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االإثنني، 2021/11/1

عدّلت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية توقيت �قتحام �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني للم�صجد �الأق�صى �ملبارك.  •

“قلّ�صت فرتة  وقال م�صوؤول يف د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية بالقد�ص، �إن �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 

�القتحامات يف �لفرتة �ل�صباحية، ملدة ن�صف �صاعة، وز�دت �أي�صاً، فرتة �القتحامات يف �لفرتة 

1
�مل�صائية )بعد �صالة �لظهر( مدة ن�صف �صاعة”.

حي  يف   
2
4,700م م�صاحتها  تبلغ  �أر�ص  قطعة  مب�صادرة  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �صمحت   •

�ل�صيخ جر�ح بالقد�ص �ملحتلة. وقال رئي�ص �لغرفة �لتجارية بالقد�ص كمال عبيد�ت �إن “�ملحكمة 

�لعليا �الإ�رش�ئيلية رف�صت �أم�ص �الأحد، �اللتما�ص �لذي قدمته �لعائالت �لفل�صطينية �لتي متلك 

2
�الأر�ص، �صّد قر�ر م�صادرتها من قبل �لبلدية �الإ�رش�ئيلية”.

و�ملحاجر،  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  “�إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  •

للبيئة  �مللوثات  �أهم  �الإلكرتونية و�ل�صلبة وغريها هي  �أو  �لكيماوية  �صو�ء  �لنفايات  ومكبات 

يف   COP26 �أو   26 كوب  �ملناخ  قمة  فعاليات  خالل  كلمته  يف  ��صتية،  و�أ�صاف  فل�صطني”.  يف 

“�لناظر �إىل خارطة فل�صطني �حلديثة يرى كيف يتّم تدمري  مدينة جال�صكو �الإ�صكتلندية، �إن 

 �لبيئة ب�صكل ممنهج، فقد �قتلعت �إ�رش�ئيل منذ عام 1967 نحو 2.5 مليون �صجرة منها حو�يل

800 �ألف �صجرة زيتون”. وتابع قائالً: “�إن �ملو�زنة �ملائية يف فل�صطني تبلغ حو�يل 800 مليون 

3
مرت مكعب يف �ل�صنة، ت�رشق منها �إ�رش�ئيل 600 مليون مرت مكعب”.

�ل�صاب  �لفل�صطيني  �ل�صاب  �عتقال  عن  �ملركزية  �للد  حمكمة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لنيابة  ك�صفت  •

�صليمان ك�صاب )29 عاماً(، من �صكان قطاع غزة، بتهمة �النتماء �إىل كتائب �صهد�ء �الأق�صى، 

و�رتكاب عدة “عمليات حرق وتخريب” يف مدينة �لرملة، و�لتخطيط خلطف جندي �إ�رش�ئيلي 

4
كرهينة الأجل �إطالق �رش�ح �أ�رشى فل�صطينيني.

�لق�صف  يف  موؤخر�ً  ��صتخد�مه  مّت  فتّاك  �صاروخ  عن  �أبيب  تل  يف  ع�صكرية  م�صادر  ك�صفت   •

وقالت  فريد�ً”.  “�صالحاً  العتباره  عليه  �لتكتم  من  �أعو�م   10 بعد  �صورية،  على  �الإ�رش�ئيلي 

وهو   ،Tammuz متوز  يدعى  �ل�صاروخ  �إن  ن�رشته،  تقرير  يف  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة 

ذو دقة عالية وكمية متفجر�ت مدمرة. وعندما مّتت �صناعته يف �ل�صناعات �لع�صكرية �لتابعة 
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للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف �صنة 1973، تقرر �إخفاوؤه و�إبقاوؤه طّي �لكتمان باعتباره �أحد �أ�صلحة 

“يوم �حل�صاب”. و�أكدت �ل�صحيفة، نقالً عن م�صادر ع�صكرية رفيعة، �أنه مّت ��صتخد�م بع�ص 
5
�أنو�عه يف �حلروب �صدّ حزب �هلل �للبناين وحركة حما�ص.

بناء على  و�فقت  �لتخطيط  جلنة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية”  “�الإد�رة  با�صم  متحدث  �أعلن   • 

ور�أت �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  يف  ج  �ملنطقة  يف  تقع  للفل�صطينيني،  �صكنية  وحد�ت   1,303 

منظمة �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية �أن �ملو�فقات للوحد�ت �لفل�صطينية “جاءت بعد �صنو�ت”، و�أن 

ذلك “ال يكنه �أن يغّطي �لتمييز، وال يغرّي حقيقة �أن �إ�رش�ئيل حتافظ على نظام �حتالل غري 

6
�رشعي، ومتييز يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”.

“�رتفاع  عن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  ك�صف   •

معدل هدم وم�صادرة منازل �لفل�صطينيني يف �أر�صهم �ملحتلة منذ عام 1967 بن�صبة 21% يف 

عدد  تز�يد  فيما   .”2020 عام  من  �لفرتة  بنف�ص  مقارنة  �لعام  هذ�  من  �الأوىل  �لت�صعة  �الأ�صهر 

7
�مل�رّشدين �لفل�صطينيني بن�صبة 28% خالل �لفرتة نف�صها.

�مل�صتعمر�ت  �إن عدد  �إ�صحق  )�أريج( جاد  �لقد�ص  �لتطبيقية -  �الأبحاث  �لعام ملعهد  �ملدير  قال   •

�ألف   913 يقطنها  ��صتيطانية،  بوؤرة   220 لها  ت�صاف   ،199 �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

م�صتوطن، منهم 350 �ألفاً يف �رشق �لقد�ص �ملحتلة. وبنّي جاد، يف ت�رشيحات له، �أن �مل�صتوطنني 

نهجو� نهجاً جديد�ً يف �ال�صتيالء على �الأر��صي من خالل �إن�صاء بوؤر رعوية، وعلى �الأخ�ص 

�ملنطقة.  يف  قانوين  غري  ب�صكل  ��صتيطانية  بوؤرة   21 �أقيمت  حيث  �الأردن،  غور  منطقة  يف 

23 م�صتعمرة �صناعية على �أمر�ً ع�صكرياً خا�صاً الإن�صاء   113  وك�صف عن �إ�صد�ر �الحتالل 

( منذ �حتالل �ل�صفة، �إ�صافة �إىل ك�صف �الحتالل عن خمططات 
2
19,831 دومناً )19.831 كم

8
.)

2
الإن�صاء 35 م�صتعمرة �صناعية �أخرى يف �ل�صفة على 25,073 دومناً )25.073 كم

خالل  �خلرطوم،  بزيارة  �إ�رش�ئيلي  وفد  قيام  عن  �ل�صود�نية  “�ل�صود�ين”  �صحيفة  ك�صفت   •

�ل�صيادة  جمل�ص  على  �لبهان،  �لفتاح  عبد  �أول  �لفريق  �نقالب  �أعقاب  يف  �ملا�صية،  �الأيام 

�النتقايل. و�أكد مر��صل �ل�صوؤون �لديبلوما�صية ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت قيام وفد ر�صمي 

9
�إ�رش�ئيلي بزيارة �خلرطوم، و�جتماعه مع �لقيادة �لع�صكرية يف �ل�صود�ن، �الأ�صبوع �ملا�صي.

Itay Blumenthal، يف تغريدة  �إيتاي بلومينتال  �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(  قال مر��صل هيئة   •

حفرت،  خليفة  �ملتقاعد  �لليبي  �للو�ء  من  �ملقربني  �لرجال  الأحد  خا�صة  طائرة  �إن  تويرت،  على 
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هبطت يف مطار بن جوريون. و�أظهرت بيانات مالحة جوية ح�صلت عليها وكالة �صند هبوط 

10
�لطائرة �لتابعة حلفرت يف تل �أبيب.

د�نت 33 جمعية كويتية قر�ر �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ت�صنيف �صّت موؤ�ص�صات جمتمع   •

هذ�  �أن  م�صرتك،  بيان  يف  �لعام،  �لنفع  جمعيات  و�أكدت  �إرهابية.  منظمات  فل�صطينية  مدين 

ومالحقة  �ملو�رد،  وت�صفية  �الإغالق،  “خطر  �إىل  �ل�صّت  �ملوؤ�ص�صات  يعّر�ص  “�جلائر”  �لقر�ر 

موظفيها، �إ�صافة �إىل �أخطار �أمنية �أخرى”. ودعا �لبيان، “�مل�صوؤولني و�لغيورين يف �لكويت، 

11
�إىل �لت�صدي لهذ� �لعمل �جلائر، و�لتعدي �ل�صهيوين �لغا�صم”.

�أنهت وكالة �لتعاون و�لتن�صيق �لرتكية )تيكا TİKA( �لعمل مب�رشوع ترميم �صو�رع و�أزقة   •

�لعثمانية،  للحقبة  تعود  �لتي  �ملباين  من  �لعديد  ت�صّم  �لتي  �صلفيت،  مدينة  يف  �لقدية  �لبلدة 

 Ahmed �صتنكايا  رفيق  �أحمد  فل�صطني  يف  تيكا  مكتب  مدير  ولفت  �لغربية.  �ل�صفة  �صمايل 

�أر��صي �ل�صلطة  2021 يف  60 م�رشوعاً منذ بد�ية  �أنه مّت تنفيذ  �إىل  Rafik Cetinkaya، �لنظر 
12

�لفل�صطينية، بينها �أربعة م�صاريع يف �صلفيت بقيمة 120 �ألف دوالر.

 ،Lee Zeldin وقّع 200 من �جلمهوريني يف جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي، بقيادة �لنائب يل زيلدن  •

�لقد�ص.  �الأمريكية يف  �لقن�صلية  �فتتاح  �لرئي�ص جو بايدن الإعادة  على ر�صالة تعار�ص خطة 

�إد�رة بايدن هو حماولة ال�صرت�صاء جناح �لديوقر�طيني �ملناه�ص  �إن جهد  وقالت �لر�صالة 

لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ل�صابق دونالد تر�مب بالقد�ص عا�صمة  �لرئي�ص  لـ“�إ�رش�ئيل”، و�إلغاء �عرت�ف 

13
و�لذي ت�صمن نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل هناك يف �صنة 2018.

الثالثاء، 2021/11/2

بلفور  وعد  ذكرى  يف  “نوؤكد  هنية:  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

و�ل�صعب  عا�صمتها،  �لكاملة  و�لقد�ص  كلها،  �لتاريخية  فل�صطني  �صنعيد  �أننا  �مل�صوؤومة، 

ندوة  يف  م�صاركته  خالل  هنية،  وحيّا  �لوطن”.  �أر�ص  �إىل  �صيعود  �ل�صتات  يف  �لفل�صطيني 

�إلكرتونية، نظمتها جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، “�أهايل �لقد�ص، و�لثلة �ملر�بطة يف حي 

�ل�صيخ جر�ح”. و�أ�صاف قائالً: “معركة ]�صيف[ �لقد�ص جاءت لتوؤكد على جغر�فية فل�صطني 

14
من �لبحر �إىل �لنهر، و�أن هذ� �ل�صيف لن يغمد حتى حترير كامل �أر��صيها ومقد�صاتها”.

“م�صتاأجرين  �إىل  بتحويلهم  �الحتالل  حمكمة  �قرت�ح  رف�صهم  جر�ح  �ل�صيخ  حي  �أهايل  �أعلن   •

حمميني” عند جمعية ��صتيطانية، مقابل عدم �إخالئهم من منازلهم. و�أكد �لناطق با�صم �صكان 

�حلي عارف حماد رف�ص �صكان �حلي الأي ت�صوية مع �الحتالل، النتقا�صها من حقوقهم. 
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حمكمة  قبل  من  �ملقرتحة  �لت�صوية  باالإجماع  “رف�صنا  �حلي،  �أهايل  عن  �صادر  بيان  وقال 

�الحتالل �لتي كانت �صتجعلنا مبثابة م�صتاأجرين حمميني عند �جلمعية �ال�صتيطانية نحالت 

15
�صمعون ]Nahalat Shamoun[، ومتهد تدريجياً مل�صادرة حقنا يف �أر��صينا”.

هدّدت حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي بتفجري �الأو�صاع جمّدد�ً يف حال مل يتّم �إنهاء معاناة   •

�إمكانية  �إىل  ُت�صري  معطيات  ظّل  يف  �الإد�ري،  لالعتقال  رف�صاً  �لطعام  عن  �مل�رشبني  �الأ�رشى 

جّددت  فقد  �حلركتنَي،  يف  م�صادر  من  “�الأخبار”  علمته  ما  وبح�صب  �أحدهم.  ��صت�صهاد 

�الأخريتان، خالل �ّت�صاالت مع �لو�صيط �مل�رشي يف �الأيام �ملا�صية، حتذيرهما من �أن ق�صية 

16
�الأ�رشى �صتَ�رشب، يف حال ��صتمر�رها، حالة �لهدوء على حدود قطاع غزة.

من  �لع�رش�ت  جانب  �إىل  �الإ�رش�ئيلي،  �لليكود  حزب  عن  �لكني�صت  �أع�صاء  معظم  وقّع   •

�مل�صاركة  �أو  حكومة  ت�صكيل  من  �حلزب  منع  على  تن�ص  وثيقة  على  �حلزب،  فروع  روؤ�صاء 

يف �ئتالف يعتمد على �أحز�ب �لكني�صت و�أع�صائه، يبدون تعاطفهم مع ما و�صفتهم �لوثيقة 

بـ“�الإرهابيني”. وبح�صب �لقناة �لعبية �ل�صابعة، فاإنه يف حال مّت �إقر�ر �لوثيقة ب�صكل نهائي 

�أحز�ب �لقائمة  �أو ت�صارك فيها  �أي حكومة تدعمها  د�خل �لليكود، فاإن �حلزب لن ي�صارك يف 

17
�لعربية �ملوحدة، �أو �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة.

ك�صفت تقارير عبية عن قيام �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بعمليات بناء جد�ر �أ�صمنتي حول �ملناطق   •

�ملخطط  فاإن  �لتقارير،  ك�صفت  ما  ووفق  غزة.  قطاع  جهة  من  نري�ن  الإطالق  تتعر�ص  �لتي 

�صاحل  �الإقليمي  “�ملجل�ص  منطقة  يف  به  �لعمل  بد�أ  غزة،  غالف  م�صتعمر�ت  حلماية  �لهادف 

18
.”Ashkelon Coast Regional Council ع�صقالن

ثامن  هي  “�إ�رش�ئيل”  �أّن  عن  �لنقاب   ”Zmanei Yisrael ي�رش�ئيل  “زمان  موقع  ك�صف   •

مّت ت�صنيفها يف مركٍز مرتفٍع  �أّنه  �إىل  ذ�ته،  �لوقت  �لنظر، يف  �لعامل، الفتاً  لالأ�صلحة يف  ُم�صدِّر 

ملعهد  �الأ�صلحة  لتقارير مر�قبة جتارة  �أّنه وفقاً  �لن�صبّي، وتابع  يتجاوز بكثري حجمها  جد�ً، 

 Stockholm International Peace Research )صتوكهومل �لدويل الأبحاث �ل�صالم )�صيبي�

“�إ�رش�ئيل”، و�أّنه بني �لعامل من  �الأ�صلحة يف  3% من جتارة  يتّم ت�صدير   Institute (Sipri) 

بال�صنو�ت  مقارنة   ،%59 بن�صبة  “�إ�رش�ئيل”  من  �ل�صادر�ت  منت   ،2020-2016 �صنتي 

ق�صم  عن  �صادٍر  بياٍن  وبح�صب  �لر�صميّة.  �الإ�رش�ئيليّة  �ملعطيات  بح�صب   ،2015-2011 بني 

م�صاعدة �ل�صادر�ت �لدفاعية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، بلغ �إجمايل �ل�صادر�ت �لدفاعية من 

19
“�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2020 ما قيمته 8.3 مليار�ت دوالر.
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ل�صدور  104 �لذكرى  مبنا�صبة  �صحفي  بيان  يف  بريطانيا،  �لعربية  �لدول  جامعة  طالبت   • 

ل م�صوؤوليتها عب تقدمي �العتذ�ر  وعد بلفور، بـ“ت�صحيح خطئها �لتاريخي” يف �لوعد، وحَتمُّ

20
لل�صعب �لفل�صطيني، و�العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص.

�ل�صلطة  �إىل  18 مليون دوالر(  15.6 مليون يورو )نحو  �الأوروبي عن حتويله  �أعلن �الحتاد   •

�لفل�صطينية، مل�صاعدتها على دفع رو�تب تقاعد موظفني حكوميني ومعا�صاتهم. وقال �الحتاد، 

يف بيان له، �إن هذ� �ملبلغ ي�صتهدف موظفي �خلدمة �ملدنية، �لذين يعملون يف �لغالب يف قطاعي 

21
�ل�صحة و�لتعليم يف �ل�صفة �لغربية، �إ�صافة �إىل �ملتقاعدين.

�لكوماندوز  ووحدة   ،)Marines )مارينز  �الأمريكية  �لبحرية  م�صاة  من  خا�صة  قوة  بد�أت   •

�لبحري يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي )�صايطيت 13(، تدريبات ع�صكرية يف منطقة �لنقب و�صو�طئ 

�إيالت على �لبحر �الأحمر. وقالت م�صادر ع�صكرية رفيعة يف تل �أبيب �إن هذه �لتدريبات، �لتي 

22
تُعدّ �الأوىل من نوعها، تاأتي يف �إطار �ال�صتعد�د ملو�جهة حمتملة مع �إير�ن.

ورئي�ص  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  يف  كبري  �صابط  قال   •

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت “�تفقا على �لعمل على �إخر�ج �إير�ن من �صورية”. وح�صب 

م�صادر رفيعة حتدثت �إىل �صحيفة جريوز�ليم بو�صت، فاإن “�إ�رش�ئيل ورو�صيا ت�صتخدمان 

�آلية تفادي �لت�صارب لتجنّب حو�دث غري مرغوب فيها، ومو�صكو �صمحت لتل �أبيب بحرية 

23
�لت�رّشف يف �الأجو�ء �ل�صورية، طاملا �أنها ال تعّر�ص قو�تها للخطر”.

ويركز  �الإمار�تية.  ز�يد  جامعة  مع  �أكاديي  تعاون  �تفاق  �الإ�رش�ئيلية  حيفا  جامعة  وقّعت   •

�التفاق على �الأبحاث �لعلمية �مل�صرتكة، وتبادل �أع�صاء هيئة �لتدري�ص و�لطالب �جلامعيني، 

�لبحار، و�لرتبية،  �ملعلومات �الأكاديية بعدد من �ملجاالت، و�صتت�صاركان فيها، بينها علوم 

�ملجاالت،  هذه  يف  م�صرتكة  �أبحاث  م�صاريع  و�صتقيمان  وغريها،  �لطبيعية  �ملو�رد  و�إد�رة 

�إ�صافة �إىل �أن كلتا �ملوؤ�ص�صتني �صتقومان بتبادل �لطالب و�لطاقم �الأكاديي للم�صاركة يف �أيام 

24
در��صية، وموؤمتر�ت، وندو�ت م�صرتكة.

االأربعاء، 2021/11/3

قدم رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل ندوة عقدها مركز �لزيتونة   •

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، ورقة حول روؤية حما�ص للنهو�ص بامل�صورع �لوطني �لفل�صطيني؛ 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  تو�جه  �لتي  و�لعقبات  �لفل�صطيني  �لو�صع  عن  حتدَّث  حيث 

�ل�رش�ع  طبيعة  على  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة  تاأثري�ت  لها  كان  متغري�ت  �أربعة  عن  متحدثاً 
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ومعركة  �لفل�صطينية،  �النتخابات  تعطيل  وهي:  �ملقاومة؛  م�رشوع  ومتو�صع  و�الحتالل 

�صيف �لقد�ص، و�الن�صحاب �الأمريكي من �أفغان�صتان، و�تفاقيات �لتطبيع �لعربي �الإ�رش�ئيلي. 

ودعا هنية �إىل �التفاق على برنامج �صيا�صي ت�صارك فيه كل �لف�صائل و�لنخب و�ل�صخ�صيات 

�مل�صتقلة للمرحلة �حلالية. وتطّرق هنية �إىل خم�صة حتديات �أدت �إىل تر�جع �مل�رشوع �لوطني، 

�لقيادية  �ملوؤ�ص�صة  دور  وتر�جع  معه،  و�لتعامل  باالحتالل  و�العرت�ف  �أو�صلو  “�تفاق  هي 

ل�صعبنا، وتر�جع �ملقاومة كخيار ��صرت�تيجي من عقلية وتفكري �لقيادة �لفل�صطينية، و�عتبار 

�إن  هنية  وقال  �الحتالل”.  مع  و�لتطبيع  �لعربي  �لدور  وتر�جع  �لوحيد،  �خليار  �لت�صوية 

عنا�رش �لنهو�ص بامل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني تتلخ�ص يف �إعادة تعريف �مل�رشوع �لوطني 

�لفل�صطيني بثو�بته و�أهد�فه، باعتباره م�رشوع حترير وعودة ودولة، و�إعادة ت�صكيل �لقيادة 

�إد�رية جديدة تكفل م�صاركة جميع �لقوى  �أ�ص�ص  �لفل�صطينية متمثلة مبنظمة �لتحرير، على 

و�لف�صائل، وتوؤمن م�صاركة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج. و�صدد هنية �أن �لعن�رش 

�لثالث يكون من خالل �لتاأكيد على �أن �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني �مل�صتقل ال يكن �أن يوؤخذ 

حتت �الحتالل، و�التفاق على برنامج �صيا�صي للمرحلة �حلالية، و�التفاق على ��صرت�تيجية 

ن�صالية كفاحية، و�إد�رة م�رشوع �ملقاومة �صّد �الحتالل، ودعا هنية �إىل �إعادة �العتبار للق�صية 

25
�لفل�صطينية وللم�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف بعده �الإقليمي �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل.

كتل  ت�صنّها  �لتي  �حلملة  على  تعليقه  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

قر�ص  ولو  يوجد  “ال  �مليز�نية:  مترير  تعطيل  حماولة  يف  نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  �ملعار�صة 

و�حد من ميز�نية �لدولة �صيذهب �إىل غزة �أو حما�ص”. و�صّدد بينيت على �أن “ال يوجد �أي بند 

يف �مليز�نية ُيتيح حتول �أمو�ل غزة، ولن يكون فيها بنٌد كهذ�”. ووجه بينيت �إ�صبع �التهام �إىل 

نتنياهو، قائالً: “مل �أكن �أعتقد �أنه �صيتطرق الأمو�ل حما�ص”، يف �صياق �ل�صجال حول �مليز�نية. 

“نقطة �صعف لدى نتنياهو”، وقال:  و�أ�صاف بينيت �أن ما و�صفه بـ“�أمو�ل حما�ص” ت�صكل 

“بعد كل �صيء، �حلقائب �ملالية �لتي نقلت �إىل حما�ص هي من �خرت�عه. نحن �أوقفنا ذلك. لكن 
26

ال منطق يف �جلنون”.

