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 29 :كاريكاتير
*** 

 
 
 

 الجمعية العامة لممم المتحدة تصوت باألغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقدس والتسوية السلمية  .1
يتعلق  رك:  نيويو  أحدها  الفلسطينية،  بالقضية  متعلقين  قرارين  المتحدة،  لالمم  العامة  الجمعية  مررت 

بع المدينة "لغية وباطلة ويجب وقفها" وأن أي  قدس ويؤكد أن أي إجراءات ُتتخذ لتغيير طا بمدينة ال
 حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة لألديان السماوية الثالثة. 

القرار   على  باألغلبية  األعضاء  بالوسائل    A/76/L.14وصوت  فلسطين  قضية  "تسوية  بعنوان 
إذ صوتت  السلمية امتنعت    9دولة لصالحه، وعارضته    148"،  فيما  التصويت،    14دول  دولة عن 

القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين إلحالل سالم واستقرار شاملين في   ويؤكد 
 الشرق األوسط.

أو   "القدس"  المعنون  القرار  وامتنع    11عضوا، وعارضه    129فقد صوت لصالحه    A/76/L.16أما 
لذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض عضوا. ويحث هذا القرار ا  31يت  عن التصو 

خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم  
 في المدينة. 

ا تقدم في هذه  إحراز  إن عدم  العامة، عبد هللا شاهد،  الجمعية  قال رئيس  كلمته،  لقضية رغم  وفي 
 ، أمر يثبط الهمم.1948األمم المتحدة منذ عام   كونها مدرجة على جدول أعمال

المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن   نتحدث عن األزمة اإلنسانية  بعد عام  وقال: "عاما 
الكلمات غير كافية، ل يمكن للكلمات أن تحل محل الفتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف  

 ي يعاني منها الفلسطينيون." الصحي والظروف المعيشية الكريمة، الت
أن   المرافق   80وأضاف  إلى  بالوصول  ويرغبون  المساعدة،  إلى  بحاجة  غزة  سكان  من  المائة  في 

والخدمات اإلنسانية: "أهم ما يمكننا القيام به هو إنهاء هذا الصراع من خالل تسهيل حل الدولتين  
قبل   ما  حدود  أساس  النح1967عام  على  على  الدولتين  حل  يظل  القرار  .  في  المبين  هو    181و 

 واإلسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة."  السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الفلسطينيين
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مرور   اليوم  قرار    74ويصادف  العامة  الجمعية  اعتماد  على  األساس  181عاما  القرار  هذا  وقدم   ،
سطيني. وقال شاهد: "حتى اآلن لم نحقق  ودولة فلسطين للشعب الفل  -إسرائيل  القانوني لتشكيل دولة  

 قيام دولة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي."
القضايا   لحل  الطرفين  بين  البّناءة  المفاوضات  إلى  العودة  أجل  من  الضغط  مواصلة  إلى  ودعا 

الفلسطينيون محرومين من دولة أنه طالما ظل  وطالما استمر الستيطان غير    المعقدة. وحذر من 
لفترات  القا العنف  من  متواصلة  دورة  في  ذلك  وسيساهم  بالمرارة،  والشعور  الغضب  "سيتفاقم  نوني، 

 طويلة جدا."
 2/12/2021، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 على أرض مطار قلنديا مرفوض ومدان أبو ردينة: االستيطان  .2

ا:  هللارام   الناطق  باسم  قال  الفلسطينية  رئاسة لرسمي  أشكال    السلطة  جميع  إن  ردينة،  أبو  نبيل 
الستيطان اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين، غير شرعي وغير مقبول، واألغوار جزء ل يتجزأ من  

ة  وأضاف أبو ردين   ارض دولة فلسطين المحتلة التي لن يتم التنازل عن شبر منها مهما كان الثمن.
اإلسرا  القرار  استإن  حي  بإقامة  نحو  ئيلي  بالمنطقة  ويدفع  خطير  قلنديا  مطار  أرض  على  يطاني 

التصعيد، ألن المساس بمطار قلنديا هو مساس بأحد الرموز السيادية لدولة فلسطين، التي اعترف  
رار يتمان  وأكد أن السالم والستق  .2012بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  

خ من  بحقوق فقط  العتراف  المشروعة،    الل  الفلسطيني  األحوال و الشعب  من  حال  بأي  نقبل  لن 
 استمرار الحتالل لألبد وتطبيق سياسة الضم والتوسع وسرقة األرض الفلسطينية. 

