
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 هنية: األسرى األربعة لدى كتائب القسام لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بالحرية 

 تكثف االستيطان في القدس لعزلها عن الضفة "إسرائيل"السلطة الفلسطينية: 

 معة العربية تدين اقتحام الرئيس اإلسرائيلي للحرم اإلبراهيمي جاال

 غوتيريش: الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا ما يزال قائما لألمن والسالم العالميين

 نيا حماس بـ"اإلرهاب"برلمانيون وكيانات في البرازيل ينددون بوصم بريطا

يقـــــتحم كيـــــان اإلســـــرائيلي رئـــــيس ال
الل اإلبراهيمــي وقــوات االحــت المســجد

 تعتدي على المحتجين
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  اشتية يرفض تصريحات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في الخليل   3.
  بالمسجد اإلبراهيمي ركة اإلرادات دعو للتكاتف في مع النائب الزعارير ي  4.
  النائب رمضان يدعو لحراك جماهيري يوقف تهويد المقدسات اإلسالمية   5.
  األحمد: شعبنا لم يعد يحتمل تجاهل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي االحتالل   6.
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  المجلس الوطني الفلسطيني: الحقوق الفلسطينية ثابتة وغير قابلة للتصرف   8.
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  :األرض، الشعب
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  عربي، إسالمي:

  الجامعة العربية تدين اقتحام الرئيس اإلسرائيلي للحرم اإلبراهيمي   42.
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  الكويت.. إطالق مسابقة توعوية بعنوان "فلسطين قضيتي"   45.
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  القرار البريطاني ضد حماس يرانية يدينون مسؤولون ومندوبون عن منظمات إ  49.
 

  دولي:
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 اإلبراهيمي وقوات االحتالل تعتدي على المحتجين المسجديقتحم  رئيس الكيان اإلسرائيلي .1
اقتحم الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ، مساء  :  األناضول، عن  28/11/2021الجزيرة. نت،  ذكرت  

وأكد مدير الحرم اإلبراهيمي حفظي أبو سنينة أن  .  اإلبراهيمي في مدينة الخليل  المسجد يوم األحد،  
اإلسرائيلي   االحتالل  اقتحام  قوات  خالل  والزوار،  المصلين  وجه  في  ساعتين  مدة  الحرم  أغلقت 

رف منعت  كما  للصالة.هرتسوغ،  المواطنين  ودخول  والمغرب،  العصر  أذان  أن    ع  سنينة  أبو  وتابع 
وأضاء هرتسوغ شمعدانا في   الرئيس اإلسرائيلي شارك المستوطنين داخل الحرم بعيد األنوار اليهودي.

 حتفال بعيد األنوار، ورافقه قادة المستوطنين وأعضاء من الكنيست.المسجد، إيذانا ببدء اال
تجمع   االستيوقال مؤسس  التوتر شهدتها  "شباب ضد  إن حالة من  الخليل عيسى عمرو  طان" في 

خالل   الحرم  إلى  المصلين  لدخول  ومنع  للمنطقة  كامل  إغالق  وجرى  الخليل،  في  القديمة  البلدة 
ل عن عمرو قوله إنه عقب خروج هرتسوغ من الحرم اإلبراهيمي رّدد ونقلت وكالة األناضو   االقتحام.

مس  خالل  البلدة المستوطنون  في  "غيث"  وحارة  "الساليمة"  حارة  سكان  ضد  عنصرية  هتافات  يرهم 
بالمد  شبان    ينة.القديمة  بين  بالخليل  الزاوية  باب  منطقة  في  اندلعت  مواجهات  أن  إلى  وأشار 

 .فلسطينيين والقوات اإلسرائيلية
د اإلبراهيمي  واعتدت قوات االحتالل يوم األحد على عشرات المصّلين الفلسطينيين في ساحات المسج

الغربية(. الضفة  )جنوبي  الخليل  مدينة  علم   في  رفعوا  الفلسطينيين  عشرات  بأن  عيان  شهود  وأفاد 
هرتسو  باقتحام  منّددين  وهتفوا  اإلبراهيمي،  المسجد  مدخل  أمام  الظهر  عقب صالة  للحرم. بلدهم    غ 

 مواطنا. وأوضح الشهود أن القوات اإلسرائيلية اعتدت بالضرب على المحتجين واعتقلت 
بدوره، نّدد مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام باعتزام هرتسوغ اقتحام المسجد اإلبراهيمي، وقال إن  

أخضر للمستوطنين  "الزيارة تأتي في إطار تعزيز االستيطان اإلسرائيلي في الخليل القديم، وإنها ضوء 
يت اإلبراهيمي  المسجد  أن  إلى  وأشار  والمسجد"،  بالفلسطينيين  تهويدية  للفتك  إلجراءات  عرض 

وفرضت قوات االحتالل إجراءات مشددة في البلدة القديمة من الخليل، وأجبرت أصحاب   متصاعدة.
 المحاّل على إغالقها. 

داخل الحرم، ادعى هرتسوغ أن "االرتباط    وفي كلمة له من:  29/11/2021،  األيام، رام هللاوأضافت  
مغارة المخبيال )االسم التوراتي للحرم اإلبراهيمي(، بتراث  التاريخي للشعب اليهودي بالخليل، تحديدًا  

  شك فيه، ويجب أن يرتقي االعتراف بهذا االرتباط فوق كل خالف".األمهات واآلباء، أمر ال
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 تكثف االستيطان في القدس لعزلها عن الضفة "إسرائيل"السلطة الفلسطينية:  .2
هللا: السب  رام  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  استيطقالت  هجومًا  تشهد  القدس  مدينة  إن  غير  ت،  انيًا 
واتهم تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع   لمصادرة المزيد من األراضي فيها وتهويد المدينة.مسبوق  

عن األرض ومقاومة االستيطان التابع للمنظمة إسرائيل بتركيز خطط االستيطان على القدس، بهدف 
الفلسطيني   والقانو تكريس فصلها عن محيطها  التاريخي  المدينة  واقع  وتغيير  الجهات  ني  من جميع 

 والديمغرافي. 
والعربية   الدولية  المنظمتين  سالم،  عاصم  الفلسطينية،  السلطة  في  والمواصالت  النقل  وزير  ودعا 
للطيران المدني للتدخل العاجل من أجل وقف بناء حي استيطاني على أرض مطار قلنديا في مدينة  

آالف    9أكثر من  م في تصريح صحافي مكتوب، إن مصادقة إسرائيل على بناء  القدس. وقال سال
مساحة   على  وحدائق  منشآت  بناء  إلى  إضافة  )قلنديا(،  القدس  مطار  أرض  على  استيطانية  وحدة 

استفزازية«.  1250 »خطوة  تشكل  جديدة    دونمًا  استيطانية  خططًا  الجمعة  دانت  قد  السلطة  وكانت 
 ل الدولتين.ب الضفة الغربية، محذرة من تداعياتها على إنهاء فرص ح إلسرائيل في الخليل، جنو 

 28/11/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 اشتية يرفض تصريحات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في الخليل  .3
رام هللا: رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم األحد، تصريحات الرئيس اإلسرائيلي اسحق  

اعتبر اشتية في بيان صدر ود حق تاريخي لليهود في الخليل جنوب الضفة الغربية. و هرتسوغ بوج
العربية اإلسالمية،   المدينة  الزائفة في  الحقائق  المزيد من  عنه، تصريحات هرتسوغ “محاولة لفرض 
توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها األصليين لنظام الفصل العنصري” الحاصل  

براهيمي الشريف”، محذرا من تداعياته  ليل. وأدان اشتية اقتحام هرتسوغ “االستفزازي للحرم اإلفي الخ
التي وضعت  “يونسكو”  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  المتحدة ومنظمة  األمم  الخطيرة. ودعا 

“االنتهاكات  تلك  لوقف  العاجل  التحرك  إلى  العالمي،  التراث  قائمة  على  الشريف  للمقدسات الحرم   ”
األق المسجد  في  وخاصة  والمسيحية  والحرم  اإلسالمية  القدس،  مدينة  في  القيامة  وكنيسة  صى 

 اإلبراهيمي الشريف في الخليل.
 28/11/2021القدس العربي، لندن، 
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 النائب الزعارير يدعو للتكاتف في معركة اإلرادات بالمسجد اإلبراهيمي  .4
للتكاتف وحماية  ن في كل مكان  عي باسم الزعارير الفلسطينيي دعا النائب في المجلس التشري:  الخليل

وقال الزعارير، في تصريح صحفي: إّن    المسجد اإلبراهيمي في معركة اإلرادات بساحات المسجد.
اقتحام رئيس كيان االحتالل إسحاق هرتسوغ للمسجد اإلبراهيمي عدوان يهدف لشرعنة السيطرة عليه  

المسل وحرمان  ومكانيا،  كازمانيا  لتهويده  رخصة  وإعطاء  فيه  الصالة  من  ساحاته  مين  بكل  مال 
كما دعا أهل الضفة والداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول للمسجد اإلبراهيمي إلعماره    وأروقته.

 باستمرار، والوجود في ساحاته وأروقته في كل األوقات والساعات. 
 28/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سالمية يري يوقف تهويد المقدسات اإلدعو لحراك جماهالنائب رمضان ي .5

األقصى   المسجدين  تهويد  مع  التعامل  إلى  رمضان،  نزار  التشريعي،  المجلس  في  النائب  دعا 
واإلبراهيمي بشكل جدي، ينعكس بحراك جماهيري ضاغط على االحتالل يقف في وجهه ويمنعه من  

النائب  التهويدية. وقال  السير في مخططاته  "فلسطين   مواصلة  رمضان في تصريح صحفي وصل 
للمسجد  أون الي  االحتالل  قادة  اقتحامات  التعامل مع  في  التراخي  إن  األحد،  نسخة عنه، مساء  ن" 

اإلبراهيمي مصيبة ذات أثر سلبي كبير على واقع المقدسات في فلسطين. وبّين رمضان أن الحالة  
الفلسطيني كان   الشعب  يعيشها  التي  المتردية  اإلبراهيمي  السياسية  المسجد  االنعكاس على  هذا  لها 

المسجد األقصى بما فيه من زيادة االقتحامات ومخططات التهويد التي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير  و 
في اآلونة األخيرة. وأوضح أن اتفاق الخليل الذي عقدته منظمة التحرير مع االحتالل، لم يضع أي 

 راهيمي. ضابط أو مانع من دخول اليهود للمسجد اإلب
 28/11/2021، فلسطين أون الين

 
 األحمد: شعبنا لم يعد يحتمل تجاهل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي االحتالل  .6

الـ:  مدريد  للدورة  الفلسطيني  الوطني  المجلس  وفد  رئيس  الدولي، عضو    143قال  البرلماني  لالتحاد 
شعبنا   إن  األحمد،  عزام  "فتح"  لحركة  المركزية  الشرع اللجنة  قرارات  تنفيذ  تجاهل  يحتمل  يعد  ية  لم 

دولته   في  حرا  والعيش  أرضه  إلى  وعودته  مصيره  تقرير  من  وتمّكنه  االحتالل  تنهي  التي  الدولية 
وأشار األحمد إلى أن العديد من الدول التي شاركت في صياغة قرارات    المستقلة وعاصمتها القدس.

رائيل، خاصة  لفلسطينية في الوقت الذي تعترف فيه بإساألمم المتحدة، لم تعترف حتى اآلن بالدولة ا
وشدد على أن االستمرار بهذا الوضع وعدم تحمل المجتمع الدولي للمسؤولية التي    الدول األوروبية.
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وشبابه   ونسائه  ألطفاله  األمل  وفقدان  باإلحباط  يشعر  شعبنا  يجعل  باستمرار،  بها  وينادي  قررها 
أ قناعة  الى  يصل  ويجعله  هوشيوخه،  مع  بالتعامل  النظر  اعادة  من  بد  ال  والمطالبة  نه  الواقع  ذا 

 بحقوقه التاريخية كاملة". 
 28/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلبراهيمي  المسجدفي  "حانوكا"هرتسوغ إلضاءة شمعة تدين قرار  "الخارجية الفلسطينية" .7

قرار  رام هللا: الفلسطينية  السلطة  يتسحاق    أدانت  اإلسرائيلي  األولى الرئيس  الشمعة  إشعال  هرتسوغ 
وأصدرت الخارجية   لعيد »األنوار« اليهودي )حانوكا( في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، يوم األحد،

الفلسطينية بيانًا عشية زيارة هرتسوغ اليوم، قالت فيه إنها تدين بشدة توجه الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق  
بز  للقيام  للمشاهرتسوغ  الخليل  مستوطنات  شمعة  يارة  إضاءة  ونيته  األنوار«،  »عيد  احتفال  في  ركة 

 العيد في الحرم اإلبراهيمي الشريف وباحاته »في خطوة استفزازية مرفوضة«.
 28/11/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 المجلس الوطني الفلسطيني: الحقوق الفلسطينية ثابتة وغير قابلة للتصرف  .8

المجل:  عمان الوطني  جّدد  محفوظة  س  الفلسطينية  الوطنية  الحقوق  أن  على  الـتأكيد  الفلسطيني، 
وقال المجلس الوطني، في بيان، صدر عنه لمناسبة يوم    وثابتة، وغير قابلة للتصرف، ولن تزول.