�ليمني  من  ومعار�صة  �صديد،  وتوتر  عميقة،  خالفات  و�صط  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عقدت   •

و�لي�صار يف �الئتالف ويف �ملعار�صة، جل�صة خا�صة، �أقرت فيها �لتخطيط لبناء مدينة جديدة 

عبدة  هي  قرى،  بثالث  و�العرت�ف  ن�صمة،  �ألف   30 ت�صتوعب  �لنقب،  يف   1948 لفل�صطينيي 

وخ�صم زنة ورحمة، كان خمططاً هدمها يف �لنقب. جاء هذ� �لقر�ر بناء على �رشوط �التفاق 

27
على ت�صكيل �الئتالف �حلكومي بني رئي�ص �لوزر�ء نفتايل بينيت، و�لقائمة �لعربية �ملوحدة.
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ر�صد �لتقرير �لدوري �لذي ي�صدره �ملكتب �الإعالمي حلركة حما�ص بال�صفة �لغربية �رتكاب   •

�ل�صهيد �لفتى  قتله  �أبرزها   ،2021 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  خالل  �نتهاكاً   2,124  �الحتالل 

لقو�ت  �إطالق نري�ن  148 عملية  بـ  406 فل�صطينيني  �أبو �صلطان يف بيت حلم. و�أ�صيب  �أجمد 

لقو�ت  �قتحاماً   365 �لتقرير  ووّثق  للم�صتوطنني.  �عتد�ء�ت  و103  وم�صتوطنيه،  �الحتالل 

فل�صطينياً،   455 خاللها  �عتقلت  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  بال�صفة،  متفرقة  ملناطق  �الحتالل 

400 فل�صطيني خالل  وذكر مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى �أن �صلطات �الحتالل �عتقلت 

�لفرتة ذ�تها، بينهم 75 طفالً، و5 �صيد�ت. يف حني بلغ عدد �حلو�جز 310 بني موؤقتة وثابتة. 

28
وبلغ عدد �مل�صتوطنني �لذين �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى 2,227 م�صتوطناً.

 ،Sky Dew system أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية عن بدء ن�صب منظومة ندى �ل�صماء�  •

�صورية  مقابل  �لبالد”  �صمال  يف  متقدمة  تهديد�ت  من  و�لتحذير  “�لك�صف  �إىل  تهدف  �لتي 

ولبنان، ح�صب بيان �لوز�رة. وتتكون هذه �ملنظومة من بالون عمالق، ومّت تطويرها خالل 

�ل�صنو�ت �ملا�صية يف �إطار تعاون �إ�رش�ئيلي – �أمريكي، ُتعّد �إحدى �ملنظومات �الأكب من نوعها 

29
يف �لعامل.

قال رئي�ص جلنة رعاية �ملقابر �الإ�صالمية يف �لقد�ص م�صطفى �أبو زهرة لوكالة وفا، �إن طو�قم   •

بلدية �الحتالل و��صلت �أعمال �لتهويد باملقبة �ليو�صفية، وغطت جزء�ً كبري�ً منها بالع�صب 

30
�ل�صناعي، الإمتام عملية طم�ص معاملها �لتاريخية، بهدف �إقامة حديقة عامة.

��صتهدفت �رشبة �إ�رش�ئيلية للمرة �لثانية يف �أربعة �أيام، منطقة يف ريف دم�صق ت�صّم خمازن   •

�أ�صلحة وذخائر مليلي�صيات مو�لية الإير�ن، وفق ما �أفاد به �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان، 

ودّمرت  ،2021 بد�ية  منذ  مرة   23 �ل�صورية  �الأر��صي  ��صتهدفت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ذكر   �لذي 

31
65 هدفاً، وقتلت 120 �صخ�صاً.

 The International Centre of Justice for للفل�صطينيني  للعد�لة  �لدويل  �ملركز  �أعلن   •

لل�صحفيني  �لدويل  �الحتاد  مع  �رش�كة  �أبرم  �أنه  لندن،  ومقره   ،Palestinians (ICJP)

و�أن  �لفل�صطينيني،  �ل�صحفيني  ونقابة   International Federation of Journalists (IFJ)

هذ� �لتحالف بد�أ باالإجر�ء�ت �لالزمة من �أجل رفع دعاوى �صدّ قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

�أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية ملعاقبتها على ��صتهد�فها لل�صحفيني خالل م�صري�ت �لعودة يف 

32
غزة، وخالل �حلروب �لتي �صنّتها على قطاع غزة.
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�إ�رش�ئيليتان،  �رشكتان  بينها  �أجنبية،  �رشكات  �أربع  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  و�صعت   •

على �لالئحة �ل�صود�ء �خلا�صة بالكيانات ب�صبب م�صاركتها يف �أن�صطة تنايف �الأمن �لوطني �أو 

م�صالح �ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية. و�ل�رشكتان هما: كانديرو Candiru و�رشكة �أن �أ�ص �أو 

33
�مل�صنعة لبنامج �لتج�ص�ص بيجا�صو�ص.

�ل�صناعة  وزير  مع   Orna Barbivai باربيفاي  �أورنا  �الإ�رش�ئيلية  �القت�صاد  وزيرة  وقّعت   •

و�لتجارة �الأردين يو�صف �ل�صمايل، على �تفاقية من �صاأنها زيادة ح�صة �ل�صادر�ت �الأردنية 

�إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، وزيادة �حل�ص�ص �لتجارية بني �الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية مبقد�ر 

34
730 مليون دوالر، بح�صب ما ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت.

اخلمي�س، 2021/11/4

لالنتخابات  �لرت�صح  طلبات  ��صتقبال  �صاعات  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  مّددت   •

�ملحلية. وعَزت �للجنة، يف بيان لها، �صبب �لتمديد �إىل ما و�صفته بـ“�الإقبال �لكبري على ت�صجيل 

35
�لقو�ئم �النتخابية”.

و�أّيد  �لثالثة.  بالقر�ءة   2021 ل�صنة  “�إ�رش�ئيل”  قانون  على  للكني�صت  �لعامة  �لهيئة  �صادقت   •

قانون �مليز�نية 61 ع�صو كني�صت فيما عار�صه 59 ع�صو�ً. و�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت 

على قانون ميز�نية “�إ�رش�ئيل” ل�صنة 2022 باأغلبية، 59 �صوتاً ومعار�صة 56 �صوتاً. ويبلغ 

ترتفع  بينما  دوالر(،  مليار   139.7 )نحو  �صيكل  مليار   438 نحو   2021 �صنة  ميز�نية  حجم 

36
ميز�نية �صنة 2022 �إىل 562 مليار �صيكل )نحو 179.2 مليار دوالر(.

قال م�صوؤول ملف �ال�صتيطان �صمال �ل�صفة �لغربية غ�صان دغل�ص �إن قو�ت �الحتالل �قتحمت   •
37

ه �مل�صلون منذ �صنتني. بلدة دوما، جنوب نابل�ص، برفقة جر�فة وهدمت م�صجد�ً قائماً وَيوؤُمُّ

للتو�صل  نهار”  ليل  “تعمل  م�رش  �إن  كامل  عبا�ص  �للو�ء  �مل�رشي  �ملخابر�ت  وزير  قال   •

غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  حتتجزهم  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  �إعادة  مبوجبها  يتّم  �صفقة  �إىل 

هذه  جاءت  �الأمريكي،  و�أك�صيو�ص  �لعبي  �الإخباري  و�ال  موقَعي  ووفق  “�إ�رش�ئيل”.  �إىل 

�لت�رشيحات، على هام�ص موؤمتر �ملناخ كوب 26 يف مدينة جال�صكو �الإ�صكتلندية. و�أكد كامل �أن 

“�لعالقات مع �إ�رش�ئيل ممتازة”، م�صدد�ً على �أن “�الأزمة يف قطاع غزة يجب �أن حتّل ب�صفقة 
و�حدة كبرية و�صاملة، ت�صمل وقف �إطالق نار طويل �الأمد، و�إغاثة �إن�صانية �إ�صافية لل�صكان، 

من  “كجزء  �أنه  كامل  و�أ�صاف  و�ملفقودين”.  �الأ�رشى  ق�صية  وحّل  �لقطاع،  تاأهيل  و�إعادة 
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�ل�صفقة �لتي يرغب �مل�رشيون يف حتقيقها يف غزة؛ �أن تكون هناك عودة لل�صلطة �لفل�صطينية 

�إىل غزة”، م�صيفاً �أنه يدرك �أن “حما�ص لن ت�صمح بحدوث ذلك على �لفور، لكنه يعتقد �أن �أي 

38
خطوة رمزية يف �ملرحلة �الأوىل من وجود �ل�صلطة �لفل�صطينية يف غزة �أمر �رشوري”.

من  بدء�ً  �أبيب،  وتل  دبي  بني  يومية  رحالت  ت�صيري  عن  �الإمار�ت  طري�ن  جمموعة  �أعلنت   •

تاأتي يف وقت يو��صل فيه �جلانبان  �إن �خلطوة  لها،  بيان  �ملجموعة، يف  2021/12/6. وقالت 

من  جمموعة  عب  �لنمو  لدفع  �أكب،  �قت�صادي  تعاون  “تطوير  و�الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي 

39
�لقطاعات، باالإ�صافة �إىل تعزيز �لتدفقات �لتجارية بني �لبلدين”.

�أكد وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري، خالل ��صتقباله للمن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة   •

لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط تور وين�صالند، �أهمية مو��صلة �مل�صاعي �لر�مية �إىل توفري 

40
�ملُناخ �ملالئم الإحياء �ملفاو�صات بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي.

رف�صت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا ��صتئنافاً تقدّمت به بلدية �خلليل �صّد عمليات بناء م�صعد   •

كهربائي للم�صتوطنني وفتح طريق �إىل �مل�صجد �الإبر�هيمي، جميزًة بذلك للم�صتوطنني تغيري 

41
معامل �مل�صجد �الإ�صالمية و�لتاريخية.

اجلمعة، 2021/11/5

على  �لف�صائية،  �جلزيرة  قناة  على  عر�صه  مّت  �لذي  �أعظم”،  خفي  “ما  برنامج  ح�صل   •

ت�صجيالت م�صورة تك�صف عن �ختطاف �إ�رش�ئيلينْي �ثنني من قبل جهة �أطلقت على نف�صها 

مهمة  تنفيذهما  خالل  �إ�رش�ئيليني  �صابطني  �ختطفت  �إنها  قالت  �لتي  حرية”،  “حركة  ��صم 

�أمنية �رشية خارج “�إ�رش�ئيل”، ون�رشت �جلهة �خلاطفة يف �لفيديو �أور�قاً ثبوتية �إ�رش�ئيلية، 

و�صورة الأحدهما قبل عملية �ختطافه، وهو متَخٍفّ من دون �أن تك�صف عن مكان �الختطاف 

بريي ديفيد  ��صميْهما  �إن  �لفيديو،  يف  �ملختطفان،  �ل�صابطان  وقال  �حلايل.  �الحتجاز   �أو 

م�صورة،  ر�صالة  يف  ونا�صد�،   ،David Benn Rosie روزي  بن  وديفيد   David Perry

42
“�إ�رش�ئيل” �أن تعمل على �الإفر�ج عنهما.

ن�رش �حلاخام �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف يعقوب هاين Yaacov Hayman �صورة له عب ح�صابه   •

على في�صبوك وهو بجانب م�صجد قبة �ل�صخرة، و�أعلن عن حاجته ملهند�ص متخ�ص�ص يف هدم 

�ملن�صاآت و�ملباين الإخر�ج مبنى �لقبة خارج �صاحة �مل�صجد �الأق�صى، وقال: “نرجو �أن نحظى 

43
قريباً بافتتاح �ملعبد”.
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جتديد  ر�صوم  من  �لبالد،  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينية  �جلن�صية  حملة  �إعفاء  �لكويت  دولة  قررت   •

�الإقامة، لكبار �ل�صن �لذين تخطو� 60 عاماً من حملة �ملوؤهالت دون �جلامعية. وح�صم جمل�ص 

�إد�رة �لهيئة �لعامة للقوى �لعاملة �لكويتي، يف �جتماع له، بعد جدل د�م الأكرث من عام، ملف 

�ملقيمني فوق �لـ 60 عاماً، و�عتمد �ملجل�ص �إ�صد�ر قر�ر جديد، بحيث يكون جتديد �إذن �لعمل 

لو�فدي �لـ 60 مقابل 500 دينار )نحو 1,653.8 دوالر�ت( �صنوياً، باالإ�صافة �إىل تاأمني �صحي 

فئات  ثالث  و�إعفاء  �صنوياً،  دوالر(   2,315.3 )نحو  دينار  و700   500 بني  ما  قيمته  ترت�وح 

دولة  ومو�ليد  و�أزو�جهن،  �لكويتيات  و�أبناء  �لفل�صطينية،  �جلن�صية  حملة  هم  �لر�صوم  من 

44
�لكويت.

�صدد �ملفو�ص �لعام لـوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني، ح�صب ما نقلت عنه �صحيفة �لغارديان   •

مبقد�ر فجوة  ب�صبب  لي�ص  وجودية”،  بـ“�أزمة  متر  �لدولية  �لوكالة  �أن  على   �لبيطانية، 

�ملدى  طويل  �لتمويل  منوذج  والأن  بل  فقط،  �جلاري  �لعام  ميز�نيتها  يف  دوالر  مليون   100

�مليز�نية  حتويل  �إىل  د�عياً  �مل�صتقبل،  يف  �النهيار”  �إىل  بالوكالة  و“يوؤدي  ��صتد�مته  عدم  �أثبت 

و�أما  �لتنبوؤ”.  على  قابلية  �أكرث  “�أ�صا�ص  �إىل  دوالر  مليون   800 مبقد�ر  للوكالة  �الأ�صا�صية 

�نخفا�صاً  �لوكالة �صهدت  �إ�صهاماتها يف ميز�نية  �إن  بخ�صو�ص دول �خلليج، فقال الز�ريني 

مليوناً  87 حتى   ،2018 �صنة  دوالر  مليون   200 من  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف   تدريجياً 

45
�صنة 2019، و37 مليوناً �صنة 2020، و20 مليوناً فقط حتى �الآن، �صنة 2021.

ال�صبت، 2021/11/6

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت لل�صحفيني: “موقفي �لذي ُعر�ص على �الأمريكيني   •

�أنه ال يوجد مكان لقن�صلية �أمريكية تخدم �لفل�صطينيني يف �لقد�ص... نحن نعّب عن ر�أينا بثبات 

وبهدوء ودون ��صتعر��ص”. و�قرتح وزير �خلارجية يائري البيد، �لذي كان يقف �إىل جانبه، 

�إن  �آخر، قال بينيت  �لفل�صطينية يف ر�م �هلل. ويف �صياق  �لقن�صلية يف مقر �حلكومة  �إعادة فتح 

حكومته �صتلتزم باالتفاق �ملوّقع مع �مل�صتوطنني باإن�صاء م�صتعمرة كاملة على �أر��صي بوؤرة 

46
�أفيتار �ال�صتيطانية قرب نابل�ص.

�مل�صتوطنني  منظمات  باأ�صماء  قو�ئم  ُتعّد  �إنها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خارجية  وز�رة  قالت   •

�أنها تتابع  وعنا�رشها، الإد�نتها ومالحقتها قانونياً. و�أ�صافت �خلارجية، يف بيان �صحفي، 

�مل�صتويات،  خمتلف  على  �ليهودي  �الإرهاب  عنا�رش  وملف  �أ�صكاله،  بكافة  �ال�صتيطان  ملف 
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و�إمنا  �لعنا�رش،  تلك  فقط  لي�ص  وحماكمة  ملحا�صبة  و�صوالً  �لدولية،  �جلنائية  خ�صو�صاً 

47
�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني �ملتورطني يف جرية �ال�صتيطان برمتها.

االأحد، 2021/11/7

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن �لقيادة �لفل�صطينية   •

لن تقبل �إال باإعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �رشقي �لقد�ص، عا�صمة دولة فل�صطني، م�صري�ً 

�إىل �أن �الإد�رة �الأمريكية �أكدت �لتز�مها با�صتمر�ر على �إعادة فتح قن�صليتها يف �رشقي �لقد�ص، 

48
بلغنا به ر�صمياً، وننتظر تنفيذه يف �لقريب �لعاجل”.

ُ
و“هو ما �أ

لالنتخابات  �ملر�صحة  للقو�ئم  �الأويل  �لك�صف  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

�أ�صل  من  حملية  هيئة   329 يف  تر�صحت  �نتخابية  قائمة   765 عددها  و�لبالغ   ،2021 �ملحلية 

376 م�صمولة يف �ملرحلة �الأوىل من �النتخابات �ملحلية �ملقرر �القرت�ع فيها يف 2021/12/11. 

و�أ�صافت جلنة �النتخابات �أن عدد �لقو�ئم �حلزبية بلغ 277، و�لقو�ئم �مل�صتقلة 488، ويبلغ 

من   %25.4( �مر�أة   1,599 بينهم  من  مر�صحاً،   6,299 �ملعتمدة  �لقو�ئم  يف  �ملر�صحني  عدد 

49
�ملجموع �لكلي للمر�صحني(.

تغريدة  يف  جندملان،  عوفري  �لعربي  لالإعالم  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  با�صم  �ملتحدث  قال   •

�صابطني  خطف  حول  �أعظم”  خفي  “ما  برنامج  يف  �جلزيرة  قناة  نقلته  �لذي  �خلب  �إن  له، 

�إ�رش�ئيليني كاذب، و�أن �ل�صخ�صني �للذين عر�صا يف �لتقرير لي�صا �إ�رش�ئيليني، وال عالقة لهما 

50
بـ“�إ�رش�ئيل”.

�لقيادة �ل�صيا�صية، من  �أ�صدر جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي تو�صيات يحذر من خاللها   •

�إجر�ء عملية ال�صتقد�م مهاجرين من يهود �لفال�صا �إىل “�إ�رش�ئيل”. وجاءت تو�صيات �ملجل�ص 

“�لهجرة و��صتيعاب  �إىل مكتب رئي�ص �حلكومة وما يعرف بوز�رة  يف وثيقة �رشية بعث بها 

�لقادمني �جلدد”، م�صدد�ً على �أنه “ال خماطر تهدد حياة يهود �لفال�صا �لذين ينتظرون نقلهم 

ديبلوما�صية،  جهود  �أو  ع�صكرية  عملية  يف  نقلهم،  لت�رشيع  حماولة  �أي  و�أن  �إ�رش�ئيل”،  �إىل 

51
�صتُوجد “�أزمة”.

�مليز�نية  �إقر�ر  “مع  بو�صت:  جريوز�ليم  ل�صحيفة  �الإ�رش�ئيلي  باجلي�ص  كبري  �صابط  قال   •

 ،2024 عام  بحلول  م�صى  وقت  �أي  من  بكثري  �أكرث  ذخائر  على  للح�صول  �جلي�ص  يخطط 

كان  مما  بكثري  �أكب  �أهد�فنا  بنك   .2030 عام  بحلول  �أكرث  �لعدد  هذ�  �جلي�ص  يزيد  و�صوف 
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�إنه بالرغم من �أن  عليه يف �ملا�صي، ونحن بحاجة �إىل ذخرية دقيقة �لتوجيه”. و�أ�صاف قائالً 

�الأمريكيني  �أن  �إال  �لتوجيه،  �لذخرية دقيقة  “�إ�رش�ئيل” من  و��صنطن قامت بتجديد خمزون 

52
لي�صو� على ��صتعد�د لتلبية كل طلب من جانب “�إ�رش�ئيل”.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي حظر خم�ص موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، عقب   •

�أعلن  �صاد�صة  بالفعل حظر موؤ�ص�صة  2021/10/22. ومّت  بني جانت�ص يف  �لدفاع  لوزير  قر�ر 

53
عنها جانت�ص �أنها “منظمة �إرهابية” من قبل �جلي�ص يف �صنة 2020.

من  �لربعي  غاندي  �لعائلة  حمامي  �ن�صحاب  عن  بنات  نز�ر  �ل�صيا�صي  �لنا�صط  عائلة  �أعلنت   •

جل�صات حماكمة بنات بعد �أن ثبت �نحيازها وعدم جديتها حيث “�أ�صبحت م�رشحاً للفو�صى 

بيان  بح�صب  �لكو�لي�ص”،  خلف  يجري  ما  ترتيباً  �أو  �صفقة  هناك  �أن  يدلل  وهو  و�لتهريج، 

“متثل �لكل �لفل�صطيني د�خل  �لعائلة. و�أ�صاف �لبيان �أن �لعائلة قررت ت�صكيل جلنة وطنية 

�لوطن وخارجه تكون مرجعية للعائلة، وم�صاندة لها يف �إد�رة ق�صية �ل�صهيد نز�ر بنات على 

�لفل�صطيني، و�أن ق�صيته وطنية بامتياز و�صيعلن عن  �لعربي  �ل�صعب  �بن  �أن بنات هو  مبد�أ 

54
�أ�صماء �الأع�صاء خالل �أيام”.

�صّد  هجمات  �صل�صلة  �أحبط  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  ذكرت   •

�أوف  “تايز  �صحيفة  وقالت  لها.  بالتخطيط  �إير�ن  متهماً  �إفريقية،  دول  يف  �إ�رش�ئيليني 

��صتهد�ف  جدوى،  دون  من  حاول،  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  يف  �لقد�ص  فيلق  �إن  �إ�رش�ئيل” 

�إ�رش�ئيليني يف �ل�صنغال، وغانا، وتنز�نيا. وقالت �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية، من جهتها، �إن 

5 �أ�صخا�ص جندهم فيلق �لقد�ص �عتُقلو� يف تنز�نيا وكينيا و�ل�صنغال، لال�صتباه يف تخطيطهم 

55
لتنفيذ هجمات �صّد �إ�رش�ئيليني.

�لليبي، �لوطني  �جلي�ص  ي�صمى  ما  قائد  جنل  حفرت،  �صد�م  �أن  �إ�رش�ئيلي  تقرير  ذكر   • 

خليفة حفرت، و�صل �إىل “�إ�رش�ئيل”، يوم �الإثنني 2021/11/1، حامالً ر�صالة من و�لده تطلب 

يف  ديبلوما�صية  عالقات  باإقامة  تعهد  �ملقابل  ويف  �إ�رش�ئيلية،  �صيا�صية  ع�صكرية  م�صاعدة 

�مل�صتقبل بني ليبيا و“�إ�رش�ئيل”. وذكر �لتقرير، �لذي ن�رشه حملل �ل�صوؤون �ال�صتخبارية يف 

مدونته يف موقع �صحيفة هاآرت�ص يو�صي ميلمان، �أن �لزيارة ��صتمرت �صاعة ون�صف �ل�صاعة 

56
يف مطار بن جوريون.
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االإثنني، 2021/11/8

�أعلن �جلي�صان �مل�رشي و�الإ�رش�ئيلي، يف بيانني منف�صلني، تعديل �التفاقية �الأمنية �ملبمة   •

بني �جلانبني، من �أجل تعزيز قو�ت حر�ص �حلدود �مل�رشية و�إمكاناتها باملنطقة �حلدودية يف 

�لع�صكرية  �للجنة  “جنحت  �لقو�ت �مل�صلحة �مل�رشية، يف بيان له:  رفح. وقال �ملتحدث با�صم 

�الأمنية  �التفاقية  تعديل  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  مع  �لتن�صيقي  �الجتماع  على  بناء  �مل�صرتكة 

�جلي�ص  وقال  برفح”.  �حلدودية  باملنطقة  و�إمكاناتها  �حلدود  حر�ص  قو�ت  عدد  بزيادة 

�الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �إنه مّت خالل �الجتماع �لتوقيع على تعديل لالتفاقية �لتي تنظم وجود 

قو�ت حر�ص �حلدود يف منطقة رفح مل�صلحة تعزيز �لوجود �الأمني للجي�ص �مل�رشي يف هذه 

57
�ملنطقة.

