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أربعة  مستوطنمقتل   .1 المنفذو القدس  ب  فدائية   عمليةفي    جنود  وجرح  تبنت  و   استشهاد  حماس 
 الهجوم
  4أعل  الجيش انس ائالذ  قتل  ست ط  وإصابإ  ،    القةس:  21/11/2021. نت،  الجزيرةذك ت  
بلة  القةيمإ بالقةس المحتلإ وتبنتها ح كإ     جن  ه فذ عمليإ  فد ا  هاجم فلسطانذ فذ ال  3بانهم  
وأطلق  نفد الهج   النا  علب جن   ىس ائالاا  وب ض الما   فذ  نطقإ باب السلسلإ قبل    .حماس

أ ه ح الذ   -ن فذ بيا -وذك ت ال  طإ انس ائاليإ    ن    الف ا .أن ي  وه قتاال، فيما تمك   هاجم ثا 
غ ينتش(  فد فلسطانذ  سلح  ج  ا ب شاش      ع  قات  بت    7:00ي   األحة )صباح    9:00الساعإ  
المسجة األقصب، وبةأت   "كا ل ". ىلب  المةاخل  الجزي   ىن ق ات االحتالل أغلقت كل  وقال   اسل 

بالقة  القةيمإ  األحياء  الفا .تم يط  المهاجم  بحثا ع   ىن    س  قائلإ  ال مليإ  حماس  تبنت ح كإ  وقة 
أن ال مليإ تحمل  سالإ تحدي  لل ةو    -فذ بيان لها -وأضافت   نفد ا    ال هاة فا ي أب  شخاة .  

 علب األ ض والمقةسات.  ل قف اعتةاءاته
ى ها كا ت  ةب     الةاخلذ انس ائالذ ع    با ليف  لها جاةا.    جهته، قال وزي  األ     و خطط 

،   ضحا  وأضاف أن "المنفد       سكان القةس المحتلإ، ويأتذ للصال  فذ المسجة األقصب ي  يا
ال مليإ  ةب  ". أن  يؤكة  و دا  ا  البال   خا ج  ساف ت  زوجته  ال ز اء   أن  قال  ئيا  جهته،     

ات األ   وال  طإ فذ  "أوعزت بتكثيف وت زيز ق    -فذ تغ ية  علب ت يت  -انس ائالذ  فتالذ بانات  
 نفد ال مليإ    وفذ السياق، اقتحمت ق ات االحتالل  نزل   نطقإ القةس لمنع المزية    الهجمات".

 شقيقه.  فا ي أب  شخاة ، واعتقلت 
قالت ح كإ "حماس" ىن ج ائم االحتالل ل  تبقب  ون     ا ع،  :  21/11/2021موقع حماس،  و قل  

الح كإ ابنها ال هاة البطل ال يخ فا ي  حم   أب  شخاة ،    وزفت   وإن سيف القةس ال يزال    عا.
والدي  ف ش فاط،  بمخيم  الح كإ  فذ  ي  القيا ي  المحتلإ  القةس  فذ  السلسلإ  باب  عمليإ    . األحة   د 

وقالت الح كإ فذ بيان   ذ ىن ال هاة أ ضب حياته فذ القةس با   ع   وجها ، وت هة له أ جاء  
األقصب، و ا    ي تقذ الا   ب ة    كإ بط ليإ جنةل فاها ق ات االحتالل، المةينإ وجنبات المسجة  
ل مليإ البط ليإ تحمل التحدي  لل ةو المج   وحك  ته  سالإ ا  وأكةت أن  وأوقع فاهم قتلب وج حب.

األقصب  المسجة  ضة  تما سها  التذ  التغ ل  حالإ  وأن  و قةساتنا،  أ ضنا  علب  االعتةاءات  ب قف 
  اح وغا  ا، ستةفع ثمنها.وسل ان وال يخ ج

الفلسطيني لإلعالموأضاف   اشتبا:  21/11/2021،  المركز  تفاصال  ال ب ي  القةس  ك ف انعال   ك 
و ما أو  ته   ب  شخاة  ق ب باب السلسلإ فذ البلة  القةيمإ بالقةس المحتلإ.الدي  فده ال هاة فا ي أ

اء    البلة  القةيمإ، وأطلق النا  تجاه وسائل انعال  ال ب يإ ي   األحة، أن ال هاة أب  شخاة  ج
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أحة األزقإ، وخ ج للتحقق    المست ط  الدي أعل  ع   قتله بالق ب    باب السلسلإ، ثم تحص  فذ
بج اح خطا   النا  علب  ست ط  آخ  وأصابه  وأطلق  ثم واصل سا ه،  المست ط ،  قتل    و       

شخاة   ع ق      ح س الحةو  انس ائاليإ، ثم اشتبك ال هاة أب     الحاخا  أ ا ون يه  ا ب  ط فا.
 وأصاب اثنا   نهم ىلب أن است هة خالل االشتباك. 

الوقالت   لنالقدس  القةس ع   21/11/2021دن،  عربي،  أب    ال،     الحزن :  س اة  أج اء  سا ت 
      علب المةينإ المقّةسإ، ب ة ا ُع فت   يإ ال هاة الدي خاض اشتباكا  سلحا اعتب ه  قةسا ن بأ ه

وال هاة   ف ل طبي ذ علب انج اءات االحتالليإ التذ تما س بحق المقةساا  والمقةسات انسال يإ.
عل الحاصل  فذ  وكان    ب  اجستا   است ها ه.  قبل  للةكت  اه  يحّض   وكان  انسال يإ،    ي إ 

المسجة. وساحات  ال لم  فذ  صاطب  و  لًما  و اعًيا  األقصب  المسجة  فذ  الةائما   كما   الم ابطا  
 ّ س فذ  ةا س ال  ي إ انسال يإ فذ  ةا س القةس، و ؤخً ا كان أحة أساتد  المة سإ ال اشاةيإ 

الق ت كيا.فذ  فذ  ية س  أحة م  أبناء  خمسإ  ولةيه  عاً ا  ع  ي   و    تزّوج  ند  أب     ةس.  وعمل 
وقا وأعال   وجهاء  أحة  لك  ه  ىضافإ  القةس،  فذ  ةينإ  المساجة  ل ة      خطابًا     ح كإ  اشخاة  

 حماس فذ  خيم ش فاط. 
 

 اشتية: تلقينا وعودًا باستئناف المساعدات .2
ا"  – ا  هللا   ىاأليا ": قال  ئيا  له  حا ثات  ثم   فذ  ل ز اء  حمة اشتيإ  الم افق   ه أج ى وال فة 

وأضاف خالل كلمته فذ    اجتماع الةول الما حإ الدي عقة فذ ال اصمإ الن ويجيإ األسب ع الماضذ.
ال ز اء   لمجلا  األسب عيإ  الجلسإ  ال ةية   ب ستهل  الم افق  وال فة  أج ينا  "لقة  أ ا:  هللا    ا  

ؤتم  وتلقانا وع  ًا جةيإ باستئناف تقةيم المساعةات للخزينإ، الةول الم ا كإ بالماللقاءات  ع  مثلذ 
المقاصإ". الجائ      أ  ال  وقال:   و ما سإ الضغط علب ىس ائال لحملها علب وقف االقتطاعات 

ت اف بةولإ فلسطا   "الةول الم ا كإ عب ت ع   عمها لحل الةولتا . وبةو  ا طالبنا تلك الةول باالع 
إ الضغط علب ىس ائال، وقة أ ان جميع الم ا كا  فذ االجتماع الت سع  ن  ذ لم تستطع  ما سى

االستيطا ذ وسياسإ خلق األ   ال اقع وا تهاكات حق ق ان سان، وطالب ا بالسماح بإج اء اال تخابات  
  اته". سيا   علب أ ضه و قة فذ جميع األ اضذ الفلسطانيإ بما فاها القةس، وتمكا  ش بنا    ال

 23/11/2021، األيام، رام هللا
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 السلطة الفلسطينية تطلق حملة لردع المسلحين في مخيم جنين  .3
بةأت السلطإ الفلسطانيإ حملإ أ نيإ فذ  خيم جنا  شمال الضفإ الغ بيإ، فذ  حاولإ ل  ع     ا  هللا:

 ده الحملإ »ىن    وقال  حافظ جنا  أك   ال ج ب،  ون أن ي ا  ىلب وج     ع  ات المسلحا   ناك.
ن جه  ًا كبا   فذ حفظ األ   والنظا  وإ ساء سيا   القا  ن كمبةأ أبناء المؤسسإ األ نيإ كافإ، يبدل  

عا  وأصال يحتكم ىليه الجميع أف ا ًا و ؤسسات«. وأضاف فذ بيان    ه، األحة، أن »كل ية تمتة  
الفلتا علب  جا ن والف ضب والتسلط علب ك ا ات ل األ   بالس ء،  ذ ية آثمإ غا   ، تعيش علب 

و متل وأ واحهم  خلف  الناس  باالصطفاف  يك ن  الفئإ،  لهده  التصةي  أن  علب  كاتهم«،   ة ًا 
 ؤسساتنا ال طنيإ وال  عيإ وباالحتكا  لمنظ  إ ال ةالإ والقيم ال طنيإ األصالإ لل  ب الفلسطانذ«.  

السلطإ حملإ ضة المسلحا  فذ المخيم.  بيان ال ج ب، ب ة     وسائل ىعال  ىس ائاليإ ىطالق  جاء  
ب الحملإ  الفلسطانيإ فذ  خيم جنا ،  وجاءت  با  فلسطاناا  وق ات األ     ة صةا ات واشتباكات 
الجم إ. است ا       ساء  جنا ،     فذ  خيم  ال مليإ  الهةف     ىن  ىس ائاليإ،  »كان«  قنا   وقالت 

الفلسطانيإ علب المخيم. وأضافت: »س الفلسطانيإ، ت قيف ع  ات  يط   أجهز  األ    تن ي السلطإ 
وق االعتقال،  المطل با ،  بغ ض  المخيم،  الفلسطانيإ،  للسلطإ  التاب إ  األ    ق ات  بالف ل  ة  خلت 

السلطإ   ظل  غبإ  فذ  تنطلق  ال مليإ  فإن  القنا ،  وبحسب  شةية«.  وعنف  نطالق  ا   وت  ضت 
ظه   ال ةية     سلحذ ح كإ »حماس«  لسطانيإ فذ ىعا   سيط تها علب المخيم، ال سيما ب ة  الف

الفلسطانيإ وضع حة فذ جناز  أحة  سؤ  السلطإ  ت تز   الدي  الم هة  الح كإ  ؤخ ًا فذ جنا ،  ولذ 
له.. وقال  صة  لي»ال  ق األوسط«، ى ه تج ي  الحقإ السالح المنفلت الدي يتسبب فذ الف ضب، 

 يا سالح المقاو إ. ول
 22/11/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 نائبًا عن حماس  28الفلسطينية تلغي وقف صرف رواتب  " العدل العليا" .4

هللا ص ف  :   ا   وقف  بإلغاء  يقضذ  ق ا ًا  انثنا ،  ي    الفلسطانيإ،  ال ليا  ال ةل  أصة ت  حكمإ 
 ائبًا    أعضاء المجلا الت  ي ذ ع  كتلإ التغاا  وانصالح التاب إ لح كإ    28ال واتب التقاعةيإ لي

وقال المحا ذ  او    عاوي ىن   ب ل المحكمإ الط   المقة      حا ذ أولئك الن اب.حماس، ب ة ق
ال ا    المقة     ط فنا  ند  الط    الفلسطانيإ قبلت  ال ليا  ، حاث ط نا بق ا   ائإ  2019"المحكمإ 

التغاا     التقاعة  كتلإ  الت  ي ذ     المجلا  التقاعةيإ ألعضاء  المخصصات  احتساب  وعة   ب قف 
األخ ى".وانصال الكتل  الت  ي ذ     أعضاء  لباقذ  ال واتب  تلك  ص ف  تزا نًا  ع  أن   ح،  وأكة 

 ائبًا ع  كتلإ التغاا  وانصالح التاب إ لح كإ حماس،   28 حكمإ ال ةل ال ليا ق  ت ىعا    واتب  
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الماليإ  وأوضح أن وزا     .2018 ج ذ  ند بةايإ الق ا  التفسا ي للمحكمإ الةست  يإ  هايإ ال ا  بأث  
ع  تزوية المحكمإ بك ف أعضاء الت  ي ذ الدي  كا  ا يتقاض ن  خصصات،  غم صةو   ا تن ت  

 ق ا ات قضائيإ تطالب وزا   الماليإ بتزوية المحكمإ بالبيا ات ع  تلك ال واتب. 7
 22/11/2021، سقدس بر  

 
 ر من ثمن الوقود القطري المنقول عبر مصن موظفيال: اتفاق لتغطية رواتب غزة .5

   المت قع أن تبةأ السلطات المص يإ بنقل وق    ةف ع القيمإ ضم  المنحإ القط يإ     حمة الجمل:
فذ   بي ه  يتم  أن  علب  الب ي،  خالل   ب   فح  غز      قطاع  لصالح  ىلب  قيمته  و فع  القطاع 

االتفاق    الم ظفا . ىن  لي"األيا ":  غز   فذ  الحك  ذ  انعال   سال إ    وف  ئيا  كتب  وقال 
تنفاد، مص ي القط ي بهدا ال أن أصبح جا زًا، وجهات االختصاص فذ قطاع غز  تنتظ  بةء الال

ذ غز ، والتذ تت اوح با     ضحًا أ ه وفق االتفاق ستةفع قط  قيمإ المنحإ ال ه يإ الخاصإ بم ظف 
 اليا   وال ، كثم  وق   يج ي ى خاله    خالل الم ب ، و   ثم بي ه فذ األس اق بنفا    7-10

الحقًا  ف ها    الس   الم م ل به، علب أن يتم ت  ية األ  ال لخزينإ وزا   الماليإ بغز ، التذ ستت لب
 ًا با   ص  وقط ، فإن المنحإ ستك ن  وأشا  ىلب أ ه وفق االتفاق الم قع  ؤخ  لصالح الم ظفا .

بي ه واالستفا     الط يقإ، بحاث ستةخل األ  ال علب شكل وق   يج ي  بنفا  ثمنه فذ  شه يإ    
 تغطيإ  واتب الم ظفا . 

 22/11/2021، األيام، رام هللا
 

 دويك: قرار بريطانيا ضد حماس إمعان في اإلجرام بحق الشعب الفلسطيني .6
الم:  الخلال ح كإ  وصف  ئيا  بتج يم  الب يطا ذ  الق ا   عزيز  ويك،  الفلسطانذ  الت  ي ذ  جلا 

وقال  ويك، فذ تص يح صحفذ: ىن الق ا     ذ".حماس، بي"ان  ان فذ انج ا  بحق ال  ب الفلسطان
الب يطا ذ    وق ف ب جه انجماع الةولذ الدي  ّص علب أ ه    حق ال  ب الفلسطانذ أن يةافع  

بك  المتاحإ.ع  ح يإ أ ضه ووطنه  ال سائل  ال  ب    ل  تقف فذ وجه  أال  ب يطا يا  "علب  وأضاف: 
إ الةوليإ فذ  قاو إ االحتالل بكل ال سائل الفلسطانذ فذ  حاولته الم  وعإ بحسب ق ا ات ال  عي 

 المتاحإ". 
 21/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 خريشة: السلطة تمارس عملية تمييز واضحة بين األسرى المحررين  .7
أكة النائب الثا ذ ل ئيا المجلا الت  ي ذ، الةكت   حس  خ ي إ، ي   االثنا ، أن السلطإ  :   ا  هللا

 س عمليإ تمااز واضحإ با  األس ى المح  ي ، ويتجلب ذلك فذ اعتةاء أجهز  أ نها  فذ  ا  هللا تما
علب   اكب عة      و ان خ ي إ اعتةاء أجهز  األ      لمحس با  علاها.علب   اكب استقبال غا  ا

أخ ى. فصائل  و ايات  و صا     اياتها  حماس  ح كإ  ىلب  المنتما   المح  ي   "فذ    األس ى  وقال: 
ح كإ فتح(   ا ة عمليات ىطالق  ا  كثيف، وعنة ا يخ ج  األس ى المح  ي  )      استقبال ب ض 

فلسطانيإ    أ    ق ات  تح اة  يتم  انسال ذ  والجها   حماس  ح كتذ  األس ى     أجل    ب ض 
 تنغيص ف حإ أ الاهم و زع  ايات الفصائل التذ ينتم ن ىلاها".

 22/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يبارك عملية القدس ويحمل االحتالل تبعات جرائمه  "لفلسطينيالتشريعي ا" .8
  با ك  ئيا المجلا الت  ي ذ بان ابإ  . أحمة بح  عمليإ ىطالق النا  التذ  فد ا شاب فذ البلة 

القةيمإ بمةينإ القةس المحتلإ والتذ أ ت الست ها ه و قتل جنةي وإصابإ ثالثإ أخ ي ،  ؤكةًا علب  
صاعة وتا   ج ائم االحتالل بحق القةس وأ لها. وقال بح  فذ بيان صحفذ:"  أ ها    طبي ذ علب ت

و  وأ لها  القةس  بحق  االحتالل  ى  اب  استم ا   القىن  علب  عةوا ه  فذ  االحتالل  ساةفع  إ  ان  ةس 
 باتجاه تصاعة وتا    قاو إ االحتالل وتنفاد ال مليات والتذ ت ة حقًا ألبناء ش بنا الفلسطانذ".

 21/11/2021، طيني لإلعالمالمركز الفلس
 

 تحمل الـ "يونسكو" خطورة األوضاع في "األقصى"  "الخارجية الفلسطينية" .9
وز :   ا  هللا وال ل   حّملت  للت بيإ  المتحة   األ م  األحة،  نظمإ  ي    الفلسطانيإ،  السلطإ  ا   خا جيإ 

تهة   المسجة األقصب فذ  والثقافإ "ي  سك " والمجتمع الةولذ،  سؤوليإ "المخاط  الجةيإ" التذ باتت 
، فذ وقالت "الخا جيإ"   ةينإ القةس المحتلإ، فذ ض ء  ا يت  ض له    ا تهاكات ىس ائاليإ  تك   .

بيان صحفذ، تلقت "قةس ب س"،  سخإ عنه، "ىن المسجة األقصب يت  ض لمخطط ىس ائالذ  سمذ  
تنفاده ي  يا، وبالتة يج، وص ال لتقسيمه  كا يا".  نظمإ استيطا يإ    30   وج    ح  وك فت ع   يتم 

فذ  و  السياسذ  المست ى  بالت او   ع  تق    الم بة(،  )ائتالف  نظمات  اسم  علب  فسها  لإ تطلق 
االحتالل لل  وع بتقسيمه  كا يا    خالل اقت اح للسيط   علب  نطقإ "باب ال حمإ"، ىضافإ لزيا    

 لسلإ" و"األسباط" أيضا.عة  الب ابات التذ يستخة ها المقتحم ن لت مل بابذ "الس 
 21/11/2021، قدس برس
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 االحتالل يقتحم منزل محافظ القدس لليوم الثاني .10
المجلا   ا مت  :   ا  هللا عض   القةس،  الثالثاء،  نزل  حافظ  الا    انس ائالذ،  االحتالل  ق ات 

لا    الث  ي لح كإ "فتح" عة ان غاث فذ الحا   ال سطب    بلة  سل ان جن ب المسجة األقصب، ل
الت الذ. االحتالل    الثا ذ علب  ق      جيش  ىن  "وفا"،  اتصال  اتفذ  ع  المحافظ غاث فذ  وقال 
المنزل   "فيسب ك". اقتحمت  عب    قع  بزوجته  خاصإ  ع   ن   ات  السؤال  بد ي إ  الا  ،    صباح 

وأضاف، أن  دا االقتحا     الثا ذ خالل ي  ا ، ويأتذ ضم  الهجمإ ال  سإ التذ يت  ض لها  
 أبناء ش بنا فذ القةس. 