 1/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مركبتهما في رام هللا  مستوطَنين بعد إحراق فلسطينيينالسلطة تسلم االحتالل أجهزة  .3
تم اعتراض  :  الناصرة أنه تسلم مستوطنين  ليلة األربعاء/الخميس،  أعلن جيش الحتالل اإلسرائيلي، 

وقال المتحدث باسم  سيارتهما من قبل فلسطينيين، وإحراقها في مدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة.
هما قوات األمن  ليين إلى مدينة رام هللا؛ نقلت أنباء عن دخول مواطنين إسرائي  الجيش، إنه "بعد ورود 

وأضاف    الفلسطينية إلى قوة تابعة للجيش اإلسرائيلي على حاجز الرتباط عند مدخل مدينة رام هللا".
 أن المستوطنين "نجيا من موت محقق، بعد تعرض مركبتهم للحرق".

 1/12/2021، قدس برس
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 راته تقاعس مجلس األمن في تنفيذ قرا  لسطينية": المقدسيون يدفعون ثمن"الخارجية الف .4
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "المقدسيين يدفعون ثمن الحتالل وتقاعس مجلس األمن  :  رام هللا

قراراته".  تنفيذ  أن    في  األربعاء،  يوم  برس"  "قدس  تلقته  صحفي  بيان  في  "الخارجية"  وأوضحت 
ك، وهو واقع  لتي ُتسيطر على مشهد الحياة هنات الحتالل في مدينة القدس هي ا"انتهاكات سلطا

التاريخي   واقعها  وتغيير  المدينة،  وأسرلة  وتهويد  تعميق  بهدف  بأشكال وذرائع مختلفة،  يومًيا  يتكرر 
التوسعية. الستعمارية  وأطماعه  الحتالل  يخدم  بما  القائم،  والديمغرافي  بـ"عربدة  والقانوني  " ونددت 

القديمة البلدة  فيها محاولتهم  بالقدس، والعيسوية، وسلوان، وح  المستوطنين في  بما  الشيخ جراح،  ي 
الستفزازية لنصب شمعدان أمام منزل عائلة الكرد، واإلعالن عن مزيد من البناء الستيطاني، كما  

ع والستيالء  قلنديا،  مطار  أراضي  على  األخير  الستيطاني  المشروع  مع  الحال  من  هو  مزيد  لى 
 "حدائق توراتية"، و"متنزهات".صالح الستيطان، واإلعالن عنها األراضي، وتخصيصها ل

 1/12/2021، قدس برس
 

 غزة: تعيين المستشار ضياء المدهون رئيًسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء  .5
العليا، رئيسًا للمجلس أُعلن، يوم األربعاء، عن تعيين المستشار ضياء الدين المدهون رئيسًا للمحكمة  

نائب العام. ُيذكر أن المستشار المدهون  بعد أربع سنوات ونصف من توليه منصب الاألعلى للقضاء 
قد عمل سنواٍت عديدة محاميًا ومديرًا لمؤسسة حقوقية، ودبلوماسيًا في وزارة الخارجية، قبل أن يشغل  

 ت تقريبًا. منصب القضاء لعشر سنوات، ومنصب النائب العام لخمس سنوا
 1/12/2021، عالمإلوكالة الرأي الفلسطينية ل

 
 وقفة برام هللا رفًضا لمحاكمة السلطة ناشطين وحراكيين .6

نظم ناشطون وحراكيون ومدافعون عن الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان، ظهر األربعاء، وقفة :  رام هللا
رفًضا   هللا،  رام  في  السامي  مفوضية  مكتب  أمام  منهم.احتجاجية  عددًا  السلطة  ودان    لمحاكمة 

مر صحفي، ما يتعرضون له من اعتقالت ومحاكمات ظالمة مخالفة  الل بيان في مؤتالناشطون خ
للقوانين والتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي انضمت له السلطة  

عب الفلسطيني الذي يعاني من سياسة الحتالل  وطالبوا بتوفير الحد األدنى من الحقوق للش  مؤخرًا.
 عية.اإلسرائيلي وانتهاكاته ومن سلطة منتهية الشر 

   1/12/2021، قدس برس
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 حماس: تصدي شباب رام هللا للمستوطنين "عمل وطني شجاع" .7
لمحتلة لـ"مستوطنين صهاينة"،  أشادت حركة "حماس" بتصدي شباب مدينة رام هللا بالضفة ا:  رام هللا

شجاع". وطني  "عمل  بأنه  إياه  ب  واصفة  الناطق  فو وقال  الحركة  تلقته  اسم  تصريح  في  برهوم،  زي 
العدو   مع  الطبيعية  العالقة  "يعكس  المقاوم  الفعل  هذا  إن  األربعاء/الخميس،  ليلة  برس"  "قدس 

ستوطنين، والشتباك معهم من  الصهيوني، المبنية على التصدي لكل أشكال العدوان، ومواجهة الم
الذي يجب  الشجعان على هذا الفعل المقاوم،  ووجه برهوم "كل التحية لشباب رام هللا  نقطة الصفر".