�ل�صلطة  �صلّم  �الأردن  �إن  �صحفي،  بيان  وفق  �ل�صفدي،  �أين  �الأردين  �خلارجية  وزير  قال   •

�الأهايل الإثبات  قّدمها  �لتي  �لوثائق  �لتي بحوزته، و�صادق على كل  �لوثائق  �لفل�صطينية كل 

حقهم يف بيوتهم، م�صدد�ً على �أّن �الأردن �صي�صتمر يف بذل كل جهد مُمكن حلماية �أهايل �حلي، 

58
وبالتن�صيق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

جدّد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، يف كلمة ��صتهل فيها عقد جل�صة للحكومة، رف�صه   •

لت�رشيحات رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت فيما يتعلق مبدينة �لقد�ص، و�إعادة فتح 

�لقن�صلية �الأمريكية فيها، موؤكد�ً عدم �لقبول باإجر�ء�ت تهويد �ملدينة، و�صيا�صة تهجري �أهلها، 

وتكثيف �ال�صتيطان على �أر�صها وحولها. وقرر جمل�ص �لوزر�ء تخ�صي�ص جل�صته �الأ�صبوع 

59
�ملقبل للقد�ص، حيث �صيعقد �جتماعه يف مقر حمافظة �لقد�ص.

�أكد رئي�ص مكتب �لعالقات �لعربية و�الإ�صالمية يف حركة حما�ص خليل �حلية �أن �مل�ّص بامل�صجد   •

�الأق�صى، �أو �ل�صيخ جر�ح، �أو �الأ�رشى �مل�رشبني، �أو ��صت�صهاد �أحدهم، يعني �أن �ملنطقة ذ�هبة 

ملو�جهة جديدة. وقال �حلية، يف مقابلة عب قناة �جلزيرة مبا�رش، �إننا منفتحون يف عالقتنا مع 

�أي مكّون با�صتثناء �الحتالل، م�صدد�ً على �أن �لعالقة مع �أي دولة هي عالقة دعم يف مو�جهة 

�لنار بدون  الإطالق  تقبل وقفاً طويالً  “حما�ص ال  �أن  و�أكد �حلية على  �ل�صهيوين.  �الحتالل 

60
�تفاق �صيا�صي كامل ي�صمن حقوق �صعبنا بالعودة، و�إن�صاء دولته”.

2021 تو��صل عمليات  �أكتوبر  �صهدت �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلة خالل ت�رشين �الأول/   •

�لذي  �ل�صهري  �لتقرير  ور�صد  و�مل�صتوطنني.  �الحتالل  جنود  ��صتهدفت  �لتي  �ملقاومة 

الإ�صابة �أدت  مقاوماً،  عمالً   674 �لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة   تعدّه 

 
61

15 �إ�رش�ئيلياً.
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هو�تف �خرت�ق  �كت�صفو�  �ل�صيب�ين  �الأمن  يف  باحثني  �أن  بر�ص  �الأ�صو�صيتد  وكالة  ذكرت   • 

6 نا�صطني حقوقيني فل�صطينيني بو��صطة برنامج �لتج�ص�ص بيجا�صو�ص �الإ�رش�ئيلي، ويرتبط 

�أيام  قبل  �أبيب  تل  �صنفتها  فل�صطينية  حكومية  غري  مبنظمات  �مل�صتهدفني  �لنا�صطني  ن�صف 

62
تنظيمات �إرهابية.

�لعامني  خالل  عمل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  باأن  �الأمريكية  بو�صت  و��صنطن  �صحيفة  �أفادت   •

�الأخريين على تطوير تطبيق هاتفي يّكن �جلنود من ت�صخي�ص وجوه فل�صطينيني ملعرفة ما 

�إذ� كان يجب �عتقالهم. وجاء يف �لتقرير �ل�صحفي �لذي ينقل عن جندينْي �إ�رش�ئيليني �صابقني 

لفل�صطينيني  �صور  �لتقاط  على  �ملعنية  �جلي�ص  وحد�ت  يف  �إجر�ء م�صابقة  متّ  �أنه  “ قولهما: 

و�أ�صاف  �إليها”.  �لهاتفي  �لتطبيق  ي�صتند  كبرية  بيانات  قاعدة  �صّكل  مما  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

ت�صخي�ص  �أجل  من   ”Blue Wolf وولف  “بلو  �لهاتفي  �لتطبيق  ��صتخد�م  مّت  �أنه  �جلنديان 

63
�لفل�صطينيني.

دعا �لبنك �لدويل “�إ�رش�ئيل” �إىل وقف �القتطاعات من عائد�ت �ملقا�صة �لفل�صطينية ومعاجلة   •

�مللفات �ملالية �لعالقة، ودعا �ملانحني �إىل ��صتئناف �مل�صاعد�ت للمالية �لعامة. وجاء يف تقرير �أعده 

“�ملالية  �أن   ،2021/11/17 �أو�صلو يف  �أن يقدمه الجتماع �ملانحني يف  �لدويل، ومن �ملقرر  �لبنك 

�ملالية  على  �ل�صغوط  وز�دت  ج�صيمة،  حتدياٍت  تو�جه  ز�لت  ما  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعامة 

�إ�صافية �أجرتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �الإير�د�ت �ل�رشيبية  �لعامة من جر�ء ��صتقطاعات 

و�أ�صاف  �ملقا�صة(”.  )�إير�د�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تقوم بتح�صيلها حل�صاب  �لتي  �ل�صهرية 

�لتقرير: “بعد ح�صاب �لدفعات �ملُقَدّمة من �إير�د�ت �ملقا�صة �لتي قَدّمتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتمويل �ملقدم من �ملانحني، من �ملتوقع �أن ي�صل عجز مو�زنة �ل�صلطة 

64
�لفل�صطينية �إىل 1.36 مليار دوالر يف 2021”.

“�إ�رش�ئيل”  �إىل   Iván Duque Márquez ماركيز  دوكي  �إيفان  �لكولومبي  �لرئي�ص  و�صل   •

و�البتكار”  “للتجارة  مكتب  �فتتاح  �صلبها  يف  يكون  �أيام،  ثالثة  ت�صتغرق  ر�صمية  زيارة  يف 

�إىل حائط �لب�ق، ثّم ��صتقبله رئي�ص  �لقد�ص. وقد ��صتهل دوكي زيارته باحل�صور  يف غربي 

بح�صور  مو�صعاً  �جتماعاً  ثّم  �صيقاً  �جتماعاً  معه  وعقد  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

�هلل  حزب  �إدر�ج  على  �لكولومبي  �لرئي�ص  بينيت  و�صكر  غد�ء.  ماأدبة  له  �أقام  ثمّ  م�صوؤولني، 

65
�للبناين و�حلر�ص �لثوري �الإير�ين �صمن قائمة �لتنظيمات �الإرهابية �ملعمول بها يف بالده.
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علي  �أحمد  �آبي  �الإثيوبي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزيونية   13 �لقناة  ذكرت   •

يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مع  حمادثة  خالل  قال،   Abiy Ahmed Ali

�الأيام �الأخرية، �إن بني �الإثيوبيني �لذين مّت �إح�صارهم �إىل “�إ�رش�ئيل”، كمهاجرين، يوجد عدد 

من �ل�صباط �لذين �صاركو� يف جمازر �رتكبها �ملتمردون يف منطقة تيغر�ي، وهربو� بو��صطة 

66
عملية نقلهم �ل�رشية �إىل “�إ�رش�ئيل”.

من  �أميال  “قافلة  من  ُمقّدمة  �لبي،  رفح  معب  عب  �إ�صعاف،  مركبة   27 غزة  قطاع  و�صلت   •
67

�البت�صامات”، ل�صالح �لقطاع �ل�صحي �حلكومي و�خلا�ص.

الثالثاء، 2021/11/9

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطاين  �لتو�صع  وقف  �إىل  �لدويل  �الأمن  مبجل�ص  �أع�صاء  دول   5 دعت   •

فرن�صا،  ممثلو  �أ�صدره  بيان  يف  ذلك  جاء  �لقد�ص.  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�لثاين/ �لقادم يف �ملجل�ص �عتبار�ً من كانون   و�إ�صتونيا، و�إيرلند�، و�لرنويج، و�ألبانيا �لع�صو 

قر�ر  ملناق�صة  �ملجل�ص  عقدها  مغلقة  م�صاور�ت  جل�صة  �نتهاء  عقب  وذلك   ،2022 يناير 

وحول موقف �لدول  “�إرهابية”.  �أنها  6 موؤ�ص�صات فل�صطينية على  “�إ�رش�ئيل” �لذي �صنّف 
�خلم�ص من �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي، قال �ل�صفري �الإ�صتوين: “ناأخذ على حممل �جلد هذ� �لت�صنيف 

�لذي يثل م�صدر قلق بالغ، و�صوف ننخرط مع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية للح�صول على مزيد 

68
من �ملعلومات فيما يتعلق باأ�صا�ص هذه �لت�صنيفات”.

على  فل�صطينية  دولة  �صيا�صاً،  حالً  “نريد  عبا�ص:  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

مل  �إذ�  �أنها  تعي  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وعلى  �أقل،  نقبل  وال  �أكرث  نريد  وال   ،1967 حدود 

تعمل من �أجل �ل�صالم فلن تتمتع هي بال�صالم �أي�صاً، و�ل�صالم من هنا، وبالتايل عليها �أن تفهم 

و�أ�صاف  �أن هذ� �لعناد �لذي ترتكبه، وهذ� �لرف�ص �ملطلق لعملية �ل�صالم لن يفيدها �صيئاً”. 

عبا�ص قائالً: “�إىل متى يريدون �أن يبقى �الحتالل... لقد طفح �لكيل عندنا، وعندما �أقول �إنه قد 

طفح �لكيل، يعني عندنا ما نقول، وعندنا ما نفعل، وحتى ال تذهب �الأذهان، �أذهانهم بعيد�ً، 

لن نذهب �إىل �لعنف، و�إمنا �صنذهب �إىل �لطرق �ل�صيا�صية �ملعرتف بها يف كل �أنحاء �لعامل، هذ� 

69
ما نريده وهذ� ما نتمناه”.

�تخذ جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، خالل �جلل�صة �ال�صتثنائية �لتي عقدها يف ر�م �هلل، جملة من   •

�إد�رية  �إ�صالحات  برنامج  عب  �خلزينة،  على  �الأعباء  تخفف  �أن  �صاأنها  من  �لتي  �الإجر�ء�ت 

ومالية توؤدي �إىل رفع م�صتوى �الأد�ء يف �لوظيفة �لعمومية �لتي �صتعك�ص نف�صها باإيجابية على 



538

اليوميات الفل�سطينية

�لنفقات. وقال وزير �ملالية �لفل�صطينية يف م�صتهل �جلل�صة، �إن “�ل�صلطة �لوطنية متر بو�صع 

�مل�صاعد�ت  يف  �لكبري  و�لرت�جع  �ملقا�صة  �قتطاعات  ب�صبب  �صنو�ت،  منذ  �الأ�صعب  هو  مايل 

70
�لدولية”.

�أ�صدرت هيئة �لق�صاء �لع�صكري يف قطاع غزة عدد�ً من �الأحكام بحّق ُمتخابرين مع �الحتالل   •

باالإعد�م،  �أحكام   3 �لع�صكرية  �ملحكمة  عن  �ل�صادرة  �الأحكام  وت�صمنت  �ملخدر�ت،  وجتار 

كما  �ملخدر�ت.  جتار  �أحد  بحّق  و�حد�ً  وحكماً  �الحتالل،  مع  متخابَرين  بحّق  منها  حكمني 

�أ�صدرت �ملحكمة 11 ُحكماً �آخر بحّق متخابرين مع �الحتالل وجتار خمدر�ت بال�صجن ما بني 

71
4 �إىل 15 عاماً.

قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إن “�جلي�ص يكثف ��صتعد�د�ته   •

لهجوم حمتمل على �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية”. و�صدد كوخايف على �أن “�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

يُ�رشع من �لتخطيط �لعملياتي و�ال�صتعد�د للتعامل مع �إير�ن، و�لتهديد �لنووي �لع�صكري”. 

�الحتياجات  مع  باأكملها  للوحد�ت  وتكييف  تغيري  عملية  يف  “�جلي�ص  �أن  كوخايف  و�أ�صاف 

�حلالية و�مل�صتقبلية ل�صاحة �ملعارك �حلالية و�مل�صتقبلية”. وتابع قائالً: “�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�صيو��صل �لعمل ملو�جهة �لتهديد�ت و�صريد بقوة على �أي �نتهاك لل�صيادة، �صو�ء كان ذلك يف 

72
قطاع غزة �أو يف �ل�صمال، �صو�ء كانت قوة �إير�نية �أو قوة فل�صطينية”.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، خالل خطاب �ألقاه يف �فتتاح م�صنع “�صلطة تطوير   •

نعمل  �لعملياتي،  �جلانب  “يف  �ملهجرة(:  �لب�صة  )قرية  �صلومي  بلدة  يف  )رفائيل(  �الأ�صلحة” 

ن�صمح  ولن  �ملنطقة.  يف  �لتو�زن  خرق  وحماوالت  �لقوة  تعاظم  حماوالت  �صّد  و��صع  ب�صكل 

�إير�ن  �لتفوق �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة من جانب حزب �هلل و�أذرع  بالت�صلح باأ�صلحة ت�صتهدف 

�الأخرى يف �ملنطقة”. وتابع جانت�ص �أنه “من �أجل �أن نبقى م�صتعدين ومتاأهبني، بد�أنا �الأ�صبوع 

�ملا�صي م�رشوع حت�صني �ل�صمال �لذي �صن�صتثمر فيه مليار�ت يف �ل�صنو�ت �لقريبة، و�أجرينا 

73
تدريبات خالل مناورة �جلبهة �لد�خلية �لقومي على جو�نب دفاع مدين”.

ميخائيلي مري�ف  و�ملو��صالت،  �لنقل  وزيرة  �الإ�رش�ئيلي،  �لعمل  حزب  رئي�صة  قالت   • 

Merav Michaeli، �إن حزبها �لذي ي�صكل �أحد �أحز�ب �الئتالف �حلكومي، يرف�ص �أي مبادرة 

حّل  يدعم  حزبها  �أن  ميخائيلي  و�أكدت  �لفل�صطينيني.  مع  م�صتقبلية  �صيا�صية  ت�صوية  متنع 

�لدولتني، ويطالب بحل �صيا�صي مع �لفل�صطينيني. وفجرت ميخائيلي خالفاً د�خل �الئتالف 

باإعالنها �أنها ترف�ص خطة وزير �لبناء و�الإ�صكان زئيف �ألكني �إن�صاء 1,500 وحدة ��صتيطانية 

74
يف غور �الأردن، وتعزيز �أعد�د �مل�صتوطنني يف تلك �ملناطق.
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�لعربي  �ملجتمع  يف  �جلرية  منظمات  �صّد  عملية  �أكب  نّفذت  �إنها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قالت   •

بني �أ�صولهم  تتوزع  م�صتبهاً   64 و�عتقال  لالأ�صلحة،  �صبط  تخللها  “�إ�رش�ئيل”،  قيام   منذ 

�الإ�رش�ئيلي �لوزر�ء  رئي�ص  بها  �أ�صاد  �رشية  عملية  خالل  عربية،  وقرية  مدينة   25 

�ل�رشطة توظف حالياً  �أن  �لعام �جلرن�ل يعقوب �صفتاي  �ل�رشطة  نفتايل بينيت. و�أكد مفت�ص 

90% من طاقاتها ملحاربة �لعنف و�جلرية يف �ملجتمع �لعربي، و�أكد �أنه خالل �صنة 2021، مّت 

حتقيق رقم قيا�صي من حيث كميات �الأ�صلحة و�لذخرية �مل�صبوطة، وعدد �ملجرمني �لذين مّت 

�لقب�ص عليهم، مو�صحاً �أنه مّت د�ّص 16 عميالً يف �صفوف ع�صابات �الإجر�م ومّت فعالً تفكيك 

�لكثري منها. وح�صب �إح�صائيات ر�صمية، فاإنه منذ مطلع �صنة 2021 ُقتل 110 �أ�صخا�ص بينهم 

75
13 �مر�أة.

وقّع �صندوق قطر للتنمية ووكالة �الأونرو� �تفاقيتَي تقدمي دعم مايل بقيمة 25 مليون دوالر   •

�أمريكي. وتدعم �التفاقيتان، بح�صب وز�رة �خلارجية �لقطرية، �أن�صطة �ملنظمة �الأممية على 

مد�ر عامني، باالإ�صافة �إىل دعم �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية يف عدة قطاعات، �صمن ند�ء 
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�الأونرو� �لطارئ لالأزمة �الإقليمية �ل�صورية ل�صنة 2021.

�أعلنت �رشكة �خلطوط �جلوية �ملغربية �إطالق خط جوي مبا�رش يربط �لعا�صمة �القت�صادية   •

�أبيب، هو �الأول من نوعه �نطالقاً من �ملغرب. �صيُفتح هذ� �خلط  �لبي�صاء بتل  �لد�ر  للمملكة 

�بتد�ء من 2021/12/12 بوترية ثالث رحالت يف �الأ�صبوع. و�أو�صحت �ل�رشكة، يف بيان لها، 

و�لتي  �إ�رش�ئيل،  يف  �ملقيمة  �ملغربية  �جلالية  لتطلعات  ��صتجابة  “ياأتي  �خلط  هذ�  �إطالق  �أن 

تربطها �أو��رش متينة بوطنها �الأم”. كذلك يهدف �إىل “متكني �ل�صياح، ورجال ون�صاء �الأعمال 

77
من �ل�صفر �إىل �ملغرب، �أو �إىل �إ�رش�ئيل”.

�الإد�رة �الأمريكية جتهز مبادرة الإقامة حكومة وحدة فل�صطينية،  �أن  ذكرت م�صادر مطلعة   •

ياأمل �الأمريكيون �أن ت�صهم باإنهاء �النق�صام بني حركتي فتح وحما�ص. وت�صتند �ملبادرة على 

ت�صكيل حكومة ت�صّم وزر�ء وممثلني من حركتي حما�ص وفتح، �إىل جانب خمت�صني بجو�نب 

عديدة وال ينتمون الأي تيار �صيا�صي. يف حني �أكد وزير �صوؤون �لتطوير �الجتماعي يف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �أحمد جمدالين �أن “�ل�صلطة �لفل�صطينية لن تتجاوب مع �أي مبادرة �أمريكية، ما مل 

يكن هناك �أي قر�ر ب�صاأن فتح �لقن�صلية”، ولن تقبل باأي �إمالء�ت �أمريكية مبا يخ�ص �ل�صاأن 

78
�لد�خلي �لفل�صطيني.
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بناءً على �لقر�ر رقم 2021/142، �ل�صادر عن رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �للبناين جنيب ميقاتي،   •

متّ تعيني با�صل �حل�صن رئي�صاً لفريق �لعمل �للبناين ملعاجلة ق�صايا �لالجئني �لفل�صطينيني، 

“جلنة �حلو�ر �للبناين �لفل�صطيني”، خلفاً للوزير �ل�صابق ح�صن منيمنة، �لذي تر�أ�ص �للجنة 
79

خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني ني�صان/ �أبريل 2014 وت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021.

 The Association of )�أيد�(  �لدولية  �لتنمية  وكاالت  ور�بطة  �ملتحدة  �الأمم  وكاالت  �أكدت   •

�ملجتمع  �إىل جانب منظمات  International Development Agencies (AIDA)، وقوفها 

�ملدين يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، �لتي �صنفتها “�إ�رش�ئيل” موؤخر�ً على �أنها “منظمات 

�ملدين  للف�صاء  �إ�صايف  “تاآكل  باأنه  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  �ملتحدة  لالأمم  بيان  �إرهابية”. وو�صف 

و�الإن�صاين”، م�صدد�ً على �أنه “يقيّد ب�صكل كبري عمل �ملنظمات �ل�صّت �لتي عملت مع �ملجتمع 

ال  لعدد  �الأ�صا�صية  �خلدمات  لتقدمي  �لزمن،  من  لعقود  �ملتحدة،  �الأمم  مع  ذلك  يف  مبا  �لدويل، 

80
يح�صى من �لفل�صطينيني”.

ت�صيبي  بريطانيا  لدى  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفرية  �لفل�صطينية  للق�صية  موؤيدون  ن�صطاء  منع   •

لالقت�صاد لندن  كلية  يف  عقدت  ندوة  جل�صة  ح�صور  من   ،Tzipi Hotovely  حوتوفيلي 

حيث  ،London School of Economics and Political Science �ل�صيا�صية   و�لعلوم 

81
عملت قو�ت �ل�رشطة �لبيطانية �إىل �إخالء �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية حتت حر��صة م�صددة.

االأربعاء، 2021/11/10

�ل�صيا�صية  بامل�صائل  �ملعنية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية  �لتابعة  �لر�بعة  �للجنة  �عتمدت   •

5 قر�ر�ت متعلقة بالق�صية �لفل�صطينية باأغلبية �صاحقة.  و�إنهاء �ال�صتعمار يف �الأمم �ملتحدة، 

�الأونرو�، على دعم  ي�صمل والية وكالة  �لذي  فل�صطني،  بالدعم لالجئي  �ملعني  �لقر�ر  وحاز 

�ملتحدة  �لواليات  9 دول منها  “�إ�رش�ئيل” فقط، و�متنعت  160 دولة، يف حني �صوتت �صدّه 

دعم على  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �إد�نة  قر�ر  ح�صل  حني  يف  �صّده.  ت�صوت  ما  عادة   �لتي 

82
142 دولة و�صوتت �صّده 7 دول، و�متنعت 16 دولة.

دعا رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �إىل “فر�ص عقوبات   •

�أع�صاء  ع�رشة  �صّم  �أمريكياً  وفد�ً  ��صتقباله  خالل  م�صدد�ً،  �مل�صتوطنات”،  منتجات  على 

قن�صليتها  فتح  الإعادة  �إ�رش�ئيل”  من  �إذن  �إىل  حتتاج  “ال  و��صنطن  �أن  على  �لكوجنر�ص،  من 

83
للفل�صطينيني يف �لقد�ص.
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�لد�ئرة  تقنية  عب  عقدته  �جتماع  خالل  �لفل�صطينية،  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  بتّت   •

�أع�صائها يف قطاع غزة، بكافة �العرت��صات �ملقدمة  �ملغلقة فيديو كونفرن�ص مع  �لتلفزيونية 

كل  �للجنة  وبحثت  �ملحلية.  �النتخابات  من  �الأوىل  للمرحلة  و�ملر�صحني  �لقو�ئم  على  لها 

�العرت��صات، و�لبالغ عددها 61 �عرت��صاً، �لتي ُقدمت خالل فرتة ن�رش �لك�صف �الأويل للقو�ئم 

84
و�ملر�صحني، و�تخذت قر�رها بقبول �عرت��صني �ثنني، ورّد 59 �عرت��صاً.