والدول   المتحدة  األمم  على  إن  شعبنا،  مع  العالمي  بريطانيا-التضامن  خلف   -خاصة  وقفْت  التي 
عامًا تنفيذ إقامة الدولة    74، وتنكرْت ومنعْت طوال  181ق الثاني من القرار  القوة الشإسرائيل ونفذْت ب

الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحّمل مسؤولياتها القانونية، واألخالقية، وتنفيذ الشق اآلخر من هذا  
 القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس. 

 28/11/2021، لفلسطينية )وفا(معلومات اوكالة األنباء وال
 

 قوى سياسية وفعاليات وطنية بالخليل ُتحّمل حكومة اشتية مسؤولية استمرار الفلتان األمني  .9
حّملت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، مساء يوم األحد، محمد اشتية بصفته  

و  لداخليتها،  رام هللا ووزيًرا  لحكومة  األجرئيًسا  الكاملة عن  قادة  المسؤولية  الرسمية،  والمؤسسات  هزة 
استمرار حالة الفلتان األمني في المحافظة. وأدانت القوى، في بيان، مظاهر سوء استخدام السالح  
والفوضى والفلتان األمني، وكل الشجارات التي تشهدها العديد من المناطق في المحافظة، وخاصة  

التي وقعت في األشهر األخيرة وحتى اليوم، وما تخللته من  األحداث    في مدينة الخليل، بما في ذلك
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وتهديد   اآلمنين  للمواطنين  وترويع  والعامة  الخاصة  بالممتلكات  أضرار  وإلحاق  نار  إطالق  أعمال 
سالمتهم. كما أعربت عن بالغ االستياء الشديد واالستهجان من غياب دور الجهات واألجهزة األمنية 

ا بحماية  الجادة لمواطنين  المكلفة  اإلجراءات  اتخاذ  في  مسؤولياتها  تحمل  وعدم  العام،  والنظام 
االختصاص   وجهات  األجهزة  تلك  وقادة  اشتية  ودعت  المظاهر.  تلك  لكل  حد  لوضع  والملموسة 
الرسمية، إلى تحّمل مسؤولياتهم إزاء استمرار تلك األحداث وحالة الفلتان األمني، وما يرافق كل ذلك  

 لمواطنين وممتلكاتهم. مة وأمن امن مساس بسال
 28/11/2021، فلسطين أون الين

 
 لجنة االنتخابات تنشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين  .10

المركزية،    :رام هللا االنتخابات  لجنة  والمرشحين  نشرت  القوائم  بأسماء  النهائي  الكشف  السبت،  يوم 
المحلية   االنتخابات  من  األولى  وذل2021للمرحلة  بال،  التي  ك  االنتخابية  الدعاية  مرحلة  مع  تزامن 

بيان لها، إنه وفقا للكشف النهائي للقوائم والمرشحين،    .9/12/2021تستمر حتى   اللجنة في  وقالت 
يوم   االقتراع  في  11/12/2021فسيجري  قائمة    154،  من  أكثر  منها  كل  في  ترشحت  محلية،  هيئة 

القوائم   أن عدد  إلى  واحدة، مشيرة  بلغ  انتخابية  الهيئات  قائمة، تضم    573المرشحة في جميع هذه 
يتنافسون على    4,480 أن    مقعدا.  1,514مرشحا ومرشحة  فيها    162وأضافت  هيئة محلية ترشحت 

النتائج، مؤكدة أن قائمة واحدة فقط، وسُيعلن عن فوزه ا بالتزكية بجميع مقاعد المجلس يوم إعالن 
هيئة محلية    60وأشارت إلى أن    ي هيئاتهم.د المقاعد ف ، يمثلون عد 1,498عدد المرشحين فيها بلغ  

هيئات فيها قوائم غير    10لن تجري فيها انتخابات بهذه المرحلة بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها )
إلى   إضافة  هذه   50مكتملة،  مجالس  وضع  بشأن  القرار  ويرجع  قائمة(،  أي  بها  تترشح  لم  هيئة 

الوزراء. إلى مجلس  في   اللجنةوأكدت    الهيئات  المرشحات  اإلناث  عدد  أن  الكشف  من  يتضح  أنه 
إلى   وصل  المقبولة  القوائم  بنسبة    1551جميع  البالغ  25.9مرشحة  المرشحين  عدد  إجمالي  من   %

 رأسها مرشحة أنثى. ، ويوجد ثالث قوائم تت 5,978
 27/11/2021، القدس، القدس

 
 حتى ينعم أسرانا بالحرية هنية: األسرى األربعة لدى كتائب القسام لن يروا الشمس  .11

جنود   من  األربعة  األسرى  أن  التأكيد  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  هنية  إسماعيل  جّدد 
وأكد    حتى ينعم األسرى الفلسطينيون بــ"شمس الحرية".االحتالل لدى كتائب القسام لن يروا الشمس  

  ، لدولي لنصرة األسرى والمعتقلينخالل مشاركته بكلمة عبر تطبيق الزوم في الملتقى العربي ا  هنية
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األول  مسارين،  على  فيها  تتحرك  التي  حماس  حركة  عمل  أولويات  رأس  على  األسرى  قضية  أن 
حياة لتوفير  الصمود  معارك  دعم  في  في    يتمثل  معهم  والوقوف  لألسرى  السجون  داخل  كريمة 

وأشار هنية    كل كامل.نضالهم، فيما المسار الثاني هو العمل على تحريرهم من سجون االحتالل بش
إلى نجاح حركة حماس من قبل في إطالق سراح أكثر من ألف أسير في صفقة وفاء األحرار، والتي 

ا، وأضاف "أن ما قبل سيف القدس ليس مثل ما بعد  أكدت أن هذا العدو ال يعطي شيًئا إاّل ُمكرهً 
صراع التاريخي مع المشروع  هذه المعركة التي وضعت المنطقة على طريق النهاية لالحتالل وحسم ال

 الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين". 
 27/11/2021، موقع حركة حماس

 
 أبو مرزوق: سنتصدى للقرار البريطاني ضد الحركة قانونيا   .12

للقرار   ستتصدى  الحركة  أن  مرزوق  أبو  موسى  "حماس"  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  أكد 
محامي عبر  وسترفع قضية  قانونًيا،  اإلنترنت    ن ضده.البريطاني  عبر  لقاء  أبو مرزوق خالل  وقال 

نظمه مركز دراسات الالجئين الفلسطينيين، إن الحركة تعمل مع عدد من الهيئات والتشكيالت لتبقي  
موا استراتيجيتها ضد  خط  ترسم  حتى  بريطانيين  محامين  مع  وتسعى  فاعاًل،  البريطاني  القرار  جهة 

إللغائه. جهد   القرار  بكل  سنفعل  الفوأضاف:  الصوت  يخدم  ما  القضية  نا  نصرة  ونريد  لسطيني، 
إسرائيل. بإرادة  وليس  بإرادتنا  مصيرنا  وتقرير  مشروعنا،  واستعادة  أن    الفلسطينية  مرزوق  أبو  وأكد 

الفلسطينية، ومع وحدة الهدف، ومع مشروع واحد  حما س مع الوحدة الوطنية، ومع وحدة األراضي 
المقاومة. وهو  مرزوق    للشعب  أبو  والسلطودعا  فتح  أسس  حركة  على  التوافق  إلى  الفلسطينية  ة 

 مصلحة الشعب الفلسطيني، واالتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي. 
 28/11/2021، موقع حركة حماس

 
 : اللقاءات األوروبية غير العلنية مع حماس مستمرة رغم التصنيف "القدس العربي"لـ نعيم .13

الدكتور-غزة  يؤكد  الهور:  العال  أشرف  دائرة  نعيم، رئيس  الخارجية في حركة حماس في  باسم  قات 
هذ  وأن  أوروبيين،  دوليين  مسؤولين  مع  الحركة  قيادة  تعقدها  مستمرة”  “لقاءات  هناك  أن  ه  غزة، 

حماس   بتصنيف  المعلن  قرارها  رغم  األوربية،  القارة  في  الدول  من  العديد  تشمل  االتصاالت 
دس العربي” إن هذه اللقاءات بحكم الموقف ة حماس، قال لـ”القلكن المسؤول في حرك  بـ”اإلرهابية”.

القضايا التي لها  المتخذ سياسيا، تظل “غير علنية”، الفتا إلى أنه يجري خاللها مناقشة العديد من  
الفلسطيني. الشعب  يعيشها  التي  االنسانية  والمعاناة  واالقتصادية  السياسية  بالملفات  ويوضح    عالقة 
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ع مع االحتالل اإلسرائيلي، عالوة إلى قضايا أخرى مثل  لها مناقشة حلول الصرا أيضا أنه يجري خال
 ملف االنتخابات الفلسطينية. 

للقاءات تعقد مع قيادات من حركة حماس في غزة، وأخرى مع  وهنا تشير المعلومات إلى أن هذه ا
روبية، وفي إحدى  قيادة الحركة الموجودة في الخارج، وقد سبق أن زار مسؤولون من حماس دوال أو 

، وما واكب األمر من انتقاد  2013المرات التي اكتشف فيها زيارة مسؤولين من حماس لبلغاريا عام  
 للطب منهم المغادرة. إسرائيلي، اضطرت هذه الدولة 

 28/11/2021، لندن، القدس العربي
 

 طعنة في ظهر القدس "إسرائيل": اتفاقيات المغرب وفتح .14
سمرة أبو  قيس  هللا/  وقعها  :  رام  التي  والعسكرية  األمنية  االتفاقيات  إن  األحد،  "فتح"،  حركة  قالت 

القدس". ظهر  في  "طعنة  مؤخرا  إسرائيل  مع  األناضول، وأدانت    المغرب  وصل  بيان  في  الحركة، 
المقدسة  للمدينة  التهويد  من  المزيد  على  االحتالل  شهية  "تفتح  إنها  وقالت  اتفاقيات،  تلك  توقيع 

، مهمتها حماية  د السادس بصفته رئيس لجنة القدسالملك المغربي محم  "فتح"  وخاطبت   ومحيطها".
ا اإلسرائيلية  للمحاوالت  التصدي  خالل  من  الشريف،  العربي  القدس  الطابع  طمس  إلى  لرامية 

وتابعت أن "االحتالل يقتحم األقصى يوميا لتغيير هذا الطابع، فماذا أنتم فاعلون    اإلسالمي للقدس".
("، التي دعت  2002فتت إلى أن توقيع تلك االتفاقيات "نسف لمبادرة السالم العربية )لو   إزاء ذلك؟".

علم   المحتلة  األراضي  من  انسحابها  بعد  إسرائيل  مع  التطبيع  الفلسطينية    1967إلى  الدولة  وإقامة 
 وعاصمتها القدس الشرقية.

