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 اليوميات الفلسطينية 
 2023الثاني/ يناير  كانون 

 1/1/2023 ،األحد

فلسطيني من الضفة الغربية، بما    آالف   7اعتقلت    "إسرائيل"قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن   −
وأضافت مؤسسات   امرأة.  172و  ،طفالا   882من بينهم  ،  2022سنة  فيها القدس، وقطاع غزة خالل  
ونادي األسير، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان،  هيئة شؤون األسرى والمحررين،

حلوة وادي  السنوي:    ،القدس  -  ومركز  تقريرها  عام  "في  دموية،  2022إن  األعوام  أكثر  كان   ،
وقالت المؤسسات إنه    ."وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع السنوات العشر األخيرة

االحتال"  2022سنة  خالل   إدارية  2,409ل  أصدر  اعتقال  أن"أوامر  إلى  مشيرة  المعتقلين    ،  عدد 
 1.معتقالا إدارياا  850نحو يبلغ  اإلداريين  

للمسجد   اا اقتحام  250ذوا أكثر من  قال المختص في شؤون القدس زكريا نجيب إن المستوطنين نف   −
إلى   ،وزي تصريحات صحفية نقلتها حرية ني ف  ،وأشار نجيب .  2022  خالل سنةاألقصى المبارك  

  2.المرابطين والمقدسيين في القدس عملية اعتقال بحق   ألف ذ أكثر مني نف  سرائيلأن االحتالل اإل

اإلسرائيلية،   − للشرطة  العام  المفتش  إلى  برسالة  المزعوم  الهيكل  منظمات  ش بعثت   تايب يعقوب 
Yaakov Shabtai .ووجه محامي الحاخامية المركزية   ، شملت العديد من المطالب  Central Rabbinical 

السنهدرين  إلى    Sanhedrin  "مجلس  رسالة  تضم  تاي ب ش الجديد"،  الطلبات   ، مطلباا   11  ،  وتتمحور 
من  المزيد  الهيكل"  "منظمات  ومنح  األقصى،  المسجد  على  الكاملة  االحتاللية  السيادة  بفرض 

الم الصالحيات   ساحات  وفتح سجد في  اليهو   جميع   ،  أمام  الساعة  مدار  على  األقصى  د، أبواب 
ساحات  داخل  كنيس  والسماح  هوافتتاح  "األدوات   بأداء ،  وإدخال  التوراتية  والصلوات  الطقوس  كامل 

األقصى. المسجد  داخل  والقرابين"  االقتحامات   المقدسة  ساعات  تمديد  الهيكل"  "منظمات  وطالبت 
ات أيام  ، وفتح باب االقتحام المسجد اح بأداء كامل الشعائر التوراتية في ساحات  لألقصى، مع السم 

، وإنهاء مرافقة قوات الشرطة للمجموعات المقتحمة، وتركها تتجول بحرية كما بت أيضاا الجمعة والس 
"منظمات    تشاء.  أسمته  ما  وإعالن  إسالمية،  مناسبة  أي  في  اليهود  أمام  المسجد  إغالق  وعدم 

بـ  ب   "الحق  الهيكل"  األقصى  عن  اإلبعاد  وقف  مع  بالمسجد،  األديان  لجميع  اليهود،   حق  المتساوي" 
لسيطرة االحتالل أمام جميع اليهود )المحكمة تقع    وفتح باب كنيس المحكمة التنكزية الخاضع حالياا 

من خالل هذه    ، وكشفت "منظمات الهيكل" المزعوم   لشرطة(. ل لت إلى مركز  عند باب السلسلة وحو  
والطلبات على برامجها المستقبلية المتعلقة باألقصى،  الر  الثالث أجنداته   وعن سالة   ؛في األقصى  ا 

وهي التقسيم الزماني التام، والتقسيم المكاني بتخصيص كنيس داخل األقصى، والتأسيس المعنوي 
 3. للهيكل بأداء كامل الطقوس التوراتية فيه، وإدخال جميع "األدوات المقدسة" التوراتية إليه 



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

  2 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                     

" Otzma Yehudit  حزب "عوتسماه يهوديت ، من  Zvika Fogel  لجقال عضو الكنيست تسفي فو  −
  " إسرائيلـ"ن لإو   ،ي للضفة الغربية "دائم"سرائيلنتنياهو، إن االحتالل اإل حكومةالشريك في    ،الفاشي

أن   "جداا   يأمل  نه، إ FM 103-  أف أم  103  ل إلذاعةجمناطق في الضفة. وقال فو   " بضم  "حق  
واالستيطان، وآمل   لضم  من الدفاع عن حقوقها في األماكن التي يسمح لنا فيها با  إسرائيلتتمكن  
 4التعبير عن ذلك في المستقبل".  أن يتم  

العسكرية شعبة  رئيس    أشار − هيمانالسابق    Aman)أمان(    اإلسرائيلية   االستخبارات   Tamirتامير 

Hayman،    اإلى اإلالفشل  في    ، إيران  ضد    المركزيةية  سرائيلستراتيجية  عقوبات والمتمثلة  فرض 
مشد   لر اقتصادية  خطة  ووضع  عسكري  دة  وقال  أمريكدع  األمن  مدير  ،  هيماني.  دراسات  معهد 

، في مقابلة  في تل أبيب   The Institute for National Security Studies (INSS)  القومي اإلسرائيلي 
صحيفة   اHaaretzهآرتس  نشرتها  أن  تدرك  أن  الجديدة  الحكومة  "على  إن  الحالية  ال،  ستراتيجية 

لكنه  ،  خطورة التهديد النووي اإليراني"يدرك    " إسرائيل"اسي في  ليست ناجحة"، وأن المستوى السي
 5ال أتمكن من فهمه".  ،ستراتيجيةاوعدم مثابرة  ،بالتعامل معه، ويوجد حرج هائل يظهر اطمئناناا 

 2/1/2023 ،اإلثنين

فلسطين   − في  الجزيرة  مراسلة  االحتالل  عن  أفادت  قوات  برصاص  فلسطينيين  شابين  استشهاد 
خسرائيلاإل جنين(.  اللي  )غرب  دان  كفر  بلدة  مع    اقتحامها  اشتبكت  إنها  جنين"  "كتيبة  وقالت 

لقوات االحتالل باألسلحة  وأكدت أنها تصدت    ،أثناء اقتحامها بلدة كفر دان  في  يةسرائيل القوات اإل
 6يين.سرائيلالرشاشة والعبوات الناسفة، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة بين الجنود اإل

،  "يهودا األبدي"وتعني    ،Netzah Yehuda  نيتسح يهوداي نقل كتيبة  سرائيلحتالل اإلقرر جيش اال −
من الضفة الغربية إلى هضبة الجوالن، وذلك ، "Nahal Harediناحال حريدي "باسم  وُتعرف أيضاا 

واعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين، وفق ما ذكرت    ،في هذه الكتيبة  الجنود على خلفية عنف  
ه  اإل  آرتس.صحيفة  للجيش  الشمالية  المنطقة  قيادة  تحت  تعمل  الكتيبة  هذه  في  سرائيلوبدأت  ي 

 7.شهراا   11مدة هضبة الجوالن المحتلة، وسيبقى جنودها هناك ل
ريشون  ذكرت   − ماكور  السابقة العبرية    Makor Rishonصحيفة  الداخلية  وزيرة  شاكيد ي أيل   أن   ت 

Ayelet Shaked    شاس، رئيس حزب  لصالح الوزير الجديد أقرت قبل تركها مهام منصبها  Shas،  
درعي   مكافأةAryeh Deriأرييه  ال  ،  إلى  مستعمر لبعض  قيمتها  تصل  الضفة،  في  مليون    55ات 

 8.مليون دوالر( 15.5)نحو  شيكل

اإل − "المعهد  للديمسرائيل نشر  للمجتمع  Israel Democracy Institute  قراطيةو ي  السنوي  التقرير   "
، بينما النسبة  عاماا   20  ن   % من أفراد هذا المجتمع دون س60بين منه أن  وت،  2022  لسنةالحريدي  

مليون    1.28"  إسرائيل"وبحسب التقرير، فإن عدد الحريديين في    %.31هي    "إسرائيل"العامة في  



 2023 يناير /ثانيكانون ال _______________ _______________________________________

لدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة ل                 3                                                   

% من السكان. وتبلغ  13.3. ويشكل الحريديون  2009  سنةفي    ألفاا   750نسمة، بينما كان عددهم  
 9%.3.2هي  "إسرائيل"%، بينما النسبة العامة في 4ي بين الحريديين نسبة النمو السكان

في   − له  مقال  في  علي،  الحاج  أحمد  لبنان  في  المقيم  الفلسطيني  الكاتب  المدن ذكر  جريدة 
أن  اإللكترونية ُيدخلي الفلسطيني ،  لبنان  ون ن  دوالر    965  نحو   إلى  و مليون  حصر سنوياا؛    هايمكن 

الفل الفصائل  هي:  مصادر،  دوالر،    156سطينية:  بستة  إلغاثة  وكالة  و مليون  المتحدة  األمم 
 United Nations Relief and Worksوتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 

Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)  :190   ،دوالر   مليون 
المؤسسات داخل و الر،  مليون دو   60لسطينيون:  ح الفالسياو مليون دوالر،    375التحويالت المالية:  و 

 10مليون دوالر.  40المؤسسات الكبرى خارج المخيمات: و مليون دوالر،  144المخيمات: 

سيلفا  أكد   − دا  لوال  البرازيلي  لرئيس  Lula da Silvaالرئيس  الخاص  الفلسطينية  للمبعوث    السلطة 
ا رياض  الخارجية  وزير  عباس،  حف  لمالكي،محمود  تنصيب خالل  بالده    ،لبرازيلل  اا رئيس  هل  أن 

  ، الفلسطيني، وستعمل من أجل استعادة فلسطين حريتها واستقاللها  ستقف وبقوة مع نصرة الحق  
 11.  1967ضمن دولة ذات سيادة على حدود 

 3/1/2023 ،الثالثاء

األم  − وزير  اإلاقتحم  القومي  غفيرإالمتطرف  ي  سرائيلن  بن  باحات    Itamar Ben-Gvir  يتمار 
أن بن غفير    ،التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية  ، وأفادت إدارة المسجد   .المبارك  قصىمسجد األال

  12.هوأنه قام بجولة استفزازية داخل، ية خاصة مدججة بالسالحإسرائيل اقتحم األقصى بحماية قوات 

اقتحام   − أن  على  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  لألقصى  يتمار  إالمتطرف  أكدت  غفير  لة  محاو "بن 
ينذر   ،لمشاعر شعبنا الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية  واستفزازاا   ،بانة تمثل تصعيداا خطيراا ج

أهلنا  "غزة،  ع  قطافي ختام اجتماع لها في    ،ودعت فصائل المقاومة  ."بحرب دينية في المنطقة
تصعيد  إلى  المحتلة  الضفة  في  سا  والمقاومة  كل  في  االحتالل  مع  والمواجهة  حات االشتباك 

 13. "االشتباك دفاعا عن المسجد األقصى

رئيس   − الفوري   يةفلسطين ال  السلطةقرر  بالتحرك  نيويورك  بعثة فلسطين في  تكليف  عباس  محمود 
إلدانة   UN Security Councilالدولي    مجلس األمنو   United Nations (UN)  لمتحدةفي األمم ا

ال في  أعضاء  قبل  من  األقصى  المسجد  على  االعتداءات  ومجموعات  ووقف  اإلسرائيلية  حكومة 
 14ريخي والقانوني في القدس المحتلة.متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التا

في تصريح مكتوب،   Benjamin Netanyahu  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  الوزراءمكتب رئيس  قال   −
ي حماس  . لن تمل.إن نتنياهو "ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم دون تغيير في الحرم القدسي.

دسي في السنوات  الوضع الراهن، صعد الوزراء إلى الحرم الق  : "في ظل  جاء في التصريحو  لينا".ع
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األمن   وزير  فيهم  بمن  جلعاد    الداخلياألخيرة،  فإن [ Gilad Erdan]  ردانأ)األسبق(  لذلك،   .
 15االدعاء بحدوث تغيير في الوضع الراهن ال أساس له". 

القائم مع احترام   إن "الواليات المتحدة تؤيد بحزم الحفاظ على الوضع  ية قالت الناطقة الرئاسية األمريك  −
سة في القدس".  أن "أي خطوة أحادية الجانب تعر ض للخطر الوضع  الناطقة  وأضافت    المواقع المقد 

  ، Ned Price  الخارجية األمريكية نيد برايس   بلسان المتحدث  من جانبه، قال    القائم هي غير مقبولة". 
م  تصريح  الو في  إن  بن نفصل  خطوة  بعد  للغاية"  "قلقة  المتحدة  واشنطن    اليات  أن  وكشف  غفير. 

 16أجرت "محادثات مباشرة اليوم مع ممثلين لمكتب رئيس الوزراء )اإلسرائيلي( بشأن هذه الزيارة". 
ير في إجراءات تعيين  − ر مجلس الوزراء األردني الموافقة على السَّ موظَّف في دائرة أوقاف    مئة   قر 

القر   .القدس إن  المجلس  القدس، وقال  أوقاف  لدائرة  المستمر   األردني  عم  الدَّ إطار  في  يأتي  ار 
وجهوده المبذولة لرعاية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة في القدس، وفي إطار  

سات.  17الرعاية والوصاية الهاشميَّة على المقدَّ
اقتحام قوات االحتالل مخيم الدهيشة، جنوب بيت    الل ، خ عاماا   15  ، لطفل آدم عصام عياد استشهد ا  −

  شهيداا   224ذكر أن  يُ   إلى ثالثة.   2023  سنة   وبارتقاء الطفل عياد، يرفع عدد الشهداء منذ بداية   لحم. 
 18من محافظة جنين.   شهيداا   59، بينهم  2022  سنة   خالل ارتقوا برصاص قوات االحتالل  

، لمتابعة قرار الجمعية  ودولياا   ين محلياا ين قانوني  ريق  تشكيل ف  ،أعلن وزير الخارجية رياض المالكي −
ي إلى  سرائيلإحالة ملف االحتالل اإل  United Nations General Assembly  العامة لألمم المتحدة

الدولية   العدل  الهولندية  International Court of Justiceمحكمة  الهاي  فتوى  في  إلصدار   ،
إلذاعة "صوت فلسطين"، إن الدائرة القانونية في األمم    حديث في    ،وقال المالكي  قانونية بشأنه.

تجهي على  تعمل  مشيراا   زالمتحدة  الدولية،  العدل  محكمة  إلى  رفعه  المقرر  دولة    الملف  أن  إلى 
 19الزمة الستكمال الملف.فلسطين ستوفر لها كل المعلومات ال

اإلقال   − الحكومة  مهدداا سرائيلرئيس  نتنياهو،  بنيامين  "سن  ية  بشكلأنه  منع    عمل  أجل  من  أوسع 
تموضع إيراني عسكري في سورية وأماكن أخرى، ونحن موحدون من أجل توسيع دائرة السالم، 

واليتها لم تنجح في توسيع دائرة السالم. ونحن عازمون على تعميق    المنتهيةومة  سفي فإن الحكوأل  
 20عربية.اتفاقيات السالم الموجودة وإضافة اختراقات طرق تاريخية" مع دول 

سقطوا في مواجهات مع   3، بينهم  2022  سنة ي خالل  سرائيلاالحتالل اإل  جيشفي    جندياا   44تل  قُ  −
ماتوا منتحرين، بحسب المعطيات التي أوردتها شعبة   14طينيين في الضفة الغربية، ومقاومين فلس

للجيش. التابعة  العاملة  أحرونوتولفتت    القوى  يديعوت  ر عب  ،Yedioth Ahronoth  صحيفة 
هو األعلى    2022  سنة  يين القتلى خاللسرائيل إلى أن عدد الجنود اإل  النظر  ،موقعها اإللكتروني

في    43و  ،جندياا   55ي مقتل  سرائيلل الجيش اإلسج    2017  سنةشيرة إلى أنه في  ، م 2017  سنةمنذ  



 2023 يناير /ثانيكانون ال _______________ _______________________________________

لدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة ل                 5                                                   

  سنةخالل    ياا إسرائيل   جندياا   158كشفت المعطيات الرسمية عن إصابة  و   . 2019في    27، و2018
 21بجروح وصفت بـ"الخطيرة".  2022

الخارجي − وزير  اإلقال  كوهين ي  سرائيل ة  عالقات    Eli Cohen  إيلي  العربية   " إسرائيل"إن  مع الدول 
على  الموق   إبراهيم "عة  األمن  "  Abraham Accord  اتفاق  تعزيز  في  كبير  بشكل  أسهم  للتطبيع 

 ،الدول )اإلمارات تلك  مع    "إسرائيل"ي أن عالقات  سرائيلوأضاف الوزير اإل  .واالستقرار اإلقليميين
 2022.22خالل سنة مليار  2.85 والمغرب( تمخضت عن تجارة قيمتها ،لسودانوا ،والبحرين

المقاومة   ونوعياا   ملحوظاا   تصاعداا   2022  سنة   تشهد − أشكال  والمسلحة  الفلسطينية   في   الشعبية 
، مقتل " ُمعطى فلسطين " معلومات  مركز  رصد  في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث  

، جراء تنفيذ 2022  سنةآخرين، خالل    525أكثر من    إصابة من الجنود، و   ، معظمهم إسرائيلياا   31
من   و  848منها    ؛مقاوماا الا  عم   12,188أكثر  نار،  إطالق  محاولة   37عملية  أو  طعن  عملية 

و  د   18طعن،  دع عملية  محاولة  أو  واحدة. عس  مزدوجة  تفجير  لعملية  إضافة   غت بل و   س، 
عملية إلقاء زجاجات حارقة،   356عملية، إضافة إلى    222بوات ناسفة  لقاء أو زرع عإ عمليات  

و   127و  نارية،  مفرقعات  إلقاء  في   65عمليات  عسكرية،  وأماكن  وآليات  منشآت  حرق  عملية 
شهدت الضفة و   عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات االحتالل.   187حين كان هنالك  

إ   3,849 حجاعملية  و لقاء  ومقاوم  1,365رة،  مستوطنين،  اعتداء  ومسيرة شعبية،   525ة  مظاهرة 
وشهدت محافظات جنين ونابلس والخليل أعلى وتيرة في عمليات   مواجهة بأشكال متعددة.   4,565و 

 131.23و  ، 382و   ،445ما عمليات إطالق النار، حيث بلغت على التوالي المقاومة المؤثرة ال سي  

 4/1/2023 ،األربعاء

وزعماء   − لقادة  بعثها  ُمذك رة  في  هنية،  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  طالب 
وأكد بيان صادر عن الحركة    ومسؤولين عرب ومسلمين للتحرك من أجل "إنقاذ" المسجد األقصى. 