�الإن�صان  حقوق  جمال  يف  �لنا�صطة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملحكمة  د�نت   •

�جلبهة  ل�صالح  �لتبعات  بجمع   ،Juana Rechmaoui ر�صماوي  خو�نا  �الإ�صبانية  �الأ�صرية 

وذلك  فيه،  تعمل  �لذي  �ل�صحي  �لعمل  جلان  �حتاد  خالل  من  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية 

85
بح�صب �لقناة �لعبية �ل�صابعة.

�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �لتمهيدية، على م�رشوع قانون يق�صي   •

�لعربية  �لقائمة  خا�ص  وب�صكل  �ملعار�صة،  وجنحت  �صخنني.  مدينة  يف  م�صت�صفى  باإقامة 

86
�مل�صرتكة، يف مترير م�رشوع �لقانون، و�أيد �لقانون 51 نائباً يف حني عار�صه 50 ع�صو�ً.

�أو�مر  �إىل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، مطالبة باإلغاء  “�إ�رش�ئيل”  توجهت عدة منظمات حقوقية يف   •

�لغربية وقطاع  �ل�صفة  �لفل�صطينيني يف  �لتج�ص�ص على  �الإد�ري، و�لكّف عن بر�مج  �العتقال 

غزة. وقالت هذه �ملنظمات �إن هذه �ملمار�صات مت�ّص ب�صكل جوهري �لعالقات بني �ل�صعبني، 

87
�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، وتعمق �لكر�هية وتبعد �آمال �ل�صالم.

�صناعية  منطقة  الإقامة  خمطط  �أي  وجود  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  نفى   •

و�قت�صادية على �حلدود بني م�رش وقطاع غزة، موؤكد�ً �أن �إعادة �الإعمار �صتكون د�خل غزة. 

وحول ما �إذ� كانت م�رش ما تز�ل ترى �أن حركة حما�ص ت�صكل تهديد�ً لالأمن �لقومي �مل�رشي، 

قال: “مل يكن هناك �أي �صعور بوجود تهديد ياأتي من جانب �أ�صقائنا �لفل�صطينيني، ويف �لوقت 

ذ�ته، م�رش لديها �لقدر�ت للدفاع عن �أمنها �لقومي، و�لتعامل مع �أي حتديات يف هذ� �ملجال”، 

88
نافياً وجود تهديد من غزة عب حما�ص على �أمن م�رش �لقومي.

 ،”Yavel Jewelery جولري  “يافيل  �ل�صهرية  �الإ�رش�ئيلية  �ملجوهر�ت  �رشكة  �صاركت   •

�لعربية  �لذي يقام يف �ململكة  �لريا�ص  �صمن فعاليات معر�ص �صالون �ملجوهر�ت يف مو�صم 

مب�صاركتها  فخورة  باأنها  تويرت  موقع  على  تغريدة  �ل�رشكة  ن�رشت  قد  وكانت  �ل�صعودية. 

لـ“�لعائالت  لتقدمي خدماتها  ��صتعد�دها  �ملا�صي، معربة عن  �الأ�صبوع  �لذي عقد  �ملعر�ص  يف 

89
�مللكية”.
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�جتماع  يف  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �ل�صيا�صية  �لتيار�ت  خمتلف  من  �لفل�صطينية  �جلالية  �أعلنت   •

�لفل�صطيني �الأعمال  ورجل  زملط،  ح�صام  �لفل�صطيني  �ل�صفري  ح�رشه  لندن  يف   حا�صد 

منيب �مل�رشي، وعدد من �لرموز �لفل�صطينية و�الأكادييني وعدد من �لبملانيني، عن رفع 

�أول ق�صية ر�صمية �أمام �ملحاكم �لبيطانية �صدّ �حلكومة �لبيطانية لالعتذ�ر عن وعد بلفور 

90
�لذي مّر على �إعالنه 104 �أعو�م.

�رشقة  حاالت  يف  ملحوظاً  �نخفا�صاً  هناك  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت   •

 .2020 ب�صنة  مقارنًة   ،2021 �صنة  خالل  وخمازنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قو�عد  من  �الأ�صلحة 

وبح�صب �ملعطيات �لر�صمية، فاإنه متّ �رشقة 24 قطعة �صالح من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي منذ بد�ية 

�صنة 2021، معظمها بنادق هجومية من طر�ز �أم 16 �أو M-16، مقابل 80 قطعة �صالح خالل 

91
�صنة 2020.

اخلمي�س، 2021/11/11

ن�رش�ً  �لقو��صمي  مقد�د  �الأ�صري  “�نتز�ع  �لفاخوري  ناهد  �الأ�رشى  �إعالم  مكتب  مدير  �أعلن   •

�أنهى به �إ�رش�به �ملفتوح عن �لطعام �لذي ��صتمر 113 يوماً”. و�أفاد �لفاخوري �أنه مّت  حمققاً 

“جوالت  2022، بعد  �لقو��صمي يف �صباط/ فب�ير  باإطالق �رش�ح  �تفاق يق�صي  �إىل  �لتو�صل 

92
حو�ر �صاقة وطويلة خا�صتها �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى حما�ص”.

ل�صحيفة  �لديك،  �أحمد  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  لوزير  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  قال   •

�خرت�ق  توؤكد  متخ�ص�صة،  مهنية  جهات  من  قانونية  �إثباتات  متتلك  �لوز�رة  �إن  �الأيام: 

هو�تف ذكية لثالثة من كبار م�صوؤوليها على �الأقل، من خالل برنامج جت�ص�ص. و�تهم �لديك، 

 يف مقابلة مع �صحيفة �لنيويورك تايز، “�إ�رش�ئيل” با�صتخد�م بيجا�صو�ص الخرت�ق هو�تف

93
ثالثة ديبلوما�صيني فل�صطينيني.

�لذي و�فته  �ل�صابق و�صفي قبها،  �الأ�رشى  �ملجاهد وزير  �لوطني  �لقائد  نعت حركة حما�ص   •
94

�ملنية، متاأثر�ً مب�صاعفات �إ�صابته بفريو�ص كورونا.

كثّفت �ملقاومة �لفل�صطينية من �لتجارب �لتي جتريها على �ل�صو�ريخ �مل�صنعة حملياً، و�لتي   •

غزة،  قطاع  من  خمتلفة  مناطق  يف  �نفجار�ت  عدة  و�ُصمعت  �آخر.  �إىل  حني  من  تطويرها  يتّم 

95
ناجمة عن �إطالق �ملقاومة عدد من �ل�صو�ريخ �لتجريبية جتاه �صو�حل �لقطاع.
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قدّم روؤ�صاء ثالثة �أق�صام مركزية يف �ملو�صاد ��صتقاالتهم؛ على �إثر تعديالت يف هيكلة �جلهاز   •

يجريها رئي�صه �جلديد، د�فيد برنياع، بح�صب ما ك�صفت �لقناة 13 �الإ�رش�ئيلية. و�الأق�صام �لتي 

�الإرهاب، وق�صم ت�صوميت  �لتكنولوجيا، وق�صم �حلرب على  ��صتقال روؤ�صاوؤها هي: ق�صم 

�أن رئي�ص �حلرب �ال�صرت�تيجية يف  �لقناة  �لعمالء. و�أ�صافت  �مل�صوؤول عن ت�صغيل   ،Tsumet

96
�ملو�صاد يعتزم تقدمي ��صتقالته �أي�صاً.

بد�أت “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة و�الإمار�ت و�لبحرين، تدريبات على عمليات �أمنية بحرية   •

م�صرتكة يف �لبحر �الأحمر، بح�صب ما �أعلنت �لقيادة �لبحرية �الأمريكية. وقال قائد �الأ�صطول 

Brad Cooper �إن هذه  �خلام�ص �الأمريكي و�لقو�ت �لبحرية �مل�صرتكة �الأدمري�ل بر�د كوبر 

�ملناور�ت، �لتي ت�صتمر خم�صة �أيام، تهدف �إىل تعزيز �لقدر�ت �الأمنية �لبحرية �جلماعية.97

�إىل  ودعت  “مريع”،  باأنه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �القت�صادي  �لو�صع  �ملتحدة  �الأمم  و�صفت   •

�ل�صلطة”.  �لتي متر بها  �ملالية  �الأزمة  – دويل من�ّصق، ملعاجلة  �إ�رش�ئيلي   – “جهد فل�صطيني 
�الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�صّق  ملكتب  تقرير  يف  ذلك  جاء 

بيان  2021/11/17. وقال وين�صالند، يف  �ملانحني يف  �ملقرر عر�صه على  تور وين�صالند، من 

جر�ء نفقاتها”،  من  �الأدنى  �حلّد  تغطية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  �ل�صعب  “من  بات  �إّنه   له، 

عائد�ت  من  جزء  �قتطاع  يف  �إ�رش�ئيل  ��صتمر�ر  �إىل  �إ�صافة  �الأمد،  طويلة  مالية  “ت�رشبات 
98

�ملقا�صة )�لفل�صطينية( و�الحتفاظ بها”.

اجلمعة، 2021/11/12

على  �لغربية  �ل�صفة  �أن  �لعاروري  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد   •

�آخر، �صدد  موعد مع نه�صة جديدة و�نتفا�صة �صّد �الحتالل، ُتعّب عن جوهرها. ويف �صاأن 

�لعاروري، خالل لقاء عب ف�صائية �الأق�صى، على �أنه ال بديل عن �لوحدة، مبيناً �أن حما�ص مل 

تتخلف عن �أي طلب لتحقيقها، و�أن “َمن يعيق �لوحدة �أو يعطلها هو َمن ينع �النت�صار عن 

99
�صعبنا”.

�أمو�ل  من  جائرة  �صهرية  �قتطاعات  تو��صل  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �لفل�صطينية  �ملالية  وز�رة  قالت   •

وحتتجز  دوالر(،  مليون   32 )نحو  �صيكل  مليون   100 تفوق  )�ملقا�صة(  �ل�رشيبية  �لعائد�ت 

ما يفوق �مللياَري �صيكل )نحو 640 مليون دوالر(. و�أو�صحت �لوز�رة، يف بيان �صدر عنها، 

تعقيباً على �الأخبار �مل�صللة �لتي تد�ولتها و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية، و�ملن�صوبة ملكتب وزير 
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500 مليون  لل�صلطة بقيمة  �إ�رش�ئيلي  �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، ب�صاأن حتويل قر�ص  �لدفاع 

�صيكل )نحو 160 مليون دوالر(، �أن “�ملبلغ �لذي مّت حتويله قبل ثالثة �أ�صهر ما هو �إال جزء 

100
من ر�صيد �أمو�لنا �ملحتجزة لديهم �إىل حني ��صرتد�د جميع تلك �القتطاعات”.

�صارك ع�رش�ت �آالف �لفل�صطينيني يف �صالة �جلنازة على �لقائد �لوطني وزير �الأ�رشى �ل�صابق   •

�لتي �صاركت يف  �لكبري يف خميم جنني و�جلموع  �مل�صجد  و�صفي قبها، وموكب ت�صييعه من 

101
�لت�صييع، ر�صالة لكل من يقف يف وجه حما�ص ويحاول �أن يثنيها عن م�صريتها.

جددت �لنا�صطة �ملقد�صية منى �لكرد مطالبتها �حلكومة �الأردنية، ب�رشورة و�رشعة �إر�صال   •

�أور�ق �مللكية للوحد�ت �ل�صكنية الأهايل حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص �ملحتلة، لتثبيت ملكيتهم 

الأر��صيهم ومنازلهم. و�أكدت �لكرد “رف�ص �أهايل حي �ل�صيخ جر�ح، �ملهدد بامل�صادرة، لكافة 

حماوالت �الحتالل ت�صوية �أو�صاعهم”. �إال �أنها ��صتدركت قائلة: “هذ� ال ينع من �لقول �إننا 

102
مهددون بالطرد من منازلنا يف �أي وقت، و�الأمر جّد خطري”.

يتعلق  فيما  �الأن�صب  �أن  ترى  “�جلز�ئر  �إن  لعمامرة  رمطان  �جلز�ئري  �خلارجية  وزير  قال   •

بعالقات �لدول �لعربية مع �ملحتل �الإ�رش�ئيلي هو دعم �جلهود �لر�مية �إىل �إحقاق �حلقوق غري 

�لقابلة للت�رشف لل�صعب �لفل�صطيني �ل�صقيق، ودفع عمل �الأمم �ملتحدة جتاه بعث �ملفاو�صات 

�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية بدالً من �أن ت�صاعد بع�ص �لدول �لعربية �لكيان �الإ�رش�ئيلي يف �لتو�صع 

103
و�لتوجه �إىل مناطق عربية �أخرى”.

�الأم  و�رشكتها  للمثلّجات  �لعامليّة  جريي  �آند  بن  �رشكة  �الأمريكية  نيويورك  والية  و�صعت   •

يونيليفر يف �إ�صعار مدته 90 يوماً، يفيد باأن “جميع وكاالتها �حلكومية و�إد�ر�تها من �ملحتمل 

�أن تتخلى عن �ل�رشكات قريباً ب�صبب قر�رهما “�إنهاء �ملبيعات يف �إ�رش�ئيل”، يف وقت مبكر من 

104
�صيف 2021.

�أنه مّت �النتهاء، يف �الأ�صابيع �الأخرية، من مرحلة �لتخطيط  ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية   •

لـ“�إ�رش�ئيل” وقطاع غزة. وبح�صب  لتنفيذ م�رشوع يتعلق باإن�صاء منطقة �صناعية م�صرتكة 

�أنقا�ص  على  �ملنطقة  هذه  �إن�صاء  جدوى  فح�ص  هي  حالياً  �لقائمة  �ملهمة  فاإن  �ل�صحيفة، 

منطقة �إيريز �ل�صناعية �لتي دمرتها “�إ�رش�ئيل” �صنة 2004 قبل �الن�صحاب من غزة. ووفقاً 

للتقدير�ت �ملتوقعة، فاإنه يكن ت�صغيل �آالف �لعمال �لفل�صطينيني يف �ملنطقة �ل�صناعية �ملخطط 

105
لها.
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ال�صبت، 2021/11/13

قالت منظمة �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية، يف تقرير لها، �إن “عنف �مل�صتوطنني يف �الأ�صهر �الأخرية،   •

حطم �الأرقام �لقيا�صية وجتاوز �خلطوط �حلمر�ء”، موؤكدة �أنه يجب �أن يعمل �جلميع لوقف 

�رتكابهم  �أثناء  يف  للم�صتوطنني  بتقدمي �حلماية  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �ملنظمة  و�تهمت  عنفهم. 

جر�ئم و�نتهاكات بحّق �ل�رشيحة �ل�صعيفة من �لفل�صطينيني يف �لقرى و�حلقول، خالل زر�عة 

106
�أر��صيهم �أو قطف ثمار �لزيتون.

�لبحرية  م�صاة  بني  م�صرتكة  مناورة  �نتهاء  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن   •

�الأمريكية و�لقو�ت �لبية �الإ�رش�ئيلية. وبح�صب �لناطق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، فاإن �ملناورة 

هي خطوة �أخرى يف �لتعاون �مل�صرتك مع �لقو�ت �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط، م�صري�ً �إىل �أنه 

107
مّت �التفاق على خطة عمل م�صرتكة ل�صنة 2022.

االأحد، 2021/11/14

مع  ديبلوما�صية  عالقات  �إقامة  قر�ر  �إن  �لدبيبة  �حلميد  عبد  �لليبي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�لبالد. وجاءت  �لتي �صتجري يف  �لليبي بعد �النتخابات  �ل�صعب  �أن يتخذه  “�إ�رش�ئيل” يجب 
�أقو�ل �لدبيبة ملر��صل �صحيفة معاريف �لعبية يف باري�ص، من جانبه قال خالد �مل�رشي رئي�ص 

�ملجل�ص �الأعلى للدولة يف ليبيا، رد�ً على �صوؤ�ل مماثل لل�صحيفة �لعبية، �إن ق�صية �لعالقات 

108
مع “�إ�رش�ئيل” �صتناق�ص الحقاً، دون �أن ي�صتبعد �حتمالية ذلك، وفق ما نقلت عنه معاريف.

�الإمار�ت. وقالت  لها يف  �ملتطورة فتح فرع  �الإ�رش�ئيلية لالأ�صلحة  �إلبيت  �أنظمة  �أعلنت �رشكة   •

�ل�رشكة، يف بيان لها، �إنها �أن�صاأت �لفرع من �أجل “�إن�صاء تعاون طويل �الأمد مع �لقو�ت �مل�صلحة 

لالإمار�ت”. ونقل �لبيان عن ر�ن كريل Ran Kril، نائب رئي�ص �ل�رشكة �لتي حققت مبيعات 

�ملنطقة  �أخرى يف  �الإمار�ت ودول  “تعد  2020، قوله:  4.6 مليار�ت دوالر يف  تتجاوز قيمتها 

109
�أ�صو�قاً جديدة مهمة الأنظمة �إلبيت”.

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن �حل�صد �ل�صعبي �لهادر يف جنازة   •

�لقائد �لوطني و�صفي قبها، جتديد للعهد و�لبيعة حلركة حما�ص و�ملقاومة و�لثو�بت، وعدم 

�لقد�ص  �أر�ص فل�صطني، و�لتم�صك بكل  �لتنازل عن �صب و�حد من  �العرت�ف باملحتل، وعدم 

وما  �جلنازة،  هذه  يف  و�لنخب  �لقادة  م�صاركة  �أن  �إىل  هنية  و�أ�صار  �لقادمة.  للدولة  عا�صمة 

�صبقها من جنازة �أبو عا�صف �لبغوثي، تاأكيد على �لتفاف �ل�صعب �لفل�صطيني حول خيار 

110
�ملقاومة وقادتها، و�أنه ال يكن �أن يلقي بثو�بته وال يتخلى عن رجاله.
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نحو فيها  يعي�ص  منزالً،   84 بهدم  نهائياً  قر�ر�ً  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  حمكمة  �أ�صدرت   • 

�الأق�صى. وح�صب حمامي  �مل�صجد  بلدة �صلو�ن، جنوب  يا�صول يف  600 فرد، يف حي و�دي 

�حلي زياد قعو�ر، فاإنه �صيقوم بتقدمي ��صتئناف عاجل على �لقر�ر، وحتديد جل�صة �أخرى 

111
يف 2021/11/18.

جماعة  قادة  من  وهو   ،Ze’ev Hefer حيفر  زئيف   Amana �أماناه  منظمة  رئي�ص  �عرتف   •

 )
2
كم  200( دومن  �ألف   200 نحو  هناك  باأن  �ال�صتيطانية،   Gush Emunim �إيونيم  غو�ص 

�ملعلومات  �لغربية. لكن منظمة بت�صيلم - مركز  �ل�صفة  �لبوؤر �ال�صتيطانية يف  حتت �صيطرة 

يف  تدخل  مل  �إ�صافية   )
2
كم  36( دومن  �ألف   36 هناك  �إن  قالت  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي 

( من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة بني 
2
236 �ألف دومن )236 كم �حل�صاب، وعليه؛ فاإن نحو 

112
�أيدي �مل�صتوطنني.

به  تقدم  قانون  م�رشوع  على  باالإجماع،  للت�رشيع،  �الإ�رش�ئيلية  �لوز�رية  �للجنة  �صادقت   •

نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لق�صاء جدعون �صاعر للحّد من فرتة رئا�صة �لوزر�ء. وبح�صب 

�ل�صابق �لوزر�ء  لرئي�ص  �صتتاح  بحيث  رجعي،  باأثر  �لقانون  يطبق  لن  �لقانون،   مقرتح 

113
بنيامني نتنياهو فر�صة �لرت�صح ملن�صب �لرئا�صة لفرتة مدة ثماين �صنو�ت �أخرى.

قرر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تغيري تعليمات �إطالق �لنار من قبل جنوده ملنع عمليات �لتهريب على   •

�حلدود، وكذلك حماوالت �رشقة �الأ�صلحة من �لقو�عد �لع�صكرية ومناطق �لتدريب. وبح�صب 

�لقناة �لعبية �ل�صابعة، فاإن �لقر�ر�ت �صادق عليها رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�أفيف كوخايف، ومن �أهمها �إطالق �لنار بدون �لقتل، جتاه من يحاول �رشقة �الأ�صلحة و�لذخرية 

من �لقو�عد �لع�صكرية �أو �ملناطق �لتدريبية. و�صمح بحرية عمل �جلنود على �حلدود �مل�رشية، 

114
وكذلك ت�صديد �الإجر�ء�ت ملنع �لتهريب من �حلدود �ل�صمالية مع لبنان.

بني  �ل�رشية  �لعالقات  قاد  �لقذ�يف  معمر  �الإ�صالم  �صيف  �أن  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   •

�لنظام �لليبي �ل�صابق و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي قبل �ندالع �لثورة �صنة 2011. و�أكدت �ل�صحيفة، 

ب�صاأن  �ت�صال  على  كانا  �لقذ�يف  معمر  بقيادة  �لليبي  و�لنظام  “�إ�رش�ئيل”  �أن  لها،  تقرير  يف 

“�لق�صايا �لدبلوما�صية و�الإن�صانية”، و�أد�ر هذه �الت�صاالت �صيف �الإ�صالم، من خالل رجال 
عملياته ترتكز  �لذي   ،Walter Arbib �أربيب  و�لرت  �أحدهم،  ليبية،  �أ�صول  من  يهود   �أعمال 

115
حول كند�.



547

ت�شرين الثاين/ نوفمرب 2021

االإثنني، 2021/11/15

�لتنمية  لتعزيز  “�أ”  تطوير  منطقة  �لقد�ص  حمافظة  �عتماد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  قرر   •

�لقد�ص،  �لتي عقدت يف حمافظة  �ملجل�ص، خالل جل�صة �حلكومة،  كما قرر  �ملجاالت.  يف كافة 

�لنقد  �صلطة  من  و�لطلب  �لقد�ص،  يف  �لقدية  �لبلدة  لتجار  �ملالية  �مل�صاعد�ت  تقدمي  ��صتئناف 

بفو�ئد  وجتارية  �صكنية  قرو�ص  لتقدمي  �لفل�صطينية  �لبنوك  مع  بالتعاون  عمل  خطة  �إعد�د 

من   %20 تخ�صي�ص  �لوزر�ء  جمل�ص  قرر  كذلك  �لقد�ص،  حمافظة  يف  للمو�طنني  مي�رشة 

�ل�صناديق �لعربية و�الإ�صالمية لتمويل م�صاريع تنموية و�صبابية يف حمافظة �لقد�ص، وتقدمي 

�مل�صاعدة الأ�صحاب �ملنازل �ملهدومة من قبل �الحتالل خالل مدة ال تزيد عن �أ�صبوعني. كما 

قرر جمل�ص �لوزر�ء، يف جل�صته، تعزيز �لكادر �الأمني و�لقيادة �الأمنية لرفع م�صتوى �الأمان 

116
و�ل�صلم �الأهلي يف حمافظة �لقد�ص.