وأكد أن "واجب أجهزة أمن    أن يستمر بقوة، ويمتد إلى كل مناطق الضفة الغربية وخطوط التماس".
توطنين، والتصدي لهم جنبا إلى جنب مع  السلطة الفلسطينية حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المس

 العدو".  أبناء شعبهم، وليس تأمينهم وإعادتهم إلى
 1/12/2021، قدس برس

 
 حماس تثمن موقف ماليزيا الرافض للتطبيع .8

العدو الصهيوني،  التطبيع مع  الرافض ألي شكل من أشكال  الماليزي  الموقف  ثمنت حركة حماس 
السماح لالعبين إسرائيليين بدخول ماليزيا للمشاركة في بطولة اإلسكواش  والذي َتمثل مؤخًرا برفض  

وم األربعاء، عن أسفها لقيام اللجنة الدولية لإلسكواش يصحفي  تصريح    حماس فيوأعربت    الدولية.
البطولة. باستضافة  ماليزيا  حق  وشعًبا،    بإلغاء  وحكومة  ملًكا  التاريخي،  ماليزيا  بالتزام  وأشادت 

أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي أكدته ماليزيا مراًرا في السنوات األخيرة،  بمناهضة كل  
 كدًة تقديرها لثبات ماليزيا في الجبهة الرافضة للتطبيع. مؤ 

 1/12/2021، موقع حركة حماس
 

 االحتالل يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس .9
المحتلة تنفيذ اعتقلت قوات  :  القدس  الحتالل اإلسرائيلي، صباح األربعاء، فلسطينًيا، بزعم محاولته 

الج المحتلة.عملية طعن على حاجز  القدس  نقال    يب، شمال مدينة  السابعة،  العبرية  القناة  وزعمت 
عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله، إن "جنود الحتالل المتمركزين على حاجز الجيب، أوقفوا سيارة 

وذكرت القناة العبرية، أن المعتقل يبلغ من العمر    ة أن سائقها كانت بحوزته سكينا".فلسطينية، بذريع
 من سكان قرية الجديرة، قرب القدس المحتلة.  (، وهوعاًما 43)

 1/12/2021، قدس برس
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 حماس حركة غلق حساب مجموعة مؤيدة لصحيفة عبرية تزعم : بنك ألماني يُ  .10
اإلسرائيلية، أن أحد البنوك األلمانية أغلق لحساب مالي    زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست":  وكالت 

بأشخاص ضمن ألمانيا.  مخصص لحركة حماس، ومرتبط  الفلسطينية في  ونقلت الصحيفة    الجالية 
التابع لحركة حماس   اإلسرائيلية، عن المتحدث باسم بنك البريد، أوليفر ريتماير، قوله إن "الحساب 

"إننا غير مهتمين بالحفاظ على عالقات مع الجماعات المتطرفة..  بألمانيا لم يعد نشطا"، مضيًفا:  
ونوهت الصحيفة، إلى   نهيها بموجب القانون المعمول به بألمانيا".عندما نكتشف مثل هذه الحوادث ن

عام   في  برلين  في  المحلية  التجسس  وكالة  عن  صادر  استخباراتي  لتقرير  ”ووفقًا  فإن  2020أنه   ،
ينتمي  الجالية   والتي  البالد  في  الفلسطينية  للمنظمات  شاملة  جمعية  هي  ألمانيا  في  الفلسطينية 

ل  بأغلبية ساحقة  ”تم إغالق    حركة حماس، ويتعاطفون معها“.أعضاؤها  أنه  إلى  وأشارت الصحيفة، 
المقاطعة إلسرائيل )  20أكثر من   للجالية  BDSحسابا من حسابات حركة  بما في ذلك حسابات   ،)
 ة في ألمانيا، على خلفية دعمها لحركة حماس“.الفلسطيني

 2/12/2021، وكالة سما اإلخبارية

 
 الخليللخدمات البلدية للمستوطنين بالداخلية اإلسرائيلية تقدم ا .11

وتد  مبلغ  :  محمد  شاكيد،  إييليت  اإلسرائيلية  الداخلية  وزيرة  ما    500خصصت  لصالح  شيكل  ألف 
احتالل   منذ  مرة  ألول  وذلك  الخليل،  في  للمستوطنين  المقدمة  البلدية"  الخدمات  بـ"تطوير  وصف 

 ب ما ذكرت القناة السابعة اإلسرائيلية. المدينة وإقامة أول بؤرة استيطانية بالبلدة القديمة، بحس
فقا للقناة اإلسرائيلية، فإن شاكيد خالل توليها منصب وزيرة القضاء قبل عدة سنوات، في حكومة وو 

بنيامين نتنياهو، بادرت لتشكيل لجنة وزارية مهمتها السماح بتقديم الخدمات البلدية للمستوطنين في  
 الخليل.

