على أراضيها. وأضاف جاويش أوغلوحيل قار بت

لى أنها جماعة إرهابية"،  ي بشأن حركة حماس، ألننا ال ننظر إليها عسرائيلإأي طلب    "لم نلب  
 61." تحالجهود لتوحيدها مع حركة ف نحن نقود دائما  "، ا  متابع 
 10/11/2022 ،الخميس

األ قال   − لدى  السفير  اإلذاعة    ،نايدز توماس    " إسرائيل " مريكي  مع  مقابلة    العبرية العامة  خالل 
بني"إن    ،اإلسرائيلية برئاسة  حكومة  قبل  من  محاوالت  أي  وتكافح  ستتصدى  نتنياهو،    امينبالده 

 62. "يةسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، أو منطقة األغوار، إلى السيادة اإل لضمّ 
اسي للرئيس الراحل ياسر عرفات، في حوار خاص بصحيفة  ر السيابسام أبو شريف، المستش  قال −

الـ الذكرى  في  إن    الغتيال  18  "فلسطين"  وجميع"عرفات:  صحيحة،  االعترافات  في كل  تدور  ها 
بملفإطار   لجنة    مرتبط  إلى  بحاجة  فهذا  نتائج،  إلى  الوصول  أجل  من  ليس  ولكن  االغتيال، 

عن هذه المعلومات إنه "يتحدث بها  أبو شريف  وقال    .تحقيق دولية، رفضت السلطة المطالبة بها"
 ا  دد استشار ع  George W. Bush  بوش الرئيس األمريكي األسبق جورج دبليو  ألول مرة"، حيث إن  

ا الحكام  وأعطوه من  أمام    إيجابيا    ا  جواب  لعرب،  "عقبة  ألنه  عرفات  من  التخلص  ضرورة  حول 
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لتخلص من عرفات، واإلتيان ببديل حمائمي  تين؛ ام "قضيتان كانتا متالز   ضاف قائال :السالم". وأ
عنه، وكان خيارهم محمود عباس" الذي اجتمع في لقاء سري في تل أبيب بوجود شارون   بديال  

هيئة أركان االحتالل    ورئيس  موفازجيش  أبو شريف: شاؤول  بحسب  المحضر،  تفاصيل  وفي   .
نزع صالحيات عرفات بصدد    نعليه: نح   "قال شارون لعباس: يجب التخلص من عرفات، فردّ 

 63عن العسكر والمال، وسنسوي األمور".

عُتقلوا ضباط سابقين في البحرية الهندية ا   ثمانيةأّن    اإلسرائيلية  جيروزاليم بوست الصحيفة    ذكرت  −
رسال  ة، تّم إوبحسب التقارير اإلعالمي  ".إسرائيلبالتجسس لمصلحة "  في قطر لالشتباه في قيامهم 

  لشهر الماضي، وسط جهود لإلفراج عن الضباط ى من الهند إلى الدوحة ا و "مسؤول رفيع المست 
تع  8  الـ "تّم  أنه  كاشفة   الـالسابقين"،  فيهم  المشتبه  توفر  8  يين  خاصة  شركة  قبل  التدريب   من 

أوضحت أّن   The Indian Express  إكسبرس  إنديانوكانت صحيفة    رية القطرية".والخدمات للبح
 64. يوما " 72في قطر قبل  الهنديةفي البحرية  8 لت األفراد الـقالمخابرات القطرية اعت "
التركي  هنّ  − الرئيس  من  كل  طيب  أ  بنيامين    ،ردوغانأرجب  زايد،  بن  محمد  اإلماراتي  والرئيس 

بفوزه  ن صدر تنياهو،  منفصلة  بيانات  في  جاء  ما  بحسب  االنتخابات،  نتنياهو.  ت في  مكتب    عن 
ية( الجديدة ستستمر في  سرائيلة )اإلعتقد أن "الحكومإنه ي  قولهردوغان  أونقل مكتب نتنياهو عن  

بين   التعاون  في    إسرائيل تعزيز  واالستقرار  السالم  تحقق  بطريقة  المجاالت.  كافة  في  وتركيا 
نت  تنا".منطق  الحقا  وأعلن  اتصاال    نياهو  تلقى  "اتفقنا    أنه  إنه  وقال  اإلمارات،  رئيس  "صديقه"،  من 

. لقد دعاني الشيخ بن  ا  ريخي الذي توصلنا إليه مععد اتفاق السالم التابعلى زيادة تعزيز عالقاتنا 
 65ايد.لبية دعوة بن ز بأن نتنياهو قرر ت (11ية )كان سرائيل هيئة البث اإل. وأفادت "زايد لزيارة بالده

ميرفيس  − إفرايم  وصول  للتجمعات  Ephraim Mirvis  شهد  األكبر  الحاخام  منصب  يشغل  الذي   ،
يا  واسعا   إسرائيل ظبي للسلم، احتفاء     ي بريطانيا، إلى اإلمارات لحضور منتدى أبوف  العبرية المتحدة

 66عاما . 318ذ به منخ مكتعربية في تاري لدولةوترحيبا  إماراتيا ، في أول زيارة رسمية 

  حمل موادا  س شاحنات، ت مكونة من خم   ، سّيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية  −
 67، بالتنسيق مع الجيش األردني. توزيعها على عدد من المشافي في قطاع غزة   ة، سيتمّ طبية، وأدوي 

يقبعون تحت   1948ي أراضي ألف مواطن فلسطيني ف  130مسبوق عن أن  غير تائج مسح كشفت ن  −
ي  ربي للتخطيط البديل في الداخل الفلسطين جاء ذلك في نتائج مسح أجراه المركز الع  خطر الهدم. 

سيكوي حتل،  م ال  جمعية  مع  ال  Sikkuy-Aufoq  أفق -بالتنسيق  التي  للمباني  الدقيق  العدد  حول   ،
يوجد   ه أن أيضا   ح  تائج المس وجاء في ن   ء، في جميع البلدات الفلسطينية بالداخل. تملك ترخيص بنا 

 مبنى   29,000وأن نحو    ، وحدات سكنية   3من    مبنى سكني غير منّظم، وكل مبنى مكّون   14,000نحو  
البلدات الفلسطينية بسبب تعنت سلطات االحتالل بمنح التراخيص، وأن من بينها    مرّخص في   ر غي 

 68ات وما إلى ذلك. رشات لتصليح السيار و مباٍن خفيفة، وسقائف زراعية، و منها    000,15
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حر ثالث  وصلت   − جديدة  طرازطائرات  من  من    "إسرائيل"إلى    35-فأ  بية  حيث أمريكقادمة  ا، 
عسكرية   جوية  قاعدة  في  سالإسرائيل هبطت  أسطول  لتعزز  النقب،  منطقة  في  الجو  ية  ح 

 69. يوم"السرائيل إي، بحسب ما أفادت صحيفة "سرائيلاإل
األ − الخارجية  وزارة  مشاركة  مريكدانت  الكنيست  ية  ااعضو  غفيرإلمتطرف  ليميني  بن  في   يتمار 

للحاخام   تكريم  كاهاناالمتطرف  مراسم  في  مائير  اغتيل    بلسان المتحدث  وقال    .1990  سنة  الذي 
في مؤتمره الصحفي، في وصفه المناسبة التذكارية الذي حضرها    ،نيد برايسمريكية  الخارجية األ

 70أخرى لذلك".بن غفير، بأنها "أمر مقيت وليس هناك كلمة 
نية محمود عباس،  رات رئيس السلطة الفلسطيفتح أحمد حلس بتنفيذ قراحركة  طالب القيادي في   −

وقال حلس، خالل مهرجان    الى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة.  ا  غزة، داعيقطاع  فيما يخص  
للتنفيذ، الرئيس عباس اتخذ قرارات  "غزة، إن  في  ياسر عرفات    الراحلس السلطة  إحياء ذكرى رئي

 71. "م تنفذ لكنها ل ق بإنصاف أهل غزة وموظفيها وشهدائها، و لتتع
 11/11/2022 ،الجمعة

لألصوَّ  − العامة  للجمعية  الرابعة(  )اللجنة  االستعمار  وإنهاء  الخاصة  السياسية  المسائل  لجنة  مم  تت 
، وعدم وا ونر األ قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد والية وكالة   ة المتحدة باإلجماع، على أربع

ا ق  ضدّ   164تت  وصوَّ   ات. مستعمر ل انونية  دول  وست  األونروا،  بعمليات  يتعلق  قرار  لصالح   دولة 
إلى   دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة   165صوتت  و وامتنعت خمس دول عن التصويت.    ، القرار 

االحتالل  دولة  انعزلت  حين  في  التصويت،  عن  دول  عشر  وامتنعت  الفلسطينيين"،   الالجئين 
ضدّ  وصوَّ   بتصويتها  وحدها.  الفلسطينيين    160تت  القرار  الالجئين  "ممتلكات  قرار  لصالح  دولة 

دولة لصالح   150تت  صوَّ و   القرار، وامتنعت سبع دول عن التصويت.   وإيراداتها"، وسبع دول ضدّ 
اإل قر  والممارسات  "المستوطنات  حول  القسرائيل ار  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  دس ية 

 72دولة عن التصويت.   14امتنعت  و القرار،  دول صوتت ضدّ   8لجوالن السوري المحتل"، و ا الشرقية و 
اتف − توقيع  األونروا  وكالة  االئتمان  أعلنت  بنك  مع  األلمانياقيتين  التنمية  مليون    36بقيمة    إلعادة 

 73، لدعم الالجئين الفلسطينيين.مليون دوالر( 36.26)نحو  يورو

اإل  − الجيش  بيا،  ي ئيل سرا أعلن  السوري   الصنوبرقاعدة  أن    ، عسكري   ن في  الجوالن  في  العسكرية 
وذكرت وسائل إعالم   سرقة كميات كبيرة من األسلحة والذخائر منها. المحتل تعرضت لالقتحام و 

الجيش إسرائيل أن  العام   ، ية  األمن  وجهاز  الشرطة  مع  "نحو قو ي   ، بالتعاون  سرقة  في  بالتحقيق  م 
 74".يدوية  قنبلة   70و  ، ألف طلقة   70

شاكر أوزقان  ين  عُ   حيث ربع سنوات،  بعد شغور هذا المنصب أ  "،إسرائيل"لدى    نت تركيا سفيرا  عيَّ  −
 75ما أوردت وسائل اإلعالم التركية. بحسب في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي،  طورونلر
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 12/11/2022 ،لسبتا

عن   − حماس  حركة  ال  عدادهااستأعربت  للمصالحة  الجزائر  إعالن  واللتنفيذ  وّقعت  ذ فلسطينية،  ي 
جاء   ، مؤكدة أن "المرحلة الحالية تستوجب إنهاء كافة الخالفات".13/10/2022في    ئلالفصاعليه  

الحركة في الخارج،   رئيسرزوق نائب  ذلك خالل لقاء جمع وفد من حماس برئاسة موسى أبو م
 76.األناضول ةالوك مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في بيروت، بحسب بيان وصل

بتشكيل صندوق أدوات سياسي وأمني  "  البيد يائير  ي المنتهية واليته  سرائيل راء اإليس الوز ئأوعز ر  −
الفلسطيني   التحرك  المتحدةلمواجهة  األمم  في  اجتماعات    ."األخير  انتهاء  بعد  تعليماته  وجاءت 

ناقشت   أمنية،  للردّ "ومشاورات  خطوات  سلسلة  الفلسطيني  اتخاذ  التحرك  إن  ":  البيد قال  و   ."على 
النزاع ال يمر عبر أروقة األمم المتحدة، أو غيرها من الهيئات الدولية، والتحرك   إلى حلّ طريق  لا

 77."تداعيات  الفلسطيني ستكون له
الحس − باسل  الفلسطيني  اللبناني  الحوار  لجنة  رئيس  األحمر  وّقع  الهالل  جمعية  ورئيس  ن، 

لتط تفاهم  مذكرة  الخطيب،  يونس  الصالفلسطيني  القطاع  ودعم  وتجمعات  حوير  مخيمات  في  ي 
الفلسطين لبنان.الالجئين  في  المقدمة    يين  الصحية  الخدمة  تحسين  إلى  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

مؤسسا قدرات  وتطوير  المهّمشة،  والفئات  لبنان،  في  الفلسطينيين  األحمرلالجئين  الهالل   ت 
 78. الصحية وفق معايير طبية عالمية

 13/11/2022 ،األحد

اإلسرائي  فلّ ك − إسحلالرئيس  هي  نتنياهو، جو ز رتيق  بنيامين  الليكود  حزب  رئيس  رسمي،  بشكل   ،
ومته السادسة، وسط خالفات بين كتلة  وقرر نتنياهو تأجيل تنصيب حك  بتشكيل الحكومة المقبلة.