 23/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 العمل على تخفيف معاناة الالجئين في المخيمات وتعزيز دور "األونروا" أبو هولي: أولويتنا  .11
أكة  ئيا  ائ   شؤون الالجئا  احمة أب    لذ، أن المؤتم  الةولذ للما حا  عكا حجم  :   ا  هللا
   السياسذ والمالذ لألو  وا    المجتمع الةولذ، وشكل  قطإ البةايإ  ح  تأ ا  تم يل  ستةا   الةعم

ولفت ىلب أن     لا ن  وال .  614قابل للتنبؤ ب ة اعالن ثما ذ  ول  ا حإ الت هة سن يا بي  ط يل األ ة 
الفلسطاناا      ائ   شؤون الالجئا  تتابع  ع الةول المضيفإ واألو  وا ب كل ي  ذ أوضاع الالجئا 
   تقع ضم  وت مل علب تحسا  خة اتهم و  الجإ   اكلهم    خالل تنفاد الم ا يع ذات أول يإ ال

واكة أن األول يإ لةى  ائ   شؤون الالجئا  ال مل   صالحيات االو  وا وتف يضها، خاصإ فذ لبنان.
    الجإ أز تها الماليإ   ح  تخفيف   ا ا  الالجئا  فذ المخيمات، وت زيز  و  االو  وا وتمكانها  

 والقيا  بخة اتها وفق التف يض الممن ح لها.
 21/11/2021، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 محكمة االنتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح .12

ض:   ا  هللا ىلاها  قة ت  التذ  الط  ن  فذ  النظ   المحليإ  الهائات  ا تخاب  قضايا  ة أ هت  حكمإ 
المح اال تخابات  األولب     للم حلإ  و  شحا   ق ائم  ت شح  ب فض  اللجنإ  وتلقت   .2021ليإ  ق ا ات 

ط  ن قة ت أ ا   ائإ  حكمإ قضايا اال تخابات    5ط نًا،  نها    13المحكمإ خالل الفت   القا   يإ  
حكمإ قضايا  أ ا   ائإ  حكمإ قضايا اال تخابات فذ  ابلا، وط نان أ ا   ائإ    6ا  هللا، وفذ   

لحم. بات  فذ  تنتهذ    اال تخابات  بهدا  أ ه  االثنا ،  ي    لها،  بيان  فذ  اال تخابات،  لجنإ  وأوضحت 
تا يخ   حتب  اال سحاب  الم شحإ  للق ائم  ويمك   المحليإ،  لال تخابات  الت شح  ،  26/11/2021  حلإ 
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الق ائم والم شحا  صباح ي   السبت   بالتزا    ع بةء   27/11/2021لان   الك ف النهائذ بأسماء 
 فت   الةعايإ اال تخابيإ. 

 22/11/2021، القدس، القدس

 
فاشلة .13 سياسة  إرهابية  كحركة  تصنيف حماس  باستثناء  ..  هنية:  دولة  أي  مع  للحوار  مستعدون 

 االحتالل 
كح كإ   حماس  تصنيف  سياسإ  أن  ىسماعال  نيإ،  "حماس"  لح كإ  السياسذ  المكتب  أكة  ئيا 

وقال  نيإ ىن الكثا     األط اف الةوليإ عب ت أ ه ال    لها سياسإ فاشلإ.ى  ابيإ أو  حاص تها وعز 
وأبةى است ةا  حماس وجا زيتها وعة   ما  تها لفتح    حل ل للقضيإ الفلسطانيإ ىذا تم تجاوز حماس.

 أي ح ا   ع أي  ولإ فذ ال الم  ا عةا الكيان الصها  ذ.
قة ت  ؤخ الح كإ  أن  أكة  نيإ  المصالحإ،  لوفذ  لف  ىلب ً ا  ؤيإ  كت بإ  الفلسطانيإ  لمصالحإ 

وأوضح أن  ؤيإ حماس للمصالحإ تؤكة ىعا     انخ   فذ جهاز المخاب ات المص يإ بطلب  نهم.
ت كال القيا   الفلسطانيإ، بحاث يك ن  ناك  جلا قيا ي واحة لل  ب الفلسطانذ  تمثل بمنظمإ  

كا ل    التح ي . تفا م  علب  أن حماس  ىلب  الفصائل  ولفت  نيإ  غالبيإ  وافقت ع  وقة  الفلسطانيإ، 
الي   الفصائل  للمصالحإ   8علب  ؤيإ  حماس  ح كإ  ل ؤيإ  الفصائل  تفهمإ  أن  للمصالحإ،  باًنا 

وبا وت  القا     فذ  تج ى  التذ  الح ا ات  األط وحات خالل  تقا ب  ين كا علب  و دا  الفلسطانيإ، 
الو  ه  نيإ ىلب أن    أول يات الح كإ است   و اخلًيا. فلسطانذ، وإ هاء اال قسا ،  ا   وحة  ال  ب 

وتحقاق المقاو إ، ىلب جا ب بناء تحالفات سياسيإ، وت سيع عالقاتها السياسيإ  ع  حيطها ال  بذ  
 وانسال ذ، واال فتاح علب الجميع. 

وعلب ص اة حصا  غز ، قال  نيإ ى ه ال يمك  أن  صمت كثاً ا علب استم ا  حصا  غز ، وال الم  
وأشا  ىلب ت كال ط اقم فذ غز  والخا ج    أجل وضع    السال الزبب.  ن ية ك أ ه قة بلغيجب أ

خطإ  تكا لإ لكس  الحصا ، وعلب االحتالل أن ية ك أ ه ال أحة فذ ال الم سات اجع ع  الم ض ع  
 س اء المتضا نا  أو ق افل كس  الحصا  بأي ط يقإ. 

صا  إ، خاصإ أن التهم الم جهإ  طاناا  الم تقلا   ولفت  نيإ ىلب أن األحكا  الس   يإ علب الفلس
و عا  نيإ خا   الح  ا  ال  يفا  وولذ عهةه ىلب    ىلاهم  ذ تقةيم المساعةات لل  ب الفلسطانذ.

ن هاء  لف   حماس  أن  حاوالت  الس   يإ،  ؤكًةا  فذ  الفلسطاناا   الم تقلا   ع   انف اج  ض و   
 ب ض ال سطاء. التصاالت وع  ط يقالم تقلا  لم تت قف، وتحاول    خالل ا

 20/11/2021، موقع حركة حماس
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 خططت لتنفيذ عمليات  بالضفة االحتالل يعلن اعتقال خاليا مسلحة لحركة حماس .14
ي   انثنا ، أ ه اعتقل وبالتنساق  ع ق ات  ك ف جهاز األ   ال ا  انس ائالذ "ال اباك"،:  حمة وتة 

ح كإ حماس التذ   طت فذ الضفإ الغ بيإ، وزعم أن الخاليا  جيش االحتالل وال  طإ خاليا تاب إ ل
ووفقا للمزاعم التذ    شخصا، خططت لتنفاد عمليات تفجا يإ  اخل ىس ائال.  50التذ ضمت أكث      

فإن الحةيث يةو  عما وصفه بي" بنيإ تحتيإ ى  ابيإ كبا      أو   ا "ال اباك" فذ بيا ه ل سائل انعال ،
الضفإ فذ  لحماس  تفجا يإ  اخل   تاب إ  عمليات  لتنفاد  خططت  ال ا و ي  صالح  قا  ا  الغ بيإ 

 ىس ائال". 
وزك يا  الح كإ،  ال ا وي  ائب  ئيا  والتم يل  ما صالح  التجناة  عمليإ  أ ا   أن     البيان  وزعم 

فدي عمليإ أس  الجنةي  ح  ن فاكسمان، ولهده الغايإ تم تجناة   طاء   جاب    القةس، وأحة  ن
الخال فذ حماس      لت كال  با  وا  الدي   الم كزيا   الن طاء  أحة  يا  الخلال وجنا  و ا  هللا، وكان 

عةية . لالعتقال   ات  وت  ض  سبق  والدي  الخلال،  الق اسمذ     "تم    حجازي  أ ه  البيان  وذك  
أكث       لتصنيع  ع  50اعتقال  ت ة  كا ت  و تفج ات  وأسلحإ  أ  ال  وتم ضبط  لحماس،  تاب ا  ض ا 

  اسفإ"، بحسب اال عاءات انس ائاليإ.أ ب إ أحز إ 
 22/11/2021، 48عرب 

 
 العاروري: إرادة شعبنا تتجدد بالمقاومة ودماؤنا رخيصة ألجل القدس .15

أن علب  ال ا و ي  صالح  "حماس"  لح كإ  السياسذ  المكتب  تتجة    شة   ائب  ئيا  ش بنا  ى ا   
الفلسطانيإ. للقضيإ  أ ان  صما   القةس  أن  قنا     بالمقاو إ،  ؤكًةا  عب   لقاء  فذ  ال ا و ي  و عا 

األقصب   والمسجة  القةس  ع   للةفاع  ب اجبه  القيا   ىلب  الفلسطانذ  ش بنا  األحة،  األقصب  ساء 
االحتالل. تح ي  ا      ا  حتب  فخ     المبا ك  ع   ال ا و ي  يك ن  وعّب   بأن  وت  فها  حماس 

ائها،   اً ا ىلب أ ه صاحب  سا    ال هاة فا ي أب  شخاة   نفد عمليإ القةس البط ليإ الا      أبن
 عط   و با كإ، و   الم ابطا  فذ المسجة األقصب.

 21/11/2021، موقع حركة حماس
 

 سطيني فصائل المقاومة: القرار البريطاني ضد حماس "عدوان سافر" على الشعب الفل .16
باعتبا  الب يطا ذ  الق ا   الفلسطانيإ  المقاو إ  أ ا ت فصائل  الةي  صالح:    ح كإ حماس غز /     

ال  ب الفلسطانذ و قاو ته. جاء ذلك   " نظمإ ى  ابيإ"،   تب   ىياه ق اً ا سياسيًّا وعةواً ا سافً ا علب
، ب أن الق ا   ]األحة[افذ  ؤتم  صحفذ عقةته الفصائل بمق  ح كإ األح ا  غ ب  ةينإ غز ، أ 
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خالة  األح ا   لح كإ  ال ا   األ ا   وعّة  حماس.  ح كإ  ضة  ع     الب يطا ذ  كلمإ  فذ  أب   الل، 
ا لإل ا    واستجابإ  ا تها ا  الب يطا ذ  الق ا   يهةف الفصائل،  الق ا   أن  لها،  ؤكةا  وخة إ  نس ائاليإ 

فذ ال ةية    الةول األو وبيإ  لنال  ضا الل بذ الصها  ذ فذ ظل تصاعة وتنا ذ الةعم ال  بذ  
    ا شا ة اه فذ    كإ "سيف القةس"  لل  ب الفلسطانذ وحقه فذ  قاو إ االحتالل انس ائالذ، و 
ب يطا ي أن  أب   الل  وأضاف  الماضذ.  أيا   ب ا   فذ  اي /  و ل ثإ  بقائها  نغمسإ  علب  تص   ا 

و  لم ا ا  وآال  ش بنا،  بتنك  ا  المست م ي   الكا لإ ع   االست ما  و عم  المسؤوليإ  تحمل  أن علاها 
و  ال طنذ  الفلسطانذ  الم قف  وثّم   االحتالل.  للق ا  ج ائم  ال افض  ال اسع  والفصائلذ  ال  بذ 

م   نظ  إ   حة  و  ت كإ نسقاطه، لما يمثل  الب يطا ذ،  اعيا ىلب الت افق علب آليات عمل ض
 و ته.    ض ء أخض  لالحتالل لم اصلإ عةوا ه علب ش بنا و قا

 22/11/2021، فلسطين اون الين
 

 : سنكمل المشوار معاً عباس زكي يرفض قرار حظر حماس .17
أبةى عض  اللجنإ الم كزيإ لح كإ فتح، عباس زكذ،  فضه عز  الحك  إ الب يطا يإ حظ   :  عّمان

الم  ا  ح كإ "حماس"،  ضيًفا: "انخ   فذ حماس، ية ك ن أ نا فذ وقت ال ة ،  ص  علب ىكمال  
لت ا ل  ع  و عا "زكذ"، خالل الجلسإ االفتتاحيإ، لنةو  " ح   ال ح است اتيجيإ ع بيإ جةية  ل   ً ا".

ىلب األ  ينإ عمان،  ال اصمإ  السبت، فذ  ي    ال  بذ انس ائالذ"،  "بناء است اتيجيإ ع بيإ    الص اع 
ل التبعيإ  ذاتها     فك  ق  ذ ع بذ، وتح ي   تةشا   ىلب  تستنة  القيا ي فذ    لغ ب".جةية ،  وأشا  
كا وإس ائال ج لتا التطبيع،  ح كإ "فتح" ىلب أن "المنطقإ ال  بيإ،  خلت   حلإ التطبيع ال سمذ، فأ  ي

  ةخاًل لحل   كالت ال ط  ال  بذ".
 20/11/2021، قدس برس

 
 "العمل الفلسطيني المشترك في لبنان": تصنيف حماس إرهابية يمس جميع الفصائل .18

الب يطا يإ  :  ك ّيم ازن  -با وت  الحك  إ  عز   لبنان،  فذ  الم ت ك  الفلسطانذ  ال مل  أ ا ت  ائإ 
المقاو  ح كإ  ى  ابيإ.تصنيف  "حماس"  نظمإ  انسال يإ  "قةس    إ  تلقته  بيان  فذ  الهائإ  واعتب ت 

اللج ء  يتج ع   ا    زال  الدي  ا  الفلسطانذ،  ال  ب  علب  جةيةًا  "اعتةاًء  الب يطا ذ  الق ا   ب س" 
جا  وانب ا  ع  أ ضه؛ بسبب وعة بلف   الم ؤو  الدي أصة ته الحك  إ الب يطا يإ لتأسيا  والته

 للاه   فذ فلسطا ". وط  ق  ذ 
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وأكةت الهائإ أن ح كإ "حماس" جزء    النسيج ال طنذ واالجتماعذ الفلسطانذ، ووصفها بان  اب  
الفلسطانيإ؛ التذ     قبل حك  إ ب يطا يا "يما ويطال جميع الفصائل والق ى ال طن  يإ وانسال يإ 

 انذ الم  وعإ". تما س حقها فذ النضال والكفاح    أجل است  ا  حق ق ال  ب الفلسط
 20/11/2021، قدس برس

 
 الجهاد: عملية القدس ردٌّ طبيعي على تصاعد إرهاب االحتالل  .19

المحتلإ ال مليإ  :  القةس  فلسطا ،  فذ  انسال ذ  الجها   ح كإ  صباح  با كت  وق ت  التذ  الفةائيإ 
اعة ى  اب وقالت الح كإ فذ بيان، ىن " ده ال مليإ   ٌّ طبي ذ علب تص  األحة فذ القةس المحتلإ.

التذ  المست طنا  وجن   االحتالل، وإ  ان حك  إ االحت الهة  والتهجا   الل فذ عةوا ها وسياسات 
القةس". فذ  أ لنا  البط    تطال  ال مليإ  " ده  أن  ىلب:  المقاو إ،  وأشا ت  وحا يإ  ق    علب  تةلل  ليإ، 

 هاته".وتمسك ال  ب الفلسطانذ بالمقاو إ؛ كنهج قا   علب   ع االحتالل وكس  عنج
 21/11/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 " خلفية قومية"قناة عبرية: التحقيقات تؤكد أن عملية الطعن في يافا على  .20

األحة، أن عمليإ الط   فذ  ةينإ يافا والتذ  ت قنا   ي ت كان ال ب يإ،  ساء  ذك    :ت جمإ خاصإ
وبحسب القنا ، فإن    فيإ ق  يإ.أصاب بها ىس ائالذ و فد ا شاب فلسطانذ    جنا ، تمت علب خل

التحقيقات أكةت أن ال مليإ  فدت لهدا السبب،   ا ً  ىلب أ ه تم  قل المنفد ىلب جهاز األ   ال ا   
ووفًقا للقنا ، فإ ه ساتم الت كاز فذ التحقاق فيما ىذا كان خطط    ئالذ “ال اباك” للتحقاق   ه.انس ا

 قةس. للهج  ، أو أ ه اتخد الق ا  ب ة عمليإ ال
 21/11/2021، القدس، القدس

 
 مسيرة لحماس في مخيم شعفاط وفاء لدماء الشهيد فادي أبو شخيدم .21

شة ،  ساء األحة، وفاء لة اء ال هاة ال يخ فا ي أب   شهة  خيم ش فاط بالقةس المحتلإ  سا   حا
 اء صال   شخاة ،  نفد عمليإ باب السلسلإ. وا طلقت المسا   التذ شا ك فاها أ صا  حماس ب ة أ

علب   الغائب  المصل ن صال   أ ى  حاث  ش فاط،  بمخيم  الج اح  ب   عباة   "أب   فذ  سجة  ال  اء 
أ المسا    وجابت  شخاة .  أب   فا ي  فاها  ايات  ال هاة  الم ا ك ن  حمل  حاث  ش فاط   جاء  خيم 

المسا     الضيف.  والقائة  حمة  القسا   وكتائب  للح كإ  بالهتاف  حناج  م  وصةحت  حماس،  ح كإ 
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لتذ ت جهت لمنزل ال هاة أب  شخاة ، جة ت الجم ع عهة ا للمقاو إ والسا  فذ   اجهإ االحتالل،  ا
 و عم عمليإ القةس و نفد ا. 