الدا وزيرة  توليها منصب  بينيت،وعقب  نفتالي  في حكومة  شاكيد   خلية  تفعيل خطة حكومية    أعادت 
وحصلت على مصادقة من الجهات المختصة لتقديم تلك الخدمات للمستوطنين    2017وضعت بالعام  

 بالخليل. 
في عهد ولية شاكيد   2017وكان القائد السابق لجيش الحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية عام  

 توطنين بالخليل. على قرار إنشاء مديرية خدمات بلدية للمسكوزيرة للقضاء، وقع 
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وألول مرة ومع قرار شاكيد، يتم اعتماد مديرية الخدمات كبلدية، تقدم الخدمات كاملة بشكل رسمي 
 وتحصل على الميزانيات من وزارة الداخلية أسوة بمختلف السلطات المحلية داخل إسرائيل. 

 1/12/2021، 48عرب 
 

 "التعاون العملياتي" مع أميركاليون يبحثون ضّباط إسرائي .12
األربعاء، مباحثات مع قيادة المنطقة الوسطى للجيش   يومأجرى ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي،  

فلوريدا. في  اإلسرائيلي، عوديد    األميركي  الجيش  في  العمليات  قسم  الجتماعات رئيس  في  وشارك 
 ليمن وإيران(، طال كلمان. لثالثة )تشمل دول مثل العراق وائيس قسم اإلستراتيجيا والدائرة ابسيوك، ور 

المنطقة،   في  العملياتي  التعاون  في  الضباط  بحث  اإلسرائيلي،  الجيش  عن  صادر  بيان  ووفق 
هزية  والتحديات المشتركة للجيشين اإلسرائيلي واألميركي، مع التركيز على الحوار اإلستراتيجي والجا

 العملياتية.
أن   المقّرر  اإلومن  الضباط  في  يجري  آخرين  أمنيين  مسؤولين  مع  إضافية  مباحثات  سرائيليون 

 الوليات المتحدة "كجزء من التعاون العملياتي". 
وتأتي هذه المباحثات مع تصعيد المسؤولين اإلسرائيليين من لهجتهم في خطابات موجهة إلى إدارة  

ب جو  األميركي،  بخصوص  الرئيس  اإليراني،  النووي  بشأن  والقوى  ايدن،  طهران  بين  المحادثات 
 في فيينا. العظمى 

اإلسرائيلية، فإن المستوى السياسي اإلسرائيلي اتخذ قرارا بتوجيه رسائل قوية وعلنية    12وبحسب القناة  
المش لمواجهة  الطاولة"  على  مطروحة  الخيارات  "جميع  أن  على  والتشديد  األبيض،  البيت  روع إلى 

 و األول مع واشنطن.النووي اإليراني، في صدام علني ه
أن   مفادها  نتيجة  إلى  توصل  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أن  إلى  القناة  وأشارت 
الخالفات مع الوليات المتحدة في هذا الشأن ل يمكن حلها في الغرف المغلقة، معتبرة أن ذلك يفسر 

 ة بايدن.يت لستعراض الفجوات بين حكومته وإدار التوقيت الذي اختاره بين
 1/12/2021، 48عرب 
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 بينيت يغّير تعريف الـ"يّمام" لتشمل "مكافحة اإلرهاب"  .13
مساء   بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  الخاّصة    يومأعلن رئيس  الشرطية  الوحدة  األربعاء، عن 

م لتشمل  اإلرهاب"،  ومكافحة  الرهائن  تخليص  على  للسيطرة  ُقطرية  "وحدة  أّنها  على  هام  )"يّمام"( 
إسرائيلي، بحسب    وإلى اآلن، ُوّزعت "مكافحة اإلرهاب" بين أكثر من جهاز أمني  "مكافحة اإلرهاب".

 "هآرتس". 
إلى درجة  الوحدة  وتعزيز قواتها، كما سُيّرقى رئيس  الوحدة  ميزانيات  إلى زيادة  القرار  هذا  وسيؤدي 

 عميد. 
سرية األركان التابعة للجيش اإلسرائيلي"،  ووفق "هآرتس"، تنظر الشرطة إلى هذا القرار كـ"إنجاز أمام  

 هام تتعّلق باختطاف رهائن.ركة سرية األركان في مرغم استمرار مشا
التي   الجديدة  الميزانية  كبيرة جًدا، مؤخًرا، خصوًصا في  بدرجة  اإلسرائيلية  الشرطة  وزادت صالحية 

 نف والجريمة.حة العن مكافمليار شيكل لألجهزة األمنية اإلسرائيلية تحت عنوا 2.5خّصصت 
 1/12/2021، 48عرب 

 
 ر العسكري ضد إيران للخيا "االستعدادات الالزمة"الجيش اإلسرائيلي ينهي  .14

لناطق بلسان جيش الدفاع ران كوخاف، إن الجيش يستعد لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن  قال ا
باللغة  هجمات عسكرية ضد إيران، كما أنه أجرى كافة التجهيزات الالزمة. وف ي مقابلة مع اذاعتنا 

لى العبرية أضاف ان الهدف هو منع تموضع ايران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول ا
 دولة على عتبة النووي. 