والقضايا الملفات  من  العديد  على  االئتالف  في  المشاركة  واألحزاب  و اليمين  صحيفة  .  ذكرت 
أنه متم  هآرتس  على  الموافقة  رئيطت  الدينية  لب  الصهيونية  سموتريتش س  بنية   بتسالئيل  بتزويد 

 79انونية.تحتية للعديد من البؤر االستيطانية، وذلك بواسطة تشريعات ق
رئيس   − عباس  يةفلسطين ال  السلطة قال  ا،  محمود  قناة  مع  أجراها  مقابلة  اإلخبارية،في  إن    لقاهرة 

مشددا   ،  نظيمات من أجل المصالحةقت التف ، واتهاوجمعت  ،طينيةالفلس  التنظيمات الجزائر حاولت  
" أن  التفاصيعلى  بكل  العلم  لديها  وسنعود  مصر  أسبوعين  منذ  انتهت  القمة  عليها،  وموافقة  ل 

جهات هامة في العالم ال  لتطبيق ما اتفقنا عليه، وسنجلس لنطبق ما اتفقنا عليه، بالتأكيد هناك  
ا ترى  أن  المصالحة  لهذه  بني.  "لنورتريد  فوز  فاوحول  نتنياهو  قال مين  األخيرة،  االنتخابات  ي 

زمن،  عباس منذ  نتنياهو  أعرف  "أنا  التسعين :  رئيس  يمنذ  فيها  أصبح  مرة،  من  أكثر  واستلم  ات، 
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كثيرا   معه  وتعاملت  أتعاموزراء،  بالسالم،  يؤمن  ال  رجل  ألنه ،  معه  ل  ل  يوجد  آخرال  خيار  "، ي 
 80."نا عندهم فورا  فراج عن األموال الموجودة لاألحادية، واإلعمال وقف األ" بـ"إسرائيلمطالبا  "

سفارة  − في  األحمد،  عزام  الوطنية  العالقات  مفوض  فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  التقى 
الخارج  فلسطين   في  الحركة  رئيس  نائب  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  بيروت،  في 

بحضو  مرزوق،  أبو  دبالر  موسى  أشرف  داسفير  ورئيس  العور،  حمالئرة  في  الوطنية  اس  قات 
وجرى خالل اللقاء التأكيد على تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وترتيب    الخارج علي بركة.

اال لمواجهة  الفلسطيني  في البيت  المتطرفة  اليمينية  نتنياهو  حكومة  لمشاريع  والتصدي  حتالل 
 81.ومكانيا   نيا  ااألقصى زميم المسجد القدس وتقس التوسع االستيطاني االستعماري وتهويد 

اإل  − االحتالل  سلطات  االستيطسرائيل أعدت  الوحدات  آالف  لبناء  خطة  مطار  ي  أراضي  على  انية 
الدولي شمال  القدس  المحتلة.  ي)قلنديا(  القدس  عن    مدينة  النقاب  عبرية  إعالم  وسائل  وكشفت 

نية على  ا آالف وحدة استيط  9ء  ق عليها بعد، لبنامخططات لبلدية االحتالل في القدس لم يصاد 
 82.لسطينير قلنديا، ضمن مشروع احتاللي لفصل القدس المحتلة عن شمالها الفأنقاض مطا

شنّ قُ  − غارات  في  آخرين  ثالثة  وأصيب  سوريين،  جنود  خمسة  اإلتل  الطائرات  شسرائيل تها   ي رقية 
 83، بحسب التلفزيون الرسمي للبالد.ةسوري
 14/11/2022 ،اإلثنين

إذاع − اذكرت  الجيش  اأي  سرائيلإلة  اإلمريكألن  العدل  وزارة  أبلغوا  في  سرائيليين  تحقيق  بفتح  ية 
ي مريك واشنطن بشأن وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، في حين أبلغت تل أبيب الجانب األ

  ا  يّ أمريك   ا  مشرّ ع  57تس عن مصادر أن  ت صحيفة هآر ذكر و  رفضها التعاون مع أي تحقيق خارجي. ب 
بلينكن  أنتوني  ي  مريكووزير الخارجية األ   )أف بي آي(   ية قات الفدرال حقي تمكتب ال مدير  رسالة لبعثوا  

  له،  بيان  في  ، بني جانتس ي سرائيل ير الدفاع اإل وز   رأى من جهته، و  يطالبون بتحقيق في قتل شيرين. 
 84ية بالتحقيق في وفاة أبو عاقلة خطأ فادح".مريكأن "قرار وزارة العدل األ

رئيس   − اشممح  الفلسطيني  وزراءلاطالب  األد  اإلدارة  السفارة  مريكتية  مجمع  مخطط  بإلغاء  ية 
القدس.مريكاأل في  المزمع إقامته  لفي كلم  ،اشتية وقال    ية الجديد  إن    خالله  ة  جلسة الحكومة، 

تخدام "قانون أمالك االستيالء عليها بشكل غير قانوني باس  األرض التي سيقام عليها المجمع تمّ 
 1950.85 لسنةي سرائيلإل الغائبين" ا

ع − خالد  الوطني  االقتصاد  وزير  الفلسطينيخالل  سيلي،  قال  الحوار  الرابع مريكاأل   -  جلسات    ي 
The Fourth Palestinian-American Dialogue (USPED)  ،را   التي في  هللاانطلقت  "نسعى  م   :

اإل القيود  على  التغلب  في  لمساعدتنا  المتحدة  الواليات  مع  تعاون  على  سرائيلإلى  وسيطرتها  ية 
الواقعةر موا الطبيعية  باالستثمار  دنا  الفلسطينية  للشركات  والسماح  ج،  المنطقة  هذه   في  في 
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  % 6ينية بنسبة  ويعزز اإليرادات الضريبية للحكومة الفلسط  %30المنطقة سيعزز اقتصادنا بنسبة  
  باريس الذي أضرّ   وتابع عسيلي: "نتمنى مناقشة وتعديل بروتوكول  ." من الناتج المحلي اإلجمالي

 86". إسرائيلاد الفلسطيني، وزاد عدم المساواة االقتصادية بين فلسطين و قتصالبا
تابعين    االحتالل فصل ثالثةجيش  ر  قرَّ  − عناصره  باإلضافة  من  الشرطية،  لوحدة "حرس الحدود" 

  إلى عزل أحد الضباط من منصبه القيادي في الوحدة عاما  على األقل، وتوجيه توبيخ على شكل 
ل قيادية"  سر ق"مالحظات  وقائد  كتيبة  "تأمين"  ائد  على  عملت  التي  الحدود"  "حرس  وحدة  في  ية 

 8/10/2022.87فذها الشهيد عدي التميمي في حاجز شعفاط خالل عملية شعفاط التي ن
  ي كلم شمال   100على إقامة جدار إسمنتي جديد بطول    بني جانتس ي  سرائيل صادق وزير الدفاع اإل  −

ية إلى أن الجدار  إسرائيل وأشارت وسائل إعالم    المهترئ القديم.   ج ذلك الستبدال السيا و ،  الغربية الضفة  
 88تزويده بوسائل تكنولوجية.   ، وسيتمّ عاما    20مكان الجدار السابق الذي ُشيد قبل    لجديد سيحلّ ا 
الحكو  − رئيس  مكتب  اإل ذكر  البث  سرائيل مة  هيئة  أوردت  ما  بحسب  نتنياهو،  بنيامين  المكلف  ية 

  قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح   ، جلس السيادة االنتقالي رئيس م   (، أن 11)كان    ية ل ائي سر اإل 
ية األخيرة وقال في برقية التهنئة إنه "أهنئكم  سرائيلالبرهان هنأ نتنياهو على فوزه في االنتخابات اإل

فيبفو  التعاون  مواصلة  إلى  وأتطلع  االنتخابات،  في  تعزي  زكم  أجل  من  بيننا  فما  العالقات  ي  ز 
 89على مواطني البلدين".   بما يعود بالنفع لمجاالت،اجميع 

، كين  ا  المنتخب حديث   وّجه اتحاد قادة قبائل الهنود الحمر في كندا رسالة الى عمدة مدينة فانكوفر  −
ُقّدم للمدينة العتماد تعريف مثير للجدل لما يسمى "معاداة   ا  ، يعارضون فيها اقتراح Ken Sim  سيم 

التحالف الدولي إلحياء لسعي مجلس المدينة لتتبنى تعريف منظمة    ادا  ق وتشمل الرسالة انت   ة". لسامي ا 
معاداة السامية    International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)ذكرى الهولوكوست  

 90ي. طين فلس أبناء الشعب ال   ضدّ   " إسرائيل " رائم التي تمارسها  باعتباره محاولة لمنع وتقييد انتقاد الج 
 15/11/2022 ،الثالثاء

، نفذها الشاب مراد سامي صوف  دعسفي عمليات طعن و   ،وأصيب آخرون   ،مستوطنين  3تل  قُ  −
، قبل أن يستشهد  سلفيت جنوب مدينة نابلس في محافظة وعاليه زهاف أريلتي مستعمر في محيط 

الجيش   القناة  و   ي.سرائيلاإلبرصاص  عد   14نشرت  أن  إلى  تشير  إحصائية  قتلى  العبرية  د 
وقالت القناة إن    قتيال .  29إلى    2022  سنةات الفلسطينية ارتفع منذ بداية  ة العمليجيين نتيسرائيلاإل

الجنود  " يشمل  العدد  فيهم  والمستوطنينهذا  بمن  الخط  ،  داخل  وقعت  عمليات  في  قتلوا  من 
 91."5200هو األعلى في عام واحد منذ عام   2022عدد قتلى عام "أن  لىإ مشيرا   ،"األخضر

لفلسطينية وقف تغول أجهزتها األمنية والشرطية على حقوق  ية السلطة اقمنظمة حقو   73طالبت   −
بثّ  ووقف  بحقّ   ،راهيةخطاب الك  اإلنسان،  التحريضية  الحملة  وقف  يشمل  ا  بما  لشعبي  المؤتمر 
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بيان    ،طالبتهاو سطيني.  الفل بكافة  لهافي  االنتهاكات  لمكافحة  فعالة  خطوات  اتخاذ  بضرورة   ،
ألفراد والجماعات الفلسطينية ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون قيود أو  ل نماطها، بما يوفر مساحة  أ

 92د.مالحقة أو تهدي

ي من قبل  سرائيلالتحقيق مع جنود الجيش اإل  إنه لن يتمّ   البيد ير  ي يائسرائيلقال رئيس الوزراء اإل −
  ة يقض  خرى، فيجهة أجنبية أ  وال من قبل أي  األمريكي،  )أف بي آي(  مكتب التحقيقات الفدرالية

 " إسرائيل"في تصريحات له، أن  ،  البيد وأضاف  ،  بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة  الصحفيةاغتيال  
احتجاجا   الل  أرسلت  اشديد  إلى  األهجة  المختصة. مريك لجهات  الدفاع    ية  وزير  قال  جهته،  من 