 21/11/2021، نفلسطين اون الي
 

 حماس والشعبية: الوحدة الوطنية صمام أمان مشروعنا الوطني  .22
ال   ال حة   أن  فلسطا   لتح ي   ال  بيإ  والجبهإ  حماس  ح كإ  أ ان    وعنا  أكةت  صما   طنيإ 

 ا  فذ سبال ى هاء اال قسا ، وإ جاز ال حة  ال طنيإ علب قاعة   ال طنذ، وقة آن األوان للتقة  ىلب األ
وشة ت قيا تا حماس وال  بيإ فذ بيان    ال  اكإ ال طنيإ بما ي اة بناء النظا  السياسذ الفلسطانذ.
ال ةية    الملفات علب الص اةي  الةاخلذ     ت ك عقب اجتماع عقة األحة تم خالله التباحث فذ

ا ع  التف  ، ت اتيجيإ وطنيإ شا لإ  ت افق علاها ب اةً والخا جذ، علب أن ال حة  تك ن وفق  ؤيإ واس
وبما يكفل النه ض بالم  وع ال طنذ وحمايته، وتجناة كل الطاقات لم اجهإ االحتالل واالستيطان،  

ذلك يلز ه  غا    أوسل  وال  ان علب و م التس يإ  ا تان بأن  و   ت القي  وحمايإ الحق ق والث ابت.
ذ المت اصل والةعم األ  يكذ  والمفاوضات التذ ال طائل  نها وال أفق لها فذ ظل ال ةوان الصها  

بانهما وت زيزه علب  ختلف األص ة ، وفذ كل  الم ت ك  الثنائذ  ال مل  الال حةو . وأكةتا   اصلإ 
 ة إ ش بنا والدو  ع  حق قه وتلبيإ احتياجاته. المست يات، بما يسمح بخ

 22/11/2021، موقع حركة حماس
 

 فتح: صمود أهلنا في القدس سيفشل مخططات التهويد .23
أ ا ت ح كإ "فتح"، اعتةاء ق ات االحتالل انس ائالذ، علب  حافظ ال اصمإ القةس، عض   :  ا  هللا  

االعتقاال وحملإ  غاث،  عة ان  للح كإ،  الث  ي  بحق  المجلا  الهستا يإ  والتنكال  والبطش  ت 
 ل  وأكةت ح كإ "فتح" فذ بيان انثنا ، أن الصم   ال ظيم أل لنا فذ القةس     ا سيف  المقةساا .

وحملت ح كإ "فتح"، الحك  إ انس ائاليإ     خططات الته ية وال بث به يإ القةس ال  بيإ الفلسطانيإ.
و عت  غاث،  المحافظ  وسال إ  حيا   ع   وقف   المسؤوليإ  فذ  لتحمل  سؤولياته  الةولذ  المجتمع 

القةس فذ  الةولذ  للقا  ن  االحتالل  المحتلإ،   ا    ا تهاكات  الفلسطانيإ  األ اضذ  أن  وكافإ  ىلب    
أبناء   بحق  الج ائم  المزية     ا تكاب  علب  االحتالل  ي جع  ولإ  الةولذ،  المجتمع  وت اخذ  صمت 

 ش بنا. 
 22/11/2021، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 غانتس: حماس تسعى لتحويل الضفة إلى نموذج مشابه لغزة .24
الضفإ   لتح يل  تس ب  حماس  ىن  انثنا ،  الا    انس ائالذ،  ساء  الجيش  وزي   غا تا  بانذ  قال 

كما  قلت عنه القنا     –وشة  غا تا    لغز  كبؤ   ذات ق    سلحإ.الغ بيإ ىلب حالإ و م ذج   ابه  
ا وخاصًإ أن يك ن لها   طئ  علب أن ىس ائال ل  تسمح لحماس بتحقاق جه      – إ  ال ب يإ الساب

ولفت ىلب أن حماس تحاول تنفاد  جمات فذ الضفإ الغ بيإ والقةس وكدلك  اخل   قة  ش قذ القةس.
ا ىلب أن ق اته  ف ت    حالإ التأ ب فذ أعقاب عملاتذ القةس األخا تا   المةن انس ائاليإ،   ا ً 

 مات. ان آخ  ا أ ا، وأ ها ست مل    أجل “القضاء علب ان  اب” وأي  حاوالت لتنفاد  جوالتذ ك
 وأشا  غا تا بإحباط خليإ حماس الكبا   التذ كا ت تخطط لهجمات واس إ.

الا     انس ائالذ  الجيش  وزي   جلسإ  ند  وعقة  باست ةا    4أول  المختصإ  ال زا يإ  للجنإ  سن ات 
الط لحالإ  المة يإ  وتحسا   الساحإ  الةاخليإ  الجبهإ  جه زيإ  ت مل  خطإ  ع ض  خاللها  تم   ا ئ، 

 تها لح ب علب عة  جبهات.قة ا
ت طذ   حل ل  ختلفإ  خالل  أفضل     الةاخليإ  الجبهإ  لةى  االست ةا   كان  “كلما  غا تا  وقال 

وا لةي الحا يإ  سيك ن  الهج  ذ  النظا   باعتبا ه  انس ائالذ  الجيش  فإن   .. الصم    علب  لها  ه  لقة   
 القة   علب التص ف والتنفاد ب كل أفضل”.

وأضاف “  مل علب ى هاء الجةا  الجةية علب الحةو  ال ماليإ واقت بنا    اال تهاء  نه علب الحةو  
  .. للط ا ئ  عملياتيإ  ..  ح    ة خطط  و  زز     الجن بيإ  الةاخليإ  جبهتنا  تق يإ  علب  وسن مل 

 قة اتنا الج يإ”. 
 22/11/2021دس، القدس، قال

 
 كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ »حماس« و»الجهاد« .25

علب   الجيش  فذ  المختصإ  الجهات  ك خافذ،  ختلف  أفيف  انس ائالذ،  الجيش  أ كان  حث  ئيا 
فذ  وضع خطإ  ج  يإ واس إ لض ب الت سا إ الصا وخيإ لح كتذ »حماس« و»الجها  انسال ذ« 

 القطاع.غز   ع ا ةالع أول   اجهإ  ع الح كتا  فذ 
و قل   قع »والال« انس ائالذ ع   صا   فذ جيش االحتالل )شعبإ ال مليات( أن ت ليمات  ئيا  
األ كان »تستهةف تقليص قة ات المنظمتا  فذ الم احل األولب    ال مليإ المقبلإ التذ ستنةلع فذ  

 لب أي  ةى علب  طاق واسع«.قطاع غز  علب ىطالق الص ا يخ ى
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ك خافذ خطإ  ال    وتستنة  االعتقا   »حماس«  ىلب  ح كتذ  بأن  انس ائاليإ  األ نيإ  األجهز   فذ  اسع 
و»الجها «، بمساعة  ىي ان، ت مالن علب  ةا  الساعإ نعا   تأ ال البنيإ التحتيإ ن تاج القدائف 

استم ت   التذ  األخا    الح ب  فذ  تض  ت  التذ  والفصائل   11الصا وخيإ  ىس ائال  با   ي  ًا 
 طاع غز  فذ شه   اي  )أيا (     دا ال ا . الفلسطانيإ فذ ق

وحسب صحيفإ »تايمز أوف ىس ائال«، فقة شكلت  ده الح ب  قطإ ض ف بالنسبإ نس ائال فيما  
 يخص القة ات الصا وخيإ فذ غز . 

قا   غا   كان  انس ائالذ  الجيش  أن  بحقيقإ  عسك ي ن  ت سا إ   وأق   سؤول ن  غالبيإ  تة ا   علب 
المسلحإ   االجماعات  ىلب  قص  ذلك  وي جع  ىطالقها،  قبل  الص ا يخ  االستخبا اتيإ     لم ل  ات 

القدائف  ح ل  انس ائالذ   ل  ات  الجيش  بح ز   يك   لم  أ ه  ىس ائالاا   ع  ضباط  وُ قل  الةقيقإ. 
وأكةوا أ هم اضط وا ىلب جمع   الصا وخيإ و ةا ا، و    ا شكل  قطإ ض ف كبا  ، وإخفاقًا كدلك،

  4  )أيا ( وحةه قة شهةت ىطالق  ذ أثناء ا ةالع الح ب. وكا ت الم اجهإ فذ  اي  ل  ات ح لها ف
 آالف صا وخ وقديفإ  اون علب األقل باتجاه ىس ائال. 

وتقة  ىس ائال أن »حماس« لم تنجح فذ است ا   القة ات التذ تة  ت حتب اآلن، لك  ذلك  سألإ 
 حسب. وقت و 

 21/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 بريطانيا ضد حماس مهم ونأمل أن ُيعمم في أوروباقرار  بينيت: .26
حة، ى ه يمك  استخالص الةعم    ق ا   ئيا  ي   األ ،  قال  ئيا ال ز اء انس ائالذ  فتالذ بانات 

“تنظيًما   السياسذ  جناحها  فاها  بما  بأكملها،  حماس  بتصنيف  ج  س ن  ب  يا  الب يطا ذ  ال ز اء 
 ى  ابًيا”. 

فذ  سته بانات  األسب عيإ  وأضاف  الجلسإ  ال سك ي ل  جناحها  تصنيف  تم  اآلن  “حتب  لحك  ته: 
 ذ سات  ض ن    اآلن فصاعًةا ىلب ذات ال ق بات”.فقط كتنظيم ى  ابذ وعناص  الجناح السياس 

وتابع “ دا ي كا ى  اًكا   حًبا به، وآ ل أ ه ساتةفق ىلب أو وبا بأكملها، ح ل األسل ب الدي ي مل 
 . ال ص ا يخ وال ى  اب بةون غالف سياسذ وال جمع أ  ال بةون آلإ تح يض”. فيه تنظيم ى  ابذ.

 21/11/2021القدس، القدس، 
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 البيد: يجب إغالق مكاتب حماس في اسطنبول  .27
قال يائا  الباة وزي  الخا جيإ انس ائالذ،  ساء الا   انثنا ، ى ه يجب ىغالق  كاتب ح كإ حماس  

 ت تتلقب ت ليمات  لح كإ    قبل جهاز ال اباك بةع ى أ ها كافذ اسطنب ل ب ة الك ف ع  خليإ ل
ت كيا.  قيا   حماس فذ  “ليا           ال ب ي  واي  ت  أو   ا   قع  وأضاف الباة فذ تص يحات 

 واجب ىس ائال ال مل ضة ى  اب حماس فحسب، بل    واجب المجتمع الةولذ بأس ه”. كما قال. 
علانا  نع  ده  كما ف لت ب يطا يا وتحظ  حماس .. يجب  وتابع “يت ا  علب  ول ال الم أن تتص ف  

 األعمال ان  ابيإ انج ا يإ ضة الم اطنا  انس ائالاا  فذ أي  كان وتحت أي ظ ف”.
 22/11/2021دس، القدس، قال

 
 بعد القاهرة ورام هللا: رئيس الشاباك زار األردن سرا  .28

 ا  با ،  ؤخ ا، بزيا   س يإ ىلب األ  ن، وذلك قا   ئيا جهاز األ   ال ا  انس ائالذ )ال اباك(،  و 
يا تا  قا  ىلب ال اصمإ المص يإ القا    وإلب  ة يإ  ا  هللا، بحسب  ا أفا ت صحيفإ "يس ائال  ب ة ز 

  ا  "، الا   األحة. 
ال  ق  فذ  ىلب  ظ ائه  ال اباك  بها  ئيا  يق    التذ  الثالثإ  الزيا    أن  ده  ذ  الصحيفإ  وأفا ت 

 د ت ليه  نصبه قبل خمسإ أسابيع و صف، ب ة زيا   القا    و ا  هللا. األوسط  ن
وخالل زيا ته لل اصمإ عمان، عقة  ئيا جهاز ال اباك اجتماعات  ع كبا  المسؤولا  ال سك يا   

ا  فذ األ  ن، حاث ج ى التباحث فذ سبل  كافحإ التنظيمات المسلحإ و"ان  اب"، وكدلك  واأل نا 
 األسلحإ عب  الحةو  با  البلةي ، بحسب الصحيفإ.   كافحإ ظا    ته يب 

 21/11/2021، 48عرب 
 

 ترفض طلب أميركا عدم استهداف »نووي« إيران "إسرائيل" .29
ت صيإ     ظ ائ ىس ائالا ن  المن آت  فض  سؤول ن  ضة  الهجمات  ع   بالت اجع  األ ا كاا   هم 

» ا ي    صحيفإ  أبلغت  صا    طل إ  حسبما  اني ا يإ،  أسب ع     الن ويإ  قبل  وذلك  تايمز«،  ك 
الن وي. االتفاق  ىحياء  ىلب  ال ا يإ  المباحثات  المناق ات    استئناف  علب  وقالت  صا    طل إ 

الن    -انس ائاليإ   الب  ا ج  ب أن  الجا ب  األ ا كيإ  حد وا  األ ا كاا   المسؤولا   ىن  اني ا ذ،  وي 
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 ا كا ن وإس ائالا ن،  ساء األحة، سؤول ن أوتحاو      انس ائالذ    النتائج ال كسيإ لتلك الهجمات.
 عب   ؤتم    ت ك لصحيفإ » آ تا« وجا  إ كاليف   يا ح ل  طا الم ض ع. 

أول   غا تا،  بانذ  انس ائالذ  الةفاع  وزي   كان  وقال  ىذا  ىي ان  اتفاقًا  ع  »يةعم«  ى ه  أ ا،    
ل ا    الن وي  االتفاق  وأوسع«     وأط ل،  تف2015»أق ى،  يضم   بما  قة ات طه  ،  الن ويإ  كيك  ان 

 وعمليات التفتيش الف الإ    كل الم اقع الن ويإ اني ا يإ.
ىس ائال »يجب أن  بةو ه، قال  ئيا جهاز الم سا  السابق، ي سذ ك  ا ، لصحيفإ لي» آ تا«، ىن  

الب ا ج   السابق ضة  الن وي، كما ف لت فذ  ىي ان  ب  ا ج  بمف   ا ضة  التص ف  قا   « علب  تك ن 
 ويإ لس  يا وال  اق.الن  

 23/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 وزير إسرائيلي يروج إلعادة البوابات االلكترونية في القدس .30
يس ب وزي  االتصاالت انس ائالذ ي عاز  نةل، ىلب الت ويج نعا   الب ابات االلكت و يإ فذ البلة   

األقصب. المسجة  و حيط  للقةس  قنا      القةيمإ  كان  وبحسب  تحةث  ع  ال ب يإي ت  فإن  نةل   ،
 سؤولا  أ ناا  بهةف ى كا يإ   اسإ األ    جةً ا وإعا       تلك الب ابات التذ تهةف للك ف ع  

ووفًقا للقنا ، فإن  نةل قال للمسؤولا  األ ناا  الدي  تحةث   هم،    أي أسلحإ يحملها الفلسطاناا .
لةيها   الحاليإ  الحك  إ  األ  ن  ىن  جاة   ع  ىلب  عالقات  الت صل  الممك   اتفاقيات ح ل  دا و   

 الم ض ع.
 21/11/2021القدس، القدس، 

  
 منصور عباس عن عملية القدس: منذ عقود نعارض أي هجمات تلحق األذى بالمدنيين األبرياء!  .31

ي   األحة، ى ه  ند قال  نص   عباس زعيم القائمإ ال  بيإ الم حة  فذ الكنيست انس ائالذ،  ساء  
ي ا ”عق    أي  حزبه  األ ض  تلحق  الجا با ”. جمات  كال  باألب ياء     عباس    ذى  أق ال  وجاءت 

طالب   الدي  بنيا ا   تنيا  ،  وزعيمه  الليك    لحزب  بيان  علب  ت يت ،  ً ا  عب   له  تغ ية   خالل 
عباس بإ ا إ ال مليإ التذ وق ت فذ القةس الا   وأ ت لمقتل  ست ط  خة  فذ الجيش انس ائالذ  

“لطالما  ع  ا   سابًقا.  للعيش  ً ا فذ    وقال عباس  والس ذ  ال نف  أشكال  ىلب تجنب أي شكل    
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وتسا ح”. وأ    ال مليإ   سال   أ ا ت  ال مل،  حزب  ع   الكنيست  عض   ابتسا    اعنإ  وكا ت 
 ووصفتها بي “الحقا  ”، فيما أشا  الليك   بم قفها وطالب حانها  نص   عباس بإ ا إ ال مليإ.

 21/11/2021دس، القدس، الق
 

 بينيت على تويتر! بعد عملية القدس.. سموتريتش يحظر .32
أقة  زعيم حزب الصها  يإ الةينيإ بتسلئال سم تا تش، الا   األحة، علب ىلغاء  تاب إ وحظ  حساب 

“ت يت ”.  االجتماعذ  الت اصل  شبكإ  فذ  بانات  انس ائاليإ  فتالذ  الحك  إ  القنا      ئيا  وبحسب 
م ت يتش أقة  علب  ده الخط   احتجاًجا علب حظ  بانات عب  حسابه والة ن سال ب يإ الساب إ، فإ

ووفًقا للقنا ، فإن بانات أقة     . 2017جنةي ىس ائالذ قتل فذ عمليإ فلسطانيإ وق ت فذ القةس عا   
علب حظ  حساب والة القتال انس ائالذ، بسبب ت جاهه ا تقا ات حا   لبانات عب  حسابه فذ ت يت   

 الت ليقات علب حساب بانات  فسه، وخاصًإ ب ة عمليإ القةس التذ وق ت الا  . و   خالل
 21/11/2021دس، القدس، الق

 
 غانتس يدعو دول العالم لزيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية  .33

ى ال الم  الماضيإ،  ول  اللالإ  انس ائالذ،  الجيش  وزي   غا تا  بانذ  المالذ  عا  زيا    عمها  لب 
وقال غا تا خالل خطاب  سجل بث   التذ تعي ها.  لسطانيإ فذ ظل الضائقإ االقتصا يإللسلطإ الف

فذ  ؤتم  عقة فذ جا  إ كاليف   يا، ىن ال اليات المتحة  وأو وبا و ول ال  ق األوسط األخ ى يجب  
الفلسطانا  ا  وتحفاز الم ا يع التذ تنهض  أن تغتنم الف ص فذ المنطقإ وتستثم  فذ تحسا  حيا  

 قتصا  الفلسطانذ. باال
وأضاف “يجب اتخاذ خط ات تسا م فذ األ   واالستق ا  والنم  االقتصا ي، وستك ن  ناك فائة   

 لكل    ىس ائال والفلسطاناا ”. كما  قل عنه   قع صحيفإ  آ تا. 
 22/11/2021دس، القدس، الق

 
 ف تفاصيل جديدة حول "جاسوس إيران" في منزل غانتس موقع عبري يكش  .34

الةفاع ىلكت و   ك ف   قع ىي ان" فذ  نزل وزي   النقاب ع    عة ز ع "جاس س  ذ عب ي، ا ا، 
وا عب الم قع انلكت و ذ " يبكا"، بأن الجاس س اني ا ذ الدي تم ز عه فذ    انس ائالذ بانذ غا تا.
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 نزل غا تا،      اط  ىس ائالذ باألساس، يةعب ع   ي غ  ن ج  وكبسكذ، وقة سبق تجناةه  
 ، حانما كان غا تا  ئيسا أل كان الجيش انس ائالذ.2015ي ان فذ ال ا     قبل ى

 21/11/2021هللا، رام ، األيام
 

 خطة إسرائيلية للتسلح بصواريخ متطورة استعدادا لهجوم محتمل ضد إيران .35
بهةف ش اء ص ا يخ  تط      األ    زيا    ازا يإ  بانات،  انس ائاليإ،  فتالذ  الحك  إ  ي تز   ئيا 