و�صفت �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية جنازة �لقيادي يف حركة حما�ص و�صفي قبها، يف مدينة   •

عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أغ�صبت  عادي،  غري  حدثاً  “كانت  باأنها  جنني، 

و�أذهلت جهاز �الأمن �الإ�رش�ئيلي، حينما ظهر عنا�رش كتائب �لق�صام، دون �أي خوف”. وقالت 

جنني”،  مدينة  بل  لالجئني،  جنني  خميم  ولي�ص  غزة،  قطاع  لي�ص  “هذ�  لها:  تقرير  يف  �لقناة، 

�لثالث  �الأ�صابع  رفع  مبثابة  علني،  ب�صكل  �ل�صو�رع  يف  حما�ص  �أع�صاء  “وجود  �أن  م�صيفة 

117
جتاه �ل�صلطة �لفل�صطينية”.

قال �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، خالل �فتتاحه دورة �النعقاد �لعادية �الأوىل ملجل�ص �الأمة، �إن   •

�الأردن �صيظّل �إىل جانب �أ�صقائه �لفل�صطينيني حتى ي�صتعيدو� حقوقهم، م�صري�ً �إىل �أن �الأردن 

118
“قّدم للق�صية �لفل�صطينية ما مل يقدمه �أحد غريه، وهذ� و�جبنا”.

الثالثاء، 2021/11/16

�أليمالك �آيف  �الحتياطي  �ل�صابط  تعيني  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن   • 

Avi Elimelech م�صت�صار�ً له ل�صوؤون ق�صايا �ال�صتيطان. وبح�صب موقع �صحيفة يديعوت 

�أحرونوت �لعبي، فاإن وز�رة �لدفاع ذكرت �أن �أليمالك “لديه خبة ومعرفة عميقة بق�صايا 

�ال�صتيطان، و�لتخطيط، و�لبنية �لتحتية، و�لعقار�ت يف �ل�صفة �لغربية”. و�صيكون من مهام 

�أليمالك مفاو�صة �مل�صتوطنني ب�صاأن ق�صايا �لبناء �ال�صتيطاين، مثلما جرى موؤخر�ً يف ق�صية 

119
�إخالء بوؤرة �أفيتار مقابل �إعادة تنظيمها الحقاً.
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ك�صفت �صحيفة معاريف �لعبية عن بدء مباحثات بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”، لتوقيع �تفاقية   •

جتارة حرة، م�صرية �إىل �أن وزيرة �القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلية عقدت �جتماعاً �فرت��صياً 

مع نظريها �الإمار�تي، وبد�أت مفاو�صات معه من �أجل �إبر�م �تفاقية للتجارة �حلرة. وُتظهر 

بيانات ر�صمية �إ�رش�ئيلية �أن حجم �لتجارة بني �لبلدين يف �ل�صلع بلغ 610 ماليني دوالر يف �أول 

�صبعة �صهور من �صنة 2021، من بينها �صادر�ت �إمار�تية لالحتالل بقيمة 400 مليون دوالر، 

120
ن�صفها من �الأملا�ص.

متويل  وتاأمني  �ل�صنة،  لهذه  ميز�نيتها  يف  فجوة  �صّد  يف  تنجح  مل  �أنها  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •

�إن  كامل طويل �الأجل، بالرغم من تعهد�ت جديدة من �ملانحني. وقالت �لوكالة، يف بيان لها، 

من  تعاين  �لوكالة  يجعل  ما  �ل�صنة،  لهذه  �إ�صافية  دوالر  مليون   38 بتقدمي  �لتزمو�  �ملانحني 

نق�ص قدره 60 مليون دوالر. وقال �ملفو�ص �لعام لـوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني: “نحرز 

 تقدماً. لكننا ما زلنا بحاجة �إىل دعم لتغطية جميع �خلدمات و�لرو�تب ل�صهري ت�رشين �لثاين/

تهديد�ً  ت�صكل  �لتمويل  فجو�ت  �أن  من  حمذر�ً   ،2021 دي�صمب”  �الأول/  وكانون  نوفمب 

تقدمي تعهدو�  �ملانحني  �أن  �الأونرو�  و�أكدت  للوكالة.  حقيقية”  وجودية  طبيعة   “له 
�صمان  مّت  وقد  �ل�صنو�ت،  متعددة  متجددة  �أو  جديدة  �تفاقيات  �صكل  يف  دوالر  مليون   614

تغطية 40% فقط من �مليز�نية �الأ�صا�صية للوكالة للعام �ملقبل. وقال الز�ريني: “تتطلب عمليتنا 

121
800 مليون دوالر على �الأقل يف �لعام، ال يكن �لعمل باأقل من ذلك”.

 Ronen Bar قالت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية �إن رئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي رونني بار  •

�أول  �لفل�صطينية حممود عبا�ص يف ر�م �هلل، وذلك يف  �ل�صلطة  �ملا�صي برئي�ص  �الأ�صبوع  �لتقى 

لقاء له منذ توليه من�صبه يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021. وقالت �صحيفة يديعوت �أحرنوت 

�إن عبا�ص وبار ناق�صا جمموعة من �لق�صايا �ملختلفة، و�صمل ذلك �لو�صع �القت�صادي و�ملايل 

�ل�صعب لل�صلطة، و�لتن�صيق �الأمني، و�جلهود �ملبذولة للتهدئة يف قطاع غزة. وو�صفت يديعوت 

122
�الجتماع باأنه لقاء متهيدي وقالت �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �إنه “�جتماع تعارف”.

�صرتف�ص  بغزة  �ملقاومة  ف�صائل  �إن  حبيب  خ�رش  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�ملو�فقة على �أي طرح �أو و�صاطة مهما كانت تت�صمن �إبر�م تهدئة مع �الحتالل. و�أ�صاف حبيب 

�إنه وحتى �للحظة مل يعر�ص �لو�صيط �مل�رشي �أي ورقة �أو مقرتح الإبر�م تهدئة مع �الحتالل. 

123
و�أكد حبيب �أن خيار قبول تهدئة مع �الحتالل خلم�ص �صنو�ت مرفو�ص جملة وتف�صيالً.
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قالت هدى بدوي، �أمني �رش �إقليم فتح يف �صورية، �إن �أو�صاع �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية   •

�صعبة جد�ً هذه �لفرتة، وجميعهم يعي�صون حتت خط �لفقر نتيجة نتائج �حلرب يف �صورية. 

و�أ�صافت بدوي �أن 250 �ألف الجئ فل�صطيني غادرو� �صورية خالل �الأزمة، وبقي 450 �ألف 

124
الجئ يف �أو�صاع �قت�صادية و�جتماعية �صيئة.

مترين  على  جانت�ص  بني  �لدفاع  ووزير  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أ�رشف   •

حربي �أجرته وحدة جاع�ص Jaish يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، متت خالله حماكاة عملية �إنز�ل يف 

منطقة جبلية، تلميحاً ملناطق طوبوجر�فية �صبيهة باجلبال �الإير�نية. وح�صب �لناطق بل�صان 

�جلي�ص، فاإن نحو 3 �آالف مقاتل تابع الألوية جوالين Golani، و�ملدرعات، و�ملدفعية، و�ألوية 

�الحتياط، �إىل جانب هيئة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية و�صالح �جلو، قامو� مبناورة يف ت�صاري�ص 

125
جبلية وخو�ص �لقتال يف �ملناطق �ملاأهولة.

قالت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �إنه من �ملقرر بناء 730 وحدة ��صتيطانية يف �ملرحلة �الأوىل من   •

�إن�صاء �حلي �ملتوقع بناوؤه يف �ملنطقة �خلا�صعة ل�صلطة م�صتعمرة �آرييل، لكنه �صيكون قريباً 

من حمافظة �صلفيت �لفل�صطينية، مبا ي�صعب تو�صع �ملحافظة يف �مل�صتقبل. وزعمت �ل�صحيفة 

يف ولكن  �ملا�صي،  �لقرن  من  �لت�صعينيات  منذ  موجودة  �ال�صتيطاين  �حلي  بناء  خطة   �أن 

للخطة،  �لرتويج  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صكان  وز�رة  “قررت  فقط   2021 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

126
ون�رشت مناق�صة تدعو �ملقاولني �الإ�رش�ئيليني �إىل تقدمي عطاء�ت لبنائه”.

جددت وزيرة �لطاقة �الإ�رش�ئيلية كارين �إلهار�ر دعوتها �إىل �إلغاء �تفاق عقدته حكومة بالدها   •

�ل�صابقة مع �أبو ظبي لنقل �لنفط من �الإمار�ت �إىل “�إ�رش�ئيل”، عب خط �أنابيب ممتد من �إيالت 

على �لبحر �الأحمر �إىل �أ�صدود على �لبحر �ملتو�صط. وقالت �إلهار�ر الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي: 

�إ�رش�ئيل... �ملخاطر �لبيئية �صديدة مبا  �إلغاء هذه �التفاقية، فلي�ص لها �أي ميزة لدولة  “يجب 
127

فيه �لكفاية”.

�أطلقت �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” حمادثات ثنائية للتو�صل �إىل �تفاقية �رش�كة �قت�صادية �صاملة   •

�لبينية  �لتجارة  قيمة  وبلغت  �لبلدين.  بني  و�ال�صتثمارية  �القت�صادية  �لعالقات  لتعميق 

952 مليون دوالر(، منذ �لتوقيع على  3.5 مليار�ت درهم )نحو  للبلدين خالل عام �أكرث من 

�لنفطية  �لتجارة �خلارجية غري  2020، وجتاوزت قيمة  �أيلول/ �صبتمب  �إبر�هيم” يف  “�تفاق 
من �الأوىل  �لت�صعة  �ل�صهور  خالل  دوالر(  مليون   789 )نحو  درهم  مليار   2.9 �لبلدين   بني 

128
�صنة 2021. وجرى �لتوقيع على �أكرث من 60 �تفاقية للتعاون �ال�صرت�تيجي بني �لبلدين.
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قال �ل�صفري �لرو�صي يف تل �أبيب �أناطويل فيكتوروف Anatoly Viktorov �إن بالده تعار�ص   •

�إير�ن. و�صدد �ل�صفري  “�إ�رش�ئيل” ودول �خلليج �صدّ  �إىل حلف بني  �إبر�هيم”  “�تفاق  حتويل 

�ملو�صوع  �إبقاء  “يحظر  �أنه  �الإ�رش�ئيلية )مكان(، على  �لعامة  �لبث  �لرو�صي، يف مقابلة لهيئة 

129
�لفل�صطيني جانباً”.

توما�ص- ليند�  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ل�صفرية  �أن  �لعبية  كان  ري�صت  قناة  ذكرت   •

�إز�ء  قلقها  عن  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  مع  لقائها  خالل  �أعربت،  غرينفيلد 

�مل�صتوطنني �صّد  بزيادة عنف  يتعلق  فيما  �لغربية، وب�صكل خا�ص  �ل�صفة  �الأمني يف  �لتوتر 

يف  �لبناء  ب�صاأن  قلقة  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  جانت�ص  توما�ص-غرينفيلد  و�أبلغت  �لفل�صطينيني. 

130
م�صتعمر�ت �ل�صفة.

االأربعاء، 2021/11/17

��صت�صهد عمر �إبر�هيم �أبو ع�صب )16 عاماً(، بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يف �لبلدة   •

من  �أفر�د�ً  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت  فيما  طعن،  عملية  تنفيذه  �إثر  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �لقدية 

131
عائلته.

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل ��صتقباله �ل�صفرية �الأمريكية لدى �الأمم   •

دويل  موؤمتر  ولعقد  لل�صالم،  �أيدينا  مند  “�أننا  �هلل،  ر�م  يف  توما�ص-غرينفيلد  ليند�  �ملتحدة 

�إىل �الأبد، ويف حال  لذلك، حتت رعاية �للجنة �لرباعية �لدولية، ولكن ال يكن بقاء �الحتالل 

طريق  عن  و�البتعاد  �ملوقعة،  لالتفاقيات  �لتنكر  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إ�رش�ر 

132
�ل�صالم فاإن لدينا خيار�ت، و�صنتخذ �إجر�ء�ت حتفظ حقوق �صعبنا وم�صاحله �لوطنية”.

نفى �لناطق با�صم �حلكومة �لفل�صطينية �إبر�هيم ملحم، يف ت�رشيح خا�ص لوكالة قد�ص بر�ص،   •

نية �ل�صلطة قطع رو�تب �أهايل �ل�صهد�ء و�الأ�رشى و�جلرحى. وكانت �صحيفة معاريف �لعبية 

باأن  هناك موؤ�رش�ت  “�إن  قوله:  فريج  عي�صاوي  �الإ�رش�ئيلي  �لدويل  �لتعاون  وزير  عن  نقلت 

133
�ل�صلطة �لفل�صطينية �صتتوقف عن دفع رو�تب �الأ�رشى وعائالتهم”.

�ملجحفة  �الإ�رش�ئيلية  و�القتطاعات  �خل�صومات  قيمة  �إن  ب�صارة  �صكري  �ملالية  وزير  قال   •

 من �ملقا�صة، و�لت�رشبات �ملالية يف ملفات متاطل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف ت�صويتها، تتجاوز

�ملالية، يف تقرير مايل �صامل عر�صه  2021. و�أو�صح وزير  1.4 مليار دوالر منذ بد�ية �صنة 

�أن  �أو�صلو؛  �لفل�صطيني، يف  على �ملانحني يف �جتماع جلنة تن�صيق �مل�صاعد�ت �لدولية لل�صعب 
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�خل�صومات �الإ�رش�ئيلية �جلائرة بذريعة �أنها تعادل ما يتمّ �رشفه من �حلكومة �لفل�صطينية 

�ملو�زنة،  عجز  من   %42 عن  وحدها  م�صوؤولة  و�الأ�رشى،  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  عو�ئل  الإعانة 

�لفل�صطينية حتى  �ملو�زنة  400 مليون دوالر. وقّدر ب�صارة عجز  و�لتي بلغت حتى تاريخه 

�أفرجت  حال  يف  دوالر  مليون   560 �إىل  لتنخف�ص  دوالر،  مليون   960 بـ   2021 �صنة  نهاية 

 
134

“�إ�رش�ئيل” عن �الأمو�ل �لتي �قتطعتها.

ب�صجن  باحلكم  و�لدفاع،  �الدعاء  بني  �صفقة  على  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  حمكمة  �صادقت   •

لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  بتمويل  د�نتها  بعدما  �صهر�ً   13 ملدة  ر�صماوي  خو�نا  �الإ�صبانية 

135
فل�صطني.

نقلت �الإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صادقت قبل �أيام على قر�ر   •

نقل �لدو�ئر و�ملكاتب �حلكومية �إىل مدينة �لقد�ص، و�صادقت على فر�ص عقوبات �قت�صادية 

�إىل  ��صتناد�ً  �لقر�ر جاء  �أن  �الإذ�عة  وذكرت  �لقر�ر.  �لتي ال تنفذ  �لوز�ر�ت  ومالية كبرية على 

قانونني �أ�صا�صيني وهما “قانون �أ�صا�ص �لقد�ص عا�صمة �إ�رش�ئيل” و“قانون �أ�صا�ص �حلكومة”، 

136
وكلَيهما ُيقّر�ن ب�صكل قاطع �أن على جميع �لدو�ئر �حلكومية �النتقال �إىل �لقد�ص.

�لتو�يل، مناور�ت ع�صكرية بالقرب من  �لثاين على  �الإ�رش�ئيلي، ولليوم  نفذ جي�ص �الحتالل   •

بيان  بح�صب  �الأ�صفل،  �جلليل  منطقة  يف  و��صع  ع�صكري  بتمرين  �ل�رشوع  متّ  كذلك  جنني، 

137
�صادر عن �ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

دولة  توقيع  عن  �ملريخي  �صعد  بن  �صلطان  �لقطرية  �خلارجية  لل�صوؤون  �لدولة  وزير  �أعلن   •
138

قطر التفاقيات مع م�رش، لتوريد �لوقود ومو�د �لبناء �الأ�صا�صية ل�صالح قطاع غزة.

وّقع �أكرث من 100 من جنوم وم�صاهري هوليوود على ر�صالة مفتوحة تندد بقر�ر “�إ�رش�ئيل”   •

ت�صنيف �صّت منظمات غري حكومية فل�صطينية كمنظمات �إرهابية. وت�صف �لر�صالة �خلطوة 

حقوق  عن  �لفل�صطينيني  �ملد�فعني  على  م�صبوق  وغري  �صامل  “هجوم  باأنها  �الإ�رش�ئيلية 

139
�الإن�صان”.

قال �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو� عدنان �أبو ح�صنة �إن “�أهم ما نتج عن �ملوؤمتر �لعام   •

للمانحني �لذي عقد يف بروك�صل �أنه �أحدث خطوة متقدمة جد�ً لالأمام يف مو�صوع �مل�صاعد�ت، 

من خالل �حل�صول على دعم متعدد �ل�صنو�ت”. و�أعلن �أبو ح�صنة �أن �ل�صويد تعهدت بتقدمي 

دعم مايل ثابت لل�صنو�ت �الأربع �لقادمة. وخالل �ملوؤمتر، �أعلنت �أي�صاً ثماين دول �أع�صاء عن 

�أو متجددة،  614 مليون دوالر، عب �تفاقيات متعددة �ل�صنو�ت جديدة  تبع �إجمايل تخطى 
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ولفرت�ت متتد من �صنتني �إىل خم�ص �صنو�ت. و�أ�صار �أبو ح�صنة �إىل �أن منظمته ح�صلت، خالل 

يقدر عجز  بقي  فيما  �لعام،  لهذ�  مو�زنتها  لدعم  دوالر،  مليون   38 على  بروك�صل،   موؤمتر 

140
بـ 60 مليوناً.

اخلمي�س، 2021/11/18

�ملفاو�صات ال�صرتد�د  لطاولة  “�لعودة  �إن  قال رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل   •

لقاء  خالل  م�صعل،  و�أو�صح  �الأوهام”.  خلف  بالرك�ص  يكون  ما  �أ�صبه  �لفل�صطيني،  �حلّق 

“�الحتالل  �لف�صل”، و�أن  �ل�صالم مل تنتج �صوى  “موؤمتر�ت  �أن  �أن �لرتكية،  �أن  مع قناة �صي 

�لفل�صطينيني  كل  م�صعل  ودعا  �مل�صار”.  هذ�  من  مكت�صب  �أي  �ل�صلطة  ينح  مل  �الإ�رش�ئيلي 

على  وجوده  الإنهاء  �الحتالل؛  �صّد  و�حد  �صف  يف  و�لوقوف  جانباً،  �خلالفات  “و�صع  �إىل 

�ملوحد  �لعربي  �ملوقف  “تتعار�ص مع  �الأخرية  �لتطبيع  �تفاقات  �أن  �أر�صهم”. وبنّي م�صعل 

�إنتاجه  و�إعادة  �الحتالل،  مع  �لتطبيع  التفاقات  “�لرتويج  و�أن  �لفل�صطينية”،  �لق�صية  �إز�ء 

141
ك�صديق يف �ملنطقة، لن يغري من �لو�قع �صيئاً”.

�ملركز  د�خل  ��صت�صهد  عاماً(   39( �لعمور  �صامي  �الأ�صري  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  قال   •
142

�لطبي �صوروكا Soroka Medical Center �الإ�رش�ئيلي نتيجة �الإهمال �لطبي.

�الإمار�ت  يف  �لقطاعات  من  وغريه  �لدفاع  قطاع  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  جمموعة  وقّعت   •

“�إيدج” و�رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية �تفاقاً لت�صميم �صفن ع�صكرية وجتارية غري 
�ملاأهولة �صتُ�صمم  )17M( غري  �أم   17 �إن �صفن  �ل�رشكتان، يف بيان م�صرتك،  ماأهولة. وقالت 

143
لتنفيذ عمليات �أمنية و�إز�لة �الألغام و�ال�صتطالع، �صمن �إمكانيات �أخرى.

�أقرت ما ت�صمى “جلنة �لتعليم” يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلية �إلز�م �ملد�ر�ص �لتابعة لوز�رة �لرتبية   •

للتالميذ  �لتعليمية  جوالتها  �صمن  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  باإدر�ج  �الإ�رش�ئيلية،  و�لتعليم 

يف  عقد  �لذي  �جتماعها  يف  �ملتطرفة  �لهيكل”  “جماعات  ت�صمى  ما  بتو�صيات  عمالً  �ليهود، 

144
2021/11/4 حتت عنو�ن م�صاعفة عدد �ملقتحمني لالأق�صى بع�رشة �أ�صعاف.

منذ   250 �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنون  �صنّها  �لتي  �جل�صدية  �العتد�ء�ت  عدد  و�صل   •

ب�صبب  �لرت�جع  من  �صيء  هناك  كان   2020 �صنة  )يف   2019 يف   100 بـ  مقارنة   ،2021 مطلع 

�أمني  �جتماع  يف  عر�صت  معطيات  بيّنت  ما  بح�صب   ،%150 بارتفاع  �أي  كورونا(،  جائحة 

هارئيل  عامو�ص  هاآرت�ص  ملوقع  �لع�صكري  �ملحلّل  ون�رشها   ،2021/11/18 يف  عُقد  �إ�رش�ئيلي 
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�الإ�رش�ئيلي �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أ�صدر  هاآرت�ص  وبح�صب   .2021/11/19  يف 

�لهجمات. كما  �أثناء هذه  يف  �لوقوف جانباً  للجنود بعدم  “تعليمات و��صحة”  �أفيف كوخايف 

 ،2021 �صنة  مطلع  منذ  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  قو�ت  وبني  �مل�صتوطنني  بني  مو�جهة   60 �صّجلت 

مقارنة بـ 50 يف �صنة 2019. و�ُصّجل 135 �عتد�ء بقذف �مل�صتوطنني �حلجارة على �لفل�صطينينّي 

145
منذ مطلع �صنة 2021، مقارنة ب�صنة 2019.

و�صل �لزوجان �الإ�رش�ئيليان، �للذ�ن متّ �عتقالهما يف �إ�صطنبول لال�صتباه بتورطهما باأن�صطة   •

جت�ص�ص بعد ت�صويرهما ق�رش �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �إىل مطار بن جوريون، 

بعدما �أفرجت �ل�صلطات �لرتكية عنهما. و�أفاد بيان م�صرتك ملكتب رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

�أنه مّت �الإفر�ج عن �لزوجني �الإ�رش�ئيليني، بعد  نفتايل بينيت، ووزير �خلارجية، يائري البيد، 

جهود م�صرتكة �أمام �ل�صلطات �لرتكية. و�صكر �لبيان �الإ�رش�ئيلي �لرئي�ص �أردوغان و�حلكومة 

و�أجرى  �لق�صية.  و�نتهاء  �رش�حهما  �إطالق  �إىل  �أف�صى  �لذي  �مل�صرتك  �لتعاون  على  �لرتكية 

بينيت �ت�صاالً باأردوغان، يف �أول �ت�صال من نوعه بني رئي�ص حكومة �إ�رش�ئيلي و�أردوغان منذ 

�صنة 2013. و�صكر بينيت �أردوغان على “تدخله �ل�صخ�صي” يف �إعادة �لزوجني �الإ�رش�ئيليني. 

وبح�صب موقع و�ال �لعبي تطرّق �أردوغان �إىل �لق�صية �لفل�صطينية، لكّن بينيت مل يعّقب على 

146
�ملو�صوع.