جانتسي  سرائيلاإل نفذها ال  بني  عملية  قتلت في  الجزيرة  اإلإن مراسلة  ا مي لمواجهة  سرائيل جيش 
 93. يد بهذا الشأنون مع أي تحقيق جد التعا "إسرائيل"رفض  ا  جدد م ،رهاب"سماه "اإل

إنيرجيز − "توتال  مجموعتا  و"إينيTotal Energies  وّقعت  الفرنسية   "  ENI  اتفاقية إطار اإليطالية   "
  .لها  الفرنسية في بيان   بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان، حسبما أعلنت المجموعة "إسرائيل"مع  

في لبنان وأنها    9تكشاف في البلوك  إلى أنها "مشّغلة منطقة االس  النظر  المجموعة الفرنسيةت  فتلو 
 94%(" اإليطالية. 40% من حصة المشاركة فيه إلى جانب شريكتها مجموعة إيني )60تملك 

األحذَّ  − اإلدارة  رئيس  مريكرت  تعيين  من  سموتر سابت حزب الصهيونية الدينية    ي  ية  وحزب يتشلئيل   ،
ألمن الداخلي، وذلك من خالل رسائل  ي األمن وا، في وزارت يتمار بن غفيرإ"  يهوديت ماه  سعوت"

اإل الحكومة  رئيس  ووصفتهما  سرائيلإلى  كبار،  أمنيين  ومسؤولين  نتنياهو،  بنيامين  المكلف،  ية 
عن  الرسائل   معهما  العمل  من  المتحدة  الواليات  تتمكن  لن  شخصان  ذكر  بأنهما  ما  وفق  قرب، 

 95اإللكتروني.  أحرونوت  يديعوت  صحيفةموقع 
 16/11/2022 ،األربعاء

و" − الليكود  حزب  يهوديت اتفق  شرعنة  عوتسماه  على  الضفة    65"  في  عشوائية  استيطانية  بؤرة 
من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، وذلك خالل جلسة    يوما    60الغربية المحتلة، خالل  

 96ين. ب تالفية التي عقدت بين الجانالمفاوضات االئ 
إن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خالل الفترة    بشارةشكري  الفلسطيني  قال وزير المالية   −

والتي قاربت    ، عن األموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثالثة أعوام  " إسرائيل"، ما لم تفرج  المقبلة
لمتوقع مع نهاية  ااف العجز المالي  عي خمسة أضمبلغ يساو ريكي، حيث إن هذا الممليار دوالر أ

% 1أنه اآلن أقل من    ،خالل حديثه عن الدعم الخارجي المقدم للخزينة  ،بشارةوأكد    .2022سنة  
 97% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات. 30غطي ي  بينما كان ،من الكلفة التشغيلية الشهرية 

التعليم والتدريب   عمليون يورو لصالح قطا   22مة  عت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع ألمانيا بقيوقَّ  −
 98الفلسطينية.  في األراضي  والتقنيني المه
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معطيات   − المقاو   إعالمية كشفت  تنفيذ  عن  الفلسطينيين  صهيونية  في   916مين  فدائية  عملية 
مستوطنين،   4نت أن العمليات وفق معطيات أخرى أدت إلى مقتل وبيَّ  .2022أكتوبر  األول/  تشرين 

 99طين.س آخرين في جميع أنحاء فل   88  وإصابة 

للكن  − المنظمة  اللجنة  تشكيل  على  للكنيست  العامة  الهيئة  بتأييد  صادقت  وذلك  من    47يست، 
االتفاق عليه من قبل    ومعارضة عضو كنيست واحد فقط، وذلك بموجب ما تمّ   ،أعضاء الكنيست 

 11/2022.100/ 13 فيذي عقد ، خالل اجتماعهم ال25 المنتخبة للكنيست الـ واألحزاب ممثلي الكتل 

التي أوردها الموقع ية،  سرائيل لمركزية اإلعطيات الرسمية الصادرة عن دائرة اإلحصاء االم  ت كشف −
  سنةخالل  "إسرائيل"% من الذين هاجروا إلى 72إن نحو  ،اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت 

يهودية  ،2020 أصول  من  يكونون  يعتنقو ربما  ال  بالتأكيد  أنهم  غير  ووفقا  ،  اليهودية.  الديانة    ن 
بموجب "قانون العودة" تراجعت    "إسرائيل"ا إلى  للمعطيات الرسمية فإن نسبة اليهود الذين هاجرو 

 101. 2020 سنة% فقط في 28إلى  1990 سنة% في  93بشكل طردي من 
نحو  استقدمت   − مقارنة  2022  سنةخالل    ألف مهاجر إلى فلسطين المحتلة  61الوكالة اليهودية   ،

ال  ألف  25,497مع   المهاجرين  تمّ ذ من  في    ين  معطيات 2021  سنةاستقدامهم  بحسب  وذلك   ،
الهجرة لتشجيع  الوطنية  الجمعية  يسرائيلي"  نشرتها  التي    ووفقا    ".Ofek Israel  أوفك  للمعطيات 

" صحيفة  العبريالسرائيل  إنشرتها  فةيوم"  روسيا،    32ن  إ ،  من  أتوا  السنة  هذه  جديد  مهاجر  ألف 
أوكراني   14,450بينما   من  أتوا  المهاجاآخرين  بقية  أن  حين  في  كنداري،  من  أتوا  والواليات   ،ن 

 102ودول أخرى.  ،واألرجنتين ،وبيالروسيا  ،وفرنسا ،وبريطانيا ،المتحدة
في    جثمانا    256، إضافة إلى  2015  سنةمنذ    فلسطينيا    117جثامين  جاتها  في ثال   "إسرائيل"تحتجز   −

األرقام جثال  الوطنيةلة  حملل   وفقا  ذلك  و   ،مقابر  الشهدااسترداد  الحملة    .ءمين  باسم  الناطق  وقال 
 103.طفال    13ين وي شهيدت  حسين شجاعية إن من بين الجثامين المحتجزة في الثالجات جثمان  

ت  كية عن قلقها إزاء تصاعد عمليات القتل في الضفة الغربية، وحّض ي ت وزارة الخارجية األمر أعرب −
 104."تهدئة األوضاعلعلى اتخاذ إجراءات " نيطي لسي والفسرائيلالطرفين اإل

نون باسم  باقتراح قا  André Carson  رس عن والية ويسكونسين أندريه كارسون جتقدم عضو الكون −
 105تحقيق وتقرير عن ظروف استشهاد شيرين أبو عاقلة. بإجراء"العدالة لشيرين"، يطالب 

إستونيا − خارجية  وزير  رينسالو  قال  غيَّ Urmas Reinsalu  أورماس  بالده  إن  سياسته ،  تجاه    ارت 
بأ  موضحا    ،"إسرائيل" تصوت  لن  األعمال  نها  تدين  المتحدة  لألمم  قرارات  لصالح  اآلن  عد 

وأوضح رينسالو أن    الغربية وقطاع غزة.ية في األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة  سرائيلاإل
وفقا   ستتصرف  هناك    إستونيا  كان  إذا  لكن  فيه،  عضو  دولة  كونها  األوروبي،  االتحاد  لموقف 

إستونيا ستعمل اآلن على قاعدة مواءمة موقفها في  االتحاد، فإن  أعضاء    بينالفات في الرأي  خ
 106التصويت مع واشنطن. 
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الكنيست، وهو يوم لتنصيب الحكومة في    نهائيا    وضع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو موعدا   −
السياق  23/11/2022األربعاء   هذا  في  وطرح  استنإمكاني .  إلى  اة  كهذه  حكومة  عضو    57د 

وليس   بدون  عضوا    64كنيست،  أي  معالحركة  ،  الخالف  بسبب  وذلك  الدينية،   الصهيونية 
ا  ونقل موقع واال اإللكتروني عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه "إذ  .بتسالئيل سموتريتش

مدعو   فإنه  الحكومة،  خارج  الدينية  الصهيونية  نتنياهو  تشكيلمحاولأبقى  القائمة    لة  مع  حكومة 
 107الموحدة" أي الحركة اإلسالمية الجنوبية. 

ية القادمة سرائيلإلزام الحكومة اإل"الدول الصديقة إلى الضغط نحو   الوزراء محمد اشتيةدعا رئيس   −
والقرارات   الدولي  وعاألمميةبالقانون  ضدّ ،  بالتغول  لها  السماح  التركيز  وأوض  ."شعبنا  دم  أن  ح 

لة القادمة سيكون على إنجاح المصالحة، وتوحيد الصف الفلسطيني، وتنفيذ يني في المرحالفلسط
 108جندة اإلصالح والدفع نحو إجراء االنتخابات بما يشمل القدس.أ
"مواد    " إسرائيل " وافقت   − شراء  تمويل  الدو تراتيجية س ا على  بماليين  الحربي ال "  المجهود  لصالح  رات 

ها إن موافقة بلوماسية غربية قولي تس اإللكتروني عن مصادر د األوكراني. ونقل موقع صحيفة هآر 
 "إسرائيل " ية بأن توّسع  مريك جاء بعد مطالبة اإلدارة األ   " إسرائيل " المستويين السياسي والعسكري في  

ألوكرانيا  حص   ، المساعدات  ف وعدم  إنسانية  بمساعدات  "المواد    . قط رها  إلى  ستراتيجية اال وُنقلت   "
 109زود أوكرانيا باألسلحة. ، التي ت شمال األطلسي )الناتو( أعضاء في حلف   أوكرانيا عن طريق دول 

مواد  ق مشترك مع الشاباك، والشرطة، لفحص التشكيل فريق تحقي  ي أنه تمّ سرائيلأعلن الجيش اإل −
وقعت  التي  صور"  "كارثة  أسماها  بما  لبنان. في    11/11/1982  في  المتعلقة  تلك   جنوب  ووقعت 

من الجنود وعناصر    ا  شخص  91قتل فيه  و   ،يسرائيلنى الحاكم العسكري اإلانهيار مب  الحادثة جراء
 110ية. سرائيلالشاباك والشرطة اإل

غزة وفاة جميع من كانوا في المبنى السكني الذي التهمته النيران    أعلنت وزارة الداخلية في قطاع −
الدفاع المدني أن خيم جباليا شمالي القطاع، بينما ذكر  بمنطقة تل الزعتر في م  في بناية سكنية

ن من عدة  لمكوَّ ريا ا  منزل عائلة أبو  في  جثة من الذين قضوا جراء الحريق  21طواقمه انتشلت  
 111الداخلية إياد البزم، في بيان، عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق.  وأكد الناطق باسم .طوابق

طينيين يتعرضون  هللا حنا إن الفلس  عطاالمطران  فة الروم األرثوذكس في القدس  قرئيس أساقال   −
ر مسبوق للمقدسات واألحياء المقدسية، غي   ا  لسياسات عنصرية قمعية ظالمة، وإن هناك استهداف

ومسيحي.ول إسالمي  فلسطيني  هو  ما  على    ،المطران  وأضاف  كل  )المسائية(  مع  حديث  في 
مباشر وم"  :الجزيرة  واستهداف ننشهد  القدس،  مدينة  في  االعتقاالت  من  سلسلة  طويلة  فترة    ذ 
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معنويا من  والنيل  المقدسيين  إرادة  كسر  إلى  تهدف  محاولة  في  ال "أن    ا  كد مؤ   ،"تهملشبابنا 
 112."ى قادرة على أن تنال من عزيمتناسياسات أخر االعتقاالت وال أي 

بيان − دائرة  ذكر  رئاسة  عن  الترك  صادر  الرئاسة  في  رئيس  االتصال  أن    يسرائيلاإلوزراء  الية 
الذي   فجير إسطنبولبضحايا ت   الرئيس رجب طيب أردوغان معزيا  ب  اتصل  نتنياهو المكلف بنيامين  

