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 اليوميات الفلسطينية
 2021 نوفمبر /تشرين الثاني

 1/11/2021 ،اإلثنين

  كالمبار اإلسرائيليين للمسجد األقصى  المستوطنينعّدلت الشرطة اإلسرائيلية توقيت اقتحام. 
صت فترة وقال مسؤول في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، إن الشرطة اإلسرائيلية "قلّ 

ترة ، فترة االقتحامات في الفحية، لمدة نصف ساعة، وزادت أيضا  االقتحامات في الفترة الصبا
 1المسائية )بعد صالة الظهر( مدة نصف ساعة".

  في حي  2م 700,4سمحت المحكمة العليا اإلسرائيلية بمصادرة قطعة أرض تبلغ مساحتها
 محكمةوقال رئيس الغرفة التجارية بالقدس كمال عبيدات إن "ال جراح بالقدس المحتلة. الشيخ

لك االلتماس الذي قدمته العائالت الفلسطينية التي تم ،العليا اإلسرائيلية رفضت أمس األحد
 2قرار مصادرتها من قبل البلدية اإلسرائيلية". األرض، ضدّ 

  ومكبات  ،والمحاجر ،محمد اشتية "إن المستعمرات اإلسرائيليةالفلسطيني قال رئيس الوزراء
 ".سطينوالصلبة وغيرها هي أهم الملوثات للبيئة في فل اإللكترونيةالنفايات سواء الكيماوية أو 

السكو جمدينة في  COP26 26في كلمته خالل فعاليات قمة المناخ كوب  ،اشتية وأضاف
نهج، تدمير البيئة بشكل مم الناظر إلى خارطة فلسطين الحديثة يرى كيف يتمّ "سكتلندية، إن اإل

 ألف شجرة زيتون". 800مليون شجرة منها حوالي  2.5حو ن 1967فقد اقتلعت إسرائيل منذ عام 

ة، تسرق مليون متر مكعب في السن 800: "إن الموازنة المائية في فلسطين تبلغ حوالي قائال   وتابع
 3".مليون متر مكعب 600منها إسرائيل 

 مان سليفلسطيني الشاب الشاب العن اعتقال  كشفت النيابة اإلسرائيلية في محكمة اللد المركزية
وارتكاب ، قطاع غزة، متهم باالنتماء إلى كتائب شهداء األقصى سكان عاما (، من 29كساب )

في مدينة الرملة والتخطيط لخطف جندي إسرائيلي كرهينة ألجل  "عمليات حرق وتخريب"عدة 
 4إطالق سراح أسرى فلسطينيين.

  خرا  في القصف اإلسرائيلي كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب عن صاروخ فتاك تّم استخدامه مؤ
حرونوت، أوقالت صحيفة يديعوت  أعوام من التكتم عليه العتباره "سالحا  فريدا ". 10على سورية، بعد 

وهو ذو دقة عالية وكمية متفجرات مدمرة.  ،Tammuzفي تقرير نشرته، إن الصاروخ يدعى تموز 
، تقرر 1973إلسرائيلي، في سنة ت صناعته في الصناعات العسكرية التابعة للجيش اوعندما تمّ 

صادر مالكتمان باعتباره أحد أسلحة "يوم الحساب". وأكدت الصحيفة، نقال  عن  إخفاؤه وإبقاؤه طيّ 
 5وحركة حماس. اللبناني حزب هللا استخدام بعض أنواعه في الحروب ضدّ  عسكرية رفيعة، أنه تمّ 
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 حداتو  1,303نة التخطيط وافقت على بناء أعلن متحدث باسم "اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية أن لج 
ن رأت منظمة السالم اآلو .في الضفة الغربية المحتلة تقع في المنطقة ج ،سكنية للفلسطينيين

ي غطّ يال يمكنه أن "أن ذلك و ، "جاءت بعد سنوات"اإلسرائيلية أن الموافقات للوحدات الفلسطينية 
اضي وتمييز في األر  ،ى نظام احتالل غير شرعير حقيقة أن إسرائيل تحافظ علوال يغيّ  ،التمييز

 6."الفلسطينية المحتلة

  عن "ارتفاع  له، في تقرير (،أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةكشف
في  %21بنسبة  1967معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 

لمشّردين افيما تزايد عدد  ".2020مقارنة بنفس الفترة من عام األشهر التسعة األولى من هذا العام 
 7.هاخالل الفترة نفس %28الفلسطينيين بنسبة 

  جاد إسحق إن عدد المستعمرات القدس )أريج( -األبحاث التطبيقية قال المدير العام لمعهد 
 ،نألف مستوط 913بؤرة استيطانية، يقطنها  220تضاف لها  ،199اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

 هجا  نوبّين جاد، في تصريحات له، أن المستوطنين نهجوا  ألفا  في شرق القدس المحتلة. 350منهم 
في االستيالء على األراضي من خالل إنشاء بؤر رعوية، وعلى األخص في منطقة غور  جديدا  

صدار وكشف عن إ بؤرة استيطانية بشكل غير قانوني في المنطقة. 21األردن، حيث أقيمت 
 (2مك 19.831 )دونما   19,831مستعمرة صناعية على  23إلنشاء  خاصا   عسكريا   أمرا   113االحتالل 

مستعمرة صناعية أخرى  35منذ احتالل الضفة، إضافة إلى كشف االحتالل عن مخططات إلنشاء 
 8.(2كم 25.073 )دونما   25,073في الضفة على 

  زيارة الخرطوم، خالل األيام بوفد إسرائيلي  السودانية عن قيام صحيفة "السوداني"كشفت
د وأك .الماضية، في أعقاب انقالب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على مجلس السيادة االنتقالي

طوم، بلوماسية لصحيفة يديعوت أحرونوت قيام وفد رسمي إسرائيلي بزيارة الخر يمراسل الشؤون الد
 9ن، األسبوع الماضي.واجتماعه مع القيادة العسكرية في السودا

  إيتاي بلومينتالهيئة البث اإلسرائيلي )مكان( قال مراسل Itay Blumenthal، ى في تغريدة عل
 طت فيإن طائرة خاصة ألحد الرجال المقربين من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، هب ،تويتر

 بوط الطائرة التابعةوأظهرت بيانات مالحة جوية حصلت عليها وكالة سند ه وريون.جمطار بن 
 10لحفتر في تل أبيب.

  مؤسسات مجتمع مدني  جمعية كويتية قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي تصنيف ستّ  33دانت
 لجائر"وأكدت جمعيات النفع العام، في بيان مشترك، أن هذا القرار "ا فلسطينية منظمات إرهابية.

وارد، ومالحقة موظفيها، إضافة إلى يعّرض المؤسسات الست إلى "خطر اإلغالق، وتصفية الم
عمل ودعا البيان، "المسؤولين والغيورين في الكويت، إلى التصدي لهذا ال أخطار أمنية أخرى".

 11.الجائر، والتعدي الصهيوني الغاشم"
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  أنهت وكالة التعاون والتنسيق التركية(تيكا TİKA) دة القديمة العمل بمشروع ترميم شوارع وأزقة البل
 بية.الغر  العديد من المباني التي تعود للحقبة العثمانية، شمالي الضفة التي تضمّ  ،سلفيت في مدينة

إلى  النظر ،Ahmed Rafik Cetinkaya مدير مكتب تيكا في فلسطين أحمد رفيق شتنكايا ولفت
اريع في ، بينها أربعة مشيةفلسطينأراضي السلطة الفي  2021منذ بداية  مشروعا   60تنفيذ  أنه تمّ 

 12ألف دوالر. 120سلفيت بقيمة 

  ّلدني، بقيادة النائب لي ز األمريكي من الجمهوريين في مجلس النواب 200ع وق Lee Zeldin ،
ت وقال على رسالة تعارض خطة الرئيس جو بايدن إلعادة افتتاح القنصلية األمريكية في القدس.

، "إسرائيلـ"طيين المناهض لقراو جهد إدارة بايدن هو محاولة السترضاء جناح الديم إنالرسالة 
لسفارة ا، والذي تضمن نقل "إسرائيلـ"دونالد ترامب بالقدس عاصمة لالسابق وإلغاء اعتراف الرئيس 

 2018.13 سنةاألمريكية إلى هناك في 

 2/11/2021 ،الثالثاء

 ،قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "نؤكد في ذكرى وعد بلفور المشؤومة 
ات سنعيد فلسطين التاريخية كلها، والقدس الكاملة عاصمتها، والشعب الفلسطيني في الشت أننا

خوان ا هنية، خالل مشاركته في ندوة إلكترونية، نظمتها جماعة اإلوحيّ  أرض الوطن". إلىسيعود 
: قائال   وأضاف المسلمين في األردن، "أهالي القدس، والثلة المرابطة في حي الشيخ جراح".

 القدس جاءت لتؤكد على جغرافية فلسطين من البحر إلى النهر، وأن هذا السيف ]سيف[ ة"معرك
 14لن يغمد حتى تحرير كامل أراضيها ومقدساتها".

 ن" أعلن أهالي حي الشيخ جراح رفضهم اقتراح محكمة لالحتالل، بتحويلهم إلى "مستأجرين محميي
 وأكد الناطق باسم سكان الحي عارف .عند جمعية استيطانية، مقابل عدم إخالئهم من منازلهم

وقال بيان صادر عن  حماد رفض سكان الحي ألي تسوية مع االحتالل، النتقاصها من حقوقهم.
نا أهالي الحي، "رفضنا باإلجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة االحتالل التي كانت ستجعل

 [،Nahalat Shamoun] ون بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية االستيطانية نحالت شمع
 15وتمهد تدريجيا  لمصادرة حقنا في أراضينا".

 اة هّددت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي بتفجير األوضاع مجّددا  في حال لم يتّم إنهاء معان
عن الطعام رفضا  لالعتقال اإلداري، في ظّل معطيات ُتشير إلى إمكانية المضربين األسرى 

، لمته "األخبار" من مصادر في الحركَتين، فقد جّددت األخيرتاناستشهاد أحدهم. وبحسب ما ع
خالل اّتصاالت مع الوسيط المصري في األيام الماضية، تحذيرهما من أن قضية األسرى 

 16حالة الهدوء على حدود قطاع غزة. سَتضرب، في حال استمرارها،



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

  4 الزيتونة للدراسات واالستشارات             مركز        

  ّعشرات من رؤساء فروع ع معظم أعضاء الكنيست عن حزب الليكود اإلسرائيلي، إلى جانب الوق
الحزب، على وثيقة تنص على منع الحزب من تشكيل حكومة أو المشاركة في ائتالف يعتمد على 

ة ة العبريوبحسب القنا. يبدون تعاطفهم مع ما وصفتهم الوثيقة بـ"اإلرهابيين" ئه،وأعضا كنيستال أحزاب
ي أي كود، فإن الحزب لن يشارك فإقرار الوثيقة بشكل نهائي داخل اللي السابعة، فإنه في حال تمّ 

 .17ةحكومة تدعمها أو تشارك فيها أحزاب القائمة العربية الموحدة، أو القائمة العربية المشترك
  تي جيش اإلسرائيلي بعمليات بناء جدار أسمنتي حول المناطق الالكشفت تقارير عبرية عن قيام

، فإن المخطط الهادف اريرت التقووفق ما كشف نيران من جهة قطاع غزة. إلطالقتتعرض 
 لحماية مستعمرات غالف غزة، بدأ العمل به في منطقة المجلس اإلقليمي "ساحل عسقالن"

Ashkelon Coast Regional Council.18 
  يسرائيلزمان "كشف موقع Zmanei Yisrael"  ر دّ  صهي ثامن مُ  "إسرائيل"بالعبري النقاب عن أّن

 ٍع جدا ،إلى أّنه تّم تصنيفها في مركٍز مرتف ه،الوقت ذاتفي النظر، لألسلحة في العالم، الفتا  
م وكهوليتجاوز بكثير حجمها النسبّي، وتابع أّنه وفقا  لتقارير مراقبة تجارة األسلحة لمعهد ست

 تمّ ي Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)الدولي ألبحاث السالم )سيبري( 
ات ، نمت الصادر 2020-2016 سنتي، وأّنه بين "إسرائيل"سلحة في العالم من من تجارة األ %3تصدير 

 ّية.الرسم ، بحسب المعطيات اإلسرائيلّية2015-2011، مقارنة بالسنوات بين %59بنسبة  "إسرائيل"من 
الي ، بلغ إجماإلسرائيلية بحسب بياٍن صادٍر عن قسم مساعدة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاعو 

 19.دوالر اتمليار  8.3ما قيمته  2020 سنةفي  "إسرائيل"ات الدفاعية من الصادر 
 ورلصدور وعد بلف 104في بيان صحفي بمناسبة الذكرى  ،طالبت الجامعة الدول العربية بريطانيا، 

 سطيني،وعد، وَتحمُّل مسؤوليتها عبر تقديم االعتذار للشعب الفلال"تصحيح خطئها التاريخي" في بـ
 20.القدس يدولة الفلسطينية وعاصمتها شرقواالعتراف بال

  إلى السلطة  مليون دوالر( 18 )نحو مليون يورو 15.6تحويله  عنأعلن االتحاد األوروبي
ي فوقال االتحاد،  .همومعاشات على دفع رواتب تقاعد موظفين حكوميين لمساعدتهاالفلسطينية، 

ي لذين يعملون في الغالب في قطاعيستهدف موظفي الخدمة المدنية، ا هذا المبلغ، إن له بيان
 21الصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين.

  مارينزخاصة بدأت قوة( من مشاة البحرية األمريكية Marines) ي ف، ووحدة الكوماندوز البحري
 (، تدريبات عسكرية في منطقة النقب وشواطئ إيالت على البحر13طيت شايالجيش اإلسرائيلي )

األولى من  عدّ ألحمر. وقالت مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب إن هذه التدريبات، التي تُ ا
 22محتملة مع إيران. لمواجهةنوعها، تأتي في إطار االستعداد 

  قال ضابط كبير في سالح الجو اإلسرائيلي إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء
وحسب مصادر رفيعة  ".ةالعمل على إخراج إيران من سوري على اتفقااإلسرائيلي نفتالي بينيت "
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، فإن "إسرائيل وروسيا تستخدمان آلية تفادي التضارب صحيفة جيروزاليم بوستتحدثت إلى 
لتجّنب حوادث غير مرغوب فيها، وموسكو سمحت لتل أبيب بحرية التصّرف في األجواء 

 23.السورية، طالما أنها ال تعّرض قواتها للخطر"
  ّتفاق على اتفاق تعاون أكاديمي مع جامعة زايد اإلماراتية. ويركز االاإلسرائيلية جامعة حيفا  عتوق

وستتشاركان  ،وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب الجامعيين ،األبحاث العلمية المشتركة
طبيعية لاإدارة الموارد و التربية، و بالمعلومات األكاديمية بعدد من المجاالت، بينها علوم البحار، 

ستقيمان مشاريع أبحاث مشتركة في هذه المجاالت، إضافة إلى أن كال المؤسستين و وغيرها، 
 24ركة.وندوات مشت ،ومؤتمرات ،ستقومان بتبادل الطالب والطاقم األكاديمي للمشاركة في أيام دراسية

 3/11/2021 ،األربعاء

 ات للدراسمركز الزيتونة عقدها  ةخالل ندو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية،  قدم
 ورقة حول رؤية حماس للنهوض بالمشورع الوطني الفلسطيني؛ حيث تحدَّث عنواالستشارات، 

كان  متغيرات الوضع الفلسطيني والعقبات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، متحدثا  عن أربع
هي: ل وتموضع مشروع المقاومة؛ و لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على طبيعة الصراع واالحتال

تعطيل االنتخابات الفلسطينية، ومعركة سيف القدس، واالنسحاب األمريكي من أفغانستان، 
يه كل تشارك ف إلى االتفاق على برنامج سياسيهنية دعا واتفاقيات التطبيع العربي اإلسرائيلي. و 

هنية إلى خمسة تحديات أدت  وتطرق  للمرحلة الحالية. الفصائل والنخب والشخصيات المستقلة
دور  اتفاق أوسلو واالعتراف باالحتالل والتعامل معه، وتراجع" هيإلى تراجع المشروع الوطني، 

ينية، فلسطالقيادة ال ية وتفكيرالمؤسسة القيادية لشعبنا، وتراجع المقاومة كخيار استراتيجي من عقل
إن  وقال هنية ."والتطبيع مع االحتالل واعتبار التسوية الخيار الوحيد، وتراجع الدور العربي

 لمشروع الوطنيا تعريفإعادة  عناصر النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني تتلخص في
نية لفلسطيالقيادة ا تشكيل، وإعادة ه، باعتباره مشروع تحرير وعودة ودولةوأهداف هثوابتب الفلسطيني

 اركة جميع القوى والفصائل، وتؤمنتكفل مشعلى أسس إدارية جديدة  ،متمثلة بمنظمة التحرير
. وشدد هنية أن العنصر الثالث يكون من خالل الفلسطيني في الداخل والخارج مشاركة الشعب

اق االتفالتأكيد على أن القرار الوطني الفلسطيني المستقل ال يمكن أن يؤخذ تحت االحتالل، و 
روع كفاحية، وإدارة مش ة نضاليةاستراتيجياالتفاق على و  ،على برنامج سياسي للمرحلة الحالية

ني مشروع الوطللو  ة الفلسطينيةلقضيلإعادة االعتبار  دعا هنية إلى، و المقاومة ضّد االحتالل
 25العربي واإلسالمي والدولي. اإلقليمي في بعده الفلسطيني

 ضة ها كتل المعار نفتالي بينيت، في تعليقه على الحملة التي تشنّ  اإلسرائيليةرئيس الحكومة  قال
بقيادة بنيامين نتنياهو، في محاولة تعطيل تمرير الميزانية: "ال يوجد ولو قرش واحد من ميزانية 



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

  6 الزيتونة للدراسات واالستشارات             مركز        

تيح يُ د بينيت على أن "ال يوجد أي بند في الميزانية وشدّ  الدولة سيذهب إلى غزة أو حماس".
قائال : "لم  ووجه بينيت إصبع االتهام إلى نتنياهو، .كهذا" تحول أموال غزة، ولن يكون فيها بند  

أن ما بينيت وأضاف  في سياق السجال حول الميزانية. ،طرق ألموال حماس"تأكن أعتقد أنه سي
وصفه بـ"أموال حماس" تشكل "نقطة ضعف لدى نتنياهو"، وقال: "بعد كل شيء، الحقائب المالية 

 26التي نقلت إلى حماس هي من اختراعه. نحن أوقفنا ذلك. لكن ال منطق في الجنون".
 ي ومعارضة من اليمين واليسار ف ،وتوتر شديد ،قدت الحكومة اإلسرائيلية وسط خالفات عميقةع

 1948لفلسطينيي  أقرت فيها التخطيط لبناء مدينة جديدة ،، جلسة خاصةالمعارضةاالئتالف وفي 
كان  ،هي عبدة وخشم زنة ورحمة ،واالعتراف بثالث قرى  نسمة، ألف 30تستوعب ، في النقب

شروط االتفاق على تشكيل االئتالف  علىجاء هذا القرار بناء  مها في النقب.مخططا  هد
 27الحكومي بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت، والقائمة العربية الموحدة.