 28/11/2021 وكالة االناضول لالنباء،
 

 " إسرائيل"اتفاقياتها الموقعة مع حماس تدعو المغرب للتراجع عن  .15
محمود -غزة  ا:  رمزي  "حماس"،  حركة  االتفاقيات  دعت  عن  العاجل  التراجع  إلى  المغرب  لسبت، 

معها. عالقته  وقطع  مؤخرا،  إسرائيل  مع  وقعتها  التي  والعسكرية  بيان   األمنية  في  الحركة،  ودانت 
المغرب والعدو الصهيوني"، واعتبرت وصل األناضول، "توقيع اتفاقيات ال سيما عسكرية وأمنية بين  

ووصفت "حماس" تلك الخطوة بـ"االنتكاسة"، معتبرة أنها "لن    ئع".أن ذلك "ال يمكن تبريره تحت أي ذرا
تؤدي سوى إلى استباحة السيادة المغربية، ومزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني، وارتكاب الجرائم 

ربية والمغرب جزء منها، ال يمكن  ستراتيجية ألمتنا العوأضافت أن "المصالح اال  واالنتهاكات بحقه".
  الف مع عدو األمة وعدو شعبنا الفلسطيني الذي يرتكب الجرائم واالنتهاكات اليومية". أن تتحقق بالتح
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العربية واإلسالمية، والعمل على محاصرة   الشعوب  لتطلعات  "باالستجابة  المغرب،  الحركة  وطالبت 
 د الشعب الفلسطيني".إسرائيل وعزلها، ودعم صمو 

 28/11/2021 وكالة االناضول لالنباء،
 

 : حماس سّلمت القيادة المصرية ورقة سياسية متكاملة "لميادين"ا .16
متكاملًة   سياسيًة  ورقًة  المصرية  القيادة  سّلمت  حماس  "حركة  إنَّ  للميادين  مطلعة  مصادر  قالت 

يا  رقة تتضمن رؤية حماس حيال قضا وأوضحت هذه المصادر أنَّ "الو   لمستقبل العمل الفلسطيني". 
وخارجيًا". داخليًا  التحرير  ك  أساسية  بمنظمة  يتعلق  ما  الرؤية  عناوين  "من  أنه  إلى  أشارت  ما 

الوطني". والمجلس  والتشريعية  الرئاسية  واالنتخابات  الفلسطينية،  والمصالحة  وأضافت   الفلسطينية 
حتالل اإلسرائيلي، وصفقة تبادل األسرى،  المصادر كذلك أن "الورقة تضمنت مسألة العالقة مع اال

وختمت المصادر المطلعة ما أفادت به الميادين    ية للحركة مع دول المنطقة".جوكذلك العالقة الخار 
 بالقول إنَّه "ُيفترض أن يتمَّ اجتماٌع قريٌب في القاهرة بين حماس والجانب المصري". 

 28/11/2021، الميادين نت
 

 فقة وفاء األحرار الثانية ٍم نفرح به من جديد بص جبارين: اقتربنا من يو  .17
أكد زاهر جبارين، مسؤول مكتب األسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، أن األسرى  :  الدوحة

يعيشون في هذه اآلونة حالة استثنائية من التوتر والقلق والترقب؛ نتيجة تخوفات عديدة منها دخول 
وب وتفشي  المختلفة  ومآسيه  الشتاء  وتعرضهم  فصل  المتعمد  اإلهمال  مع  الجديدة  بطفرته  كورونا  اء 

مساء  -وخالل مشاركته    تعذيب بأساليب مختلفة، وغير ذلك من انتهاكات السجان، غير اإلنسانية.لل
في أعمال "الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى والمعتقلين في    -األحد، في لقاء عبر تطبيق الزوم

نا بقوة  تحتاج قوة على األرض تدافع عنها وعن حرية أسرا  ية األسرى أكد أن قض،  سجون االحتالل"
والسالح بإذن هللا،  .  الساعد  الثانية  األحرار  وفاء  بصفقة  من جديد  به  نفرح  يوٍم  من  "اقتربنا  وقال: 

والتي ستكون بإذن هللا يوم عيٍد ونصر وتمكين لكل فلسطين بل لكل المحبين والمناصرين في بقاع  
 األرض كلها".

 28/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 " إسرائيل""يد المقاومة" بالضفة لمواجهة اعتداءات  حماس تدعو إلطالق .18
محمود  رمزي  الغربية  :  غزة/  الضفة  في  المقاومة"  "يد  إطالق  إلى  األحد،  "حماس"،  حركة  دعت 

ق هرتسوغ للحرم اإلبراهيمي  لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، وآخرها اقتحام الرئيس اإلسرائيلي يتسحا
)جنوب(. الخليل  مدينة  هرتسوغ    في  اقتحام  إن  القانوع،  اللطيف  عبد  الحركة  باسم  المتحدث  وقال 

للحرم اإلبراهيمي يجب أن يقابل "بإطالق يد المقاومة في الضفة فورًا، ووقف االعتقاالت والمالحقات 
الفلسطي السلطة  إلى  إشارة  )في  وأدها  محاوالت  عن  عبر    نية(".والكف  تدوينة  في  القانوع،  ودعا 

وك"، إلى "رفع اليد الغليظة عن الجماهير الفلسطينية والشباب الثائر في الضفة؛ صفحته على "فيسب
وغيرها". الجريمة  هذه  تكرارها    لمواجهة  لمنع  الكفيل  هو  االحتالل  مع  الدائم  "االشتباك  وأضاف: 

 )اقتحام هرتسوغ( ووقف االعتداءات". 
 28/11/2021 نباء،ناضول لال وكالة اال 

 
 بـ"إسرائيل" أفقد اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين زخمه  التحرير  منظمة: اعتراف مرة .19

أكد رئيس العمل الجماهيري، في حركة "حماس"، رأفت مرة، أن "يوم التضامن العالمي مع  :  بيروت 
الفلسطينية". القضية  تاريخ  أساسية في  الفلسطيني، محطة  القوأضاف  الشعب  "حماس"،  ،  يادي في 

بيان صحفي، وص للتضامن مع  في  العالمي  اليوم  بمناسبة  يوم األحد،  "قدس برس" نسخة عنه،  ل 
الشعب الفلسطيني، أن "هذا اليوم ساهم في تثبيت القضية الفلسطينية، كقضية عالمية عادلة، أكدت  

ا دولته  وبناء  وتقرير مصيره  االحتالل  مقاومة  الفلسطيني في  الشعب  أن   لمستقلة".حق  وشدد على 
ا منظمة  المناسبة  "اعتراف  هذه  أفقد  أوسلو،  اتفاقية  وتوقيع  اإلسرائيلي  باالحتالل  الفلسطينية  لتحرير 

وتابع: "نؤكد في هذا اليوم على حق شعبنا    الكثير من زخمها الدولي وسبب خسائر كبيرة لقضيتنا".
مقاومة وعلى  اإلسرائيلي،  االحتالل  نضاله ضد  مواصلة  حق    في  وعلى  الوسائل،  بكافة  االحتالل 

 .ا في العيش في سالم وأمن واستقرار دون احتالل وإرهاب".شعبن
 27/11/2021، قدس برس

 
 بينت: زيارة غانتس للمغرب مهدت طريق التعاون األمني والعسكري  .20

حققت أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينت، إن زيارة وزير األمن بيني غانتس إلى المغرب،  
والعسكري. األمني  المستويين  على  بخاصة  البلدين،  بين  العالقات  في  مهمًا  إلى    تطورًا  أشار  كما 

بخص إليه  التوصل  تم  »ما  أن  مؤكدًا  المغرب«،  في  اإلسرائيلي  الوفد  استقبال  توقيع  »حفاوة  وص 
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في البلدين  بين  الرسمي  األمني  التعاون  سيطلق  المغربي،  الدفاع  وزير  مع  تفاهم  مجاالت    مذكرة 
 االستخبارات والصناعات الحربية والتدريبات المشتركة«. 

 29/11/2021األخبار، بيروت، 
 

 ن إيران قلقة جدا من احتمال رفع العقوبات ع "إسرائيل"بينيت:  .21
األسبوعي   الحكومة  اجتماع  بداية  في  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  األحد،   يوم تطرق 

كبرى في فيينا، غدا، وإلى "قلق إسرائيلي بالغ" من  النووية بين إيران والدول ال إلى استئناف المحادثات 
 احتمال رفع العقوبات عن إيران. 

وقال بينيت إن "إسرائيل قلقة جدا من االستعداد إلزالة العقوبات والسماح بضخ مليارات إلى إيران،  
 مقابل قيود غير كافية في المجال النووي". 

، لألميركيين وأيضا إلى الدول التي تفاوض إيران". وتابع  ة نمررها بأي طريقةوأضاف أن "هذه رسال
اإلسرائيلي الخارجية  وزير  أن  لندن  بينيت  في  لقاءاته  خالل  مشابهة  رسالة  "سيمرر  لبيد،  يائير   ،

في   واحد  الحكومة بصوت  تتحدث  أن  كبيرة  أهمية  "ثمة  أنه  إلى  وأشار  الحالي".  األسبوع  وباريس، 
 ي تتعلق بأمن الدولة".األمور الت

 28/11/2021، 48عرب 
 

 ئيس الوزراء اإلسرائيلي منشورة على االنترنت خرق أمني.. مخططات بناء مقر إقامة ر  .22
يوم األحد، عن خرق أمني جديد يتعلق بمخططات البناء  كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية،  

ويعتبر هذا المقر،  ائيلي في بلفور بالقدس.ألماكن أمنية حساسة ومنها مقر إقامة رئيس الوزراء اإلسر 
تخابه، حيث يستخدمه وعائلته للسكن والستقبال كبار  هو مكان دائم ألي رئيس وزراء إسرائيلي يتم ان

رئيس    الضيوف. إقامة  مقر  بناء  لمخططات  الوصول  يمكنه  شخص  أي  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
وال  القدس،  بلدية  موقع  خالل  من  اإلسرائيلي،  وصور  الوزراء  رسومات  المخططات  من  يظهر  ذي 

عام   منذ  الرسمي  للسكن  التغي2011دقيقة  إحداث  مع  أي  كل ،  تظهر  والتي  عليه  األخيرة  يرات 
 تفاصيله. 

من   كجزء  للبلدية  تسليمها  تم  للمكان،  الحساسة  والصور  البناء  مخططات  فإن  للصحيفة،  ووفًقا 
صاريح البناء، مشيرًة إلى أنه لم يتم من  الخطوات الملزمة في عملية تقديم طلبات للحصول على ت
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س الوزراء اإلسرائيلي بأنه “موقع أمني”، لذلك تمت قبل الجهات المختصة تحديد مكان اإلقامة لرئي
الموافقة على إجراءات التخطيط لتحديث البناء فيه من قبل بلدية القدس ولجان التخطيط، مثل أي 

 خطة بناء أخرى. 
 28/11/2021القدس، القدس، 

 
 يديعوت: موقع خاص بالجنود اإلسرائيليين عرضة لالختراق اإللكتروني  .23

عن  ذكرت صحي بمعلومات  خاًصا  إلكترونًيا  موقًعا  أن  األحد،  اليوم  العبرية،  أحرونوت  يديعوت  فة 
الجنود اإلسرائيليين الذين أنهوا خدماتهم العسكرية، عرضة لالختراق من قبل مجموعات الهاكرز التي  

لموقع يهدف ووفًقا للصحيفة، فإن ا  على اختراق العديد من المواقع والشبكات اإلسرائيلية.دأبت مؤخًرا  
إلى تزويد الجنود اإلسرائيليين بوثائق حول خدمتهم العسكرية من خالل الخدمة الرقمية، وتبين من  

 خالل فحص بسيط أنه يمكن اختراقه والحصول على أي معلومات حول الجنود. 
الجيش اإلسرائيلي، ومن خالل تجربة بسيطة من أجل إصدار  شؤون الموظفين في ويدير الموقع قسم 

بأي شخص  م يدفع  ما  المتبعة  اإلجراءات  تبسيط  تم  فإنه  جندي،  بأي  ذات صلة  تعريفية  علومات 
 الحصول على معلومات عن أي جندي وليس فقط الشخص المستهدف نفسه. 

 28/11/2021القدس، القدس، 
 

 ى إخفاء نية زيارة جامعة بيرزيت نيتين بدعو تعيد ألما "إسرائيل" .24
عاقبت سلطات األمن اإلسرائيلية في مطار اللد الدولي »بن غوريون«، مواطنتين ألمانيتين ومنعتهما  
جامعة   زيارة  نيتهما  حقيقة  أخفتا  أنهما  بدعوى  الطائرة،  نفس  على  وأعادتهما  إسرائيل  دخول  من 

جامعيتان تعدان للدكتوراه في جامعة زيغن في  طالبتان  بتان  والشا  بيرزيت الفلسطينية، قرب رام هللا.
 ألمانيا.  