فلسطين، وعلى رأسها  يهدد مقدساتنا في    اا داهم   اا "نود أن نضع أمامكم خطر  : أن هنية قال في المذكرة 
ت  مع  األقصى،  أعمالها". المسجد  المتطرفة  اليمينية  الصهيونية  الحكومة  أن    ول ي  هنية  ورأى 

التصريحات العنصرية التي أطلقها بن غفير ُتظهر نية االحتالل بحكومته المتطر فة لما يسم ى فرض  
ير ال يمكن السكوت  هذه المستجدات بأنها تطور خط   هنية   ووصف   السيادة على المسجد األقصى. 

 24من انفجار مواجهة جديدة في فلسطين ُتلقي بارتداداتها على المنطقة.   اا ذ ر نه أو القبول به، مح ع 
الشرقيين    المؤسسة   رئيس قال   − لليهود  السفاردي " الدينية  إل   Sephardi  الحاخام  ،  " سرائيل الرئيسي 

تمار  إي ي  سرائيل الة احتجاج إلى وزير األمن القومي اإل إنه بعث برس   Yitzhak Yosef  يوسف   إسحق 
بن غفير، وطلب منه االنصياع لتعليمات الحاخامية الرئيسية، وعدم تكرار اقتحام المسجد األقصى. 

الرسالة:   في  )اقتحام "وجاء  الجبل  إلى  الصعود  حظر  خطورة  من  التحذير  واجبي  من  بأنه  أشعر 
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إلى جبل مية الرئيسية االمتناع في المستقبل عن الصعود  األقصى(، وأن أطلب منك باسم الحاخا 
في  وزيراا  تعيينك  بعد  وخصوصاا  عليه،   ." إسرائيل دولة    الهيكل،  الهجوم  هذا  غفير  بن  رفض  وقد 

"، الناطقة باسم حزب Yated Ne'eman  "ييت د نئمان  ونشرت صحيفة  . " تكرار الزيارة " وأعلن أنه ينوي  
هتوراة  تكتل    ، "Degel HaTorah  "ديغل  يشكالن  اللذين  الحزبين  أحد  الت و وهو  يهدوت )   وراة يهود 

األشكناز  United Torah Judaism (Yahadut Hatorah)(  هتوراة  اليهود   ،Ashkenaz  للمتدينين 
 25".استفزازاا خطيراا ال ضرورة له " انت فيه تسلل بن غفير إلى األقصى، واعتبرته  د مقاالا افتتاحياا،  

ية إلحداث  سرائيلاإل  عن خطة الحكومة  Yariv Levin  ي، ياريف ليفينسرائيلأعلن وزير القضاء اإل −
 المحكمة العلياي، والتي تهدف إلى تقليص صالحيات  سرائيلتغييرات جذرية في جهاز القضاء اإل

يسن  Supreme Court of Israelاإلسرائيلية   قوانين  إبطال  من  منعها  ذلك  في  بما  ا،    لكنيست ها 
Knesset  .26أو استخدام "حجة عدم المعقولية" إللغاء قرارات حكومية 

واللوثرية   ،"Protestantism  مقبرة "البروتستانتية   باقتحامطنون  مستو قام   −   التابعة للكنيسة "اإلنجيلية 
Evangelical Lutheran Church،"    صلبان  في جبل صهيون، في مدينة القدس المحتلة، وتحطيم

أن    قبراا   30وشواهد   يرجح  الذي  حلوة،  وادي  معلومات  مركز  أفاد  ما  بحسب  عليها،  والمشي 
نُ االع  وتدنيسها  المقبرة  على  األسبوع الحاليف  تداء  مطلع  وث    ووفقاا   ،ذ  في لما  المراقبة  كاميرات  قته 

 27المقبرة، ومصدر رفيع من الكنيسة. 
سلطات  سلَّ  − جثمان  سرائيل اإل   االحتالل مت  المدنية  للشؤون  العامة  الهيئة  لطواقم  الشهيد ي  أشرف  ي ي  ن 

.  ين ما يقارب العام    ا هم اني بعد احتجاز جثم  ؛ ة حلحول هلسة من بلدة السواحرة، ومحمد عمرو من مدين 
جثامين   احتجاز  االحتالل  سلطات  االحتالل    فلسطينياا   شهيداا   118وتواصل  برصاص  استشهدوا 

 28في مقابر األرقام.   محتجزاا   شهيداا   253ا يزال أكثر من  م ، بينما  2016  سنة وداخل سجونه منذ  
ي ومستوطنيه،  سرائيل ؤيد شعبان إن جيش االحتالل اإل قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان م  −

 2022.29سنة  خالل    المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات   اعتداء بحق    8,724ذوا  نف  

اإلنسان في تقرير إحصائي له أن عدد الشهداء في قطاع غزة جر اء    لحقوق أعلن مركز الميزان   −
، بلغ 2022  سنةوحتى    2000  سنةية منذ  سرائيلاإلاستهدافهم بصواريخ طائرات االستطالع الحربية  

في حين بلغ عدد المنازل السكنية التي لحقت بها    يدة.س   86طفالا، و  378، بينهم  شهيداا   2,146
  30منزالا. 332,3أضرار جراء استهدافها بصواريخ طائرات االستطالع 

إلى   − غزة  قطاع  سكان  تعداد  نهاية    2,375,259وصل  حتى  إحصائية  وف،  2022  سنةنسمة،  ق 
وأظهرت اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة العامة    ارة الداخلية في قطاع غزة.سنوية صادرة عن وز 

بلغ    لألحوال الذكور  عدد  أن  بالوزارة،  عدد  50.7بنسبة    ،نسمة  1,204,986المدنية  بلغ  فيما   ،%
 31%. 49.3نسمة، بنسبة  ,273,1701اإلناث 
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األمينقال   − باسم  المتحدث  االعام    نائب  حقلألمم  فرحان  مؤتمر Farhan Haq  لمتحدة  خالل   ،
دعوة   "نجدد  لألقصى:  غفير  بن  اقتحام  حول  الصحفيين  أسئلة  على  رداا  نيويورك،  في  صحفي 

إلى الحفاظ على الوضع الراهن في األماكن    [António Guterres]   أنطونيو غوتيريش األمين العام  
االمتناع عن الخطوات    إلى  ، داعياا اشمية"نية الهة األرد المقدسة تماشياا مع الدور الخاص للمملك

 32التي من شأنها تصعيد التوتر في األماكن المقدسة وحولها.
، بزيادة  2022مليار دوالر، في سنة    3.2المصقول إلى "إسرائيل" نحو    األلماسبلغ صافي واردات   −

بسنة  9بنسبة   قياساا  تقريباا  بيان  %2021  وفق  األلماس  ،  مديري ة  عن  الكريمة صادر  واألحجار 
والصناعة    Diamonds, jewelry and precious stonesرات  والمجوه االقتصاد  وزارة  في 

، 2022مليار دوالر في سنة    3.85اإلسرائيلية، بالمقابل بلغ صافي تصدير الماس المصقول نحو  
ئيل"  ات الماس الخام إلى "إسرا. وبالمجمل، بلغ صافي وارد 2021% عن سنة  5.5بزيادة تقارب  

. وبلغ 2021% تقريباا مقارنة بسنة  10.5، بانخفاض قدره  2022مليار دوالر في سنة    1.82نحو  
% تقريباا مقارنة  15، بانخفاض قدره  2022مليار دوالر في سنة    1.52تصدير الماس الخام نحو  

ن في  شركاء "إسرائيل" التجاريي . وبحسب بيان المديرية، كانت اإلمارات واحدة من أهم  2021بسنة  
 2022والماس الخام بشكل خاص، مع زيادة التجارة المشتركة خالل سنة    مجال الماس بشكل عام

  مليون  234نحو   2022؛ حيث بلغت صادرات الماس الخام إلى اإلمارات خالل سنة 2021مقارنةا بسنة 
نحو   يشكل  ما  وهو  العامة  15.5دوالر،  "إسرائيل"  صادرات  من  وبالمقاب%  الخام.  الماس  ل،  من 

مليون دوالر من اإلمارات   188نحو    2022ام إلى اإلمارات خالل سنة  بلغت صادرات الماس الخ
سنة   نحو  2021خالل  ل  تشك  والتي  الخام.  10.4،  الماس  من  "إسرائيل"  صادرات  إجمالي  من   %

مارات إلى "إسرائيل"،  مليون دوالر من الماس الخام من اإل  283، تم  استيراد نحو  2022سنة  وفي  
ل نحو  وه % من إجمالي واردات "إسرائيل" من الماس الخام. في حين، تم  استيراد  15.5و ما يشك 

% من  11.8، أي ما يعادل  2021سنة    خاللمليون دوالر    244الماس الخام من اإلمارات بنحو  
 2021.33إجمالي الماس الخام المستورد لـ"إسرائيل" خالل سنة 

 5/1/2023 ،الخميس

االحتال − اإلأفرجت سلطات  دام  سرائيلل  اعتقال  بعد  كريم يونس،  األسرى،  وعميد  المناضل  ي عن 
دت سلطات االحتالل تركه في وتعم    بعد أن مضى مدة محكوميته.  ، من سجن هداريم  ،اا عام  40

"رعنانا بمدينة  يسمى  بما  الشوارع  المحتلة  أحد  األراضي  في  أمام   .1948  سنة"  من  يونس  وقال 
"شعبنا بأكمله يستحق كل تعظيم سالم... وأسرانا يدعون  :  وهو باألسر  يه اللذين توفياي والد  قبر  

سنة أخرى من    40"لدينا استعداد لتقديم    ، مشدداا على أنه للوحدة الوطنية ألنها قانون االنتصار"
 34والعطاء موجودة لدى كل األسرى".  أجل حرية شعبنا وهذه العزيمة
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خالل حفل إشهار كتاب    ،شيخ صالح العاروري قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ال −
كل    الحافالت " عن  اإلفراج  حتى  الجنود  أسر  عن  نتوقف  "لن  سالمة:  حسن  لألسير  تحترق" 

ونحن   الحركة  أسرانا،  أن  على  مشدداا  القضبان"،  خلف  فلسطيني  أسير  هناك  دام  ما  مقصرون 
أولوياتها. رأس  على  وتحريرهم  األسرى  قضية  "اقائالا   وأضاف  تضع  من  لمقا:  رصيد  لديها  ومة 

 35جنود االحتالل، وسيزيد هذا الرصيد كما وعدت المقاومة، وسنحرر أسرانا مهما كان الثمن". 
قدت في مدينة نيويورك، لمناقشة  التي عُ   ،في جلسته الطارئة  ،أجمع أعضاء مجلس األمن الدولي −

ي إيتمار  سرائيل ن القومي اإلللوضع الراهن في القدس"، على إدانة إقدام وزير األم   إسرائيل"انتهاك  
المنطقة  دوا التأكيد على ضرورة تحقيق السالم في  بن غفير، على اقتحام المسجد األقصى، وجد  

األمين العام  وقال    عة.الدولتين، ووفقاا لقرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات الموق    على أساس حل  
في الهادئ  المحيط  ومنطقة  وآسيا  األوسط  للشرق  المتحدة    المساعد  خياري األمم    Khaled  خالد 

Khiari   ُي االقتحام  إ  د  عإن  إلى  تؤدي  عنف  أحداث  باشتعال  ينبئ  قد  ونؤكد  استفزازاا  الدماء،  راقة 
على دعوة األمين العام لوقف كل ما يسهم في تأجيج أعمال العنف والحفاظ على الوضع القائم  

 36ودور األردن في القدس.
يع اإلجراءات القانونية التي  محمود عباس "إننا سنستمر باتخاذ جم  يةفلسطين ال  السلطةقال رئيس   −

على إجراءات   الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد    الشرعيةتتيحها لنا  
اجتماع    خالل،  قائالا   وأضاف  ية التي بدأت طالئعها باقتحام المسجد األقصى".سرائيلالحكومة اإل

التنفيذية   التحرير  اللجنة  هللابلمنظمة  سنب   :رام  يتعلق  "نحن  فيما  سواء  القضايا،  هذه  كل  حث 
وليس هناك ما نخفيه، بأن    ية ألنه ليس سراا مريكية أو فيما يتعلق بالحكومة األسرائيلبالحكومة اإل

 37ية". مريك ية هي اإلدارة األسرائيلمن يقف وراء السياسة اإل

اإل − الدفاع  وزارة  بيان   ،يةسرائيل أعلنت  ا  في  بطول  لها،  جدار  بناء  في  البلدات   4.6لشروع  في  كم 
 38ية المحاذية لقطاع غزة للحماية من النيران المضادة.سرائيلاإل

واألمنية    المصغر الوزاري  المجلس  بحث   − السياسية  عقوبات   ( Cabinet  كابينت) للشؤون  فرض 
الفلسطينية السلطة  إ  ،على  للرد  في  تأتي  العا  جراءات  الجمعية  اعتماد  المتحدة  على  لألمم  مة 

قراراا باألغلب  لالحتالل    ية،  القانونية  اآلثار  بشأن  الدولية،  العدل  محكمة  من  قانونية  فتوى  يطلب 
الفلسطينية.سرائيلاإل لألراضي  البث    اإلسرائيلية   العامة   11القناة  وأفادت    ي  لهيئة  التابعة 

)مكان(  "تتركز  Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan)  اإلسرائيلي  قد  العقوبات  أن   ،
وليس على الفلسطينيين، في محاولة لتجنب التصعيد، وقد تشمل   ،على قيادة السلطة الفلسطينية"

من المسؤولين الفلسطينيين"، وفي محاولة لتقييد   [ VIPفي آي بي ]   الـ العقوبات "سحب تصاريح  
 39. 1967 سنةالمحتلة  حركتهم خارج المناطق
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  أعلى معدل انتهاكات إسرائيلية بحق    ت شهد   2022  أن سنة ين "ُمعطى"  مركز معلومات فلسط ذكر   −
مركز  ال ق وث  و  األربع األخيرة.  سنوات القدس، بالنظر لل ، بما فيها شرقي الفلسطينيين في الضفة الغربية 

االحتالل والمستوطنين،    قوات واالنتهاكات التي ارتكبتها  انتهاكاا، شملت جميع أنواع الجرائم    35,520
قت  للمناز من  وهدم  واعتقال  وإبعاد  واعتداءات    ، ل ل  الممتلكات،  ومصادرة  لألراضي  لتجريف  إضافة 

الصحي   استهدفت  والقطاع  التعليم  طفالا،    45بينهم  اا،  فلسطيني   176ورصد المركز استشهاد  .  قطاع 
غ  ، فيما بل 2021  خالل سنة ادل تقريباا ضعف الشهداء الذي ارتقوا  مسنين، ما يع   أربعة نساء، و   سبع و 

، بينهم أطفال  معتقالا   6,551وبلغ عدد المعتقلين في سجون االحتالل  .  جريحاا   8,757رحى  عدد الج 
محررون  وأسرى  المستوطنين    . ونساء  اعتداءات  بلغت  إطالق    1,512فيما  عمليات  وعدد  اعتداءا، 

  ات للمسجد االقتحام   ووتيرة تزايدت حدة  و   اعتداءا.   2,970حتالل ومستوطنيه  النار التي نفذها جنود اال 
، في انتهاكات هي  55,545إلى    األقصى ، ليصل مجموع المقتحمين للمسجد  سنة ال األقصى خالل  

األقصى   والمسجد  القدس  عن  المبعدين  عدد  بلغ  المركز،  ووفق  واألعلى.  مبعداا،   131األسوأ 
  في القدس  هدمها   ، فيما بلغ عدد المنازل التي تم  معتقالا   1,890دس إلى عدد المعتقلين في الق   ووصل

اعتداء على دور    332وجرى رصد    . منزالا قد تم  هدمها في الضفة الغربية   253، من أصل  منزالا   88
شد   الذي  الوقت  في  والمقدسات،  عدد  العبادة  ليصل  اإلبراهيمي،  المسجد  على  الخناق  االحتالل  د 

ع  االعتداء  إلى  مرات  األك   كانت و   مرة.   47ليه  هللا،  ورام  والقدس  نابلس  تعرضاا محافظات    ثر 
 40على التوالي.   انتهاكاا   4,487و   ، 5,363و   ، 8,286لالنتهاكات اإلسرائيلية بواقع  

الجنوب  − في  التحقيق  قاضي  مراس   اللبناني  أك د  خالل  النار  إطالق  أن  حمدان  في  حسن  تشييع  م 
ى إلى سقوط ضحايا وجرحى، لم يكن وليد الذي  ، و 12/12/2021مخي م برج الشمالي في   قرار   أد 

لم يثبت وقوع إطالق نار من  جهة حزبية منظ مة، ال حركة حماس وال حركة فتح، وأنه    من أي  
، ميالد الحسن  وإبراهيمحمدان إلى اعتبار أفعال أشرف رفعات دحويش،    وخلص   .حماسعناصر  

لجنايت  و  مؤل فاا  منعم،  ذيب  وفادي  شحادي،  موسى  محم د  قصداا،  ربيع  القتل  ومحاولة  القتل  ي 
 41حاكمة أمام محكمة الجنايات في الجنوب.وأحالهم على الم

أثبتت أن    أن التحقيقات التي أجرتها في الميدان فلسطين    -  للدفاع عن األطفال   العالمية الحركة  أكدت   −
األطفال الفلسطينيين، في ظروف قد    ي "تلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد  سرائيل قوات االحتالل اإل 

إن قوات االحتالل    لها،   في بيان   ، وقالت الحركة   أو القتل العمد". ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء  
الفلسطينيين"   األطفال  استهداف  في  تشكيلهم من  رغم  بال "ماضية  لحظة    عدم  الجنود  على  خطر  أي 

  طفالا   53فلسطين أن قوات االحتالل قتلت    -  للدفاع عن األطفال   العالمية الحركة  وذكرت    استهدافهم. 
 42قطاع غزة. في    17القدس، و شرقي  بما فيها    ، في الضفة الغربية   36، منهم  0222  سنة خالل    فلسطينياا 

 ، سنة آالف    3مت السلطة الفلسطينية من الواليات المتحدة قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى نحو  تسلَّ  −
الجانب   بين  للتعاون  نوعها  من  األولى  هي  سابقة  في  الُمهربة.وذلك  اآلثار  استعادة  مجال  في   ين 
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عبار   ت ل ا ق و  القطعة  إن  معايعة  روال  الفلسطينية  واآلثار  السياحة  لمستحضرات وزيرة  "أداة  عن  ة 
 43قبل الميالد".  800-700شورية  آل التجميل ُتستخدم لوضع البخور عليها، تعود للحضارة ا 

 6/1/2023 ،الجمعة

واألمنية    المصغر الوزاري  المجلس  ر  قرَّ  − السياسية  جد   (كابينت) للشؤون  عقوبات  على  فرض  يدة 
، خصوصاا التوجه إلى  "إسرائيل"  نشاطها الدولي السياسي ضد  ة الفلسطينية، عقاباا لها على  السلط

وقال .  هذه العقوبات  ونشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائمة تضم    محكمة العدل الدولية.
رد   هي  العقوبات  هذه  إن  نتنياهو  على  إسرائيلفعل    مكتب  الفلسطينيي "ي  حرب  قرار  بخوض  ن 

. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق  إسرائيلدولة    ية وقضائية ضد  سياس
 44."وسترد  عليها كلما استدعى األمر ذلك

  أنه ماض    ،Twitter  في تغريدة عبر تويتر  ،إيتمار بن غفير  اإلسرائيلي  أعلن وزير األمن القومي −
ى المتهمين بقتل أو محاولة قتل  عقوبة اإلعدام على األسر   ه باتجاه تبني قانون يفرض في مخطط

"زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة للتأكد من أن    قائالا:  بن غفير  وأضاف  يين.إسرائيل 
 45الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة". 