 تالل رصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب اإلعالمي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب االح
في  ان، أبرزها قتله الفتى الشهيد أمجد أبو سلط2021أكتوبر  تشرين األول/خالل  انتهاكا   2,124

عملية إطالق نيران لقوات االحتالل ومستوطنيه،  148 بـ ينفلسطيني 406وأصيب  بيت لحم.
، الضفةبلقوات االحتالل لمناطق متفرقة  اقتحاما   365ق التقرير ووثّ . اعتداءات للمستوطنين 103و

ن مركز فلسطين لدراسات األسرى أ وذكر، فلسطينيا   455اللها ، اعتقلت خبما فيها شرقي القدس
ين في ح. سيدات 5طفال ، و 75بينهم  الفترة ذاتها،فلسطيني خالل  400 اعتقلت سلطات االحتالل

قصى اقتحموا المسجد األ نوبلغ عدد المستوطنين الذي بين مؤقتة وثابتة. 310بلغ عدد الحواجز 
 28.مستوطنا   227,2

 منظومة ندى السماءعن بدء نصب  اإلسرائيلية دفاعال أعلنت وزارة Sky Dew system التي ،
 تهدف إلى "الكشف والتحذير من تهديدات متقدمة في شمال البالد" مقابل سورية ولبنان، حسب

ة في تطويرها خالل السنوات الماضيوتّم وتتكون هذه المنظومة من بالون عمالق،  بيان الوزارة.
 29إحدى المنظومات األكبر من نوعها في العالم. دّ عأمريكي، تُ  –يلي إطار تعاون إسرائ

 بلدية وفا، إن طواقموكالة قال رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس مصطفى أبو زهرة ل 
اعي، منها بالعشب الصن كبيرا   االحتالل واصلت أعمال التهويد بالمقبرة اليوسفية، وغطت جزءا  

 30معالمها التاريخية، بهدف إقامة حديقة عامة.إلتمام عملية طمس 
  مخازن أسلحة منطقة في ريف دمشق تضمّ  ،للمرة الثانية في أربعة أيام إسرائيليةاستهدفت ضربة 

ن أ ذكروذخائر لميليشيات موالية إليران، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق اإلنسان، الذي 
 31.شخصا   120وقتلت  ،هدفا   65، ودمرت 2021رة منذ بداية م 23استهدفت األراضي السورية  "إسرائيل"
  للفلسطينيينأعلن المركز الدولي للعدالة The International Centre of Justice for Palestinians 

(ICJP)االتحاد الدولي للصحفيين أنه أبرم شراكة مع  ،، ومقره لندنInternational Federation of 
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Journalists (IFJ) ابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن هذا التحالف بدأ باإلجراءات الالزمة من ونق
قوات االحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على  أجل رفع دعاوى ضدّ 

 32تها على قطاع غزة.وخالل الحروب التي شنّ  ،استهدافها للصحفيين خالل مسيرات العودة في غزة
  داء ة السو على الالئح األمريكية، أربع شركات أجنبية، بينها شركتان إسرائيليتان، لمتحدةاوضعت الواليات

الخاصة بالكيانات بسبب مشاركتها في أنشطة تنافي األمن الوطني أو مصالح السياسة الخارجية 
 33اسوس.جأن أس أو المصنعة لبرنامج التجسس بي شركةو  Candiruوالشركتان هما: كانديرو  األمريكية.

  ّايفأورنا باربي اإلسرائيلية االقتصادعت وزيرة وق Orna Barbivai ارة مع وزير الصناعة والتج
األردني يوسف الشمالي، على اتفاقية من شأنها زيادة حصة الصادرات األردنية إلى السلطة 

ر، المليون دو  730الفلسطينية، وزيادة الحصص التجارية بين األردن والسلطة الفلسطينية بمقدار 
 34بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

 4/11/2021 ،الخميس

 ت وعز  ة.مددت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية ساعات استقبال طلبات الترشح لالنتخابات المحلي
 35".نتخابية، سبب التمديد إلى ما وصفته بـ"اإلقبال الكبير على تسجيل القوائم االلهافي بيان  ،اللجنة

 انون ق وأيد. الثالثة بالقراءة 2021 سنةل "إسرائيل" قانون  على للكنيست العامة يئةاله صادقت 
صادقت الهيئة العامة للكنيست على و . عضوا   59 عارضه فيما كنيست عضو 61 الميزانية

زانية ويبلغ حجم مي .صوتا   56ومعارضة  صوتا   59 ،بأغلبية 2022 سنةل "إسرائيل"قانون ميزانية 
لى إ 2022 سنة، بينما ترتفع ميزانية مليار دوالر( 139.7 )نحو مليار شيكل 438 نحو 2021 سنة
 36.مليار دوالر( 179.2)نحو  مليار شيكل 562

 غسان دغلس إن قوات االحتالل اقتحمت بلدة  الغربية قال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة
 37ن منذ سنتين.و المصله مُّ ؤُ ويَ  قائما   برفقة جرافة وهدمت مسجدا   ،جنوب نابلس ،دوما

  قال وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل إن مصر "تعمل ليل نهار" للتوصل إلى صفقة
ووفق  غزة إلى "إسرائيل".قطاع حماس في حركة اإلسرائيليين الذين تحتجزهم  إعادةبموجبها  يتمّ 

على هامش ، اتجاءت هذه التصريح ،األمريكي موقع أكسيوسو اإلخباري العبري  واال يموقع
وأكد كامل أن "العالقات مع إسرائيل  .سكتلنديةالسكو اإلجمدينة في  26المناخ كوب مؤتمر 

بصفقة واحدة كبيرة وشاملة، تشمل  على أن "األزمة في قطاع غزة يجب أن تحلّ  ا  شددمممتازة"، 
قضية  ع، وحلّ وقف إطالق نار طويل األمد، وإغاثة إنسانية إضافية للسكان، وإعادة تأهيل القطا

أنه "كجزء من الصفقة التي يرغب المصريون في تحقيقها في  كامل وأضاف األسرى والمفقودين".
أنه يدرك أن "حماس لن تسمح  غزة؛ أن تكون هناك عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة"، مضيفا  
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السلطة بحدوث ذلك على الفور، لكنه يعتقد أن أي خطوة رمزية في المرحلة األولى من وجود 
 38الفلسطينية في غزة أمر ضروري".

  من  بدءا   ،بيبأطيران اإلمارات عن تسيير رحالت يومية بين دبي وتل  مجموعةأعلنت
في بيان لها، إن الخطوة تأتي في وقت يواصل فيه الجانبان  ،مجموعةالوقالت  .6/12/2021

، بر مجموعة من القطاعاتلدفع النمو ع ،اإلماراتي واإلسرائيلي "تطوير تعاون اقتصادي أكبر
 39باإلضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين".

  ية منّسق الخاص لألمم المتحدة لعمللل هخالل استقبال ،سامح شكري المصري أكد وزير الخارجية
اخ الرامية إلى توفير الُمن المساعيأهمية مواصلة  ،تور وينسالند السالم في الشرق األوسط

 40اء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.المالئم إلحي

   صعدعمليات بناء م تقّدمت به بلدية الخليل ضدّ  رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا استئنافا 
عالم اإلبراهيمي، مجيزة  بذلك للمستوطنين تغيير م سجدكهربائي للمستوطنين وفتح طريق إلى الم

 41المسجد اإلسالمية والتاريخية.

 5/11/2021 ،معةالج

 "على تسجيالت مصورة  ،الفضائية الجزيرةقناة على الذي تّم عرضه  ،حصل برنامج "ما خفي أعظم
التي  "حركة حرية"،اسم نفسها  علىكشف عن اختطاف إسرائيليْين اثنين من قبل جهة أطلقت ت

، ونشرت "ائيلإسر "إنها اختطفت ضابطين إسرائيليين خالل تنفيذهما مهمة أمنية سرية خارج قالت 
وهو  ،وصورة ألحدهما قبل عملية اختطافه ،ثبوتية إسرائيلية الجهة الخاطفة في الفيديو أوراقا  

 قال الضابطانو  متَخفٍّ من دون أن تكشف عن مكان االختطاف أو االحتجاز الحالي.
 David Benn وديفيد بن روزي  David Perry إن اسمْيهما ديفيد بيري  ،في الفيديو ،المختطفان 

Rosie42أن تعمل على اإلفراج عنهما. "إسرائيل" ،في رسالة مصورة ،، وناشدا 

  المتطرف يعقوب هايمننشر الحاخام اإلسرائيلي Yaacov Hayman  صورة له عبر حسابه على فيسبوك
وهو بجانب مسجد قبة الصخرة، وأعلن عن حاجته لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني 

 43نرجو أن نحظى قريبا  بافتتاح المعبد".وقال: "خارج ساحة المسجد األقصى، إلخراج مبنى القبة 
  حملة الجنسية الفلسطينية المقيمين في البالد، من رسوم تجديد  إعفاءقررت دولة الكويت

وحسم مجلس  عاما  من حملة المؤهالت دون الجامعية. 60لكبار السن الذين تخطوا  ،اإلقامة
وى العاملة الكويتي، في اجتماع له، بعد جدل دام ألكثر من عام، ملف إدارة الهيئة العامة للق

عاما ، واعتمد المجلس إصدار قرار جديد، بحيث يكون تجديد إذن العمل  60الـ المقيمين فوق 
، باإلضافة إلى تأمين صحي سنويا   (اتدوالر  1,653.8 نحو) دينار 500مقابل  60 لوافدي الـ
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، وإعفاء ثالث فئات من سنويا   (دوالر 2,315.3 نحو)دينار  700و 500تتراوح قيمته ما بين 
 44الرسوم هم حملة الجنسية الفلسطينية، وأبناء الكويتيات وأزواجهن، ومواليد دولة الكويت.

  حسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان البريطانية، ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة شدد ،
مليون دوالر في ميزانيتها  100تمر بـ"أزمة وجودية"، ليس بسبب فجوة بمقدار  يةة الدولوكالالعلى أن 

بل وألن نموذج التمويل طويل المدى أثبت عدم استدامته و"يؤدي بالوكالة إلى  ،العام الجاري فقط
 إلىمليون دوالر  800داعيا  إلى تحويل الميزانية األساسية للوكالة بمقدار ، االنهيار" في المستقبل

ها في ماتاهسإوأما بخصوص دول الخليج، فقال الزاريني إن  "أساس أكثر قابلية على التنبؤ".
 ،2018 سنةمليون دوالر  200ميزانية الوكالة شهدت انخفاضا  تدريجيا  في السنوات األخيرة، من 

 2021.45سنة مليونا  فقط حتى اآلن،  20و ،2020 سنةمليونا   37و ،2019 سنةمليونا   87حتى 
 6/11/2021 ،السبت

 نه ال أللصحفيين: "موقفي الذي ُعرض على األمريكيين  نفتالي بينيت اإلسرائيلي قال رئيس الوزراء
دوء ر عن رأينا بثبات وبهيوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس... نحن نعبّ 

ة لقنصلياإلى جانبه، إعادة فتح  واقترح وزير الخارجية يائير البيد، الذي كان يقف ودون استعراض".
تفاق إن حكومته ستلتزم باال بينيتقال وفي سياق آخر،  في مقر الحكومة الفلسطينية في رام هللا.

 46لس.الموقع مع المستوطنين بإنشاء مستعمرة كاملة على أراضي بؤرة أفيتار االستيطانية قرب ناب
  هاوعناصر  ائم بأسماء منظمات المستوطنينقالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية إنها ُتعد قو ،

ان في بيان صحفي، أنها تتابع ملف االستيط ،وأضافت الخارجية .إلدانتها ومالحقتها قانونيا  
الجنائية  خصوصا  كافة أشكاله، وملف عناصر اإلرهاب اليهودي على مختلف المستويات، ب

ن ين اإلسرائيلييإنما المسؤوللمحاسبة ومحاكمة ليس فقط تلك العناصر، و  الدولية، وصوال  
 47ن في جريمة االستيطان برمتها.يالمتورط

 7/11/2021 ،األحد

 قبل تة لن الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القيادة الفلسطيني السلطة قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
ة إلدار ا أن، مشيرا  إلى عاصمة دولة فلسطين ،إال بإعادة فتح القنصلية األمريكية في شرقي القدس

ه بغنا هو ما ُأبل"األمريكية أكدت التزامها باستمرار على إعادة فتح قنصليتها في شرقي القدس، و
 48."، وننتظر تنفيذه في القريب العاجلرسميا  

  أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية الكشف األولي للقوائم المرشحة لالنتخابات المحلية
مشمولة  376هيئة محلية من أصل  329ائمة انتخابية ترشحت في ق 765، والبالغ عددها 2021

وأضافت لجنة  .11/12/2021 فيفي المرحلة األولى من االنتخابات المحلية المقرر االقتراع فيها 
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ويبلغ عدد المرشحين في ، 488 مستقلةالائم و قالو  ،277 بلغ حزبيةالائم و قال عدد االنتخابات أن
 49.(% من المجموع الكلي للمرشحين4.25)امرأة  599,1رشحا ، من بينهم م 299,6القوائم المعتمدة 

  إن  ،هفي تغريدة ل ،جندلمانلإلعالم العربي عوفير  رئيس الوزراء اإلسرائيليالمتحدث باسم قال
، ذبالخبر الذي نقلته قناة الجزيرة في برنامج "ما خفي أعظم" حول خطف ضابطين إسرائيليين كا

 50."إسرائيلـ"وال عالقة لهما ب ،عرضا في التقرير ليسا إسرائيليين وأن الشخصين اللذين
 أصدر مجلس األمن القومي اإلسرائيلي توصيات يحذر من خاللها القيادة السياسية، من إجراء 

 مجلس في وثيقةالوجاءت توصيات  ."إسرائيل"عملية الستقدام مهاجرين من يهود الفالشا إلى 
"، الحكومة وما يعرف بوزارة "الهجرة واستيعاب القادمين الجددسرية بعث بها إلى مكتب رئيس 

أن أي و أنه "ال مخاطر تهدد حياة يهود الفالشا الذين ينتظرون نقلهم إلى إسرائيل"، على  ا  شددم
 51"أزمة". وجدبلوماسية، ستُ يمحاولة لتسريع نقلهم، في عملية عسكرية أو جهود د

  ش "مع إقرار الميزانية يخطط الجي :فة جيروزاليم بوستضابط كبير بالجيش اإلسرائيلي لصحيقال
وسوف يزيد الجيش هذا  ،2024للحصول على ذخائر أكثر بكثير من أي وقت مضى بحلول عام 

لى إونحن بحاجة  ،. بنك أهدافنا أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي2030العدد أكثر بحلول عام 
من  "إسرائيل"أن واشنطن قامت بتجديد مخزون  من رغمبالنه أضاف قائال  إو  ذخيرة دقيقة التوجيه".

 52."ائيلإسر "الذخيرة دقيقة التوجيه، إال أن األمريكيين ليسوا على استعداد لتلبية كل طلب من جانب 
  حقوقية فلسطينية في الضفة الغربية، عقب قرار مؤسسات حظر خمس  اإلسرائيليأعلن الجيش

سادسة أعلن عنها جانتس  ةمؤسسبالفعل حظر  وتمّ  .22/10/2021في لوزير الدفاع بني جانتس 
 2020.53سنة أنها "منظمة إرهابية" من قبل الجيش في 

 أعلنت عائلة الناشط السياسي نزار بنات عن انسحاب محامي العائلة غاندي الربعي من جلسات 
وهو  ،يجللفوضى والتهر  محاكمة بنات بعد أن ثبت انحيازها وعدم جديتها حيث "أصبحت مسرحا  

أن  وأضاف البيان بحسب بيان العائلة. ،ما يجري خلف الكواليس" يدلل أن هناك صفقة أو ترتيبا  
العائلة قررت تشكيل لجنة وطنية "تمثل الكل الفلسطيني داخل الوطن وخارجه تكون مرجعية 

ي لعربب اومساندة لها في إدارة قضية الشهيد نزار بنات على مبدأ أن بنات هو ابن الشع ،للعائلة
 54وأن قضيته وطنية بامتياز وسيعلن عن أسماء األعضاء خالل أيام". ،الفلسطيني

  ّين إسرائيلي ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن جهاز الموساد اإلسرائيلي أحبط سلسلة هجمات ضد
لقدس افيلق وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن  إيران بالتخطيط لها. فريقية، متهما  إفي دول 

 ،وغانا ،استهداف إسرائيليين في السنغال ،من دون جدوى  ،حاول في الحرس الثوري اإليراني
س اعُتقلوا أشخاص جندهم فيلق القد 5إن  من جهتها،، العامة اإلسرائيلية 12قالت القناة و وتنزانيا. 