أضاف البيان أن أردوغان أعرب عن تمنياته خالل االتصال أن تكون  و   .13/11/2022وقع في  
في   االنتخابات  والمنطقة.  ا  خير   "إسرائيل"نتائج  البلد  العالقات  وأكد    على  أن  لنتنياهو  أردوغان 

وشدد أردوغان لنتنياهو    ن.ة جديدة بفضل اإلرادة القوية لكال الجانبي ية دخلت حقبسرائيلالتركية اإل
الع مواصلة  اإلأن  )التركية  الحساسيات،  سرائيل القات  واحترام  المشتركة  المصالح  أسس  وفق  ية( 

أرضي على  العالقات  اوتعزيز  بالنفع  سيعود  مستدامة،  للبلدين.ة  التركي    لمشترك  الرئيس  وشكر 
 113فة الغربية قبل يومين.  عن حزنهم إزاء الحادثة التي وقعت في الضنتنياهو التصاله، معربا  

واالجت − اإلنسانية  والشؤون  اإلنسان  بحقوق  المعنية  )اللجنة  الثالثة  اللجنة  والثقافية(  اعتمدت  ماعية 
عظمى، بغالبية  المتحدة،  لألمم  العامة  حقّ   للجمعية  مصيره.   قرار  تقرير  في  الفلسطيني    الشعب 

 114عن التصويت. دول  7دول، وامتنعت  5دولة، وعارضته   167 لقرارلصالح ا تت وصوَّ 

 18/11/2022 ،الجمعة

  ، قرارا  2022نوفمبر  18ية في بيان: "اتخذ البرلمان األذربيجاني اليوم سرائيل اإل الخارجيةارة قالت وز  −
سفارة  ستكون أول  في تل أبيب"، مشيرة إلى أن "هذه    إسرائيل  يجان فيبفتح سفارة ألذرب   تاريخيا  

الشيعة".  إسرائيلفي   من  والحكومة  األغلبية  حيث  اإل  لدولة  الوزراء  رئيس  يائير  سرائيل وقال  ي 
  سرائيل. أذربيجان شريك مهم إلإسرائيلالبيد: "أرحب بقرار البرلمان األذربيجاني بفتح سفارة في  

 115ت اليهودية في العالم اإلسالمي".الجاليا وموطن إلحدى أكبر 
ار  حذَّ  − جهاز  اإلسرائيليرئيس  بار  لشاباك  "خطر  رونين  من  نتنياهو،  بنيامين  مع  لقائه  خالل   ،

ضفة الغربية، انهيار السلطة الفلسطينية" وإثر ذلك حدوث تدهور آخر في الوضع األمني في ال 
 116ن على مضمون اللقاء.ني عن مصدرين مطلعي وفق ما نقل موقع واال اإللكترو 

ي ختام الحوار االقتصادي الرابع بينهما، على تشكيل لجنة  ف  ي،مريكاتفق الجانبان الفلسطيني واأل −
ا والتدخالت  البرامج  لتنفيذ  عمل  خطة  وتطوير  دوري،  بشكل  لالنعقاد  جعل فنية  تشمل  لتي 

وصدي "رقمي  الفلسطيني  لتكاالقتصاد  مركز  وتأسيس  أكبر،  بشكٍل  للبيئة"  المعلومات، ق  نولوجيا 
ج   المسماة  المناطق  إلى  الوصول  المتجددة. لالوتحسين  الطاقة  في  مشترك   ستثمار  بيان  وأفاد 

الوكالجانبينعن  صدر   من  واسعة  مجموعة  العام  هذا  جمع  المستوى  رفيع  "الحوار  أن  االت  ، 
االقتصا التعاون  مجاالت  لمناقشة  ال والوزارات  والقضايا  التجارة  ذلك  في  بما  والبنكية  دي،  مالية 
المناخ   وتغير  المباشر  األجنبي  والمساعدات واواالستثمار  واالتصاالت  الطبيعية  للموارد  لوصول 

 117ية للشعب الفلسطيني".مريكاأل
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مش − خالد  الخارج  في  حماس  حركة  رئيس  إن  قال  جنازة  "عل  وإن  األحداث،  كل  في  موحد  شعبنا 
وأكد مشعل أن أصابع    ."ُلحمة شعبنا ووحدته  أبو ريا المهيبة تدلل على   عائلةشهداء حريق منزل  

د  ني. وشدَّ والذي يمنع إدخال المعدات ألجهزة الدفاع المد   ،ر لمن يحاصر غزةيشت  االتهام واإلدانة
مسؤول وكسره  الحصار  إنهاء  أن  على  والسلطة مشعل  الفصائل  من  الجميع  كاهل  على  تقع  ية 

 118أمام جريمة الحصار.  عن أسفه لصمت العالم واألمة، معبرا  الفلسطينية 
عض   اإلسرائيلية   كان ريشت  قناة  ذكرت   − اإل أن  الكنيست  ال سرائيل و  غفير إ تطرف  م ي  بن  أكد يتمار   ،

قبلة بدونه. وبحسب م ، بأنه لن يدخل الحكومة ال تش بتسالئيل سموتري اتصال هاتفي مع شريكه  خالل 
للقطيعة بينهما.    وضع حدّ و دث مع بنيامين نتنياهو  وتريتش على التح م س  القناة، فإن بن غفير حثّ 

 119.زارة الدفاع و بطلبه أن يتولى حقيبة    سكا  م ا زال مت م تريتش  و م العبرية أن س   13ا ذكرت قناة  م في 
معط  − القدس، أظهرت  في  االحتالل  أقامها  التي  الوهمية  والمقابر  التوراتية  الحدائق  أن  مقدسية  يات 

ت  من  باتت  أكثر  على  دونم   5سيطر  ا   ( 2كم   5)   آالف  أراضي  المحتلة.ل من  سلطات   مدينة  وبدأت 
 12,800ذ ذلك التاريخ حتى اليوم زرع االحتالل ، ومن 1978 في سنة ة االحتالل بزراعة القبور الوهمي 

المسجد األقصى، من بينها    ي % منها في سلوان جنوب 32وهمي في محيط المسجد األقصى،  قبر  
 120في أراضي الحي.  ا  ث وضعت حدي   قبرا    50، منها ما يزيد عن  الربابة وادي  في حي   935

ي ولد في اإلمارات على  إسرائيلفل  صورة لحصول ط  ، عبر تويتر  ،بالعربية  إسرائيلشر حساب  ن −
السفارة بصورة السفير وهو يحمل  وغّرد حساب    ظبي.  االحتالل في أبو  سفارةجواز سفر تصدره  

ي ولد في  سرائيلإظبي لطفل    ية في أبوسرائيلي تصدره السفارة اإلإسرائيلالطفل "أول جواز سفر  
 121. رات بعد عامين من السالم بين البلدين"اإلما

 19/11/2022 ،السبت

والتعليم  − التربية  وزارة  بيان    الفلسطينية،   قالت  انتهاكات  ب ،  لها في  إن  للطفل،  العالمي  اليوم  مناسبة 
بحقّ  ذروتها    الفلسطينيين األطفال    االحتالل  من  2022خالل  بلغت  أكثر  أن  إلى  منوهة    فال  ط   40، 

هذ  االحتالل.   سنة ال   ه استشهدوا  اعتداءات  إلى  وأش   بفعل  من  ارت  أكثر  في    750أن  اعتقال  حالة 
، بضمنهم جرحى، وأن أكثر من  خالل الفترة ذاتها الدراسة،  صفوف األطفال، والفتية ممن هم في سنّ 

 122. اصرات ق ت  طفال  ما زالوا رهن االعتقال، منهم عدد من طلبة الثانوية العامة، وثالث طالبا   150

مجلة   − م  Der Spiegel  شبيغلدير  كشفت  وجود  بين  األلمانية  والمفوضية   "إسرائيل"فاوضات 
و األوروبي  االتحاد  بين  لها  مخطط  بيانات  تبادل  اتفاقية  إقرار  بشأن  تمتد "إسرائيل"األوروبية   ،

ال مناطق  لتشمل  الفلسطينية.بياناتها  بقي   سلطة  االتفاق  مسودة  أن  المجلة  سريوّبينت  غاية  ل  ةت 
ستثنائي في المناطق بشكل ا"خدام البيانات  ية است سرائيلطرحها، وتشير إلى أنه يجوز للسلطات اإل

دولة   إلدارة  خضعت  على المحضر   عد وب  ."1967يونيو    5بعد    إسرائيلالجغرافية التي  االطالع 
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بالغ عددها وروبي الاأل  تحاد دولة من دول اال  13ن قبل المجلة األلمانية، تبّين رفض  الداخلي م
 123ي المحتلة. ام البيانات في األراض، بما في ذلك ألمانيا، بشدة استخد 27

نتنياهورئ  ركرَّ  − بنيامين  الليكود  حزب  زاعما    يس  للفلسطينيين  معن  اتهامه  "غير  بإحالل  بأنهم  يين 
عبر الفيديو في كلمة له    ،نتنياهو  قالو   ". سرائيلإالسالم، وال يرغبون في دولة تعيش إلى جانب  

الجمه "التحالف  مؤتمر  أعضاء  أمام  اليهود بثت  في  Jewish Republican Alliance  يوري   "
نهم يريدون  ، بل إإسرائيلالواليات المتحدة، إن "الفلسطينيين ال يرغبون في دولة تعيش إلى جانب  

 124". إسرائيلمن  دولة تعيش لوحدها وبدال  
حزب   − حزمةالقدم  حزب تعويضية    ليكود  سموتريتش  "الدينيةالصهيونية  "  لرئيس  مقابل  بتسالئيل   ،

من عن  محدث تخليه  توليه،  على  يصر  زال  ما  الذي  الدفاع  وزير  طريق  صب  في  عقبة  أكبر  ا  
تولي    سموتريتشرض الليكودي الجديد، بعد أن رفض  ء العوجا  نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة.

الدفاع. بدل  الخارجية  إسر   لت وقا  حقيبة  إعالم  اائيلية،  وسائل  لسموتريتش  لإن  قدم  في  "حزب 
و  إلرضائه  وزارية  محاولة  حصة  يأخذ  أن  على  تقوم  إبداعي  حل  رزمة  معه،  الخالف  إنهاء 

تضمّ  إ  متكاملة،  إضافة  أصغر،  وأخرى  كبيرة  نائب وزارة  يشمل  قد  الدفاع  وزارة  في  منصب  لى 
 125. "الضفة الغربيةوزير الدفاع مع صالحيات عملية في منطقة 

لقديمة من مدينة الخليل، بذريعة  نين الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة استباح آالف المستوطا −
بـ"األعياد اليهودية".اال حيط وساحات الحرم الخارجية، ن خيامهم في مو المستوطننصب  و   حتفال 

و  بالسالح  مدججين  قواستباحوا  االحتاللبحماية  فيه  ،الحرم  وات  تلمودية  صلوات  م  هاجو .  وأدوا 
 126اللة وسط المدينة. ي "باب الزاوية" و"الصّديق"، في شارع الشمستوطنون مسجد  ال

المسؤولين    ،هذا األسبوع  "إسرائيل"يزور    ، بايدنالرئيس األمريكي جو  إدارة    مسؤول كبير في  حثّ  −
في خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية وسط مخاوف متزايدة من أن    األمنيين على المضي قدما  

ال االسلطة  وشك  على  قالفلسطينية  حسبما  األمر  النهيار،  على  مطلع  أوف ـ"ل  مسؤول  تايمز 
لفلسطينية  ية واسرائيل ن نائب مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون اإلوقال المسؤول إ  ."إسرائيل

يين، بما في ذلك لقاء مع كبار  إسرائيل م الرسالة في عدة اجتماعات مع مسؤولين  هادي عمرو سلَّ 
 127ي.سرائيل لجيش اإلضباط ا