دولة    14م، في  سة شاملة للرأي العا" البريطاني؛ إن دراJewish News  "أخبار يهودية  قال موقع −
االحتالل، التطبيع مع  شأن  بو   .ـ"إسرائيل"عربية، أظهرت أن الغالبية العظمى تعارض االعتراف ب

  %84مع عدد من الدول التي شملها االستطالع، مثل اإلمارات والمغرب والبحرين والسودان، فإن 
 46."إسرائيلـ"مستطلعين يعارضون اعتراف بلدانهم بمن ال

 7/1/2023 ،السبت

اإلحذَّ  − الحكومة  توجه  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تنفيذ  سرائيلرت  إلى  تهجير  "ية  عملية  أكبر 
الغربية  الضفة  في  وكا"جماعية  ونقلت  عن  .  األلمانية  األنباء  عن  "لة  للدفاع  الوطني  المكتب 
ية الجديدة سرائيلمة اإل، إن الحكو له  في بيان  ،، التابع للمنظمة قوله" األرض ومقاومة االستيطان

تجمعاا    28تستعد إلخالء وتهجير سكان ثماني قرى من مسافر يطا في الخليل، وذلك من أصل  
في يقطن    .هاسكنياا  البيان،  في    1,800وحسب  على    28فلسطيني  يطا،  مسافر  في  سكنياا  تجمعاا 

حياة ومحاوالت  حرمانهم من أبسط مقومات ال  في ظل    (، 2كم   30)   ألف دونم  30مساحة تزيد على  
 47ي المستمرة لترحيلهم. سرائيل الجيش اإل

 48يامين نتنياهو الجديدة.بسياسات حكومة بن  يين في تل أبيب تنديداا سرائيلتظاهر آالف اإل −
 8/1/2023 ،األحد

على المسجد  الفلسطينية   األوقاف أصدرت وزارة   − انتهاكات االحتالل  لواقع  ، تقريرها السنوي 
خالل    وسائر ،  ي اإلبراهيم   سجد والم   األقصى  العبادة  د  .  2022  سنة دور  صع  االحتالل  فقد 
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المس و والمستوطن  على  اعتداءاتهم  من  تجاوزت    األقصى جد  ن  التي  االقتحامات  بعدد  سواء 
  ألف مستوطن، إضافة ألكثر من   48  بأعداد المقتحمين الذين تجاوزوا الـ م  ، أ اقتحاماا   262

اإلبراهيمي،    سجد وفي الم   القديمة.   بلدة وال   األقصى   استهدفت مخططات تهويدية خطيرة  ستة  
اإل  االحتالل  األذان  سرائيل منع  رفع  الفتاا   10وأغلقه    ، وقتاا   613ي  النظر أيام،  أن      إلى 

 49. مسجداا   24م من اعتداءاته التي تجاوزت الـ  سل  المساجد األخرى لم ت  
اإل − الوزراء  رئيس  اسرائيلمنع  على  صرامة  أكثر  عقوبات  فرض  نتنياهو  بنيامين  لسلطة  ي 

إضعافها بطريقة قد تؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف،    الفلسطينية؛ خشية أن يقود ذلك إلى
وبطاقات   تصاريح  وسحب  فلسطينية  أموال  بمصادرة  حالياا  بي " الـ واكتفى  آي  مسؤولين    " في  من 

ل فريقاا ضيقاا إلدارة األمر. ي إن  يلسرائ اإلصحيفة يديعوت أحرونوت  وقال موقع    فلسطينيين، وشك 
حك في  لوزراء  طلبات  عارض  ضد  نتنياهو  صرامة  أكثر  بإجراءات  أنه    ومته  موضحاا  السلطة، 

 50يجب التصرف بحذر حتى ال تنهار السلطة الفلسطينية.
من    ، في آي بي   ،سحبت بطاقة الشخصيات المهمة  "إسرائيل"قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن   −

 51رض عقوبات على السلطة الفلسطينية.لقرارها ف وزير الخارجية رياض المالكي، تنفيذاا 

مليون   139مرسوماا لحجب    Bezalel Smotrichبتسلئيل سموتريتش    ي سرائيلاإلالمالية    وزيروق ع   −
من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية وتحويلها من ق ب له  مليون دوالر(    39.5نحو  شيكل )

الفلس الهجمات  قتلى  عائالت  كجزء  إلى  العقوبات  طينية،  الفلسطينية    ضد  من  السلطة  إجراءات 
على سؤال عم ا إذا كان يشعر بالقلق من    اا عل ق م  ،سموتريتشوقال    ."إسرائيل"  القانونية الدولية ضد  

الفلسطينية:   السلطة  انهيار  إلى  الخطوة  هذه  تؤدي  تشج ع  "أن  الفلسطينية  السلطة  دامت  ما 
 52. "ار وجودهاعنياا باستمر اإلرهاب وهي عدو، فأنا لست م

قياديين  ثالثة    بإلغاء تصاريح دخول   قراراا   Yoav Galant  االنت ج ف  آ يو ي  سرائيل أصدر وزير الدفاع اإل  −
واجتمع القياديون محمود العالول    كريم يونس.   المحرر   األسير الفلسطيني بعدما زاروا    ، في حركة فتح 

  53عقب اإلفراج عنه.   ، س مع يون   ، وعزام األحمد وروحي فتوح 
وز  − ر  األمقر  القومي  ير  الكنيست  اإلسرائيلي  ن  أعضاء  زيارات  تقليص  غفير  بن   لألسرى إيتمار 

أن    " The Times of Israelل  تايمز أوف إسرائي ذا  " صحيفة  موقع  وأوضح    في سجون االحتالل. 
، أبلغه من خاللها Amir Ohanaانا  أمير أوح بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست  

 54ديد.السابق، وكذلك كشف له عن اإلجراء الج أنه ألغى اإلجراء  
 9/1/2023 ،اإلثنين

انهيار السلطة بات وشيكاا، بعد سلسلة    شتية من أن سيناريواذ ر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد  ح −
اإل الحكومة  فرضتها  التي  العقوبات  اقتطاع  سرائيلمن  قرار  آخرها  عليها،  شيكل    139ية  مليون 
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في حديث مع صحيفة    ،شتيةاوقال    ائدات الضرائب الفلسطينية.ن ع( م مليون دوالر  39.5نحو  )
في المستوطنة إلى جانب عزل مدينة   لنقرأ الخريطة بشكل واضح، زيادة البناء"هآرتس العبرية:  

مناطق ج، واآلن جاء دور تدمير السلطة، هذه هي الخطة التي تعمل    القدس عن الضفة وضم  
ن مجموع االقتطاعات المتعلقة  ، إلحكومةلجلسة    خالل  ،شتيةا  قالو   . "بناءا عليها  إسرائيلحكومة  

  سنة منذ بداية    (مليون دوالر  569.5نحو  )  شيكلمليار    2حو  نبمخصصات األسرى والشهداء بلغ  
، وبلغ مجموع االقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره  2022  سنةلغاية نهاية    2019

حكومة  أنوأشار إلى  فقط. 2022 سنة عن (مليون دوالر 455.5 نحو) شيكلمليار  1.6ما يقارب 
مجموعه   ما  دوالرملي  99.65نحو  )  شيكلمليون    350االحتالل اقتطعت  عمولة   سنوياا   (ون  بدل 

لنا،   وتحويلها  المقاصة  من  لنا  المستحقة  أموالنا  على  و لتحصيل  المرتبة  مستحقاتنا  تحتجز  أنها 
 55.(مليون دوالر 284.7نحو ) شيكلبلغت أكثر من مليار  ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي

التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن سلطات االحتالل نقلت األسير   اللجنةقال أمين سر   −
و البرغوثي  نفحة.   أسيراا   70مروان  معتقل  في  المشدد  العزل  إلى  هداريم  معتقل  زنازين  من    آخر 

بيانبدورها،   في  فتح  حركة  سيجابإ ،  لها  قالت  األسرى  ومعه  البرغوثي  اإلجراءات ن  هذه  هون 
 56القمعي ة بإرادة ال تلين، مبينة أن الحركة األسيرة متوحدة أمام إرهاب االحتالل وقمعه.

القدس   − سرايا  عمليات    -أكدت  عدة  عن  المسؤولية  األقصى،  شهداء  وكتائب  برقين،  مجموعات 
نف   المجاهدين  نوعية  الحدو ذها  الشريط  امتداد  العلى  واألراضي  جنين  بين  وقالت   محتلة.دي 

ن العمليات تنوعت وانفردت وكانت على امتداد الشريط إ في أول ظهور لها،    ،مجموعات برقين
وشددت على أن "ضربات المجاهدين من الجلمة    الحدودي الفاصل بين جنين واألراضي المحتلة.

 57ن في الجهاد والمقاومة".لهذا العدو أننا مستمرو  تثبت  اا حتى دوتان وشاكيد غرب اا شرق
على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض   ،صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة األولى −

  ات الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون "األبارتهايد مستعمر ي على  سرائيلالقانون اإل
Apartheid  13ارضه  تالف والمعارضة، وععضو كنيست من االئ  58د مشروع القانون  ". حيث أي  

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة "الخارجية واألمن" التابعة للكنيست، من    .كنيست عضو  
 58ين الثانية والثالثة. أجل إعداده للقراءت  

اإل  طينياا فلس  صحفياا   55ُقتل   − الجيش  يد  منذ  سرائيلعلى  جرى    2000  سنةي  فيما  اآلن،  ولغاية 
من   أكثر  خالانته  900تسجيل  الفلسطينيين  2022  سنةل  اك  الصحفيين  نقابة  أفادت  ما  حسب  ؛ 

 59ية.سرائيلخالل مؤتمر صحفي، عرضت فيه تقريرها السنوي ألبرز االنتهاكات والجرائم اإل

بلوماسي المعتمد لدى  ي لدى لقائه السنوي مع السلك الد   ،Pope Francis  بابا الفاتيكان فرانسيسدعا   −
أع  لمناسبة  الفاتيكان  الجديدة،  حاضرة  السنة  ورأس  الميالد  التاريخي  ياد  الوضع  على  الحفاظ  إلى 
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د  وشدَّ   د من الضحايا.عن قلقه لزيادة وتيرة العنف، ما أدى لمزي  ، معرباا والقانوني القائم في القدس
 60. من هذا العنف على أن المدينة المقدسة هي للديانات السماوية الثالث، وهي األكثر تضرراا 

 10/1/2023 ،الثالثاء

فارس − قدورة  األسير  نادي  رئيس  تكتيكية"لتنفيذ    ون يتجهز األسرى    أن  أعلن  حا"خطوات  ل  ، 
وصوالا  منهم،  للنيل  مباشرة  تعليمات  السجون  إدارة  خطة    أصدرت  قوانين    "التمرد "لتنفيذ  على 

خطة  .  25/3/2023االحتالل في   عن  نحوإسرائيل ويدور الحديث  لتوزيع  فلسطيني    أسير  يألف    ية 
 61سابيع المقبلة.لسجون خالل األبين ا

مازن غنيم إن خطر الكارثة البيئية واألزمة المائية في قطاع    ةالفلسطيني  قال رئيس سلطة المياه  −
تم   تنفيذ    غزة  خالل  من  واالستدامة،  التنمية  نطاق  إلى  القطاع  لينتقل  تدريجي،  بشكل  تجاوزه 

استراتيجية. مائية  غزة    مشاريع  قطاع  أن  إلى  غنيم  تسار وأشار  األخيرة  السنوات  في  في    عاا شهد 
البرامج تنفيذ  االستثمار   حجم  حجم  وصل  حيث  الصحي،  والصرف  المياه  قطاع  في  والمشاريع 

التخطيط لتنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية خالل    مليون دوالر، فيما يتم    750فيها إلى ما يزيد عن  
 62دوالر مع تنفيذ محطة التحلية المركزية.السنوات المقبلة، ليرتفع ذلك المبلغ إلى أكثر من مليار 

كورونا على الحركة    جائحة  لصحيفة يديعوت أحرونوت بأنه بعد رفع قيود   اإللكترونيأفاد الموقع   −
عامل صيني إضافي إلى قطاع  آالف    3  نحوية بدخول  سرائيلفي الصين، سمحت السلطات اإل

البالد. في  اس  البناء  إلى  والهجرة  السكان  سلطة  نحو  داتقوتتطلع  الصين    10م  من  عامل  آالف 
 63تشغيلهم في فرع البناء.   ، على أن يتم  2023 سنةخالل 

ر البيان الختامي لالجتماع االستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي  حذَّ  −
في  بما  األقصى،  المسجد  على  التطاول  استمرار  عواقب  المست من  واإلساءات  االستفزازات  مرة  ها 

ي، ومحاوالت تأجيج نيران الصراع الديني، سرائيل ة لسلطات االحتالل اإل واالعتداءات الخطيرة اليومي 
 ي الخطير.سرائيل ووقف التصعيد اإل   ، والتحرك العاجل لردع   ، مجلس األمن بتحمل مسؤولياته   مطالباا 

   2023.64/ 1/ 3جد األقصى المبارك في اقتحام المس  ، العبارات   بأشد     ، ودان البيان 

سايبر − شركات  أربع  خليوية    Cyber  باعت  هواتف  اعتراض  خالل  من  تجسس،  برامج  هجومي 
بالرغم من انتهاكها الشديد والمتواصل لحقوق اإلنسان    ،ومضامين إنترنت، إلى حكومة بنغالديش

وفقاا  الدولة،  استناداا لتقرير    في  هآرتس،  صحيفة  نشرته  لحكومة   استقصائي  رسمية  وثائق  إلى 
 65وسجالت صادرات دولية. ،بنغالديش

شوليقال   − ديريك  األمريكية  الخارجية  وزارة  أدلىDerek Chollet  ت مستشار  تصريحات   بها  ، في 
"الحرة األAl-hurra  لقناة  نحو  مريك"  إن  دوالا   مسؤوالا   150ية،  من    يمثلون  جزء  "كانوا  مختلفة 

وشركائها اإلقليميين    ئيلراإسأكبر اجتماع بين    عد  اجتماعات منتدى النقب في أبو ظبي، والذي يُ 
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عام   اإلثنين  ".1991منذ  ظبي،  أبو  اإلماراتية  العاصمة  في  اللجنة  9/1/2023  وانطلقت  أعمال   ،
ار المنتدى والتي تختتم أعمالها  ومجموعات العمل التي تشكلت في إط  ،التوجيهية لـ"منتدى النقب"

المنتدى    ت شولي  وأضاف.  10/1/2023  ثالثاءال جلسات  غالبية  على  ركَّ أن  أساسي  بشكل  زت 
ملموسة بنتائج  الخروج  الدول   "ضرورة  بين  اإلقليمي  والتعاون  الشراكة  من  تعزز  أن  يمكن 

 66. "فلسطينيين واآلخرينالمشاركة، ومن بينها تعزيز االقتصاد الفلسطيني وتحسين نوعية الحياة لل
 11/1/2023 ،األربعاء

  " إسرائيل " ، إنه طلب من  Janez Lenarčičرتشيتش  جانيز لينا األزمات    إلدارة قال المفوض األوروبي   −
بذريعة دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي دمرتها في الضفة الغربية المحتلة،  

ترخيص  دون  تم    ، البناء  األوروبي   والتي  االتحاد  من  بتمويل  موقف   ورد    . European Unionبناؤها 
األور  حي و المفوض  هآرتس،  صحيفة  في  رد   بي،  خالل  موقفه  عن  كشف  مشتركة ث  رسالة  على  ه 

 European Commission .67في البرلمان األوروبي إلى المفوضية األوروبية  عضواا   24بعث بها  
جهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس للمطالبة  قمعت األ −

  68ة الفلسطينية، وذلك للمرة الثانية خالل يومين. باإلفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلط

،  مدينة القدس ومقدساتها  حوليني  المجلس التشريعي الفلسطفي  لجنة القدس واألقصى  لتقرير  قال   −
للمسجد و ،  اا مقدسي  اا شهيد   19  ارتقاء  ت شهد   2022  سنةإن   مين  المقتح  المستوطنين  عدد  بلغ 

من   أكثر  االحتال  56,700األقصى  واعتقل  من  مقتحم.  أكثر  نساء، اا مقدسي  2,998ل  بينهم  ؛ 
نُّون، وهدم االحتالل   69منشأة ومنازل مقدسية.  223وأطفال، وُمس 

ين برصاص قوات االحتالل، مما  عن استشهاد شاب    ،األربعاء  ، يوموزارة الصحة الفلسطينيةأعلنت   −
 2023.70سنة منذ بداية  6يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 

، 2023خالل سنة    ،جنوب الخليل  ،طة جديدة لتهجير قرى مسافر يطاي خسرائيلالجيش اإل  دَّ أع −
ية  إسرائيل وقالت مصادر    ية الجديدة.سرائيل ضها ألول مرة األسبوع الماضي على الحكومة اإلوعر  

. هذا العام وفق الخطة التي وضعتها قيادة المنطقة الوسطى في الجيش  إن إخالء السكان سيتم  
المد لغ  وأب اإلدارة  األسبوع  مسؤولو  جرى  لقاء  خالل  الفلسطينيين،  نظراءهم  للجيش  التابعة  نية 

  71الماضي بالقرار، ونقل مسؤولون فلسطينيون القرار للسكان هناك، والذين تعهدوا بمقاومته.