لسالح "وت الةقيقإ  والدخائ   الص ا يخ  الهج  يإ، خاصإ فذ  جال  انس ائالذ  الجيش  قة ات  ط ي  
 األحة. ي   ا ذك ت صحيفإ " آ تا"   الج "، وفق

وي تب  بانات، بحسب الصحيفإ، أ ه يجب استغالل النم  االقتصا ي، خاصإ فذ صناعإ الهايتك  
ذ الخا ، فذ حال ا تهاء أز إ فا وس ك  و ا فذ السنإ  انس ائاليإ، واال تفاع المت قع فذ الناتج الق  

 أجل زيا   حجم االستثما ات فذ بناء الق   ال سك يإ.المقبلإ،    
انس ائاليإ   الحك  إ  علاها  التذ صا قت  األ    جا ب   57.8ويبلغ حجم  ازا يإ  ىلب   ليا  شيكل، 

زا يإ  فإ ىلب أن جزءا كبا ا     ا ليا   وال . وأشا ت الصحي  3.8 ساعةات أ ا كيإ سن يإ بمبلغ  
الثالثإ"، أي ضة ىي ان، األ   تم  صة ا لتحسا  است ةا   "الةائ    ات الجيش انس ائالذ لح ب فذ 

بايةن، بمنح ىس ائال  ليا    والستكمال احتياطذ الدخا   لةيه. وت هةت ى ا   ال ئيا األ ا كذ، ج  
بإ الحةيةيإ" ىث  االستخةا  ال اسع لها خالل ال ةوان  وال  آخ  لتم يل ش اء ص ا يخ اعت اضيإ لي"الق

 غز ، فذ أيا / اي  الماضذ.  األخا  علب
و فد الجيش انس ائالذ جزءا ضئاال    خطإ ى  اء "سالح ص ا يخ"، التذ ط حها أفيغةو  لاب  ان  

ذ ضة  لةى ت ليه  نصب وزي  األ  ، با عاء أن سالحا كهدا ساةعم عمليات سالح الج  انس ائال
 لجها  انسال ذ فذ قطاع غز . القدائف الصا وخيإ التذ بح ز  حزب هللا فذ لبنان وحماس وا

بانات   الخطإ، وأن  ي تز  اآلن ت سيع  ده  السياسذ انس ائالذ  المست ى  ىلب أن  وأشا ت الصحيفإ 
اال تف استغالل  خالل  الغ ض     لهدا  أ  ال  و صة  الص ا يخ  ى تاج  تس يع  ينبغذ  أ ه  اع  ي تقة 

 المت قع فذ الناتج الق  ذ الخا  انس ائالذ. 
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واعتب  بانات خالل  ةاوالت  غلقإ، حسب الصحيفإ، أن اعت اض الص ا يخ ب اسطإ اللاز     شأ ه  
يك ي اةون  Game Changer ن  أن  ويج لهم  وأعةائها  ىس ائال  با   الق ى  "سيغا   ازان  بحاث   ،

 الصا وخيإ ىلب أ اضاها". التفكا  فذ  جاعإ ىطالق كميات    القدائف 
 21/11/2021، 48عرب 

 
 تعرضت لهجوم سيبراني  ”إسرائيل“ُخمس المصالح التجارية في  .36

الم كزيإ %     18ت  ضت   انحصاء  أفا ت  ائ    وفقا  ا  ساب ا ذ،  لهج    التجا يإ  المصالح 
تم ز/ي لا  ال ا   انس ائاليإ الا  ، األحة. وجاء ذلك فذ استطالع شا ل أج ته  ائ   انحصاء با   

لك    طيات  ائ   انحصاء أشا ت ىلب أن  ده النسبإ فذ المصالح    و يسان/أب يل الماضذ.  2020
 %. 42شخصا ىلب  250التجا يإ التذ يزية عة  ال ا لا  فاها ع  

 صلحإ تجا يإ أبلغت ع  أض ا   اليإ    ج اء    30وأضافت  ائ   انحصاء أن واحة     با  كل  
ساب   واالتصاال  جمات  الم ل  ات  ف ع  فذ  بانما  كل  ا يإ،  با   واحة      ت  ضت   صلحإ    20ت 

 تجا يإ لهج   كهدا.
أشخاص فذ   ظم الف وع االقتصا يإ،    10وشمل االستطالع  صالح تجا يإ ي مل فاها أكث      

لمنظمات غا   وباستثناء ف وع الز اعإ، المال، المج   ات، ان ا   ال ا إ والمحليإ، الت ليم، الصحإ وا
 ش كإ. 2500ألف  صلحإ تجا يإ، وكا ت ال انإ  ؤلفإ    ح الذ  31الةولتيإ. وشمل االستطالع  

تستهةف  صالح  التذ  الساب ا يإ  الهجمات  كميإ  با   الفا ق  فإن  الم كزيإ،  انحصاء  لةائ    ووفقا 
ا المصالح  أن  األول     السبب  أساساا .  سببا   وصغا  ،  ابع     كبا    الكبا    تجا يإ  لتجا يإ 

بالمصال قياسا  كهده  لهجمات  أكث   ولدلك  ذ    ضإ  كثا  ،  اتصاالت  أ ظمإ  التجا يإ  تستخة   ح 
 الصغا  . 

بانما   ولدلك ت صة ا،  أكث   السايب   تهةيةات  ت ذ  الكبا    التجا يإ  المصالح  ان  الثا ذ     والسبب 
 ا.ة المصالح التجا يإ الصغا  قة تت  ض لهجمات ساب ا يإ  ون  ص

%    المصالح التجا يإ فذ ىس ائال تبيع  نتجات عب   14.8حصاء، فإن  ووفقا الستطالع  ائ   ان 
 % فذ ف ع التجا  .19.4% فذ ف ع الضيافإ والمطاعم، وإلب 34.1ان ت  ت، وت تفع  ده النسبإ ىلب 

ألو وبذ، حاث ويةل ذلك علب ان بيع المنتجات فذ ان ت  ت فذ ىس ائال أقل  نه فذ  ول االتحا  ا
 %  بي ات فذ اال ت  ت. 63%، وأعلب  سبإ فذ الة ما ك و ذ 33ذ النسبإ  ناك  

 21/11/2021، 48عرب 
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 مخاوف إسرائيلية: "عملية باب السلسلة" قد تفجر األوضاع .37
انس ائالذ    حالإ تأ ب واست ةا  ق اته فذ  ةينإ القةس، بحسب  ا ذك ت  صا       فع االحتالل
يإ،  ساء األحة، وذلك تحسبا ل مليات ضة عناص  ا فذ أعقاب "عمليإ باب السلسلإ"  أ نيإ ىس ائال 
 آخ ي .  3 هاة فا ي أب  شخاة ، وأسف ت ع   قتل  ست ط  وإصابإ التذ  فد ا ال

"( أن "ق ات ‘ح س الحةو ‘ )ال  طيإ(  ف ت حالإ التأ ب  11وذك ت  ائإ البث انس ائالذ )"كان  
خ القةس،  فذ  األحة. واالست ةا   النا  صباح  ىطالق  عمليإ  عمليات  ستلهمإ"      فا      جإ 

ع   سؤول فذ جهاز ال  طإ ق له: " أخد فذ الحسبان أن ال ضع  ال سميإ انس ائاليإ،  و قلت القنا   
 قة يتة    ىلب   جإ    الهجمات الف  يإ".

است الدي  السالح  أن  ىلب  ت ا   انس ائاليإ  التقةي ات  ىن  القنا   فذ  وقالت  أب  شخاة   ال هاة  خة ه 
ن وص ل أسلحإ  ظا يإ  وليا سالح "كا ل "  حلذ الصنع؛   تب   أ  M112ال مليإ    ط از ب تا  

)غا   صن إ ب كل يةوي(،     تيجإ "عمليإ   قة  للغايإ، علب عكا األسلحإ الم تجلإ التذ يتم  
 ى تاجها  حليا فذ  ناطق السلطإ الفلسطانيإ". 

 مليات التذ تنفد ضة  يفإ " آ تا"، عا  س   ئال، أن اللمحلل ال سك ي لصح   جا به، اعتب  ا
القةس  "فذ  األوضاع  تأجيج  علب  قا     األقصب،  المسجة  فذ  حيط  والمست طنا   االحتالل  ق ات 

 (".48والضفإ الغ بيإ المحتلإ و اخل الخط األخض  ) ناطق الي
با  انس ائاليإ،  فتالذ  الحك  إ  االتصاالت،  وحّد    ئال،  ئيا  وزي   لةع    االستجابإ  نات،    

األقصب ي عاز  ن المسجة  أب اب  علب  ىلكت و يإ  ب ابات  بتثبات  الفاشلإ"،  التج بإ  و"تك ا   ةل، 
 لحإ للح   القةس والبلة  القةيمإ.المبا ك، لتك ف ع  الم ا ن سعيا نحباط  حاوالت ى خال األس

 21/11/2021، 48عرب 
 

 نون يحدد والية رئيس الحكومة اإلسرائيلية ة األولى على مشروع قاالكنيست يصادق بالقراء .38
ائالذ،  ساء الا   انثنا ، بالق اء  األولب علب    وع قا  ن  صا قت الهائإ ال ا إ للكنيست انس  

عضً ا  66وبحسب القنا  ال ب يإ الساب إ، فإن    يقاة  ة  حكم  ئيا الحك  إ بثما ذ سن ات  تتاليات.
لصالح أ ل   .48  القا  ن، وص ت ضةه  ص ت ا  وزعيم حزب  القضاء  وزي   القا  ن  بم  وع  وتقة  

حاث   ساع ،  جةع ن  أ ا جةية  الحك  إ  وأق ته  الماضذ،  األسب ع  ال زا يإ  اللجنإ  أق ته  كا ت 
 األحة.

 22/11/2021دس، القدس، قال
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 غانتس في محادثة مغلقة: عنف المستوطنين ظاهرة غير عادية  .39
وز  غا تا  بانذ  انس ائاقال  الجيش  فذ  ي   المست طنا   عنف  ىن  لحزبه،  جلسإ  غلقإ  خالل  لذ، 

ئال  ا    كما ذك    قع صحيفإ يس ا   –وأضاف غا تا    الضفإ الغ بيإ بمثابإ ظا    غا  عا يإ.
صحيح أن   ظم المست طنا  فذ الضفإ ي يةون حيا   عيا يإ، لكننا ل   تجا ل حقيقإ أن   –ال ب يإ 

تسمح لنفسها بف ل كل شذء، و ده لم ت ة ظا    غا  عا يإ،  دا ال اقع لس ء   ناك فصائل  تط فإ  
ى نا  حتاج ىلب   الجإالحظ. و ت ا ل شا لإ للغايإ،   وتابع “ ده ظا    يجب الت ا ل   ها بقس  ، 

 ويجب أن ال  ستها  بدلك”.
 22/11/2021دس، القدس، قال

 
 عودة لمنظمة “اليونسكو” يسرائيل هيوم: ضغوط أميركية على حكومة بينيت لل .40

ذك ت صحيفإ يس ائال  ا   ال ب يإ، الا   األحة، أن ى ا   ال ئيا األ ا كذ ج  بايةن، تضغط علب  
“الا  سك ”.  والثقافإ وال ل    للت بيإ  المتحة     الحك  إ انس ائاليإ نعا   عض يتها فذ  نظمإ األ م 

عة    ا أثا ت  القضيإ  فإن  ده  للصحيفإ،  فذ  حاووفًقا  با   ت  المست ى  حك  يإ  في إ   ثات 
األ م   لةى  األ ا كيإ  السفا    ىس ائال  ع  فذ  الماضذ  األسب ع  اجتماعات  ذلك  فذ  بما  الجا با ، 

ب ة أيا  قلالإ    2017وكا ت ىس ائال ا سحبت    الا  سك  فذ عا     المتحة  لانةا ت  اس غ ينفالة.
ا ب بدلك، بزعم اتخاذ سلسلإ ق ا ات   ا يإ نس ائال،  ت     قيا  ال اليات المتحة  فذ عهة  و الة  
 و نها اعتبا  القةس ال  قيإ أ ًضا  حتلإ. 

 21/11/2021القدس، القدس، 
 

  2021أكثر من ألف إعاقة نفسية وجسدية في جيش االحتالل بـ .41
السنإ  الجيش خالل  ي   األحة،   طيات ع  أعةا    اقذ       ت وزا   جيش االحتالل انس ائالذ 

 األخا   وذلك بمناسبإ ي   تك يم  صابذ الجيش و تض  ي ال مليات ال ةائيإ.
سك يًّا أعل  عنهم كم اقا  خالل  جنةيًّا وضابًطا و ستخةً ا ع  1,716" ال ب يإ أن  12وذك ت القنا  "

 تم تصنيفهم كمصابا  بصة ات  فسيإ.   747السنإ الحاليإ،  نهم 
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تخف  ب ة  الحاليإ  الم طيات  تأتذ  فذ  بانما  بإعاقات  االعت اف  ىج اءات  انس ائالذ     الجيش  يف 
صف ف جن  ه  ند  يسان الماضذ عنة ا أح ق جنةي  صاب بصة إ  فسيإ      ا ك قطاع غز   

 "ايتسيك س اةيان"،  فسه و ا أتبع قضاته    تأياة ىس ائالذ.
جيش انس ائالذ فذ "باتاح  خال ىصالحات فذ قسم التأ ال التابع للووفًقا للم طيات الجةية  فقة تم ى  

 تكفا". 
%    الحاالت المقة إ للقسم كصة ات  فسيإ ىلب األبة  97وذك ت أ ه وفذ ىطا  ا، تم االعت اف بي  

الغ بيإ وقطاع  الضفإ  بجبهإ  أو  الجيش  لةى  بأحةاث  اخليإ  الت  ض ألوضاع   قة  س اًء  عقب 
 غز . 

  الحاالت كصة ات  فسيإ ال ا  الماضذ، بانما  %   61نا ، وللمقا  إ فقة تم االعت اف بيوبحسب الق
 ج ى التخفيف    ىج اءات قب ل انعاقات النفسيإ. 

 21/11/2021م، المركز الفلسطيني لإلعال
 

 مستوطًنا يقتحمون األقصى وسط إجراءات أمنية مشددة  154 القدس: .42
ة األقصب، وسط ىج اءات   ست طًنا يه  ًيا، الا   الثالثاء، باحات المسج  154اقتحم  :  القةس المحتلإ

انس ائالذ. االحتالل  ش طإ  اقتحم ا   أ نيإ   ة       المست طنا ،  أن  وذك ت  صا    حليإ، 
فذ   األقصب  ب ابات  )ىحةى  المغا بإ"  "باب  خالل  شكل  جم عات،     علب  األقصب،  المسجة 

طقإ ال  قيإ للمسجة  نت أن المست طنا  تجّ ل ا فذ باحاته، خاصإ بالمنوباّ   الجةا  الغ بذ للمسجة(.
كما شهةت القةس القةيمإ وب اباتها،    األقصب، وسط تلّقاهم ش وحات ت  اتيإ ح ل "الهيكل" المزع  .

فذ   والمصلا   للمقةساا   الةقاق  بالتفتيش  تتمثل  ىس ائاليإ   ة    عسك يإ  ىج اءات  الثا ذ،  للا   
 األقصب. 

 23/11/2021، برس قدس
 

 ّلقان إضرابهما عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقالهما اإلداري األسيران الفسفوس والهريمي يع .43
"األيا ": فذ ا تصا  جةية للح كإ األسا  ، علق األسا  كاية الفسف س ىض ابه ع  الط ا     - ا  هللا  

ي  ًا  فضًا العتقاله ان ا ي، ب ة اتفاق  ع سلطات االحتالل انس ائالذ يقضذ    131الدي استم   
فذ   عنه  سابقب    .14/12/2021بانف اج  بأن  جلها  الفسف س،  األسا   عائلإ  فذ وأفا ت  حتجزًا 

 المست فب وسابقب اعتقاله ان ا ي  جمةًا ىلب حا  انف اج عنه.
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وفذ وقت سابق     ساء أ ا، علق األسا  عيا  اله يمذ ىض ابه المفت ح ع  الّط ا  ب ة اتفاق  
 . 2022آذا   4ن ا ي، بحاث يف ج عنه بتا يخ   ع سلطات االحتالل يقضذ بتحةية سقف اعتقاله ا

أسا ان يزال  أب     وال  ان ا ي،  ما   ا   العتقالهما  الط ا   فضًا  ع   انض اب  ي اصالن    كإ 
 ي  ًا. 43ي  ًا، ولؤي األشق  المض ب  ند  98  اش المض ب  ند 

 23/11/2021، األيام، رام هللا
 

 وافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفحهآرتس: تسهيالت اقتصادية لغزة والضفة وم  .44
ذك ت صحيفإ  آ تا ال ب يإ، ي   األحة، أن الحك  إ انس ائاليإ تتجه التخاذ  زية :  ت جمإ خاصإ

وبحسب الصحيفإ، فإ ه وزي        التسهاالت االقتصا يإ للفلسطاناا  فذ قطاع غز  والضفإ الغ بيإ.
أن   غا تا        سق خط    بانذ  انس ائالذ  أن  الجيش  بال ق    قابل  غز   بتزوية  تق    ص  

  ال  قله    قط  كجزء    المنحإ الخاصإ ب واتب   ظفذ حماس، وذلك فذ ىطا  ضمان  تتلقب أ
ووفًقا للصحيفإ، فإن  ناك ىجماع  اخل الحك  إ   استم ا  الهةوء وتحسا  ال ضع االقتصا ي بغز .

آالف    10لغز ،   ا ً  ىلب أ ه سمح بالف ل لي    انس ائاليإ علب ض و   استم ا  انغاثإ االقتصا يإ
وفذ ذات السياق،    عا ل وتاج  وغالبتاهم بالف ل    ال مال، للةخ ل ىلب  ناطق الخط األخض .