 55إسرائيليين. لالشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضدّ  ،في تنزانيا وكينيا والسنغال
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 تقرير إسرائيلي أن صدام حفتر، نجل قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ذكر 
 رسالة من والده تطلب مساعدة عسكرية ، حامال  1/11/2021، يوم اإلثنين "إسرائيل"وصل إلى 

 ."ئيلإسرا"وبلوماسية في المستقبل بين ليبيا يسياسية إسرائيلية، وفي المقابل تعهد بإقامة عالقات د
هآرتس يوسي صحيفة الذي نشره محلل الشؤون االستخبارية في مدونته في موقع  ،وذكر التقرير

 56وريون.جميلمان، أن الزيارة استمرت ساعة ونصف الساعة في مطار بن 

 8/11/2021 ،اإلثنين

  ة بين تعديل االتفاقية األمنية المبرم ،في بيانين منفصلين ،واإلسرائيلي المصري أعلن الجيشان
 .من أجل تعزيز قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح ،جانبينال

كة "نجحت اللجنة العسكرية المشتر  له:في بيان  ،وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية
ات و قعدد  في تعديل االتفاقية األمنية بزيادة ،بناء على االجتماع التنسيقي مع الجانب اإلسرائيلي

 مّ تنه له، إ في بيان ،قال الجيش اإلسرائيلي. و حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح"
فح ر خالل االجتماع التوقيع على تعديل لالتفاقية التي تنظم وجود قوات حرس الحدود في منطقة 

 57لمصلحة تعزيز الوجود األمني للجيش المصري في هذه المنطقة.

  ل كم السلطة الفلسطينية ردني أيمن الصفدي، وفق بيان صحفي، إن األردن سلّ األ الخارجيةقال وزير
لى عددا  الوثائق التي بحوزته، وصادق على كل الوثائق التي قّدمها األهالي إلثبات حقهم في بيوتهم، مش

 58.وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ،أّن األردن سيستمر في بذل كل جهد ُممكن لحماية أهالي الحي
  ّرفضه لحكومة، ل ، في كلمة استهل فيها عقد جلسةاشتيةمحمد  الفلسطيني رئيس الوزراء دجد

ية لقنصلاوإعادة فتح  ،لتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت فيما يتعلق بمدينة القدس
ف وتكثي ،وسياسة تهجير أهلها ،عدم القبول بإجراءات تهويد المدينة األمريكية فيها، مؤكدا  

وقرر مجلس الوزراء تخصيص جلسته األسبوع المقبل للقدس،  االستيطان على أرضها وحولها.
 59حيث سيعقد اجتماعه في مقر محافظة القدس.

  بالمسجد  أكد رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية في حركة حماس خليل الحية أن المّس
 يعني أن المنطقة ذاهبة ،اد أحدهمأو استشه ،أو األسرى المضربين ،أو الشيخ جراح ،األقصى

ي أنا مع في مقابلة عبر قناة الجزيرة مباشر، إننا منفتحون في عالقت ،وقال الحية لمواجهة جديدة.
على أن العالقة مع أي دولة هي عالقة دعم في مواجهة  ن باستثناء االحتالل، مشددا  مكوّ 

تفاق اإلطالق النار بدون  طويال   قفا  حماس ال تقبل و "د الحية على أن أكو  االحتالل الصهيوني.
 60".وإنشاء دولته ،سياسي كامل يضمن حقوق شعبنا بالعودة
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 /تواصل عمليات  2021أكتوبر  شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل شهر تشرين األول
ائرة ورصد التقرير الشهري الذي تعده الد جنود االحتالل والمستوطنين. استهدفتالمقاومة التي 

  61.إسرائيلّيا   15عمال  مقاوما ، أدت إلصابة  674اإلعالمية لحركة حماس في الضفة الغربية 

 ناشطين 6برس أن باحثين في األمن السيبراني اكتشفوا اختراق هواتف  سوشيتدذكرت وكالة األ 
اسوس اإلسرائيلي، ويرتبط نصف الناشطين جحقوقيين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس بي

 62فين بمنظمات غير حكومية فلسطينية صنفتها تل أبيب قبل أيام تنظيمات إرهابية.المستهد

  عمل خالل العامين األخيرين سرائيلي جيش اإلالية بأن مريكبوست األ واشنطنأفادت صحيفة
على تطوير تطبيق هاتفي يمّكن الجنود من تشخيص وجوه فلسطينيين لمعرفة ما إذا كان يجب 

 ه تمّ نأتقرير الصحفي الذي ينقل عن جنديْين إسرائيليين سابقين قولهما: "اعتقالهم. وجاء في ال
ا مسابقة في وحدات الجيش المعنية على التقاط صور لفلسطينيين في الضفة الغربية، مم إجراء

بيق م التطاستخدا نه تمّ أليها". وأضاف الجنديان إل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي شكّ 
 63جل تشخيص الفلسطينيين.أ" من Blue Wolfلو وولف بالهاتفي "

  إلى وقف االقتطاعات من عائدات المقاصة الفلسطينية ومعالجة  "إسرائيل" الدوليدعا البنك
وجاء في تقرير  عا المانحين إلى استئناف المساعدات للمالية العامة.ودالملفات المالية العالقة، 

ن ، أ17/11/2021مه الجتماع المانحين في أوسلو في أعده البنك الدولي، ومن المقرر أن يقد
"المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحدياٍت جسيمة، وزادت الضغوط على المالية 
العامة من جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة اإلسرائيلية من اإليرادات الضريبية الشهرية 

وأضاف التقرير: "بعد  الفلسطينية )إيرادات المقاصة(".التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة 
متها الحكومة اإلسرائيلية للسلطة  مة من إيرادات المقاصة التي قدَّ حساب الدفعات الُمقدَّ
الفلسطينية، والتمويل المقدم من المانحين، من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية 

 64".2021مليار دوالر في  1.36إلى 
  ماركيز  صل الرئيس الكولومبي إيفان دوكيوIván Duque Márquez  في زيارة  "إسرائيل"إلى

 دس.رسمية تستغرق ثالثة أيام، يكون في صلبها افتتاح مكتب "للتجارة واالبتكار" في غربي الق
لي نفتا استقبله رئيس الوزراء اإلسرائيلي وقد استهل دوكي زيارته بالحضور إلى حائط البراق، ثمّ 

ء. ة غداأقام له مأدب اجتماعا  موسعا  بحضور مسؤولين، ثمّ  بينيت، وعقد معه اجتماعا  ضيقا  ثمّ 
ضمن  ي اإليرانيحرس الثور الو  اللبناني كولومبي على إدراج حزب هللاالرئيس الوشكر بينيت 

 65قائمة التنظيمات اإلرهابية المعمول بها في بالده.
  علي  رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمدأن يلية التلفزيونية اإلسرائ 13ذكرت القناةAbiy Ahmed 

Ali يام األخيرة، إن بين قال، خالل محادثة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت، في األ
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، كمهاجرين، يوجد عدد من الضباط الذين شاركوا في "إسرائيل"إحضارهم إلى  اإلثيوبيين الذين تمّ 
 66."إسرائيل"وهربوا بواسطة عملية نقلهم السرية إلى  ،في منطقة تيغرايمجازر ارتكبها المتمردون 

  مركبة إسعاف، عبر معبر رفح البري، ُمقّدمة من "قافلة أميال من  27وصلت قطاع غزة
 67االبتسامات"، لصالح القطاع الصحي الحكومي والخاص.

 9/11/2021 ،الثالثاء

  لتوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة بمجلس األمن الدولي إلى وقف ا أعضاءدول  5دعت
 ،يرلنداإو  ،وإستونيا ،جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا .، بما فيها شرقي القدسالغربية

ك عقب ، وذل2022يناير  /من كانون الثاني والنرويج، وألبانيا العضو القادم في المجلس اعتبارا  
 ؤسساتم 6الذي صّنف  "إسرائيل"ة قرار انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس لمناقش

 ، قال السفيريسرائيلاإلقرار الوحول موقف الدول الخمس من  فلسطينية على أنها "إرهابية".
"نأخذ على محمل الجد هذا التصنيف الذي يمثل مصدر قلق بالغ، وسوف ننخرط مع  :اإلستوني

 68.تعلق بأساس هذه التصنيفات"السلطات اإلسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما ي
  1967على حدود  ية، دولة فلسطيننريد حال  سياسا  " :محمود عباس يةفلسطينال السلطةرئيس قال ،

الم ل السوال نريد أكثر وال نقبل أقل، وعلى الحكومة اإلسرائيلية أن تعي أنها إذا لم تعمل من أج
لذي لي عليها أن تفهم أن هذا العناد افلن تتمتع هي بالسالم أيضا ، والسالم من هنا، وبالتا

تى إلى مأضاف عباس قائال : "و . "ترتكبه، وهذا الرفض المطلق لعملية السالم لن يفيدها شيئا  
ا عندن لقد طفح الكيل عندنا، وعندما أقول إنه قد طفح الكيل، يعني ...يريدون أن يبقى االحتالل

إنما العنف، و  إلى، أذهانهم بعيدا ، لن نذهب ما نقول، وعندنا ما نفعل، وحتى ال تذهب األذهان
 69."اهالطرق السياسية المعترف بها في كل أنحاء العالم، هذا ما نريده وهذا ما نتمن إلىسنذهب 

  ن جملة م، رام هللافي الجلسة االستثنائية التي عقدها  خالل الفلسطيني، الوزراءاتخذ مجلس
لية على الخزينة، عبر برنامج إصالحات إدارية ومااإلجراءات التي من شأنها أن تخفف األعباء 

 ت.تؤدي إلى رفع مستوى األداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقا
السلطة الوطنية تمر بوضع مالي هو "إن  ،في مستهل الجلسةالفلسطينية  وزير المالية الوق

 70."تراجع الكبير في المساعدات الدوليةاألصعب منذ سنوات، بسبب اقتطاعات المقاصة وال
  ُمتخابرين مع االحتالل  عددا  من األحكام بحقّ  في قطاع غزة العسكري  القضاءأصدرت هيئة

 حكمينأحكام باإلعدام،  3وتجار المخدرات، وتضمنت األحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 
محكمة كما أصدرت ال د تجار المخدرات.أح بحقّ  حدا  واحكما  متخابَرين مع االحتالل، و  منها بحقّ 

 71.عاما   15إلى  4متخابرين مع االحتالل وتجار مخدرات بالسجن ما بين  ُحكما  آخر بحقّ  11



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 14 الزيتونة للدراسات واالستشارات             مركز        

  وم إن "الجيش يكثف استعداداته لهج الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األرئيس قال
ن لى أن "الجيش اإلسرائيلي ُيسرع مشدد كوخافي عو  محتمل على المنشآت النووية اإليرانية".

 في أنوأضاف كوخا التخطيط العملياتي واالستعداد للتعامل مع إيران، والتهديد النووي العسكري".
حة "الجيش في عملية تغيير وتكييف للوحدات بأكملها مع االحتياجات الحالية والمستقبلية لسا

يدات التهد ش اإلسرائيلي سيواصل العمل لمواجهة"الجي قائال : وتابع المعارك الحالية والمستقبلية".
قوة  وسيرد بقوة على أي انتهاك للسيادة، سواء كان ذلك في قطاع غزة أو في الشمال، سواء كانت

 72إيرانية أو قوة فلسطينية".

  اإلسرائيلي بني جانتس، خالل خطاب ألقاه في افتتاح مصنع "سلطة تطوير  دفاعوزير القال
شكل "في الجانب العملياتي، نعمل ب: في بلدة شلومي )قرية البصة المهجرة( األسلحة" )رفائيل(

لحة محاوالت تعاظم القوة ومحاوالت خرق التوازن في المنطقة. ولن نسمح بالتسلح بأس واسع ضدّ 
 ".تستهدف التفوق اإلسرائيلي في المنطقة من جانب حزب هللا وأذرع إيران األخرى في المنطقة

 سبوع الماضي مشروع تحصين"من أجل أن نبقى مستعدين ومتأهبين، بدأنا األوتابع جانتس أنه 
جبهة الشمال الذي سنستثمر فيه مليارات في السنوات القريبة، وأجرينا تدريبات خالل مناورة ال

 73الداخلية القومي على جوانب دفاع مدني".

  ميخائيليالعمل اإلسرائيلي، وزيرة النقل والمواصالت، ميراف  حزب رئيسةقالت Merav Michaeli،  إن
مع  حزبها الذي يشكل أحد أحزاب االئتالف الحكومي، يرفض أي مبادرة تمنع تسوية سياسية مستقبلية

ين. الدولتين، ويطالب بحل سياسي مع الفلسطيني وأكدت ميخائيلي أن حزبها يدعم حلّ  الفلسطينيين.
لكين أترفض خطة وزير البناء واإلسكان زئيف وفجرت ميخائيلي خالفا  داخل االئتالف بإعالنها أنها 

 74وحدة استيطانية في غور األردن، وتعزيز أعداد المستوطنين في تلك المناطق. 500,1إنشاء 

  منظمات الجريمة في المجتمع العربي منذ  إنها نّفذت أكبر عملية ضدّ  اإلسرائيليةقالت الشرطة
مدينة وقرية  25مشتبها  تتوزع أصولهم بين  64، تخللها ضبط لألسلحة، واعتقال "إسرائيل"قيام 

وأكد مفتش الشرطة  عربية، خالل عملية سرية أشاد بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت.
% من طاقاتها لمحاربة العنف والجريمة 90أن الشرطة توظف حاليا   شفتايالعام الجنرال يعقوب 
تحقيق رقم قياسي من حيث كميات األسلحة  ، تمّ 2021سنة وأكد أنه خالل  في المجتمع العربي،
عميال  في  16 دّس  القبض عليهم، موضحا  أنه تمّ  وعدد المجرمين الذين تمّ  ،والذخيرة المضبوطة

فعال  تفكيك الكثير منها. وحسب إحصائيات رسمية، فإنه منذ  صفوف عصابات اإلجرام وتمّ 
 75.امرأة  13أشخاص بينهم  110ُقتل  2021سنة مطلع 

  ّمليون دوالر  25ووكالة األونروا اتفاقيتي تقديم دعم مالي بقيمة  للتنميةع صندوق قطر وق
وتدعم االتفاقيتان، بحسب وزارة الخارجية القطرية، أنشطة المنظمة األممية على مدار  أمريكي.
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عامين، باإلضافة إلى دعم الالجئين الفلسطينيين في سورية في عدة قطاعات، ضمن نداء 
  2021.76 سنةوا الطارئ لألزمة اإلقليمية السورية لاألونر 

  الجوية المغربية إطالق خط جوي مباشر يربط العاصمة االقتصادية  الخطوطأعلنت شركة
ط فتح هذا الخسيُ  من المغرب. هو األول من نوعه انطالقا   ،للمملكة الدار البيضاء بتل أبيب

أن  لها، في بيان ،وأوضحت الشركة بوع.بوتيرة ثالث رحالت في األس 12/12/2021ابتداء من 
بطها إطالق هذا الخط "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تر 

ر ورجال ونساء األعمال من السف ،يهدف إلى "تمكين السياح ذلكك أواصر متينة بوطنها األم".
 77أو إلى إسرائيل". ،إلى المغرب

 يأمل قامة حكومة وحدة فلسطينيةية تجهز مبادرة إلمريكدارة األإلا نأ مطلعةمصادر  ذكرت ،
كومة على تشكيل ح المبادرة تستندو  نهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس.إن تسهم باألمريكيون أ

ي جانب مختصين بجوانب عديدة وال ينتمون أل إلىوزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح،  تضمّ 
 حمد مجدالنيأوزير شؤون التطوير االجتماعي في السلطة الفلسطينية د في حين أكتيار سياسي. 

تح ي قرار بشأن فأية، ما لم يكن هناك أمريكي مبادرة أالسلطة الفلسطينية لن تتجاوب مع أن "
 78.أمريكية بما يخص الشأن الداخلي الفلسطينيمالءات إي ألن تقبل بو  ،القنصلية"

  ّم تنجيب ميقاتي،  اللبناني الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، 2021 /142بناء  على القرار رقم
لجنة تعيين باسل الحسن رئيسا  لفريق العمل اللبناني لمعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين، "

 لفترةخالل االذي ترأس اللجنة  ،للوزير السابق حسن منيمنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، خلفا  
 2021.79 أكتوبر /ولتشرين األو  2014 لأبري /نيسانالممتدة ما بين 

 ( أيدا) ورابطة وكاالت التنمية الدولية المتحدةوكاالت األمم  أكدتThe Association of 

International Development Agencies (AIDA) وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني ،
 على أنها "منظمات إرهابية". مؤخرا   "إسرائيل"في األراضي الفلسطينية المحتلة، التي صنفتها 
 ا  تآكل إضافي للفضاء المدني واإلنساني"، مشدد"ووصف بيان لألمم المتحدة القرار اإلسرائيلي بأنه 

التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع  د بشكل كبير عمل المنظمات الستّ على أنه "يقيّ 
 80ساسية لعدد ال يحصى من الفلسطينيين".األمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات األ

  الفلسطينية السفيرة اإلسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي حوتوفيلي  للقضيةمنع نشطاء مؤيدونTzipi 

Hotovelyلندن لالقتصاد والعلوم السياسية ، من حضور جلسة ندوة عقدت في كلية London 

School of Economics and Political Science، قوات الشرطة البريطانية إلى ت حيث عمل
 81إخالء السفيرة اإلسرائيلية تحت حراسة مشددة.
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 10/11/2021 ،األربعاء

 إنهاء سية و المعنية بالمسائل السيا لألمم المتحدة، اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة
لقرار اوحاز  بية ساحقة.قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغل 5االستعمار في األمم المتحدة، 

ين دولة، في ح 160على دعم  ،األونرواوكالة المعني بالدعم لالجئي فلسطين، الذي يشمل والية 
ه. التي عادة ما تصوت ضدّ  دول منها الواليات المتحدة 9وامتنعت  ،فقط "إسرائيل"ه صوتت ضدّ 

 ،دول 7ه وتت ضدّ صو دولة  142االستيطان اإلسرائيلي على دعم قرار إدانة  في حين حصل
 82دولة. 16وامتنعت 

  لى إلى "فرض عقوبات عاألمريكية الفلسطيني محمد اشتية الواليات المتحدة  الوزراءدعا رئيس
 ،رسجعشرة أعضاء من الكون ضمّ  ا  أمريكي ا  وفد هاستقبالخالل ، مشددا ، منتجات المستوطنات"

 83.دستح قنصليتها للفلسطينيين في القن واشنطن "ال تحتاج إلى إذن من إسرائيل" إلعادة فأ على

 زيونية تقنية الدائرة التلفاجتماع عقدته عبر خالل  ،بتت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية
قوائم مع أعضائها في قطاع غزة، بكافة االعتراضات المقدمة لها على الالمغلقة فيديو كونفرنس 

 والبالغ ،وبحثت اللجنة كل االعتراضات .ةالمحليوالمرشحين للمرحلة األولى من االنتخابات 
 ، التي ُقدمت خالل فترة نشر الكشف األولي للقوائم والمرشحين، واتخذتاعتراضا   61عددها 

 84.اعتراضا   59 قرارها بقبول اعتراضين اثنين، وردّ 
  ة ر اإلسرائيلية في الضفة الغربية الناشطة في مجال حقوق اإلنسان األسي العسكريةدانت المحكمة

 ين،لتحرير فلسط ، بجمع التبرعات لصالح الجبهة الشعبيةJuana Rechmaoui اإلسبانية خوانا رشماوي 
 85.بحسب القناة العبرية السابعة، وذلك من خالل اتحاد لجان العمل الصحي الذي تعمل فيه

 قامة بإ يقضيعلى مشروع قانون  ،صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي، بالقراءة التمهيدية
في  ،خاص القائمة العربية المشتركةبشكل و  ،ونجحت المعارضة في مدينة سخنين. مستشفى

 86.عضوا   50 هنائبا  في حين عارض 51أيد القانون و تمرير مشروع القانون، 

  مطالبة بإلغاء أوامر اإلسرائيليةحكومة الإلى  "إسرائيل"توجهت عدة منظمات حقوقية في ،
ة. عن برامج التجسس على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غز  والكفّ  ،االعتقال اإلداري 

لي بشكل جوهري العالقات بين الشعبين، اإلسرائي وقالت هذه المنظمات إن هذه الممارسات تمّس 
 87والفلسطيني، وتعمق الكراهية وتبعد آمال السالم.