الهيئة   − اإل  العامةصادقت  التمهيدية،  ،يةسرائيلللكنيست  ل  بالقراءة  قوانين  مشاريع  سحب على 
، ممن وصوفهم بأنهم "تلقوا تعويضات من السلطة 1948اإلقامة من أسرى فلسطينيي  اطنة أو  المو 

 72الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي". 

ية، وذلك عبر تقنية االتصال  سرائيلالحوار األول مع وزارة المالية اإل  اإلماراتية   عقدت وزارة المالية  −
من    ن البلدين.بتكار في مجال الخدمات المالية بي دف تعزيز التعاون ودعم وتشجيع االالمرئي، به
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الخوري جهته،   حاجي  يونس  المالية  ،أعرب  وزارة  التعاون  ،  وكيل  في  الكبير  بالتقدم  سعادته  عن 
 73  للسالم." اتفاق إبراهيم"ين على ضوء الذي حققته وزارتا المالية في كال البلد  

الرئيس  وق   − عالييفي  ذربيجان األع  محمدوف  رئاسياا   مرسوماا   Ilham Aliyev  إلهام  مختار    بتعيين 
Mukhtar Mammadov  74من العالقات الثنائية.  عاماا  30بعد  " إسرائيل"كأول سفير لباكو لدى 

أوراق اعتماده    Şakir Özkan Torunlar  ورونلر شاكر أوزقان ط   "إسرائيل"م السفير التركي لدى  قدَّ  −
اإل Isaac Herzog  هيرتزوج إسحق    اإلسرائيلي الرئيس  إلى   الرئاسة  أعلنت  ما  وفق  وقال    ية.سرائيل ، 

القدس  ،هيرتزوج  في  إقامته  مقر   في  ُأقيمت  مراسم  إلى "  :بعد  نصل  مهمة،  خطوة  نستكمل  اليوم 
 75."إسرائيلاقة بين تركيا و وتعميق الصد  ،حدث آخر مهم في تعزيز عالقاتنا

وزارة   − لدى    الخارجيةقررت  البالد  سفير  إقالة  دي   "إسرائيل"البرازيلية  غارسيا  ميناندرو  جيرسون 
سياسة    ، Gerson Menandro Garcia de Freitas  فيرينتس في  التغيير  إلى  تشير  ربما  خطوة  في 

 76أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. ، على ما"إسرائيل"الدولة تجاه 
الدولية قالت   − العفو  إسرائ"إن    Amnesty International)أمنستي(    منظمة  حكومياا  يلياا  توجيهاا 

إضا قيوداا  ايفرض  األماكن  في  الفلسطينية  األعالم  رفع  على  إسرائيلفية  في  هجوم    ؛لعامة  هو 
الحق   على  السلمي  سافر  التجمع  وحرية  التعبير  وحرية  القومية  و "في  أن .  المنظمة  أضافت 

غفير،   بن  إيتمار  اإلسرائيلي  القومي  األمن  وزير  أصدره  الذي  الفلسطيني  "يصف  التوجيه،  العلم 
رمز   من  "لإلرهاب "بأنه  بإزالته  اإلسرائيلية  للشرطة  إرشادات  ويعطي  العامة،  وذكرت  .  "األماكن 

أن   اإلسرائيلية  أمنستي  وقف  تقول  السلطات  إلى  يهدف  التوجيه  ،  "إسرائيل"  ضد    "التحريض "إن 
فيها  بما  االحتجاجات،  وتقييد  المعارضة  إلسكات  المصممة  التدابير  من  موجة  وسط  يأتي  لكنه 

يرة المكتب اإلقليمي  ، مد Heba Morayef وقالت هبة مرايف ك المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. تل
ُتمثل هذه المحاولة المرو عة لمحو هوية  "للشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:  

اإلسرائيلي السلطات  اتخذتها  التي  التدابير  من  سلسلة  في  األحدث  الحلقة  الفلسطيني  ة  الشعب 
للذرائع الهزلية التي ُتساق    الفلسطينيين. وال يمكن  إلضفاء الشرعية على العنصرية والتمييز ضد  

إلصدار هذا التوجيه أن ُتخفي حقيقة أنَّ السلطات اإلسرائيلية تزداد قسوةا في محاوالتها لسحق كل  
 77."معارضة لنظام الفصل العنصري )أبارتهايد(

غزة يعانون من انعدام األمن الغذائي    % من سكان قطاع40من  ونروا أن أكثر  األأكَّدت وكالة   −
ما   يوماا   يعنيالحاد،  يعيشون  بانتظام.  أنهم  طعام   لها  ،وقالت   بدون  بيان   من  80إن    ،في   %

السكان يعتمدون على المعونات اإلنسانية، ومع ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ارتفاعاا استثنائي اا،  
ال اإلنسانية  الحالة  بمز فإن  تهدد  بالفعل  التدهورهشة  من  وكالة .  يد  كشفت  سابق،  وقت   وفي 

% من العائالت في قطاع غزة يعانون من مستويات حادة أو معتدلة من  68ونروا أن أكثر من  األ
 78. الغذائي األمنانعدام 
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 12/1/2023 ،الخميس

األمين   − المتحدة  العامأكد  غوتيريش أ   لألمم  ا  نطونيو  الوضع  على  الحفاظ  لألماكن  ضرورة  لراهن 
ودان   للخطر.  الدولتين لتجنب أي مبادرة من شأنها تعريض هذا الحل    القدس، وحل  المقدسة في  

في الوجود والعيش بأمان. وفي   "إسرائيل" اإلقرار بحق    غوتيريش األعمال اإلرهابية، وأكد  غوتيريش 
العل  غوتيريش د  شدَّ نفسه  الوقت   بناء  أن  وتدميمستعمر ى  الطرد  وأعمال  يُ ات  المنازل،   اا كمَّ   وجد ر 

واإلحباط   هائالا  الفلسطيني  ،من الغضب  الشعب  لدى  كثيرة،    ،ليس فقط  مناطق أخرى  ولكن في 
 79ض إلى األبد احتماالت تحقيق السالم في الشرق األوسط.الدولتين يقو    أن رفض حل   مؤكداا 

جنين عن استشهاد  أعلن مستشفى الرازي في  و صيب ثالثة آخرون،  وأُ ن،  ان اثن ا استشهد فلسطيني −
يرتفع عدد ل  ،بلدة قباطية، جنوب جنين خالل اقتحام    اا،عام  19  ،عبد الهادي فخري نزالالشاب  

 80.إلى تسعة، بينهم ثالثة أطفال 2023 سنة الشهداء منذ بداية
الوطني  − التأمين  مؤسسة  عن  صدر  الذي  السنوي  الفقر  تقرير   The National Insuranceأظهر 

Institute   معدالت في    أن  يستدل  ارتفعت   " إسرائيل " الفقر  حيث  نحو    من ،  بأن    مليون   2المعطيات 
  من كبار السن المتقاعدين.  ألفاا   213ألف طفل، ونحو    853بينهم    ، الفقر   يعيشون تحت خط  إسرائيلي  

في   الفقر  معدل  أن  التقرير  من  دول    2021  سنة عن    " إسرائيل " ويستدل  في  المعدل  ضعف  يقارب 
 Organisation for Economic Co-operation and Developmentمية االقتصادية منظمة التعاون والتن 

(OECD) ب مقارنة  زيادة  هذا  ويمثل  هناك  2020  سنة .  كان  حيث  خط    شخصاا   1,877,594،    تحت 
سر الفقيرة من  ، ارتفعت نسبة األُ 2021و  2020ي  سنت  ، فإنه بين  للتقرير  ووفقاا   ."إسرائيل"الفقر في  

ارتفعت نسبة األطفال  و %،  21% إلى  20.5دت نسبة المواطنين الفقراء من  وزا%،  21% إلى  20.6
الفقر، بيد أن مؤسسة التأمين    وعلى الرغم من االرتفاع بمعدالت   %.28% إلى  27.2من    الفقراء

الوطني وصفت هذه االرتفاعات بـ"المعتدلة"، مشيرة إلى أن التقديرات توحي إلى التفاؤل بسبب ما  
ش المثير لإلعجاب في سوق العمل، بما في ذلك الزيادة في التوظيف في سوق وصفته "االنتعا

زادت بشكل طفيف، وانخفضت نسبة   وبحسب التقرير، فإن نسبة العائالت الفقيرة العاملة  العمل".
بنسبة   الفقيرة  المستقلة  العاملة  العاملين  1.3العائالت  لدى  واالنتعاش  التعافي  بسبب  وذلك   ،%

اإل من  كورونا.المستقلين  جائحة  خالل  الوبائي  تم    غالق  نسبة    وقد  أعلى  معدالت تسجيل  على 
ويستدل   .2021  سنة%  17.6إلى  ، لترتفع  2020  سنة% في  16.4بين كبار السن التي بلغت  الفقر  

  اعتماده   يتم    والذي   للفرد،  الصافي  الدخل، ارتفع متوسط  2021  سنةمن معطيات التقرير أنه في  
، وأتى هذا  دوالراا(  824.1)نحو    شيكل  2,849%، وبلغ  1.3بمعدل معتدل  قر،  الف  ط  خ  تحديد   عند 

 81االرتفاع نتيجة تعافي االقتصاد من أزمة كورونا. 
دت   −   المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وأقدمت على خط    المستوطنين اعتداءاتها بحق    عصابات جد 

جدران   على  عنصرية  األرثوذكس  شعارات  األرمن  الببطريركية  الفي  المحتلة، لدة  بالقدس  قديمة 
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ريركية بشكوى البطتقدمت  و تدعو إلى االنتقام والموت للعرب واألرمن والمسيحيين،    ؛باللغة العبرية
 82ية. سرائيلإلى الشرطة اإل

نت، فإن اقتطاعات االحتالل السنوية  . لين اقتصاديين تحدثوا للجزيرة ودولية ومحل    حكومية وفق تقارير  −
الفلسطيني  أموال  سنوياا من  دوالر  مليار  تتجاوز  بسد   ين  كفيلة  وهي  للموازنة    ،  السنوي  العجز 

المالية  وقد    ية. الفلسطين  للسنة  الفلسطيني  الموازنة  قانون  بنحو    2022ر  مليارات    4.954اإليرادات 
مليارات    5.9ر إجمالي النفقات بنحو  مليارات دوالر إيرادات المقاصة، في حين قد    3.057دوالر، بينها  

 83مليار رواتب وأجور.   2.6حو  ن ر، بينها  دوال 

ميتا − لموقع    ،Meta  اتهمت  المالكة  شركة   ،Instagram  رامجنستاو   Facebook  فيسبوك ي  الشركة 
اإل البس  سرائيلالمراقبة  فوياجير  من  سرائيلاإل  Voyager Labsية  اآلالف  عشرات  باستخدام  ية 

بينات   لجمع  المتقدمة  التتبع  وأدوات  المزيفة  موقع    600حو  نالحسابات  على  مستخدم  ي  ألف 
؛ رفعت ميتا دعوى  البريطانية  The Guardianغارديان  لصحيفة ال  اا ووفق  .اا سري    رامجنستاو فيسبوك  

 84. رامج نستاو قضائية لمنع شركة فوياجير البس من استخدام فيسبوك 
 13/1/2023 ،الجمعة

واته أحبطت أن ق  Aviv Kochaviالجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي  في  ركان  هيئة األرئيس  ادعى   −
مقابلة مع صحيفة    ، فيوأشار كوخافي  .2023خالل سنة  هجوم في الضفة الغربية    400من    أكثر

تُ  التي  العمليات  معظم  أن  إلى  أحرونوت،  فرديةنف  يديعوت  هي  الغربية  الضفة  من  تقف   ،ذ  ولم 
منظ   خاليا  أو  فلسطينية  فصائل  أي  أنكوخافي  وأعرب    مة.خلفها  في  أمله  السلطة   عن   تقوم 

إلى    ، مشيراا من األدوار على صعيد تحسين الوضع االقتصادي وكذلك سياسياا   الفلسطينية بمزيد  
 85الحفاظ عليه بشكل جيد في معظم المناطق.  ويتم   ،أن التنسيق األمني معها جيد بشكل مدهش

هولي  − أبو  أحمد  الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس  إ   ، قال  عنه،  صدر  بيان  الطلبة في  عدد    ن 
المدارس  المسجَّ الفلسطينيين  الالجئين   في  بلغ  الرسمية  لين  وطالبة    طالباا   1,297اللبنانية 

على   تم    16موزعين  حكومية،  بسبب    مدرسة  تغطيتها  على  ذويهم  قدرة  لعدم  رسومهم  تسديد 
 86الظروف الحياتية الصعبة وفقدان الدخل. 

، في  Gadi Eisenkotي آيزنكوت  اد غ  السابق  رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيليقال   −
من تصعيد واسع النطاق على    اا : "نحن قريبون جد اإلسرائيلية   العامة  14القناة  مقابلة خاصة مع  

جد  ضعيفة  السلطة  فيه  تكون  وضع  في  الفلسطينية،  جد اا الساحة  قوية  وحماس   عرب وأ   ".اا ، 
استمرا  آيزنكوت  مع  واسع  تصعيد  لمنع  الجهود  كل  ُتبذل  بأن  أمله  مضيف عن  بحزم،  العمل  : اا ر 

غزة  "لدي   محور  تعزيز  في  نجحت  حماس  أن  قاعدة    -  الضفة  –  تقدير  وترسيخ  القدس،  شرق 
 87قوية للغاية، وتعزيز إمكانية تصعيد الوضع". 
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خالل االجتماع    ،هشام أبو محفوظ  عام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجنائب األمين الكشف   −
إسطنبول، أن المؤتمر الشعبي يسعى إلنشاء جبهة وطنية  في    الخامس لألمانة العامة للمؤتمر،

بما يعزز االصطفاف الوطني في مواجهة االحتالل، دون الوقوف عند موضوع منظمة التحرير  
مشير  بديل،  عن  جزءإل  اا والحديث  الوطني  تحضيرية لإلعداد لملتقى الحوار  لجنة  تشكيل  من   اا ى 

 88ل التقدم في الحالة السياسية. المسؤولية تجاه أهلنا في الداخل، من أج

إن    له،  في بيان  ،U.S. Office of Palestinian Affairs  للشؤون الفلسطينية  كيياألمر قال المكتب   −
عمرو  زيارة األمر   Hady Amr  هادي  فلسطين  يالممثل  إلى  الفلسطينية،  للشؤون  الخاص  كي 

األمر   "إسرائيل"و األولويات  "دفع  بحثت  التي  كية"يواألردن  بـتتمث،  )الكرامة( ل  اللنبي  جسر  "فتح 
تعزيز العالقات مع و تعزيز الوضع القائم في الحرم الشريف،  و على مدار الساعة وأيام األسبوع،  

 89لفلسطيني والقيادة، وتعزيز الحرية واألمن واالزدهار للفلسطينيين". الشعب ا
 14/1/2023 ،السبت

 90ي، في جنين. سرائيلبرصاص قوات االحتالل اإلفلسطينيين استشهد ثالثة شبان  −

اإلأك   − الوزراء  رئيس  ماض  سرائيل د  أنه  نتنياهو  بنيامين  لـي  خطته  في  القضاء"  ياا  متحد    ،"إصالح 
في   المعارضة واسعة  ومظاهرات  مسبوقة  غير  انتقادات  إلى  قادت  التي  الخطة  لهذه  الواسعة 

الت"إسرائيل" هذه  إلجراء  الجمهور  من  تفويض  على  حصل  إنه  نتنياهو  وقال  في  .  نظام  "غييرات 
دثنا عن هذا قبل االنتخابات وحصلنا على  تح" من تطبيقها، مضيفاا:    ، وال بد  "العدالة وإنفاذ القانون 

 91." تفويض واضح من الجمهور

ية وسياساتها من بينها  سرائيلالحكومة اإل  تظاهر عشرات اآلالف في تل أبيب والقدس وحيفا ضد   −
القضاء. جهاز  المتظاهرون    إضعاف  ر وحمل  وشعارات  اإل  فضاا الفتات  الحكومة  ية  يلسرائ لتدخل 

وفقاا  وتقويضهما  والقضاء  الشرطة  ما    بجهاز  في  وهلسياساتها،  وانقالباا و بالديم  اا مس    عد    قراطية 
اإل  ووفقاا   عليها. الشرطة  فإن  سرائيللتقديرات  "هبيما   80ية،  ساحة  إلى  وصلوا  متظاهر    ألف 

Habima 92كزية. " في تل أبيب حيث المظاهرة المر 
خطة    هيرتزوج إسحق    ائيلي اإلسر الرئيس  حذ ر   − بسبب  دستورية تاريخية"  "أزمة  تواجه  أن بالده  من 

في   ،هيرتزوج وقال    إصالح قضائي مثيرة للجدل، مضيفاا: إنه يقوم بوساطة بين األطراف المعنية.
.. تماماا .: "نحن في خضم خالف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدةله  بيان

 93وفي الشتات اليهودي". إسرائيلرين في أنحاء قلق كثيكما يُ 
 15/1/2023 ،األحد

التابعة لكنيسة الروم األرثوذكس في سلوان    ،أقدمت سلطات االحتالل على تجريف أرض الحمرا −
م 300على بعد  وتقع  ،  (2آالف م  5)دونمات    5ال تزيد مساحتها عن    التيو   ،في القدس المحتلة



 2023 يناير /ثانيكانون ال _______________ _______________________________________

لدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة ل                 19                                                   

م يؤدي إلى وادي حلوة وحي  االسور الغربي للمسجد األقصى، وعلى مفترق طرق همن    لقرب با
 94الربابة في سلوان. 