ذك ت الصحيفإ أن ىس ائال ست افق علب خطإ  ص يإ لت سيع   ب   فح والم ا  التذ تةخل عب ه،  
علب  ا ال قابإ  بزيا    القا     التزا   ا   قابل  ذات  والم ا   األسلحإ  ته يب  لمنع  الستخةا   يةخل 

 المز وج،  غم أن  ص  لم تف ب ع    ماثلإ فذ الماضذ.
 21/11/2021، القدس، القدس

 
 المستوطنون يصّعدون من اعتداءاتهم ويوّسعون بؤرة في العوجا .45

ق ي  – حافظات   واس إ    األ اضذ فذ  أ ا،  ساحات  االحتالل،  ق ات  النبذ  "األيا ": جّ فت  إ 
ان  ياه فذ ق يإ عاط ف، وبهة   نزل وحظا   فذ ق يإ الت ا إ،  ىلياس، وأخط ت ب قف ال مل فذ خز 

وصا  ت "ك فا ًا" فذ تجمع ع ب المليحات، فذ ال قت الدي صّ ة فيه المست طن ن    اعتةاءاتهم  
أ اضذ ق يإ   استيطا يإ فذ  بؤ    ت س إ  وأقة  ا علب  الم اطنا  و متلكاتهم،  ال  جا، و اجم ا بحق 

عة     فذ  و  كبات  الضفإ. نازل  ج فت   ناطق     االحتالل  ق ات  بأن  وأفا ت  صا    حليإ، 
تبلغ  ساحتها  ح    ز اعيإ  و   ت    200أ ضًا  المز وعات  وأتلفت  ىلياس،  النبذ  ق يإ  فذ   و م 

  حت يات المز عإ      لةات طاقإ شمسيإ وشبكات  ي وغ ف تخزي . 
 23/11/2021، األيام، رام هللا
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 2021طفال فلسطينيا في   77قتلت   "إسرائيل"منظمة حقوقية:  .46
طفال فلسطانيا خالل عا     77األ اض ل: قالت  نظمإ حق قيإ، السبت، ىن ىس ائال قتلت    - ا  هللا
جاء ذلك فذ بيان لي”الح كإ ال الميإ للةفاع ع     طفل سن يا.  700و  500، وتحاكم عسك يا با   2021

    فمب / ت  ي  الثا ذ    كل عا .  20اسبإ ي   الطفل ال المذ، الم افق لسطا ”، بمناألطفال/ ف ع ف
“است ها    وثقت  أ ها  الح كإ  ال ا     77وأضافت  بةايإ  االحتالل  ند  ق ات  بنا ان  فلسطانيا  طفال 

الا  ،   ال  قيإ”.   16 نهم فذ قطاع غز ، و  61الجا ي وحتب  القةس  فاها  بما  الغ بيإ،  الضفإ   فذ 
“ ند وتاب أ ه  انس ائالذ  ح     2000عا      ت  االحتالل  ق ات  قتلت  الا  ،  طفل   2200وحتب 

با     فلسطانذ”. وتحاكم  ت تقل  ىس ائال  ىن  الح كإ  المحاكم    700و  500وقالت  أ ا   فلسطانذ  طفل 
 ال سك يإ كل عا .

طفال   1149وفذ وقت سابق السبت، قال  ا ي األسا  الفلسطانذ )غا  حك  ذ( ىن ىس ائال اعتقلت  
واست هة     نهم     االعتقال.  160، أف ج ع  أغلبهم، فذ حا  ال يزال  2021طانيا،  ند بةايإ  فلس

خالل ال ةوان انس ائالذ علب قطاع غز  با     2200فلسطانيا، بانهم ع  ات األطفال، وأصاب    261
و ند   ن سان. اي / أيا  الماضذ، وفق   طيات  ف ضيإ األ م المتحة  السا يإ لحق ق ا  21و  10

  18ألف قاص  فلسطانذ، أعما  م  ون ال اش   وحتب  19، اعتقلت ىس ائال  ا ال يقل ع  2000عا  
 عا ا، بحسب  ا ي األسا . 

 20/11/2021القدس العربي، لندن، 
 

 ابتهاجًا بعملية "باب السلسلة"في لبنان   يةاحتفاالت تعّم المخّيمات الفلسطين .47
لبنان، ب مليإ "باب السلسلإ" التذ  احتفت ا:   ازن ك ّيم-با وت  لمخيمات والتجم ات الفلسطانيإ فذ 

االحتالل  جن    أحة  و قتل  شخاة ،  أب   فا ي  است ها   نفد ا  ع   وأسف ت  األحة،  وق ت صباح 
و صبت  ؤسس  آخ ي .  ثالثإ  وإصابإ  وش ا ع  انس ائالذ،  أحياء  فذ  " حبإ"  ح اجز  فلسطانيإ،  ات 

الفلسط والتجم ات  ش ا ع  المخيمات  فذ  المتج لإ  انذاعات  وجالت  ابتهاًجا،  الحل ى  ووزع ا  انيإ، 
للمقاو إ. الةاعمإ  ال طنيإ  األ اشاة  وقع  علب  عف يإ،   المخيمات  المخيمات  سا ات  ش ا ع  وجابت 

والفصا فلسطا   أعال   فاها  الم ا ك ن  لل مل  و فع  ش ا ات  ؤية   و ّ  وا  الفلسطانيإ،  والق ى  ئل 
 االحتالل انس ائالذ. المقاو  فذ   اجهإ 

 21/11/2021، قدس برس
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 لمنازل استهدف األطفال خالل عمليات اقتحام ي: االحتالل الفلسطينية" التربية" .48
قتلت   ىس ائال  أن  فلسطانيإ  سميإ  أ قا   أظه ت  بةايإ    15 ا  هللا:  بال صاص  ند  فلسطانيًا  طفاًل 

بال  قتلتهم  الدي   األطفال  ذلك  ي مل  )ال  الحالذ  واعتقلت  ال ا   قطاع غز (  فذ  حّتب    1,194قصف 
  هايإ شه  أكت ب  )ت  ي  األول( الماضذ.

األسا و ا ي  والت ليم  الت بيإ  وزا    تق ي ي   نفصلا ،  وأصة ت  ال المذ  السبت    الا    لمناسبإ   ،
 للطفل، جاء فاهما أن ىس ائال تقتل وت تقل األطفال فذ }استهةاف  باش {، و    ا تنفيه تل أباب. 

ذويهم، وق لمنازل  اقتحا   عمليات  خالل  األطفال  تستهةف  االحتالل  ق ات  ىن  الت بيإ  وزا    الت 
أكث       حاث  فدت  الغاز  ج  100و ةا سهم،  قنابل  ىطالق  با   تن عت  ا  المةا س؛  علب     

االحتالل   جن    قبل  المةا س،     واقتحا   والمطاطذ،  الحذ،  وال صاص  للة  ع،  المسال 
 و ست طنيه. 

 21/11/2021، لندن، األوسط الشرق 
 

 تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الفلسطينيين على الحدود البيالورسية البولندية  .49
االتحا  ال ا  للجاليات الفلسطانيإ فذ أو وبا، ي   االثنا ، ت كال لجنإ خاصإ لمتاب إ  أعل   :   ا  هللا

وب لنةا. باالو سيا  با   الحةو   علب  ال القا   الالجئا   بيان  وأكة  أوضاع  فذ  ،  تاب ته  االتحا ، 
فذ   الفلسطانيإ  الجاليإ  بالتنساق  ع  شكلت  التذ  اللجنإ  عب   والت اصل   هم  الالجئا   أوضاع 

المختصإ  ناك.ب الجهات  ت اصلت  ع  بةو  ا  والتذ  أ الذ    اال وسيا،  بيا ه،  فذ  االتحا   وطمأن 
 وصحإ جاة ".الالجئا  الفلسطاناا  علب الحةو ،   اً ا ىلب أن "جمي هم بخا  

 22/11/2021، )وفا(، وكالة األنباء الفلسطينية
 

 أفالم فلسطينية في مهرجانات إسرائيلية حملة المقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل تدين مشاركة .50
الفلسطانيإ للمقاط إ األكا يميإ والثقافيإ نس ائال ):   ا  هللا الفالم  PACBIأ ا ت الحملإ  (،   ا كإ 

وأوضحت الحملإ فذ بيان صة  عنها،     ت ” فذ عة     المه جا ات انس ائالذ.  200“الفلسطانذ  
(، المةع      Austin Jewish Film Festival ت ” شا ك فذ  ه جان )  200أن الفالم الفلسطانذ “

( و ه جان  المتحة ،  ال اليات  غ ب  جن ب  فذ  انس ائاليإ   The Jewish Film Festivalالقنصليإ 

Berlin and Brandenburg( و ه جان  ب لا ،  فذ  انس ائاليإ  السفا    المةع        ،)The Other 

Israel Film Festival ،). المةع       ؤسسات تطبيعيإ عةية 
 21/11/2021، القدس، القدس



 
 
 
 

 

ص            30   5689 ال ة :             11/23/2021 لثالثاءا التا يخ: 

 

                                     

 صور السيسي ترتفع في الشوارع.. مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة اإلعمار  .51
المص ي عبة الفتاح السيسذ فذ أحة ش ا ع غز ،  جسة  عز  القا     ت تفع ص    ضخمإ لل ئيا  

ب است ا    و  ا السياسذ فذ القطاع الفلسطانذ المحاص ، عب  ب ابإ ىعا   انعما  ب ة الح ب عل
 األخا   با  ىس ائال وفصائل المقاو إ الفلسطانيإ. 

 21/11/2021نت، الجزيرة.
 

 استئناف تشغيل معبر رفح البري  .52
أسب عيإ،  استأ   عطلإ  عقب  الجا با   الب ي     ت غال   ب   فح  أ ا،  المص يإ،  السلطات  فت 

ا  علب الفلسطاناا  فذ عب   ال القا  والحاالت ان سا يإ، وإ خال المساعةات وط اقم وذلك لي»التيس
 و  ا  و  ةات ىعا   انعما  ىلب قطاع غز .  

 21/11/2021نت، الجزيرة.
 

 "الدولتين"السالم على أساس   الملك وعاهل البحرين : .53
الثا ذ،    عقة   عبةهللا  االثنا ،  باحثات  ع  الملك  خليفإ،  لك    ي    آل  ب  عيسب  البح ي ،  حمة 

وأكة الزعيمان   اصلإ    األخ يإ التا يخيإ با  البلةي ، وآخ  المستجةات انقليميإ.تناولت ال القات  
  الم ت ك، وعلب  أسها القضيإ الفلسطانيإ، ىذ اال تما   التنساق والت او  حيال  ختلف القضايا ذات 

علب   وال ا ل  ال ا ل  السال   تحقاق  أجل  الجه       تكثيف  وأ ميإ  القضيإ،  علب   كزيإ  شة ا 
 . أساس حل الةولتا 

 22/11/2021، عّمان، الدستور
 

 يوقعان في دبي إعالن نوايا لمقايضة الطاقة بالمياه  "إسرائيل"األردن و .54
وإس   األ  ن  فذ  بذوّقع  الطاقإ ائال  الكه باء     ى تاج  فذ  للت اون  ىعالن   ايا  االثنا ،  الا     ،

وست ا ك ان ا ات فذ   ال مسيإ وتحليإ المياه، علب أن تبةأ   اسات جةوى الم  وع ال ا  المقبل.
 تم يل الت اون، بانما  عت ال اليات المتحة  ت قيع انعالن.

الكه باء    الطاقإ ال مسيإ لصالح ىس ائال، التذ  علب ت لاة  وتنص االتفاقيإ علب أن ي مل األ  ن  
وّقع علب انعالن فذ    ض و   ست مل علب تحليإ المياه لصالح األ  ن الدي ي ا ذ    الجفاف.
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" وزي   الطاقإ انس ائاليإ كا ي  الح ا  ووزي  المياه وال ي األ   ذ  حمة النجا ،  2020"ىكسب   بذ  
 كذ للمناخ ج ن كا ي والمب  ث ان ا اتذ للمناخ سلطان الجاب ، وفق  ا  فذ حض   الم فة األ ا

 أفا ت وكالإ األ باء ان ا اتيإ الحك  يإ. 
و   المقّ   أن تق   ش كإ ى ا اتيإ ببناء  حطإ الطاقإ ال مسيإ فذ األ  ن لت لاة الكه باء نس ائال.  

الم  وع تكلفإ  ع   باالتفاقيإ  الم نيإ  األط اف  تك ف  ال اليات   ولم  ب عايإ  ىليه  الت صل  تم  الدي 
الف  سيإ. الصحافإ  وكالإ  أو  ت  بحسب  ا  يبة   المتحة ،  أن  المق    فذ   اسات  لك      ال مل  أ 

 . 2022الجةوى الخاصإ بهدا الم  وع فذ عا  
     يغاوات    600وقالت وزا   الطاقإ انس ائاليإ ىن الةولتا  وّق تا  دك   تفا م ينتج األ  ن بم جبها  

بتحليإ   ىس ائال  وتق    ىس ائال،  لصالح  المتجة    لصالح    200الطاقإ  المياه   لا ن  ت   ك ب    
 تم اتخاذ ق ا  ب أن فت   تنفاد االتفاق الدي ج ى ت قي ه فذ  بذ.األ  ن. ولم ي

وقالت وزي   الطاقإ انس ائاليإ "كل سكان ال  ق األوسط سيستفاةون     دك   التفا م  ده، وليا 
أز إ ف لمكافحإ  ت مل   ا  أن  للةول  يمك   كيف  ب أن  ال الم  ىلب  وإس ائال.  ده  سالإ  األ  ن  قط 

  قلت وكالإ  ويت ز. المناخ"، وفق  ا
علب   بحص له  وان ا ات     ن  ىس ائال  الطاقإ  ع  اتفاق  أن  االثنا ،  الا    األ  ن،    200وأعل  

 لمياه فذ المملكإ. لا ن  ت   ك ب    المياه سن يا لتخفيف أز إ  قص ا 
 22/11/2021نت، الجزيرة.

 
 "اإلخوان" في األردن: نرفض رهن قطاعات حيوية وإستراتيجية لالحتالل  .55

أ   :  عّمان تفا م  ت قيع  دك    االثنا ،  األ  ن،  فذ  المسلما "  "انخ ان  جماعإ  ى ا اتيإ  أ ا ت  يإ 
 علب الطاقإ  قابل المياه.  "ىس ائاليإ"، أو  ا أطلق عليه بي"االتفاقيإ الثالثيإ" للحص ل

"  فض     قطاعات   "قةس ب س"  سخإ عنه:  بيان وصل  للجماعإ، فذ  المكتب انعال ذ  وقال 
الم ا   يحت   االتفاقيات وال  ىلب كيان   اٍ  ال  ةات،  ا ي  ض  حا يإ وإست اتيجيإ كالطاقإ والمياه، 

الكيان المحتل ى ما  األ   ال طنذ األ   ذ لمخاط  جسيمإ، ىضافإ لك ن أي تطبيع أو   ت اون  ع 
االست ما ي   الكيان  أ ضه     دا  لتح ي   الساعذ  الفلسطانذ  ال  ب  لنضاالت  ط نإ  ي كل 

 الغاصب".
 22/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رائيلياإلس التفاق الماء مع االحتالل مواقف أردنية رافضة .56
 ، لمياهح ل الكه باء وا     ذ انس ائالذتفاق األاال   ت قيع  تجاه  فذ ال ا ع األ   ذ  ات الف لاولت    ت
وشخصيات    ي ى و  أحزاب  حملإ     و ذ  احتالل(  ال ةو  )غاز  حملإ  البستا ذ،  نسق   .  ا  

وإس ائال، األ  ن  با   الغاز  التفاقيإ  "االت   نا ضإ  الصها  ذ أن  الكيان  اخت اق  ت زيز  فاق    
الست اتيجيإ الكب ى المت لقإ بالطاقإ والمياه، والتذ المهيم  فذ المنطقإ و   خالل ب ابات الم ا يع ا

 ت تبط  باش   بالهيمنإ الصها  يإ". 
ف لت  ع  كما  الكه باء(  )الماء  قابل  اتفاقيإ  علب  الحك  إ  تلتف  أن  أ   ا ن  ب لما ا ن  ويخ ب 

 .33 الن اب كما  ص الةست   األ   ذ فذ الما   اتفاقيإ الغاز  ع ىس ائال وال ت  ضها علب  جلا
" ىن "عة  ع ض االتفاقيإ  21عض  الب لمان و قاب المحا ا  األسبق صالح ال    طذ قال لي"ع بذ

الق ا ات   علب  الحك  إ  ويجب  حاسبإ  بالمجلا  الحك  إ  استخفاف  الن اب     علب  جلا 
    الةست  ".  33 ست  ي و خالف للما    اال تجاليإ وأوضح أن  دا أ   غا 

إ خط  علب األ  ن بصفتها ش عنت االحتالل وج لت االحتالل الصها  ذ   كزا  وتابع: " ده االتفاقي
 اقتصا يا لل الم". 

قائال:  االتفاق  ت قيع  ال ضايلإ  اش ا ص  ا     ال مل انسال ذ   ا   أ ا  عا  حزب جبهإ  وغ   
لقةس  اينإ خيا إ لة اء #الجيش_ال  بذ التذ فاضت  فاعًا ع  ا"    قطاعذ الطاقإ والمياه للصه

 وث ى األ  ن، وتسليم بالسيا   للمحتلا ". 
 21/11/2021"، 21موقع "عربي 

 
    الشارع األردني بـ”الغريزة” يتحرك ضد التطبيع .57

“القةس ال  بذ”: فذ ظل  فض ش بذ، ال يزال ال ا ع األ   ذ المنتفض والمنفلت غ يزيًا   -عمان
  تس ب لها ىس ائال لف ض  ف ذ ا وتحقاق   بالمنطق وال اطفإ، يق ل باستم ا  ىن أي خط ات تطبيعيإ

  صالحها فذ األ  ن ستبقب  سةو   وتحاَ ب. 
الستقطاب   ى ا اتيإ  أكا يميإ  ك ف  حاوالت  عنة  ا طلقت  األولب،  األ   يإ  ال فض  ش ا    وكا ت 
زاية  ب   لجا  إ  حمة  تقةيمذ  ع ض  االس ائالذ    خالل  االحتالل  للتطبيع  ع  أ   اا   طالب 

بال  اكإ  ع جا  إ ىس ائاليإ فذ  ةو  أقيمت  ؤخ ا    ح ل الة اسات ال ليا والمنح الة اسيإان ا اتيإ  
 فذ الجا  إ األ   يإ. 
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وقفإ   و ظم ا  الف  ،  علب  النةو   تلك  التة يسيإ     الهائإ  وأعضاء  الطالب  ا سحب  تحةيةا،   نا 
 احتجاجيإ استنكا ًا وغضبًا لما ج ى.  
وفاعل خ ا ت ا  خب   تب ع  بقيمإ  وب ة  “قة   بلغا  المت ث ي   اليا فذ   179ا   للطلبإ  ألف  ينا  

ذك    ك  ه  فض  لك ف   يته،  بالبحث  األ   ا ن  سا ع  البال ،  شمالذ  الحك  يإ  الا   ك  جا  إ 
ت   شبه  ؤكة   أ باء  بحسب  لاتبا   الدي اسمه،  ىسميك،  حس   ان ا اتذ  األعمال  أ ه  جل  ا  ت 

 ا أثا  حفيظإ األ   اا   جة ًا،  حد ي  ى ا   الجا  إ    قب ل    ُوصف  ؤخ ًا بي”التطبي ذ”. و   
 المبلغ الدي لم يبت األ   ب ة فذ قب له أو  فضه.