وفي ذات السياق، تطرق الوزير العمالي عومير بار ليف الى محادثات فيينا وقال انه من الواضح  
 اف ام.  103لة، وجاء تصريحه في حديث مع إذاعة ان الخيار العسكري مطروح على الطاو 

 30/11/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 في ايران ال يزال وارًدا الميجر جنرال هيمان: خيار تنفيذ هجوم  .15
  قال رئيس قسم الستخبارات في جيش الدفاع المنتهية وليته الميجر جنرال تامير هيمان إن خيار 

لوقت انه يمكن إقامة قناة اتصال سرية تفسح  ال وارًدا معتبًرا في نفس اتنفيذ هجوم في ايران ل يز 
اتفاق. الى  للتوصل  لألطراف  أمام   أوضح    المجال  الستخبارية  المجالت  احدى  مع  مقابلة  وفي 
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ال وأشار   . في سوريا  التموضع  من  ايران  منع  تمكنت من  إسرائيل  ان  ان  الميجر جنرال هيمان  ى 
األموال والوسائل القتالية الى منظمة حزب   اط العديد من المحاولت لنقلجيش الدفاع افلح في احب 

 هللا اللبنانية. 
 2/12/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 اليمين لصالح اليسار "سرقة أصوات"متطرفون إسرائيليون يقاضون بنيت بتهمة  .16

اإلسرائي السياسية  الحلبة  في  المعارض  المتطرف  اليمين  رّسخ  األصوات« ته  ليةبعدما  »سرقة  مة 
قوى   مع  حكومة  تشكيله  بسبب  بنيت؛  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بحق  الناخبين«  و»خيانة 
اليسار والحركة اإلسالمية، رفع عدد من أعضاء حزبه »يمينا«، دعوى قضائية مطالبين بمحاكمته  

 بتهمة القيام بإجراءات غير ديمقراطية. 
لعبارات نفسها التي يطلقها اليمين المعارض ضد بنيت وعدد من  ، ااهموردد هؤلء األعضاء في دعو 

 أعضاء حزبه الحالي وقادته، وخصوصًا وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وعضو الكنيست نير أورباخ. 
إن   الحالي،  المعارضة  رئيس  نتنياهو،  بنيامين  بلسان  الناطقة  هيوم«،  »يسرائيل  صحيفة  وقالت 

لكونه  مة  حكو المّدعين اعتبروا تشكيل   الظهر وسرقة لألصوات. فهم صّوتوا لحزبه  بنيت طعنة في 
حزبًا يمينيًا ذا أجندة سياسية واضحة تالئم عقيدة أحزاب اليمين والستيطان. لكّن بنيت أقام تحالفًا  
مع أحزاب اليسار الراديكالي، مثل حزب العمل وحزب ميرتس، ومع »القائمة العربية الموحدة« التي  

سالمية بقيادة منصور عباس، وحّول أمواًل طائلة من صندوق الحزب وصرفها على  اإلكة  تضم الحر 
نشاطات تتناقض مع مبادئه. وبذلك؛ فإنه شّوه حقيقة الموقف اإلسرائيلي إزاء مسائل مصيرية، مثل  

 »أرض إسرائيل الكاملة« والستيطان، وغيرهما. 
بقيمة   بدفع غرامة  دعواهم  في  بنيت  المّدعون  وأورباخ   28وطالب  وشاكيد  إنه  قالوا،  شيقل،  مليون 

 قاموا بتحويلها ألغراضهم الحزبية.  
  2/12/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 القدس: المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم ومسيراتهم االستفزازية  .17

مستوطنين، أمس، المسجد األقصى، وواصلوا لليوم الرابع على التوالي   207"األيام": اقتحم    –القدس  
ام منظمات  مواصلة  مع  بالتزامن  القديمة،  القدس  في  الستفزازية  دعواتها  سيراتهم  المزعوم  لهيكل 
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القتحامات. نحو    لتكثيف  بأن  المسجد األقصى من    150وأفادت مصادر محلية  اقتحموا  مستوطنًا 
قتحامات جهة باب المغاربة، ونفذوا جولت استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته خالل جولة ال