 ناعية واقتصادية نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود أي مخطط إلقامة منطقة ص
وحول ما إذا  على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكدا  أن إعادة اإلعمار ستكون داخل غزة.

لم يكن "لألمن القومي المصري، قال:  ا  تزال ترى أن حركة حماس تشكل تهديد كانت مصر ما
لديها  وفي الوقت ذاته مصر ،هناك أي شعور بوجود تهديد يأتي من جانب أشقائنا الفلسطينيين
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، نافيا  وجود تهديد "والتعامل مع أي تحديات في هذا المجال ،القدرات للدفاع عن أمنها القومي
 88من غزة عبر حماس على أمن مصر القومي.

  اإلسرائيلية الشهيرة "يافيل جولري  المجوهراتشاركت شركة Yavel Jewelery ضمن فعاليات ،"
 وكانت قد يقام في المملكة العربية السعودية.معرض صالون المجوهرات في موسم الرياض الذي 

 نشرت الشركة تغريدة على موقع تويتر بأنها فخورة بمشاركتها في المعرض الذي عقد األسبوع
 89م خدماتها لـ"العائالت الملكية".عن استعدادها لتقدي ، معربةالماضي

 ي اشد فمتحدة، في اجتماع حأعلنت الجالية الفلسطينية من مختلف التيارات السياسية في المملكة ال
عدد من و  ،زملط، ورجل األعمال الفلسطيني منيب المصري  مالسفير الفلسطيني حساحضره  لندن

اكم الرموز الفلسطينية واألكاديميين وعدد من البرلمانيين، عن رفع أول قضية رسمية أمام المح
 90.مأعوا 104ه عالنعلى إ  رّ الحكومة البريطانية لالعتذار عن وعد بلفور الذي م البريطانية ضدّ 

 أن هناك انخفاضا  ملحوظا  في حاالت سرقة األسلحة  ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية
 وبحسب المعطيات .2020سنة ، مقارنة  ب2021سنة خالل  هومخازن من قواعد الجيش اإلسرائيلي

، معظمها 2021سنة قطعة سالح من الجيش اإلسرائيلي منذ بداية  24سرقة  الرسمية، فإنه تمّ 
 0202.91سنة قطعة سالح خالل  80، مقابل M-16 أو 16أم  بنادق هجومية من طراز

 11/11/2021 ،الخميس

   هى أن محققا   أعلن مدير مكتب إعالم األسرى ناهد الفاخوري "انتزاع األسير مقداد القواسمي نصرا
ى اتفاق التوصل إل فاخوري أنه تمّ وأفاد ال ".يوما   113به إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 

 ، بعد "جوالت حوار شاقة وطويلة خاضتها2022يقضي بإطالق سراح القواسمي في شباط/ فبراير 
 92الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس".

 إن  األيام: صحيفةأحمد الديك، ل الفلسطيني قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين
ن متؤكد اختراق هواتف ذكية لثالثة  ،اتات قانونية من جهات مهنية متخصصةالوزارة تمتلك إثب

في مقابلة مع صحيفة  ،الديكاتهم و كبار مسؤوليها على األقل، من خالل برنامج تجسس. 
 93ن.بلوماسيين فلسطينيييد ثالثةاسوس الختراق هواتف جباستخدام بي "إسرائيل"نيويورك تايمز، 

  ةطني المجاهد وزير األسرى السابق وصفي قبها، الذي وافته المنينعت حركة حماس القائد الو ،
 94إصابته بفيروس كورونا. بمضاعفاتمتأثرا  

  ّيتمّ  والتي ،من التجارب التي تجريها على الصواريخ المصنعة محليا   الفلسطينيةفت المقاومة كث 
غزة، ناجمة عن  وسمعت عدة انفجارات في مناطق مختلفة من قطاع تطويرها من حين إلى آخر.

 95إطالق المقاومة عدد من الصواريخ التجريبية تجاه سواحل القطاع.
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  ا يجريه أقسام مركزية في الموساد استقاالتهم على إثر تعديالت في هيكلة الجهاز ثالثةقّدم رؤساء
ؤها ل رؤساواألقسام التي استقا اإلسرائيلية. 13ما كشفت القناة  بحسب، دافيد برنياعرئيسه الجديد، 

، المسؤول عن تشغيل Tsumet تسوميترهاب، وقسم قسم الحرب على اإلو هي: قسم التكنولوجيا، 
 96يضا .في الموساد يعتزم تقديم استقالته أ االستراتيجيةوأضافت القناة أن رئيس الحرب  العمالء.

  ة مشترك ريةالمتحدة واإلمارات والبحرين، تدريبات على عمليات أمنية بح والواليات "إسرائيل"بدأت
 في البحر األحمر، بحسب ما أعلنت القيادة البحرية األمريكية. وقال قائد األسطول الخامس

لتي ا ،هذه المناورات إن Brad Cooper األدميرال براد كوبراألمريكي والقوات البحرية المشتركة 
 97.تعزيز القدرات األمنية البحرية الجماعية إلىتهدف  ،يامأتستمر خمسة 

 ألمم المتحدة الوضع االقتصادي في السلطة الفلسطينية بأنه "مريع"، ودعت إلى "جهد وصفت ا
في  كذل جاء دولي منّسق، لمعالجة األزمة المالية التي تمر بها السلطة". – إسرائيلي –فلسطيني 

ن م، تور وينسالند الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسطمنّسق التقرير لمكتب 
إّنه بات "من  له، في بيان ،وقال وينسالند .17/11/2021 في قرر عرضه على المانحينالم

مد، ة األاألدنى من نفقاتها"، جراء "تسربات مالية طويل الصعب على السلطة الفلسطينية تغطية الحدّ 
 98ا".إضافة إلى استمرار إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة )الفلسطينية( واالحتفاظ به

 12/11/2021 ،الجمعة

  السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن الضفة الغربية على موعد مع المكتبأكد نائب رئيس 
 خالل ،شدد العاروري  ،وفي شأن آخر ر عن جوهرها.عبّ تُ  ،االحتالل نهضة جديدة وانتفاضة ضدّ 

تتخلف عن أي لقاء عبر فضائية األقصى، على أنه ال بديل عن الوحدة، مبينا  أن حماس لم 
 99."َمن يعيق الوحدة أو يعطلها هو َمن يمنع االنتصار عن شعبنا"وأن ، طلب لتحقيقها

  ائدات تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال الع "إسرائيل"إن  الفلسطينية الماليةقالت وزارة
 ي مليارَ ال، وتحتجز ما يفوق (مليون دوالر 32 )نحو لكمليون شي 100الضريبية )المقاصة( تفوق 

في بيان صدر عنها، تعقيبا  على األخبار  الوزارة،وأوضحت  .مليون دوالر( 640)نحو  لكشي
بني  ئيلياإلسرا دفاعالمضللة التي تداولتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، والمنسوبة لمكتب وزير ال

، دوالر(مليون  160)نحو  لكمليون شي 500جانتس، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 
لى إديهم تحويله قبل ثالثة أشهر ما هو إال جزء من رصيد أموالنا المحتجزة ل أن "المبلغ الذي تمّ 

 100حين استرداد جميع تلك االقتطاعات".
  القائد الوطني وزير األسرى السابق على  في صالة الجنازةالفلسطينيين شارك عشرات آالف

أكد القيادي و  في مخيم جنين إلى مقبرة الشهداء.من المسجد الكبير  هوموكب تشييع ،وصفي قبها
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تشييع، الفي حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن الحشد الجماهيري والجموع التي شاركت في 
 101رسالة لكل من يقف في وجه حماس ويحاول أن يثنيها عن مسيرتها.

  سال أوراقجددت الناشطة المقدسية منى الكرد مطالبتها الحكومة األردنية، بضرورة وسرعة إر 
ضيهم القدس المحتلة، لتثبيت ملكيتهم ألرافي الملكية للوحدات السكنية ألهالي حي الشيخ جراح 

وأكدت الكرد "رفض أهالي حي الشيخ جراح، المهدد بالمصادرة، لكافة محاوالت  ومنازلهم.
 الطردبدون ننا مهدإ: "هذا ال يمنع من القول قائلة ال أنها استدركتإ االحتالل تسوية أوضاعهم".

 102خطير". من منازلنا في أي وقت، واألمر جدّ 

 قات "الجزائر ترى أن األنسب فيما يتعلق بعال إن قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
بلة الدول العربية مع المحتل اإلسرائيلي هو دعم الجهود الرامية إلى إحقاق الحقوق غير القا

ة دفع عمل األمم المتحدة تجاه بعث المفاوضات الفلسطينيو  ،للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق
 ه إلىمن أن تساعد بعض الدول العربية الكيان اإلسرائيلي في التوسع والتوج اإلسرائيلية بدال  

 103مناطق عربية أخرى".

  ي يليفر فالعالمّية للمثّلجات وشركتها األم يون األمريكية شركة بن آند جيري  نيويوركوضعت والية
ى عن يوما ، يفيد بأن "جميع وكاالتها الحكومية وإداراتها من المحتمل أن تتخل 90مدته  إشعار

 2021.104الشركات قريبا  بسبب قرارهما "إنهاء المبيعات في إسرائيل"، في وقت مبكر من صيف 
  ّتنفيذلمن مرحلة التخطيط  ،في األسابيع األخيرة ،االنتهاء ذكرت صحيفة معاريف العبرية أنه تم 

وبحسب الصحيفة، فإن  روع يتعلق بإنشاء منطقة صناعية مشتركة لـ"إسرائيل" وقطاع غزة.مش
ة ز" الصناعييالمهمة القائمة حاليا  هي فحص جدوى إنشاء هذه المنطقة على أنقاض منطقة "إير 

ه يمكن ووفقا  للتقديرات المتوقعة، فإن قبل االنسحاب من غزة. 2004 سنةالتي دمرتها "إسرائيل" 
 105في المنطقة الصناعية المخطط لها. الفلسطينيينيل آالف العمال تشغ
 13/11/2021 ،السبت

  ة، حطم ، إن "عنف المستوطنين في األشهر األخير لهاقالت منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية، في تقرير
مت واته األرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء"، مؤكدة أنه يجب أن يعمل الجميع لوقف عنفهم.

يحة الشر  حقّ بأثناء ارتكابهم جرائم وانتهاكات في المنظمة الجيش اإلسرائيلي بتقديم الحماية للمستوطنين 
 106خالل زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون. ،الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول

  ية ية األمريكمشاة البحر  بيناإلسرائيلي عن انتهاء مناورة مشتركة  الجيشالمتحدث باسم أعلن
 خرى فيأوبحسب الناطق العسكري اإلسرائيلي، فإن المناورة هي خطوة  والقوات البرية اإلسرائيلية.

خطة  االتفاق على إلى أنه تمّ  مشيرا   ،التعاون المشترك مع القوات األمريكية في الشرق األوسط
 2022.107 سنةعمل مشتركة ل
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 14/11/2021 ،األحد

  جب ي "ئيلإسرا"بلوماسية مع يعبد الحميد الدبيبة إن قرار إقامة عالقات دقال رئيس الوزراء الليبي
اسل وجاءت أقوال الدبيبة لمر  أن يتخذه الشعب الليبي بعد االنتخابات التي ستجري في البالد.

صحيفة معاريف العبرية في باريس، من جانبه قال خالد المشري رئيس المجلس األعلى للدولة 
 ستناقش "إسرائيل"ؤال مماثل للصحيفة العبرية، إن قضية العالقات مع في ليبيا، ردا  على س

 108الحقا ، دون أن يستبعد احتمالية ذلك، وفق ما نقلت عنه معاريف.
 ي ف ،شركةوقالت ال اإلسرائيلية لألسلحة المتطورة فتح فرع لها في اإلمارات. تأعلنت شركة أنظمة إلبي

ل ونق ".شاء تعاون طويل األمد مع القوات المسلحة لإلماراتبيان لها، إنها أنشأت الفرع من أجل "إن
دوالر  مليارات 4.6نائب رئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها  ،Ran Kril ران كريل البيان عن

 109".تجديدة مهمة ألنظمة إلبي "تعد اإلمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا   :قوله ،2020في 
 سي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحشد الشعبي الهادر في جنازة أكد رئيس المكتب السيا

القائد الوطني وصفي قبها، تجديد للعهد والبيعة لحركة حماس والمقاومة والثوابت، وعدم 
االعتراف بالمحتل، وعدم التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، والتمسك بكل القدس 

بقها سمشاركة القادة والنخب في هذه الجنازة، وما وأشار هنية إلى أن  عاصمة للدولة القادمة.
من جنازة أبو عاصف البرغوثي، تأكيد على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة 

 110وقادتها، وأنه ال يمكن أن يلقي بثوابته وال يتخلى عن رجاله.

   في  ،ردف 600نحو  هايعيش في، منزال   84بهدم  نهائيا   أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلية قرارا
وحسب محامي الحي زياد قعوار،  حي وادي ياصول في بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى.

 18/11/2021.111فإنه سيقوم بتقديم استئناف عاجل على القرار، وتحديد جلسة أخرى في 
 اعترف رئيس منظمة أماناه Amana زئيف حيفر Ze'ev Heferوهو من قادة جماعة غوش إيمونيم ، 

ush EmunimG تحت سيطرة البؤر  (2كم 020) ألف دونم 200، بأن هناك نحو االستيطانية
ق مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقو  -بتسيلم  منظمةاالستيطانية في الضفة الغربية. لكن 

إضافية لم تدخل في الحساب، وعليه؛ فإن ( 2كم 36) ألف دونم 36اإلنسان قالت إن هناك 
 112من األراضي الفلسطينية المحتلة بين أيدي المستوطنين. (2كم 623) ألف دونم 236نحو 

  ئيس ر صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع، باإلجماع، على مشروع قانون تقدم به نائب
ن لمن فترة رئاسة الوزراء. وبحسب مقترح القانون،  جدعون ساعر للحدّ  القضاءالوزراء ووزير 

ح حيث ستتاح لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فرصة الترشيطبق القانون بأثر رجعي، ب
 113لمنصب الرئاسة لفترة مدة ثماني سنوات أخرى.
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 ى تغيير تعليمات إطالق النار من قبل جنوده لمنع عمليات التهريب عل قرر الجيش اإلسرائيلي
 وبحسب القناة ، وكذلك محاوالت سرقة األسلحة من القواعد العسكرية ومناطق التدريب.الحدود

ف الجيش اإلسرائيلي أفيفي ركان هيئة األرئيس العبرية السابعة، فإن القرارات صادق عليها 
د لقواعتجاه من يحاول سرقة األسلحة والذخيرة من ا ،، ومن أهمها إطالق النار بدون القتلكوخافي

يد ية، وكذلك تشدسمح بحرية عمل الجنود على الحدود المصر و  العسكرية أو المناطق التدريبية.
 114اإلجراءات لمنع التهريب من الحدود الشمالية مع لبنان.

  م معمر القذافي قاد العالقات السرية بين النظا العبرية أن سيف اإلسالم هآرتسكشفت صحيفة
رير في تق ،وأكدت الصحيفة .2011 سنةالليبي السابق واالحتالل اإلسرائيلي قبل اندالع الثورة 

ية لدبلوماساالقذافي كانا على اتصال بشأن "القضايا الليبي بقيادة معمر نظام الو  "إسرائيل"أن  ،لها
ة، واإلنسانية"، وأدار هذه االتصاالت سيف اإلسالم، من خالل رجال أعمال يهود من أصول ليبي

 115، الذي تتركز عملياته حول كندا.Walter Arbib أحدهم، والتر أربيب
 15/11/2021 ،اإلثنين

 افة اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير "أ" لتعزيز التنمية في ك لوزراء الفلسطينيقرر مجلس ا
استئناف  جلسة الحكومة، التي عقدت في محافظة القدس، خالل كما قرر المجلس، المجاالت.