في  سجَّ  − المالي  التضخم  خالل    قياسياا   رقماا   "إسرائيل"ل  األعلى  الماضية،    عشرينال  السنوات هو 
معدله  5.3وبلغ   في  الص2022  سنةل  السنوي %  المعطيات  بحسب  عن  ،  اإلحصاء ادرة  دائرة 

اإلسر  ظل  Central Bureau of Statistics (CBS)  ائيليةالمركزية  في  وذلك  مؤشر    .  ارتفاع 
 95%. 3.0بنسبة   2022األسعار للمستهلك خالل كانون األول/ ديسمبر 

ن الصهيوني  للرأي العام عب روا فيه عن رفضهم إلساءات اليمي   اا شخصيات أردنية بيان  110أصدر   −
،  اا وسابق  اا حالي  اا نائب  22عين على البيان ثالثة مسؤولين سابقين، وق  ومن بين المو   المتطر ف لألردن.
ورؤساء أندية    ، ني وستة نقباء مهني  ،حزاب حاليين وسابقين، ورئيس بلديةألين  وخمسة أمناء عام  

و العشائر،  شيوخ  من  وأربعة  عسكريان،  ومتقاعدان  وجمعيات،  وأستاذ   16رياضية  جامعة  رئيس 
 96. اا سياسي اا ناشط  25، واا إعالمي 27جامعي، و

وزير الخارجية اإلسرائيلي إيلي  روا ل ية إن وزراء خارجية دول أوروبية عب  سرائيل قالت صحيفة هآرتس اإل  −
ة الغربية، وتغيير الوضع  تسريع وتوسيع البناء االستيطاني في الضف   خطوات عن مخاوفهم من    كوهين 

الفلس  التحتية  البنى  واستهداف  األقصى،  المسجد  في  اتصلوا   طينية. القائم  الذين  الوزراء  بين  ومن 
وغواتيماال،   وقبرص  وكرواتيا،  وإستونيا،  وهولندا،  والنمسا،  وألمانيا،  بريطانيا،  خارجية  وزراء  بكوهين 

لحق  وتخوفات من أن تُ   ر عن قلق  ماا منهم عب  وكان سبب االتصال هو تهنئته بتوليه منصبه، لكن قس 
 97خالل خطوات غير محسوبة.   مع الفلسطينيين من   ية ضرراا بالعالقات سرائيل الحكومة اإل 

 16/1/2023 ،اإلثنين

القسا بث   − كتائب  اإل  مت  للجندي  مصورة  لديها  سرائيل رسالة  األسير  من ي أف ي   Avera  ستو ج را 
Mengistu،    هنا أنا ورفاقي بعد هذه السنوات    "إلى متى سأظل    :في الرسالة يقول،  ستو ج من وظهر

واأللم؟   المعاناة  من  وشعب  الطويلة  دولة  مصيرنا؟".  إسرائيلأين  القسام  من  كتائب  في    ،وقالت 
اإل  :رسالتها األركان  رئيس  فشل  نؤكد  على سرائيل"إننا  وكذبه  ومؤسسته  كوخافي  أفيف  السابق  ي 

و  خلفه  شعبه  وعلى  وموهومة،  مدعاة  بإنجازات  يُ   [ Herzi Halevi]   هليفي   [ هرتسي ] حكومته   عد  أن 
 98وابعه".نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وت

هليفي قال   − تنصيب ،  هرتسي  مراسم  األ رئيساا    ه خالل  اإلسرائيلي في  ركان  لهيئة  ألفيف  الجيش  خلفاا   ،
اإلسرائي  الجيش  "سنجهز  ضد  كوخافي:  لحرب  النوعي    لي  التجنيد  وسنوسع  وقريبة،  بعيدة  جبهات 

نحافظ  س ياط و للجيش اإلسرائيلي من جميع الطبقات السكانية، وهي مصدر قوتنا. وسنعزز جيش االحت 
 99إسرائيلي واحد، موضوعي، أخالقي ومهني، بريء من أي اعتبار ليس أمنياا".   جيش على  
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اإل  − البرلمانية  الكنيست  لجنة  ولجنة  سرائيل صادقت  أعضائها  من  مشتركة  لجنة  تشكيل  على  ية 
 الداخلية، لمناقشة التعديالت على مشروع قانون سحب الجنسية واإلقامة من أسرى الداخل المحتل 

 100.القناة العبرية السابعة ذلك بحسب و   ، من السلطة الفلسطينية   والقدس المحتلة، ممن يتلقون أمواالا 
منشأة تجارية مختلفة في بلدة حزما شمال شرق القدس    30ي قرابة  سرائيلاإل  االحتاللهدمت قوات   −

المنطقة  المحتلة. وإن  بالهدم،  إخطارات  أي  هناك  تكن  لم  إنه  حزما  بلدية  رئيس  صنف  تُ   وقال 
  المنطقة لنفوذها.  ربية، لكن بلدية احتالل القدس تسعى إلى ضم  ضمن مناطق ج في الضفة الغ

من  نف    2022سنة  وخالل   أكثر  االحتالل  سلطات  لمنازل   300ذت  وتجريف  هدم  بين  ما  عملية 
لفلسطينيين. وممتلكات  تجارية  نحو  وتُ   ومؤسسات  الهدم  أوامر  القدس   منزالا   22,390هدد  في 

 101سي مهددون بالتهجير القسري. ألف مقد  124نحو    لة، مما يعني أنالمحت
دول  جدَّ  − العدل   ومجموعات دت  لمحكمة  الراسخ  دعمها  على  تأكيدها  المتحدة،  األمم  في  أعضاء 

عادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد وأ الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي،  
الد  .األطراف هذه  بي  ،ولوأعربت  الشديد  في  قلقها  عن  عنها،  صادر  الحكومة   إزاءان  قرار 

الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني،    عقابية ضد    إجراءات   بفرض ية  سرائيلاإل
االحتالل  ماهية  حول  الدولية،  العدل  محكمة  قبل  من  استشاري  لرأي  العامة  الجمعية  طلب  بعد 

 102ر للشعب الفلسطيني.المصي ريرتق  ي وانتهاكه لحق  سرائيلاإل
 17/1/2023 ،الثالثاء

األردني عبد هللا  الملك  ت  استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، قمة ضم   −
ورئيس عباس،    ةالفلسطيني  السلطة  الثاني،  ض"محمود  الفلسطينية في  القضية  تطورات  وء  لبحث 

،  "بها  لمحتلة، واألوضاع اإلقليمية والدولية المرتبطةالمستجدات الراهنة في األراضي الفلسطينية ا
من   الصادر  الختامي  البيان  المصرية.البحسب  على    رئاسة  القادة  جميع  "وأكد  وقف  ضرورة 

وتوافق .  "الدولتين، وفرص السالم  شرعية، التي تقوض حل    ية األحادية، الالسرائيلاإلجراءات اإل
نهاية   في  على  القمة  الالقادة،  لتفعيل  "ثالثية،  تصور  بلورة  أجل  من  والتنسيق  التشاور  استمرار 

والدائم والعادل  الشامل  السالم  وتحقيق  المفاوضات،  الستئناف  الرامية  صعيد   ."الجهود  وعلى 
االجتماع   في  القادة  تناول  الفلسطيني،  االنقسام"الداخل  وإنهاء  الصف  توحيد  دوا  شدَّ و ،  "ضرورة 

ثرة للتخفيف من حدة األوضاع المعيشية المتدهورة ألبناء ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤ "على  
 103. "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

االحتالل  − قوات  برصاص  دية  أبو  شاكر  حمدي  الفلسطينية  الشرطة  جهاز  في  النقيب  استشهد 
ية إن الجيش  سرائيل قالت هيئة البث اإل و   قرية النبي يونس في بلدة حلحول.  ي عند مدخل سرائيل اإل 
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في أثناء محاولته إطالق النيران باتجاه قوة عسكرية في النقيب أبو دية  ي أطلق النار على  ئيل سرا اإل 
 104. ية إسرائيل قال ناشطون فلسطينيون إن أبو دية استشهد بعد إطالقه النار على قوة  و   المنطقة. 

لف أ  522  نحو  "إسرائيل"على أنه يعيش في    اإلسرائيليةت إحصائيات مؤسسة التأمين الوطني  دلَّ  −
 ألف عائلة تعيش في حالة انعدم أمن غذائي شديد.  265عائلة في حالة انعدام أمن غذائي، بينها  

ألف نسمة،   976  ، فإن العائالت التي تعاني نقصاا في األمن الغذائي تضم  المعطيات وحسب هذه  
وأكثر من نصفهم عرب   "،إسرائيل"من األطفال في    %21ألف قاصر، أي ما يعادل    665بينهم  

  4819.105ن فلسطينيي م
وزارة   − اإل  الخارجيةاستدعت  السفير  عم ان  يسرائيلاألردنية  وأبلغته  في  شديدة  "،  احتجاج   رسالة 

الفور على  لنقلها  حكومته  اللهجة  إثر  "إلى  اإل "،  االحتالل  شرطة  أفراد  أحد  على  سرائيل إقدام  ي 
 106."اعتراض طريق السفير األردني في تل أبيب لدى دخوله المسجد األقصى

، نشرته وكالة المغرب الرسمية، المغربية ذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية )الجيش( −
 17/1/2023و  16ي  قد يوم  ي في مجال الدفاع عُ سرائيلللجنة تتبع التعاون المغربي اإل   جتماعاا أن ا
مجا  الرباط.في   ليشمل  وتوسيعه  أكثر  التعاون  هذا  تعزيز  على  الجانبان  أخرى واتفق    ؛ الت 

 107االستعالم والدفاع الجوي والحرب اإللكترونية. خصوصاا 

 18/1/2023 ،األربعاء

نقاشاا  − نيويورك  في  الدولي  األمن  مجلس  الفلسطينية.   مفتوحاا   عقد  والقضية  األوسط  الشرق    حول 
ق  وقال   األوسط  الخاص المنس  الشرق  في  السالم  لعملية  المتحدة  وينسالند   لألمم   Torتور 

Wennesland    الند وينس  وأضاف  تفاقم دائرة مفرغة من العنف في الميدان.  شهد إن العام الجديد 
وحل    قائالا: االحتالل  إنهاء  حل    "يجب  وتحقيق  الخسائر  إ  وينسالند قال  و .  "الدولتين  النزاع  ن 

أ   المنطقة  في  فيها  بما  الفلسطينيين  صفوف  في  شمال في  ارتفعت  في  وتركزت  الغربية،  الضفة 
نازل  عمال الهدم للمأ وأضاف أن    ما في مدينة جنين ومخيم جنين لالجئين.ة وال سي  الضفة الغربي

فيها   بما  الغربية  الضفة  في  خطيرةشرقي  والمنشآت  تأثير    وينسالند ر  وعب    .القدس  من  قلقه  عن 
 108العقابية على الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.  "إسرائيل"إجراءات 

قوات   − فلسطيني  ائيل سر اإل   االحتالل قتلت  جنين   اثنين،   ين ي  كتيبة  قادة  من  آخرين   ، أحدهما    ، وجرحت 
نف   اعتقاالت  حملة  جنين. خالل  مخيم  في  وقوات  وكانت    ذتها  مقاومين  بين  دارت  مسلحة  اشتباكات 

 109بشرية.   اا آلية إلى أطراف المخيم واحتجزت بعض السكان دروع   70االحتالل التي دفعت بأكثر من  
اال − سلطات  عميد  سرائيلاإل  حتاللأفرجت  عن  المناضل    األسرى ية  والعرب    ماهر الفلسطينيين 

بعد   االحتالل  أربعةيونس،  سجون  في  األسر  من  الجنوب، ،  عقود  في  كيدار  أوهلي  سجن  من 
ية  سرائيل ومنعت الشرطة اإل  .1948أراضي  في  ليتوجه بعدها إلى منزله في عارة بالمثلث الشمالي،  
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تنف  من  يونس  األسير  أي  عائلة  الفلسطيني، يذ  العلم  رفع  من  وحذرتها  عنه،  باإلفراج  احتفاالت 
 110ونصب خيمة الستقباله. 

، الذي  والتقى الوفد   وقناصل من دول االتحاد األوروبي ودول أخرى المسجد األقصى.  ممثلون زار   −
األراضي الفلسطينية  األوروبي  االتحاد   ممثلبرئاسة    األقصىزار  و   ،وقنصالا   ممثالا   35  ضم     في 

كو  بور سفين  فون  األوقاف   ، Sven Kühn von Burgsdorff  سدورف ج هان  دائرة  في  مسؤولين 
قال    اإلسالمية. جهته،  حقمن  فرحان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم  المتحدث  إن    نائب 

 111راهن في األماكن المقدسة بالقدس.أي جهود لتغيير الوضع ال المنظمة الدولية تقف ضد  
اإل − العليا  المحكمة  بتعيين  ائيلسر أعلنت  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس  قرار  أن  حزب ية  رئيس 

 112نصبه".يتجاوز حدود المعقولية، وأن على نتنياهو "نقله من م   وزيراا أرييه درعي   شاس
ية في القدس،  مريك ية إن البيت األبيض ملتزم بإبقاء موقع السفارة األمريك قالت وزارة الخارجية األ −

 113. "إسرائيلـ"تعترف بالقدس عاصمة ل مؤكدة أن الواليات المتحدة
 19/1/2023 ،الخميس

اإلب − الحكومة  رئيس  مع  سرائيل حث  نتنياهو  بنيامين  جيك  ية  األمريكي  القومي  األمن  مستشار 
تطبيع    Jake Sullivan  سوليفان  بين  البدفع  صادر عن    ووفقاا .  والسعودية  "إسرائيل"عالقات  لبيان 

اإل  الحكومة  رئيس  ن   ؛يةسرائيلمكتب  اأن  العالقات  بأهمية  رحبا  وسوليفان  بين التنياهو   ستراتيجية 
المتحدة    "إسرائيل" "  ،تعميقها  ووجوب والواليات  لتعميق  المقبلة  الخطوات  إبراهيموناقشا  "  اتفاق 

الحلبة    وتوسيعها. في  األخيرة  الفلسطينية  الخطوات  أن  سوليفان  مع  لقائه  خالل  نتنياهو  وادعى 
 114. "يستوجب منا الرد   لإسرائيالدولية هي "هجوم على 

، إن  كية ي األمر   Bloombergرغ  ي بلومب   وكالةلرجية السعودي األمير فيصل بن فرحان  وزير الخاقال   −
االتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطاا مسبقاا للمملكة العربية السعودية إلقامة عالقات  "

باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع    قلنا":  وزير السعوديال  . وأضاف"إسرائيلدبلوماسية رسمية مع  
هو شيء يصب في مصلحة المنطقة، لكن التطبيع الحقيقي واالستقرار الحقيقي لن يأتيا    إسرائيل

هذا ":  قائالا   . وتابع "إال من خالل إعطاء الفلسطينيين األمل، من خالل منح الفلسطينيين الكرامة
 115. "يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي أولويتنا

، لمناقشة سبل  واإلمارات والبحرين   " إسرائيل " اجتمع مستشارو األمن القومي لكل من الواليات المتحدة و  −
التجارية،   والعالقات  اإلقليمي  واألمن  والتكنولوجيا  النظيفة  الطاقة  تشمل  مجاالت  في  التعاون  تعزيز 

مشترك  بيان  في  جاء  ما  )وام(   بحسب  اإلماراتية  األنباء  وكالة  من    عدداا   ناقش لحضور  "ا .  أوردته 
دولة اإلمارات    التي تضم    I2U2  –  2يو    2مجموعة آي  ومن ضمنها    ، الشراكات الواعدة في المنطقة 
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  في أبو ظبي".  اا الذي ُعقد مؤخر  " منتدى النقب " ، إضافة إلى إسرائيل ية والهند و مريك والواليات المتحدة األ 
 116. " ، وسبل تعزيز التكامل اإلقليمي م" إبراهي اتفاق  " ضور "التقدم المحرز بعد توقيع  الح بحث  و 

ائتالف  − تشكيل  تناول  الفصائل،  من  عدد  مع  اجتماعاا  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  عقدت 
مصادر   وأفادت  االنقسام.  وإنهاء  االحتالل  لمواجهة  "ضرور   مطلعةوطني  ناقش  االجتماع  ة  أن 

عمل   برنامج  على  لالتفاق  وطني  ائتالف  لتشكيل  وطني اا  مشتركاالتفاق  كاستراتيجية    ،وطني 
 117وطنية لمواجهة حكومة االحتالل الفاشية وإنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية". 

 20/1/2023 ،الجمعة

وزير    بتسلئيل سموتريتش غفير والمالية    ي إيتمار بنسرائيل طالب كل من وزير األمن القومي اإل −
ي ة جديدة أقامها مستوطنون على أراضي  باالمتناع عن إخالء بؤرة استيطان   االنت ج ف  آ يو الدفاع  

اإل االحتالل  شرطة  شرعت  فيما  نابلس،  شرق  جنوب  جوريش  ما  سرائيلقرية  بحسب  بإخالئها،  ي 
صحفية   تقرير  قال   ية.إسرائيلذكرت  مكتبوبحسب  ،  االنت ج بدوره،  عن  صدر  كل  إن  "ه:  بيان 

 118تقييم الوضع األمني". وفق القانون، وبالتنسيق الكامل، وخاضع ل عمل ميداني يجب أن يتم  
لتقديم فتوى  − المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  طلب  تسلمت  أنها  الدولية  العدل  محكمة  رأي    ،أعلنت 

قانوني "الممارسات   ،استشاري  بشأن  المحكمة  تمس  سرائيل اإل  من  التي  للشعب    ية  اإلنسان  حقوق 
الشرقية". القدس  بما فيها  األرض الفلسطينية المحتلة،  المحكمة  الفلسطيني في  بيان    ،وقالت  في 

  أنطونيو غوتيريش قل إليها عبر رسالة وجهها األمين العام لألمم المتحدة  صدر عنها، إن الطلب نُ 
 19/1/2023.119 ميستسجيل الطلب يوم الخ ، وتم  17/1/2023 في
 21/1/2023 ،السبت

تظاهر في تل  ألف م  150حكومة بنيامين نتنياهو، بمشاركة    ضد    االحتجاجيةتواصلت التظاهرات   −
و  والقدس  السبع  وبئر  وحيفا  التوالي.أبيب  على  الثالث  لألسبوع    العامة   12القناة  وذكرت    ذلك 

"  اإلسرائيلية  أن  فيما    100العبرية،  أبيب،  تل  مدينة  وسط  عزرائيلي  مفترق  قرب  تظاهروا  ألف 
تب عليها  ورفع المشاركون الفتات ك  آالف آخرين في ساحة هبيما، بالمدينة نفسها".  10تظاهر  

بية، من ضمنها: "نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسالم شعارات بالعبرية واإلنجليزية والعر 
 120طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب مالحقته في قضايا فساد. و في العالم"، 

 15-فأ  طائرة من طراز  25والواليات المتحدة محادثات أولية لعقد صفقة شراء    "إسرائيل"ُتجري   −
فإن وزارة الدفاع   اإلسرائيلية   العامة   12القناة    وحسب   .Boeing  بوينغ  إنتاج شركة  من  F–15أو  

  121ية من أجل الموافقة بسرعة على بيع الطائرات المقاتلة. مريكقدمت طلباا رسمياا إلى الحكومة األ
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تيطانية "سديه  رب البؤرة االسالنار على شاب فلسطيني ق  اا أطلقمستوطن  بأنأفاد مراسل الجزيرة   −
أدى إلى   ، مماي كفر نعمة ورأس كركر غرب رام هللاالمقامة على جبل الريسان بين قريت    ،إفرايم"

 2023.122  سنة منذ بداية 18 مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلىو ، هاستشهاد 

لدولي وسط شبه بدأت تطبيق تسهيالت جديدة على الطريق اأكد مسافرون أن السلطات المصرية   −
جزيرة سيناء، األمر الذي من شأنه تسهيل حركة المسافرين الفلسطينيين، واختصار المدة الزمنية 

 123التي تستغرقها رحلة القدوم إلى قطاع غزة. 