 21/11/2021القدس العربي، لندن، 
 

 نائبًا أردنيًا: القرار البريطاني ضد "حماس" عدوان على األمة العربية 75   .58
ال  75 ان  :  عّمان األ   ذ،  الب لمان  فذ  المقاو إ   ائبًا  ح كإ  عّة  الب يطا ذ  الق ا   األحة،  ا   

وأكة الن اب الم ق  ن علب  دك   تبنا ا النائب خلال عطيإ،    انسال يإ "حماس" ) نظمإ ى  ابيإ(.
و أوا أن الق ا  الب يطا ذ    ال  بيإ".  أن الق ا  الب يطا ذ يمثل "عةوا ًا علب ال  ب الفلسطانذ واأل إ

ا لالحتالل  " كافأ   الفلسطانيإ،  يمثل  األ ض  ويحتل  الفلسطانذ،  ال  ب  يقتل  الدي  لصها  ذ 
جلبت   بم جبه  الدي  الم ؤو   بلف    ل عة  ا تةا ًا  "ي كل  أ ه  ىلب  غز "،  ضيفا   قطاع  ويحاص  

 نتهم أ ض فلسطا ". عا  الاه      كل أصقاع ال الم، وأسك 100ب يطا يا قبل 
 21/11/2021، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
  يبارُك عملية القدس: »رّد طبيعي« على جرائم العدوحزب هللا .59

المحتلإ   القةس  أب  شخاة  فذ  فا ي  المجا ة  ال يخ  التذ  ّفد ا  البط ليإ  بي»ال مليإ  أشا  حزب هللا 
التب يك ىلب األخ   المجا ةي  فذ ح كإ المقاو إ انسال يإ حماس   بي»آيات  الا  «،  تقّة ًا  صباح 

 بنا الفلسطانذ األبذ بهده ال مليإ الج يئإ«. وفصائل المقاو إ وش 
 22/11/2021األخبار، بيروت، 

 
 
 



 
 
 
 

 

ص            34   5689 ال ة :             11/23/2021 لثالثاءا التا يخ: 

 

                                     

 عملية القدس نموذج عن خيار شعبنا : ي االجتماعيالحزب السوري القوم .60
ذ االجتماعذ  نفد عمليإ القةس ال هاة فا ي أب  شخاة ، والتذ تأتذ ب ة حّيا الحزب الس  ي الق  

م  أب  عصب،  ا اعتب ه الحزب تأكاةًا علب ا خ اط ال  ب فذ ي  ا     عملّيإ ال هاة ال اب ع
 الم اجهإ المفت حإ  ع ال ةّو بكل فئاته ال م يإ وعلب  ساحإ فلسطا  المحتّلإ. 

 ب يطا يا »ى  اج ح كإ حماس علب قائميإ ان  ياب«،   تبي ًا ىيياه » عمياً وفذ بياٍن، أ ان الحزب ق ا   
 عذ المةع   عسك ّيًا وسياسّيًا    ب يطا يا  ند ىعالن بلف  «. لالحتالل ال نص ي االقتال ىضافّياً 

 23/11/2021األخبار، بيروت، 
 

 كويتيون يرفضون القرار البريطاني ضد "حماس"  .61
"حماس"  ح كإ  تصنيف  الب يطا ذ  الق ا   السبت،  ك يتا ن،  و اشط ن  وباحث ن   فض  حلل ن 

وقال انعال ذ    جل الح كإ النضالذ. يضاف لس" نظمإ ى  ابيإ"،  ؤكةي  أن  دا الق ا  وسا  ش ف  
والباحث فذ القضيإ الفلسطانيإ عبة هللا الم س ي: ىن "حماس فخ  األ إ، وكلما أ     ح   ال    

 فذ   ا اتكم فأ تم فذ ط يق الحق سائ ون". 
  اب الب يطا يإ ش ف، الناشط السياسذ عبة هللا غضنف     جهته، قال: "أْن ت ضع فذ قائمإ ان

والظلم أل ان  اب  التذ  ذ  صنع  البلةان  يك   ا  حاَ با      ده  أن  يجب  ال  فاء  المقاو ا   ن 
ال الم". ووصف المحلل السياسذ أستاذ ال ل   السياسيإ فذ جا  إ الك يت عبة هللا  والفسا  فذ  دا 

 ال ايجذ الق ا  الب يطا ذ بي"السقطإ األخالقيإ". 
 20/11/2021المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 العثماني: تصنيف بريطانيا "حماس" منظمة "إرهابية" انحياز لالحتالل  .62

قاال باط   ال ثما ذ،  ل:  الةي   س ة  السابقإ  المغ بيإ  الحك  إ  تغ ية      ا ئيا  حسابه    فذ  علب 
بم قع   للفلسطاناا ال خصذ  االحتالل  ق ات  قمع  بص       أ فقها  والتذ  حك  إ  ،  "ت يت "،  "ق ا  
تصنيف و      ب يطا يا  األو بيإ،  فاها  بما  ال الم  أغلب  ول  يناقض   قف  ى  ابيإ  حماس  نظمإ 

انس ائالذ". لالحتالل  و   ا حياز   الفلسطانذ  لل  ب  حق    وع  االحتالل  " قاو إ  أن  لكل  وأكة 
 ال   ب المحتلإ"،   جها تحاته للح كإ قائال: "فتحيإ لحماس ولكل ال  ب الفلسطانذ".

 21/11/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال
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 حمس" الجزائرية: لندن تواصل قراراتها الظالمة بحق الفلسطينيين " .63
بالجزائ ، انثنا ، ق ا ا ب  يطا يا بتصنيف ح كإ  ا تقةت ح كإ " جتمع السلم"، أكب  حزب ىسال ذ 

"حماس"  نظمإ "ى  ابيإ" قائلإ، ىن  دا التصنيف  حاولإ لمصا    حق ق الفلسطاناا  فذ الةفاع ع   
واعتب ت الح كإ، فذ بيان، الق ا  الب يطا ذ "حلقإ جةية  فذ سلسلإ ق ا ات تا يخيإ ظالمإ     فسهم.أ

( و ذ  ستم   ىلب  1917لف   الم ؤو  )اتخدتها ب يطا يا فذ حق ال  ب الفلسطانذ بةأت  ع وعة ب
 الا  ".

 22/11/2021، "21موقع "عربي 
 

   "ئيلإسرا"إعالم عبري: وفد مغربي يجري زيارة إلى  .64
ىس ائال   ىلب  زيا    حاليا  المغ ب،  فذ  المة ذ  المجتمع  و مثلذ  انعال اا   وفة     يج ي  القةس: 

وقالت  ائإ البث انس ائالذ ال سميإ، ىن    بةع      وزا   الخا جيإ انس ائاليإ، وفق  صا   عب يإ.
المغ بذ وصل ىس ائال األحة فذ زيا   تستغ ق   تدك  أس  6ال فة  أ أيا ،  ون أن  ال فة،  ماء  عضاء 

 لكنها أوضحت أ ه  ك ن    ىعال اا  و مثلا  للمجتمع المة ذ.
 23/11/2021ربي، لندن، القدس الع

 
 بـ”دعم االنقالب العسكري” في السودان  "إسرائيل" مريم المهدي تتهم مصر و .65

كال     ص   المهةي،  السابقإ   يم  الس  ا يإ  الحك  إ  فذ  الخا جيإ  وزي    اتهمت    ىسطنب ل: 
 وإس ائال بي” عم”  ا وصفته بي“اال قالب ال سك ي” األخا  فذ بال  ا. 

خال ذلك  كاو سال”  جاء  “أتال تيك  ان ت  ت  ظمها   كز  عب   فذ  ةو   انثنا ،  استضافتها  ل 
 األ  يكذ للة اسات، بخص ص تط  ات األز إ الس  ا يإ.

ائة الجيش عبةالفتاح الب  ان فذ  وفذ    ا علب سؤال ب أن الةعم الخا جذ الدي تلقته ىج اءات ق
  ول ال الم أبةت  فضها لال قالب”. أكت ب / ت  ي  األول الماضذ، قالت ىن “غالبيإ 25

 23/11/2021ربي، لندن، القدس الع
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 أنظمة مضادة لـ"الدرون" من االحتالل  5المغرب يحصل على  .66
المغ ب  أن  ع   النقاب  االثنا ،  الا    ىس ائاليإ    ك فت  صا    غ بيإ  طل إ  ش كإ  ت اقة  ع 

وذك  "فا   ا وك"، المهتم بأخبا     ضا ات الطائ ات بةون طيا  "الة و ز". تخصصإ فذ صناعإ   
الق ات المسلحإ الملكيإ فذ المغ ب، فذ صفحته علب   قع الت اصل االجتماعذ الا  ، أن المملكإ  

علب   #  5حصلت  آخ  ا  ظا   كان  الة ون،    Skylock_Domeأ ظمإ  ختلفإ     ضا ات 
 انس ائالذ.  

 22/11/2021، "21موقع "عربي 
 

 ستوقع العام المقبل اتفاقيات تطبيع مع دول عربية أخرى  "إسرائيل"فريج:  .67
قال وزي  الت اون انقليمذ انس ائالذ عيساوي ف يج، الا   السبت، ىن ىس ائال ست قع ال ا  المقبل 

ىضافيإ. ع بيإ  تطبيع  ع  ول  اتفاقيات  ف يج  و   علب  البث بحسب    –أضاف  عنه  ائإ  ا  قلت 
ىن الكثا      ول الج ا  ت غب فذ ذلك، الفًتا ىلب أن  ناك   –انس ائاليإ ال ا إ الناطقإ بال  بيإ  

المنطقإ”. بلةان  تج ي  ع   ظم  علب  ا   ا ئإ  فذ   “اتصاالت  ثقافيإ  خالل  ةو   ف يج  واعتب  
انما لم يحسنا استغالل اتفاق أوسل ،  اعًيا  نذ ا تكبا خطًأ ح عنا ا، أن الجا با  انس ائالذ والفلسطا

 ىلب الفلسطاناا  ل كب التطبيع. 
 20/11/2021القدس، القدس، 

 
 ير الدفاع اإلندونيسي البحرين: السفير اإلسرائيلي يلتقي بوز  .68

ذ، ب اب و  ي   السبت،  ع وزي  الةفاع ان ةو يستحّةث السفا  انس ائالذ فذ البح ي ، ىيتاي تيغنا ،  
 س بيا ت ، علب  ا ش لقاء كان قة جم مها فذ  ؤتم  لأل   الق  ذ "ح ا  المنا إ".

واعتب ت صحيفإ "يةي  ت أح و  ت" انس ائاليإ عب    ق ها انلكت و ذ "واينت" أن "الحةيث يةو   
ب  علنذ  لقاء  يحصل  لم  عةية   سن ات  أ ه  ند  حقيقإ  ىلب  بالنظ   للغايإ،  عا ي  غا   لقاء  ا   ع  

وحض  المؤتم  أيًضا  ست ا  األ   الق  ذ    و يسيا علب  دا المست ى ال فيع". مثلذ ىس ائال وإ ة 
 . انس ائالذ، أيال ح لتا

 20/11/2021، 48عرب 
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 ر المستوطنات موقع أميركي: اإلمارات تتحول إلى سوق لخمو  .69
لخم   المست طنات  ك ف  قال    ه   قع "   ةوز" األ ا كذ، ع  أن ان ا ات تح لت ىلب س ق  

 انس ائاليإ، وذلك فذ أعقاب التطبيع ال سمذ با  تل أباب وأب ظبذ.
وأكةت  ا ي ن ق اص، كاتبإ  قال "   ةوز"، أ ه    ال اضح أن السماح لهدا الت اون بالنض ج ي نذ  

ي يمنع  الد   أ ه ال ت جة ح اجز أ ا  التجا  ، و دا ي نذ أيضا، أن ا تهاكات ىس ائال للقا  ن الةولذ
ال سك يإ   للصناعإ  الملطخ  الة  ي  التا يخ  وكدلك  ان ا ات،  يهم  ال  أ    ش ب  حتل  استغالل 

 انس ائاليإ ضة ال  ب الفلسطانذ.
 21/11/2021م، رام هللا، ااألي

 
 ؤكد رفضه القاطع للتطبيع مع "إسرائيل" العراق ي .70

للقضيإ  والةاعم  الثابت  ال  اقيإ،   قفها  الخا جيإ  وزا    قطعيًّا  سألإ    جة ت  و فضها  الفلسطانيإ، 
"ىس ائال".  بيا  التطبيع  ع  فذ  الصحاف  أحمة  ال زا    باسم  المتحةث  األ باء  وقال  وكالإ  ن    ته 

ال  اقيإ )واع(: " جة    قف وزا   الخا جيإ، كما ُع ف عنها،   قف ال  اق الثابت والةاعم للقضيإ  
الكا لإ   الفلسطانذ وال فض القاطع لمسألإ التطبيع  ع  الفلسطانيإ وتنفاد الحق ق الم  وعإ  لل  ب 

 يإ ت اطيه". "ىس ائال، وأن الم قف الحك  ذ ال  اقذ ي ى فذ ذلك أول  
 22/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 البطل الجزائري فتحي نورين يعتزل الجودو بعد إيقافه بسبب "إسرائيل"  .71

ل الل ب  هائيًّا، وذلك علب خلفيإ ق ا  اللجنإ األولمبيإ  أعل  بطل الج  و الجزائ ي فتحذ    ي  اعتزا
وقال    ي  فذ كلمإ    حابه أ ا  العب ىس ائالذ فذ أولمبيا  ط كا  األخا .أع ا  ب ة ا س  10بإيقافه  

ب ة  فض  اللعبإ  اعتزال  "ق  ت  )سنة(،  الجزي    ب بكإ  انخبا ي  والتحقق  ال صة  ل كالإ   ص   ، 
 سن ات كما  ذ". 10 بتذ لمة  الط   المقة ، وبقاء عق

 22/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تسريبات عن دور االستخبارات اإلسرائيلية في دفع بريطانيا لوصم حماس باإلرهاب .72
أوف ىس ائال أن جهاز األ   الةاخلذ انس ائالذ )ال اباك( ل ب  و ا  ح  يا فذ  قل   قع تايمز  

وحسب الم قع، فإن   تصةا  ق ا  يصنف ح كإ حماس  نظمإ ى  ابيإ. فع ب يطا يا لل  وع فذ اس
فذ   شخصيات  همإ  ع   ب يطا يا  فذ  لنظ ائهم  قة  ا   ل  ات  انس ائاليإ  بالمخاب ات   سؤولا  

 تتب ها الح كإ فذ جمع التم يل. حماس وع  آليات 
ألسابيع األخا   ىلب وك ف   قع تايمز أوف ىس ائال أن ال ةية     سؤولذ ال اباك ساف وا خالل ا

ق ا  وزي      المملكإ المتحة ، وأن الم ل  ات التذ قة   ا لنظ ائهم فذ ب يطا يا، سا مت فذ صةو 
 الةاخليإ.

واعتب  الم قع ال ب ي أن الق ا  الب يطا ذ يمثل "ض بإ كبا   لحماس، التذ تق   بجمع تب عات كبا    
 بالمملكإ المتحة "، وفق زعمه.

 21/11/2021ت، .نالجزيرة
 

مدريد    30بعد   .73 مؤتمر  على  رغم "لسالملـ"اعاما  األمل  فقدان  عدم  إلى  يدعو  غوتيريش   ...
 "االنتكاسات"

 عا األ ا  ال ا  لأل م المتحة  أ ط  ا  غ تا يش ىلب عة  فقةان األ ل  غم "اال تكاسات" ب ة   و   
ال  30 يبقب  الةولتا   "حل  أن  للسال ،  ؤكةا  علب  ؤتم   ة ية  تمّك   عا ا  لضمان  ال حاة  سبال 
 س ائالاا  والفلسطاناا     تحقاق تطل اتهم الم  وعإ".ان

الة اسيإ   المتحة   األ م  حلقإ  خالل  ُبثت  المتحة ،  لأل م  ال ا   لأل ا   فذ  سالإ  سجلإ  ذلك  جاء 
( ي  ا   علب  ةا   المستم    الةوليإ  األول   17-16انعال يإ  الجزء  وعقة  الثا ذ/   فمب (،   ت  ي  

 ن: الدك ى الثالث ن لمؤتم   ة ية للسال :  ل يمك  لأل ل أن يس  ؟ي   انثنا  ب ن ا نها 
لنا لتن يط عمليإ السال ."   وتابع: "ال يمكننا أن  فقة األ ل. بل ال بة أن  ستطلع كل ف صإ تل ح 

الةولتا  "حل  أن  علب  المتح  -وشة   األ م  ق ا ات  تحة ه  الةولذ  كما  القا  ن  وأحكا   واالتفاقات ة  
تحقاق    -الثنائيإ  الس اء     علب  وانس ائالاا   الفلسطاناا   تمّك   لضمان  ال حاة  السبال  يبقب 

جنبا   وتعي ان  بالسيا    تتمت ان  ووج    ولتا   ستقلتا   االحتالل  ى هاء  أي:  الم  وعإ،  تطل اتهم 
 الةولتا ".  وتك ن القةس عاصمإ لكلتا  1967ىلب جنب فذ سال  وأ  ، علب أساس حةو  عا  

 22/11/2021، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
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 تهاديفيد هيرست: بلير تعامل مع حماس كثيرا والقانون الجديد ال يمنع لقاء قاد .74
يق ل الكاتب  يفاة  ا ست ىن  ئيا ال ز اء الب يطا ذ األسبق  ب  ث ال  ق األوسط ت  ذ بلا  عقة  

الب يطا يإ وحزب ال مال، وإن قا  ن   ع قا   حماس ال ةية    الل قاءات التذ  بما تح ج الحك  إ 
يمنع   بلا  أو   اط  -بالض و   -حظ  حماس ل   با   نا  ب يطا اا  آخ ي   عقة اجتماعات أخ ى 

 و سؤولذ الح كإ.
أن بلا  قة  خالل    -( Middle East Eyeفذ  قال له بم قع " اةل ىيست آي" )-وأوضح  ا ست  
 ثا للجنإ ال باعيإ لل  ق األوسط وب ة ذلك أيضا، ع ضا ل ئيا المكتب السياسذ  عمله بصفته  ب 

ن نج اء  حا ثات تهةف للت سط فذ للقةو  ىلب لنة   2015السابق لح كإ حماس خالة    ل عا   
 ى هاء حصا  غز . 

 20/11/2021الجزيرة.نت، 
 

 واشنطن تحذف اسم الراحل جورج حبش من قائمة عقوباتها! .75
والكيا ات  أصة ت وزا ال خصيات  تحةيثات علب الئحإ  يتضم   الا  ،  ت ميمًا  األ ا كيإ  الخزا إ     

حبش،      ج  ج  ال احل،  الفلسطانذ  القائة  اسم  حدف  علب  األ ا كيإ،  ص  لل ق بات  الخاض إ 
 الالئحإ.