اقتحم   بينما  المسائية، وذلك في ظل حماية    57الصباحية،  المسجد في جولة القتحامات  مستوطنًا 
رطة الحتالل، في الوقت الذي شددت فيه قوات الحتالل من إجراءاتها العسكرية في  مشددة من ش

ت إلى  وعمدت  األقصى،  المسجد  إلى  المصلين  وصول  وأعاقت  القدس،  من  القديمة  فتيشهم  البلدة 
في السياق، واصل مستوطنون لليوم الرابع على التوالي تنفيذ مسيرة    والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

بكثافة  استفزا الحتالل  قوات  فيه  انتشرت  الذي  الوقت  في  القديمة،  البلدة  في  الواد  طريق  في  زية 
 وأمنت استفزازات المستوطنين.

 2/12/2021، رام هللا، األيام

 
 في األغوار  "رالرأس األحم"جم اهي االحتالل .18

مركبات ومعدات زراعية في  شّن الجيش اإلسرائيلي حملة واسعة استهدفت الستيالء على    رام هللا:
منطقة األغوار الشمالية، في إطار حرب تجري هناك منذ سنوات للسيطرة على المنطقة التي تقول  

الفل يعتبرها  بينما  لها،  ملحة  أمنية  حاجة  إنها  العتيدة.إسرائيل  دولتهم  بوابة  مسؤول    سطينيون  وقال 
حتالل اقتحمت خربة الرأس األحمر  ملف األغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات ال

»جنود  أن  وأضاف  المياه.  وصهاريج  الزراعية  والجرارات  المركبات  من  عدد  على  واستولت  فجرًا، 
سب بشارات، فإن إسرائيل  ا على ممتلكاتهم«. وبحمن المواطنين واستولو   12الحتالل اقتحموا مساكن  

على   األقل  على  و  18استولت  زراعيًا،  ومركبات    5جرارًا  و  5خاصة،  مياه،  عربات   3صهاريج 
مجرورة. ومنطقة الرأس األحمر هي أحد المتدادات الجغرافية لسهل البقيعة الكبير، ويعيش أبناؤها  

 بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي. 
 2/12/2021، شرق األوسط، لندنلا

 
 هدم وتجريف في نحالين وأبو ديس وجبل المكبر  .19

اإلنشاء    –محافظات   قيد  منزًل  الحتالل  قوات  هدمت  لحم،  بيت  غرب  نحالين،  بلدة  في  "األيام": 
 وغرفة زراعية. 

الواقع  النصبة  منطقة  اقتحمت  جرافات  ترافقها  الحتالل  جيش  من  قوة  إن  متعددة  ة  وقالت مصادر 
رنة وعالء  شمال البلدة وهدمت منزًل قيد اإلنشاء وغرفة زراعية تعودان للمواطنين مجدي جميل شكا

الترخيص. بحجة عدم  وذلك  فنون،  قوات    محمد  المحتلة، هدمت  القدس  ديس، شرق  أبو  بلدة  وفي 
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تجارية. منشأة  "واد   الحتالل  منطقة  اقتحمت  الحتالل  جيش  من  قوة  بأن  محلية  مصادر   وأفادت 
ت شرطة  وفي بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، جرف  الجهير" في البلدة وأغلقت الشارع الرئيس.

خرابًا. فيها  وعاثت  الصلعة  حي  في  أرض  قطعة  جرافات   الحتالل  إن  محلية  مصادر  وقالت 
شاحنة   وحطمت  تجريفها  في  وشرعت  للمركبات  كموقف  تستخدم  التي  األراضي  اقتحمت  الحتالل 

 فة في األرض، وذلك بزعم استخدام األرض دون ترخيص. كانت متوق
 2/12/2021، رام هللا، األيام

 
 يدرسون في جامعات الضفة الغربية  48: اآلالف من فلسطينيي الـ ةصحيفة عبري  .20

  6“القدس العربي”: أفاد تقرير نشره موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري، األربعاء، بأن ما يقرب من  
ع من  فلسطيني  الـ  آلف  بالضفة    48رب  جنين  مدينة  في  األمريكية  العربية  الجامعة  في  يدرسون 

العامة. إذاعة “كان”  الداخل يشكلون حوالي    الغربية، وفق  التقرير أن فلسطينيي  % من 50وأوضخ 
وأضاف    نسبة الطالب في الجامعة الفلسطينية، والذين يعود معظمهم لحقا إلى العمل في إسرائيل.