 29/11/2021ندن، الشرق األوسط، ل
 

 صابي "أوميكرون"الحكومة تصادق على تعقب الشاباك لم .25
الحكومة اإلسرائيلية،   أفريقية  صادقت  الجنوب  بالمتحورة  للمصابين  الشاباك  تعقب  األحد، على  يوم 

لفيروس كورونا التي عّبر عنها وزراء في   الجديدة  المعارضة  الرغم من  وذلك على  )"أوميكرون"(، 
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جاء ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية عن تشخيص إصابة جديدة بمتحورة    ت.حكومة نفتالي بيني
البث اإلسرائيلية )"كان   الجديدة سجلت المرأة حصلت  11"أوميكرون"؛ وذكرت هيئة  "( أن اإلصابة 

 عادت مؤخرا من جنوب أفريقيا. على جرعات التطعيم، و 
 28/11/2021، 48عرب 

 
 رئيس مخابرات السجون اإلسرائيلية: أخفقنا بمنع فرار األسرى  .26

الم لواء  رئيس  األسرى  قال  فرار  منع  في  أخفق  لواءه  إن  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  في  خابرات 
أظه فيما  الماضي،  أيلول/سبتمبر  في  الجلبوع،  سجن  من  الستة  لواء الفلسطينيين  قدمه  تقرير  ر 

أنفاق   خالل  من  وسجناء  أسرى  فرار  إمكانية  حول  بيري،  كيتي  السجون،  لمفوضة  المخابرات 
 أنها لم تفعل شيئا في هذا السياق. وتجويفات تحت مباني السجون 

واعتبر دحروغ أنه بسبب ما وصفها بـ"فجوات تكنولوجية" لم يتم إغالق التغطية للهواتف النقالة التي  
ا ابحوزة  اللجنة،  رئيس  وانتقد  السجن.  في  لواء ألسرى  أداء  فينكلشتاين،  مناحيم  المتقاعد  لقاضي 

منه  فر  الذي  النفق  )حفر  الحفر  فترة  طوال  أنه  هو  يقلقنا  الذي  األمور  "أحد  إن  قائال  المخابرات 
 تسعة أشهر، لم يعلم بذلك أحد من شعبة المخابرات".   –األسرى(، ثمانية 

 28/11/2021، 48عرب 
 

 عائالت إسرائيلية تطالب ليبيا بتعويضات  .27
قتلوا في هجوم فلسطيني خالل األلعاب األولمبية في ميونيخ    11تقدمت عائالت   رياضيًا إسرائيليًا 

ماليين دوالر من األموال    110، برسالة إلى األمم المتحدة، تطالبها بدفع تعويض بقيمة  1972عام  
 ضحايا طائرة لوكربي. الليبية المحتجزة لديها، أسوة بتعويض أسر

التحرير   منظمة  تمويل  في  »ساهم  القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  بأن  العائالت  هذه  وتدعي 
على   الحصول  حقهم  من  فإن  ولذلك  اإلسرائيليين،  الرياضيين  على  الهجوم  نفذت  التي  الفلسطينية 

 تعويضات من ليبيا«.
مت مصادرتها بعد اغتياله،  ائلة لمعمر القذافي تومع الكشف عن أن األمم المتحدة تحتفظ بأموال ط

 بدأت العائالت اإلسرائيلية مع السلطات في تل أبيب، دراسة إمكانية الحصول على تعويض.
 29/11/2021ندن، الشرق األوسط، ل
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 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األٌقصى .28
األقصى المبارك، بحراسة مشددة اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم االثنين، المسجد  :  القدس المحتلة

المسجد   اإلسرائيلي.من شرطة االحتالل   اقتحموا  المستوطنين  وقالت مصادر مقدسية، إن "عشرات 
القديمة وبواباتها  وتشهد القدس    األقصى من جهة باب المغاربة، ونّفذوا جوالت استفزازية في باحاته".

 اطنين والمصلين واالعتداء على بعضهم. إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمو 
 29/11/2021، قدس برس

 
 منزال  في سلوان  58محكمة إسرائيلية تعطي الضوء األخضر لهدم  .29

منزاًل في حي وادي ياصول ببلدة   58منحت محكمة إسرائيلية الضوء األخضر لهدم  :  القدس المحتلة
المحتلة. القدس  في  اال  سلوان  محكمة  أن  مقدسية  مصادر  رفضت  وذكرت  األحد -حتالل    -مساء 

به مقدسيون ضد قرار هدم  استئن  تقدم  القرار، أصبح    منزاًل في وادي ياصول.  58اًفا  وبموجب هذا 
منزال مهددة   84منزال من أصل    58الل تنفيذ عمليات هدم المنازل بأي وقت بحق  متاحا لبلدية االحت

 بالهدم في الحي، لمصلحة مشروع استيطاني. 
مقدسي منهم مئات األطفال إلى جانب المرضى وكبار    600والي  هدم إلى تهجير حوستؤدي عملية ال

الخاصة. والحاالت  على مساحة    السن  الواقع جنوب غربي سلوان،  ياصول  وادي   310ويمتد حي 
 مقدسيًّا.  1,050دونمات، ويسكنه 

 28/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اله اإلداري رابه بعد تحديد سقف اعتقاألسير الفلسطيني "لؤي األشقر" يعلق إض .30
يومًا، وذلك بعد    49عّلق األسير لؤي ساطي األشقر إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة  :  رام هللا

ووفق    اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري، وفق ما نقله نادي األسير الفلسطيني عن عائلته.
 انتهاء أمر االعتقال اإلداري الحالي. ة أشهر أخرى، بعد  االتفاق؛ فإنه سيتم تمديد اعتقال األشقر ست

وقال نادي األسير في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم األحد، إن األشقر معتقل  
تشرين األول/أكتوبر الماضي، وأصدرت سلطات االحتالل أمر اعتقال إدارّي بحّقه لمّدة ستة    5من  

 حو ثماني سنوات بين اعتقاالت إدارية ومحكوميات. ًا إلى أنه أمضى نشهور جرى تثبيتها الحقًا، الفت
 28/11/2021، قدس برس
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 األسرى الفلسطينيون يوسعون "خطواتهم النضالية" ضد نقل مرضاهم بـ"البوسطة"  .31
هللا األسرى  :  رام  ينفذها  التي  النضالية  الخطوات  أن  السبت،  يوم  الفلسطيني،  األسير  نادي  أعلن 

 م بواسطة عربة "البوسطة" آخذة باالتساع. ضد جريمة نقل مرضاهالفلسطينيون 
و"البوسطة اإلسرائيلية، عبارة عن حافلة أشبه بشاحنة حديدية، يتم فيها نقل األسرى في رحلة معاناة  

قاسية، وتشرف عليها فرقة قمع "النحشون" التابعة إلدارة سجون االحتالل، والتي تضم عسكريين ذوي 
وأشار النادي    ع األسرى والتنكيل بهم باستخدام أسلحة مختلفة.وا تدريبات خاصة لقمأجسام قوية، تلق

في بيان تلقته "قدس برس" إلى أن أسرى سجون "نفحة وريمون وإيشل وهداريم" يواصلون مقاطعتهم  
لما يسمى "عيادة سجن بئر السبع" لنقلهم إليها بواسطة عربة "البوسطة" التي تشكل "أبرز األدوات  

 هم". نكيلية الممنهجة بحقالت
 27/11/2021، قدس برس

 
 "فلسطينيو الخارج" يطالب باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية  .32

طالب األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، منير شفيق، بـ"اإلفراج الفوري عن  :  إسطنبول
فلسطينيًا،   60ات السعودية لنحو  "اعتقال السلطواستنكر شفيق    المعتقلين الفلسطينيين في السعودية".

من بينهم أربعة من أعضاء المؤتمر الشعبي، وهم: محمد الخضري، ونجله هاني، وأمين العصار، 
ظروف صحية صعبة". "في  محتجزون  أنهم  إلى  مشيرًا  فرحانة"،  اجتماع    وعبدالرحمن  واستضاف 

الذي عقد الجمعة الماضي، في    ج التاسع عشر،لسطينيي الخار األمانة العامة في المؤتمر الشعبي لف
ظروف  تفاصيل  عن  تحدثت  والتي  الخضري،  محمد  المعتقل  كريمة  إسطنبول،  التركية  العاصمة 

 اعتقال والدها.
 28/11/2021، قدس برس

 
 : االستيطان في الخليل هو أبشع وجه لالحتالل " السالم اآلن" .33

السالم  :  الناصرة حركة  إقالت  اإلسرائيلية  الخاآلن  في  االستيطان  لالحتالل، ن  وجه  أبشع  هو  ليل 
“حيث تم ببساطة إفراغ شوارع بأكملها في قلب المدينة من سكانها الفلسطينيين، لصالح بضع مئات 

 من المتطرفين”.
هرتسوغ    اسحق  اإلسرائيلي  الرئيس  اقتحام  على  تعقيبا  عنها  صدر  منشور  في  الحركة،  وأضافت 

اإلب الشريف في  للحرم  الخليل، “منراهيمي  الرئيس اسحق هرتسوغ    مدينة  اختار  األماكن،  بين كل 
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الحرم اإلبراهيمي في الخليل ليضيء الشمعة األولى لعيد األنوار مع إيتمار بن غفير وأصدقائه من 
 اتباع كاهانا المتطرفين”. 

 28/11/2021، القدس، القدس
 

 األونروا بالمناطق الخمسإضراب يعم مؤسسات ومرافق  .34
اب شامل في كافة مؤسسات ومرافق وكالة “أونروا”، صباح اليوم اإلثنين، بعد إضراب عم إضر :  غزة

بالمناطق الخمس. العاملين في الوكالة  العام التحادات  المؤتمر  إليه رئاسة  المدارس    دعت  وأغلقت 
ى خارج  غزة والضفة ومناطق عملها األخر والعيادات والمؤسسات والمرافق المختلفة التابعة لألونروا ب

القضايا   حول  أمس  مساء  التفاق  التوصل  فشل  بعد  المعلن  باإلضراب  التزاًما  أبوابها  فلسطين 
وكانت رئاسة المؤتمر العام التحادات العاملين في الوكالة أكدت أن اإلضراب اليوم بمثابة    الخالفية.

 مفتوح الخميس المقبل.  تحذير أخير إلدارة الوكالة قبل الشروع بإضراب 
 29/11/2021، القدس، القدس

 
 حملة لتحصين عمال غزة من ابتزاز العمل والعالج مقابل العمالة .35

موسى-غزة  الغربية،  :  رائد  الضفة  ومناطق  إسرائيل  إلى  للوصول  إجباريا  ممرا  إيرز  معبر  يعتبر 
وتصف    تصريح إسرائيلي.الحصول على    -سواء للعالج أو للعمل والتجارة-ويتطلب المرور عبره  

الفلسطيني  تقارير حقو  بأنه "مصيدة" تستخدمه سلطات االحتالل لمساومة  المعبر  قية فلسطينية هذا 
واالعتقال. لالستدراج  وأحيانا  العالج،  أو  للعمل  وحاجته  ألمه  حاليا    على  غزة  قطاع  في  وتنشط 

والم االبتزاز  في  االحتالل  أساليب  مخاطر  من  تحذر  توعوية  حاجة فعاليات  واستغالل  ساومة، 
التصاريح.الفلسطينيي  لهذه  واألوقاف   ن  الوطني،  واألمن  الداخلية  وزارتي  من  مؤلفة  لجنة  وتشرف 

والشؤون الدينية اللتين تديرهما حركة )حماس( على هذه الفعاليات، بالتزامن مع إشراف وزارة العمل  
 لعمل في إسرائيل. التابعة للحركة على تسجيل الراغبين في الحصول على تصاريح ل

ة األوقاف والشؤون الدينية الدكتور عبد الهادي اآلغا للجزيرة نت إن هذه اللجنة تنفذ وقال وكيل وزار 
لهم   العمال، وبما يضمن  الفلسطينيين، خصوصا شريحة  المواطنين  توعية  وبرامج من أجل  خططا 

 لتخابر والجاسوسية".الحصانة من األساليب المخابراتية لالحتالل لإليقاع بهم في "وحل ا
المعل إسرائيل  وتشير  موافقة  إلى  عام  -ومات  األقصى  انتفاضة  اندالع  منذ  مرة  على    -2000ألول 

تفاهمات سياسية ونتيجة مباحثات غير مباشرة    30دخول   ألف عامل من غزة للعمل لديها بموجب 
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مال سابقة لم تحدث من  أدارها وسطاء بين إسرائيل وحماس التي يمثل إشرافها على عملية تسجيل الع
 قبل.