�لتعليم  “�إ�رش�ئيل”؛ ت�صمل جماالت  �لتعليمية مع  �ل�صوؤون  وقّعت �الإمار�ت مذكرة تفاهم يف   •
147

�لعام، و�لعايل، و�لتقني، و�ملهني بجانب تعزيز تبادل �لزيار�ت �الأكاديية و�لطالبية.

م�رشوع  �لثانية،  �للجنة  و�ملالية؛  �القت�صادية  بامل�صائل  �ملعنية  �ملتحدة  �الأمم  جلنة  �عتمدت   •

�لقر�ر �ملعنَون “�ل�صيادة �لد�ئمة لل�صعب �لفل�صطيني يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها 

�لطبيعية”.  مو�ردهم  على  �ملحتل  �ل�صوري  �جلوالن  يف  �لعرب  ولل�صكان  �ل�رشقية،  �لقد�ص 

وكند�،  و“�إ�رش�ئيل”،  )�أمريكا،  دول   7 عار�صته  فيما  �صوتاً،   157 �لقر�ر  ل�صالح  و�صوّت 

148
وناورو، وميكرونيزيا، وجزر �ملار�صال وباالو(، و�متنعت 14 دولة عن �لت�صويت.

�جتماع  عقب  �أو�صلو،  يف  �جتماعاً  �الأو�صط  بال�رشق  �ملعنية  �لرباعية  �للجنة  مبعوثو  عقد   •

للجنة �الت�صال �خلا�صة مب�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني. ورحب مبعوثو �للجنة، يف بيان لهم، 

“�إ�رش�ئيل” للتو��صل مع �ل�صلطة �لفل�صطينية وللم�صاعدة يف �الأزمة  �أعلنتها  باخلطو�ت �لتي 

�ملالية. غري �أنهم عبو� عن “قلق بالغ” من “�لتطور�ت يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص وقطاع غزة، 

مبا يف ذلك �أعمال �لعنف �مل�صتمرة يف �ل�صفة �لغربية، و�مل�صي قدماً يف بناء وحد�ت ��صتيطانية 



554

اليوميات الفل�سطينية

جديدة، و�الأزمة �ملالية �لتي ال يكن حتّملها د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتهديد�ت بالعنف 

149
من قطاع غزة”.

قالت م�صادر فل�صطينية مطلعة �إن �ملقاومة �لفل�صطينية نفذت جتربة �صاروخية جديدة جتاه   •

بحر قطاع غزة. وقالت و�صائل �إعالم عبية �أن “حمـا�ص �أطلقت خالل �لن�صف �صاعة �ملا�صية 

�صاروخني جتريبيني من قطاع غزة نحو �لبحر يف �إطار حت�صني قدر�تها �لع�صكرية، ور�صد 

160 �صاروخاً جتريبياً، و360 �صاروخاً  ]2020[ �إطالق  �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لعام �ملا�صي 

150
مماثالً بعامي 2018 و2019”.

لالأمن  “مت�صاوية”  �إجر�ء�ت  نحو  �لدفع  �لتز�مها  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  �أعلنت   •

و�حلرية لكل من �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني مبا يكفل “�لتقدم نحو حّل �لدولتني �ملتفاو�ص 

عليه”، موؤكدة �أنها �صتعمل مع �لطرفني لهذه �لغاية. و�أفادت وز�رة �خلارجية �الأمريكية، يف 

لدعم  �لدويل  للمجتمع  مهمة  “فر�صة  ُتعّد  ع�صو�ً   15 ت�صم  �لتي  �الت�صال  جلنة  �أن  بيان، 

151
�لتنمية �القت�صادية للفل�صطينيني، مع �لرتكيز على حت�صني �لو�صع يف غزة”.

 Justin Bieber �أمريكي على عري�صة تطالب �ملغنّي �لكندي جا�صنت بيب  �آالف   4 وقّع نحو   •

باإلغاء حفله �ملقرر �أن يحيه يف “�إ�رش�ئيل” يف 2022/10/13. وتقدمت بالعري�صة منظمة كود 

Code Pink: Women for Peace �الأمريكية ملطالبة بيب مبا  بينك: ن�صاء من �أجل �ل�صالم 

قالت �إنه ��صتجابة لند�ء �ملجتمع �ملدين �لفل�صطيني ملقاطعة “�إ�رش�ئيل”، و�صحب �ال�صتثمار�ت 

152
منها، وفر�ص عقوبات عليها.

اجلمعة، 2021/11/19

حما�ص،  حركة  حظر  �صيتّم  �أنه   Priti Patel باتيل  بريتي  �لبيطانية  �لد�خلية  وزيرة  �أعلنت   •

وت�صنيفها كـ“منظمة �إرهابية”. و�أ�صافت باتيل �أن �أي �صخ�ص يوؤيد �حلركة “ب�صكل متهور”، 

�أو يرتب �جتماعات لدعمها، �أو يدعو �لنا�ص لتاأييدها، �أو يكون ع�صو�ً فيها، �صيو�جه عقوبة 

بال�صجن ع�رش �صنو�ت، مبوجب �لقو�نني �جلديدة، �لتي �صيتمّ �صنّها يف �لبملان. وتابعت باتيل 

�أن �خلطوة �صرت�ِصل “ر�صالة قوية للغاية الأي فرد، يفكر يف �أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل 

�ليهودي. حما�ص معادية  “�إنها خطوة مهمة، ال �صيّما بالن�صبة للمجتمع  حما�ص”. وتابعت: 

لل�صامية ب�صكل �أ�صا�صي وم�صعور”. وتابعت �لوزيرة: “�صتدعم تلك �خلطوة �لق�صية �صّد �أي 

�صخ�ص يلوح بعلم حما�ص يف �ململكة �ملتحدة، وهو عمل يجعل �ل�صعب �ليهودي ي�صعر بعدم 

153
�الأمان”.
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د�نت حركة حما�ص �إعالن وزيرة �لد�خلية �لبيطانية بريتي باتيل ت�صنيف حما�ص “تنظيماً   •

“�إننا ندعو كل قوى �صعبنا وف�صائله �حلية  �إرهابياً”. وقالت �حلركة، يف ت�رشيح �صحفي: 

�إد�نة هذ� �لقر�ر،  �إىل  و�ملنا�رشين لق�صية �صعبنا �لعادلة، يف بريطانيا خا�صة و�أوروبا عامة، 

و�عتباره ��صتمر�ر�ً للعدو�ن على �صعبنا وحقوقه �لثابتة، و�لذي بد�أ منذ �أكرث من مائة عام”. 

�ل�صهيوين،  و�مل�رشوع  للرو�ية  �الرتهان  عن  تتوقف  �أن  “بريطانيا  حما�ص  حركة  ودعت 

�أجل �حلرية  و�أن ت�صارع للتكفري عن خطيئتها بحقّ �صعبنا يف وعد بلفور، بدعم ن�صاله من 

نحو  طريقه  يف  ما�صٍ  �لفل�صطيني،  “�صعبنا  �أن  �إىل  حما�ص  و�أ�صارت  و�لعودة”.  و�ال�صتقالل 

و�أقرب مما  �أهد�فنا  �أننا �صنحقق  و�أننا متيقنون  �لت�صحيات...  بلغت  و�لعودة، مهما  �حلرية 

154
يتوقع �لكثريون”.

ت�صنيف  باتيل  بريتي  �لبيطانية  �لد�خلية  وزيرة  �إعالن  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  د�نت   •

�ل�صعب  “عد�ئي وظامل، ي�ّص  باأنه  لها،  �إرهابياً”، وو�صفته، يف بيان  “تنظيماً  حركة حما�ص 

�لفل�صطيني ون�صاله �مل�رشوع من �أجل �حلرية و��صتعادة �أر�صه وحقوقه”، موؤكدة �أن �ملقاومة 

155
حّق م�رشوع لل�صعب �لفل�صطيني.

�لد�خلية �لبيطانية بريتي باتيل  �إعالن وزيرة  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني  ��صتنكرت �جلبهة   •

�أنه  ر�أت  �إذ  عنه،  بالعدول  بريطانيا  وطالبت  �إرهابياً”،  “تنظيماً  حما�ص  حركة  ت�صنيف 

ي�صتهدف �ملقاومة �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني. ومن جانبها، حذرت �جلبهة �لديوقر�طية 

جديد  و��صتهتار  “��صتخفاف  �أنه  ور�أت  �لبيطاين،  �لقر�ر  تد�عيات  من  فل�صطني  لتحرير 

156
وو��صح ملبادئ �لقانون �لدويل و�متد�د لذ�ت �ل�صيا�صات �لتي �أنتجت وعد بلفور”.

وزر�ء  مع  عقدتها  �لتي  �ملكثفة  �جتماعاتها  فحوى  عن  �ملتطرفة  �لهيكل”  “جماعات  ك�صفت   •

وقياد�ت يف �الئتالف �حلاكم �الإ�رش�ئيلي. ون�رشت تفا�صيل ما ناق�صته خالل لقاء ت�صاوري 

و�ملنظمات،  �جلمعيات  هذه  وقالت  كاهان.  ماتان  �لدينية،  �ل�صوؤون  وزير  مع  مو�صع 

ني�صاين توم  ومديرها  �ملتطرفة   Beyadenu بيدينو  منظمة  �إن  �الإلكرتوين،  موقعها   على 

خالل  لليهود  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  فتح  �أبرزها  كان  مقرتحات  عر�صاً   ،Tom Nisani

�لعبي”  �لف�صح  بـ“عيد  �ملتطرفني  الحتفال  يّهد  ما  يوم،  �أي  يف  �إغالق  دون  رم�صان 

ووعد  ذلك  تفّهم  �لوزير  �إن  وقالت  �لقادم.  رم�صان  �صهر  من  �لثالث  �الأ�صبوع  يف  باالأق�صى 

157
بدر��صته مع �أقطاب حتالفه و�ال�صتجابة للطلب.
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يز�ل  ما  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إن  �ل�صهد�ء  جثامني  ال�صرتد�د  �لوطنية  �حلملة  قالت   •

باالإ�صافة  ،2016 �صنة  يف  �ل�صهد�ء  جثامني  �حتجاز  �صيا�صة  عودة  منذ  �صهيد�ً،   90  يحتجز 
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“مقابر �الأرقام”. 254 �صهيد�ً يف  لـ 

�جلي�ص  يف  �جلهات  جميع  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  طالب   •

جد�ً  و��صع  ��صتهد�ف  �أجل  من  و�صديد  و��صع  لهجوم  خطة  بو�صع  و�ل�صاباك  �الإ�رش�ئيلي 

�لقذ�ئف �ل�صاروخية بحوزة حركتَي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. ونقل موقع و�ال  ملخزون 

�لعبي �الإلكرتوين عن م�صادر يف �صعبة �لعمليات يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، قولها �إنه مبوجب 

تعليمات كوخايف يفرت�ص بخطة هجومية كهذه �أن تقل�ص ب�صكل كبري جد�ً قدر�ت �حلركتنَي 

�لفل�صطينيتني الإطالق قذ�ئف �صاروخية �إىل �أي مدى يف “�إ�رش�ئيل” وبحجم كبري، منذ �ملر�حل 

159
�الأوىل لعدو�ن �إ�رش�ئيلي جديد على غزة.

�إقناع  �ل�صعب  من  �أنه  “ثبت  �إنه  لها  بيان  يف  �إفريقيا  جنوب  يف  و�لفنون  �لثقافة  وز�رة  قالت   •

حدث  يف  بامل�صاركة  قر�رهم  يف  �لنظر  باإعادة  �إفريقيا  جنوب  جمال  ملكة  م�صابقة  منظمي 

دعمها  “ت�صحب  �حلكومة  فاإن  ذلك  على  بناء  �أنه  م�صيفة  �إ�رش�ئيل”،  يف  �لكون  جمال  ملكة 

�إثر تعنت �ملنظمني وجتاهل �لن�صائح”. و�أو�صحت �لناطقة با�صم �لوز�رة م�صي�صيبا كومالو 

Masechaba Khumalo �أن “�لفظائع �لتي �رتكبتها �إ�رش�ئيل �صّد �لفل�صطينيني موثقة جيد�ً، 

نف�صها  تربط  �أن  �إفريقيا،  جنوب  ل�صعب  �ل�رشعي  �ملمثل  ب�صفتها  �حلكومة،  ت�صتطيع  وال 

160
ب�صمري حي بهذه �جلر�ئم”.

ك�صفت م�صادر م�رشية خا�صة لـ“�لعربي �جلديد”، �أن من بني �مللفات �لتي مّت بحثها خالل   •

�لقاهرة،  �مل�رشية  �لعا�صمة  �إىل  �مل�صتوى  رفيع  �أمني  �إ�رش�ئيلي  وفد  بها  قام  �لتي  �لزيارة 

�جلانبني  بني  �ملوّقعة  �ل�صالم”  “�تفاقية  على  جديدة  تعديالت  �إدخال   ،2021/11/15 �الإثنني 

بتعزيز  �صمح  �أخري�ً  عليها؛  تعديل  �إدخال  بعد  وذلك   ،1979 �صنة  يف  و�مل�رشي،  �الإ�رش�ئيلي 

161
وجود قو�ت �الأمن �مل�رشية يف �ملنطقة �حلدودية يف رفح.

ال�صبت، 2021/11/20

�ل�صلطة  �إن   ،24 وطن  لوكالة  �صحفية  مد�خلة  يف  �لرجوب،  �أكرم  �للو�ء  جنني  حمافظ  قال   •

�لفل�صطينية قررت �لبدء بحملة �أمنية يف مدينة جنني، ولن ت�صمح بوجود �ل�صالح �لذي ي�صمى 

ب�صالح �ملقاومة، الأن هذ� �ل�صالح ي�رّش بالعالقة مع “�إ�رش�ئيل”. و�أ�صاف �لرجوب �أن ما جرى 
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يف جنني من حملة �عتقاالت هي بد�ية للمنظومة �الأمنية �جلديدة �لتي ت�صكلت بعد �لتغري�ت 

نعرتف  وال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صالح  �صوى  جنني  يف  �رشعي  �صالح  “ال  وتابع:  �الأخرية. 

بغري ذلك”، م�صيفاً �أن �لتن�صيق �الأمني مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي م�صتمر ويتطور، و�لتغري�ت 

162
�الأخرية لقيادة �الأجهزة �الأمنية يف جنني كانت �صمن خطة تطوير �لعمل بني �جلانبني.

“منظمة  حما�ص  بت�صنيف  �لبيطانية  �لد�خلية  قر�ر  �لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  رف�صت   •

�إن  عنها،  �صدر  بيان  يف  �خلارجية،  وقالت  �الإ�رش�ئيلي.  لل�صغط  ر�صوخاً  وعّدته  �إرهابية”، 

�أ�صكال  الأب�صع  يتعر�ص  �لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  مبر  غري  “�عتد�ء  �لبيطاين  �لقر�ر 

“�أن  �لوز�رة  و�أكدت  �مل�صوؤوم”.  بلفور  وعد  له  �أ�ص�ص  �لذي  �لتاريخي،  و�لظلم  �الحتالل 

يف  و�لعقبات  �ل�صالم  حتقيق  فر�ص  �أمام  �لعر�قيل  و�صعت  �لقر�ر  بهذ�  �لبيطانية  �حلكومة 

طريق �جلهود �ملبذولة لتثبيت �لتهدئة و�إعادة �إعمار قطاع غزة”. وطالبت �خلارجية �حلكومة 

�لبيطانية �لتوقف عن �صيا�صة �لكيل مبكيالني، و�الزدو�جية يف �ملعايري، و�لرت�جع �لفوري 

163
عن هذ� �لقر�ر.

حما�ص ت�صنيف  �صيا�صة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   • 

�الأطر�ف  من  �لكثري  �إن  هنية  وقال  فا�صلة.  �صيا�صة  وعزلها  حما�رشتها  �أو  �إرهابية،  كحركة 

�إذ� مّت جتاوز حما�ص. و�أبدى هنية ��صتعد�د  �أنه ال حلول للق�صية �لفل�صطينية  �لدولية عّبت 

�لكيان  عد�  ما  �لعامل  يف  دولة  �أي  مع  حو�ر  �أي  لفتح  ممانعتها  وعدم  وجاهزيتها  حما�ص 

�ل�صهيوين. ويف ملف �مل�صاحلة، �أكد هنية �أن �حلركة قدمت موؤخر�ً روؤية مكتوبة للم�صاحلة 

حما�ص  روؤية  �أن  مو�صحاً  منهم،  بطلب  �مل�رشية  �ملخابر�ت  جهاز  يف  �الإخوة  �إىل  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية، بحيث يكون هناك جمل�ص قيادي و�حد  �لقيادة  �إعادة ت�صكيل  توؤكد  للم�صاحلة 

164
لل�صعب �لفل�صطيني متمثل مبنظمة �لتحرير.

طفالً   77 قتلت  “�إ�رش�ئيل”  �إن  فل�صطني  فرع   – �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  قالت   •

بيان  يف  وجاء  �صنوياً.  طفل  و700   500 بني  ع�صكرياً  وحتاكم   ،2021 �صنة  خالل  فل�صطينياً 

للحركة، مبنا�صبة يوم �لطفل �لعاملي، �أنه “منذ عام 2000 وحتى �ليوم، قتلت قو�ت �الحتالل 

“�إ�رش�ئيل”  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  وقال  فل�صطيني”.  طفل   2,200 نحو  �الإ�رش�ئيلي 

يز�ل  ما  حني  يف  �أغلبهم،  عن  �أفرج   ،2021 �صنة  بد�ية  منذ  فل�صطينياً،  طفالً   1,149 �عتقلت 

15 طفالً  “�إ�رش�ئيل” قتلت  �أن  �أرقام فل�صطينية ر�صمية  160 منهم رهن �العتقال. و�أظهرت 

بالق�صف  �لذين قتلتهم  �الأطفال  2021 )ال ي�صمل ذلك  بالر�صا�ص منذ بد�ية �صنة  فل�صطينياً 
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يف قطاع غزة(، و�عتقلت 1,194 حتّى نهاية �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021. وقالت وز�رة 

�قتحام  عمليات  خالل  �الأطفال  ت�صتهدف  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينية  و�لتعليم  �لرتبية 

ملنازل ذويهم، ومد�ر�صهم، حيث نفذت �أكرث من 100 هجوم على �ملد�ر�ص خالل �صنة 2021؛ 

و�قتحام  و�ملطاطي،  �حلي،  و�لر�صا�ص  للدموع،  �مل�صيل  �لغاز  قنابل  �إطالق  بني  ما  تنوعت 

165
�ملد�ر�ص، من قبل جنود �الحتالل وم�صتوطنيه.

“�إ�رش�ئيل” �صتوّقع �لعام �ملقبل  �إن  قال وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي عي�صاوي فريج   •

هيئة  عنه  نقلت  ما  بح�صب  فريج،  و�أ�صاف  �إ�صافية.  عربية  دول  مع  تطبيع  �تفاقيات  على 

�أن هناك  �إىل  �لنظر  �إن �لكثري من دول �جلو�ر ترغب يف ذلك، الفتاً  �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 

166
“�ت�صاالت على نار هادئة جتري مع معظم بلد�ن �ملنطقة”.

االأحد، 2021/11/21

�أربعة، بينهم ثالثة من جنوده، يف عملية  �الإ�رش�ئيلي مقتل م�صتوطن و�إ�صابة  �أعلن �جلي�ص   •

�لعملية  حما�ص  حركة  تبنّت  وقد  �ملحتلة.  بالقد�ص  �لقدية  �لبلدة  يف  فل�صطيني  مهاجم  نّفذها 

�لعملية حتمل  �أن  �أبو �صخيدم، م�صددة، يف بيان لها، على  �ل�صهيد فادي  �إن منفذها هو  قائلة 

167
ر�صالة حتذير للعدو لوقف �عتد�ء�ته على �الأر�ص و�ملقد�صات.

تغريدة  خالل  عبا�ص،  من�صور  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  رئي�ص  قال   •

يف  معاً  للعي�ص  و�ل�صعي  �لعنف  �أ�صكال  من  �صكل  �أي  جتنب  �إىل  دعونا  “لطاملا  تويرت:  عب  له 

�صالم و�أمن وت�صامح”. وكانت ع�صو �لكني�صت عن حزب �لعمل �إبت�صام مر�عنة د�نت �لعملية 

�لتي وقعت يف �لقد�ص و�أدت �إىل مقتل م�صتوطن، وو�صفتها بـ“�حلقرية”، فيما �أ�صاد �لليكود 

168
مبوقفها وطالب حينها من�صور عبا�ص باإد�نة �لعملية.

�لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  وقالت  جنني.  خميم  يف  �أمنية  حملة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بد�أت   •

�إن �لعملية تنطلق يف ظّل رغبة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف  �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( 

�إعادة �صيطرتها على �ملخيم، ال �صيّما بعد ظهور �لعديد من م�صلحي حركة حما�ص يف جنازة 

�أحد م�صوؤويل �حلركة موؤخر�ً يف جنني، �مل�صهد �لذي تعتزم �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صع حّد له. 

وقال حمافظ جنني �أكرم �لرجوب، يف بيان له، دون �أن ي�صري �إىل وجود هذه �حلملة: “�إن �أبناء 

�ملوؤ�ص�صة �الأمنية كافة، يبذلون جهود�ً كبرية يف حفظ �الأمن و�لنظام و�إر�صاء �صيادة �لقانون 

169
كمبد�أ عام و�أ�صيل يحتكم �إليه �جلميع �أفر�د�ً وموؤ�ص�صات”.
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د�نت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �لقر�ر �لبيطاين باعتبار حركة حما�ص “منظمة �إرهابية”،   •

�لفل�صطيني ومقاومته. جاء ذلك يف  �ل�صعب  على  �صافر�ً  �صيا�صياً وعدو�ناً  �إياه قر�ر�ً  معتبة 

موؤمتر �صحفي عقدته �لف�صائل مبقر حركة �الأحر�ر غرب مدينة غزة، ب�صاأن �لقر�ر �لبيطاين 

170
�صّد حما�ص.

د�ن 75 نائباً يف �لبملان �الأردين �لقر�ر �لبيطاين �لذي عّد حركة حما�ص “منظمة �إرهابية”.   •

يثل  �لبيطاين  �لقر�ر  �أن  عطية،  خليل  �لنائب  تبناها  مذكرة  على  �ملوقعون  �لنو�ب  و�أكد 

171
“عدو�ناً على �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة �لعربية”.

نقل موقع �صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل” �أن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي لعب دور�ً حمورياً يف   •

دفع بريطانيا لل�رشوع يف ��صت�صد�ر قر�ر ي�صنف حركة حما�ص “منظمة �إرهابية”. وح�صب 

عن  بريطانيا  يف  لنظر�ئهم  معلومات  قدمو�  �الإ�رش�ئيلية  باملخابر�ت  م�صوؤولني  فاإن  �ملوقع، 

172
�صخ�صيات مهمة يف حما�ص، وعن �آليات تتبعها �حلركة يف جمع �لتمويل.

قام،  بار  رونني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  رئي�ص  �أن  �ليوم”،  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  �أفادت   •
173

موؤخر�ً، بزيارة �رشية �إىل �الأردن، وذلك بعد زيارتَني قام بهما �إىل �لقاهرة ور�م �هلل.