 20/11/2022 ،األحد

أنه   Gali Baharav-Miara  ية غالي بهاراف مياراسرائيلللحكومة اإل  ئيةالمستشارة القضا   أوضحت  −
وزاري، منصب  في  درعي  أرييه  شاس  حزب  رئيس  تعيين  باإلمكان  نظر    ليس  وجهة  في  وجاء 

ضت عليه  صمة عار على من ُفر و قانونية سلمتها بهاراف ميارا إلى نتنياهو، أنه باإلمكان فرض  
في الكنيست. كذلك نقلت المستشارة    ا  مكانه أن يبقى عضو بإ  وقف التنفيذ، لكنعقوبة السجن مع  

وشدَّ   قرارها  المركزية،  االنتخابات  لجنة  إلى  الخصوص  القضائي    على  دت بهذا  المستشار  أن 
 128ها. فطابق لموقمر عن موقف للحكومة تطرق إلى هذا الموضوع في الماضي وعبَّ 
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دولة على اتفاق يشكل    80ت التوقيع مع رفض  " ئيل إسرا " ت أحرونوت العبرية بأن  يديعو   أفادت صحيفة  −
ووفق الصحيفة، فقد امتنعت   مة فارقة" لمنع ضرب المناطق السكنية، التي تودي بحياة المدنيين. "عال 

و   " إسرائيل "  السكنية،  األماكن  ضرب  منع  على  التوقيع  مهاج عن  على  دأبت  التي  مناطق  هي  مة 
ولبن فلسطيني  عد ة  مرات  مأهولة  وسورية  " قائلة   وتابعت   ة. انية  المتحدة   80:  الواليات  بقيادة    دولة 

قصف   لتجنب  دولية  اتفاقية  على  دبلن  اإليرلندية  العاصمة  في  التوقيع  قادت  وفرنسا،  وبريطانيا 
 129". الث سنوات وضات استمرت أكثر من ث المناطق الحضرية، وهذه االتفاقية الدولية هي نتاج مفا 

التطبيقية    قال  − األبحاث  اإل   إن   لقدس )أريج( ا   -معهد  تعداد سرائيل المصادر  يخص  فيما  تعددت  ية 
ال   القاطنين المستوطنين   بالضفة. مستعمر في  الشرعية  غير  لإلحصائي   ات  وفقا   أنه  إلى  ات  وأشار 

قد ي تصدر سنويا ، ف "، الت د في الضفة الغربية المحتلة األخيرة الصادرة عن "إحصاءات السكان اليهو 
ألف مستوطن في    350، إضافة إلى  2022  سنة بحلول    500,270الضفة  بلغ تعداد المستوطنين في  

 270,850.130القدس المحتلة، ما يجعل إجمالي تعداد المستوطنين في الضفة  شرقي  

لد  − السعودي  السفير  السد افتتح  بندر  بن  نايف  األردن  شرقي ى  شمال  الزرقاء  مخيم  في  يري، 
عالعا األردنية  لخدمة  مّ صمة  صحيا   مركزا   فل  300ان،  من  الجئ  بتكلفة  ألف  األردن،  في  سطين 

مليون   دوالر تبلغت  للتنميةي  السعودي  الصندوق  بها  ونروا األلـوكالة  المفوض العام  أعرب  و   .برع 
ر من  مليون دوال  27لتبرع األخير البالغ  عودية ورّحب باسم األونروا باعن شكره للس  فيليب الزاريني

 131وكالة فيه نقصا  حادا  في التمويل.عم خدمات األونروا، في الوقت الذي تواجه اللد السعودية 
و  − الدوحة  القطرية  العاصمة  العالم    تستضيفالتي  مدنها  تعيش  كأس  احبطولة  تفاالت  أجواء 

كأس بطولة  أول  انطالق  صافرة  تسبق  تُ   واسعة،  فالعالم  العربنظم  المنطقة  إفريقياي  وشمال    .ية 
كان واضحا  أن    ا المدن القطرية،في عدد من الفعاليات التي تشهده  "دس العربيالق"وخالل جولة  

كذلك   فلسطيني.جنبا  إلى جنب مع العلم ال  عشرات القطريين ينزلون الميادين رافعين أعالم بالدهم
المتأهلين   من  العرب  المشجعون  المغارب فعل  من  العالم،  كأس  والسلبطولة  والتوانسة،  عوديين، ة 

 132منتخبهم متأهال . ا  الجزائريون الحاضرون شعبيا  وإن لم يكن وفعل أيض
اللجنة   − الكنيست    المنظمةصادقت  الصهيونيةفي  قائمة  انقسام  برلمانية،    على  كتل  ثالثة  إلى 

المبرم   االتفاق  البموجب  األحزاب  بين  االنتخابات  اليمينية  قبل  القائمة  هذه  تشكل  التي  ثالثة 
هي  و   المتطرفة. الثالث  ممثال  الكتل  وسيكون  الدينية،  الصهيونية  كنيست، بسبع  حزب  أعضاء  ة 
" يهوديت وحزب  ممثال  عوتسماه  وسيكون   ،"  " وحزب  كنيست،  أعضاء  "  Noam  نوعامبستة 

 Avi Maoz.133ماعوز رئيسه آفي العنصري وسيمثله عضو كنيست واحد هو 
 21/11/2022 ،اإلثنين

بجروح حرجة    ود عبد الجليل السعدي، متأثرا  ستشهاد الشاب محمأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ا −
 134مدينة جنين. ل في البطن، خالل اقتحامها نتيجة إصابته برصاص قوات االحتال
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 مخططا    116ترفض المصادقة على    " إسرائيل " صالح إن  لحكم المحلي الفلسطيني مجدي ال ال وزير ا ق  −
، مشيرا    ،2013  سنةتقديمها منذ    تمّ لغربية المحتلة،  لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية بالضفة ا  هيكليا  

  منها أكثر من مرة، ولم يتمّ   %80نحو    ة قشانم تّم    ، إلى أنه"صوت فلسطين"إلذاعة    في حديث 
 135ادقة على أي مخطط. المص

قال رئيس مجلس األمة الجزائري صالح قوجيل إن رئيس البالد عبد المجيد تبون يسعى من أجل   −
الفلسط "  الشمل  خال  . " يني لّم  ذلك  الجزائر جاء  في  قوجيل  عقده  لقاء  ح   ل  من  وفد  حماس مع  ركة 

 136لرسمية. عنه وكالة األنباء الجزائرية ا ة عضو مكتبها السياسي زاهر جبارين، وفق ما نقلت  برئاس 

ية  سرائيلالعبرية ذكرت فيه أن شركة المياه اإل العامة اإلسرائيلية   7القناة  في ترجمة لتقرير نشرته   −
م  عت وقّ   "Mekorot  ت ميكورو " األولى  هي  تفاهم  امذكرة  شركة  مع  نوعها  والكهرباء  ن  لمياه 

المغر  مراكش.الوطنية  مدينة  في  ا  بية،  إطار  وبموجب  الطرفين  بين  هناك  سيكون  الجديد  التفاق 
لترافق   الصحي،  والصرف  الشرب  مياه  مجاالت  في  المغرب  أنحاء  جميع  في  مستقبلي  تعاون 

 137ير موارد المياه.بشأن ابتكار وتطو  22/12/2020في  البلدين ن عة بياالتفاقية الموقَّ 
األ − فلوريدا  والية  حاكم  سانتيسمريكقال  دي  رون  ليست    Ron DeSantis  ية  الغربية  الضفة  إن 

قبل    أرضا   من  "محلّ "إسرائيل"محتلة  لكنها  السياسي    ،  الموقف  مع  يتعارض  ما  وهو  نزاع"، 
 138. األمريكية ه وزارة الخارجيةما تقوله ال يهم   ، مشددا  على أنهد ي طويل األممريكاأل

 22/11/2022 ،الثالثاء

لغاز اللبناني، جاء  ل قانا الضوء األخضر لقطر للمشاركة في عملية التنقيب في حقل  " إسرائيل " منحت   −
بعد   منحت  ذلك  )الفيتو( النق   حقّ   " إسرائيل " أن  اإلضافية    ض  الشركة  على  الموافقة  يخص  التي  بما 

البث  و   حقل. ال نقيب في  ستعمل عن الت  ية  سرائيل ة الطاقة اإل فإن وزار   اإلسرائيلي )مكان( بحسب هيئة 
 139%. 30  إلى تصل  هي التي قادت هذه العملية، ووافقت على مشاركة قطر في العملية بنسبة  

صحيفة  ذ  − االقتصادية  جكرت  تغي تن تعتزم    "إسرائيل" أن  لوبس  جوهريَّ ير فيذ  ال ين  في  معامالت  ين 
دأ عمل شركة  ي األشهر القريبة. وفي إطار الخطوة األولى، سيبلفلسطينية، ف المالية مع السلطة ا

سدّ  بهدف  حكومي،  بنك  بمثابة  وهي  مراسلة،  خروج    خدمات  اإلاحتياجات  من  سرائيل البنوك  ية 
المالية  العال  والبنوك    –قة  الفلسطينية  السلطة  مع  فيها. البنكية  الثانية  وتتعلق    الفلسطينية  الخطوة 

لى حساباتهم في البنوك  من خالل تحويلها مباشرة إ "إسرائيل "سطينيين في  العمال الفل  بتسديد رواتب 
جال أعمال من  لية البنكية بين مواطنين ور وبحسب الصحيفة، فإن حجم التحويالت الما  الفلسطينية. 

و الفلسطينية  إلى    "إسرائيل" السلطة  دوالر(م  19.8)نحو    شيكلمليار    70يصل  في    سنويا    ليون 
الجمارك والضرائب للسلطة  جارة، وال يشمل المجال الحكومي، بتحويل عائدات  األعمال والتمجال  

 140.سنويا  مليون دوالر(  2 -  1.4)نحو   شيكل مليارات  7  –  5حو  ن ويزيد حجم التحويالت ب 
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من أعضائه؛   3ت قد تمّهد لشطب  بأنه بصدد اتخاذ إجراءا  "اب مصراتحاد كتّ "أفادت مصادر بـ −
وع زيدان،  يوسف  األسهم  اتوانيالء  بشأن  التحقيقات  خلفية  على  وذلك  برنس،  ومنى  هامهم  ، 

مع  "بـ لوائ"إسرائيلالتطبيع  وفق  محظور  فعل  وهو  وجمعياته،  االتحاد  وقرارات  العمومية    ح 
 141اب الثالثة. كتّ عت أسباب اإلحالة للتحقيق للوتنوَّ  المتتالية.