 28/11/2021. نت، رةالجزي
 

 قوات االحتالل تنفذ عدة هجمات ضد غزة .36
الماضية، عدة هجمات    48“القدس العربي”: نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الساعات الـ  -غزة 

وذكر   ضد قطاع غزة، واعتقلت خاللها شابا على الحدود، بعد تسلله من منطقة تقع جنوب القطاع.
االحتالل،   جيش  باسم  من  متحدث  تسلل  عندما  الفلسطيني،  الشاب  السبت  ليل  اعتقلت  قواته  أن 

قريبة. لكنه أكد إن ذلك  منطقة الجدار الواقعة في جنوب قطاع غزة إلى أحد المناطق اإلسرائيلية ال
الشاب لم يحل حمل معه أي سالح، حيث جرى نقله على الفور إلى أحد مراكز التوقيف، إلخضاعه  

الص   للتحقيق.  نقابة  الخميس  وكانت  آثارهم  فقدت  الذين  الصيادين  أن  ذكرت  الفلسطينيين،  يادين 
وقد زعمت قوات    تالل.الماضي خالل رحلة عمل قبالة شواطئ قطاع غزة، معتقلين لدى قوات االح

المسموح   المناطق  تجاوزوا  أنهم  بدعوى  البحر،  داخل  من  الصيادين  هؤالء  اعتقلت  أنها  االحتالل 
 ذكر جيش االحتالل أنه أحالهم للتحقيق. العمل فيها بمهنة الصيد، و 

 28/11/2021، لندن، القدس العربي
 

 الضفةاعتداءاتهم في أنحاء مختلفة من يواصلون المستوطنون  .37
واصل المستوطنون اعتداءاتهم بحق المواطنين في أنحاء مختلفة من الضفة، أمس،    مندوبو "األيام":

فقد    نبوبًا ناقاًل للمياه، أنشئ حديثًا، في األغوار.فيما داهمت قوات االحتالل عدة مناطق، ودمرت أ
قوات االحتالل اإلسرائيلي  هاجم مستوطنون تالميذ في قرية اللّبن الشرقية جنوب نابلس، فيما اعتدت  

   بالضرب على المواطنين خالل تصديهم للمستوطنين.
اقتحموا مدخ أن مستوطنين  اللّبن، سامر عويس،  قرية  الرئيس، وذكر رئيس مجلس قروي  القرية  ل 

 وشرعوا باستفزاز التالميذ، تحت حماية قوات االحتالل. 
دة آليات عسكرية ترافقها جرافة وضباط من ما  وقال بشارات لـ"األيام": إن قوات االحتالل المعززة بع 

بتدمير   وشرعت  البقيعة  سهل  منطقة  اقتحمت  اإلسرائيلية،  المدنية  اإلدارة  في  المياه  دائرة  تسمى 
متر    1700وأوضح بشارات أن قوات االحتالل دمرت وصادرت أكثر من   ة خط المياه الناقل.ومصادر 

 .ة أيام، بطول نحو أربعة آالف متربل عد من خط المياه الذي تم االنتهاء من تمديده ق
 29/11/2021، األيام، رام هللا
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 القيام بواجباتها أهمية دعم المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من : األردن مـلـك .38
الثاني    جدد   :بترا  -عمان عبدهللا  للتصرف  في  الملك  القابلة  غير  الحقوق  لجنة  رئيس  إلى  رسالة 

الت يوم  بمناسبة  نيانغ،  الفلسطيني شيخ  العالميللشعب  الفلسطيني  ضامن  الشعب  التأكيد على  مع   ،
والمشروعة، خاصة حقه في    مواقف األردن الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق العادلة

بإقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع   تقرير مصيره ونيل تطلعاته 
عام   حزيران  الدولية..   1967من  الشرعية  وقرارات  الدولتين  لحل  وفقا  الشرقية،  القدس   وعاصمتها 

لطة الوطنية الفلسطينية، لتمكينها من القيام  إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للسعبدهللا الثاني  ولفت  
وفرص  الفلسطينيين  األشقاء  دعم  إطار  في  وذلك  الفلسطيني،  الشعب  تجاه  ومسؤولياتها  بواجباتها 

السالم. وقال الملك، في الرسالة، »ال بد أيضا من توفير كل سبل الدعم الستدامة عمل وكالة  تحقيق 
الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع    »األونروا«، حسب تكليفها االممي، لحين

القرار   مقدمتها  وفي  الدولية  الشرعية  لقرارات  وفقا  الفلسطينيين  حقوق  ويحفظ  وب194النهائي  ما ، 
 يضمن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض«. 

 29/11/2021، الدستور، عّمان
 

 ملية السالمالصفدي في رام هللا بحثا  عن نقطة انطالق لع .39
محمود عباس، )السبت(، نائب رئيس الوزراء    ة الفلسطيني  السلطة  رئيساستقبل  :  كفاح زبون -رام هللا

وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، الذي سّلمه رسالة من الملك عبد هللا الثاني، أكدت استمرار 
اصيل حول الجهود المبذولة وحملت الرسالة تف  التنسيق المشترك على أعلى مستوى في القضايا كافة.

مفاو  إطالق  إلعادة  سياسي  أفق  الدولتينضاإليجاد  حل  إلى  للتوصل  جادة  مصادر   ..ت  وقالت 
سياسية في رام هللا لـ»الشرق األوسط« إن هذا التنسيق بدأ قبل وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى  

وقال الصفدي: »تحدثنا   .من أجل الوصول إلى نقطة انطالق  الحكم واستمر بعد ذلك، وهو مستمر 
الدعم االقتصادي الالزم   اليوم حول ثالث قضايا؛ األولى االستمرار إيجاد  الجهود لضمان  وتنسيق 

الفلسطيني الشقيق، خاصة أن   تقديم ما تستطيعه للشعب  الفلسطينية  حتى تستطيع السلطة الوطنية 
الق لتمكينها من  إزالتها  اقتصادية كبيرة ال بد من  بدورها وفتح اآلفاق االقتصادية  هناك ضغوطًا  يام 

الشقيق الفلسطيني  الشعب  التهدئة، عبر  أمام  الحفاظ على  اللقاء هي  تناولها  التي  الثانية  ، والقضية 
االنخراط مع جميع األطراف الفاعلة، انطالقًا من أن الحفاظ عليها يتطلب عدم القيام بأي إجراءات 

حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني    ال شرعية تقوض فرص تحقيق السالم على أساس
صى، وهو ما يشكل أولوية للملك واألردن، انطالقًا من الوصاية الهاشمية. أما القضية  القائم في األق



  
 
 
 

 

ص            22   5694 العدد:             11/29/2021 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                     

وبالتالي   الراهن،  الوضع  استمرار  استحالة  من  انطالقًا  الحقيقي  السياسي  األفق  إيجاد  فهي  الثالثة 
ا تحقيق  أجل  من  معًا  حل العمل  باتجاه  التقدم  يتيح  حقيقي  لجهد  للعودة  والدولي  اإلقليمي    لزخم 

 الدولتين«. 
وشرح الصفدي أن »المملكة مستمرة في العمل والتنسيق المشترك مع األشقاء في جمهورية مصر 
أفق  وإيجاد  حاليًا،  الموجودة  الجمود  حالة  إنهاء  أجل  من  الدولي،  المجتمع  في  والشركاء  العربية 

يأخذن استراتيجيًا  حقيقي  خيارًا  يشكل  الذي  والشامل،  العادل  السالم  باتجاه  وأضاف:    للجميع«.ا 
»تحدثنا هنا عن خطوات مشتركة سنقوم بها من أجل إيجاد البيئة اإلقليمية والدولية الالزمة لتحقيق 
  االنفراج الذي ال بد من تحقيقه للحيلولة دون تفجر األوضاع بشكل لن تحمد عقباه، ولن تكون إال 

برمتها«.  المنطقة  في  استقرار  فإن    عامل عدم  الصفدي،  بينها  وبحسب  أخرى؛  تناول قضايا  اللقاء 
 دعم »األونروا« وقضية حي الشيخ جراح.

القانونية   الناحية  من  لألردن،  بالنسبة  أساسي  موضوع  هذا  جراح،  الشيخ  لحي  »بالنسبة  وأضاف: 
الشيخ جراح في بيوتهم، ومن الناحية السياسية   قدمنا كل ما لدينا من أوراق ووثائق تثبت حق أهالي 

المملكة   تهجيرهم  تقوم  ألن  بيوتهم،  من  جراح  الشيخ  أهالي  تهجير  لمنع  جهد  من  تستطيع  ما  بكل 
 جريمة حرب وفق القانون الدولي ال يمكن أن نقبل بها جميعًا«. 

 29/11/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 جد األقصى بمخيم البقعة محافظ أردني يمنع إقامة فعالية عن المس .40
البلقاء األردنية،:  عّمان التي كان    قرر محافظ  إقامة مهرجان "عينك ع األقصى"  السبت، منع  يوم 

وكشف كتاب   يعتزم إقامته في مخيم البقعة حزب جبهة العمل اإلسالمي، أكبر األحزاب في البالد.
بعقد   السماح  عدم  تقرر  أنه  أردنية،  إخبارية  مواقع  نشرته  االمتثال ألوامر  رسمي  بحجة  المهرجان، 

التجمعات   تمنع  التي  فايروس الدفاع  بمواجهة  العامة  السالمة  على  الحفاظ  منطلق  ومن  البشرية، 
القانونية".  كورونا. المساءلة  وتحت طائلة  الفعالية،  إقامة  منع  "تقرر  أنه  على  الكتاب  وكان    ونص 

ذاته، من إقامة مهرجان بذكرى المولد النبوي محافظ العاصمة األردنية عمان، قد منع مؤخرًا الحزب  
 وضع الوبائي في البالد.الشريف، بحجة ال

 27/11/2021، قدس برس
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 الرئيس اللبناني: على المجتمع الدولي إنهاء معاناة شعب فلسطين .41
دعا رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، األحد، المجتمع الدولي، إلى  :  ستيفاني راضي-بيروت 
الفلسطيني.  العمل الشعب  معاناة  إنهاء  في    على  ذلك  العالمي جاء  "اليوم  إحياء  بمناسبة  رسالة 

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، حسب بيان للرئاسة اللبنانية، وصل وكالة األناضول نسخة منه. 
وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، تضمنت رسالة عون دعوته المجتمع الدولي إلى أن "يعمل على إنهاء  

وتحقيق السالم العادل والشامل، وفقا لقرارات   معاناة الشعب الفلسطيني عبر إعادة الحق ألصحابه،
كما تضمنت الدعوة إلى "تأمين عودة فلسطينيي    األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية".

معية العامة لألمم  الشتات إلى ديارهم التي شردوا منها، احتراما لحق العودة، كما نص عليه قرار الج
ذ 194المتحدة رقم   تتم عودتهم". "، مشددا في  أن  إلى  إغاثتهم  العمل على  "وجوب  الوقت على    ات 

البيان-وشملت رسالة عون   مدينة    -حسب  المقدسة، ووضع  األماكن  الـ "نص على وجوب حماية 
ارتباطها بالديانات  القدس تحت مراقبة األمم المتحدة الفعلية، وضمان حرية الوصول إليها نظرا إلى  

 السماوية الثالث".
 28/11/2021 ناضول لالنباء،وكالة اال 

 
 ئيس اإلسرائيلي للحرم اإلبراهيمي الجامعة العربية تدين اقتحام الر  .42

إسحاق  :  القاهرة اإلسرائيلي  للرئيس  المرتقب  االقتحام  العربية،  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  أدانت 
الش اإلبراهيمي  للحرم  في ظل  هرتسوغ  تأتي  التي  الخليل،  مدينة  في  سلطات ريف  وإمعان  استمرار 

 االحتالل في تهويد المقدسات اإلسالمية والمسيحية، ما يشكل استهتارا واستفزازا لمشاعر المسلمين. 
وقالت "األمانة العامة"، في بيان صحفي، يوم األحد، إن هذا االقتحام يأتي في إطار ما يتعرض له  

، عقب المذبحة التي ارتكبها أحد المتطرفين من تهويد بعد تقسيمه الزماني والمكاني   الحرم اإلبراهيمي
ضحيتها  1994عام   وراح  الحرم   مصليا.  29،  خاصة  الخليل  مدينة  له  تتعرض  ما  "أن  وأكدت 

اإلبراهيمي، وآخره االقتحام المزمع لرأس السلطة الرسمية اإلسرائيلية، يؤكد إمعان سلطات االحتالل  
العد  الرسفي  ارهابها  ومواصلة  والعنصرية،  وحقوقه  وانية  الفلسطيني  الشعب  ضد  والمنظم  مي 

المبارك،  األقصى  المسجد  واستهداف  القدس،  تهويد  في  تمارسه  الذي  المنهج  ذات  في  ومقدساته، 
 وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة".