األم الجامعة  )خا أن  تشترطه ريكية  الذي  “السيكومتري”  القبول  امتحان  تشترط  ل  جنين  في  صة( 
أيضا في جامعات    الجامعات اإلسرائيلية. يدرسون  الداخل  فإن اآللف من عرب  التقرير،  وبحسب 

 أخرى في الضفة الغربية، وفضلوها بشكل كبير على تلك الموجودة داخل إسرائيل.
 1/12/2021، القدس العربي، لندن

 
 سيدات  8طفاًل و 42حالة اعتقال بنوفمبر منهم  365": دراسات األسرى فلسطين ل" .21

المحتلة تشرين  :  القدس  خالل  واصلت  الحتالل  سلطات  أن  األسرى  لدراسات  فلسطين  مركز  أكد 
( رصد  حيث  الفلسطينيين،  بحق  والعتقال  التنكيل  حمالت  الماضي  نوفمبر  حالة  365اآلِخر/   )

سيدات. وأوضح "مركز فلسطين"، في تقريره الشهري حول العتقالت،    8و  طفاًل،  44اعتقال منهم  
المحتلة   الغربية  الضفة  مدن  في  العتقال  عمليات  من  الماضي  الشهر  واصل خالل  الحتالل  أن 

( اعتقاًل،  130وقراها، في حين احتلت القدس كالعادة المركز األول في أعداد المعتقلين، والتي بلغت )
حالت اعتقال من قطاع غزة    10ورصد التقرير    ( حالة اعتقال.48لخليل والتي شهدت )تلتها مدينة ا

منهم خمسة صيادين من "عائلة الهسي" خالل عملهم في صيد السمك مقابل شواطئ جنوب القطاع،  
 وُأفرج عنهم بعد التحقيق. 

 1/12/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نوفمبر  تشرين الثاني/آخرين خالل  8اعتقل صحافيًا و  30تقرير: االحتالل استهدف  .22
من  :  رام هللا أكثر  إنها رصدت  الفلسطينيين،  الصحفيين  دعم  لجنة  الحريات    86قالت  انتهاكًا ضد 

الفائت، منها   الثاني/نوفمبر  انتهاكًا إسرائيليًا،    73اإلعالمية والصحفيين في فلسطين، خالل تشرين 
فلسط  13و داخلية  جهات  قبل  من  الحريات   ينية.انتهاكًا  حالة  حول  الشهري  اللجنة  تقرير  ووفق 

على   الحتالل  قوات  اعتدت  فقد  فلسطين؛  في  صور   30الصحفية  وتعددت  وإعالميًا،  صحافيًا 
العتداء بين استخدام الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السامة، وقنابل الصوت، وغاز الفلفل، ورش  

وأوضح التقرير أن    .أعقاب البنادق، والشتم بألفاظ نابيةه العادمة، والسحل، والضرب بالعصا و الميا
 سلطات الحتالل اعتقلت واستدعت واحتجزت أكثر من ثمانية صحفيين. 

من   أكثر  التقرير  التواصل    23وسجل  مواقع  شركات  إدارة  قبل  من  الفلسطينيين  ضد  انتهاك  حالة 
س مع  بالتعاون  محاربةالجتماعي،  إطار  في  وذلك  الحتالل،  التي    لطات  الفلسطيني،  المحتوى 

ليبها ما بين إغالق صفحات ومواقع فلسطينية، وحجب وحذف وتقييد العديد من حسابات تعددت أسا
 الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية. 

 1/12/2021، قدس برس
 

 بالجمعية العامة بشأن القدس تنجح بتمرير مشروع قرار مصر .23
شأن القدس والجولن  المتحدة مشروعي قراري مصر ب  اعتمدت الجمعية العامة لألمم:  جمعة حمد هللا

العامة. الجمعية  إلى  سنوية  بصورة  تقدمهما مصر  اللذين  عبدالخالق    السوري،  أسامة  السفير  وقال 
صوتًا،    129اعتماده بأغلبية  مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك »إن قرار القدس تم  

القرار  إلى  القرار  مشروع  يشير  قوانيحيث  أو  إجراءات  أي  ترفض  التي  األممية  إسرائيل  ات  تقوم  ن 
بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها، فضاًل عن اإلشارة إلى قرار مجلس 

بما في ذلك في    1967تغيير لحدود عام  وما نص عليه من رفض أي    2016لعام    2334األمن رقم  
وأوضح السفير أسامة عبدالخالق    توافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات.القدس باستثناء ما يتم ال

وطرد  الفلسطينية  والمنازل  المنشآت  وهدم  اإلسرائيلي  الستيطاني  التوسع  يرفض  القرار  مشروع  أن 
الشرقية خاصة   القدس  الفلسطينية من  والحفريات اإلسرائيلية في العائالت  الشيخ جراح وسلوان  في 

ينة لغية وباطلة  مواقع المقدسة. كما يؤكد أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المد محيط وداخل ال
 ويطالب بوقفها، فضاًل عن ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة. 