طة ختقديم المساعدات المالية لتجار البلدة القديمة في القدس، والطلب من سلطة النقد إعداد 
في  ع البنوك الفلسطينية لتقديم قروض سكنية وتجارية بفوائد ميسرة للمواطنينعمل بالتعاون م
% من الصناديق العربية واإلسالمية 20كذلك قرر مجلس الوزراء تخصيص  محافظة القدس،

ومة لتمويل مشاريع تنموية وشبابية في محافظة القدس، وتقديم المساعدة ألصحاب المنازل المهد
 كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته، تعزيز. مدة ال تزيد عن أسبوعينمن قبل االحتالل خالل 

 116.الكادر األمني والقيادة األمنية لرفع مستوى األمان والسلم األهلي في محافظة القدس

  جنازة القيادي في حركة حماس وصفي قبها، في مدينة العامة اإلسرائيلية  12القناة وصفت
، أغضبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأذهلت جنين، بأنها "كانت حدثا  غير عادي

 وقالت القناة، في جهاز األمن اإلسرائيلي، حينما ظهر عناصر كتائب القسام، دون أي خوف".
ود ، مضيفة أن "وج": "هذا ليس قطاع غزة، وليس مخيم جنين لالجئين، بل مدينة جنينتقرير لها

 117.ة رفع األصابع الثالث تجاه السلطة الفلسطينية"أعضاء حماس في الشوارع بشكل علني، بمثاب

 ة، إن األم خالل افتتاحه دورة االنعقاد العادية األولى لمجلس ،األردني عبد هللا الثاني ملكقال ال
م قدّ "ن األردن أ ، مشيرا  إلىإلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم األردن سيظلّ 

 118مه أحد غيره، وهذا واجبنا".للقضية الفلسطينية ما لم يقد
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 16/11/2021 ،الثالثاء

  تعيين الضابط االحتياطي آفي أليمالك جانتسبني  اإلسرائيلي الدفاعوزير أعلن Avi Elimelech 
ة العبري، فإن وزار صحيفة يديعوت أحرونوت وبحسب موقع  مستشارا  له لشؤون قضايا االستيطان.

 ،ةلتحتيوالبنية ا ،والتخطيط ،ومعرفة عميقة بقضايا االستيطانذكرت أن أليمالك "لديه خبرة  دفاعال
بناء وسيكون من مهام أليمالك مفاوضة المستوطنين بشأن قضايا ال والعقارات في الضفة الغربية".

 119مقابل إعادة تنظيمها الحقا . أفيتاراالستيطاني مثلما جرى مؤخرا  في قضية إخالء بؤرة 
 لتوقيع اتفاقية تجارة "إسرائيل"ن بدء مباحثات بين اإلمارات وع كشفت صحيفة معاريف العبرية ،

إلى أن وزيرة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية عقدت اجتماعا  افتراضيا  مع نظيرها  يرةشم ،حرة
ظهر بيانات رسمية وتُ  اإلماراتي، وبدأت مفاوضات معه من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

دوالر في أول سبعة شهور من  ماليين 610ة بين البلدين في السلع بلغ إسرائيلية أن حجم التجار 
 120مليون دوالر، نصفها من األلماس. 400، من بينها صادرات إماراتية لالحتالل بقيمة 2021سنة 

  ّوتأمين تمويل كامل طويل  ،سنةال هفجوة في ميزانيتها لهذ أعلنت وكالة األونروا أنها لم تنجح في سد
إن المانحين التزموا  لها، في بيان ،وقالت الوكالة جديدة من المانحين. تعهداتمن م رغبال ،األجل
 مليون دوالر. 60، ما يجعل الوكالة تعاني من نقص قدره سنةال هلهذمليون دوالر إضافية  38بتقديم 
لى دعم . لكننا ما زلنا بحاجة إ"نحرز تقدما   :ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة وقال 

 ،2021 ديسمبر" نوفمبر وكانون األول/ لتغطية جميع الخدمات والرواتب لشهري تشرين الثاني/
وأكدت األونروا أن  "له طبيعة وجودية حقيقية" للوكالة. من أن فجوات التمويل تشكل تهديدا   ا  حذر م

ددة السنوات، وقد مليون دوالر في شكل اتفاقيات جديدة أو متجددة متع 614المانحين تعهدوا تقديم 
"تتطلب  :الزاريني قالو  فقط من الميزانية األساسية للوكالة للعام المقبل. %40ضمان تغطية  تمّ 

 121ال يمكن العمل بأقل من ذلك". ،مليون دوالر على األقل في العام 800عمليتنا 
 إن رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي رونين بار يةقالت وسائل إعالم إسرائيل Ronen Bar ى التق

منذ  في رام هللا، وذلك في أول لقاء له محمود عباس ةالفلسطيني السلطة برئيساألسبوع الماضي 
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن عباس وبار  .2021األول/ أكتوبر  تشرينفي توليه منصبه 

ناقشا مجموعة من القضايا المختلفة، وشمل ذلك الوضع االقتصادي والمالي الصعب للسلطة، 
قاء لوالتنسيق األمني، والجهود المبذولة للتهدئة في قطاع غزة. ووصفت يديعوت االجتماع بأنه 

 122إنه "اجتماع تعارف".العامة اإلسرائيلية  12القناة تمهيدي وقالت 

  قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب إن فصائل المقاومة بغزة سترفض الموافقة
وأضاف حبيب إنه وحتى  ا كانت تتضمن إبرام تهدئة مع االحتالل.وساطة مهم أوعلى أي طرح 
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 أنوأكد حبيب . مقترح إلبرام تهدئة مع االحتالل أواللحظة لم يعرض الوسيط المصري أي ورقة 
 123.خيار قبول تهدئة مع االحتالل لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيال  

  الجئين الفلسطينيين في سورية ن أوضاع الإهدى بدوي فتح في سورية  إقليمأمين سر قالت
 هذه الفترة، وجميعهم يعيشون تحت خط الفقر نتيجة نتائج الحرب في سورية. صعبة جدا  

ألف الجئ  450 ي، وبقاألزمةألف الجئ فلسطيني غادروا سورية خالل  250 أنوأضافت بدوي 
 124في أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة.

 ه وحدةبينيت ووزير الدفاع بني جانتس على تمرين حربي أجرت نفتالي اإلسرائيلي أشرف رئيس الوزراء 
في الجيش اإلسرائيلي تمت خالله محاكاة عملية إنزال في منطقة جبلية، تلميحا   Jaish جاعش

اتل مقآالف  3وحسب الناطق بلسان الجيش، فإن نحو  رافية شبيهة بالجبال اإليرانية.جلمناطق طوبو 
تخبارات والمدرعات، والمدفعية، وألوية االحتياط، إلى جانب هيئة االس، Golani والنيجتابع أللوية 

 125وسالح الجو، قاموا بمناورة في تضاريس جبلية وخوض القتال في المناطق المأهولة. العسكرية
  ى وحدة استيطانية في المرحلة األول 730قالت صحيفة هآرتس العبرية إنه من المقرر بناء

ؤه في المنطقة الخاضعة لسلطة مستعمرة آرييل، لكنه سيكون من إنشاء الحي المتوقع بنا
وزعمت  قريبا  من محافظة سلفيت الفلسطينية، بما يصعب توسع المحافظة في المستقبل.

 الصحيفة أن خطة بناء الحي االستيطاني موجودة منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولكن
فقط "قررت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية الترويج للخطة،  2021أكتوبر  ول/األفي تشرين 

 126ونشرت مناقصة تدعو المقاولين اإلسرائيليين إلى تقديم عطاءات لبنائه".

  بقة ها السادعوتها إلى إلغاء اتفاق عقدته حكومة بالد وزيرة الطاقة اإلسرائيلية كارين إلهارارجددت
حر عبر خط أنابيب ممتد من إيالت على الب "ائيلإسر "مع أبو ظبي لنقل النفط من اإلمارات إلى 

ء هذه "يجب إلغا :إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إلهاراروقالت  األحمر إلى أسدود على البحر المتوسط.
 127... المخاطر البيئية شديدة بما فيه الكفاية".االتفاقية، فليس لها أي ميزة لدولة إسرائيل

 ائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة محادثات ثن "إسرائيل"أطلقت اإلمارات و
وبلغت قيمة التجارة البينية للبلدين . تصادية واالستثمارية بين البلدينلتعميق العالقات االق

اتفاق "مليون دوالر( خالل عام منذ التوقيع على  952نحو درهم ) اتمليار  3.5أكثر من 
التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين  ، وتجاوزت قيمة2020 سبتمبر /في أيلول" إبراهيم

وجرى  .2021سنة مليون دوالر( خالل الشهور التسعة األولى من  789نحو مليار درهم ) 2.9
 128اتفاقية للتعاون االستراتيجي بين البلدين. 60التوقيع على أكثر من 

  فيكتوروف أناطولي في تل أبيب الروسيقال السفير Anatoly Viktorov ده تعارض تحويل إن بال
 مقابلة إيران. وشدد السفير الروسي، في ودول الخليج ضدّ  "إسرائيل"إلى حلف بين " اتفاق إبراهيم"

 129".، على أنه "يحظر إبقاء الموضوع الفلسطيني جانبا  (كان)ملهيئة البث العامة اإلسرائيلية 
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  يلدغرينف-توماس ليندادة السفيرة األمريكية لدى األمم المتحأن  العبرية كانريشت قناة ذكرت 
ي في اإلسرائيلي بني جانتس، عن قلقها إزاء التوتر األمن دفاعخالل لقائها مع وزير ال ،أعربت

 أبلغتو  الفلسطينيين. فيما يتعلق بزيادة عنف المستوطنين ضدّ  خاصبشكل و  ،الضفة الغربية
 130ستعمرات الضفة.جانتس أن اإلدارة األمريكية قلقة بشأن البناء في مغرينفيلد -توماس

 17/11/2021 ،األربعاء

 ( عاما   16استشهد عمر إبراهيم أبو عصب)ديمة ، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، في البلدة الق
 131من عائلته. ت االحتالل أفرادا  اقو، إثر تنفيذه عملية طعن، فيما اعتقلت القدس المحتلةفي 

  لمتحدة سفيرة األمريكية لدى األمم االاستقباله خالل محمود عباس،  يةفلسطينال السلطةرئيس أكد
 حت رعايةت"أننا نمد أيدينا للسالم، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، ، رام هللافي  غرينفيلد-توماس ليندا

 اللجنة الرباعية الدولية، ولكن ال يمكن بقاء االحتالل إلى األبد، وفي حال إصرار سلطات
ينا اقيات الموقعة، واالبتعاد عن طريق السالم فإن لداالحتالل اإلسرائيلي على التنكر لالتف

 132خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية".

 نية  ،قدس برسوكالة في تصريح خاص ل ،سطينية إبراهيم ملحمنفى الناطق باسم الحكومة الفل
 العبرية نقلت عن وكانت صحيفة معاريف السلطة قطع رواتب أهالي الشهداء واألسرى والجرحى.

ينية قوله: "إن هناك مؤشرات بأن السلطة الفلسط ي عيساوي فريجوزير التعاون الدولي اإلسرائيل
 133ستتوقف عن دفع رواتب األسرى وعائالتهم".

 إن قيمة الخصومات واالقتطاعات اإلسرائيلية المجحفة من المقاصة،  قال وزير المالية شكري بشارة
مليار دوالر منذ  1.4فات تماطل الحكومة اإلسرائيلية في تسويتها، تتجاوز والتسربات المالية في مل

وأوضح وزير المالية، في تقرير مالي شامل عرضه على المانحين في اجتماع لجنة  .2021بداية 
أوسلو؛ أن الخصومات اإلسرائيلية الجائرة  فيتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، 

صرفه من الحكومة الفلسطينية إلعانة عوائل الشهداء والجرحى  يتمّ  بذريعة أنها تعادل ما
مليون  400والتي بلغت حتى تاريخه  ،% من عجز الموازنة42واألسرى، مسؤولة وحدها عن 

مليون دوالر، لتنخفض  960 بـ 2021سنة ر بشارة عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية وقدّ  دوالر.
  134.عن األموال التي اقتطعتها "إسرائيل"أفرجت مليون دوالر في حال  560إلى 

 بالحكم بسجن اإلسبانية  ،صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية على صفقة بين االدعاء والدفاع
 135شهرا  بعدما دانتها بتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 13خوانا رشماوي لمدة 

  صادقت قبل أيام على قرار نقل سرائيلية الحكومة اإلأن  اإلسرائيلية العبريةالعامة  اإلذاعةنقلت
فرض عقوبات اقتصادية ومالية  علىصادقت و الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس، 

إلى قانونين  وذكرت اإلذاعة أن القرار جاء استنادا   .ى الوزارات التي ال تنفذ القراركبيرة عل
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قانون أساس الحكومة"، وكليهما يقران أساسيين وهما "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل" و"
 136بشكل قاطع أن على جميع الدوائر الحكومية االنتقال إلى القدس.

  نينمناورات عسكرية بالقرب من ج ،يولليوم الثاني على التوال ،اإلسرائيلي االحتاللنفذ جيش ،
ن الشروع بتمرين عسكري واسع في منطقة الجليل األسفل، بحسب بيان صادر ع تمّ كذلك 

 137المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي.

 عن توقيع دولة قطر  الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي أعلن وزير
 138، لتوريد الوقود ومواد البناء األساسية لصالح قطاع غزة.مصرالتفاقيات مع 

  ّتصنيف  "سرائيلإ"من نجوم ومشاهير هوليوود على رسالة مفتوحة تندد بقرار  100 منع أكثر وق
وتصف الرسالة الخطوة اإلسرائيلية بأنها  منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية. ستّ 

 139"هجوم شامل وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق اإلنسان".
 مالعا"أهم ما نتج عن المؤتمر عدنان أبو حسنة إن  األونروا وكالةالمستشار اإلعالمي ل قال 

لألمام في موضوع المساعدات،  نحين الذي عقد في بروكسل أنه أحدث خطوة متقدمة جدا  للما
وأعلن أبو حسنة أن السويد تعهدت بتقديم دعم  من خالل الحصول على دعم متعدد السنوات".

رع ثماني دول أعضاء عن تب وخالل المؤتمر، أعلنت أيضا   مالي ثابت للسنوات األربع القادمة.
متد ولفترات ت ،عبر اتفاقيات متعددة السنوات جديدة أو متجددة ،مليون دوالر 614إجمالي تخطى 

 ،خالل مؤتمر بروكسل ،إلى أن منظمته حصلتأبو حسنة ر اشوأ من سنتين إلى خمس سنوات.
 140.مليونا   60 مليون دوالر، لدعم موازنتها لهذا العام، فيما بقي عجز يقدر بـ 38على 

 18/11/2021 ،الخميس

  ئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن "العودة لطاولة المفاوضات السترداد الحقّ قال ر 
سي أن خالل لقاء مع قناة  ،مشعلالفلسطيني، أشبه ما يكون بالركض خلف األوهام". وأوضح 

طة ح السلالتركية، أن "مؤتمرات السالم لم تنتج سوى الفشل"، وأن "االحتالل اإلسرائيلي لم يمنأن 
ف ودعا مشعل كل الفلسطينيين إلى "وضع الخالفات جانبا ، والوقو  ب من هذا المسار".أي مكتس

وبّين مشعل أن اتفاقات التطبيع  االحتالل؛ إلنهاء وجوده على أرضهم". في صف واحد ضدّ 
اقات وأن "الترويج التف ،األخيرة "تتعارض مع الموقف العربي الموحد إزاء القضية الفلسطينية"

 141".الحتالل، وإعادة إنتاجه كصديق في المنطقة، لن يغير من الواقع شيئا  التطبيع مع ا
  المركز الطبياستشهد داخل  (عاما   39)األسير سامي العمور إن  الفلسطيني األسيرقال نادي 

 142سرائيلي نتيجة اإلهمال الطبي.اإل Soroka Medical Center سوروكا

  إيدج الدفاع وغيره من القطاعات في اإلماراتمجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع وّقعت"" 
وقالت  لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة. اتفاقا   اإلسرائيلية الجوية الصناعاتوشركة 
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غير المأهولة سُتصمم لتنفيذ عمليات أمنية  17M مأ 17إن سفن  ،في بيان مشترك ،الشركتان
 143.وإزالة األلغام واالستطالع، ضمن إمكانيات أخرى 

 إلزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم  يةأقرت ما تسمى "لجنة التعليم" في الكنيست اإلسرائيل
، عمال  تها التعليمية للتالميذ اليهوداإلسرائيلية، بإدراج المسجد األقصى المبارك ضمن جوال

تحت  4/11/2021توصيات ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة في اجتماعها الذي عقد في ب
 144.عنوان مضاعفة عدد المقتحمين لألقصى بعشرة أضعاف

  منذ مطلع  250وصل عدد االعتداءات الجسدية التي شّنها المستوطنون في الضفة الغربية إلى
كان هناك شيء من التراجع بسبب فيروس  2020 سنة)في  2019في  100 ، مقارنة بـ2021

 قدمعطيات عرضت في اجتماع أمني إسرائيلي عُ  %، بحسب ما بّينت150، أي بارتفاع (كورونا
 .19/11/2021 في رئيلاعاموس ه، ونشرها المحّلل العسكري لموقع هآرتس 18/11/2021في 

الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي "تعليمات واضحة" في ركان هيئة األوبحسب هآرتس أصدر رئيس 
بين و مواجهة بين المستوطنين  60ّجلت كما س أثناء هذه الهجمات.في للجنود بعدم الوقوف جانبا  

اعتداء بقذف  135. وُسّجل 2019في  50 ، مقارنة بـ2021قوات األمن اإلسرائيلّية منذ مطلع 
 2019.145 سنة، مقارنة ب2021المستوطنين الحجارة على الفلسطينّيين منذ مطلع 

  تجسس  بتورطهما بأنشطةا في إسطنبول لالشتباه هملااعتقاللذان تّم  ،نان اإلسرائيلياالزوجوصل
أفرجت بعدما  ،وريون جإلى مطار بن ، ردوغانأبعد تصويرهما قصر الرئيس التركي رجب طيب 