 28/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المباشرة إلى تل أبيب ارات تؤجل إطالق رحالتها طيران اإلم .43
أبيب   إلى تل  المباشرة  التي كانت مقررة في  -أعلنت شركة طيران اإلمارات إرجاء إطالق رحالتها 

المقبل األول  ديسمبر/كانون  من  حظر    -السادس  إسرائيل  قررت  بعدما  وذلك  آخر،  إشعار  حتى 
وقال متحدث باسم    (.Omicronيدة أوميكرون )دخول األجانب من أجل مكافحة ساللة كورونا الجد 

يوم األحد في بيان إن "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات األخيرة    -ومقرها دبي-شركة طيران اإلمارات  
وتابع "تلتزم الشركة بتدشين خدماتها إلى   في بروتوكوالت الدخول التي أصدرتها الحكومة اإلسرائيلية".

 بذلك". تل أبيب بمجرد أن تسمح األوضاع
 28/11/2021الجزيرة. نت، 

 
 إيقاد شمعدان عيد "حانوكا" اليهودي في دبي  .44

نشر حساب "إسرائيل في دبي" على موقع "تويتر"، التابع للقنصلية اإلسرائيلية في دبي صورا إليقاد 
"هذه   بالقول:  الصور  على  الموقع  وعلق  باإلمارات.  دبي  في  اليهودي  "حانوكا"  عيد  شمعدان 

ت العديد بعيد الحانوكا من دبي وليست من )إسرائيل(، عيد حانوكا سعيد".. وتبنت اإلمارا االحتفاالت 
من الخطوات التطبيعية مع االحتالل، والتي تلقى استنكارا ورفضا على المستويين الفصائلي والشعبي  

 الفلسطيني والعربي. 
 28/11/2021، فلسطين أون الين

 
 ن "فلسطين قضيتي" الكويت.. إطالق مسابقة توعوية بعنوا .45

رابطة شباب ألجل القدس في أعلنت جمعية اإلصالح االجتماعي، بالتعاون مع  :  خاص   –الكويت  
  تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.   29الكويت، عن إطالق مسابقة توعوية بعنوان "فلسطين قضيتي" في  

مجاالت المشاركة في وقالت الجمعية في منشور لها عبر منصاتها الرقمية "تويتر" و"إنستغرام" إن  
وغرافية، واللوحات الفنية، ومقاطع الصوت المسابقة تتعدد ما بين إرسال مقاطع الفيديو، والصور الفوت

المسابقة   في  للتسجيل  موعد  آخر  أن  إلى  مشيرة  المقبل.  15والمجسمات،  األول/ديسمبر   كانون 
ع وتقوم  الكويت،  دولة  ومقيمي  مواطني  تستهدف  المسابقة  أن  في  وأوضحت  "المنافسة  أساس  لى 

تأثي الفلسطينية توعويًا، بأسلوب إبداعي ذو  ر وانتشار، من خالل استقطاب الطاقات  خدمة القضية 
 المبدعة، وتجديد الطرح، وتبني أفكار إبداعية تخدم التوعية بالقضية الفلسطينية".

 27/11/2021، قدس برس
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 حالفات مع االحتالل "علماء المسلمين" يدين ويحرم "انغماس" دول عربية بت .46
المسلمين،  :  أنقرة لعلماء  العالمي  االتحاد  "تحالفات  أكد  العربية على  الدول  إقدام بعض  أن  السبت، 

وأوضح بيان تلقته "قدس برس"   وخطوات عملية" مع االحتالل اإلسرائيلي "عمل مدان ومحرم شرعا".
تُْقد  "ما  أن  داغي،  القره  علي  لالتحاد  العام  األمين  توقيع  اإلمارات  حمل  مثل  الدول،  م عليه بعض 

ت والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل، عمل مدان  والمغرب، من االنغماس في التحالفا
الفلسطيني". الشعب  ولحقوق  والصالحي،  العمري  للعهد  وخيانة  شرعًا،  علماء   ومحرم  اتحاد  وجدد 

والقدس   األقصى  "مع  الدائم  وقوفه  على  التأكيد  )اإلسرائيلي(  المسلمين،  االحتالل  وضد  وفلسطين، 
ولفت إلى أنه أصدر سابقا "عدة بيانات إلدانة التطبيع    ماعة كانت".والتطبيع معه من أي دولة أو ج

هذه   أولوية  على  للتأكيد  وندوات  مؤتمرات  عدة  وعقد  ولفلسطين،  وأقصانا،  لقدسنا،  المحتلين  مع 
 قضيتنا األولى".القضية، وعلى حرمة التطبيع، وأنه خيانة كبرى ل

 27/11/2021، قدس برس
 

ا للتطبيع مع االحتالل وقفة شعبية أمام  .47  البرلمان المغربي اليوم رفض 
أعلنت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين تنظيم وقفة شعبية، اليوم األحد، أمام مقر :  الرباط

والتصدي ألجندات االختراق  البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، للتضامن مع الشعب الفلسطيني  
، إن الوقفة الشعبية التي سيتّم تنظيمها تحت  المجموعة في بيان لها  وقالت   "الصهيوني" في المنطقة.

شعار "مع المقاومة.. ضد التطبيع مع الصهاينة"، تأتي بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
والدا  المتواصلة  الشعبية  التعبئة  إطار  وفي  المغربي الفلسطيني،  "الشعب  شعار  تحت  لكفاحه،  عمة 

ق فلسطين   : وطنية".الدائم  مواجهة    ضية  في  والراسخة  التاريخية  للمواقف  "تأكيدًا  الوقفة  تأتي  كما 
 االحتالل الصهيوني وكل أدواته، والتصدي ألجندات االختراق الصهيوني لتخريب المنطقة". 

 28/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القضية الفلسطينية دس".. مشروع كويتي لتأهيل الشباب من أجل نصرة "سفراء الق .48
أطلقت رابطة شباب ألجل القدس في الكويت، يوم األحد، مشروع "سفراء القدس" عن بعد :  الكويت 

ويهدف المشروع إلى تأهيل نحو مئة شاب وشابة، واالستفادة من    تحت، شعار "كن سفيرًا للقدس".
والعمل الدفاع  في  أو    جهودهم  تخصصاتهم  حسب  األقصى،  والمسجد  القدس  أو  ألجل  مواهبهم 

والمتخصصين. المدربين  من  نخبة  بمشاركة  وذلك  عملهم،  يوسف    مجاالت  الرابطة،  رئيس  وقال 
القدس والمسجد األقصى   بقضية  بناء جيل يرتبط  إلى  يهدف  "المشروع  لـ"قدس برس"، إن  الكندري، 
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الق بأبعاد  الوعي  مستوى  ورفع  الدعم  المبارك،  مجاالت  في  المشاركة  على  والحث  والنصرة  ضية 
الرسالة   هذه  تحمل  شبابية  رموز  تأهيل  في  والمساهمة  المبارك،  األقصى  والمسجد  للقدس  المختلفة 

 السامية وتوصلها إلى اآلخرين من نظرائهم الشباب".
 28/11/2021، قدس برس

 
 يطاني ضد حماس مسؤولون ومندوبون عن منظمات إيرانية يدينون القرار البر  .49

باعتبارها  ندد مسؤولون ومندوبون عن خ البريطاني ضد حركة "حماس"  القرار  إيرانية  مسين منظمة 
واستقبل ممثل حماس في طهران، خالد القدومي، يوم األحد، في مكتب الحركة في    منظمة إرهابية.

منظمة  وممثلين عن حوالي خمسين  إيرانيين  اإليرانية طهران، مسؤولين  وجمعية حكومية    العاصمة 
مكتب للتعبير عن إدانتهم لقرار الحكومة البريطانية وصف حركة "حماس" بأنها  وأهلية إيرانية، زاروا ال

البريطاني، وعن    "حركة إرهابية". للقرار  وعبر المسؤولون والناشطون اإليرانيون عن إدانتهم الشديدة 
القرار الذي وصفوه بأنه ظالم وداعم    تضامنهم مع حركة "حماس" والشعب الفلسطيني في مواجهة هذا

واعتبروا أن القرار مؤشر على وهن المشروع الصهيوني وضعفه، وانتصار    ان الصهيوني المجرم.للكي
 المقاومة على أعدائها. 

 28/11/2021، موقع حركة حماس
 

والسالم .50 لألمن  قائما  يزال  ما  تحديا  يمثل  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  الوضع   غوتيريش: 
 العالميين

المحتلة   الفلسطينية  األراضي  في  “الوضع  إن  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  قال 
العالميين”. والسالم  قائما لألمن  ما يزال  تحديا  “تويتر”    يمثل  له على  تغريدة  وكتب غوتيريش، في 

هذا اليوم العالمي نريد   “فيلمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم األحد، أنه  
بالسالم   مليئا  مستقبال  ويبني  حقوقه  إلى  يصل  حتى  الفلسطيني  الشعب  تجاه  التزامنا  على  التأكيد 

 للفلسطينيين واإلسرائيليين معا”.
 28/11/2021القدس، القدس، 
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 برلمانيون وكيانات في البرازيل ينددون بوصم بريطانيا حماس بـ"اإلرهاب"  .51
برلماني عن  أعرب  عددهم  )يزيد  البرازيل  في  وعلماء  وكيانات  إزاء  100ون  العميق  استيائهم  عن   )

باتيل،  بريتي  البريطانية،  الداخلية  وزيرة  حركة    تصريح  إلى  إرهابية"  "منظمة  تسمية  ينسب  الذي 
للسامية   الفلسطينية "معادية  الحركة  بأن هذه  المقاومة اإلسالمية "حماس"، في ظل ادعاءات كاذبة 

 ساسي ومفرط". بشكل أ
وقالوا في وثيقة إن هذا االدعاء يمثل شريحة من السياسة االستعمارية البريطانية ال تتفق مع غالبية  

 طاني، التي تعارض في الواقع االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه.الشعب البري
االحتال  ضد  المشروعة  الفلسطينية  المقاومة  تقويض  واضح:  هدف  الوزيرة  لبيان  الوثيقة  ل  وقالت 

اإلسرائيلي ونظام الفصل العنصري، وهو يمثل انحيازًا لـ"إسرائيل"، وينسجم مع االعتداءات المستمرة  
 الفلسطيني وحقوقه المشروعة. التي يتعرض لها الشعب 

 28/11/2021 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االتحاد األوروبي: هدم المنازل يقوض آفاق السالم .52
يات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها السلطات اإلسرائيلية  ال االتحاد األوروبي إن عملق

 »غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقّوض بشكل كبير آفاق السالم«.
عمليات  لوقف  دعوته  »تويتر«،  على  القدس  في  مكتبه  نشرها  تغريدة  في  األوروبي  االتحاد  وجدد 

 الفلسطينيين قسريًا على ترك منازلهم.  رسات أخرى غير قانونية تجبرالهدم وأي مما
في المائة في   21وقال االتحاد إن عمليات هدم المنازل والمنشآت أو االستيالء عليها زادت بنسبة  

، ما  2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي  2021األشهر التسعة األولى من العام الحالي  
 د الفلسطينيين الذين ُهّجروا قسريًا عن أماكن سكنهم. في المائة في عد  28ة بنسبة أدى إلى زياد 

 28/11/2021لندن، الشرق األوسط، 
 

 " إسرائيل"كوشنر يعمل على جمع األموال من السعودية لالستثمار في  .53
الرئيس   وصهر  مستشار  كوشنر،  جاريد  إن  السبت،  األميركية،  تايمز  نيويورك  صحيفة  كشفت 

دونالد  السابق،  يع  األميركي  الجديدة  ترامب،  االستثمارية  شركته  أجل  من  األموال  جمع  على  مل 
وبحسب الصحيفة يحاول صهر الرئيس السابق دونالد ترامب زيادة    بمشاركة المملكة العربية سعودية.
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رأس مال شركته االستثمارية ويعول على منطقة تعامل معها على نطاق واسع أثناء وجوده في البيت 
 األبيض. 