اإل − الوزراء  رئيس  دفعسرائيلنجح  في  نتنياهو،  بنيامين  مالمفاوض  ي  األحزاب  ات  في  شركائه  ع 
وأحد  األمام،  إلى  قاليمينية  في  مهما   اختراقا   ومحاصصاث  تنازالت  تقديم  الوزارات اعدة  في  ت 

حلول    المطلوبة. إلى  نتنياهو  الدينية االحركة    رئيسبتعيين  قضت    وسطوتوصل    لصهيونية 
الدفا وزارة  عن  يتخلى  أن  على  للمالية،  وزيرا   سموتريتش  بينمابتسلئيل  حزب ل  يحص  ع،  رئيس 

 142ة التي كان مصرا  عليها. بدال  من وزارة المالي على وزارة الداخلية شاس أرييه درعي  
  2021سنة  فاعي الدولي في وزارة الدفاع، إن  ن مديرية التعاون الد ع  ، نقال  قالت صحيفة هآرتس −

  ."%30سبة  ت بن يث ارتفعية، ح سرائيلرقما  قياسيا  لحجم الصادرات العسكرية واألمنية اإل"  ت سّجل
ة عن عقود جديدة بقيمة تراكمية بلغت  يسرائيلفاعية اإلصناعات الد أعلنت ال"وأضافت الصحيفة:  

في    11.3 دوالر  بنح2021عام  مليار  مقارنة  عام    8.6و  ،  دوالر  وأشارت    ."2020مليارات 
ال الصادرات  مراقبة  وكالة  خالل  من  عليها  حصلت  معطيات  إلى  مستندة  لو الصحيفة،    زارة تابعة 

  آالف   4وافقة على ما يقل قليال  عن  ادت الوكالة بالم الماضي أف   أيلول   حتى سبتمبر/ " الدفاع، إلى أنه  
 143."2021عقد في العام الماضي  400,5، و2020آالف عقد في عام  6عقد بيع، مقارنة بـ 

  ا  خاص  ثا  مرو مبعو ي هادي عمريك بلوماسي األيي جو بادين تعيين الد مريك رت إدارة الرئيس األقرَّ  −
ما نقال  سرائيلاإل  واال  موقعأفاد    للشأن الفلسطيني، بحسب  رفيعي المستو   ي،  مسؤولين  ى في  عن 

بشأن التعيين الذي   كونجرسوأفاد التقرير بأن البيت األبيض أخطر ال  .يةمريك ة األوزارة الخارجي
 144يهدف إلى رفع مستوى العالقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية. 

لسطيني  بأن الشعب الف)أونكتاد(  مر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  منظمة مؤتل  قريرد أحدث تأفا −
ت  تكلفة  بنحو  دفع  تقدر  باهظة  عامي    50راكمية  بين  دوالر  القيود 2020و  2000مليار  بسبب   ،

فرضتها   التي  المتا  "إسرائيل"اإلضافية  الغربية  الضفة  من  ج  المسماة  المنطقة  من  الجزء  ح  في 
يحمل عنوان  امة لألمم المتحدة، والذي  ر التقرير المقدم إلى الجمعية العقدّ  ويُ   ينية.فلسطتنمية اللل

اإل"التك لالحتالل  االقتصادية  في  سرائيللفة  اإلضافية  القيود  حصيلة  الفلسطيني:  الشعب  على  ي 
 145. ا  مليار دوالر سنوي 5.2"، تكلفة القيود اإلضافية بنحو 2020-2000المنطقة "ج"، 

 23/11/2022 ،األربعاء

  ، بعضهم في حال الخطر الشديد، جراء انفجار عبوتينآخرون   16وأصيب    نا ن اثناي إسرائيلتل  قُ  −
للحافالت  موقفين  في  المحتلة.في    ناسفتين  القدس  اإل  مدينة  للشرطة  العام  المفتش  ية  سرائيلوقال 
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علن أي  ولم تُ دة. عدي نذ سنوات ين اللذين وقعا في القدس "ال مثيل لهما" من التفجير  إ   يعقوب شفتاي 
ين جاءا أن التفجير  على  فلسطينية  لافصائل  ال  وشددت   ين.النفجار  جهة فلسطينية مسؤوليتها عن ا

 146الشعب واألرض". ية بحقّ سرائيل م اإلعي على الجرائالمستمر والطبي في إطار "الردّ 
ق، خالل  تنا خ ُأصيب العشرات باالو ، وُأصيب آخرون بالرصاص الحّي،  سطينيان شابان فل استشهد   −

اندلعت   الثالثاء مواجهات  ليل  انتصاف  اقتح األربعاء /قبيل  التي  االحتالل  قوات  مع  المنطقة  ،  مت 
استشهاد    الفلسطينية   أعلنت وزارة الصحة و   القتحام المستوطنين لقبر يوسف.   رقية لنابلس، تمهيدا  الش 

 2022.147  وليو ي   / زمو ، متأثرا  بجروح بالغة أصيب بها في الرأس في ت أيضا    ابلس من ن ثالث  
ي من مستشفى في مدينة  إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين اختطفوا جثة  ل إسرائيل إعالم  قالت وسائ −

مع    ،جنين فيه  أصيب  سير  حادث  في  مصرعه  لقي  أن  يرافقه.إسرائيل بعد  كان  آخر  ونشر   ي 
تيران  عى  د خبر خطف جثة القتيل، وقالت إنه درزي يية  إسرائيلوعدة صحف    يسرائيلإلا  التلفزيون 

 148حيفا(.  ينوب شرقالية الكرمل )جمن بلدة د  ،فيرو

تها  دت التأكيد على قرار عدم نقل سفار جدَّ إن بريطانيا  محمد اشتية  الفلسطيني  رئيس الوزراء    قال −
و  القدس  إلى  أبيب  تل  بحلّ من  ذ   الدولتين.  التزامها  اشتية  لك  جاء  اجتماع  القنصل  مع  خالل 

 rnerDiane Co .149 نرر كو  ندياالبريطاني العام في القدس 

أحد مستشاري القوات الجوية    ، Dawood Jafari  أعلن الحرس الثوري اإليراني مقتل العقيد داود جعفري  −
 150ق. عت في جانب الطريق قرب دمش ر  في انفجار عبوة ناسفة زُ   "، ائيل إسر ـ" على يد عمالء ل   ، الفضائية 

بالتفجير   − التركية  الخارجية  وزارة  وقعاذ  لال  يننددت  للحافالت  موقف  في    ين  المحتلةفي  ين   .القدس 
رات  قتل شخص وإصابة آخرين إثر تفجي، أنها تلقت بالحزن نبأ ملها  وأضافت الخارجية، في بيان 

ا مؤخرا  القدس  تشهده التي  عن قلقها العميق إزاء التوتر المتصاعد وخسائر األرواح    ةعّبر م  ،القدس
الغربية. بـ"هذه    والضفة  تنديدها  عن  المدنيين"الع ا وأعربت  تطول  التي  اإلرهابية  متمنية    ،تداءات 

 151الشفاء العاجل للمصابين ومقدمة تعازيها. 
 24/11/2022 ،الخميس

ية، سرائيلبعد جهود المنظومة األمنية اإلإنه "،  لهي، في بيان  سرائيلقال المتحدث باسم الجيش اإل −
ي تيران فرو  سرائيل نقل جثة اإل  مّ ، تةبالتنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينيو 

  في جنين.  والذي كان محتجزا    ،الكرمل"في جنين إلى عائلته في دالية    الذي قتل في حادث سير
عادة جثة  للسلطة الفلسطينية على عملها إل "  هتقدير عن   انتسبني ج ي  سرائيل اإل  الدفاعوزير    أعرب و 

 152الراحل تيران فرو إلى أسرته".

  تمّ   15,500و  تصريح عمل من أصل نح   200ألغت    "لإسرائي"ي أن  سرائيلاإل  الشاباكذكر جهاز   −
امل بالتخطيط لتفجير حافلة  هام ع، بعد ات"إسرائيل"إصدارها لفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في  
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الركاب. تمّ   لنقل  أنه  الجهاز  ع  وزعم  القبض  في  إلقاء  به  المشتبه  أبلغ  30/10/2022لى  وأنه   ،
ولم تعلق   ."إسرائيل  جنوب في "وه لزرع قنبلة في حافلة  د حركة الجهاد جنَّ   في  هالمحققين أن أقارب

 153ية.سرائيلحركة الجهاد اإلسالمي على مزاعم السلطات اإل
  والتراخي لزاحف  ا  على تويتر: "نحن ننتقل من سياسة الضمّ   ، منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية قالت   −

، جاء رهاب التالل"التوربيني والدعم الكامل إل  مّ ضلفي تطبيق القانون في الضفة الغربية، إلى ا
 154. الوزراء المكلف بنيامين نتنياهويس ورئ يتمار بن غفيرإعلى أنباء حول اتفاق بين   ذلك تعقيبا  

 25/11/2022 ،الجمعة

هيئة   − )مكان( قالت  اإلسرائيلي  الل  البث  حزب  وقَّ إن  اتفاقا  يكود  يهوديت"، حزب  ع  م  ع  "عوتسماه 
  ت"يتولى "عوتسماه يهود يلالتفاق س   وفقا    أنه  ت ذكر و   في الحكومة المقبلة.   اصب نق المحول ملح

وزارة األمن القومي بصالحيات واسعة، بما في ذلك الشرطة الخضراء، وسلطة إنفاذ األراضي،  "
تخذنا خطوة مهمة لتشكيل  بن غفير في بيان: "ا  إيتماروقال    وشرطة الحدود في الضفة الغربية".

ون له  كبني جانتس إن االتفاق االئتالفي ست  ي سرائيلاإلقال وزير الدفاع  و ة".  املك ينية  حكومة يم 
على   خطيرة  غفير".  "،إسرائيل"تداعيات  لبن  خاص  جيش  "إقامة  جانتس  ويعني  في  ،  وخلص 

 155. "أمنيالذي سيقود إلى خطر  فيسبوك، إلى أن "نتنياهو اختار العار على  لهمنشور 
رئيس   − األقصى  شهداء  كتائب  إلى  طلسلادعت  عباس  محمود  الفلسطينية  مستشاره  "ة  إيقاف 

  . "للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش عن العمل، وإعفائه من منصبه
ومنع التعامل معه    دخول جنين، "من  ، على منعها الهباش  لهافي بيان    ،"األقصى  شهداء"دت  وشدَّ 

وكان    ."حركة فتح تدفع الثمن االجتماعي  لت عي جتبعد تصريحاته وتصرفاته غير المسؤولة، ال
إن   خطبة الجمعة،  خالل  الدرزي  "الهباش قد قال  الشاب  لجثة  احتجاز  من  يومين  جرى قبل  ما 

كالم فليبحث عن   يعجبه هذا الننا الحنيف وتعاليم نبينا، ومن التيران، هو أمر مشين ومخالف لدي
 156وصفه. ، على حدّ "ملة أخرى ونبي آخر

العالم  الم  انسحبت  − في  أولى  لعبة  عاما (    11دون  )صنفة  الطاولةفي    البطلة  Ping Pong  كرة 
بطولة    شيري   وسام  بيسان  اللبنانية الدوليةمن   Portugal International Stars  للنجوم  البرتغال 

Championship  فيدوفالينور دا  سرائيلية اإلالعبة  الة مع  بعدما أوقعتها القرع  Elinor Davidov  ،
 157العالمي. بها على تصنيفهاا م من تأثير انسحالرغعلى 

اإللكتروني  ذكر − واال  الدولي  "إسرائيل"أن    موقع  والمنظمات  الدول  عشرات  األسابيع  زودت  في  ة، 
نقل  ا حول  استخباراتي"  بـ"ملف  لتجنيدها  ألخيرة،  محاولة  في  وذلك  روسيا،  إلى  إيران  من  أسلحة 

 158ية. يلسرائ ؤولون في وزارة الخارجية اإلر مسان؛ حسب ما ذكالضغط على طهر إلى جانبها و 
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والتوثيق   − الرصد  برنامج  والت "في  أصدر  لألبحاث  عروبة  االستراتيجي مركز  تقرير " فكير   ،
بين الفترة الممتدة ما  رصد لألحداث الميدانية في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل  ُمخرجات ال 

ومسلحة، واستشهاد   نقطة مقاومة شعبية   80الفترة    تلك  اللورصد المركز خ   .2022/ 20-26/11
لـ   4 إضافة  فلسطينيين،  والمستوط  221  مواطنين  االحتالل  من  المواطنين اعتداء  استهدفت  نين 

ة ل التقرير هذا األسبوع ارتفاعا  في عدد نقاط المقاوم وقد سجَّ   ألراضي واألشجار. والممتلكات وا 
   159.الذي قبله رنة باألسبوع  مقا   لحة في مدينة القدس المحتلة المس 