واأل الفلسطانيإ  اللة  اب   ةينإ  ال وحبش،  فذ  ت فذ  فلسطا ،  لتح ي   ال  بيإ  للجبهإ  ال ا   ا    ا  
وزا      2008 عق بات  أن  غا   الغتياله،  عّة   ىس ائاليإ  ب ة  حاوالت  عّمان  األ   يإ  ال اصمإ  فذ 

 الخزا إ األ ا كيإ لم تسقط ع  اسمه    القائمإ حانها. 
 23/11/2021بيروت، األخبار، 

 
 في طريق السالم   ممثل االتحاد األوروبي: المستوطنات انتهاك واضح للقانون الدولي وعقبة  .76

ع ب  ؤساء ب ثات  ول االتحا  األو وبذ ع    ا ضإ بلةا هم ال ةية  لسياسإ ىس ائال االستيطا يإ  أ 
وإج اءاتها، وأكةوا أن المست طنات غا  قا   يإ بم جب القا  ن الةولذ وتق ض ب كل كبا  الجه   

 الجا يإ نعا   بناء الثقإ. 
( وقلنةيا فذ E1قع الحساسإ فيما ي  ف بمنطقإ )    االثنا ، الب الم ايبها    وأكةوا خالل زيا   قا  ا

المحيط الخا جذ للقةس ال  قيإ، علب أن االتحا  األو وبذ والةول ذات التفكا  المماثل ال ي ت ف ا 
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، بما فذ ذلك  ا يت لق بالقةس، بخالف تلك التذ يتفق  1967بأي تغاا ات علب حةو   ا قبل عا   
 األط اف.  علاها

ألو وبذ سف  ك ن ف ن ب  غسةو ف، خالل الزيا   ىن "المصا قات األخا   علب  وقال  مثل االتحا  ا
الفلسطاناا  ع   ةينتهم وتغاا    آالف ال حةات السكنيإ للمست طنا  انس ائالاا  تهةف ىلب فصل 

ةولذ وت كل عقبإ  ئيسيإ    يإ القةس ال  قيإ. ىن المست طنات انس ائاليإ ا تهاك واضح للقا  ن ال
السال  ال ا ل وال ا ل با  انس ائالاا  والفلسطاناا . ىن  ثل  ده انج اءات ال ت كل   فذ ط يق

با    سال   ائم  الخط ات  ح   كدلك  تق ض  بل  فحسب،  احتالل  كق    ىس ائال  اللتزا ات  ا تهاكا 
 الط فا  وتؤجج الت ت  علب األ ض".
الزيا   تأتذ فذ أعقاب البيا ات  مثل االتحا  األو وبذ، ان " ده  وجاء فذ بيان صا   ع   كتب  

 األخا   للسلطات انس ائاليإ ع  تط ي   خططات استيطا يإ كب ى فذ  ده المناطق".
 22/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
   تنصح موظفيها بتجنب البلدة القديمة في القدس " إسرائيلـ"السفارة األمريكية ب .77

السفا     ىلب  القةس:  صحت  الد اب  بتجنب  انثنا ،  وعائالتهم،  ىس ائال،   ظفاها  فذ  األ  يكيإ 
عمليإ ىطالق النا ، األحة، بالبلة  وجاءت النصيحإ ب ة   البلة  القةيمإ فذ القةس، حتب ىش ا  آخ .

 . آخ ي  4القةيمإ التذ أ ت ىلب  قتل ىس ائالذ وإصابإ 
 22/11/2021القدس العربي، لندن، 

 
 منظمات فلسطينية باإلرهاب 6بي ما زال ينتظر »دلياًل« على تورط االتحاد األورو  .78

ب ة علب  قاط ًا  ت سل  لااًل  لم  ىس ائال  ىن  ب  يل،  األو وبذ، ج زيف  لالتحا   األعلب  الممثل  قال 
بحسب وسائل ىعال  ا تباط ست  نظمات فلسطانيإ حظ تها ال ه  الماضذ، بي»الجبهإ ال  بيإ«،  

 ىس ائاليإ. 
ب  يل الحك  إ وأكة  ىجابات     » ح   طلب  أيا :  قبل  أوسل   فذ  للما حا   اجتماع  غلق  فذ   ،

 انس ائاليإ، ولم  تلق ب ة ىجابات  قن إ«. 
 21/11/2021الشرق األوسط، لدن، 
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إلى  .79 ويدعو  واإلرهابيين  بالوحوش  والفلسطينيين  المسلمين  يصف  فاين  راندي  األمريكي  النائب 
 بادتهمإ

ال     -فل  يةا وتص“القةس  سل كيات  تك  ت  علب  بذ”:  فاي   للنائب  ا ةي  ووقحإ  فاضحإ   يحات 
  نصات فيسب ك وت يت ، حاث وصف الفلسطاناا  بالحا ا ات و عا ىلب ىبا تهم.

و اجم فاي  المسلما  واصفإ ىيا م بال ح ش وان  اباا  والمغتصبا ، كما ب ث ب سالإ ىلب   اط   
وفج ّ  أذ ب  قائاًل:”  فل  يةا  واليإ  النائفذ  ال   ثم  ع     فسك”،  يةاف  ن  الدي   أولئك،  ال نص ي  ب 

 السال  وال ةالإ وحق ق ان سان لل  ب الفلسطانذ. 
وعلب ال غم     ده الت ليقات ال نص يإ الفجإ، ىال أن  جلا الن اب فذ فل  يةا لم يتخد أي ىج اء 

 ضة النائب.
  اب لجنإ النزا إ ال ا إ واال تخابات فذ   األ  يكيإ بةو ه تقاعا  -وأ ان  جلا ال القات انسال يإ

 شك ى تحت القسم ضة النائب فاي . 
 20/11/2021العربي، لندن،  القدس

 
 يسرائيل هيوم: ضغوط أميركية على حكومة بينيت للعودة لمنظمة “اليونسكو”  .80

ط علب  يفإ يس ائال  ا   ال ب يإ، الا   األحة، أن ى ا   ال ئيا األ ا كذ ج  بايةن، تضغ ذك ت صح
“الا  سك ”.  والثقافإ وال ل    للت بيإ  المتحة     الحك  إ انس ائاليإ نعا   عض يتها فذ  نظمإ األ م 
با    المست ى  حك  يإ  في إ  فذ  حا ثات  عة    ات  أثا ت  القضيإ  فإن  ده  للصحيفإ،  ووفًقا 

األ ا   السفا    ىس ائال  ع  فذ  الماضذ  األسب ع  اجتماعات  ذلك  فذ  بما  األ م  الجا با ،  لةى  كيإ 
 المتحة  لانةا ت  اس غ ينفالة. 

 21/11/2021القدس،  قدس،ال
 

 E1عضًوا من الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لمنع البناء في منطقة   26  .81
عضً ا فذ الك  غ س األ ا كذ وزي  الخا جيإ أ ت  ذ بلانك  لل مل    أجل الضغط علب    26 عا  

وبحسب صحيفإ “ آ تا”    ش قذ القةس.   E1لمنع البناء فذ المنطقإ المصنفإ  الحك  إ انس ائاليإ  
و  الةيمق اطذ  الحزب  الك  غ س  م     أعضاء  فإن  عقب  صا قإ  ال ب يإ،  لبلانك   الةع    وجه ا 

 آالف وحة  استيطا يإ فذ المنطقإ.  3الحك  إ انس ائاليإ علب بناء أكث     
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ال ةي قلقهم  ع   الك  غ س  أعضاء  المزية     وأع ب  لبناء  انس ائاليإ  والخطط  الق ا ات  ىزاء  ة 
لةولذ،   ا ي  ىلب أ ه فذ  ال حةات االستيطا يإ  ا يق ض حل الةولتا ، فذ ا تهاك واضح للقا  ن ا

بنسبإ   ت ا ب كان  ناك زيا    ى ا    و الة  البناء االستيطا ذ بالضفإ و ذ  28عهة  % فذ عمليات 
 األ ا كيإ السابقإ.  زيا   كبا    قا  إ بان ا ات 

 22/11/2021القدس،  ،قدسال
 

 تعرف على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل  ومتشددة مع الالجئين..   "إسرائيلـ"صديقة ل .82
لس    وبق  ،  باتال،  ب يتذ  الب يطا يإ  الةاخليإ  تنةفع وزي    تات  ،  بنم ذج  ا غ يت  ي  سك  إ  لنةن 

للج المثا    الق ا ات  فذ  الكثا      وحتب  بل  فحسب  بال  ا  اخليا  علب سياسإ  تؤث   ال  التذ  ةل، 
 ى  ابيإ.  الخا ج، وكان آخ  ا ق ا  تصنيف ح كإ المقاو إ انسال يإ )حماس(  نظمإ

باتال التذ ولةت فذ ال اصمإ لنةن، ل الةي   هاج ي ، سيكت ف كيف أ ها   والمتتبع لمسا  ب يتذ 
إ، أو "ا  أ  حةيةيإ" و   اللقب الدي تحتك ه  ئيسإ ال ز اء  تحاول تس يق  فسها باعتبا  ا ساة  ق ي

 الب يطا يإ ال احلإ  ا غ يت تات  . 
ال ع  س  ىج اءات ت ى أ ها ستمنحها ش بيإ  اخليإ فذ صف ف  ولتحقاق  دا الطم ح ال تت  ع بات 

ال أشة  كا ت     أ ها  والالجئا ، خص صا  المهاج ي   الستقبال  ال افضإ  والطبقات  مةاف ا   اليما  
الل بذ   ال القات  ع  أفضل  ل بط  الةائم  س اها  وكدلك  األو وبذ،  االتحا   ب يطا يا     خ وج  ع  

 . 2017ا ال زا ي سنإ انس ائالذ، الدي كلفها  نصبه
 االستقالة بسبب إسرائيل 

سبق ل زي   الةاخليإ الب يطا يإ الحاليإ أن شغلت  نصب  ائب  ئيا  جم عإ "أصةقاء ىس ائال" فذ  
ب المحافظا ،  ا ج لها تقيم عالقات ق يإ  ع تل أباب والسياساا   ناك، واستم ت  ده ال القإ  حز 

 . 2017ون الةولذ فذ حك  إ تا يزا  اي سنإ حتب ب ة أن أصبحت باتال وزي   للت ا
( الب يطا يإ خب ا حص يا ع  عقة باتال اجتماعات  BBCفذ تلك السنإ    ت شبكإ "بذ بذ سذ" )

و  ستا ا ت  ع  ؤسسات  الل     الب يطا يإ،  فقإ  الخا جيإ  وزا    علم  أباب  ون  تل  فذ  شخصيات 
 ىس ائال" فذ حزب المحافظا . ب الك الدي ي تب  ال ئيا الفخ ي لمجم عإ "أصةقاء
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الحك  إ  علم  نس ائال،  ون  ال خصيإ  زيا تها  خالل  اللقاءات  ع  ات  عقةت  باتال  أن  وظه  
ال لم يك   لقاءالب يطا يإ، بل ىن ب ض  ده  بانما  لنةن،  السفا   انس ائاليإ فذ  بتنساق  ع  ات كان 

 لةى السفا   الب يطا يإ فذ ىس ائال أي علم بكل  ده التح كات.
 ت ة   ع الالجئا  

أ ا فت   ب يتذ باتال علب  أس وزا   الةاخليإ فهذ  طب عإ بالكثا     الق ا ا  المت ة   فذ الت ا ل  
تةاف التذ  الالجئا ،  القضاء ع  فذ  ب غبتها  ال زي    عنها  وعة     ع  بالب  ،  االتجا   شبكات  علب 

 ت  يض حيا  الالجئا  للخط ، حسب ق لها. 
ال ليا  المحكمإ  تةخل  استةعت  التذ  األحةاث  بالكثا      حافلإ  كا ت  الماضيإ  األشه   أن  ىال 

األ  ق  ت  عنة ا  الةاخليإ،  وزا    ق ا ات  ضة  اللج ء  طالبذ  ن صاف  فذ  الب يطا يإ  وض هم  خا   
 ب إ للجيش، وظه  أن  ده الم سك ات ال تت ف  فاها ال  وط ان سا يإ للعيش.   سك ات سابقإ تا 

 20/11/2021.نت، الجزيرة
 

 التغني بإفشال "صفقة القرن" وتسهيل ما هو أسوأ .83
 ياس  الزعات   

الح "القبالإ  بلسان  حم   عباس، وعناص   الناطق ن  ي   وآخ ؛ يخ ج علانا  تمنحه  با   التذ  زبيإ" 
ال  عيإ، وقبل ذلك قا تها     ة نذ التص يحات؛ كذ يدّك وا ال  ب الفلسطانذ بأ ه       أف ل  

 "صفقإ الق ن"، كأ ما كا ت ب سم النجاح و      أف لها.
و أينا ب ض  دا الل ن    الخطاب فذ الةوائ  األ   يإ التذ تحةثت أيضا ع  ىف ال الصفقإ، حتب  

    سلطإ  ا  هللا علب األفضليإ فذ  دا السياق. ت بانها وبا     زوق ت  السنا
فذ  ت ا ب  ف ل  أن  ب ة  ذك ى  صا ت  ج    و ذ  النجاح،  ب سم  تك   لم  الصفقإ  أن  والحال 
اال تخابات،  ع أن  جاحه كان أفضل ب أيذ، ألن وقاحإ صفقته كا ت ستف ض علب قيا    ا  هللا،  

التذ  تاب ها  ا نا، والتذ تفسح المجال أ ا   ل ن  ختلف ع  تلك  وب ض األ ظمإ ال  بيإ   اقف     
  ا    أس أ؛ ليا    زاويإ التفاصال والحاثيات، بل    زاويإ ى كا يإ التم ي  علب األ ض.

"صفقإ الق ن" كا ت قفز  فذ الف اغ، ت كا جهال    "ك شن "؛ وبالض و      ساةه ت ا ب، بتفاصال 
أن ب س ه أن يخة  كيا ه األ  علب  ح  لم يف له أحة وحاث اعتقة األول  الص اع وتا يخه الط يل،  

   قبل، األ   الدي ينسحب علب ت ا ب الدي كان يس ب ن ضاء الصهاينإ والتيا  ان جالذ فذ  
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وعيا   أكث   أل هم  صفقته،  تم ي   استحالإ  ع   يتحةث ن  الصها  ذ  الل بذ  "عقالء"  كان  فيما  آن، 
 إ. ل   ه كصفقإ عقا يبص اع ال يمك  الت ا 

 ل كان ب سع عباس أن يم   صفقإ بال  ولإ، وبال سيا   علب أقل     صف األ اضذ المحتلإ  
 ، و    ون القةس ال  قيإ؟ 67عا  

 ل كان ب سع أي  سؤول فذ األ  ن أن يقبل بصفقإ تحال سكان الضفإ الغ بيإ ىليه كةيمغ افيا،  
 وتكّ س ال ط  البةيل، وأقله "الت طا "؟ 

وق ال،  ال ا   الج اب     صيف  كا ب  يفاة  وفذ  عا ا،  ع  ي   قبل  ع فات 2000ةيما  قال   ،
لكلانت ن، حا  ضغط عليه ب أن الحل فذ القةس واألقصب:  ات ا لذ   افقإ  ص يإ أ   يإ  غ بيإ  
لقتله  وافق  ل   ى ه  قال  ثم  بالطبع(،  ذلك  ستحاال  )كان  أوافق  وأ ا  الط ح،  علب  دا  س   يإ 

 انا ن حال ع  ته. الفلسط
ال  ب الفلسطانذ ليا قطي ا    األغنا ، وال  ب األ   ذ كدلك، وال يمك  ألحة أن يف ض علاهما  

 حال بهدا المست ى    البؤس؛ يصّفذ قضيإ فلسطا ، وعلب حساب األ  ن أيضا. 
ا إ،  ا ي نانا فذ  دا السياق    أن التغنذ بإف ال الصفقإ قة أصبح بال   نب، بل     صة  ى  

ل  ا    أس أ، أي تصفيإ القضيإ، وتاليا علب حساب األ  ن بكل تأكاة، ولك  بةون حا  يتم تسها
 ىعالن وال ت قي ات، بل    خالل تصفيإ  اعمإ.

ساتم ذلك    خالل  ا كان يسّمب "الحل انقليمذ"، أي تحسا  واقع السلطإ، وفتح أب اب التطبيع  
جا ل كل ال  وط ال  بيإ السابقإ علب  المؤقت  ائما، وت  ال  بذ علب  ص اعيه، وص ال ىلب ج ل

،  ع تنازل الحقا يقبل بتبا ل ب ض األ اضذ(،  ع  ساٍع حثاثإ تت اّل ا  67التطبيع )الةولإ بحةو   
ظل   فذ  األساس،  أ لها  ذ  حاجات  ج ل  ب ة  الص اع  وإخ اجها     ائ    غز   لحصا    ص ، 

 لغ بيإ. استم ا   سا  ال بث ال ا   فذ الضفإ ا
تاب التطبيع  كل  ا  أن  ولنالحظ  االتجاه،  فذ  دا  يصّب  األبيض  البات  ىلب  بايةن   ناه  ند  جذء 

ال  بذ قة تسا ع علب  ح   ستا ي ب ة ف زه؛ وإن كان    خالل الةول التذ بةأت أيا  ت ا ب، فيما  
  اشة ال الم  ساعة  تسا عت ال القإ با  سلطإ  ا  هللا وبا  االحتالل، حتب باتت حك  إ األخا  تن

 السلطإ  اليا كذ ال تنها ! 
األ  ن   وكدلك   ا كإ  غا   سب ق،  علب  ح   بالتصاعة  بةأت  بالكيان  األ   يإ  المص يإ  ال القإ 

( االثنا   ي    ت قي ه  يفت ض  الدي  االتفاق  التطبيع، كما    حال  والدي وصفته 22/11بم ا يع   ،)
"اتفاق   بأ ه  انس ائاليإ  "  ا يف"  الصحيفإ  علب  آخ   ىس ائال، تا يخذ  با   الم    و ده  ط يق. 

تزّو   ولإ   األ  ن،  فذ  ال مسيإ  للطاقإ  بإ  اء  حطإ ضخمإ  ويت لق  وان ا ات"،  أ  يكا  األ  ن، 
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االحتالل بالطاقإ الكه بائيإ، حاث "ست ت ي ىس ائال    األ  ن الكه باء، وتبي ها فذ المقابل الماء"؛ 
 وفق ت با  الصحيفإ.