، بينيت اإلسرائيلية نفتالي وأفاد بيان مشترك لمكتب رئيس الحكومة .هماالسلطات التركية عن
ام ركة أمبعد جهود مشتيين، اإلفراج عن الزوجين اإلسرائيل بيد، أنه تمّ ووزير الخارجية، يائير ال

ن ردوغان والحكومة التركية على التعاو أوشكر البيان اإلسرائيلي الرئيس  السلطات التركية.
ي ردوغان، فبأ أجرى بينيت اتصاال  و  .القضيةالمشترك الذي أفضى إلى إطالق سراحهما وانتهاء 

شكر بينيت و  .2013 سنةردوغان منذ أأول اتصال من نوعه بين رئيس حكومة إسرائيلي و 
ّرق تط العبري  وبحسب موقع واال ردوغان على "تدخله الشخصي" في إعادة الزوجين اإلسرائيليين.أ
 146ردوغان إلى القضية الفلسطينية، لكّن بينيت لم يعّقب على الموضوع.أ

  ّعامتشمل مجاالت التعليم ال "إسرائيل"عت اإلمارات مذكرة تفاهم في الشؤون التعليمية مع وق، 
 147ديمية والطالبية.والمهني بجانب تعزيز تبادل الزيارات األكا ،والتقني ،والعالي

  اعتمدت لجنة األمم المتحدة المعنية بالمسائل االقتصادية والمالية؛ اللجنة الثانية، مشروع القرار
المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

وصوت لصالح  وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". الشرقية،
جزر و ميكرونيزيا، و كندا، ونايرو، و ، "إسرائيلو"دول )أمريكا،  7، فيما عارضته صوتا   157القرار 

 148دولة عن التصويت. 14مارشال وباالو(، وامتنعت 
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  نة ، عقب اجتماع للجعا  في أوسلواجتما طالمعنية بالشرق األوس الرباعية اللجنةعقد مبعوثو
بالخطوات  لهم، في بيان ،اللجنةمبعوثو  االتصال الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني. ورحب

م ير أنهللتواصل مع السلطة الفلسطينية وللمساعدة في األزمة المالية. غ "إسرائيل"التي أعلنتها 
ال بية والقدس وقطاع غزة، بما في ذلك أعمعبروا عن "قلق بالغ" من "التطورات في الضفة الغر 

مة العنف المستمرة في الضفة الغربية، والمضي قدما  في بناء وحدات استيطانية جديدة، واألز 
 149".والتهديدات بالعنف من قطاع غزة ،المالية التي ال يمكن تحّملها داخل السلطة الفلسطينية

 طاع ية نفذت تجربة صاروخية جديدة تجاه بحر ققالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المقاومة الفلسطين
عبرية أن "حمـاس أطلقت خالل النصف ساعة الماضية صاروخين  إعالموقالت وسائل  غزة.

 ورصد الجيش اإلسرائيلي ،تجريبيين من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية
 150".2019و 2018صاروخا  مماثال  بعامي  360و ،صاروخا  تجريبيا   160إطالق  [2020] العام الماضي

  أعلنت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن التزامها الدفع نحو إجراءات "متساوية" لألمن والحرية لكل
الدولتين المتفاوض عليه"، مؤكدة أنها  من اإلسرائيليين والفلسطينيين بما يكفل "التقدم نحو حلّ 

وزارة الخارجية األمريكية، في بيان، أن لجنة االتصال وأفادت  ستعمل مع الطرفين لهذه الغاية.
عضوا  تعد "فرصة مهمة للمجتمع الدولي لدعم التنمية االقتصادية للفلسطينيين، مع  15التي تضم 

 151التركيز على تحسين الوضع في غزة".
  على عريضة تطالب المغني الكندي جاستن بيبر أمريكيآالف  4وّقع نحو Justin Bieber ء بإلغا

ن نساء م: كود بينك وتقدمت بالعريضة منظمة .13/10/2022في  "إسرائيل"حفله المقرر أن يحيه في 
اء لمطالبة بيبر بما قالت إنه استجابة لند األمريكية Code Pink: Women for Peace أجل السالم

 152عليها. وفرض عقوبات ،وسحب االستثمارات منها "،إسرائيل"المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة 
 19/11/2021 ،الجمعة

 أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل Priti Patel  ّحظر حركة حماس أنه سيتم ،
أو  ،وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" ."منظمة إرهابيةـ"ك وتصنيفها

يواجه عقوبة فيها، س أو يكون عضوا   ،أو يدعو الناس لتأييدها ،يرتب اجتماعات لدعمها
 يل أنوتابعت بات. ها في البرلمانسنّ  بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتمّ 

". الخطوة سترسل "رسالة قوية للغاية ألي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس
امية بشكل وتابعت: "إنها خطوة مهمة، السيما بالنسبة للمجتمع اليهودي. حماس معادية للس

أي شخص يلوح بعلم  وتابعت الوزيرة: "ستدعم تلك الخطوة القضية ضدّ  أساسي ومسعور".
 153حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم األمان".
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 بيا  إرها حماس "تنظيما  تصنيف حركة حماس إعالن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل  دانت." 
ة إننا ندعو كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضي" :في تصريح صحفي ،لحركةوقالت ا

لعدوان ل ارا  شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار، واعتباره استمر 
أن  بريطانيا"ودعت حركة حماس  ."على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام

ا شعبن تتوقف عن االرتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحقّ 
نا شعب"وأشارت حماس إلى أن  ."في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية واالستقالل والعودة

نا أننا متيقنون أنو  ...الفلسطيني، ماض في طريقه نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات
 154."سنحقق أهدافنا وأقرب مما يتوقع الكثيرون 

  حركة حماس تصنيف إعالن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل دانت حركة الجهاد اإلسالمي
مشروع له الالشعب الفلسطيني ونضا بأنه "عدائي وظالم، يمّس  لها، في بيان ،، ووصفته"إرهابيا   "تنظيما  

 155مشروع للشعب الفلسطيني. حقوقه"، مؤكدة أن المقاومة حقّ من أجل الحرية واستعادة أرضه و 

  نيف تصإعالن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ومة وطالبت بريطانيا بالعدول عنه، إذ رأت أنه يستهدف المقا "،إرهابيا   حركة حماس "تنظيما  

ية لتحرير فلسطين من ديموقراطجانبها، حذرت الجبهة ال منو  المشروعة للشعب الفلسطيني.
ولي تداعيات القرار البريطاني، ورأت أنه "استخفاف واستهتار جديد وواضح لمبادئ القانون الد

 156وامتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور".
  ات زراء وقيادالهيكل" المتطرفة عن فحوى اجتماعاتها المكثفة التي عقدتها مع و جماعات "كشفت

ر . ونشرت تفاصيل ما ناقشته خالل لقاء تشاوري موسع مع وزياإلسرائيلي في االئتالف الحاكم
ن إ ،على موقعها اإللكتروني ،الجمعيات والمنظمات هذهوقالت  .ماتان كاهانالشؤون الدينية، 

ت كان مقترحا ، عرضا  Tom Nisani نيساني تومالمتطرفة ومديرها  Beyadenu بيدينومنظمة 
م، ما يمهد المبارك لليهود خالل رمضان دون إغالق في أي يو األقصى أبرزها فتح المسجد 
 دم."عيد الفصح العبري" باألقصى في األسبوع الثالث من شهر رمضان القاالحتفال المتطرفين بـ

 157إن الوزير تفهم ذلك ووعد بدراسته مع أقطاب تحالفه واالستجابة للطلب. وقالت
 منذ دا  شهي 90إن االحتالل اإلسرائيلي ما يزال يحتجز  الوطنية السترداد جثامين الشهداء قالت الحملة ،

 158".في "مقابر األرقام شهيدا   254 ، باإلضافة لـ2016 في سنةعودة سياسة احتجاز جثامين الشهداء 

  ائيلي جميع الجهات في الجيش اإلسر الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي في ركان هيئة األرئيس طالب
لمخزون القذائف الصاروخية  والشاباك بوضع خطة لهجوم واسع وشديد من أجل استهداف واسع جدا  

عن مصادر في شعبة  العبري اإللكتروني حماس والجهاد اإلسالمي. ونقل مواقع واالحركتي بحوزة 
كهذه أن العمليات في الجيش اإلسرائيلي، قولها إنه بموجب تعليمات كوخافي يفترض بخطة هجومية 
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قدرات الحركتين الفلسطينيتين إلطالق قذائف صاروخية إلى أي مدى في  تقلص بشكل كبير جدا  
 159وبحجم كبير، منذ المراحل األولى لعدوان إسرائيلي جديد على غزة. "إسرائيل"
  منظمي  إنه "ثبت أنه من الصعب إقناع لهابيان في قالت وزارة الثقافة والفنون في جنوب أفريقيا

 كون قة ملكة جمال جنوب أفريقيا بإعادة النظر في قرارهم بالمشاركة في حدث ملكة جمال المساب
، مضيفة أنه بناء على ذلك فإن الحكومة "تسحب دعمها إثر تعنت المنظمين في إسرائيل"

أن  Masechaba Khumalo وزارة مسيشيبا كومالوالوأوضحت الناطقة باسم  وتجاهل النصائح".
فتها وال تستطيع الحكومة، بص ،الفلسطينيين موثقة جيدا   رتكبتها إسرائيل ضدّ "الفظائع التي ا

 160الممثل الشرعي لشعب جنوب أفريقيا، أن تربط نفسها بضمير حي بهذه الجرائم".

 رة الزيا خالل بحثها تمّ ، أن من بين الملفات التي للـ"العربي الجديد" كشفت مصادر مصرية خاصة
 ،15/11/2021ي أمني رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة، اإلثنين التي قام بها وفد إسرائيل

 سنةفي  إدخال تعديالت جديدة على "اتفاقية السالم" الموّقعة بين الجانبين اإلسرائيلي والمصري،
طقة ، وذلك بعد إدخال تعديل عليها أخيرا  سمح بتعزيز وجود قوات األمن المصرية في المن1979

 161رفح. الحدودية في

 20/11/2021 ،السبت

 إن السلطة 24في مداخلة صحفية لوكالة وطن  ،قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ،
ولن تسمح بوجود السالح الذي يسمى  ،الفلسطينية قررت البدء بحملة أمنية في مدينة جنين
 ما جرى فيأن  الرجوب . وأضاف"إسرائيل"بسالح المقاومة، ألن هذا السالح يضر بالعالقة مع 

. خيرةجنين من حملة اعتقاالت هي بداية للمنظومة األمنية الجديدة التي تشكلت بعد التغيرات األ
 مضيفا   وتابع: "ال سالح شرعي في جنين سوى سالح السلطة الفلسطينية وال نعترف بغير ذلك"،

زة يادة األجهوالتغيرات األخيرة لق ،أن التنسيق األمني مع الجانب اإلسرائيلي مستمر ويتطور
 162األمنية في جنين كانت ضمن خطة تطوير العمل بين الجانبين.

  إرهابيةمنظمة "رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الداخلية البريطانية بتصنيف حماس"، 
ني قرار البريطاالن إ ،في بيان صدر عنها ،وقالت الخارجية ته رضوخا  للضغط اإلسرائيلي.دّ وع

االحتالل والظلم  أشكال ألبشععلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض  "اعتداء غير مبرر
ر ا القراالحكومة البريطانية بهذ أنوأكدت الوزارة " ."له وعد بلفور المشؤوم أسسالذي  ،التاريخي

ة لجهود المبذولة لتثبيت التهدئفرص تحقيق السالم والعقبات في طريق ا أماموضعت العراقيل 
الحكومة البريطانية التوقف عن سياسة الكيل  وطالبت الخارجية ."قطاع غزة إعمار إعادةو 

 163.والتراجع الفوري عن هذا القرار ،واالزدواجية في المعايير ،بمكيالين
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 أن سياسة تصنيف حماس كحركة  إسماعيل هنية أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 رت أنهلكثير من األطراف الدولية عبوقال هنية إن ا أو محاصرتها وعزلها سياسة فاشلة. ،إرهابية

دم استعداد حماس وجاهزيتها وع هنية وأبدى تجاوز حماس. ال حلول للقضية الفلسطينية إذا تمّ 
ة، وفي ملف المصالح ممانعتها لفتح أي حوار مع أي دولة في العالم ما عدا الكيان الصهيوني.

هاز الفلسطينية إلى اإلخوة في جأكد هنية أن الحركة قدمت مؤخرا  رؤية مكتوبة للمصالحة 
 أن رؤية حماس للمصالحة تؤكد إعادة تشكيل القيادة ا  وضحم ،المخابرات المصرية بطلب منهم

 164الفلسطينية، بحيث يكون هناك مجلس قيادي واحد للشعب الفلسطيني متمثل بمنظمة التحرير.

  سنةخالل  فلسطينيا   طفال   77قتلت  "إسرائيل"إن فلسطين  - للدفاع عن األطفال العالميةالحركة قالت 
بمناسبة يوم الطفل  ،لحركةجاء في بيان لو  .طفل سنويا   700و 500بين  ، وتحاكم عسكريا  2021

 طفل فلسطيني". 2,200وحتى اليوم، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي نحو  2000أنه "منذ عام  العالمي،
، أفرج عن 2021، منذ بداية فلسطينيا   طفال   1,149ت اعتقل "إسرائيل"إن  قال نادي األسير الفلسطينيو 

قتلت  "إسرائيل"أظهرت أرقام فلسطينية رسمية أن و  منهم رهن االعتقال. 160ا يزال مأغلبهم، في حين 
)ال يشمل ذلك األطفال الذين قتلتهم بالقصف في قطاع  2021طفال  فلسطينيا  بالرصاص منذ بداية  15

وقالت وزارة التربية والتعليم  .2021أكتوبر  /نهاية شهر تشرين األول حّتى 1,194واعتقلت  ،غزة(
إن قوات االحتالل تستهدف األطفال خالل عمليات اقتحام لمنازل ذويهم، ومدارسهم، حيث  الفلسطينية

؛ تنوعت ما بين إطالق قنابل الغاز المسيل 2021خالل  هجوم على المدارس 100نفذت أكثر من 
 165.لحي، والمطاطي، واقتحام المدارس، من قبل جنود االحتالل ومستوطنيهللدموع، والرصاص ا

  لى ستوقع العام المقبل ع "إسرائيل"إن  ي عيساوي فريجاإلقليمي اإلسرائيل التعاون قال وزير
يلي هيئة البث اإلسرائبحسب ما نقلت عنه  ،وأضاف فريج اتفاقيات تطبيع مع دول عربية إضافية.

نار  إلى أن هناك "اتصاالت علىالنظر دول الجوار ترغب في ذلك، الفتا   إن الكثير من ،)مكان(
 166هادئة تجري مع معظم بلدان المنطقة".

 21/11/2021 ،األحد

  في عملية نفذها مهاجم ،من جنوده 3بينهم  ،4أعلن الجيش اإلسرائيلي مقتل مستوطن وإصابة 
ها هو ركة حماس العملية قائلة إن منفذوقد تبنت ح فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقف أن العملية تحمل رسالة تحذير للعدو ل ، علىفي بيان لها مشددة، ،الشهيد فادي أبو شخيدم
 167اعتداءاته على األرض والمقدسات.

  القائمة العربية الموحدة في الكنيست اإلسرائيلي منصور عباس، خالل تغريدة له عبر  رئيسقال
عونا إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف والسعي للعيش معا  في سالم وأمن "لطالما د: تويتر

وكانت عضو الكنيست عن حزب العمل ابتسام مراعنة دانت العملية التي وقعت في  وتسامح".
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ووصفتها بـ"الحقيرة"، فيما أشاد الليكود بموقفها وطالب حينها  ،مقتل مستوطنى لإالقدس وأدت 
 168لية.منصور عباس بإدانة العم

 تابعة ال الرسمية اإلسرائيلية قناةالوقالت  .لسطينية حملة أمنية في مخيم جنينبدأت السلطة الف
دة رغبة السلطة الفلسطينية في إعا إن العملية تنطلق في ظلّ  هيئة البث اإلسرائيلي )مكان(ل

سيطرتها على المخيم، ال سيما بعد ظهور العديد من مسلحي حركة حماس في جنازة أحد 
وقال . له مسؤولي الحركة مؤخرا  في جنين، المشهد الذي تعتزم السلطة الفلسطينية وضع حدّ 

ؤسسة "إن أبناء الم :، دون أن يشير إلى وجود هذه الحملةلهفي بيان  ،محافظ جنين أكرم الرجوب
صيل وأام عاألمنية كافة، يبذلون جهودا  كبيرة في حفظ األمن والنظام وإرساء سيادة القانون كمبدأ 

 169.يحتكم إليه الجميع أفرادا  ومؤسسات"

 ،"معتبرة  دانت فصائل المقاومة الفلسطينية القرار البريطاني باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية
ي ر صحفإياه قرارا  سياسّيا  وعدوانا  سافرا  على الشعب الفلسطيني ومقاومته. جاء ذلك في مؤتم

 170حماس. بشأن القرار البريطاني ضدّ  ب مدينة غزة،عقدته الفصائل بمقر حركة األحرار غر 

  وأكد  ."منظمة إرهابية"عّد حركة حماس الذي األردني القرار البريطاني  البرلماننائبا  في  75دان
النواب الموقعون على مذكرة تبناها النائب خليل عطية، أن القرار البريطاني يمثل "عدوانا  على 

 171ة".الشعب الفلسطيني واألمة العربي

  في دفع  محوريا   أن جهاز الشاباك اإلسرائيلي لعب دورا  صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقل موقع
وحسب الموقع، فإن  ."منظمة إرهابية"بريطانيا للشروع في استصدار قرار يصنف حركة حماس 

 مسؤولين بالمخابرات اإلسرائيلية قدموا معلومات لنظرائهم في بريطانيا عن شخصيات مهمة في
 172.وعن آليات تتبعها الحركة في جمع التمويل ،حماس

 " بزيارة  ،، مؤخرا  قام رونين بار ياإلسرائيلالشاباك رئيس جهاز أن يوم"، السرائيل إأفادت صحيفة
 173.رام هللاإلى القاهرة و بهما سرية إلى األردن، وذلك بعد زيارتين قام 

  هدف ب دفاعزيادة ميزانية اليعتزم ي بينيت نفتال يةرئيس الحكومة اإلسرائيلأن ذكرت صحيفة هآرتس
يخ شراء صواريخ متطورة "وتطوير قدرات الجيش اإلسرائيلي الهجومية، خاصة في مجال الصوار 

 رائيليةالتي صادقت عليها الحكومة اإلس دفاعويبلغ حجم ميزانية ال .والذخائر الدقيقة لسالح الجو"
. والرد اتمليار  3.8 بقيمةى جانب مساعدات أمريكية سنوية ، إلمليار دوالر( 18.6)نحو  مليار شيكل 57.8

ش رصدها لتحسين استعدادات الجي تمّ  دفاعمن ميزانية ال كبيرا   وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا  
 174يه.إيران، والستكمال احتياطي الذخيرة لد اإلسرائيلي لحرب في "الدائرة الثالثة"، أي ضدّ 

  وذلك  ،عطيات عن أعداد معاقي الجيش خالل السنة األخيرةم ةاإلسرائيلي الدفاعنشرت وزارة
العامة  12القناة وذكرت  بمناسبة يوم تكريم مصابي الجيش ومتضرري العمليات العدائية.