ميز�نية  زيادة  يعتزم  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت   •

�لهجومية،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قدر�ت  “وتطوير  متطورة  �صو�ريخ  �رش�ء  بهدف  �لدفاع 

خا�صة يف جمال �ل�صو�ريخ و�لذخائر �لدقيقة ل�صالح �جلو”. ويبلغ حجم ميز�نية �لدفاع �لتي 

�صادقت عليها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 57.8 مليار �صيكل )نحو 18.6 مليار دوالر(، �إىل جانب 

م�صاعد�ت �أمريكية �صنوية بقيمة 3.8 مليار�ت دوالر. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن جزء�ً كبري�ً 

“�لد�ئرة  يف  حلرب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ��صتعد�د�ت  لتح�صني  ر�صدها  متّ  �لدفاع  ميز�نية  من 

174
�لثالثة”، �أي �صدّ �إير�ن، وال�صتكمال �حتياطي �لذخرية لديه.

�الأخرية،  �ل�صنة  خالل  �جلي�ص  معاقي  �أعد�د  عن  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  ن�رشت   •

 12 وذلك مبنا�صبة يوم تكرمي م�صابي �جلي�ص ومت�رشري �لعمليات �لعد�ئية. وذكرت �لقناة 

خالل  كمعاقني  عنهم  علن 
ُ
�أ ع�صكرياً  وم�صتخدماً  و�صابطاً  جندياً   1,716 �أن  �لعبية  �لعامة 

�ل�صنة �حلالية، منهم 747 مّت ت�صنيفهم كم�صابني ب�صدمات نف�صية. وذكرت �أنه مّت �العرت�ف 

بـ 97% من �حلاالت �ملقدمة للق�صم ك�صدمات نف�صية �إىل �الأبد، عقب �لتعر�ص الأو�صاع معقدة 

175
�صو�ءً باأحد�ث د�خلية لدى �جلي�ص �أم بجبهة �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.
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االإثنني، 2021/11/22

وقّع �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف دبي �إعالن نو�يا للتعاون يف �إنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية   •

وحتلية �ملياه، على �أن تبد�أ در��صات جدوى �مل�رشوع يف �صنة 2022. و�صت�صارك �الإمار�ت يف 

متويل �لتعاون، بينما رعت �لواليات �ملتحدة توقيع �الإعالن. وتن�ّص �التفاقية على �أن يعمل 

على  �صتعمل  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  ل�صالح  �ل�صم�صية  �لطاقة  من  �لكهرباء  توليد  على  �الأردن 

حتلية �ملياه ل�صالح �الأردن. و�أعلن �الأردن �أن �تفاق �لطاقة مع “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت مرهون 

176
 من �ملياه �صنوياً لتخفيف �أزمة نق�ص �ملياه يف �ململكة.

3
بح�صوله على 200 مليون م

�أ�صدرت حمكمة �لعدل �لعليا �لفل�صطينية قر�ر�ً يق�صي باإلغاء وقف �رشف �لرو�تب �لتقاعدية   •

لـ 28 نائباً من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة حما�ص، 

177
بعد قبول �ملحكمة �لطعن �ملقدم من حمامي �أولئك �لنو�ب.

�أنهت حمكمة ق�صايا �نتخاب �لهيئات �ملحلية �لنظر يف �لطعون �لتي ُقدمت �إليها، �صّد قر�ر�ت   •

�للجنة برف�ص تر�صح قو�ئم ومر�صحني للمرحلة �الأوىل، من �النتخابات �ملحلية 2021. وتلقت 

178
�ملحكمة خالل �لفرتة �لقانونية 13 طعناً.

ك�صف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه �عتقل، بالتن�صيق مع قو�ت جي�ص �الحتالل و�ل�رشطة،   •

 خاليا تابعة حلركة حما�ص �لتي ن�صطت يف �ل�صفة �لغربية، وزعم �أن �خلاليا �صمت �أكرث من

�ل�صاباك، يف بيانه، فاإن �حلديث يدور عما و�صفه  �أوردها  �لتي  50 �صخ�صاً. ووفقاً للمز�عم 

بـ“بنية حتتية �إرهابية كبرية تابعة حلما�ص يف �ل�صفة �لغربية قادها �صالح �لعاروري، خططت 

من  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال  �إ�رش�ئيل”.  د�خل  تفجريية  عمليات  لتنفيذ 

قوة  ذ�ت  كبوؤرة  لغزة  م�صابه  ومنوذج  حالة  �إىل  �ل�صفة  لتحويل  ت�صعى  حما�ص  �إن  جهته، 

م�صلحة، م�صدد�ً على �أن “�إ�رش�ئيل” لن ت�صمح حلما�ص بتحقيق جهودها، وب�صكل خا�ص �أن 

يكون لها موطئ قدم �رشقي �لقد�ص. وقال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد �إنه يجب 

�أنها كانت تتلقى  �لك�صف عن خلية للحركة، بدعوى  �إ�صطنبول بعد  �إغالق مكاتب حما�ص يف 

179
تعليمات من قيادة حما�ص يف تركيا.

�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �الأوىل، على م�رشوع قانون يقيّد مدة   •
180

حكم رئي�ص �حلكومة بثماين �صنو�ت متتاليات.

العتقاله  رف�صاً  يوماً   131 ��صتمر  �لذي  �لطعام  عن  �إ�رش�به  �لف�صفو�ص  كايد  �الأ�صري  علّق   •

�الإد�ري، بعد �تفاق مع �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يق�صي باالإفر�ج عنه يف 2021/12/14. 
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ويف وقت �صابق، علّق �الأ�صري عياد �لهريي �إ�رش�به �ملفتوح عن �لّطعام بعد �تفاق مع �صلطات 

181
�الحتالل يق�صي بتحديد �صقف �عتقاله �الإد�ري، بحيث يفرج عنه يف 2022/3/4.

ك�صف �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يف تقرير �إح�صائي حمل عنو�ن “نتائج م�رشوع   •

فاأكرث( �لذين تعاملو� مع  �أن ن�صبة �الأفر�د )18 عاماً  �إىل �لعد�لة”،  �لقانون و�لو�صول  �صيادة 

بن�صبة  �لع�صائري  �لق�صاء  نظام  تالها   ،%72 بلغت  �أد�ئها  عن  و�لر��صني  �ل�رشعية  �ملحاكم 

63%، ومن ثّم �لنيابة �لعامة بن�صبة ر�صا 60%، فيما كانت ن�صبة �لر�صا عن �ل�رشطة %54 

182
وعن �أد�ء �ملحاكم �لنظامية %51.

�أكد بطل �جلودو �جلز�ئري فتحي نورين، �لذي �أعلن �عتز�له �للعب نهائياً عقب �إ�رش�ر �للجنة   •

�الأوملبية على �إيقافه 10 �أعو�م بعد �ن�صحابه �أمام العب �إ�رش�ئيلي يف �أوملبياد طوكيو �الأخري، 

– فل�صطني”. وقال نورين، يف حو�ر خا�ص  “مد�فعاً ومنا�رش�ً لق�صيته �ملركزية  �أنه �صيبقى 

عن  روحي  خرجت  ولو  �صنة،   100 عاقبوين  ولو  فعلت،  ما  على  �أندم  “لن  �صهاب:  بوكالة 

ج�صدي، فهذه ق�صيتنا، ق�صية مبادئ و�رشف، و�صاأبقى �أد�فع عن �لق�صايا �لعادلة وق�صية 

حما�ص  حركة  مع  عربي  �صعبي  ت�صامن  حالة  �أو�صع  �إىل  �جلز�ئري  �لبطل  ودعا  فل�صطني”. 

183
وكتائب �لق�صام.

الثالثاء، 2021/11/23

4 عمار�ت مبنية  �الأقل موزعة يف  �صكنية على  11 وحدة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  هدمت قو�ت   •

بلدتي د�ر �صالح �رشق �لعن�رشي، يف منطقة و�دي �حلم�ص، بني  �لف�صل   على طريَف جد�ر 

184
بيت حلم و�صور باهر بالقد�ص �ملحتلة.

�أكدت ف�صائل �لعمل �لوطني و�الإ�صالمي �أّن تطبيق �لقر�ر �لبيطاين بت�صنيف حركة حما�ص   •

“جرية حقيقية وخطيئة �صيا�صية وقانونية و�أخالقية تقوم بها  “منظمة �إرهابية” �صيكون 
�لظروف  وتهيئة  فل�صطني،  ��صتعمار  ثّم  بلفور  وعد  باإ�صد�ر  �الأوىل  جريتها  بعد  بريطانيا 

لقيام �لكيان �ل�صهيوين”. جاء ذلك يف �لبيان �خلتامي للموؤمتر �لوطني �ل�صعبي �جلامع �لذي 

عقدته �لف�صائل حتت عنو�ن “�ملقاومة حّق م�صـروع.. �الحتالل هو �الإرهاب”، يف قطاع غزة؛ 

رف�صاً و��صــتنكار�ً لقر�ر �حلكومة �لبيطانية عدَّ حما�ص “منظمة �إرهابية”، بح�صور �لقوى 

و�لع�صائر،  و�لوجهاء،  �الأهلي،  و�ملجتمع  �ل�صعبية،  و�لفعاليات  كافة،  و�الإ�صــالمية  �لوطنية 

حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  و�أعلن  و�لنقابية.  و�لن�صوية  �ل�صبابية  و�لهيئات  و�لعلماء، 
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زكريا معمر، خالل �ملوؤمتر، �أن �حلركة �تخذت جملة من �الإجر�ء�ت �ل�صيا�صية و�لقانونية يف 

185
�لد�خل و�خلارج، ملو�جهة �لقر�ر �لبيطاين.

وهما �لطعام،  عن  م�رشبني  ز�ال  ما  �أ�صرَيين  �أن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أكدت   • 
186

ه�صام �أبو هو��ص 99 يوماً، و�الأ�صري لوؤي �الأ�صقر 44 يوماً.

�أجرى �لرئي�ص فالديري بوتني جولة حمادثات مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص،   •

�لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صوية  �لثابت من  “موقف مو�صكو  �أن  �للقاء،  و�أعلن بوتني يف م�صتهل 

�أقوله هو �أن موقف رو�صيا من �مل�صار  �أن  �أود  “�أهم ما  �أن  مل يتغري”. وخاطب �صيفه موؤكد�ً 

�لفل�صطيني يف �لت�صوية مل يتغري. يجب حّل �مل�صكلة �لفل�صطينية وفق �لقر�ر�ت �ل�صابقة ملجل�ص 

�الأمن �لدويل. على �أ�صا�ص عادل ير�عي م�صالح �جلميع”. وتعهد �لرئي�ص �لرو�صي بـ“مو��صلة 

187
�لعمل من �أجل حتقيق هذ� �لهدف مهما كان ذلك �صعباً”.

�أعلنت �رشكة �آبل Apple عن تقدمي دعوى ق�صائية �صّد �رشكة �أن �أ�ص �أو �الإ�رش�ئيلية، وذلك   •

ال�صتهد�ف هو�تف م�صتخدميها بو��صطة برنامج بيجا�صو�ص للتج�ّص�ص �لذي تنتجه �ل�رشكة 

فيما  جت�ّص�ص،  ف�صيحة  يف  لتورطها  �ل�رشكة  حما�صبة  ينبغي  �أنه  على  م�صددة  �الإ�رش�ئيلية، 

ك�صفت �آبل عن تقنيات ��صتخدمتها �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية يف �خرت�ق �أجهزة �ل�صحايا. و�أكدت 

�الإ�رش�ئيلية تك�صف عن معلومات جديدة حول كيفية و�صول  �ل�رشكة  �لدعوى على  �أن  �آبل 

188
برنامج بيجا�صو�ص الأجهزة م�صتخدميها.

�ملقدمة  �جلن�صية  باجلر�ئم  �خلا�صة  �التهام  لو�ئح  عدد  �رتفاع  عن  ر�صمية  م�صادر  ك�صفت   •

�لنيابة  وك�صفت  �الأخرية.  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل   %30 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  للمحاكم 

�الإ�رش�ئيلية �لعامة يف بيانها، �أنه على غر�ر �صنة 2020، فتحت �لنيابة �الإ�رش�ئيلية �لعاّمة نحو 

2020، ��صتمر  �أنه يف �صنة  4,100 ملف ت�صمنت جرية جن�صية و�حدة على �الأقل. وك�صفت 

�الجتاه �ملتمثل يف زيادة عدد لو�ئح �التهام �ملقدمة من �لنيابة �لعامة ب�صاأن �جلر�ئم �جلن�صية، 

189
حيث مّت تقدمي 744 الئحة �تهام ت�صمنت جر�ئم جن�صية.

االأربعاء، 2021/11/24

�الأق�صى  للم�صجد  �لغربي  �جلد�ر  �صكل  لتغيري  خمططاً  ��صتيطانية  هند�صية  �رشكة  طرحت   •

مقد�صية  م�صادر  و�أفادت  عليه.  للمو�فقة  �الحتالل  حكومة  على  �لب�ق”،  “حائط  �ملبارك 

عن  ك�صفت  لها،  مقر�ً  �ملتحدة  �لواليات  من  تتخذ  �لتي  �لهند�صية،   Hendel هندل  �أن  �رشكة 
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خمططات لتهويد �حلائط �جلنوبي �لغربي للم�صجد. ويت�صح من �لت�صميم �لذي مّت ت�صليمه 

بتكلفة  ،
2
م  900 مب�صاحة  طبقات  ثالث  يت�صمن  �أنه  �الحتالل  حكومة  يف  �لوز�رية   للجنة 

190
40 مليون �صيكل )نحو 13 مليون دوالر(.

حي  بناء  على  �صادقت  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  �إن  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت   •

م�صاحة على  �ملهجور،  عطروت  مطار  منطقة  يف  له  �ملخطط  عطروت،  يف  )م�صتعمرة(   جديد 

�صتتّم  �خلطة،  من  �الأول  �جلزء  “يف  �أنه  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت   .)
2
كم  1.243( دومناً   1,243

�إىل نحو  �لبيئية، �صيتّم تو�صيعها  3,800 وحدة �صكنية، وبعد �لفحو�صات  �ملو�فقة على نحو 

مبطار  �لتاريخية  �ملنطقة  يف  وتوظيفية،  جتارية  مناطق  بها  �صتلحق  �صكنية،  وحدة   10,000
191

عطروت”.

�أظهرت معطيات �إ�رش�ئيلية �أن عدد �ملقتحمني للم�صجد �الأق�صى بلغ نحو 10 �آالف م�صتوطن   •

�لقناة  �ل�صابعة �لعبية. ونقلت  �لقناة  �أوردته  �أ�صهر �ملا�صية، وفق ما  يهودي، خالل �لثالثة 

عما ي�صمى �إد�رة “جبل �لهيكل” �ال�صتيطانية �أن زيادة عدد �ملقتحمني يعود �إىل حت�صن موقف 

192
�ليهود جتاه �القتحامات.

قدّر تقرير، هو �الأول من نوعه، �أعدته منظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد(،   •

58 مليار دوالر، جر�ء �الإغالقات �الإ�رش�ئيلية يف �لفرتة  خ�صائر �القت�صاد �لفل�صطيني بنحو 

193
.2019-2000

خالل  وذلك  و�الأمني،  �لع�صكري  �لتعاون  جمال  يف  تفاهم  مذكرة  و“�إ�رش�ئيل”  �ملغرب  وقّع   •

و�صيتيح  للرباط.  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  بها  يقوم  �لتي  �لر�صمية  �لزيارة 

�إىل  �إ�صافة  �لتكنولوجيا بطريقة �صهلة،  �إ�رش�ئيلية عالية  �أمنية  �قتناء معد�ت  �التفاق للمغرب 

194
�لتعاون يف �لتخطيط �لعملياتي و�لبحث و�لتطوير.

�أكد رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة �ل�صفري حممد �لعمادي �أن قطر باقية على مو�قفها   •

لقائه رئي�ص حركة  �لعمادي، خالل  و�أ�صار  �الأمريية لقطاع غزة.  �ملنحة  عب مو��صلة تقدمي 

حما�ص يف غزة يحيى �ل�صنو�ر، �إىل �أن قطر ما ز�لت عند وعدها باإعادة �الإعمار يف قطاع غزة 

195
وتعمل على ت�صهيل و�صول منحة �إعادة �الإعمار.

بناء  �صيا�صة  �صّد  �لوقوف  �إىل  �الإ�صالمية  �لبلد�ن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  دعا   •

�مل�صتعمر�ت، و�لهدم، و�لتهجري، و�ال�صتيالء على �ملمتلكات �لتي متار�صها “�إ�رش�ئيل” بحّق 

�لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. وقال �أردوغان، يف ر�صالة م�صجلة، خاطب عبها �مل�صاركني 
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“كوم�صيك  و�لتجاري  �القت�صادي  للتعاون  �لد�ئمة  للجنة   37 �لـ  �لوز�ري  �الجتماع  يف 

“عازمون على �لدفاع  COMCEC” �لتابعة ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، يف والية �إ�صطنبول: 

�لتعاون  منظمة  يف  �أع�صاء  دوالً  ب�صفتنا  وعلينا  �لنهاية،  حتى  �لفل�صطينية  ق�صيتنا  عن 

196
�الإ�صالمي �المتناع عن �أي عمل من �صاأنه �إ�صعاف هذه �لق�صية”.

وزيرة  بها  تقدمت  �لتي  �ملذكرة  �لبيطاين   House of Commons �لعموم  جمل�ص  �أقر   •
197

�لد�خلية بريتي باتيل لت�صنيف حركة حما�ص بجناَحيها �ل�صيا�صي و�لع�صكري �إرهابية.

بد�أ وفد ديبلوما�صي �أوروبي كبري زيارًة �إىل قطاع غزة، ت�صتهدف لقاء م�صوؤولني فل�صطينيني،   •

 
198

و�الطالع على �الأو�صاع �الإن�صانية يف �لقطاع وتفقد م�صاريع.

اخلمي�س، 2021/11/25

�أو�صت وز�رة  �لكني�صت  �أن جلنة �لرتبية و�لتعليم يف  �ليوم” عن  “�إ�رش�ئيل  ك�صفت �صحيفة   •

�الإ�رش�ئيلية،  للمد�ر�ص  �لرحالت  برنامج  �صمن  �الأق�صى  �مل�صجد  باإدر�ج  و�لتعليم  �لرتبية 

�حتالل  منذ  مرة  الأول  وذلك  �لتاريخ،  لدرو�ص  �لتعليمي  �لبنامج  يف  تعليمية  مو�د  ودمج 

199
�لقد�ص �صنة 1967.

�أبلغت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �الإد�رة �الأمريكيّة باأنها لن ت�صادق على �لتو�ّصع �ال�صتيطاين يف   •

عطروت، �لذي �صادق عليه ق�صم �لتخطيط و�لبناء يف بلدية �لقد�ص، بح�صب ما نقل موقع و�ال 

200
�لعبي عن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني.

�أعلنت �للجنة �ملحلية للتخطيط و�لبناء يف م�صتعمرة “كريات �أربع” باخلليل عن �مل�صادقة على   •
201

بناء 372 وحدة ��صتيطانية جديدة د�خل �مل�صتعمرة، وذلك بح�صب �لقناة �لعبية �ل�صابعة.

قالت حركة �جلهاد يف فل�صطني: “�إن �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية ما ز�لت متار�ص عربدتها   •

�أبناء �صعبنا �ل�رشفاء، غري مكرتثة بامل�صالح �لوطنية �لفل�صطينية،  با�صتهد�ف �لنا�صطني من 

202
وال باحلفاظ على �لن�صيج �لوطني”.

�إعادة  بهدف  �لغاز  �إمد�د�ت  زيادة  الإمكانية  تفاهم  مذّكرة  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  وقّعت   •

�الإعالن،  وجاء  �مل�صتقبل.  يف  �لهيدروجني  لنقل  �لقائم  �الأنابيب  خط  و��صتخد�م  �لت�صدير، 

 وفق بيان م�صرتك، على هام�ص �الجتماع �لوز�ري �ل�صاد�ص ملنتدى غاز �رشق �ملتو�صط، �لذي

�الإ�رش�ئيلية  �لطاقة  وزيرة  مع  �ملال  �مل�رشي طارق  �ملعدنية  و�لرثوة  �لبرتول  وزير  بني  عُقد 

203
كارين �إلهار�ر.
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�أفادت �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية بتوقيع �صفقة لبيع م�صرّي�ت و�أنظمة �أ�صلحة متقدمة �إ�رش�ئيلية   •

للمملكة، تقدَّر قيمتها مبئات ماليني  �لدفاع بني جانت�ص  للمغرب خالل زيارة وزير  �أخرى 

204
�لدوالر�ت. ومما ت�صمله هذه �ل�صفقة منظومة بار�ك 8 �أو Barak 8 للدفاع �جلوي.

�أبلغته  �ملاليزية  �ل�صلطات  �إن   World Squash Federation لال�صكو��ص  �لدويل  �الحتاد  قال   •

بعدم قبول �ل�صلطات �ملاليزية حتى �الآن، منح تاأ�صرية دخول لفريق �ال�صكو��ص �الإ�رش�ئيلي. 

�لريا�صية �لتحكيم  حمكمة  �إىل  �للجوء  ينوي  �إنه  �ال�صكو��ص  للعبة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتاد   وقال 

205
يف �صوي�رش�، يف حال عدم تو�صل �الحتاد �لدويل �إىل حّل.

�لعّمال،  لفئة  �الإلكرتوين  �لت�صجيل  باب  فتح  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لعمل  وز�رة  �أعلنت   •

�لفل�صطينية  �الأر��صي  د�خل  يف  للعمل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  من  ت�رشيحات  على  للح�صول 

206
�ملحتلة �صنة 1948.

�أعلن وكيل وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطيني ناجي �رشحان �لبدء بعملية �إعمار   •

“�إ�رش�ئيل” على قطاع غزة يف  �ملنازل �ملدمّرة ب�صكل كلي، جرّ�ء �لعدو�ن �الأخري �لذي �صنّته 

�أيار/ مايو 2021. وقال �رشحان، خالل لقاء �صحفي يف غّزة، “ُقّدمت منح مالية كدفعة �أوىل، 

للبدء  وذلك  �الأربعاء،  �أم�ص  كلي،  ب�صكل  منازلهم  ُدّمرت  �لذين  �ملو�طنني  من  �الأوىل  للدفعة 

نحو بلغت  �جلزئية  �الأ�رش�ر  خ�صائر  “قيمة  �إن  قائالً  و�أ�صاف  منازلهم”.  �إعمار  عملية   يف 

207
42 مليون دوالر، وحتى �الآن يوجد تعّهد�ت بـ 20 مليون”.

ذكرت �صحيفة جلوب�ص �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية، يف تقرير لها، �أن “�إ�رش�ئيل” وقطر �أبرمتا   •

�أن هذه �التفاقية  �إقامة عالقات ثنائية ر�صمياً”. و�أ�صافت  �إىل  �أقرب  “جعلتهما  �تفاقية �رشية 

�إن�صاء  �إىل  ت�صعى  قطر  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت  �الأملا�ص.  بتجارة  متعلقة  �ملزعومة  �ل�رشية 

بور�صة  �إن�صاء  ثّم  و�لذهب،  و�ملجوهر�ت  �الأملا�ص  جتارة  على  �صرتكز  حرة  جتارة  منطقة 

208
�أملا�ص، على غر�ر “بور�صة دبي للما�ص”.