 27/11/2022 ،األحد

  ى الحصول علب  يالمكلف بوزارة األمن الداخلغفير،  بن  إيتمار    يسرائيلاإلعضو الكنيست    تعهد  −
  اإلسرائيلية   العبريةلعامة  اعة  إلذا لفي حديثه    ، المقبلةصالحيات واسعة في حكومة بنيامين نتنياهو  

ة المستوطنين في  ، بشأن صاليير الوضع القائم حاليا  ى تغ بالعمل حال تسلمه منصبه عل   ،(كان)
االس  البؤر  وشرعنة  األقصى،  تعليمالمسجد  وتغيير  الناتيطانية،  إطالق  الفلسطينيينات  على  ،  ر 

بـ  واصفا   الحالية  وقال  "الغبية"التعليمات  سي  غفيربن  .  الكنيست  ف  تمّ إنه  في  قانون  تمرير  حص 
ع العميعمل  منفذي  عوائل  ترحيل  وكان    ليات لى  دعا    غفيربن  الفدائية.  لسياسة إقد  العودة  لى 

 160لسلطة الفلسطينية. االغتياالت ووقف تحويل األموال ل
فلسطينية اللمسات  طة ال عن وضع قيادات أمنية لدى السل قدس برس  وكالة  لكشفت مصادر مطلعة   −

قريبا   تنفيذها  تنوي  خطة  على  مناطق    األخيرة  فيها ي  ف في  تتركز  جنين،  وعات مجم   محافظة 
والق تفكيكها  بغية  مشابهة للمقاومة،  عليها،  نابلس " لـ   ضاء  أول/  " خطة  تشرين    .2022  أكتوبر   في 

رام هللا،   ضها فيقدت على مدار اليومين الماضيين، بع اجتماعات أمنية عُ "وقالت المصادر إن  
جنين في  لمفاو وقرَّ   ."واألخرى  لجنة  تشكيل  المجتمعون  علر  المحسوبين  المقاومين  حر ضة  كة  ى 

دراسة إمكانية   وبالمقابل  وا  شنّ فتح،  الفحملة أمنية  المحسوبين على  المقاومين  بحق  صائل  سعة 
لقسام، ر كتائب االمحسوبة على حركة الجهاد اإلسالمي، وعناص  "كتيبة جنين"  األخرى، وتحديدا  

 161. المتواجدين في مخيم جنين على وجه الخصوص، بحسب المصادر
بقيمة    في لبنان   يمات الفلسطينية لمخ ئين أحمد أبو هولي عن مشاريع ل لالج أعلن رئيس دائرة شؤون ا  −

سنوي. م  بشكل  دوالر  هولي د  وشدَّ   ليون  المر   ، أبو  المتابعة  لجان  مع  اجتماعاته  للجان  خالل  كزية 
هذه المساعدات  أن  على  الشعبية، وممثلي اللجان الشعبية بمخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان،  

 162وى، والخاصة بالبنية التحتية. لقص عة من المشاريع ذات األولوية ا مجمو سوف تستهدف  

القناة   − أن   اإلسرائيليةالعامة    13كشفت  عبوات "العبرية  على  عثرت  الفلسطينية  األمنية  األجهزة 
  يات الضفة(، كانت مخصصة لتنفيذ عمل   يناسفة كبيرة الحجم، في مدينتي طوباس وجنين )شمال
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في   أن  وأضا  ."إسرائيلتفجيرية  قخل"فت  اإلسالمي  الجهاد  من  العبوات  ية  هذه  بتصنيع  امت 
 163. "ن من الحركة خالل الحملة في طوباس وجنينألمنية ناشطي الناسفة، وقد اعتقلت األجهزة ا

الوزراء    د أكَّ  − اشتية،  الفلسطينية  رئيس  إطالقه  محمد  الخالل  المؤتمر  للميافعاليات  الرابع  ه  عربي 
من المياه الجوفية    3مليون م   600  تسرق   " إسرائيل"أن  ،  من رام هللا  ةيطينفلسة الالسلطالذي تنظمه  

اتها، حيث أن ثلث مياه  مستعمر ، وتحولها إلى داخل مدنها و 3م مليون    800الغة نحو  الفلسطينية الب
،  ر مياه يوميا  لت   430ي  سرائيلاإلالوقت الذي يستهلك  في  و   ."إسرائيل"استخدامها داخل    الضفة يتمّ 

  ة اشتيوأشار    . يوميا    لترا    120ن المعدل العالمي  فقط، وهو أقل م  لترا    72الفلسطيني    لفرد هلك ايست
ر في مليون دوال  500أعوام ونصف، استثمرت نحو    3إلى أن الحكومة منذ استالمها مهامها قبل  

 164.مشاريع المياه والصرف الصحي

اإل  − الداخلية  وزيرة  شاكيد  ي ل أي ية  سرائيل أنجزت  لبناء  ت  سكني آال   9مخططات  وحدة  وتجارية  ف  ة 
وتوجهت شاكيد عشية نهاية واليتها إلى اللجنة  . راضي مطار قلنديا بالقدس المحتلة ى أ يطانية عل است 

والشروع   يع في المصادقة على المخطط االستيطاني اللوائية للتخطيط والبناء في القدس بغية التسر 
 165يوم". ال ئيل  سرا إ صحيفة "   فادت أراض الواقع، بحسب ما أ   بإجراءات تنفيذ المخططات على 

ثبات موقفه الداعم للقضية الفلسطينية،    Anwar Ibrahim  س الوزراء الماليزي أنور إبراهيمد رئيأكَّ  −
الحق    هوحرص إحقاق  المختلفعلى  الدولية  المحافل  في  اتصال    ة.الفلسطيني  خالل  ذلك،  جاء 

إسماع  حماس  حركة  رئيس  أجراه  وههاتفي  بإبراهيم،  هنية  منصب بتو   نأهيل  الوزراء.  ليه    رئاسة 
 166عمق العالقة األخوية بين الشعبين.  وأكَّد الوزراء الماليزي بتواصل الحركة، ورحب رئيس 

ودولي  198طالبت   − فلسطينية  كريم منظمة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  خان،    أحمد   ة 
 Silvia  نانديز دي غورمنديفير   الجنائية الدولية سيلفيامة  طراف في المحكورئيس جمعية الدول األ

Fernández de Gurmendi  ترتكبها التي  الحرب  جرائم  في  بالتحقيق  المجتمع    ضدّ   "إسرائيل"، 
الفلسطيني. والشعب  اإلدانة ودعت    المدني  إلى  الدولية،  للجنائية  رفعتها  مذكرة  في  المنظمات، 

  " إسرائيل"رهابية"، وكذلك دعوة كـ"إجتمع المدني الفلسطينية الملمنظمات  "ائيلإسر "العلنية لتصنيف 
 167التراجع عن قرارها.إلى 

جميع أعضائها التخاذ    International Socialist Organizationاالشتراكية الدولية  منظمة  دعت   −
وأكدت   ."إسرائيل"العادل والدائم بين فلسطين و  "السالم"فاق  عاجل إلنقاذ آ  تدابير ملموسة بشكل

الشعب الفلسطيني    ، حقّ مدريد المنعقد في العاصمة اإلسبانية    26  ـال  افي ختام مؤتمره  المنظمة،
ف بما  المصير،  تقرير  خطوط  في  على  المستقلة  دولته  إقامة  في  حقه  ذلك  وعاصمتها    1967ي 

عادل   "سالم"لية دعمها لتحرك دولي أكبر من أجل تحقيق  ت االشتراكية الدو د وأكَّ   .القدسشرقي  
 168ي.سرائيل اء االحتالل اإل ك إنه، بما في ذل"إسرائيل"لفلسطين وولي ئم على أساس القانون الد ودا
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− " صحيفة  اإل يومالسرائيل  إكشفت  للحكومة  خطة  عن  نتنياهو،  سرائيل "  بنيامين  برئاسة  المقبلة  ية 
التالل" "شبيبة  تسمى  ما  أقامتها  التي  االستيطانية،  البؤر  الغربية.  في  لشرعنة  وأشارت    الضفة 

)نحو    لكشيمليون    180بتخصيص ميزانية تقارب    حكومةالخطة تشمل قيام ال  أنيفة إلى  الصح
دوالر  52.5 لـ"الللب  سنويا    (مليون  التحتية  تشمل ستعمر منية  والتي  االستيطانية،  والبؤر  الفتية"  ات 

 169.ت امستعمر الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، من خالل مجلس ال
مكتب  حذَّ  − يسمى  ما  اإلرهاب "مكار  اإلفحة  اإل سرائيل"  قطر.ييل سرائي  إلى  التوجه  من  وبحسب   ين 

المكتب    12قناة   تحذيره  شدد،العبرية، فإن  هناك خطر   ،في  اإل   ا  أن  حياة  ظلّ لسرائيعلى    يين في 
ن من  تحذير صدر على خلفية ما يواجهه الصحفيو وأشارت القناة إلى أن ال  حالة العداء الكبير.

  هم ومساندتهم للقضية الفلسطينية.إليلجماهير برفض الحديث  فة من قبل امختلالقنوات العبرية ال
  الدولي لكرة القدم حاد  ية قدمت شكوى لالت سرائيل العبرية، أن وزارة الخارجية اإل  13فيما ذكرت قناة  

 170ا يتعرض له الصحفيون من تلك القنوات.كرسالة احتجاج على م ( FIFA  الفيفا ) 
ا − المنسق  لعمليحّذر  اللخاص  وينسالند  ة  تور  األوسط  الشرق  في  بين  سالم  النزاع  أن  من 

  ، مؤكدا  أن التوسع االستيطاني يضغط "نقطة الغليان"يين وصل مجددا  إلى  سرائيل الفلسطينيين واإل
لتطوي"على   الفعلية  دولة  المساحة  للحياة  فلسطينيةر  ونبه  "قابلة  موينسالند .  عضاء  أ   ا  خاطب، 

األمن المجمج نلس  يؤدي إلى    رك،يويو تمعين في  أن السياق الحالي  المبادئ التي   "تالشي"إلى 
 171الدولتين.  تقوم عليها اتفاقات أوسلو، بما فيها حلّ 

  ، إياهم   ا  رئيس دولة مناشد   50لى أكثر من  يائير البيد برسالة خطية إ   اإلسرائيلي   ء بعث رئيس الوزرا  −
السل  على  نفوذهم  ممارسة  خاللها  الفلسطينية من  م   ، طة  أجل  ا من  الجمعي نع  لدى  العامة  لتصويت  ة 

ال  الدو   متحدة لألمم  العدل  محكمة  من  االستشاري  الرأي  طلب  الفلسطيني  على  الصراع  بشأن  لية 
لمنع التصويت في األمم المتحدة، فهو يتوقع  وأضاف أنه في حال فشل المساعي الرامية    ي. سرائيل اإل 

لقرار  قال البيد: "هذا ا و   هذا القرار.   ضدّ صوت  وأن ت   ، ن تقف إلى جانبها أ   " إسرائيل ـ" من الدول الصديقة ل 
المشروعة  ووضع عالمة استفهام على مخاوفنا   رائيل إس  هو نتاج مجهود منسق بدقة هدفه التمييز ضدّ 

لمحكمة الدولية  ل أن مجرد رفع هذه القضية  أضاف،  و   زع شرعية وجودنا". فيما يتعلق بالشؤون األمنية ون 
 172المتطرفين.   جتمع الدولي ويخدم الذي أيده الم شرة  افى مع مبدأ المفاوضات المبا يتن 

، إن Josh Breiner  براينر ه يهوشع  أعدّ و   2022/ 11/ 28  ثنين اإل شر  نُ   في مقال   ، قالت صحيفة هآرتس  −
إلى "تقرير   أثناء الخدمة، استنادا  في  ي تعرضن للتحرش سرائيل اإل  االحتالل ثلث المجندات في جيش  

 173امية خارج الجيش".ز ت اللواتي يخدمن في الخدمة اإلل جندا ولة حول موضوع حماية الم الد   مراقب 
هو األكثر دموية    2022سنة  إن    غرينفيلد -توماس   لينداالسفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة  قالت   −