مطلع على تلك المحادثات، قوله إن قطر رفضت االستثمار في شركته،  وتنسب الصحيفة لشخص  
ى الحكام اإلماراتيون في كوشنر على وكذلك فعلت صناديق الثروة السيادية اإلماراتية الرئيسية، إذ رأ

ذكره شخص مطلع على   لما  وفقا  األعمال،  في مجال  الحافل  في سجله  لكنهم شككوا  أنه حليف، 
 المناقشات.
السع نيويورك  ولكن  لصحيفة  أشخاص  أربعة  قاله  لما  وفقا  أكثر،  مهتمون  الصحيفة،  وفق  وديين، 

وقاتايمز المستمرة.  مفاوضاتهم  على  إطالعهم  تم  صندوق ،  إن  األشخاص  هؤالء  من  اثنان  ل 
مليار دوالر يتفاوض مع كوشنر بشأن ما يمكن أن    450االستثمارات العامة للمملكة السعودية البالغ  

 ا كبيرا في شركته الجديدة.يكون استثمار 
” ، فرصا في االستثمار عبر الحدود Affinity Partnersكما يأمل كوشنر أن تجد شركته الجديدة، “

في الشرق األوسط، كما قال الشخص المطلع على خطط الشركة. منوها بأن أحد مجاالت االهتمام  
 الرئيسية هو بناء عالقات استثمارية بين إسرائيل والسعودية.

 27/11/2021ندن، لقدس العربي، لا
  

 جديد إلى تل أبيب وصول السفير األميركي ال  .54
وصل السفير األميركي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدس صباح اليوم اإلثنين تل أبيب، للمباشرة  

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن نايدس وصل إلى   باإلجراءات الدبلوماسية المتبعة لتوليه منصبه.
 شهور بدون سفير أميركي”.  10رًة إلى “أن إسرائيل بقيت ألكثر من ار اللد “بن غوريون”، مشيمط

 29/11/2021، القدس، القدس
 

 ب الفلسطيني بحضور عمدتها.. فيالدلفيا تحتفل ألول مرة بيوم التضامن مع الشع .55
بنسلفانيا والع الفلسطينية في مدينة فيالدلفيا، أكبر مدن والية  اصمة األولى للواليات نجحت الجالية 

اإلثنين   يوم  المدينة  احتفال في  بأخذ ترخيص إلقامة  األمريكية،  نوفمبر    29المتحدة  الثاني/  تشرين 
 ناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. بم



  
 
 
 

 

ص            29   5694 العدد:             11/29/2021 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                     

وفي تصريح حصري لـ”القدس العربي” قال السيد مازن خليل، أحد قيادات الجالية الفلسطينية الكبيرة  
المدينة، إنه ومعه مجموعة من الناشطين من أبناء الجالية، “تقدموا قبل أكثر من شهرين بطلب  في  

ي تعد ثالث أكبر مدينة في الواليات المتحدة، وذلك من أجل إحياء اليوم  لبلدية مدينة فيالدلفيا، الت
وقد جاء الرد    العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نفس اليوم الذي تحتفل به األمم المتحدة.

 إيجابيا من البلدية”. 
األبيض  البيت  في  المنتخبين  المدينة  وممثلي  البلدية،  رئيس  دعوة  على  “عملنا  المصغر   وأضاف: 

)ممثلية الوالية(. وبالفعل تمت الموافقة ألول مرة في التاريخ على تنظيم وقفة تضامنية وسط مدينة  
 برئيسها جيم )جيمس( كيندي”.  فيالدلفيا بتنظيم وحضور رسمي من البلدية ممثلة

 28/11/2021لندن،  العربي، القدس
 

 مقابل الماء" ودالالته ومخاطرهعن اتفاق "الطاقة  .56
 ياسر الزعاترة 
من   إال  أخبارها  تخرج  ال  الصهيوني  الكيان  مع  التحالف  أو  التطبيع،  كّل صفقات  أن  مثيرا  أليس 

 حتى اللحظات األخيرة؟! الطرف األخير، بينما يصّر الطرف العربي على التكتم  
 الوعي الجمعي لشعوبنا وأّمتنا؟ أال يدل ذلك على طبيعة تلك االتفاقات التي تصطدم مع 

الحمراء  الخطوط  تتجاوز  أنها  تدرك  زالت  ما  فيها  تتوّرط  التي  العربية  األطراف  أن  ذلك  يؤكد  أال 
 الشعبية، وتتوّرط في مشاريع ال يمكن إقناع الناس بها، بأي حال.

( كي يقول  22/11)رنا ذلك، ودائما نتذّكره حين خرج وزير اإلعالم األردني، صبيحة يوم االثنين  تذكّ 
إلحدى اإلذاعات المحلية إنه ال وجود لمشروع ثالثي أردني إماراتي إسرائيلي يتعلق بالطاقة والمياه، 

 وأن كل ما يجري لم يتجاوز مرحلة البحث.
ت المصادر الصهيونية، كانت األطراف الثالثة توّقع "إعالن  بعد ذلك بساعات قليلة؛ وتماما كما أكد 

 لمشروع الذي تّم الحديث عنه، وبذات التفاصيل التي كشفتها المصادر المذكورة.النوايا" الخاص با
الساحة   في  رافضة  فعل  ردود  يواجه  زال  ما  والذي  بصّدده،  نحن  الذي  المشروع  عن  الكثير  قيل 

كل   أن  الفتا  وكان  مرارا األردنية،   األردنيين  المسؤولين  بمفاخرة  ربطوه  قد  األمر  في  تحّدثوا  من 
لـ"صفقة القرن"، وهو ما تحدثنا عنه في المقال السابق، وشمل سلطة محمود عباس أيضا.  بإفشالهم  

 وذهب بعضهم إلى أن االتفاق الجديد هو تنفيذ للصفقة. 
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و أن هذه الخطوة الجديدة ومعها مسلسل ما نريد قوله هنا، ونرّكز عليه؛ رغم أننا سبق أن فعلنا، ه
تحالف؛ تمّثل تمهيدا لما هو أسوأ من "صفقة القرن"، وال نعني  التطبيع المتسارع، والذي دخل مرحلة ال

 حيثياتها، بل مجمل القضية؛ لجهة الخطورة وإمكانية التمرير.
بال قدس وال سيادة   نقول ذلك، ألن "صفقة القرن" كانت طاعنة في الوقاحة )تعني توقيعا على حلّ 

الغربية(؛ ولم يكن أحد ليجرؤ على وبمساحة عيش بائسة ومقطعة األوصال ال تتجاوز نصف الضفة 
كامب  قمة  بعد  حدث  كما  تماما  عباس؛  أنف  رغم  االنتفاضة  تفّجر  أن  المؤّمل  كان  بل  تمريرها، 

تبين للجميع أن ما    ، والتي جاءت "انتفاضة األقصى" بعدها مباشرة، حين2000ديفيد، صيف العام  
يقبل   أن  يمكن  الفلسطينية، ال  القيادة  على  الغزاة  انبطاحه. يعرضه  مستوى  بلغ  مهما  أحد،  أي  به 

ونتذّكر هنا "ثورية عباس" في الرد على الصفقة، وهي التي ما لبثت أن تالشت بعد خسارة ترامب  
 لالنتخابات، رغم أن مسار خلفه )بايدن( أكثر خطورة، كما سنشرح. 

ارع، هو مسار "الحل  مسار الذي يمّثل االتفاق الثالثي أحد أهم تجّلياته، بجانب اتفاقات أخرى تتسال
 اإلقليمي"، ويسّميه نتنياهو وآخرون "السالم االقتصادي".

السلطة في الضفة  العربي على مصاريعها، مع تحسين وضع  التطبيع  أبواب  يتلّخص في فتح  إنه 
ن دون حّل سياسي، بل من دون تفاوض )بينيت يقول لهم صراحة  )اقتصاديا على وجه التحديد(، م

نية، واالستيطان سيتواصل(. وما نتابعه من حديث يومي في األوساط الصهيونية،  إنه ال دولة فلسطي 
عن توفير الدعم للسلطة خشية انهيارها؛ هو جزء من هذا المسار، حتى بات قادة االحتالل، هم من  

 ساط األمريكية واألوروبية. يحشدون الدعم لها في األو 
ج إلى توقيع لن يتجّرأ عليه أحد، بل يعني تصفية  "الحل اإلقليمي" أو "السالم االقتصادي"، ال يحتا

ناعمة للقضية، عبر تحويل المؤقت إلى دائم، ويمكن تمريرها بمسّميات بّراقة، كالتي نسمعها راهنا. 
، بما فيها القدس 67بيع بعد الحل )دولة في حدود  ونتذّكر هنا أن "المبادرة العربية" قد طرحت التط

 نقلب تماما على المبادرة، ألنه يقدم تطبيعا دون حل. الشرقية(، لكن هذا المسار ي
حين يحدث ذلك، ويتحّول المؤقت إلى دائم، فإن "التوطين" سيكون حقيقة في األردن، لكن األسوأ أن  

لحدود المفتوحة والعالقات الثنائية، وليكون الطرح عملية تهجير متدرج ستتم لسكان الضفة في سياق ا
كتبه  ما  الديمغرافيا    القادم على شاكلة  بوليسي"؛ أي ربط  "فورين  اسميك( في  رجل األعمال )حسن 

مشروع   هو  وهذا  "كونفدرالية"،  أو  "فيدرالية"  بمسمى  األرض،  على  سيادة  دون  باألردن،  الفلسطينية 
 "الوطن البديل".
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بإذن يمّر  لن  سيقف    هذا  األردني  الشعب  أن  كما  بمقاومتها،  حّية؛  ستظل  فلسطين  فقضية  هللا، 
بها، وسيرفض المؤامرة دون ترّدد، لكننا نتحدث عمن يسّهلون تمرير تلك المؤامرة، ويبيعون ذلك بجان 

 بشعارات بائسة ال تقنع أحدا.
و  الفلسطيني  وبالشعبين  بالمقاومة،  ثقتنا  من  ينبع  إنما  تّمر"،  "لن  يعني  قولنا  ال  ذلك  لكن  األردني، 

داء من نزع الشرعية من عباس الذي يرفض هذا الركون،  بل ال بد من فعل يحبط تلك المؤامرة؛ ابت
إحباط   تفرض  أردنية،  شعبية  بفعاليات  انتهاء  وليس  األرض،  على  وينّفذه  بالقول،  الخطير  المسار 

الصهيونية،   المطالب  مع  للتماهي  حدا  وتضع  المذكور،  كل االتفاق  يشمل  أن  ينبغي  الذي  األمر 
 ذات األهمية البالغة في هذا المسار أيضا.  الساحات العربية، وفي مقدمتها الساحة المصرية،

 28/11/2021، "21موقع "عربي 
 

 عن توجهات إسرائيل في أفريقيا .57
 عاطف أبو سيف 

زيق الحالة  ال يمكن فصل ما حدث من اتفاق عسكري بين إسرائيل والمغرب عن محاولة األولى تم
في   وجودها  لتطبيع  ممانعة  أي  إضعاف  وإمعان  في العربية،  المباشر  التدخل  من خالل  المنطقة، 

القضايا العربية، واصطفافها إلى جانب طرف ضد آخر؛ من أجل أن تكون لها كلمة في واقع الحالة  
القدر أيضًا ال يمكن إغفال العين عن حقيقة رؤية إسرائ  للقارة األفريقية،  العربية الواهنة. وبنفس  يل 

ارة إلى غابة من األشجار السامقة التي تحمي الموقف وجهودها الحثيثة من أجل أن تتحول تلك الق
العربي جزء من صياغات   األفريقي  الشأن  في  التدخل  إن  الدولية، حيث  المنظمات  في  اإلسرائيلي 

 التوجهات األفريقية العامة والتأثير على مواقف القارة. 
مع واحدة من الدول   أهمية النقاش حول ما تسعى إليه إسرائيل من خالل تعميق العالقات لذلك ومع  

في  للتطبيع  األكبر  الممانعة  قوة  على  للضغط  ذلك  تأثير  وجوانب  المغرب،  مثل  المهمة،  العربية 
الدور   االعتبار  بعين  يأخذ  أن  يجب  آخر  نقاشًا  فإن  الجزائر،  أي  أفريقيا  في  العربية  المنطقة 

في لحظة حاضنة للموقف  ائيلي في القارة السوداء، من أجل حرف توجهات القارة التي كانت  اإلسر 
العربي والفلسطيني بشكل خاص، بما يخدم مصالح ومواقف الدولة التي كانت سابقًا في حالة حرب 

أبيب في  مع كل الدول العربية في القارة. المؤكد أن تسليط إعادة االنتباه إلى هذا الدور المتزايد لتل  
ظيم انقالبات ومساندة جماعة ضد جماعة  شؤون القارة، وما تقوم به من تقديم مساعدات وتسليح وتن

أخرى، كل ذلك يساهم في فهم التحوالت التي تجري في القارة والتي باتت، أي تلك التحوالت، تمس  
اتفاق أو بيع    جوهر المصالح العربية وتضر بتلك المصالح بشكل كبير. فالقصة ليست مجرد توقيع
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زير الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس، بل األمر أسلحة أو حديث عن شكر »األمة اليهودية« بكلمات و 
تعدى ذلك إلى تطور مهم وخطر في توجهات إسرائيل في القارة األفريقية يشكل استكمااًل  لجهودها 