تيار فلسطين كمنطقة جديدة ذات أولوية إلقامة  على اقتراح الخ   البلجيكي   بروكسل   إقليم وافقت حكومة   −
إنمائية  ما مشاريع  حسب  "بيلجا   ،  البلجيكية  األنباء  وكالة  وزير    ". Belga  ذكرت  عن  الوكالة  ونقلت 

في    ، قوله   Pascal Smet  باسكال سميت   الدولة للعالقات الدولية والتعاون اإلنمائي في إقليم بروكسل 
إقليم  من العام الجاري يُ   أنه اعتباراا   ، أوضح فيه بيان صحفي   البلجيكي تقديم    بروكسل مكن لحكومة 

لج  المجاالت الدعم  من  العديد  في  تنموية  مشاريع  أنشأت  فلسطين  في  األعمال    ؛ معيات  ريادة  مثل 
 124وإدارة النفايات.   ، وتطوير قطاع الخدمات والضيافة   ، والزراعة الحضرية   ، النسائية والشبابية 

 22/1/2023 ،األحد

سرى، قائالا: "هذا هم األسير الفلسطيني كريم يونس الفصائل الفلسطينية بعدم االهتمام في ملف األ ات   −
نا ذلك بوضوح حتى بعد االتفاقيات، لقد كان التعامل مع قضية األسرى  ظ  إخفاق وعدم اهتمام، لح  

ل كبير جداا أن األسير، حتى المحكوم بالمؤبد، سيخرج في مبادلة كقضية أرقام. كان دائماا هنالك أم
ان كل األسرى المحكومين بالمؤبد  ك "   د يونس على أنه ". وشدَّ قادمة، ألن قضيتنا وصراعنا مستمران 

، الحظنا  [ Oslo Accords]   لديهم طموح بالخروج في صفقة تبادل أسرى، لكن مع اتفاقيات أوسلو 
 125." ولم تكن قضية األسرى حاضرة كما يجب   أن هنالك إخفاقاا معيناا 

اإل − الوزراء  رئيس  أخلت  سرائيل قال  األمنية  األجهزة  إن  نتنياهو  بنيامين  فلس  38ي  في  بناية  طينية 
جاء ذلك في بيان    ."عدم قانونيتها"، بدعوى  2023يناير    /الضفة الغربية منذ مطلع كانون الثاني

مكت عن  تويتر.صدر  على  الرسمية  صفحته  عبر  نشره  نتنياهو،  القومي  و   ب  األمن  وزير  أعلن 
مطالباا  االستيطانية،  البؤرة  إخالء  على  اعتراضه  غفير  بن  الحكومة  إيتمار  اجتماع  بهدم   خالل 

 126."عدم الترخيص " المزيد من المنازل العربية في الضفة بدعوى 
الوز  − رئيس  اإلأقال  والصحة  سرائيلراء  الداخلية  وزير  نتنياهو  بنيامين  درعيي  وفقاا أرييه  لقرار   ، 

 127ية العليا. سرائيلالمحكمة اإل
"إسرائيل"كشف   − لدى  األمريكي  نايدز  السفير  "،  Thomas Nides  توماس  ما  مقابلة  تايمز  ذا  في 

الوزراء"إسرائيلأوف   رئيس  بأن  تأكيدات  "تلقيه  عن  على سرائيلاإل  ،  سيحافظ  نتنياهو  بنيامين  ي 
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القدس". في  الراهن  األ   الوضع  "اإلدارة  إن  نايدز:  ضم  مريكوقال  على  توافق  ال  جديدة   أراض    ية 
 128الدولتين".  "، مؤكداا اهتمام بالده "بالحفاظ على حل  سرائيلكمستوطنات إل

 23/1/2023 ،ثنيناإل 

ية الجديدة بشأن  سرائيل إن التعليمات اإل   Human Rights Watch  هيومن رايتس ووتشمنظمة  قالت   −
تُ  الغربية  الضفة  إلى  األجانب  المجتمع  هد   دخول  وعن  أحبائهم  عن  الفلسطينيين  فصل  بمفاقمة  د 

لت في    ،2022توبر  أك   /تشرين األول  ز التنفيذ في المدني العالمي. التعليمات، التي دخلت حي    وُعد  
د إجراءات تفصيلية لدخول األجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم  حد   ، تُ 2022ديسمبر    /كانون األول

إلى   الدخول  إجراءات  عن  تختلف  عملية  وهي  الشرق  و   . "إسرائيل "فيها،  قسم  مديرة  نائب  قال 
صعوبة قضاء    إسرائيلد  : "تزيEric Goldstein  ولدستين جإريك    األوسط في هيومن رايتس ووتش

الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة،  
   129. "عاماا   15في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من  مليون فلسطيني فعلياا  2حيث يعيش 

تعاون من أجل حماية  حمد اشتية مع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي البحث رئيس الوزراء م −
خالل استضافته في االجتماع الذي عقد في مقر االتحاد بالعاصمة    ،اشتيةوقال    الدولتين.  حل  

غياب آخرين،   في ظل    ، وبقي موقفها صلباا ومالياا   : "أوروبا وقفت معنا سياسياا البلجيكية بروكسل
على توقيع    االتفاق   تم  و   ميع".لملء الفراغ السياسي، يشارك فيه الج  سياسياا   جهداا   ونأمل أن تقود 

مليون دوالر، وهي تشمل دعم وكالة    300اتفاقية حزمة المساعدات األوروبية لفلسطين بقيمة نحو 
 130سر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية. األونروا، ودعم المساعدات االجتماعية لألُ 

العرب  − االتصاالت  وزراء  مجلس  ا  ،اعتمد  وزراء  مجلس  اجتماع  والمعلومات  تصا ال خالل  الت 
 131".2023مدينة القدس "العاصمة الرقمية للعام   ،، في القاهرة برئاسة مصر26 العرب للدورة الـ

اإل أجرى   − االستراتيجية  الشؤون  ديرمر   ي سرائيل وزير  ظبي،    Ron Dermer  رون  أبو  إلى  سرية  زيارة 
عن "مصادر مطلعة"،    بري اإلخباري الع   Wallaواال موقع  ونقل   اجتمع خاللها مع مسؤولين إماراتيين. 

 132قولها إن ديرمر بحث مع المسؤولين في أبو ظبي، تفاصيل الزيارة المحتملة لنتنياهو إلى اإلمارات. 

قام داخل ي على هدم كل مبنى فلسطيني جديد يُ سرائيلفق رؤساء أحزاب االئتالف الحكومي اإلات   −
الناطقة بالعربية،   ئيلي )مكان( هيئة البث اإلسرا وبحسب    ج، خالل وقت قصير.  المصنفةالمنطقة  

تم   اإل  فإنه  الدفاع  وزير  بين  القائم  التوتر  تبديد  أجل  من  القرار  هذا  إلى  ف  آ و ي ي  سرائيل التوصل 
المالية    االنت ج  وزير  سموتريتشوبين  الدفاع  ،بتسلئيل  وزارة  في  وزير  منصب  يتولى  وله    ،الذي 

 133صالحيات حول األمور المدنية المتعلقة بالضفة الغربية. 
العبرية   Calcalist  كالكاليست  صحيفة ذكرت   − اللجنة  أن    االقتصادية  بنك "في    النقديةعضو 

حازان   المركزي   " Bank Of Israel  يلإسرائ عضوية  م  قد    Moshe Hazan  موشيه  من  استقالته 
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احتجاجاا  وذلك  نتنياهو،    اللجنة،  بنيامين  لحكومة  للجدل  المثيرة  القضائي"  "اإلصالح  خطة  على 
 134. ية العلياسرائيل ضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة اإل الرامية إل 

الخارج − وزير  مارتنقال  مايكل  اإليرلندي  لدى  Micheál Martin  ية  للصحفيين  تصريحات  في   ،
األوروبي االتحاد  خارجية  لوزراء  دوري  اجتماع  لحضور  بروكسل  إلى  من    :وصوله  أنه  "أعتقد 

مست بشكل  األوروبي  االتحاد  يسهم  أن  والبنية  المقبول  للفلسطينيين  كبيرة  مساعدات  تقديم  في  مر 
 135تدميرها بشكل ممنهج يوجب دفع تعويض".  التحتية الفلسطينية، لكن

حال نشوب حرب مع    "آالف القذائف يومياا "أن مدفعية جيشها ستضرب لبنان بـ  "إسرائيل"كشفت   −
ية  سرائيل لقوات البرية اإل. وقال القائد المسؤول عن تدريب ضباط المدفعية في االلبناني  حزب هللا

جيروزاليم  ال  لصحيفة  ،أيام  10مناورة مدفعية استمرت    تام ، في خEl-Chai Cohen  الشاي كوهين 
للغاية":  The Jerusalem Post  بوست  حاسمة  المدفعية  نيران  قوة  ستكون  القادمة  الحرب    . "في 

حركة حماس، من    ، بما في ذلك ضد  "نحن مستعدون على جميع الجبهات "على الرغم من قوله:  
 136." صراع يجب أن نكون مستعدين له هو مع حزب هللاأكبر "وجهة نظر المدفعية، فإن 

 24/1/2023 ،الثالثاء

الثاني   − هللا  عبد  األردن  ملك  اإلمع  التقى  الوزراء  العاصمة سرائيلرئيس  في  نتنياهو  بنيامين  ي 
ريخي والقانوني القائم في المسجد لتاعلى ضرورة احترام الوضع ا  ،خالل اللقاء  ،د ان، حيث شدَّ عم  

وفقاا  الملكي  األقصى،  الديوان  عن  صادر  الملك  وأك    .األردني  لبيان  االلتزام  األردني  د  ضرورة 
د بيان صادر عن  وأك    .بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السالم

الطرف   أن  نتنياهو  اإلقليميمكتب  القضايا  ناقشا  اة،  ين  التعاون  واألمني  الوتعزيز  ستراتيجي 
ية  إسرائيل ونقلت وسائل إعالم    سهم في استقرار المنطقة.واألردن بما يُ   "إسرائيل"واالقتصادي بين  

 137د خالل لقائه ملك األردن بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لألقصى.أن نتنياهو تعه  
جيش   − مش سرائيل اإل  االحتاللأعلن  مناورة  انطالق  للجيش  ي  المركزية  القيادة  مع  كبرى  تركة 

  وتحمل رسالة إلى إيران.   ،ي، فيما وصفها إعالم رسمي عبري بأنها "األهم على اإلطالق"مريكاأل
االحتالل جيش  بيان  ،وأوضح  البازلت   له،  في  "سنديان  مناورة  ستخت Juniper Oak  أن  مدى  "  بر 

 138ين.عالقات العملياتية بين الجيش  عزز الية المشتركة، وستُ مريكية األسرائيلالجاهزية اإل
مدينة  − في  أنفاق  مترو  إلقامة  بالتخطيط  بدأت  أنها  القدس  في  والبناء  التخطيط  مديرية    أعلنت 

 139ة.د  ية ع  إسرائيلبهدف ربطها بمدن وبلدات  ؛المحتلة القدس
فيما  ،  اا عضو   65د التعديل  لى توسيع القانون النرويجي، حيث أي  ع  للكنيست صادقت الهيئة العامة   −

يُ 18عارضه   أعضاء الكنيست لغى السقف المحدَّ ، وبذلك  ممن   ،بين وزراء ونواب وزراء  ،د لعدد 
 140له.يجوز لهم االستقالة من الكنيست لتمكين مرشحين آخرين في كتلهم من دخو 
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ال تتنازل "، في كتابه الجديد  Mike Pompeo  مايك بومبيوي السابق  مريك ذكر وزير الخارجية األ  −
،  " Never Give an Inch: Fighting for the America I Love  اع عن أمريكا التي أحبهاالدف  :أبداا 

على الفرار  اإلسرائيلي    Mossad  وساد جهاز المية ساعدت عمالء  مريكأن المخابرات المركزية األ 
في   إيران  النووي  2018فبراير    /شباطمن  إيران  أرشيف  سرقة  في  العمالء  هؤالء  نجح  أن  بعد   ،

 141جيروزاليم بوست. الن قلب طهران، حسبما أفادت صحيفة ي مالسر   
شير إلى أن  ية تُ سرائيلي إيتمار بن غفير إن تقديرات الشرطة اإلسرائيل ير األمن القومي اإل قال وز  −

التي   كتلك  أخرى  األسوار  "إسرائيل"سمتها  أعملية  قريباا Defensive Shield  "حارس  ستتكرر   " .
وإنشاء    ،يةسرائيلأنه سيعمل على تعزيز قوات الشرطة اإل،  وأضاف بن غفير، في مؤتمر صحفي

وأضاف    الحرس الوطني، ومضاعفة القوى العاملة في وحدة حرس الحدود.  اسم  أطلق عليها  وحدة
استقالت   التي  الشرطة  عناصر  عدد  سنة  أن  إلى    2022خالل  مرجعاا 1,030وصل  إلى   ،  ذلك 

 142%. 40% إلى 20بين  ضعف الرواتب، ووعد بن غفير بزيادة رواتب الشرطة
اإلصاد  − للكنيست  العام ة  الهيئة  تمديد سرائيلقت  على  والثالثة،  الثانية  القراءة  في  هيئتها  بكامل  ي 

اإل  سريان القانون  تفرض  التي  الطوارئ  السرائيل أنظمة  على  الغربية  مستعمر ي  الضفة  في  ات 
تراح  عضواا بالكنيست اق  39د  وأي    سنوات إضافية.  5المحتلة، والمعروف بتسمية قانون األبارتهايد،  

عارضه   حين  في  القانون،  الثالثة.   12مشروع  القراءة  في  وذلك  كنيست،  قانون    عضو  وسيكون 
 15/2/2028.143األبارتهايد، ساري المفعول حتى 

وكالة   − نداءا األأطلقت  على    ونروا  مناطق    1.6للحصول  في  برامجها  لدعم  أمريكي  دوالر  مليار 
خالل الخمس  لـوكالة  أوضح  و   .2023  سنة  عملياتها  العام  الزاريني األالمفوض  فيليب    ونروا 

Philippe Lazzariniبيان في  يواجهون  ،  له  ،  فلسطين  الجئي  مسبوقة"أن  غير    ، تحديات 
وفي بعض األحيان    ،ويعتمدون بشكل متزايد على وكالة الغوث للحصول على الخدمات األساسية

خدمات "ونروا يعملون على تقديم األموظف لدى ألف  30وذكر أن  ." لمجرد البقاء على قيد الحياة
الصحي  ،الصحة االجتماعية  ،والتعليم  ،والصرف  الغذائية   ،والخدمات  المعونات  ذلك  في  بما 
إن  و   ."والنقدية الزاريني  تُ األقال  في  ونروا  طفل  مليون  نصف  من  ألكثر  التعليمية  خدماتها  م  قد 
 144مدرسة.  700عبر ما يزيد عن  ،المنطقة

 25/1/2023 ،عاءاألرب

" عن سلسلة طويلة من الخطوات "غير Israel Hayom  يوم ال سرائيل  إ " كشف تقرير أوردته صحيفة   −
المحتلة.  ؛المسبوقة" الضفة  في  اليهودي  االستيطان  وتعزيز  الجديدة    لتسوية  اإلجراءات  وتشمل 

عنها   كشف  اإلسرائيلي  التي  الدفاع  دعوة  ت االن ج ف  آ يو وزير  الصحيفة،  وأوردتها  "المجلس ، 
يُ  جلسة فورية،  لعقد  الغربية("  )الضفة  والسامرة  يهودا  والبناء في  للتخطيط  خاللها  األعلى  صادق 
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الماضي   العام  ونصف  العام  في  "تعطلت"  التي  االستيطانية  المخططات  من  العشرات  ين،  على 
نحو  والمُ  بناء  على  خ  18صادقة  جديدة  استيطانية  وحدة  المقبلة.ألف  األشهر    خطط تُ و   الل 

الوزارات   جميع  في  بالمستوطنين  المتعلقة  والبيانات  الرسمية  المعطيات  "تغيير  الجديدة  الحكومة 
مُ  مليون  نصف  من  عددهم  ترفع  بحيث  إلى  الحكومية،  والسامرة،  يهودا  بما    2.5قيم في  مليون، 

 145الفعلي. صارخ لعملية الضم   يشمل السكان العرب"، في تجل   
التشريعي   − المجلس  رئيس  البرلمانية، فلسطيني  الأعلن  الزمالة  مشروع  إطالق  بحر  أحمد  باإلنابة 

ل نواة    اا موضح أنه األول من نوعه في فلسطين، ويهدف إليجاد قيادات شبابية فاعلة وواعية ُتشك 
 146رافعة للعمل البرلماني في المستقبل. 