جنديا  وضابطا  ومستخدما  عسكريا  أعلن عنهم كمعاقين خالل السنة الحالية،  1,716العبرية أن 
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% من 97االعتراف بـ  وذكرت أنه تمّ  نفسية.تصنيفهم كمصابين بصدمات  تمّ  747منهم 
عقب التعرض ألوضاع معقدة سواء  بأحداث  ،الحاالت المقدمة للقسم كصدمات نفسية إلى األبد

 175بجبهة الضفة الغربية وقطاع غزة. مداخلية لدى الجيش أ
 22/11/2021 ،اإلثنين

 كهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية إعالن نوايا للتعاون في إنتاج ال في دبي "إسرائيل"وّقع األردن و
وستشارك اإلمارات في تمويل  .2022في سنة دراسات جدوى المشروع  تبدأالمياه، على أن 

وتنص االتفاقية على أن يعمل األردن على  التعاون، بينما رعت الواليات المتحدة توقيع اإلعالن.
 تعمل على تحلية المياه لصالح األردن.، التي س"إسرائيل"توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح 

من  3مليون م 200واإلمارات مرهون بحصوله على  "إسرائيل"أن اتفاق الطاقة مع  وأعلن األردن
 176لتخفيف أزمة نقص المياه في المملكة. المياه سنويا  

 نائبا   28 قرارا  يقضي بإلغاء وقف صرف الرواتب التقاعدية لـ ا الفلسطينيةأصدرت محكمة العدل العلي
ة من أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس، بعد قبول المحكم

 177الطعن المقدم من محامي أولئك النواب.

 قرارات ضدّ  ،أنهت محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية النظر في الطعون التي قدمت إليها 
وتلقت  .2021من االنتخابات المحلية  ،األولىاللجنة برفض ترشح قوائم ومرشحين للمرحلة 

 178.طعنا   13المحكمة خالل الفترة القانونية 
 خاليا  ،بالتنسيق مع قوات جيش االحتالل والشرطة ،أنه اعتقلي اإلسرائيلالشاباك جهاز  كشف

 .شخصا   50تابعة لحركة حماس التي نشطت في الضفة الغربية، وزعم أن الخاليا ضمت أكثر من 
، فإن الحديث يدور عما وصفه بـ"بنية تحتية إرهابية في بيانه ،الشاباكللمزاعم التي أوردها  ووفقا  

خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل  ،كبيرة تابعة لحماس في الضفة الغربية قادها صالح العاروري 
فة إن حماس تسعى لتحويل الض ، من جهته،اإلسرائيلي بني جانتس دفاعقال وزير الو  إسرائيل".

لن تسمح لحماس  "إسرائيل"على أن  ا  شدد، مإلى حالة ونموذج مشابه لغزة كبؤرة ذات قوة مسلحة
 الخارجيةقال وزير و خاص أن يكون لها موطئ قدم شرقي القدس. بشكل و  ،بتحقيق جهودها

 ،بعد الكشف عن خلية للحركة إسطنبولاإلسرائيلي يائير البيد إنه يجب إغالق مكاتب حماس في 
 179أنها كانت تتلقى تعليمات من قيادة حماس في تركيا. بدعوى 

 كم حعلى مشروع قانون يقيد مدة  ،صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي، بالقراءة األولى
 180رئيس الحكومة بثماني سنوات متتاليات.

  ي، يوما  رفضا  العتقاله اإلدار  131علق األسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام الذي استمر
وفي وقت  .14/12/2021بعد اتفاق مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي يقضي باإلفراج عنه في 
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سابق، علق األسير عياد الهريمي إضرابه المفتوح عن الّطعام بعد اتفاق مع سلطات االحتالل 
 4/3/2022.181 فييقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري، بحيث يفرج عنه 

 في تقرير إحصائي حمل عنوان "نتائج مشروع  ،لفلسطينيكشف الجهاز المركزي لإلحصاء ا
مع المحاكم  فأكثر( الذين تعاملوا عاما   18أن نسبة األفراد ) ،العدالة" إلىسيادة القانون والوصول 

 ومن ثمّ  %،63، تالها نظام القضاء العشائري بنسبة %72الشرعية والراضين عن أدائها بلغت 
وعن أداء المحاكم  %54عن الشرطة  افيما كانت نسبة الرض، %60 االنيابة العامة بنسبة رض

 182.%51النظامية 
 نة عقب إصرار اللج الذي أعلن اعتزاله اللعب نهائيا   ،أكد بطل الجودو الجزائري فتحي نورين

خير، أنه أعوام بعد انسحابه أمام العب إسرائيلي في أولمبياد طوكيو األ 10األولمبية على إيقافه 
في حوار خاص بوكالة  ،فلسطين". وقال نورين –لقضيته المركزية  ومناصرا   سيبقى "مدافعا  

سنة، ولو خرجت روحي عن جسدي، فهذه  100"لن أندم على ما فعلت، ولو عاقبوني  :شهاب
 قضيتنا، قضية مبادئ وشرف، وسأبقى أدافع عن القضايا العادلة وقضية فلسطين". ودعا البطل

 183ن شعبي عربي مع حركة حماس وكتائب القسام.الجزائري إلى أوسع حالة تضام

 23/11/2021 ،الثالثاء

  عمارات مبنية على  4وحدة سكنية على األقل موزعة في  11هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي
بين بلدتي دار صالح شرق بيت لحم  ،طرفي جدار الفصل العنصري، في منطقة وادي الحمص

 184وصور باهر بالقدس المحتلة.

 أّن تطبيق القرار البريطاني بتصنيف حركة حماس  ئل العمل الوطني واإلسالميدت فصاأك
عد نيا ب"منظمة إرهابية" سيكون "جريمة حقيقية وخطيئة سياسية وقانونية وأخالقية تقوم بها بريطا

استعمار فلسطين، وتهيئة الظروف لقيام الكيان  جريمتها األولى بإصدار وعد بلفور ثمّ 
ئل ك في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الشعبي الجامع الذي عقدته الفصاجاء ذل الصهيوني".

ارا  ؛ رفضا  واســتنك، في قطاع غزةمشـروع.. االحتالل هو اإلرهاب" تحت عنوان "المقاومة حقّ 
 ،ية كافة، بحضور القوى الوطنية واإلســالم""منظمة إرهابية حماسعدَّ لقرار الحكومة البريطانية 

لنسوية ية واوالهيئات الشباب ،والعلماء ،والعشائر ،والوجهاء ،والمجتمع األهلي ،الشعبية والفعاليات
 تحركة اتخذالأن ، مؤتمرالعضو المكتب السياسي لحماس زكريا معمر، خالل وأعلن  والنقابية.

 185بريطاني.القرار الجملة من اإلجراءات السياسية والقانونية في الداخل والخارج، لمواجهة 
 اش أن أسيرين ما زاال مضربين عن الطعام، وهما هشام أبو هو  والمحررين األسرى هيئة شؤون  أكدت

 186يوما . 44واألسير لؤي األشقر  ،يوما   99
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  ن محمود عباس، وأعل ةالفلسطيني السلطة مع رئيس جولة محادثات بوتينأجرى الرئيس فالديمير
 سوية القضية الفلسطينية لم يتغير".بوتين في مستهل اللقاء، أن "موقف موسكو الثابت من ت

أن "أهم ما أود أن أقوله هو أن موقف روسيا من المسار الفلسطيني في  وخاطب ضيفه مؤكدا  
لى لي. عالمشكلة الفلسطينية وفق القرارات السابقة لمجلس األمن الدو  التسوية لم يتغير. يجب حلّ 

ا بـ"مواصلة العمل من أجل تحقيق هذ وتعهد الرئيس الروسي أساس عادل يراعي مصالح الجميع".
 187".الهدف مهما كان ذلك صعبا  

  آبلأعلنت شركة Apple  ّفوذلك الستهدا، اإلسرائيلية س أوأن أشركة  عن تقديم دعوى قضائية ضد 
لى اسوس للتجّسس الذي تنتجه الشركة اإلسرائيلية، مشددة عجهواتف مستخدميها بواسطة برنامج بي

عن تقنيات استخدمتها  آبللتورطها في فضيحة تجسس، فيما كشفت  ركةالش أنه ينبغي محاسبة
تكشف  ةاإلسرائيليشركة الوأكدت آبل أن الدعوى على  الشركة اإلسرائيلية في اختراق أجهزة الضحايا.

 188اسوس ألجهزة مستخدميها.جبيعن معلومات جديدة حول كيفية وصول برنامج 
  االتهام الخاصة بالجرائم الجنسية المقدمة للمحاكم ارتفاع عدد لوائح  عنكشفت مصادر رسمية

أنه ، يانهابوكشفت النيابة اإلسرائيلية العامة في  خالل السنوات الخمس األخيرة. %30اإلسرائيلية بنسبة 
احدة ملّف تضمنت جريمة جنسية و  4,100حو ن، فتحت النيابة اإلسرائيلية العاّمة 2020 سنةعلى غرار 

قدمة من ، استمر االتجاه المتمثل في زيادة عدد لوائح االتهام الم2020 سنةه في على األقل. وكشفت أن
 189الئحة اتهام تضمنت جرائم جنسية. 744تقديم  النيابة العامة بشأن الجرائم الجنسية، حيث تمّ 

 24/11/2021 ،األربعاء

  المبارك طرحت شركة هندسية استيطانية مخططا  لتغيير شكل الجدار الغربي للمسجد األقصى
 هندلشركة وأفادت مصادر مقدسية أن  "حائط البراق"، على حكومة االحتالل للموافقة عليه.

Hendel ائط التي تتخذ من الواليات المتحدة مقرا  لها، كشفت عن مخططات لتهويد الح ،الهندسية
تالل ة االحتسليمه للجنة الوزارية في حكوم ويتضح من التصميم الذي تمّ  الجنوبي الغربي للمسجد.

 190مليون دوالر(. 13مليون شيكل )نحو  40، بتكلفة 2م 900أنه يتضمن ثالث طبقات بمساحة 
 في  (عمرةعلى بناء حي جديد )مستصادقت القدس االحتالل في بلدية إن اليوم"  قالت صحيفة "إسرائيل

 .(2كم 1.243) دونما   243,1عطروت، المخطط له في منطقة مطار عطروت المهجور، على مساحة 
 نية،وحدة سك 3,800حو نالموافقة على  وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الجزء األول من الخطة، ستتمّ 

رية وحدة سكنية، ستلحق بها مناطق تجا 10,000حو نتوسيعها إلى  وبعد الفحوصات البيئية، سيتمّ 
 191وتوظيفية، في المنطقة التاريخية بمطار عطروت".
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 يهودي آالف مستوطن 10عدد المقتحمين للمسجد األقصى بلغ نحو أن  يةأظهرت معطيات إسرائيل، 
جبل "إدارة ى ونقلت القناة عما يسم وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.، خالل الثالثة أشهر الماضية

 192تحسن موقف اليهود تجاه االقتحامات. يعود إلىأن زيادة عدد المقتحمين  الهيكل" االستيطانية

  ّخسائر ، منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(ه تو األول من نوعه، أعده ،ر تقريرقد
 2019.193-2000اإلسرائيلية في الفترة  اإلغالقاتجراء  ،مليار دوالر 58االقتصاد الفلسطيني بنحو 

 ة ار مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري واألمني، وذلك خالل الزي "إسرائيل"وّقع المغرب و
اء رب اقتنبني جانتس للرباط. وسيتيح االتفاق للمغوزير الدفاع اإلسرائيلي الرسمية التي يقوم بها 

اتي لعمليامعدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بطريقة سهلة، إضافة إلى التعاون في التخطيط 
 194والبحث والتطوير.

 فها العمادي أن قطر باقية على مواق أكد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد
اس خالل لقائه رئيس حركة حم ،وأشار العمادي لقطاع غزة. األميريةعبر مواصلة تقديم المنحة 

 إلى أن قطر ما زالت عند وعدها بإعادة اإلعمار في قطاع غزة وتعمل ،في غزة يحيى السنوار
 195على تسهيل وصول منحة إعادة اإلعمار.

  سياسة بناء  رجب طيب أردوغان البلدان اإلسالمية إلى الوقوف ضدّ دعا الرئيس التركي
 بحقّ  "إسرائيل"واالستيالء على الممتلكات التي تمارسها  ،والتهجير ،والهدم ،المستعمرات

ي في رسالة مسجلة، خاطب عبرها المشاركين ف، وقال أردوغان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
" COMCEC الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري "كومسيك للجنة 37 االجتماع الوزاري الـ

: "عازمون على الدفاع عن قضيتنا التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، في والية إسطنبول
 اع عنالفلسطينية حتى النهاية، وعلينا بصفتنا دوال  أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي االمتن

 196أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".

 العموم مجلسقر أ House of Commons  يتي البريطاني المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية بر
 197.ناحيها السياسي والعسكري إرهابيةباتيل لتصنيف حركة حماس بج

 بلوماسي أوروبي كبير زيارة إلى قطاع غزة، تستهدف لقاء مسؤولين فلسطينيينيبدأ وفد د، 
  198في القطاع وتفقد مشاريع. واالطالع على األوضاع اإلنسانية

 25/11/2021 ،الخميس

 " ية عن أن لجنة التربية والتعليم في الكنيست أوصت وزارة الترب سرائيل اليوم"إكشفت صحيفة
 ليميةوالتعليم بإدراج المسجد األقصى ضمن برنامج الرحالت للمدارس اإلسرائيلية، ودمج مواد تع

 1967.199 سنةذلك ألول مرة منذ احتالل القدس في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ، و 
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 في  التوّسع االستيطاني على بأنها لن تصادق ّيةاألمريك ةاإلدار  يةاإلسرائيل أبلغت الحكومة
 واالعليه قسم التخطيط والبناء في بلدية القدس، بحسب ما نقل موقع  صادقعطاروت، الذي 

 200.يينعن مسؤولين إسرائيل العبري 
 اء لى بنلية للتخطيط والبناء في مستعمرة "كريات أربع" بالخليل عن المصادقة عأعلنت اللجنة المح

 201.بحسب القناة العبرية السابعةذلك و ، وحدة استيطانية جديدة داخل المستعمرة 372

 إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ما زالت تمارس عربدتها قالت حركة الجهاد في فلسطين" :
ال و ء شعبنا الشرفاء، غير مكترثة بالمصالح الوطنية الفلسطينية، باستهداف الناشطين من أبنا

 202بالحفاظ على النسيج الوطني".

 مذّكرة تفاهم إلمكانية زيادة إمدادات الغاز بهدف إعادة التصدير "إسرائيل"وّقعت مصر و، 
رك، توجاء اإلعالن، وفق بيان مش .ئم لنقل الهيدروجين في المستقبلاواستخدام خط األنابيب الق

ل على هامش االجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي ُعقد بين وزير البترو 
 203.كارين إلهاراروزيرة الطاقة اإلسرائيلية والثروة المعدنية المصري طارق المال مع 

  أخرى  بتوقيع صفقة لبيع مسّيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية اإلسرائيلية 12أفادت القناة 
ر قيمتها بمئات ماليين الدوال زيارة وزير الدفاع بني جانتس خالللمغرب ل مما رات. و للمملكة، تقدَّ

 204للدفاع الجوي. Barak 8أو  8تشمله هذه الصفقة منظومة باراك 

 حتى  سكواش إن السلطات الماليزية أبلغته بعدم قبول السلطات الماليزيةقال االتحاد الدولي لال
لجوء نوي اليوقال االتحاد اإلسرائيلي للعبة إنه  سكواش اإلسرائيلي.ول لفريق االاآلن، منح تأشيرة دخ

 205.إلى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، في حال عدم توصل االتحاد الدولي إلى حلّ 

 حصول فتح باب التسجيل اإللكتروني لفئة العّمال، لل غزةقطاع في  الفلسطينية أعلنت وزارة العمل
 1948.206لة سنة المحت األراضي الفلسطينية ي، للعمل في داخلمن الجانب اإلسرائيلعلى تصريحات 

  ازل البدء بعملية إعمار المن واإلسكان الفلسطيني ناجي سرحانأعلن وكيل وزارة األشغال العامة
 .2021يو ما على قطاع غزة في أيار/ "إسرائيل"المدّمرة بشكل كلي، جّراء العدوان األخير الذي شّنته 

وقال سرحان، خالل لقاء صحفي في غّزة، "ُقّدمت منح مالية كدفعة أولى، للدفعة األولى من 
 زلهم".المواطنين الذين ُدّمرت منازلهم بشكل كلي، أمس األربعاء، وذلك للبدء في عملية إعمار منا

د مليون دوالر، وحتى اآلن يوج 42"قيمة خسائر األضرار الجزئية بلغت نحو  قائال  إن وأضاف
 207".مليون  20 تعّهدات بـ

  ية سرية اتفاق اأبرمتوقطر  "إسرائيل"لها، أن في تقرير  ،االقتصادية اإلسرائيلية لوبسجذكرت صحيفة
لقة مة متعأن هذه االتفاقية السرية المزعو  وأضافت "جعلتهما أقرب إلى إقامة عالقات ثنائية رسميا ".