منذ   الغربية  ح2004  سنةبالضفة  "؛  حوالي  يث  ت وقال  ."حتفهم  يا  إسرائيل  28و  فلسطينيا    150لقي 
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يرتكب   صاص بعدل من كل من"ينبغي االقت  : جلس األمن الدولية لمفي كلمة أمام جلسلسفيرة،  ا
. ينبغي أن يكون من الواضح أنه ما من أحد وال يا  إسرائيل أم    أعمال عنف، سواء أكان فلسطينيا  

 174. ةيسرائيل مت األمم المتحدة لموقفها في إدانة االنتهاكات اإلوهاج من مجموعة فوق القانون".
 29/11/2022 ،الثالثاء

الضفة  ب اإلسرائيلية  العامة    12ة  القنا ادت  أف  − في  النار  إطالق  عمليات  عدد  في  كبيرة  زيادة  هناك  أن 
جنود وضباط، في    8بينهم    ، يا  إسرائيل قتيال     31  مقتل   ل ي سج ت   وذكرت أنه تمّ   ؛ 2022  سنة الغربية خالل  

  حيث سجل   2021  بعام عملية فلسطينية، مقارنة    281جل  القناة أّن "هذا العام س   ر العمليات. وأضافت إث 
في    3,382إلى    2021حادثة في عام    2,946ت أّن "الهجمات الشعبية سجلت زيادة من عملية". وتابع   91

اكات المسلحة مع  "، وتشير البيانات إلى زيادة كبيرة في عدد عمليات إطالق النار واالشتب 2022عام  
  إلى أنه "تمّ   وأشارت القناة ضي.  الما ث مرات هذا العام عن العام  ت االحتالل، والتي تضاعفت ثال قوا 

 175فلسطيني منذ بداية عملية كاسر األمواج التي انطلقت بداية العام الجاري".   500,2اعتقال  

الصحة   − وزارة  استش   الفلسطينية أعلنت  الشقيق  عن  جواد هاد  الجواد   ين  عبد  الرحمن  عبد  وظافر 
علنت أ   ذلك ك   رام هللا.   ي ال غرب ن شم ي كفر عي لنار عليهما ف تالل ا ريماوي، بعد إطالق قوات االح 

خليل،  وزارة  ل ا  محمود  محمد  مفيد  الشاب  استشهاد  إصابته  عن  االحتالل بعد  ، في برصاص قوات 
شمال  أمر،  بيت  الشاب  و   الخليل.   ي بلدة  النعسان استشهاد  المغير خ   ، رائد  قرية  في  مواجهات  الل 

اسُتشهد فلسطيني كان قد   نفسه، ياق في الس  . ي القرية رائيل س ش اإل عدد من دوريات الجي  اقتحام عقب 
ية  سرائيل اإل العامة    13وأفادت القناة    . رام هللا   ي ة كوخاف يعقوب شرق مستعمر قرب    دعس ذ عملية  فَّ ن 

  سنة مطلع  ترتفع حصيلة الشهداء منذ  الصحة،  زارة  و وحسب    . دعس أن مجندة أصيبت في عملية ال 
 176شهيدا  في قطاع غزة.   52و   بية، ضفة الغر دا  في ال شهي   515هم  شهداء، بين   720إلى    2022

في  بيت ريما    يقان في ثالثة شبان بينهم شق  إعدامجريمة االحتالل    ية فلسطينال  السلطة  رئاسة  دانت  −
ئاسة نبيل أبو ردينة إن الحكومة باسم الر  وقال الناطق الرسمي  رام هللا، وبلدة بيت أمر في الخليل.

 177ن تحاسب عليها. أئم ويجب لجراهذه ا  المسؤولية الكاملة عن ية تتحملسرائيلاإل
  بحقّ   ي،سرائيلارتكبتها قوات االحتالل اإل  ا  انتهاك  441ق  إنه وثَّ اإلنسان    ن لحقوق ركز الميزامقال   −

بداية  الص منذ  غزة،  قطاع  بحر  عرض  في  الفلسطينيين  بيان  2022سنة  يادين  في  ذلك  جاء   .
تعقيب الأصدره   اع  ا  مركز،  االحتاللعلى  في  حب في    صيادين  6  تقال قوات  جنوبي القطاع  رفح  ر 
 2220.178/ 82/11 ، قبل أن تفرج عنهم مساء اإلثنين72/11/2220 األحد أخر من ليل وقت مت

الوزراء − رئيس  وحضور  اتفاقيت    الفلسطيني  برعاية  توقيع  جرى  اشتية،  النرويج.محمد  من  دعم   ي 
محط تأهيل  إلعادة  األولى  االتفاقية  قطاوتهدف  غرب  في  الكهرباء  تحويل  غز ة  من  ع  بدعم  ة، 

امم بقيمةلكة  لت  4.6تبلغ    لنرويج  فتهدف  الثانية  االتفاقية  أما  دوالر،  في مد   15زويد  مليون  رسة 
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وسيتمّ  الشمسية،  بالطاقة  في   القدس  المدارس  تأهيل  وإعادة  الصيانة  أجل  من  العائد  استخدام 
 179ي دوالر.القدس، بقيمة مليون  

سلهدم − ات  الضفة    708الحتالل  طات  في  فيها    ،بيةالغر منازل  خالالقدس  شرقيبما  سنة   ل، 
اإلنسانية   مكتب بحسب  وذلك    ،2022 الشؤون  لتنسيق  المتحدة  قوات  و   .( أوتشا )   األمم  اقتلعت 

نحو   وأحرقت  الضفة    13,130االحتالل  زيتون في  نفسهاشجرة  أبحاث   .خالل الفترة  وقال مركز 
ى لوإ   1967الحتالل اقتلع منذ عام  ن "افي بياٍن له، إ  ،سات العربيةالدراعية  األراضي التابع لجم

 180ي شجرة زيتون". ذا نحو مليون  يومنا ه
اإل  بدأ − األ  يسرائيل الجيش  الجيش  مع  مشتركة  عسكرية  "هجوما  مريكمناورات  تحاكي  على    ي 

  ظرالن  ت لفت  التي(،  11ية )كان  سرائيلاإل  النووية اإليرانية"، بحسب ما أفادت هيئة البث   المنشآت 
 181لة ذات قدرة نووية".أن تصبح دو ان من فت إلى "منع إير ت هد المناوراأن إلى 
 30/11/2022 ،األربعاء

المتحدة صوَّ  − لألمم  العامة  الجمعية  الفلسطينية،    ، تت  والمسألة  القضية  لنقاش  الخاصة  جلستها  في 
  في   75  حياء ذكرى النكبة الـ وعلى رأسها عقد جلسة رفيعة المستوى إل سطين،  لصالح أربعة قرارات لفل 

على  .  15/5/2023 القرار  صوَّ مؤيدا    ا  صوت  90وحصل  بينما  ضدّ   30تت  ،  بينها  دولة  من  ه، 
، في حين امتنعت  "إسرائيل"المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الواليات المتحدة و

ل  وقا  ."ة والشهادات ذات الصلةنشر المواد األرشيفي"حث القرار على  يو   صويت.دولة عن الت  47
المتحدة    "إسرائيل"  يرسف األمم  إردان:  لدى  بيوم  "جلعاد  الدولي  المجتمع  احتفل  إذا  تقول  ماذا 

 182. "تأسيس بلدك باعتباره كارثة؟ يا له من عار
محمود عباس االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، إلى عدم التعامل    يةفلسطينال   السلطةدعا رئيس   −

حكومة أي  بحلّ إسرائيل  مع  تعترف  ال  وادولتال  ية  الدولية،  الشرعية  أساس  على  التفاقيات  ين 
ونبذ  الموقَّ  واإلرهاب.عة،  س  عباس  وطالب   العنف  مع  عالقاته  بربط  الدولي  لطات  المجتمع 

اإلا وردّ سرائيلالحتالل  الجانب،  األحادية  األعمال  جميع  وبوقف  المبادئ  بتلك  التزامها  بمدى    ي 
 183ية المحتجزة.األموال الفلسطين

ياسة "السن  ، إيأمريكمع موقع  في مقابلة    ،هوالمكلف بنيامين نتنيا   ي سرائيلاإلراء  لوز رئيس ا  قال −
.. لقد سمعت في كثير من  .وبصراحة أنا  ،الرئيسية أو السياسة المهيمنة للحكومة يحددها الليكود 

والليبر  الديمقراطية  على  األخطار  )عن  الرهيبة  التوقعات  هذه  أي  األحيان  تتحقق  لم  لكن  الية(، 
ية اليهودية("، وقال  الدين  قوانين التلمود )التعاليم"حكمها  لن ت  "إسرائيل"بأن    نتنياهو  فأضاو   ".نهام

تماما  إن   مختلفة  الموضوع  هذا  حول  نظري  سنبقى  "وجهة  إننا  القول  يمكنني  تقدير.  أقل  على   ،
 184ظمات مجتمع المثليين". "لن نحظر وجود من  :قائال  واستطرد نتنياهو  دولة قانون".
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نا  يسرائيل اإليش  الج  لنأع − تجربة  إجراء  العتراض  عن  جديدة  بحرية  دفاعية  منظومة  على  جحة 
كروز صواريخ  بينها  هجومية،  التجربة    .Cruise  أسلحة  إن  االحتالل  جيش  قال  له،  بيان  وفي 

ن توسيع  داخل البحر، وستمكن سالح الجو م   عيدة المدى من تحاكي اعتراض صواريخ موجهة ب
 185ن جهة البحر. يخ م ار نطاق اعتراضه للصو 

حصيلة   − نوفمبر  ال  تشرينأظهرت  والتضييق    تصاعدا    2022ثاني/  القتل  وأعمال  االنتهاكات،  في 
 .آخرين  140فلسطينيين، واعتقل    ثالثةقتل جيش االحتالل    ، حيث تى الطرق على المقدسيين بش

البوصلة"  رتقري  ثقو و  "القدس  األقصى    تطرفا  م  3,744اقتحام    شبكة  المسجد  مدار على  ساحات 
سجود الملحمي التوراتي وترديد الصلوات بشكل علني جماعي ورفع  الشهر، تخللها أداء طقس "ال

 186.منها نفذتها جرافات االحتالل 11حالة هدم،  14س في مدينة القد  وُسجل ي".سرائيلالعلم اإل

تفع  لير   ي جنين شمالي الضفة الغربية،ي فسرائيل استشهد فلسطيني، األربعاء، برصاص الجيش اإل −
 187ساعة.  24ين خالل عدد الشهداء الفلسطيني 6إلى 

مع  هاتف  عبر الخالل مؤتمر    ،ي الخاص للشؤون الفلسطينيةمريكاأل  عمرو، المبعوث   أكد هادي −
، وتنفيذ اتفاقات مبادالت األراضي  1967الدولتين وفقا  لحدود    لصحفيين، التزام إدارة بايدن بحلّ ا

تد با لتحقيق  طريق  أفضل  والحري  ابير عتبارها  واالزدهار  لألمن  والعدالة  متساوية  قراطية  و الديمو ة 
سيادة وقابلة ذات  الشعب الفلسطيني في إقامة دولة    يين، مشددا  على حقّ ئيلسرالفلسطينيين واإلل

مع   بأمان  األ  ملمحا  ،  "إسرائيل"للحياة  القنصلية  فتح  إلعادة  زمني  جدول  فيمريكإلى  شرقي    ية 
مع ال والتفاوض  للشع  رسكونجالقدس،  اقتصادية  مساعدات  أنو ،  ب الفلسطينيلتقديم   إدارة   ذكر 

 188. "لممثل الخاص للشؤون الفلسطينيةا"منصب  ث عمل على استحداستبايدن 
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