اجلمعة، 2021/11/26

�أن  �لفل�صطينية يف قطاع غزة ناجي �رشحان  �لعامّة و�الإ�صكان  �الأ�صغال  ك�صف وكيل وز�رة   •

500 وحدة �صكنية، و�لثانية  “�الأوىل �صمايل �لقطاع وت�صّم  3 مدن �صكنية  م�رش تعتزم بناء 

�لقطاع وت�صّم  �لزهر�ء و�صط  �لثالثة ففي منطقة  و�أّما  700 وحدة،  �أي�صاً وت�صّم  �ل�صمال  يف 

209
1,500 وحدة”.
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تاغرن  �إيتاي  �لبحرين  يف  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  عن  �الأمريكي  �أك�صيو�ص  موقع  نقل   •

�أبيب كجزء من ��صرت�تيجيتها �الأمنية  �إىل �لعالقة مع تل  �إن �ملنامة تنظر  Itay Tagner قوله 

�صدّ �لتهديد�ت �الإير�نية. و�أو�صح تاغرن �أنه منذ �تفاقيات �لتطبيع )مع �الإمار�ت و�لبحرين(، 

�أو�صحو�  �لبحرينيني  لكن  �القت�صادي،  �لتعاون  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  �ملطبعة  �لدول  ركزت 

210
�أنهم “لن يخجلو�” من �لتن�صيق ب�صاأن �إير�ن.

ك�صف �لنقاب عن ق�صم من خبايا �التفاقيات �لع�صكرية �لتي وقعها وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

24 طائرة قدية من طر�ز �أف-16 �أمريكية �ل�صنع.  بني جانت�ص يف �ملغرب، وبينها حتديث 

�إنه ح�صل قبل ذلك على م�صادقة �لبنتاغون وكذلك �لبيت �الأبي�ص  وقال م�صدر مقرب منه 

وقعها  �لتي  �التفاقيات  وح�صب  دوالر.  مليون   48 �ل�صفقة  قيمة  وبلغت  �ل�صفقة.  هذه  على 

جانت�ص يف �ملغرب، هناك �صل�صلة طلبات �أخرى من �أ�صلحة وعتاد ع�صكري. وك�صف �لنقاب يف 

211
تل �أبيب، �أن 70 رجل �أعمال مغربياً �صي�صلون �إىل تل �أبيب، يف منت�صف �ل�صهر �لقادم.

�رتفع عدد �الأ�رشى �مل�رشبني عن �لطعام يف �صجون �الحتالل �إىل ثالثة �أ�رشى، بعد �ن�صمام   •
212

�الأ�صري ن�صال مازن بلوط من �خلليل، �إىل �الأ�صريَين ه�صام �أبو هو��ص ولوؤي �الأ�صقر.

ال�صبت، 2021/11/27

�الأربعة  �الأ�رشى  �أن  �لتاأكيد؛  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  جدّد   •

�لفل�صطينيون  �الأ�رشى  ينعم  �ل�صم�ص حتى  لن يرو�  �لق�صام  من جنود �الحتالل لدى كتائب 

بــ“�صم�ص �حلرية”. و�أكد هنية خالل م�صاركته بكلمة عب تطبيق زوم يف �مللتقى �لعربي �لدويل 

�أولويات عمل حركة حما�ص �لتي  �أن ق�صية �الأ�رشى على ر�أ�ص  لن�رشة �الأ�رشى و�ملعتقلني، 

تتحرك فيها على م�صاَرين، �الأول يتمثل يف دعم معارك �ل�صمود لتوفري حياة كرية د�خل 

�ل�صجون لالأ�رشى و�لوقوف معهم يف ن�صالهم، فيما �مل�صار �لثاين هو �لعمل على حتريرهم 

213
من �صجون �الحتالل ب�صكل كامل.

و�ملر�صحني  �لقو�ئم  باأ�صماء  �لنهائي  �لك�صف  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  ن�رشت   •

للك�صف  وفقاً  �إنه  لها،  بيان  يف  �للجنة،  وقالت   .2021 �ملحلية  �النتخابات  من  �الأوىل  للمرحلة 

هيئة   154 يف   ،2021/12/11 يوم  �القرت�ع  ف�صيجري  و�ملر�صحني،  للقو�ئم  �لنهائي 

ت�صّم قائمة،   573 بلغ  �لهيئات  هذه  جميع  يف  �ملر�صحة  �لقو�ئم  عدد  �أن  �إىل  م�صرية   حملية، 

حملية  هيئة   162 �أن  و�أ�صافت  مقعد�ً.   1,514 على  يتناف�صون  ومر�صحة  مر�صحاً   4,480
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يوم  �ملجل�ص  مقاعد  بجميع  بالتزكية  فوزها  عن  و�صيُعلن  فقط،  و�حدة  قائمة  فيها  تر�صحت 

214
�إعالن �لنتائج، موؤكدة �أن عدد �ملر�صحني فيها بلغ 1,498، يثلون عدد �ملقاعد يف هيئاتهم.

�خلارجية  وزير  �لوزر�ء  رئي�ص  نائب  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل   •

�الأردين �أين �ل�صفدي، �لذي �صلّمه ر�صالة من �مللك عبد �هلل �لثاين، �أكدت ��صتمر�ر �لتن�صيق 

�مل�صرتك على �أعلى م�صتوى يف �لق�صايا كافة. وحملت �لر�صالة تفا�صيل حول �جلهود �ملبذولة 

الإيجاد �أفق �صيا�صي الإعادة �إطالق مفاو�صات جادة للتو�صل �إىل حّل �لدولتني.215

“حتالفات وخطو�ت  �إقد�م بع�ص �لدول �لعربية على  �أن  �أكد �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني   •

توقيع  حمل  بيان  و�أو�صح  �رشعاً”.  وحمرم  مد�ن  “عمل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  عملية” 

�الأمني �لعام لالحتاد علي �لقره د�غي، �أن “ما ُتقْدم عليه بع�ص �لدول، مثل �الإمار�ت و�ملغرب، 

مد�ن  عمل  �ملحتل،  �ل�صهيوين  �لكيان  مع  �لعملية  و�خلطو�ت  �لتحالفات  يف  �النغما�ص  من 

216
وحمرم �رشعاً، وخيانة للعهد �لعمري و�ل�صالحي، وحلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني”.

�ل�صلطات  �لتي تنفذها  �لفل�صطينية  �ملنازل و�ملن�صاآت  �إن عمليات هدم  قال �الحتاد �الأوروبي   •

�الإ�رش�ئيلية “غري قانونية مبوجب �لقانون �لدويل، وتقّو�ص ب�صكل كبري �آفاق �ل�صالم”. وكتب 

�الحتاد، يف تغريدة ن�رشها على تويرت، �إن عمليات هدم �ملنازل و�ملن�صاآت �أو �ال�صتيالء عليها 

من  نف�صها  �لفرتة  مع  مقارنة   ،2021 �صنة  من  �الأوىل  �لت�صعة  �الأ�صهر  يف   %21 بن�صبة  ز�دت 

�صنة 2020، ما �أدى �إىل زيادة بن�صبة 28% يف عدد �لفل�صطينيني �لذين ُهّجرو� ق�رشياً عن �أماكن 

217
�صكنهم.

االأحد، 2021/11/28

�مل�صجد مدير  و�أكد  �الإبر�هيمي.  �مل�صجد  هريتزوج  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �قتحم   • 

�أغلقت �مل�صجد مدة �صاعتني يف وجه �مل�صلني و�لزو�ر،  �أن قو�ت �الحتالل  �أبو �صنينة  حفظي 

لل�صالة.  �ملو�طنني  ودخول  و�ملغرب،  �لع�رش  �أذ�ن  رفع  ومنعت  هريتزوج،  �قتحام  خالل 

ما مبنا�صبة  �مل�صجد  د�خل  �مل�صتوطنني  �صارك  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �أن  �صنينة  �أبو   وتابع 

218
�لعبي. )�الأنو�ر(   ”Hanukkah “عيد �حلانوكاة  ي�صمى 

هناك  �أن  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حركة  يف  �خلارجية  �لعالقات  د�ئرة  رئي�ص  نعيم،  با�صم  �أكد   •

هذه  و�أن  �أوروبيني،  دوليني  م�صوؤولني  مع  �حلركة  قيادة  تعقدها  م�صتمرة”  “لقاء�ت 
�ملعلن بت�صنيف  �الأوربية، بالرغم من قر�رها  �لقارة  �لدول يف  �لعديد من  �الت�صاالت ت�صمل 

219
حما�ص بـ“�الإرهابية”.
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يف  �الأوملبية  �الألعاب  خالل  فل�صطيني  هجوم  يف  قتلو�  �إ�رش�ئيلياً  ريا�صياً   11 عائالت  تقدمت   •

ميونيخ �صنة 1972، بر�صالة �إىل �الأمم �ملتحدة، تطالبها بدفع تعوي�ص بقيمة 110 ماليني دوالر 

وتدعي  لوكربي.  طائرة  �صحايا  �أ�رش  بتعوي�ص  �أ�صوة  لديها،  �ملحتجزة  �لليبية  �الأمو�ل  من 

�لتحرير  منظمة  متويل  يف  “�صاهم  �لقذ�يف،  معمر  �لر�حل  �لليبي  �لزعيم  باأن  �لعائالت  هذه 

�لفل�صطينية �لتي نفذت �لهجوم على �لريا�صيني �الإ�رش�ئيليني، ولذلك فاإن من حقهم �حل�صول 

220
على تعوي�صات من ليبيا”.

ببلدة  يا�صول  و�دي  حي  يف  منزالً   58 لهدم  �الأخ�رش  �ل�صوء  �إ�رش�ئيلية  حمكمة  منحت   •
221

�صلو�ن يف �لقد�ص �ملحتلة.

ن�رش ح�صاب “�إ�رش�ئيل يف دبي Israel in Dubai” على تويرت، �لتابع للقن�صلية �الإ�رش�ئيلية   •

دبي  يف  �لعبي  )�الأنو�ر(  �حلانوكاة”  “عيد  ي�صمى  ما  �صمعد�ن  الإيقاد  �صور�ً  دبي  يف 

دبي  من  �حلانوكاة  بعيد  �الحتفاالت  “هذه  بالقول:  �ل�صور  على  �ملوقع  وعلق  باالإمار�ت. 

222
ولي�صت من �إ�رش�ئيل، عيد حانوكاة �صعيد”.

�لعميق  ��صتيائهم  100( عن  �لب�زيل )يزيد عددهم عن  �أعرب برملانيون وكيانات وعلماء يف   •

�إز�ء ت�رشيح وزيرة �لد�خلية �لبيطانية بريتي باتيل، �لذي ين�صب ت�صمية “منظمة �إرهابية” 

223
�إىل حركة حما�ص.

االإثنني، 2021/11/29

�أيدينا لتحقيق  “ما زلنا مند  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمة متلفزة:  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •

�ل�صالم �لعادل و�ل�صامل وفق حلّ �لدولتني، وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، وحتت رعاية �لرباعية 

224
�لدولية، وعلى �صعيد �لو�صع �لد�خلي.

“�إن �لظرف �لذي نعي�ص به لي�ص �صهالً، ولدينا  قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية   •

“لدينا  و�أ�صاف  �حتياجاتنا”.  ��صتكمال  من  نتمكن  �أن  �ملقبلة  �الأيام  خالل  وناأمل  مايل  عجز 

عجز �صهري؛ حيث كنا نقرت�ص من �لبنوك، هذ� �ل�صهر قد ال ن�صتطيع �القرت��ص من �لبنوك 

225
وناأمل يف �الأيام �ملقبلة ��صتكمال �الحتياجات، ووزير �ملالية يتابع هذ� �ملو�صوع”.

�أقرت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خطة جللب ما ال يقل عن 3 �آالف من جمموع 8 �آالف من �الإثيوبيني   •

�لذين يعّدون �أنف�صهم يهود�ً ويقولون �إن لديهم �أقارب يف “�إ�رش�ئيل”، وينتظرون �ل�صفر �إىل 

226
تل �أبيب يف خميم موؤقت قرب مطار �أدي�ص �أبابا.
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�ل�صعب  مع  للت�صامن  �لدويل  �ليوم  مبنا�صبة  ر�صالة  يف  �ل�صاد�ص  حممد  �ملغربي  �مللك  قال   •

�إىل  �الأطر�ف  الإعادة  وفاعل،  مكثف  دبلوما�صي  جهد  �إطالق  �إىل  �لدعوة  “جندد  �لفل�صطيني: 

227
طاولة �ملفاو�صات، يف �أفق �لتو�صل �إىل ت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية، يف �إطار حّل �لدولتني”.

دعا �لرئي�ص �جلز�ئري عبد �ملجيد تبون �ملجتمع �لدويل �إىل حتمل م�صوؤولياته �لتاريخية �إز�ء   •

�ل�صيادة  ذ�ت  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  م�رشوع  لتقوي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  “مناور�ت 
على �أر��صيها”. و�أكد تبون، يف كلمة مبنا�صبة �الحتفال باليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب 

�لفل�صطيني، “دعم �جلز�ئر لن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني، من �أجل ��صرتجاع حقوقه �ملغت�صبة 

متادي  جتاه  �لتاريخية  مب�صوؤولياته  “�ال�صطالع  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  تبون  ودعا  كاملة”. 

�الحتالل يف حتدي �ل�رشعية �لدولية، ومناور�ته لفر�ص �صيا�صة �الأمر �لو�قع، و�لتمل�ص من 

�لتز�ماته، و�إفر�غ كل �التفاقات من حمتو�ها؛ لتقوي�ص م�رشوع �إقامة �لدولة �لفل�صطينية ذ�ت 

228
�ل�صيادة على �أر��صيها”.

نقلت و�صائل �إعالم تركية عن �لرئي�ص رجب طيب �أردوغان قوله �إن بالده �صتتخذ خطو�ت   •

لتح�صني �لعالقات مع م�رش و“�إ�رش�ئيل”، على �لنحو �لذي �تخذته يف �الأ�صابيع �لقليلة �ملا�صية 

مع �الإمار�ت. وردّ على �صوؤ�ل عن �لعالقات مع �لقاهرة وتل �أبيب قائالً: “�أي خطو�ت �ُتخذت 

229
مع �الإمار�ت �صنتخذ مثلها مع �الآخرين )م�رش و�إ�رش�ئيل(”.

الإ�رش�ئيليني  �ل�صماح  �ملاليزية  �حلكومة  رف�ص  ب�صبب  �أنه  لال�صكو��ص  �لعاملي  �الحتاد  �أعلن   •

لغيت �لبطولة �لتي كان من �ملفرت�ص �أن جترى 
ُ
بالدخول �إىل �أر��صيها للم�صاركة يف �لبطولة، �أ

�أر��صيها  دخول  من  �الإ�رش�ئيليني  مبنع  موقفها  على  ماليزيا  و�أ�رشت  ر�صمياً.  ماليزيا  يف 

مكثفة  و�ت�صاالت  حو�ر�ت  بعد  �ملقبل،  �الأ�صبوع  �صتجرى  كانت  �لتي  �لبطولة  يف  للم�صاركة 

230
باخل�صو�ص لثنيها عن قر�رها.

رفع عدد من �لبلديات �الإيرلندية )فينغال، ودن لريي، وغالو�ي، ووَترفورد(، علم فل�صطني،   •

ملنا�صبة �ليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، بح�صور �صفرية دولة فل�صطني لدى 

231
�إيرلند� جيالن وهبة، وروؤ�صاء �لبلديات.

يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  كلمة  �لكرد  حممد  �لفل�صطيني  و�لكاتب  �لنا�صط  قدّم   •

وحّي  �لقد�ص  و“�أ�رشلة”  لتهويد  �مل�صتمرة  “�إ�رش�ئيل”  حماوالت  عن  فيها  حتدث  نيويورك، 

232
�ل�صيخ جر�ح وطرد �صكانه.
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ترو�ص  ليز  �لبيطانية  �خلارجية  ووزيرة  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

ودفاعية  جتارية  �صفقة  عن   ،Telegraph �لتيليغر�ف  يف  م�صرتك  مقال  يف   ،Liz Truss

جديدة بني بلديهما ت�صبح “�إ�رش�ئيل” مبوجبها “�رشيكاً �أول للمملكة �ملتحدة يف جمال �الأمن 

233
�الإلكرتوين”.

الثالثاء، 2021/11/30

�أخرى يف تقرير ملركز  �أحرونوت و�أجز�ء  �أجز�ء منه يف �صحيفة يديعوت  ُن�رشت  قال تقرير   •

 The Meir Amit عميت   مئري  �للو�ء  ��صم  على  و�الإرهاب  �ال�صتخبار�ت  حول  �ملعلومات 

مبو�ز�ة  حما�ص،  �إن  �أبيب،  تل  يف   Intelligence and Terrorism Information Center

�ل�صلطة  مع  و�مل�صاحلة  “�إ�رش�ئيل”  مع  للتهدئة  �مل�رشي  �لو�صيط  عب  مفاو�صات  �إد�رتها 

�لفل�صطينية، تعمل يف �جتاهني: �الأول، �إعد�د قو�تها ل�صد�م حربي �صاروخي مع “�إ�رش�ئيل” 

يتمثل يف تعزيز وتطوير خمزونها �ل�صاروخي وطائر�تها �مل�صرية �ملتطورة، و�لثاين، �الإعد�د 

�إىل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  دفع  بغر�ص  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صدّ  ونوعية  كبرية  تفجري  لعمليات 

�صقوط  �إىل  توؤدي  ثانية،  جهة  من  عارمة  فو�صى  و�إحد�ث  جهة،  من  �لغربية  �ل�صفة  �جتياح 

234
�ل�صلطة �لفل�صطينية.

“�لهدم �لفوري يتهدد منازل �أكرث من مائة عائلة فل�صطينية  �أن  ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص عن   •

يف �لقد�ص، ب�صبب تر�كم �لقر�ر�ت �لقانونية، وت�صدد بلدية �الحتالل، من خطط �لبناء �ملقدمة 

�إليها من قبل �لفل�صطينيني”. و�أ�صارت �إىل �أن “�لهدم يتهدد 20 �ألف منزل يف �لقد�ص �ل�رشقية”، 

ت�صمح  هيكلية  خمططات  بها  يوجد  ال  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطينية  �الأحياء  “معظم  �أن  م�صيفة 

�لتابعة  �ملركزية  �ملحكمة  قا�صية  �أن  �إىل  �لنظر  �ل�صحيفة  ولفتت  �لبناء”.  ت�صاريح  باإ�صد�ر 

لالحتالل يف �لقد�ص ريفكا فريدمان Rivka Friedman، “رف�صت ��صتئنافاً قدمته 58 عائلة 

235
فل�صطينية �صدّ هدم بيوتها، يف حي �صلو�ن، جنوب �مل�صجد �الأق�صى”.

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �أن �رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية تلقت مبلغ 22 مليون دوالر   •

هذ� �لعام كجزء من �صفقة مع �ملغرب. ووفقاً لل�صحيفة، فاإن �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية مل تك�صف 

�أنه �صيتّم بيع طائر�ت بدون طيار  �إىل  �أجنبية ت�صري  �أن تقارير  �إال  تفا�صيل �ملبيعات للمغرب 

“�نتحارية” من نوع �أي �إيه �أي هاروب IAI Harop. ورف�صت �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية �لتعليق 
236

على �لتقرير.
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زيارة  �أعقاب  يف  �الحتالل،  مع  �لتطبيع  على  �حتجاجاً  خمتلفة  مبدن  �ملغربيني  مئات  تظاهر   •

لدعم  �ملغربية  �جلبهة  �أعلنت  بيان،  ويف  �ملغرب.  �إىل  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير 

بلغ �حلكومية  غري  �ملنظمة  فروع  فيها  دعت  �لتي  �ملدن  عدد  �أن  �لتطبيع  و�صدّ   فل�صطني 

 
237

36 مدينة.

�لتقى �أمري قطر �ل�صيخ متيم بن حمد �آل ثاين، مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف   •

مقر �لديو�ن �الأمريي يف �لعا�صمة �لدوحة، على هام�ص �فتتاح كاأ�ص �لعرب لكرة �لقدم 2021 

238
يف �لعا�صمة �لقطرية.

�لغربية  �لدول  �لهدمي، يف ر�صالة عاجلة، �صفر�ء وممثلي  �لقد�ص فادي  طالب وزير �صوؤون   •

�لفل�صطينية  �ملنازل  بهدم  و�ملتمثل  �خلطري،  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صعيد  لوقف  �ل�رشيع  بالتدخل 

139 مبنى يف �ملدينة،  و�ال�صتيطان يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة. وقال �لهدمي، مّت هدم �أكرث من 

م�صاريع  عن  �لك�صف  دون  �أ�صبوع  ير  ال  فيما  ملحوظ،  ب�صكل  �لهدم  قر�ر�ت  وتتز�يد 

239
��صتيطانية جديدة على �أر��صي �ملدينة �ملحتلة.

لها  دعماً  قدمت  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعامة  �مليز�نية  بيانات  �أظهرت   •

بيانات  2017. وبح�صب  �آذ�ر/ مار�ص  �الأوىل منذ  للمرة   ،2021 �أكتوبر  �الأول/  خالل ت�رشين 

 �مليز�نية �ل�صادرة عن وز�رة �ملالية �لفل�صطينية؛ فقد دعمت و��صنطن �مليز�نية �لعامة لل�صلطة

بـ 32.3 مليون �صيكل )نحو 10 ماليني دوالر(. وكانت �لبيانات �ملالية �لفل�صطينية قد �أظهرت 

240
�أن دعم �لواليات �ملتحدة لل�صلطة �صنة 2017 بلغ مبتو�صط �صنوي 100 مليون دوالر.

�ال�صتيطاين  �لبناء  �إن  توما�ص-غرينفيلد  ليند�  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ل�صفرية  قالت   •

�ل�صفرية  وجهت  وباملقابل،  حرج”.  منعطف  �إىل  “و�صل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي 

�لدولة  �ل�صديد” على  “تركيزها  �أعلى هيئة يف �الأمم �ملتحدة ب�صبب  �إىل  �أي�صاً  �للوم  �الأمريكية 

241
�ليهودية.

�صوتت موؤمتر�ت فرعية للكني�صتني �الأ�صقفية و�مل�صيخية يف �أمريكا، موخر�ً، ل�صالح قر�ر�ت   •

تعُدّ “�إ�رش�ئيل” دولة ف�صل عن�رشي. و�عتمدت �لكني�صة �الأ�صقفية يف والية �صيكاغو �الأمريكية 

قر�ر�ً يوؤكد �أن “�لف�صل �لعن�رشي” �الإ�رش�ئيلي يتعار�ص مع قيم �لكني�صة. كما �صّوت موؤمتر 

فرعي للكني�صة �مل�صيخية يف مدينة �أتالنتا �الأ�صبوع �ملا�صي، على قر�ر يعُدّ �لتعريف �لقانوين 

242
“للف�صل �لعن�رشي” ينطبق على “�إ�رش�ئيل”.
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