القوة فيها، ولكن   القارة، والتأثير في موازين  يأتي هذا التدخل من  السابقة في التدخل في  هذه المرة 
 صراع العربي العربي بين أقطاب القوة العربية في القارة.البوابة العربية وعبر استغالل ال

التطبيع العربي كانت ستجلب مثل  وال يجب على المرء أن يبدو متفاجئًا في كل األحوال. فمآالت 
ط ربما  أيضًا،  بجديدة  ليست  التي  والزيارات  االتفاقيات  في  هذه  مختلفة  باتت  اآلن  تقديمها  ريقة 

لكنها ليست جديدة ع الدبلوماسية اإلسرائيلية طوال عقود في  الصحافة،  لى اإلطالق، كما أن ثمار 
القارة باتت تؤتي ثمارها. وعليه فاألمر ليس جديدًا كما قد يبدو، وليس غريبًا، وال بالشيء الخارج من  

هد متواصل. كما أن التطبيع مع بعض الدول العربية رحم اللحظة دون تخطيط وتدبير. إنه ثمرة ج
اليومية.  أيضًا ليس جدي بالمفاجأة أساسيًا في الخطابات  دًا، لكن في السياسة يبدو عنصر التظاهر 

 وبصرف النظر عن موقفنا مما يجري، فإنه بقدر ما كان متوقعًا.
ئيل وتواجدها في االتحاد األفريقي،  وبالعودة قلياًل إلى الوراء، فإن مجرد قبول النظر في عضوية إسرا

في القارة السوداء التي باتت حديقة خلفية للسياسة الخارجية اإلسرائيلية،    يخبر كثيرًا عن واقع الحالة
إسرائيل   أن  األمر  يكن  لم  البينية.  عالقاتها  طبيعة  وفي  شؤونها  في  الكثير  تقرر  أبيب  تل  وباتت 

بي الذي تعتبر ثقافيًا ومعنويًا جزءًا من قارته؛ فهي تشارك  تطلب معاملة تفضيلية في االتحاد األورو 
القارة في   في  تشارك  وال  العجوز،  للقارة  الكرة  تصفيات  وتتنافس على  األوروبية،  األغنية  مسابقات 

اآلسيوية بأي شكل من المنافسات وال التكتالت. لم يكن األمر أن إسرائيل تبحث عن عضوية فخرية  
أبيب تتمتع  و معاملة خاصة في االتفاقيات الموقعة معه. وفي الحقيقة، إن تل في النادي األوروبي، أ

اتفاقياتها مع االتحاد األوروبي، ورغم ما في األمر من دعم   التفضيلية في كل  المعاملة  بمثل تلك 
غير مباشر من االتحاد األوروبي لجرائم إسرائيل من خالل تلك األفضلية التي توفر عليها الكثير  

يم استغرا مما  أقل  األمر  أن  إال  الفلسطينيين،  لقتل  التسلح  على  عنه  كن صرفه  تبحث  ما  ألن  بًا، 
إسرائيل هو عضوية في النادي األفريقي، التي تؤهلها للتأثير بشكل أكبر وبطريقة غير مباشرة على  
الخمس   بشكل كامل على مواقف  تؤثر  لن  إسرائيل  أن  دوله. صحيح  االتحاد وعلى مواقف  قرارات 

 ثير على الكثيرين. سين دولة األعضاء فيه، لكن وجودها داخله سيسهل عليها مهمة التأوخم
األكيد أن الدور األفريقي في تفتيت السودان قبل أن يهرع قادته لنيل رضا تل أبيب ليس خفيًا. بدأ  

كبير األمر بجنوب السودان الذي انسلخ عن األم، الهثًا وراء عالقة مع تل أبيب التي كان لها دور  
ور اإلسرائيلي في تعميق الحرب في تسليحه ودعم انفصاله من أجل إضعاف الخرطوم، ثم جاء الد 

األهلية في الدول العربية األفريقية من أجل أن يظل عاجزًا عن القيام بأي دور قومي. وهو ما تحقق  
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رية اإلسرائيلية  لها بسهولة بعد االنقالب في الخرطوم، وسعى الجنراالت إلى كسب ود المؤسسة العسك
 ير األميركي إلى الخرطوم. من أجل أن يتم في آخر المطاف إعادة إرسال السف

القارة األفريقية، ما يعزز جهودها  التأثير على  تؤكد دور إسرائيل في  التي  الشواهد  الكثير من  ثمة 
اع األثيوبي  إلضعاف الحالة العربية وتحييد بعض الدول العربية في أسوأ األحوال. سد النهضة والصر 

إذ طالما استخدمت إسرائيل مياه النيل في منابعها  لحرمان مصر من المياه لم يكن أمرًا جديدًا أبدًا؛  
األفريقية من أجل إلهاء مصر منذ زمن طويل على اعتبار األهمية الكبيرة التي يشكلها النيل لمصر.  

أكدت من أن القارة األوروبية منيعة  وبشكل عام، إن توجهات إسرائيل في أفريقيا لم تتوقف، بعد أن ت
ضدها، ألن أوروبا أيضًا وصلت ذروة ما يمكن أن تقوله وتفعله منذ ضد أي انزالقات في المواقف  

 إعالن البندقية قبل أربعين عامًا.
 29/11/2021األيام، رام هللا، 

 
 إسرائيل ال تملك جوابا  على تحدي "حماس" .58

 إيال زيسر 
م لست  األركان، الفريق أفيف كوخافي، بأن الجيش اإلسرائيلي يتصدى اليو مؤخرًا فقط ذّكرنا رئيس  

ساحات قتالية، بعضها لم يعمل فيها أبدا. وضمن هذه الساحات يمكن أن نحصي الساحة اإليرانية  
التي تعمل فيها إسرائيل لوقف سباق طهران نحو النووي، والساحة السورية والساحة اللبنانية، وحسب  

ألحمر واليمن، والتي  خرًا، أيضا الساحة العراقية وكذا الساحة الجنوبية، عند البحر ا المنشورات، مؤ 
 تلقي إيران عليها جميعها بظلها الثقيل؛ وأخيرا، الساحة الفلسطينية، في الضفة وفي القطاع. 

يوظف الجيش اإلسرائيلي أساس جهده في األشهر األخيرة في االستعدادات إلمكانية أن تجتاز إيران  
 قطة الالعودة في الطريق إلى إنتاج قنبلة نووية. ن

، يعمل كي يسحب أقدامها من سورية، ويضعف "حزب هللا"، الذي تشكل ترسانته من  في هذه األثناء
الصواريخ في الجيش اإلسرائيلي التهديد األساس الذي تقف أمامه إسرائيل في الدائرة القريبة المحيطة  

 بها. 
بالت االستخفاف  المحظور  المدى    –هديدات  من  بعيدة  وتلك  في   –الفورية  إسرائيل  أمام  تقف    التي 

ساحات القتال والعمل هذه. ولكن ثمة حقيقة وهي أنه في العقد األخير كانت غزة بالذات هي ساحة  
المواجهة النشطة التي وجد الجيش اإلسرائيلي فيها نفسه يقاتل المرة تلو األخرى، بل التي تجبي منه  

جنو  من  )الضحايا  المصبوب"  "الرصاص  بحملة  بدءًا  ومدنيين.  حملة  2009د  عبر  "عامود (، 
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( )2012السحاب"  الصامد"  "الجرف   ،)2014( األسود"  "الحزام  "حارس 2019(،  حملة  واألخيرة   ،)
 (. 2021األسوار" )

بيننا وبين   الحدودي  السياج  اليومي على طول  ينبغي أن نذكر االحتكاك  إلى جانب هذه الحمالت 
من ع  غزة،  الشغب"  "أعمال  إلى  إسرائيل،  نحو  الحارقة  البالونات  وانتهاء  إطالق  السياج  طول  لى 

حفرتها  التي  األنفاق  استخدام  ظل  في  إسرائيل،  أراضي  إلى  "المخربين"  لخاليا  التسلل  بمحاوالت 
 "حماس" على طول وعرض القطاع. 

تلو األخرى ألن يبحثوا   سكان الجنوب، إلى جانبهم أيضا سكان غوش دان والقدس، اضطروا المرة
بب نار الصواريخ من إيران وال حتى من لبنان، بل بسبب  عن المأوى في الغرف المحصنة. ليس بس 

 نار الصواريخ التي تطلقها "حماس".
في   وليس  غزة،  قطاع  مع  ستكون  أيضا  التالية  المواجهة  جولة  بأن  االفتراض  يمكن  واجب  بحذر 

 ساحات مواجهة أخرى. 
إسرائيل في العقد  ن ليس فقط في كونها ساحة نشطة وقابلة لالنفجار، قاتلت فيها  خصوصية غزة تكم 

األخير أكثر من أي ساحة أخرى، بل أيضا ألن هذه الساحة أوراق اللعب في إسرائيل حيالها وقدرة  
 التأثير والردع لها محدودة وناقصة.

الطر  الزخم، ولكن  ينال  يحتدم بل  إيران    –اإلسرائيلي واإليراني    -فين  الحقيقة هي أن الصراع ضد 
حداث، ويبديان ضبطا للنفس ولجما لها في غياب كل مصلحة أو  يوجدان في تحكم كامل لسير األ

 اهتمام في االشتعال وفي التدهور إلى مواجهة شاملة. 
"حزب هللا" هو اآلخر تنظيم ملجوم ومردوع، واٍع للثمن الذي يمكن له أن يدفعه في حال اندالع جولة  

ا يكفي مثل "حزب هللا" وال تعمل  لية مع إسرائيل. ليس هكذا "حماس" في غزة، التي ليست قوية بمقتا
 مثله وفقا لمنطق الدولة، وعليه فمن الصعب ردعها وإجبارها على أن تتصرف بلجم وضبط للنفس.

توفر    الواقع في غزة مركب بسبب حقيقة أن إسرائيل لم تفك ارتباطها حقا عن القطاع، فهي ال تزال
والدوال  الغذاء  بل  الوقود،  الماء،  الكهرباء،  غزة  طول  لسكان  على  الهدوء  يجعل  التعلق  هذا  رات. 

الحدود رهينة لمخزون الغذاء والوقود، وأرصدة الدوالرات في القطاع، إذ إن طريق "حماس" لنيلها هو  
ت قطع "حماس"  من خالل إطالق الصواريخ نحو إسرائيل. فضال عن ذلك، يجدر بالذكر أن محاوال 

تنجح، وبالتا  – لم  القدس،  الحرم  غزة عن الضفة، بل عن  العامود أو في  الغليان في باب  لي فإن 
 سيبقى يؤدي إلى اشتعال في حدود القطاع أيضا. 

تحسن   ولكنها  آخرين،  ألعداء  مثلما  واإلضرار  التدمير  على  قدرة  لـ"حماس"  ليس  أن  هي  الحقيقة 
سللية إلى  هو الجرأة والقدرة العملياتية التي تبديها في إطالق خاليا تقدراتها بشكل منهاجي. والدليل  
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مخزون  زيادة  على  بنجاح  تعمل  أنها  هو  ذلك  من  واألهم  األنفاق.  مستخدمة  إسرائيل،  أراضي 
 الصواريخ التي تحت تصرفها، مداها، ومدى دقتها.

لفتاكة الذي يتسبب بالدمار  ليس إلسرائيل جواب جيد على تحدي "حماس"، باستثناء استخدام النار ا
"حماس" ولكنه ال يحرم  القطاع،  الهدوء على    في  لبنان  مثلما في  العملياتية وال يضمن  قدراتها  من 

 المدى الطويل. بغياب الحل، ستبقى غزة تقلقنا. 
شهر تشرين الثاني يذكر بكل هذا. ابتداء من نهاية تسع سنوات على حملة "عامود السحاب" التي 

بري، عبر حملة الجيش تشرين الثاني، مع تصفية القائد العسكري لـ"حماس"، أحمد الجع  14بدأت في  
، وفيها قتل المقدم "م"، وأخيرًا حملة  2018اإلسرائيلي في خان يونس والتي تشوشت في تشرين الثاني  

"، في أعقاب تصفية مسؤول "الجهاد اإلسالمي 2019تشرين الثاني  12"الحزام األسود" التي بدأت في 
 بهاء أبو العطا.

 "إسرائيل اليوم" 
 28/11/2021األيام، رام هللا، 
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