ذت األولى شرق ف   نُ   ؛ ي إعدام ميداني ي، في جريمت  سرائيل شهد شابان برصاص قوات االحتالل اإل است  −
بحق   جنين   قلقيلية،  مخيم  من  نُ   ، شاب  حين  في  طعن،  عملية  تنفيذ  حاول  أنه  االحتالل  ذت ف   زعم 

 147قواته.هه تجاه  وج    اا وهمي    فتى زعم االحتالل أنه كان يحمل سالحاا   الثانية في مخيم شعفاط، بحق  
بعد يوم    ،ام المسجد األقصىي إيتمار بن غفير بمواصلة اقتحسرائيل د وزير األمن القومي اإل تعهَّ  −

اإل الوزراء  رئيس  لقاء  من  مع  سرائيلواحد  نتنياهو  بنيامين  في  الملك  ي  الثاني  هللا  عبد  األردن 
دولة   إسرائيلمع كل االحترام لألردن،  "  ية الحكومية:سرائيل وقال بن غفير، لهيئة البث اإل  ان.عم  

 148. "عود إلى الحرمإلى الحرم )المسجد األقصى( وسأواصل الص مستقلة. صعدتُ 
الليكود  − حزب  م  كان Likud  قد  ما  إذا  للكنيست،  أو قائمة  شخص  ترشيح  لشطب  مشروع قانون   ،

"مقاطعة   ذلك    ".إسرائيليدعم  أ  بحسب جاء  التابعة لهيئة    اإلسرائيلية   العامة   11القناة  وردت  ما 
)مكان(  اإلسرائيلي  تقرير  البث  "شخوشدَّ   .لها  في  أي  أن  على  القانون  مشروع  إلى د  يدعو  ص 

بالدولة".إسرائيلمقاطعة   مباشر  بشكل  يضر   لمقاطعة  القناة  وأشارت    ،  دعوةا  ل  يشك  "ما  أن  إلى 
 149، غير محدد في التشريع المقتر ح".إسرائيل

ألف أمر    12الماضية، أكثر من    تسع سنوات   ي، على مدارسرائيلأصدرت سلطات االحتالل اإل −
أوامر، تركزت في كانون   2,409، حيث بلغ عددها  2022سنة  اعتقال إداري، أعلى نسبة خالل  

ديسمبر بواقع  2022  األول/  بيان   .أمراا   315،  في  األسير،  نادي  اإن  ،  له  وقال  ألسرى  عدد 
 150.أطفال سبعة، بينهم أسيرتان، و أسيراا  866، 2022 سنة  اإلداريين بلغ حتى نهاية

أن    الحكومية عبد هللا أبو رحمةمسؤول العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان  ذكر   −
منشأة،  87يتجاوز  ، قبل أقل من شهر ،مة االحتالل الحاليةم حكو عدد المنشآت المهدومة منذ تسلُّ 

غر    38وليس   ويُ كما  مثيل،  له  يسبق  لم  العدد  "وهذا  نتنياهو،  السكان  د  على  كبير  بخطر  نذر 
الفلسطيني    الفلسطينيين". المسؤول  كشف  رقمية،  معطيات  نحو  وفي  وجود  منزل    22عن  ألف 

إ ويضاف  ج،  المنطقة  في  بالهدم  مخطر  مهدَّ   20ليها  فلسطيني  القدس  في  آخر  منزل  دة  ألف 
 151بحجة "البناء من دون ترخيص".
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  ،Euro-Mediterranean Human Rights Monitor  اإلنسان  لحقوق   األورومتوسطيالمرصد  ذكر   −
  % من 61تسبب بإفقار أكثر من    ي سرائيل اإل في تقريره السنوي عن حصار قطاع غزة، أن الحصار  

غزةسكان   نحو    ،قطاع  عددهم  نحو    2,380,000البالغ  تعطيل  جانب  إلى  من  47نسمة،   %
نحو   ومعاناة  العمل،  عن  العاملة  القوى  في  األمن  53المشاركين  انعدام  من  السكان  من   %

العو   الغذائي. والهجمات  الحصار  جراء  الزراعي  القطاع  خسائر  قيمة  اإلبلغت  ية  سرائيل سكرية 
األطراف المعنية تعويضات عن    مليار دوالر، ولم تتلق    1.3نحو    2022وحتى    2006المتعددة منذ  

 152% منها. 30تلك الخسائر سوى ما يعادل 
 26/1/2023 ،الخميس

 ،آخرين  20  وإصابة  ، ةبينهم سيدة مسن    ،فلسطينيين  تسعة  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد  −
قوات برص اإل  اص  ومخيمهاسرائيلاالحتالل  جنين  مدينة  اقتحامها  عقب  لجيش  و .  ي  بيان  قال 

بدورها، قالت  مطلوبين من حركة الجهاد. ثالثة  االحتالل إن العملية العسكرية في جنين استهدفت 
قالت كتيبة جنين  و   ية.إسرائيلأهداف    خططوا لهجوم كبير ضد    همإن  اإلسرائيلية   العامة  14القناة  

اشتباكات مع قوات االحتالل في مخيم   اضو اخقصى وكتائب القسام إن مقاتليها اء األائب شهد وكت
اإل  جنين. القوة  إن  عيان  شهود  التسل  سرائيل وقال  حاولت  التي  الخاصة  تعرضت  ية  جنين  إلى  ل 

 153لكمين مسلح، مما أدى لوقوع إصابات مباشرة في صفوف جنود االحتالل. 

ا  القيادةت  ر قر   − اعتبار  اإلالفلسطينية  االحتالل  حكومة  مع  األمني  قائماا سرائيللتنسيق  يعد  "لم    ي 
الفلسطينية    السلطةجاء ذلك في بيان صدر عن االجتماع الطارئ الذي عقدته    من اآلن".  اعتباراا 

االحتالل في جنين ارتكبتها قوات  المجزرة التي  تداعيات  لبحث  عباس،  محمود   وقررت .  برئاسة 
وفقاا السلطة "التوج  ،  للشعب للبيان،  الدولية  الحماية  قرار  لتنفيذ  الدولي  األمن  لمجلس  الفوري  ه 

 ،له  وقال أبو ردينة في البيان  الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف اإلجراءات أحادية الجانب".
املة ووحدة  "إن الرئيس يدعو جميع الُقوى الفلسطينية الجتماع  طارئ، لالتفاق على رؤية وطنية ش

 154ي والتصدي له".سرائيل ان اإلالصف لمواجهة العدو 
د رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة في الضفة المحتلة خيار  أك   −

ن أمام مرحلة أكثر ضراوة "نح   :فلسطينية. وقال هنية في كلمة لهستراتيجي لفصائل المقاومة الا
مع االحتالل سيصل إلى حالة في المواجهة مع االحتالل". وأشار رئيس الحركة إلى أن الصراع  

 155قطاع غزة. م فيانفجار واسع سواء في الضفة الغربية والقدس أ
أوردته   − تقرير  اإللاإلسرائيلية   العامة   7القناة  أفاد  موقعها  على  األخيرة  ،  األسابيع  أن  كتروني، 

"، في أعداد اليهود من مقتحمي المسجد األقصى بهدف "الزيارة وحتى للصالة فيه  شهدت تصاعداا 
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شهر  مطلع  شهد  و األقصى.    اا مستوطن   2,938وأشار التقرير إلى أنه في الفترة المذكورة اقتحم نحو  
 156ها في العام العبري الماضي.% مقارنة بالفترة نفس54العبري زيادة قياسية تصل إلى شباط 

  الصين و أن "اإلمارات  على تويتر،    لهافي بيان  ذكرت بعثة اإلمارات الدائمة في األمم المتحدة،   −
في   األخيرة  التطورات  حول   ، غد  يوم  مغلق  طارئ  اجتماع  عقد  إلى  األمن  مجلس  دعت  وفرنسا 

تقييم  و جنين".   إلى  االستماع  اإلمارات  ق  اطلبت  في    الخاص لمنس  السالم  لعملية  المتحدة  لألمم 
 157.في هذا الصدد، وفق المصدر ذاته ،السيد تور وينسالند  الشرق األوسط

المت  − الواليات  األ أعربت  مع    ية مريك حدة  األمني  التنسيق  وقف  الفلسطينية  السلطة  لقرار  "أسفها"  عن 
  أ.   يين لشؤون الشرق األوسط باربرا مريك لوماسيين األ ب ي الد وقالت كبيرة    . ي سرائيل سلطات االحتالل اإل 

، في حديث للصحفيين، إنه "من الواضح أننا ال نعتقد أن هذه هي الخطوة Barbara A. Leaf  ليف 
أن يبقي    اا "نعتقد أنه من المهم جد   قائلة:  التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة". وأضافت   الصحيحة 

 158إذا كان هناك من أمر، فيتعي ن تعزيز التنسيق األمني بينهما". الطرفان على التنسيق األمني، و 
 27/1/2023 ،الجمعة

يهودي في    في عملية إطالق نار وقعت قرب كنيس  ،صيب عدد آخرمستوطنين، وأُ سبعة    تلقُ  −
و خيري  هو   ،ذ فيما استشهد المنف     ،القدس المحتلةفي  قرب بلدة بيت حنينا    ،يعكوف  نافيهة  مستعمر 

القدس شرقي  الطور  سكان  من  الشرطة  ،علقم  اإلسرائيلية   .برصاص  الحكومة  رئيس  ووصل 
للوضع    ماا ومن المزمع أن يجري تقيي ؛بنيامين نتنياهو إلى مكان العملية بعد تلقيه تحديثات متتابعة

وات من أسوأ الهجمات التي وقعت في السن  عد  قال نتنياهو إن الهجوم يُ و األمني في وقت الحق،  
القومي    األخيرة. األمن  وزير  تواجد  وتو عد    اإلسرائيليفيما  العملية  مكان  في  غفير،  بن  إيتمار 

على   مؤكداا   ،الحإن كل إسرائيلي يجب أن يكون لديه س  قالو   ،على العملية  بإجراءات سياسية رداا 
قريباا  التسلح  سياسة  تغيير  على  سيعمل  ال  .أنه  وزير  يوآف    دفاعوقال  عقب  اجاإلسرائيلي  النت 

جلسة لتقييم الوضع األمني بمشاركة قادة األجهزة األمنية، إن "جهاز األمن سيعمل بيد من حديد 
ضد   مساومة  ضالعاا   ،اإلرهاب   ودون  كان  من  كل  إلى  هذا السياق، فو   في العملية".  وسنصل  ي 

 159دت الشرطة اإلسرائيلية الدعوة لمن يملكون تراخيص لحمل أسلحتهم معهم. جدَّ 

موقعي ن للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي    ،بعدد من الصواريخ  ، يةإسرائيل مقاتالت  استهدفت   −
وآخر   غزة  قطاع  القطاع.في  وسط  الفلسطينية  ت  تصد  و   جنوبي  للمقاومة  األرضية  المضادات 

االحتالل.لطا نفسه، و   ئرات  السياق  عدداا   في  المقاومة  المواقع    أطلقت  تجاه  الصواريخ  من 
اإل القطاع.سرائيلوالتجمعات  لحدود  المتاخمة  اإل   ية  الجيش  باسم  المتحدث  تفعيل  سرائيل وأعلن  ي 

 160. صف ارات اإلنذار في مدينة عسقالن وبعض بلدات غالف غزة
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ل  قال المتحدث  − العام  األمين  اباسم  ستيفان دوجاريكألمم  بيان  ،  Stéphane Dujarric  لمتحدة  في 
بسبب التصعيد الحالي للعنف    "قلق للغاية"   أنطونيو غوتيريش إن األمين العام للمنظمة الدولية    له،

دان بشدة  وقد    ."ألقصى درجات ضبط النفس"واألراضي الفلسطينية المحتلة ويدعو    "إسرائيل"في  
 161في حي استيطاني على أطراف القدس. توطنين إسرائيليينمس بعةالذي أودى بحياة س  ،هجومال
إن واشنطن تدين    Vedant Patel  فيدانت باتل  قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية −

ن  أ  ،في إفادة صحفية،  باتلوأضاف    على معبد يهودي في القدس.  "هجوم إرهابي"ما يبدو أنه  
نظ مع  اتصال  على  األمريكيين  اإلسرائيليينالمسؤولين  رحلة    ،رائهم  في  تغيير  أي  يتوقع  ال  وإنه 

ث تحد  و  المقرر لها األسبوع المقبل. "إسرائيل"إلى  Antony Blinkenأنتوني بلينكن وزير الخارجية 
بايدن   جو  األمريكي  نتنياهو،  Joe Bidenالرئيس  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ما    مع  ودان 

في   ،وذكر البيت األبيض   خارج كنيس يهودي في شرقي القدس.  "وعالهجوم اإلرهابي المر "اه  سم  
أن بايدن    ، مضيفاا "على العالم المتحضر  الرئيس قال بوضوح إن هذا كان هجوماا "أن    له،  بيان

 162. "على التزام الواليات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل د أيضاا شد  "
خبيران   − المتحدة دان  لألمم  اإل تجدُّ   تابعان  الهجمات  لالجئين رائيل س د  جنين  مخيم  على    ية 

تأخير.   الفلسطينيين، دون  المساءلة  وضمان  العنف  لوقف  باالستجابة  الدولي  المجتمع    وطالبا 
قوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة  وحمل البيان توقيع المقررة الخاصة المعنية بحالة ح 

لمقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام  ، واFrancesca Albanese  فرانشيسكا ألبانيز  1967  سنة منذ  
  Binz-Morris Tidball .163 بينز-موريس تيدبول خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاا 

وفي السياق    ي. سرائيل اقتحام مدينة جنين ومخيمها من قبل قوات االحتالل اإل   البرازيلية دانت الحكومة   −
يد العنف في الضفة الغربية المحتلة"، واالستخدام  دانت الحكومة األرجنتينية، ما وصفته بـ"تصع ذاته؛  

 164نة جنين ومخيمها. ي خالل اقتحامه مدي سرائيل "غير المتناسب" للقوة من قبل الجيش اإل 
منع حرق التوراة أمام مبنى سفارة تل أبيب في ستوكهولم    أنه تم    لدى السويد   "إسرائيل"كشف سفير   −

 165بالتنسيق مع مسؤولين سويديين. 
 28/1/2023 ،السبت

إثر إطالق نار في حي    ،ة الخطورةأحدهما في حالة بالغ  ،يان بجروحإسرائيلصيب مستوطنان  أُ  −
اإلو ،  المحتلةالقدس    فيسلوان   الشرطة  هجوم فلسطيني.سرائيلقالت  إنه  إعالم  و   ية  أفادت وسائل 
وقد استخدم ،  عاماا   13يبلغ من العمر  و   ،محمد عليوات ذ عملية سلوان، وهو  ية باعتقال منف   إسرائيل 
 166.يسرائيل ين ضابط في الجيش اإل حد الجريح  ي إن أسرائيلوقال التلفزيون اإل في الهجوم. مسدساا 

ر  − إن  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  نف    "إسرائيل"  د  قال  الذي  الهجوم  مسلَّ على  ح  ذه 
يحات متلفزة نشرها مكتبه  في تصر   ،وقال نتنياهو  ."ودقيقاا   وسريعاا   قوياا " ،  27/1/2023في    فلسطيني 

اجتماعقُ  األمنيين    بيل  مستعد  "للقادة  لكننا  التصعيد  إلى  نسعى  سيناريوال  ألي  وأضاف   ."ون 
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، من بينها رفض مدفوعات التأمين  "لمكافحة اإلرهاب "أنه سيبحث المزيد من اإلجراءات    ،نتنياهو
 167. "للعائالت الداعمة لإلرهاب "الوطني 

بتعزيز القوات العسكرية في الضفة   هرتسي هليفي   اإلسرائيلي  الجيش  في ركان  هيئة األرئيس  أمر   −
د على زيادة اليقظة ورفع شد    هليفي العبرية، فإن    Maariv  الغربية. وبحسب موقع صحيفة معاريف

المحتلة   واألراضي  الغربية  الضفة  بين  التماس  خط  طول  على  القوات  وزيادة  التأهب  سنة  حالة 
يم أمنية شارك فيها بنيامين نتنياهو، بالتحضير لسيناريوهات  سة تقي بعد جل  ، هليفي أوعز  و .  1948

 168تصعيد محتمل في المنطقة.
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كل قادة العالم والشعوب الحرة للتدخل  −

و  الفاشي،  اليمين  وحكومة  غفير  بن  جرائم  وقال  بحق    خصوصاا لوقف  أمام    األسرى،  العالم  إن 
المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، فالمواجهة لن تبقى داخل "من أن    تبار حقيقي، محذراا اخ

 169. "السجون، وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه األسرى وحيدين في المواجهة

  بيانات صحفية، عملية القدس دانت وزارات الخارجية لدى تركيا واإلمارات واألردن ومصر، في   −
"نُ   وقالت   .27/1/2023في   إننا  التركية  في الخارجية  يهودي  كنيس  على  اإلرهابي  الهجوم  دين 

الشديد    القدس". استنكارها  عن  تعرب  اإلمارات  "دولة  إن  اإلماراتية  الخارجية  قالت  جهتها،  ومن 
واإل العنف  أشكال  لجميع  الدائم  ورفضها  اإلجرامية،  األعمال  زعزعة  لهذه  تستهدف  التي  رهاب، 

وتت واالستقرار،  زعمها. األمن  وفق  اإلنسانية"،  والمبادئ  القيم  مع  الناطق    نافى  قال  جانبه،  ومن 
يُ  "األردن  إن  المجالي،  سنان  األردنية،  الخارجية  باسم  ضد  الرسمي  العنف  بكل    دين  المدنيين 

إن   لت وزارة الخارجية المصريةمن جهتها، قا  أشكاله، ويؤكد ضرورة احترام حرمة دور العبادة".
عن "تعرب  يوم   القاهرة  الشرقية  القدس  شهدته  الذي  للهجوم  الشديد  واالستنكار  التام  الرفض 

 170الجمعة، وتؤكد إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين".
تُ  − المملكة  إن  السعودية  الخارجية  وزارة  التحذ   قالت  من  المزيد  من  الفلسطينيين  ر  بين  صعيد 

من "رت وجاء في بيان للوزارة أن السعودية حذ   دس.واإلسرائيليين بعد الهجوم على مستعمرة في الق
دين  انزالق األوضاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، والمملكة إذ تُ 

 171."عملية السالم وإنهاء االحتالل د ضرورة وقف التصعيد وإحياءكل استهداف للمدنيين، لتؤك  
ذها الشهيد خيري علقم في القدس ية االستشهادية البطولية"، التي نف  هللا اللبناني بـ"العمل  حزب أشاد   −

إن" هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه،  له،    في بيان  الحزب  وقال    المحتلة.
فعل سريع وحاسم    أن هذه العملية "رد    ، مضيفاا ب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه"وأدخلت الرع

العدوا على  قوية    والمجزرةن  وجريء  وصفعة  جنين،  مخيم  في  اإلسرائيلي  االحتالل  ارتكبها  التي 
 172لحكومة المتطرفين والفاسدين".
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  "Funke  فونكه"لصحف مجموعة    ،Ron Prosor  السفير اإلسرائيلي في ألمانيا رون بروسورقال   −
اإلعالمية أوكرانيا  ،األلمانية  تدعم  روسي ألراضيهاتتصد  ، التي  إن بالده  من    ى لغزو  أكثر  منذ 

 173. "لكن من وراء الكواليس وأكثر بكثير مما هو معروف"، هاتساعد و ، شهراا  11
زيلينسكي دان   − فولوديمير  األوكراني  في  الهجوم    Volodymyr Zelensky  الرئيس  وقعا  اللذين  ين 

ساخران،  القدسشرقي   إرهابيان  هجومان  بأنهما  ووصفهما  تويتر،    ،زيلينسكيووصف  ،  على 
  ، حيث يتم  Holocaust  ها وقعت في اليوم العالمي للهولوكوست ، إذ إن"جريمة هازئة"الهجوم بأنه  

 174اليهود.  إحياء ذكرى اإلبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق  
 29/1/2023 ،األحد

الح − رئيس  نتنياهو  يةسرائيل اإلكومة  أصدر  أمنية    بنيامين  إجراءات  باتخاذ  التعليمات  من  سلسلة 
في    خصوصاا   ، ي ومستوطنيهسرائيلاالحتالل اإل  ذي العمليات ضد  دف عائالت منف   وتشريعية تسته

، بحسب ما جاء ةيسرائيللحكومة اإللجاء ذلك خالل االجتماع األسبوعي  .  مدينة القدس المحتلة
ع صدر  بيان  نتنياهو؛  في  مكتب  بـ"تقديم  و ن  للحكومة  القضائية  والمستشارة  الداخلية  وزير  أمر 

ومي بشأن حرمان اإلرهابيين من اإلقامة والجنسية وإبعادهم إلى أراضي السلطة  مشروع قانون حك
المدنيين و   الفلسطينية". من  اآلالف  تسليح  عملية  بتسريع  ووعد  االستيطان،  بتعزيز  نتنياهو  لو ح 

 175تصاعد العمليات المسلحة في القدس خالل األيام القليلة الماضية.   ين؛ في ظل  اإلسرائيلي 
أم  − مصادر  الغربية، نف    ية إسرائيل نية  كشفت  الضفة  الفلسطينية في  المقاومة    اا هجوماا فدائي   32ذت  أن 

والمستوطنين    ضد   لالحتالل  بداية  أهداف  من  2023ة  سن منذ  قتلى  سبعة  سقوط  عن  أسفرت   ،
  صحيفة يديعوت أحرونروت ونقل موقع    المستوطنين، وثالثة بجروح خطيرة، واثنين بجروح متوسطة. 