 لى إنشاء منطقة تجارة حرة ستركز على تجارةبتجارة األلماس. وأوضحت الصحيفة أن قطر تسعى إ
 208لماس، على غرار "بورصة دبي للماس".أإنشاء بورصة  األلماس والمجوهرات والذهب، ثمّ 
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 26/11/2021 ،الجمعة

 في قطاع غزة ناجي سرحان أن مصر  الفلسطينية كشف وكيل وزارة األشغال العاّمة واإلسكان
ال وحدة سكنية، والثانية في الشم 500القطاع وتضّم  مدن سكنية "األولى شمالي 3تعتزم بناء 

 209.وحدة" 500,1وحدة، وأّما الثالثة ففي منطقة الزهراء وسط القطاع وتضّم  700أيضا  وتضّم 

 ي عن السفير اإلسرائيلي السابق في البحرين إيتاي تغنر مريكاأل نقل موقع أكسيوسItay Tagner 
دات التهدي األمنية ضدّ  استراتيجيتهاتل أبيب كجزء من  قوله إن المنامة تنظر إلى العالقة مع

لمطبعة اوأوضح تغنر أنه منذ اتفاقيات التطبيع )مع اإلمارات والبحرين(، ركزت الدول  اإليرانية.
ق بشكل أساسي على التعاون االقتصادي، لكن البحرينيين أوضحوا أنهم "لن يخجلوا" من التنسي

 210.بشأن إيران
 ني من خبايا االتفاقيات العسكرية التي وقعها وزير الدفاع اإلسرائيلي ب كشف النقاب عن قسم

أمريكية الصنع. وقال  16-فأطائرة قديمة من طراز  24جانتس في المغرب، وبينها تحديث 
مصدر مقرب منه إنه حصل قبل ذلك على مصادقة البنتاغون وكذلك البيت األبيض على هذه 

يون دوالر. وحسب االتفاقيات التي وقعها جانتس في مل 48الصفقة. وبلغت قيمة الصفقة 
المغرب، هناك سلسلة طلبات أخرى من أسلحة وعتاد عسكري. وكشف النقاب في تل أبيب، أن 

 211رجل أعمال مغربيا  سيصلون إلى تل أبيب، في منتصف الشهر القادم. 70
  رى، بعد انضمام سجون االحتالل إلى ثالثة أس فيارتفع عدد األسرى المضربين عن الطعام

 212األسير نضال مازن بلوط من الخليل، إلى األسيرين هشام أبو هواش ولؤي األشقر.

 27/11/2021السبت، 

  السياسي لحركة حماس التأكيد أن األسرى األربعة من جنود  المكتبجّدد إسماعيل هنية رئيس
د . وأكن بــ"شمس الحرية"االحتالل لدى كتائب القسام لن يروا الشمس حتى ينعم األسرى الفلسطينيو 

لين، هنية خالل مشاركته بكلمة عبر تطبيق زوم في الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى والمعتق
أن قضية األسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس التي تتحرك فيها على مسارين، األول 

لوقوف معهم في يتمثل في دعم معارك الصمود لتوفير حياة كريمة داخل السجون لألسرى وا
 213رهم من سجون االحتالل بشكل كامل.نضالهم، فيما المسار الثاني هو العمل على تحري

 الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة  الفلسطينية نشرت لجنة االنتخابات المركزية
النهائي للقوائم  للكشف في بيان لها، إنه وفقا   ،. وقالت اللجنة2021األولى من االنتخابات المحلية 

هيئة محلية، مشيرة إلى أن عدد القوائم  154، في 11/12/2021والمرشحين، فسيجري االقتراع يوم 
ومرشحة يتنافسون على  مرشحا   4,480 قائمة، تضمّ  573المرشحة في جميع هذه الهيئات بلغ 

علن عن فوزها هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وسيُ  162. وأضافت أن مقعدا   1,514
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 ،1,498بالتزكية بجميع مقاعد المجلس يوم إعالن النتائج، مؤكدة أن عدد المرشحين فيها بلغ 
 214يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

 يمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية األردني أ السلطة الفلسطينية محمود عباس استقبل رئيس
ى  الثاني، أكدت استمرار التنسيق المشترك علالصفدي، الذي سّلمه رسالة من الملك عبد هللا

اسي أعلى مستوى في القضايا كافة. وحملت الرسالة تفاصيل حول الجهود المبذولة إليجاد أفق سي
 215.الدولتين إلعادة إطالق مفاوضات جادة للتوصل إلى حلّ 

 ت وخطوات أن إقدام بعض الدول العربية على "تحالفا التحاد العالمي لعلماء المسلمينأكد ا
لعام ا". وأوضح بيان حمل توقيع األمين "عمل مدان ومحرم شرعا   اإلسرائيليعملية" مع االحتالل 

 نغماسلالتحاد علي القره داغي، أن "ما ُتْقدم عليه بعض الدول، مثل اإلمارات والمغرب، من اال
نة شرعا ، وخيا في التحالفات والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل، عمل مدان ومحرم

 216صالحي، ولحقوق الشعب الفلسطيني".للعهد العمري وال

  قال االتحاد األوروبي إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها السلطات
 ،االتحاد وتقّوض بشكل كبير آفاق السالم". وكتب ،اإلسرائيلية "غير قانونية بموجب القانون الدولي

لى تويتر، إن عمليات هدم المنازل والمنشآت أو االستيالء عليها زادت بنسبة في تغريدة نشرها ع
، ما أدى 2020 سنة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2021 سنةفي األشهر التسعة األولى من  21%

 217في عدد الفلسطينيين الذين ُهّجروا قسريا  عن أماكن سكنهم. %28إلى زيادة بنسبة 
 28/11/2021األحد، 

  نة أن حفظي أبو سني دسجالمسجد اإلبراهيمي. وأكد مدير الم ي إسحق هرتسوغالرئيس اإلسرائيلاقتحم
عت منو مدة ساعتين في وجه المصلين والزوار، خالل اقتحام هرتسوغ،  سجدقوات االحتالل أغلقت الم

شارك  رفع أذان العصر والمغرب، ودخول المواطنين للصالة. وتابع أبو سنينة أن الرئيس اإلسرائيلي
 218." )األنوار( العبري Hanukkahما يسمى "عيد الحانوكاة بمناسبة  سجدالمستوطنين داخل الم

 ءات غزة، أن هناك "لقا قطاع أكد باسم نعيم، رئيس دائرة العالقات الخارجية في حركة حماس في
 يد منعدمع مسؤولين دوليين أوروبيين، وأن هذه االتصاالت تشمل ال الحركةمستمرة" تعقدها قيادة 

 219.قرارها المعلن بتصنيف حماس بـ"اإلرهابية"من رغم بالالدول في القارة األوربية، 

  ميونيخ رياضيا  إسرائيليا  قتلوا في هجوم فلسطيني خالل األلعاب األولمبية في 11تقدمت عائالت 
 ماليين دوالر من 110، برسالة إلى األمم المتحدة، تطالبها بدفع تعويض بقيمة 1972 سنة

ئالت األموال الليبية المحتجزة لديها، أسوة بتعويض أسر ضحايا طائرة لوكربي. وتدعي هذه العا
ت ي نفذبأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، "ساهم في تمويل منظمة التحرير الفلسطينية الت

 220ا".الهجوم على الرياضيين اإلسرائيليين، ولذلك فإن من حقهم الحصول على تعويضات من ليبي
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  ل ببلدة سلوان في منزال  في حي وادي ياصو  58منحت محكمة إسرائيلية الضوء األخضر لهدم
 221القدس المحتلة.

  إسرائيل في دبي حسابنشر" Israel in Dubai" صورا   في دبياإلسرائيلية ، التابع للقنصلية على تويتر 
 لى الصورعي باإلمارات. وعلق الموقع في دب ما يسمى "عيد الحانوكاة" )األنوار( العبري إليقاد شمعدان 

 222سعيد". ةمن دبي وليست من إسرائيل، عيد حانوكا ةبالقول: "هذه االحتفاالت بعيد الحانوكا
  صريح ت( عن استيائهم العميق إزاء 100أعرب برلمانيون وكيانات وعلماء في البرازيل )يزيد عددهم عن

 223."منظمة إرهابية" إلى حركة حماس نسب تسميةوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الذي ي
 29/11/2021اإلثنين، 

 لسالم اما زلنا نمد أيدينا لتحقيق "في كلمة متلفزة:  ،محمود عباس ةالفلسطيني السلطة قال رئيس
على و  .ليةوتحت رعاية الرباعية الدو  ،وقرارات الشرعية الدولية ،الدولتين العادل والشامل وفق حلّ 

 224.داخليصعيد الوضع ال

 ولدينا عجزمحمد اشتية "إن الظرف الذي نعيش به ليس سهال   الفلسطيني قال رئيس الوزراء ، 
هري؛ وأضاف "لدينا عجز ش مالي ونأمل خالل األيام المقبلة أن نتمكن من استكمال احتياجاتنا".

يام حيث كنا نقترض من البنوك، هذا الشهر قد ال نستطيع االقتراض من البنوك ونأمل في األ
 225المقبلة استكمال االحتياجات، ووزير المالية يتابع هذا الموضوع".

  ن آالف من اإلثيوبيي 8آالف من مجموع  3أقرت الحكومة اإلسرائيلية خطة لجلب ما ال يقل عن
ى تل ، وينتظرون السفر إل"إسرائيل"الذين يعتبرون أنفسهم يهودا  ويقولون إن لديهم أقارب في 

 226قرب مطار أديس أبابا. أبيب في مخيم مؤقت
  المغربي محمد السادس في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الملك قال

ة الفلسطيني: "نجدد الدعوة إلى إطالق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل، إلعادة األطراف إلى طاول
 227ين".الدولت المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حلّ 

 اء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية إز  لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا ا
"مناورات االحتالل اإلسرائيلي لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على 

، طينيسأراضيها". وأكد تبون، في كلمة بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفل
 ودعا تبون  "دعم الجزائر لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة".

عية المجتمع الدولي إلى "االضطالع بمسؤولياته التاريخية تجاه تمادي االحتالل في تحدي الشر 
ن ات مفاقالدولية، ومناوراته لفرض سياسة األمر الواقع، والتملص من التزاماته، وإفراغ كل االت

 228طينية ذات السيادة على أراضيها".محتواها؛ لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلس
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  نقلت وسائل إعالم تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بالده ستتخذ خطوات لتحسين
، على النحو الذي اتخذته في األسابيع القليلة الماضية مع "إسرائيل"العالقات مع مصر و

ع "أي خطوات اُتخذت م :على سؤال عن العالقات مع القاهرة وتل أبيب قائال   ردّ اإلمارات. و 
 229اإلمارات سنتخذ مثلها مع اآلخرين )مصر وإسرائيل(".

 دخول أنه بسبب رفض الحكومة الماليزية السماح إلسرائيليين بال سكواشأعلن االتحاد العالمي لال
زيا لة التي كان من المفترض أن تجرى في ماليإلى أراضيها للمشاركة في البطولة، ُألغيت البطو 

لتي طولة اوأصرت ماليزيا على موقفها بمنع اإلسرائيليين من دخول أراضيها للمشاركة في الب رسمّيا .
 230كانت ستجرى األسبوع المقبل، بعد حوارات واتصاالت مكثفة بالخصوص لثنيها عن قرارها.

  لمناسبة  دن ليري، وغالواي، ووَترفورد(، علم فلسطين،رفع عدد من البلديات اإليرلندية )فينغال، و
 ندا جيالنيرلإاليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى 

 231.وهبة، ورؤساء البلديات

  حدث ت، ويوركالعامة لألمم المتحدة في نيقّدم الناشط والكاتب الفلسطيني محمد الكرد كلمة أمام الجمعية
 232.لقدس وحّي الشيخ جراح وطرد سكانها "أسرلة"لتهويد والمستمرة  "إسرائيل"يها عن محاوالت ف
 بيد ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروسأعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير ال Liz Truss في ،

 ، عن صفقة تجارية ودفاعية جديدة بين بلديهما تصبحTelegraph التيليغراففي مقال مشترك 
 233أول للمملكة المتحدة في مجال األمن اإللكتروني". بموجبها "شريكا   "إسرائيل"
 30/11/2021، الثاءالث

  مئير مركز يديعوت أحرونوت وأجزاء أخرى في تقرير لقال تقرير ُنشرت أجزاء منه في صحيفة
 The Meir Amit Intelligence and Terrorismواإلرهاب المعلومات حول و الستخبارات لعميت 

Information Center  في تل أبيب، إن حماس، بموازاة إدارتها مفاوضات عبر الوسيط المصري
والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: األول، إعداد قواتها  "إسرائيل"للتهدئة مع 

تمثل في تعزيز وتطوير مخزونها الصاروخي وطائراتها ي "إسرائيل"لصدام حربي صاروخي مع 
أهداف إسرائيلية، بغرض  كبيرة ونوعية ضدّ  المسيرة المتطورة، والثاني، اإلعداد لعمليات تفجير

دفع الجيش اإلسرائيلي إلى اجتياح الضفة الغربية من جهة، وإحداث فوضى عارمة من جهة 
 234ثانية، تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية.

  أكثر من مائة عائلة فلسطينية في  عن أن "الهدم الفوري يتهدد منازل هآرتسكشفت صحيفة
القدس، بسبب تراكم القرارات القانونية، وتشدد بلدية االحتالل، من خطط البناء المقدمة إليها من 

ألف منزل في القدس الشرقية"، مضيفة أن  20وأشارت إلى أن "الهدم يتهدد  قبل الفلسطينيين".
خططات هيكلية تسمح بإصدار تصاريح "معظم األحياء الفلسطينية في القدس، ال يوجد بها م
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في القدس  محكمة المركزية التابعة لالحتاللقاضية الإلى أن  النظر ولفتت الصحيفة البناء".
هدم بيوتها،  عائلة فلسطينية ضدّ  58، "رفضت استئنافا  قدمته Rivka Friedman ريفكا فريدمان

 235في حي سلوان، جنوب المسجد األقصى".
 مليون دوالر هذا  22ن شركة الصناعات الجوية اإلسرائيلية تلقت مبلغ كشفت صحيفة هآرتس أ

ل ووفقا  للصحيفة، فإن الشركة اإلسرائيلية لم تكشف تفاصي العام كجزء من صفقة مع المغرب.
من  ارية"بيع طائرات بدون طيار "انتح المبيعات للمغرب إال أن تقارير أجنبية تشير إلى أنه سيتمّ 

 236ورفضت الشركة اإلسرائيلية التعليق على التقرير. .IAI Harop وبهار  أي إيه أي نوع
   زير و على التطبيع مع االحتالل، في أعقاب زيارة  تظاهر مئات المغربيين بمدن مختلفة احتجاجا

يع وفي بيان، أعلنت الجبهة المغربية لرفض التطب اإلسرائيلي بني جانتس إلى المغرب. دفاعال
  237مدينة. 36المنظمة غير الحكومية بلغ  ن التي دعت فيها فروعودعم فلسطين أن عدد المد

 محمود عباس، في ةالفلسطيني السلطة التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس 
 في 2021مقر الديوان األميري في العاصمة الدوحة، على هامش افتتاح كأس العرب لكرة القدم 

 238العاصمة القطرية.
  لسريع افي رسالة عاجلة، سفراء وممثلي الدول الغربية بالتدخل  ،ن القدس فادي الهدميطالب وزير شؤو

قدس الشرقي في والمتمثل بهدم المنازل الفلسطينية واالستيطان  ،لوقف التصعيد اإلسرائيلي الخطير
حوظ، فيما لمبنى في المدينة، وتتزايد قرارات الهدم بشكل م 139هدم أكثر من  وقال الهدمي، تمّ  المحتلة.

 239.المحتلة ال يمر أسبوع دون الكشف عن مشاريع استيطانية جديدة على أراضي المدينة
 ها لأن الواليات المتحدة قدمت دعما   يزانية العامة للسلطة الفلسطينيةأظهرت بيانات الم

وبحسب بيانات  .2017مارس  ، للمرة األولى منذ آذار/2021أكتوبر  خالل تشرين األول/
طة للسل ة الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية؛ فقد دعمت واشنطن الميزانية العامةالميزاني

ظهرت أوكانت البيانات المالية الفلسطينية قد  ماليين دوالر(. 10مليون شيكل )نحو  32.3 بـ
 240مليون دوالر. 100بلغ بمتوسط سنوي  2017 سنةأن دعم الواليات المتحدة للسلطة 

  يلي اإلسرائ إن البناء االستيطانيغرينفيلد -توماس ليندايكية لدى األمم المتحدة السفيرة األمر قالت
إلى  اللوم أيضا  السفيرة األمريكية وجهت وبالمقابل،  ."وصل إلى منعطف حرج"في الضفة الغربية 

 241على الدولة اليهودية. "تركيزها الشديد"أعلى هيئة في األمم المتحدة بسبب 
  دُّ األسقفية والمشيخية في أمريكا، موخرا ، لصالح قرارات تع كنيستينللصوتت مؤتمرات فرعية

 يؤكد قرارا   يةواعتمدت الكنيسة األسقفية في والية شيكاغو األمريك "إسرائيل" دولة فصل عنصري.
ت مؤتمر فرعي للكنيسة كما صوّ  أن "الفصل العنصري" اإلسرائيلي يتعارض مع قيم الكنيسة.

" عنصري نتا األسبوع الماضي، على قرار يعدُّ التعريف القانوني للفصل الالمشيخية في مدينة أتال
242ينطبق على "إسرائيل".
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