"الحل انقليمذ" يمضذ ب كل  تسا ع، بةلال أن الغط سإ التذ يبةيها    ي ا  ىلب أن  سا   كل ذلك 
"بانات" فذ الحةيث ع  "الةولإ الفلسطانيإ" تبةو أكث  حة      تنيا  ،     ون أن يغّا  ذلك فذ 

    صيغإ الت ا ل ال سمذ ال  بذ   ه، فيما تستجةي السلطإ اللقاء   ه، و   ي فض؛ خالفا لنتنيا 
 اللقاء، بانما ت فض السلطإ ذلك. الدي كان يطلب 

الم اجهإ  ع  دا البؤس ال ا   ال بة أن تبةأ بالساحإ الفلسطانيإ عب  عزل عباس وخيا اته، وفتح  
أفق جةية لل  ب الفلسطانذ، ثم عب  الق ى الحّيإ فذ األّ إ التذ يجب أن ت اة الحيا  ىلب خيا ات  

و ؤسسات ولجا ه  التطبيع،  وذلك   فض  و  اطاته،  فإن  ه  وإال،  فيه،  المسا ما   علب  تضغط  كذ 
المسا  ال ا   سيك ن أكث  خط       "صفقإ" كان  فضها حتميا بسبب وقاحتها المف طإ،  ع أن  
بسببها، فتكنا خيا ات  فاها كان    األفضل عمليا، ألن اال تفاضإ كا ت ستنةلع س ي ا  المضذ 

المقاو  لخيا   الحيا   وت اة  ف لالسلطإ  كما  تما ا  عا    إ؛  كا ب  يفاة  قمإ  كا ت 2000ت  والتذ   ،
 قة إ لي"ا تفاضإ األقصب" التذ كنست بةو  ا   حلإ تطبيع ال تقل س ءا ع  الم حلإ ال ا نإ، أقله  

    حاث عة  الةول المنخ طإ فاها. 
 21/11/2021، 21موقع عربي 

 
 خطة كوخافي، "تنوفا".. سيناريو لفيلم رامبو هوليوودي! .84

 ال ج  ذ  حم     .
 ئيا أ كان جيش االحتالل آفيف ك خافذ، يهة  با  حا  وآخ  بأ ه ي ة ال ة  لل ةوان علب قطاع  

 غز  وأ ه ساديق المقاو إ األ  ي ، وأ ه سيجت ح الم جزات وسيف ل  ا لم يستطع ى جازه    قبل! 
المستنقع الدي أغ قته    ع جي ه   ويق   بأن خطته المسما  "تن فا" وت نذ "ال اف إ" أو "الةاف إ" ست ف

ال  ال   فذ  سقط  حا   عث ته  ستةف ه     وأ ها  الز ان،  عقةي      أكث      المقاو إ  ند  فيه 
الزائل علب   ا ف   ئل وع ي  األس   فذ قطاع  ال ائك  السلك  أ تا      المتح كإ علب  ب ة  

 غز  ال ز  والك ا إ والصم  .
ذ البال  فماذا ف ل حا   كله حزب هللا ل   ات الم ات علب ل ماليإ فلقة كان ك خافذ  ئيًسا للقيا   ا

جبهإ  ح   المقاو إ علب الجبهإ اللبنا يإ، وكدلك ت لب  ئاسإ شعبإ االستخبا ات ال سك يإ لجيش  
االحتالل و   واحة    أق ى ع    جا ش علب المست ى الك  ذ حا  قاتل شمااًل وجن ًبا  ون أن  

ذات شأن    جهازه االستخبا ي الفاشل فذ ال قت الدي كان فيه    ل  ات    يتلما خطاه  ون أي
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بنك األ ةاف فذ حالإ ىفالس باعت اف ك خافذ  فسه وكل اللجان التذ شكلت للتحقاق فذ ىخفاقات  
 قا   جي هم ىبان عةوا اتهم وتحةيةا قبل عقة و صف وحتب الا  . 

ئيا  ائإ أ كان فذ وضع خطإ  عا   كل   آفيف ك خافذ وضع  ند ثالث سن ات خطته، وكما  ذ  
بخطإ   ك خافذ  قا   و نا  السقطات،  عةية  ب ة  أ جع  وإ فاذ  ها   أ فع  ىلب  صاف  الجيش  تنقل 

يةعذ -تستهةف   قتاليإ  ت ة     -كما  بمها   تق    أن  فذ  يمكنها  بما  الجيش  وحةات  بناء  نعا   
ال و  اقع  وتكتيكات  ى كا ات  ك ف  علب  قة اتها  وزيا    و ضاعوجةية   ألذ ع   ةو  التة ا   ق    فإ 

الجيش بتن ع صن ف أسلحتها، وإضافإ وحة  لها قائة ي نب فقط بال أن اني ا ذ له طاقمه وخب اؤه 
جا ب  ىلب  المزلزل  وكاب سها  الةولإ  ي كل  اجا  الدي  الن وي  بملفها  بةًءا  قطاعه  ولكل  نهم 

 ص ا يخها وطائ اتها المسا  .
زيا   القة   التة ا يإ لجي ه بسب إ أض اف قة ته    -ذ خطته كما و   ف-ويس ب  ئيا  ائإ األ كان  

وت زيز الض بات الساب ا يإ والح ب انلكت و يإ فذ    ال ا نإ وف ل ذلك  ند اللحظإ األولب لل ةوان.
 الماةان.

كذلك دعم ساحة المعركة بآالف الطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة. ثم إجراء متغيرات جوهرية  
 حدات العسكرية كي تصبح: بنية الو  في
 قا    علب ت زيز الف ق النظا يإ.  -
 القيا  بتط ي  أس اب طائ ات الهليك بت  الكبا   بتجةية ا. -
 تزوية سالح الج  بأسلحإ  قيقإ بض ف ال ة  الحالذ. -
ذ   - فذ  بما  وف اليإ  بس عإ  تحتيإ  بنيإ  قميإ  ببناء  بيس   الت اصل  ال حةات     جميع  لك تمكا  

 ت الجا بيإ. ال حةا
 ىطالق قم  صناعذ جةية  ع أقما  صغا   أخ ي لتسهال ذلك. -

وي ى ك خافذ أ ه آن األوان لتغاا  ال ؤيإ والبنيإ القتاليإ للجيش وأن تصبح المحاوالت التذ بةأت  
التذ  التهةيةات  بائإ  جا ب  ىلب  ال سك يإ،  التحةيات  تغا   يتالء   ع  بما  الا    حقيقإ  عق     ند 

 سابقاتها.  اختلفت ع 
ولهدا فال    تغا  ج   ي فذ ىست اتيجيإ التسليح وأفضليإ الت كاز علب قطاع ال حةات القتاليإ، بما  
غا    الح وب  أي  الجةية "،  "الح وب  ألي از :  ب   أو ي  االجتماع  عالم  يتماشب  ع  ظ يإ 

ك يإ  ذ أقل  نظمإ عس  المتجا سإ، و ذ فذ كيفيإ أن ي ائم جيش  ظا ذ تقلاةي أو جيش  ولإ  ع
جا ب   ىلب  ال سك ي،  الحسم  ىلب  قطإ  ال ص ل  بص  بات  القتال   ها  يتسم  جيش  ظا ذ،     
بالتالذ بحاث يصبح   صا و    خ ل الجبهإ المة يإ كماةان   كزي للم ا ك وت ة  جبهات الص اع 
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ب النص  ئج ذلك عللإلعال  والص     و  و ك ن  هم فذ الم  كإ علب ال عذ وال وح الم ن يإ و تا
 أو الهزيمإ الماةا يإ أو ان  اكيإ. 

سما ا   التذ  آيزينك ت  غا ي  السابق  األ كان  تجاوز خطإ  ئيا  عليه  ثاًل  أن  ك خافذ  أ  ك  لقة 
 "جةع ن" كذ ت ائم المستجةات المت لقإ بطبي إ وخ يطإ التهةيةات المحتملإ ويمك  أن ت مل: 

 زيز ا لنف ذ ا وق اعة ا فذ ال  اق وس  يا ولبنان و عم  آ فا، وت  التهةية اني ا ذ بأسلحته المدك     -
 ىي ان لحزب هللا والفصائل الفلسطانيإ وفذ اليم  أل صا  هللا.

تحةيات الجبهإ الجن بيإ فذ قطاع غز  و و  فصائل المقاو إ الفلسطانيإ التذ أثبتت فاعلاتها فذ    -
 جةي. "الح وب الجةية " وأ ها تهةية عسك ي بل وج  ي 

ةية الجبهإ ال ماليإ  ع لبنان و قاو ته المتمثلإ فذ حزب هللا وت سا ته ال سك يإ والصا وخيإ، ته  -
 وغا  ا.  2006و  2000آخدي  ب ا  االعتبا  كل انخفاقات فذ األع ا  

وتهةف خطإ "تن فا" ىلب ج ل الجيش أكث  تكن ل جيإ وأشة فتًكا بت سيع ق   النا  فذ  يا ي  الح ب 
وي المت يك ن   ة  ،  بحاث  االستيطا ذ    ج    خطته  الكيان  حةو   ع   الةفاع  أن  %     70ة 

و للهج    االحتالل  بنيا ا   30جيش  السابق  ال ز اء  فيه  ئيا  كان  الدي  ال قت  فذ  للةفاع،   %
  تنيا   أن ي تمة جيش ال ةو فذ ال قة القا   علب سالح السايب  وسالح الج  والةفاع الج ي.

لب أن الح وب التقلاةيإ  ع النظا  ال  بذ ال سمذ قط ا تهت ألسباب عة  ك خافذ ع  وت تمة خطإ
و   بانها التةافع للتطبيع   ه! وبالتالذ فإن لةيه  تسً ا    ال قت للتة ب علب خطته وي تقة أيضا  

 أن حزب هللا والمقاو إ الفلسطانيإ  مثلإ بح كإ حماس ليس ا فذ وا   المبا    بهج   استباقذ! 
ساط صها  يإ ىن الخطإ با ظإ التكاليف ولك  ىق ا  الم از إ ال ا إ للةولإ ب ة ألي سهل  وتق ل أو 

 ان كا ات وكدلك زيا     از إ وزا   الجيش بمليا ي  وال  سن يًّا سيج ل ى فاذ الخطإ  مكنا. 
بج ل بل ويطمح ك خافذ فذ أن جي ه ساتمك     خالل خطته القتال علب جبهتا  فذ آن، ولك   

  ما  ا  يإ! ىحةا 
ك خافذ يخطط ويق   وينتص  وكأن عةوه قة غاب ع  الماةان أو يكا  ويبةو ا ه  سذ  ا عاي ه  
ا تة   و دا  أيًضا  لأل كان  كان  ئيًسا  حا   جي ه  وزي   فاها  التذ  ز   الم    الم ا ك  تلك  أو     

با ةحا     2000   تح ي ه عا وحتب    1978 ت اصاًل ألكث     أ بع عق    ند احتالل جن ب لبنان عا   
   قل إ الصم   فذ قطاع غز ، ىلب الهزائم   2005و زيمإ  ةويإ و   ط ف واحة، و ا تاله عا   

عا    حزي ان   2006المدلإ  القةس"  "سيف  ىبان   ا ك  وآخ  ا  والجن بيإ  ال ماليإ  الجبهتا   علب 
 الماضذ والقا   أعظم بإذن هللا.



 
 
 
 

 

ص            48   5689 ال ة :             11/23/2021 لثالثاءا التا يخ: 

 

                                     

 لا و ي األ  يكذ ووض ه فذ خطته حا  كان  ا ب  يقتل  ا ب " الهلقة أخد كثا ا ك خافذ    فالم "  
المئات وية   كل شذء  ون أن يتمك  عةوه حتب    االقت اب وكأ هم خ ب  سنة  وأعجاز  خل  

 خاويإ!؟ 
ويق ل أو ي با  ي سف أستاذ ال القات الةوليإ فذ جا  إ حيفا المحتلإ، أن خطإ تن فا  ظ يا جاة ،  

وقائع عناة  حا  ف ل الجيش فذ اكت اف أ فاق حزب هللا و  اق ه و خاز ه اسب  ولكنها عمليا تتن
وخططه القتاليإ لسن ات عةية  ثم يكت ف جزءا يسا ا  نها وكل ذلك علب الحة الفاصل فقط، وحتب  

ويضيف،  اذا سيف ل الجيش فذ   اجهإ آالف الص ا يخ وع  ات   الا   ال ي  ف أكث     ذلك.
ويؤكة أو ي با ، "علانا أن   ت ف أن باننا وبا     متسللا     أ اك  ال ية كها أحة!والآالف القدائف  

عةو ا شمااًل وجن ًبا ت ازً ا لل عب ف ض ه علانا، وأن الحل ال اق ذ لص اعنا  ع عةو ا ليا فذ كيف 
 وإ ما فذ كيف  منع الح ب! ولك   ا    ثم  ذلك؟ -و دا غا   مك  أبًةا- نتص  فذ الح ب 

ل س ف يضع  ح   المقاو إ انجابإ عنه فذ ط ل البال  وع ضها،  صً ا  ؤزً ا يق ب لحظإ  سؤا
  هايإ  دا الكيان االستيطا ذ الزائة.

 22/11/2021، فلسطين اون الين
 

 رفيع بين إشعال الضفة والهدوء في غزة: "حماس" تسير على حبل  .85
 عا  س   ئال 

ال ح يق أكب  فذ القةس وفذ "المناطق"، وأحيا ًا  ثمإ  ال خطا  لألحةاث فذ الح   و حيطه نش 
 اخل الخط األخض . قتل المصلذ الاه  ي ق يبًا     ةخل "حائط المبكب"، أول    أ ا، وإصابإ  

م ش فاط لالجئا ، يمك   أ ب إ ىس ائالاا  آخ ي  بإطالق النا     قبل أحة   طاء "حماس"     خي
اتها فذ البلة  القةيمإ، ويزية الجيش انس ائالذ حة  تأ ب أن تزبة المال الخطا . ت زز ال  طإ ق  

 وحةاته فذ الضفإ الغ بيإ علب أ ل أال تتصاعة األ   . 
فذ أيا  الماضذ، عنة ا از ا  الت ت  ح ل الح   استغله  ئيا "حماس" فذ القطاع، يحاب السن ا ، 

ص ا يخ  ح   نطقإ القةس،  أجل القيا  بتظا    است  اض لق    نظمته. أطلقت "حماس" ستإ      
"حا س   عمليإ  كا ت  هايته  شةية،  ىس ائالذ  ىلب     أ ى  األقصب،  ا  المسجة  ع   الةفاع  بد ي إ 

، قتل أعضاء    الح كإ انسال يإ فذ  2017األس ا ". تق يبًا قبل أ بع سن ات    ذلك، فذ صيف  
ب ضع    أ  حك  إ  تنيا    الح  .   ت  فذ  ىس ائالاا   عنة  ةخل  الفحم ش طاا   ىلكت و يإ  ب ابات 

ضة   قاتلإ  وعمليإ  فلسطانيإ،  ا تفاضإ  تق يبًا  شملت  ىقليميإ  أز إ  ىلب  أ ى  الدي  األ    الح  ، 
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 ن. فذ  ىس ائالاا  فذ الضفإ، وخالفًا شةيةًا با  ال خصيات ال في إ فذ جهاز األ   وت ت ًا  ع األ  
 بات انلكت و يإ.  هايإ المطاف اضط ت الحك  إ ىلب الت اجع وإزالإ الب ا 

بسبب أن عة ًا    السياساا  انس ائالاا  ي تقةون، كما يبةو، أ ه ت جة للجمه   فذ البال  ذاك   
قصا  ، ال تصل ىلب أكث     ذاك   عصف   صغا ، تم علب الف   ب ة عمليإ القتل ىطالق وابل 

بال جز ىزاء "ان  اب"،    و  الم تا  . فذ اليما   قص ا كال ا   علب الة ، واتهم ا ا   ال لحك  إ 
وكأ ه لم تحةث أحةاث كهده بالضبط فذ فت   كل الحك  ات السابقإ،  ون صلإ بمسألإ  ل وقف 
فك استّل    ج بته  جةية(  )أ ل  ي عز  نةل  ال زي   بالتحةية  غا ه.  أ   انله      علب  أسها  ب  ث 

   ف ل  ؤكة؟ يجب األ ل بأن  ئيا    ىعا   الب ابات انلكت و يإ. فما الدي يمكنه أن ينجح أكث 
الحك  إ،  فتالذ بانات، الدي كان عض ًا فذ حك  إ  تنيا   عنة ا تمت تج بإ  دا اله اء فذ الم   

 األخا  ، ل  تغ يه ال     ىليه.
السابقإ، كا ت س اة  باسم  "حماس"،  ثلما فذ الج الت  الف صإ.  تحةث ن  باال قضاض علب  ده    

عم با ك ا  فذ المنظمإ  الدي     اشط  خض    "المخ ب"،  بأن  وتفاخ وا  أ ا،  أول     ليإ 
األ ب انيات    عم ه،    أحة أعضائها.  دا انعالن،  ثل احتفاالت الف حإ التذ ش  ةت فذ  ةن 

إ ب يطا يا انعالن ع  ذ اعها السياسيإ  القطاع فذ أعقاب ال مليإ، يناقض شكاوى "حماس"     ي
 بط  ثل الد اع ال سك يإ. نظمإ "ى  ابيإ" بالض

القةس، األ ب اء   القةيمإ فذ  البلة   الحةو  فذ  الدي ط   جنةيإ    ح س  الفلسطانذ  الفتب  أيضًا 
إ  الماضذ، سا عت "حماس" ىلب انعالن ع  ا تمائه ىلاها. فذ الحالتا  ال   الس يع ل جال ال  ط

ا ىلب  أ ى  أيضًا  ة ذ  سلح(  الاهم  ا ضم  الماضذ  األسب ع  أحة  )فذ  للمهاجما .  الس يع  لم ت 
المخاوف اآلن يت لق بأعمال التقلاة، خاصإ عنة ا يةو  الحةيث ع  عمليإ فذ  نطقإ الح   تثّ    

  ا.  اع   ينيإ، و ناك ظا    لفلسطاناا  آخ ي  ي يةون السا  فذ ط يق "المخ با " الدي  قتل
لب ساحات أخ ى. فذ الضفإ النف س  ىلب جا ب القةس بقذ أن   ى كيف ستؤث  ال مليات األخا   ع

ق ى   با   الجا ان  باحتكاك  ب ضها  ي تبط  أحةاث  حليإ  باستثناء  بص     سبيإ،   ا ئإ،  ؤخ ًا، 
اطق )أ( فلسطانيإ وسكان البؤ  االستيطا يإ المجاو  . ولك  سيط   ق ات األ   الفلسطانيإ علب  ن

عنيفإ و و يإ با  األجهز  و سلحا ، و ناطق )ب( ض فت. و دا يتمثل اآلن باألساس بم اجهات  
ىلب عمليات أخ ى   أيضًا  ينزلق بسه لإ  يمك  أن  الالجئا  فذ شمال الضفإ. ولك   دا  بمخيمات 

 ضة ىس ائال. 
ستؤث  األحةاث   فذ جهاز األ   ساتاب  ن ع  كثب التط  ات، حاث ىن السؤال الم كزي   :  ل

   فذ " آ تا"، فإ ه فذ الفت   األخا   ظه   ناك  األخا   أيضًا علب ال ضع فذ القطاع؟ و ثلما  
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وإ خال  االقتصا يإ  التسهاالت  ت سيع  تفا مات  تبا لإ ح ل  القطاع،    خالل  علب حةو    ةوء 
"حماس"     ستحاول  األغلب  علب  ىس ائال.  فذ  لل مل  القطاع  عمال  اللعبإ  المزية     اصلإ 

وال  القةس  فذ  "ان  اب"  ت جيع  جهإ  فم   بدلك المز وجإ.  يتق ض  أن  األ ل  بةافع  حتب  ضفإ، 
استق ا  حكم السلطإ وعالقتها  ع ىس ائال. و   جهإ أخ ى، الحد     أال يزية ال بء فذ غز ؛    

تج ب تثبت  ذلك،  األخا  .  ع  األشه   ى جازات  تلغذ  عنيفإ جةية   تجنب   اجهإ  الماضذ، أجل  إ 
بإ فذ التمسك بهده السياسإ، وأحيا ًا يغ يها  الم   األخا   حةث ذلك فذ أيا ، أن "حماس" تجة ص   

 شة الحبل ىزاء ىس ائال بص    يمك  أن تؤ ي ىلب تص اة فذ الجن ب أيضًا.
 "هآرتس" 

 22/11/2021األيام، رام هللا، 
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