لهجمات    إنذاراا   41ل كبير في شرطة االحتالل قوله: "نحن أمام تصعيد، وهناك  العبري عن مسؤو 
 176استخدام السالح".   من الهجمات "تم    ث في أي لحظة"، مشيراا إلى أنه في العديد يمكن أن تحدُ 

امة  صهيونية خالل  أنها سيطرت على حو    ،موقعها  لىنشرته ع  لهافي بيان    ،أعلنت كتائب القسام −
 177، وحصلت منها على معلومات  حساسة.27/1/2023 على قطاع غزة في رالعدوان األخي

من ه  وج   − شعب  إسرائيل مؤرخ    مئة  أكثر  "تاريخ  في  متخصصون  الجامعات إسرائيلي  في   "
االتفاقيات   يةمريكواألية  سرائيلاإل خلفية  على  نتنياهو،  بنيامين  حكومة  إلى  شديدة  انتقادات 

ا القضاء  جهاز  إضعاف  وخطة  وات  االئتالفية  بـ"اإلصالحات"،  الحكومة  تصفها  في ،  هموهالتي 
"ن موقع  نشرها  اإلخباري News 1أو    1يوز  عريضة  دولة   ،"  وجود  مجرد  على  خطر  "بتشكيل 

 178. ية"سرائيل واألمة اإل إسرائيل
منزالا بشكل سريع، بإيعاز من وزير األمن   14حملة لهدم    ية وبلدية القدسسرائيلأطلقت الشرطة اإل −

 المصغر الوزاري  المجلس  تخذها  ية بعد قرارات اسرائيل وجاءت الخطوة اإل  بن غفير.   رإيتماالقومي  
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واألمنية   السياسية  ونص  ( كابينت)للشؤون  منف   ،  منازل  هدم  على  حقوق  ت  وسحب  العمليات،  ذي 
الوطني" سحب    "التأمين  ودفع  للعمليات،  داعمة  عائالت  وأي  عائالتهم  من  أخرى  وامتيازات 

 179.ن أفراد هذه العائالت ماا مدُ الجنسية قُ 

"سنعمل مع األشقاء في العالم اإلسالمي ومع كل الدول    :قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون  −
والحرية في العالم، على تكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة األمم    المناصرة للحق  

دوله    داعياا ،  المتحدة" مجالس  واتحاد  اإلسالمي  التعاون  مضاعف منظمة  ة الجهود األعضاء، إلى 
 180لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لصالح الشعب الفلسطيني. 

وزارة   − سير   الخارجيةقالت  الوزير  إن  الفروفجالروسية  بلوماسيين يد   حث    Sergey Lavrov  ي 
عهم لتجنب تصعيد موجة من العنف على بذل كل ما بوس  ،عبر الهاتف  ،فلسطينيين وإسرائيليين

الغربية.تشهده والضفة  القدس  الوزارة  ا  بيان  قائلة،  وأضافت  دعا "  لها:  في  الفروف  سيرغي 
الشركاء اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى إظهار أقصى درجات المسؤولية واإلحجام عن أي أفعال  

 181. "من شأنها زيادة تدهور األوضاع
ين والفلسطينيين إلى "عدم  اإلسرائيلي   Emmanuel Macron  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا   −

الهجوم   بعد  العنف"،  دوامة  شهدتهما  تأجيج  اللذين  هاتفية    القدس.شرقي  ين  محادثات  وخالل 
يتج  أن  بضرورة  الجمهورية  رئيس  "ذك ر  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  ن ب  أجراها 

وذكر اإلليزيه    رئاسة الفرنسية.الجميع ات خاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف"، وفق بيان لل
 182. "إسرائيل"عن تضامن بالده الكامل مع  اا دان الهجوم في القدس، معلن أن ماكرون 

بابا  − داعي   الفاتيكان   دان  األوسط،  الشرق  في  العنف  تصاعد  اإلسرائيلي  طرف    اا فرنسيس  الصراع  ي 
ة الفرنسية، قال البابا  وحسب وكالة الصحاف   . " بحث صادق عن السالم " الفلسطيني إلى االنخراط في  

بطرس  القديس  ساحة  المالئكي في  التبشير  صالة  إن  Saint Peter's Square  بعد  الموت " ،  دو امة 
 183. " من الثقة الموجودة بين الشعبين بعد آخر ُتغلق )الباب على( القلة القليلة    اا التي تتصاعد يوم 

 30/1/2023 ،اإلثنين

الصحة − وزارة  بينهم  اا شهيد   35إن    الفلسطينية  قالت  وسي    8،  مسن  أطفال،  برصاص  دة  ارتقوا  ة، 
اإلاال الثانسرائيلحتالل  كانون  شهر  خالل  الغربية،  الضفة  في  ومستوطنيه،  ينايري    . 2023  ي/ 

، أن اإلصابات التي ُسجلت على أجساد الشهداء أظهرت  لهافي بيان    ،وأوضحت وزارة الصحة
 184ها، وغالبيتها في الرأس. أن إطالق النار كان يتركز في األجزاء العلوية من

  الحكومة، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس  أنتوني بلينكن  ي مريك وزير الخارجية األ  قال −
أقوى من أي وقت مضى"،   إسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "التزام الواليات المتحدة بأمن  سرائيلاإل

على المدى الطويل"، ودعا  إسرائيل بأمن الدولتين يضر   بعدنا عن حل  أن "أي شيء يُ  داا علىمشد   



 2023 يناير /ثانيكانون ال _______________ _______________________________________

لدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة ل                 35                                                   

 ي إلى "اتخاذ إجراءات فورية الستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد".سرائيلين الفلسطيني واإلالجانب  
إن واشنطن "مستمرة في دعم التمسك بالوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس"،    بلينكن   وقال

مقرب من    مصدرقال  و   الدولتين".  جو بايدن، لـ"حل  ي،  يك مر د على دعم إدارة الرئيس األفيما شدَّ 
نتنياهو طلب أن تشمل خريطة  "على لقائه مع بلينكن، وإن    ن  إن الموضوع اإليراني هيم    نتنياهو

ه إلى مجلس األمن  تماماا، والتوج    2015الطريق أوالا اإلعالن عن موت االتفاق النووي من عام  
عل بطلب استئناف العقوبات  إير الدولي  هذه ى  شروط  التي تخرق  الدول  على  الرقابة  وتشديد  ان، 

توسيع  .  "العقوبات  نتنياهو  إبراهيم"وعد   قائالا:    "اتفاق  الخريطة،  هذه  من  أساسياا  أكبر  "جزءاا  إن 
 185. "عدو لتحالفات اتفاقيات إبراهيم هو إيران، وقد سعت وستسعى أكثر في المستقبل لمحاربتها

أنت − األمريكي  الخارجية  وزير  بلينكنقال  عبد ،  وني  المصري  الرئيس  مع  أجراها  مباحثات  خالل 
ل على التنسيق الحثيث مع مصر الستعادة االستقرار    ،الفتاح السيسي في القاهرة إن واشنطن تعو 

 186رائيلي. ين الفلسطيني واإلس وتحقيق التهدئة، واحتواء الوضع ما بين الجانب  
ية  سرائيل إن الحكومة اإل " لسة الحكومة الفلسطينية:  ج   خالل   ، شتية ا قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد   −

 187. " ي يهدف إلى هدم السلطة سرائيل التصعيد اإل " أن    داا على "، مشد   تعيش أزمة عميقة تحاول تصديرها 
ق قانون عقوبة اإلعدام. الذين  سنطب     إنه "قريباا   إيتمار بن غفير  يسرائيل وزير األمن القومي اإلقال   −

القناتان  يجب    المدنيينحون  يذب    أوردت  ما  بحسب  كهربائي )إلعدامهم("،  كرسي  على  يكونوا  أن 
برلمانية عن حزبه، في الكتلة ال  ، وذلك خالل حديثه ألعضاء الكنيست من13و  12يتان  سرائيلاإل

عن بن غفير قوله خالل االجتماع ذاته،   اإلسرائيلية   العامة   11القناة  ونقلت    .ه معهماجتماع عقد 
 188وسننتقل من حي إلى آخر". إنه "سنهدم البيوت 

والقدس من    1948فلسطينيي  على قانون يحرم أسرى  ، ، بالقراءة األولى  اإلسرائيلي   الكنيست صادق   −
  يوم" العبرية على موقعها: إن "مشروع القانون ينص  ال سرائيل  إ وقالت صحيفة "   الجنسية أو اإلقامة. 

اإل  الجنسية  يسحب  سوف  الداخلية  وزير  أن  ا سرائيل على  أو  أُ ية  الذي  األسير  من  بتنفيذ  إلقامة  دين 
ضد   الفلسطينية، إسرائيل أهداف    عمليات  السلطة  من  رواتب  على  وحصل  إلى    ية،  ترحيله  وسيتم 

ت الموافقة على مشروع  إلى أنه "تم    الصحيفة   وأشارت   مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك قطاع غزة". 
 189ست من االئتالف وأحزاب المعارضة". من أعضاء الكني   106ع عليه  القانون باتفاق واسع، ووق  

هآرتس،  − صحيفة  نشرته  تقرير  بين    86بأن    أفاد  مرتفعة،   100من  فيها  السالح  حاملي  نسبة  بلدة 
ألف مستوطن ومواطن رخصة سالح حالياا،   148ات في الضفة الغربية. ويحمل نحو  مستعمر هي  و 

 190.الشرطة والحراس  ال يشمل أفراد األمن، وفي مقدمتهم الجنود وأفراد   العدد وهذا 
مؤت أك   − الدول  مر  د  مجالس  فلسطين   األعضاء اتحاد  لمطلب  دعمه  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 

الدولتين   صول إلى حل  للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة األمم المتحدة، بهدف الو 
الذي    ، للمؤتمر   17  د البيان الختامي الصادر عن الدورة الـوجدَّ .  لقواعد ومبادئ القانون الدولي  طبقاا 
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، التأكيد على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس، وعلى  د في العاصمة الجزائريةق  عُ 
ه في تقرير  غير القابلة للتصرف، وحق  دعم الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة و 

 191المصير والعودة ألراضيه. 

 31/1/2023 ،الثالثاء

  . أنتوني بلينكني مريكمحمود عباس، برام هللا، وزير الخارجية األ يةفلسطين ال السلطةاستقبل رئيس  −
من":  عباس  وقال جملة  باتخاذ  أن  قمنا  بعد  شعبنا،  لمصالح  حماية  تنفيذها  في  بدأنا    القرارات، 

ل من االتفاقيات الموقعة، وعدم االلتزام  ، لوقف انتهاكاتها، والتحلُّ إسرائيلاستنفدنا كل الوسائل مع  
الجانب  أحادية  أعمالها  الشرعية  ":  عباس  وقال  ."بوقف  بقرارات  االلتزام  الدوام  على  أبدينا  لقد 

الع ونبذ  ونُ الدولية،  الموقعة،  االتفاقيات  واحترام  واإلرهاب،  اآلن  نف،  مع بدي  للعمل  االستعداد 
األ اإلمريك اإلدارة  االحتالل  إنهاء  أجل  من  السياسي  الحوار  لعودة  الدولي  والمجتمع  ي  سرائيلية 

حدود   على  فلسطين  دولة  الشرقية1967ألرض  القدس  بعاصمتها  جهته،    ."،    :بلينكنقال  ومن 
ينيين األبرياء الذين  دأ باإلعراب عن تعازينا وحزننا على مقتل المدنيين الفلسط"اسمحوا لي أن أب

  د بلينكن التزام الواليات المتحدة بحل  وأك    فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خالل العام الماضي". 
د بلينكن ضمن هذه  الدولتين وقال، إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تحول دون ذلك. وعدَّ 

الاإل "توسيع  ا   ،ات مستعمر جراءات  البؤر  على  الشرعية  إضفاء  الهدم    ، الستيطانيةأو  وأعمال 
المقدسة  ،والطرد  األماكن  في  القائم  الوضع  الموافقة    ،وتغيير  أو  العنف  على  التحريض  وبالطبع 
  نعمل على تطوير العالقات مع الشعب الفلسطيني ومساعدته أيضاا "  قائالا:   وأضاف بلينكن  عليه".
اعلى   حياته  دعم  تحسين  خالل  من  بذلك  نقوم  بلمعيشية،  للغذاء    890  ـاألونروا  دوالر  مليون 

 192ألونروا". مليون دوالر ل 50لالجئين، واليوم، أعلن تقديم  واللقاحات، وأيضاا 
اإل − االحتالل  جيش  في  عنصران  د سرائيلُأصيب  بعملية   ، نُ سعي  جنوب ،  زعترة  حاجز  عند  ف  ذت 

 193.أن ما حدث، هو حادث طرق، ليس إال ، مؤكداا نفسه المنفذ  سل مو  .نابلس
في سجن    اا أسير   120االحتالل عل قوا إضراب الـ    ن إعالم األسرى بأن األسرى في سجو   أفاد مكتب  −

التنظيم    حل    م األسرى أنه تقررروا الدخول في خطوة تصعيدية جديدة. وأضاف إعالالنقب، وقر  
  اا التوتر المتصاعد الذي يسود السجون. وصع د األسرى من خطواتهم النضالية، احتجاج   في ظل  

إجراءا بحقهمعلى  السجون  إدارة  و ت  بحق    اا احتجاج،  فية  التعس  اإلجراءات  وأسرى    على  األسيرات 
 194النقب وعوفر ومجدو.

مص − مط  قالت  مصرية  لـادر  األوسط"لعة  عباس  "إن    "الشرق  اللواء  المصرية  االستخبارات  رئيس 
سلَّ  اكامل  نظيره  إلى  الثالثاء،  يوم  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  من  رسالة  لفلسطيني  م 

تضمَّ  عباس،  التصعيد محمود  لوقف  مبادرة  ذكر   ."نت  عدم  اشترطت  التي  المصادر،  وأوضحت 
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المقتر  أن  تضمَّ اسمها،  المصرية  للسلطة  "نت  حات  التابعة  األراضي  في  األمنية  األجهزة  تحرك 
الفلسطينية الستعادة السيطرة على مناطق الضفة الغربية، في مقابل تعهدات من جانب الحكومة 

ية بالتراجع عن اإلجراءات التصعيدية األخيرة، التي أعلنت عقب العمليات التي شهدتها  سرائيلاإل
خال القدس  الماضيةمدينة  األيام  أيضاا  م  وتض  ."ل  المقترحات  األمنية  "نت  األجهزة  استعادة 

 195.بوقف االقتحامات  "إسرائيل"الفلسطينية السيطرة داخل مخيمات الالجئين، مقابل التزام 

و دع − الغربية  الضفة  في  األوروبي  االتحاد  بعثة  رئيس  مختلف   اا بلوماسييد   30و  ،غزةقطاع  ا  من 
.  االحتالل لوقف هدم قرية الخان األحمر في القدس  على ومنظمات حقوقية دولية للضغط    ،دولال

نظ   جولة  ختام  في  ذلك  اإلنسان    -بتسيلم    منظمة متها  جاء  لحقوق  اإلسرائيلي  المعلومات  مركز 
B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied دين على  ك  ، مؤ

البدوية التجمعات  لهذه  والدعم  الحماية  الدولي  المجتمع  توفير  كما    ،وجوب  تهجيرها  تكرار  وعدم 
 196. 1948 سنةحدث بعد النكبة 

المكبر في المدينة،   بدأت في القدس بوادر عصيان مدني بعدما أغلق السكان مداخل حي جبل −
اإل السلطات  وأعسرائيل أمام  هدم ية،  حملة  على  احتجاجاا  كافة؛  الحياة  مناحي  يشمل  إضراباا  لنوا 

واندلعت المواجهات في حين عم  اإلضراب الشامل    المنازل التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو.
 197حي الحياة بما فيها المدارس. البلدة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وشمل ذلك كل منا
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