 2/12/2021، المصري اليوم، القاهرة 
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 "ئيلراإسـ"ل "األهرام"الغًا بشأن تسريب أرشيف نيابة المصرية تتلقى بال .24
الدخاخني-القاهرة  المصرية،  :  فتحية  والثقافية  اإلعالمية  األوساط  داخل  الغضب  من  ثارت عاصفة 

وزارة   بلسان  الناطق  بالعربي«،  »إسرائيل  حساب  على  تغريدة  أعقاب  في  الماضي،  الشهر  نهاية 
للباحثين والدار الخارجية   المصرية  إتاحة أرشيف صحيفة األهرام  سين داخل  اإلسرائيلية، أعلنت عن 

اإلسرائ  الوطنية  للمكتبة  الرقمي  األرشيف  مشروع  ضمن  وذلك  كامل،   يلية.إسرائيل،  محمود  وأفاد 
عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بـ»صدور قرار بإحالة اثنين من الموظفين بالمؤسسة إلى  

قات النيابة عن  ابة العامة، مع فصل أحدهما ومنعه من دخول األهرام«، متوقعًا أن »تسفر تحقي الني
 تورط آخرين في هذه القضية«.

ولم تعلن مؤسسة األهرام، ول »الهيئة الوطنية للصحافة« القرار بشكل رسمي، لكن مصدرًا بمجلس  
الم صحة  األوسط«  لـ»الشرق  تصريحات  في  أكد  »األهرام«  أسفرت  إدارة  »بالفعل  وقال:  علومات، 

موظف   فصل  عن  للصحافة  الوطنية  الهيئة  الرئيسي، تحقيقات  المتهم  باعتباره  للتحقيق،  وإحالته 
إل المعاش  على  آخر  موظف  أن  وإحالة  إلى  مشيرًا  )األهرام(«،  حق  في  تقاعس  ألنه  التحقيق  ى 

 »الموضوع اآلن بين يدي النيابة«. 
 2/12/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 لدولتين التحرك بشكل فعال إليجاد أفق سياسي لتحقيق السالم على أساس حل ا األردن:  .25

باسم  :  نيويورك المتحدث  العامة،    تهفي كلم   األردنأكد  الجمعية  فعال أمام  بشكل  التحرك  أن  على 
"أمرا ضروريا، ذلك  إليجاد أفق سياسي لتحقيق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين ُيعّد  

الشع لحقوق  المتواصلة  النتهاكات  تعمقه  الذي  الصراع  استمرار  هو  البديل  الفلسطيني  أن  ب 
 والخطوات غير الشرعية التي تقّوض كل فرص تحقيق السالم."

 2/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كد على عدالة ومشروعية القضية الفلسطينية مع القانون الدولي الذي يؤ  : نحنسلطنة ُعمان .26

أمام الجمعية    تهفي كلم   ألمم المتحدة السفير محمد الحسانمندوب سلطنة ُعمان لدى اقال  :  نيويورك
، إنه رغم اإلجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة  العامة

قائما.  يزال  ل  الحتالل  أن  إل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  استمرار    في  عن  "ناهيك  وأضاف: 
وغيرها الستيطانية  شعوب   ممارساته  مشاعر  على  تؤثر  التي  والستفزاز  التضييق  مظاهر  من 

وأكد أن سلطنة ُعمان مع السالم، وتدعم جهود السالم    ة، ل سيما تلك التي تطال المقدسات."المنطق
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ومشروعية   الفلسطينية  القضية  عدالة  على  يؤكد  الذي  الدولي  القانون  مع  ذاته  الوقت  في  "لكننا 
 القابلة للتصرف." مطالب الشعب الفلسطيني غير

 2/12/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القضية الفلسطينية  استقرار المنطقة يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدامالمغرب:  .27
قال المتحدث باسم المملكة المغربية إن استقرار المنطقة والزدهار فيها يرتبط ارتباطا وثيقا  :  نيويورك

حزيران/يونيو  بإ من  الرابع  حدود  على  الدولتين  حل  وفق  القضية،  لهذه  ومستدام  عادل  حل  يجاد 
ها  وحث على ضرورة الحفاظ على القدس ووحدتها وحرمت  ، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية."1967

ء آل  وأشارت السفيرة عليا  ووضعها القانوني والحضاري والتاريخي ومكانتها المتميزة كمدينة للسالم.
القدس   في  انتهاكات  شهد  الجاري  العام  أن  إلى  المتحدة،  األمم  لدى  الدائمة  قطر  مندوبة  ثاني، 

 الشرقية ترمي إلى تهويد القدس وتوسيع الستيطان. 
 2/12/2021، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف

 
والسعودية:   .28 تنتالكويت  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تظل  أن  المؤسف  الشعب من  حقوق   هك 

 الفلسطيني
أعرب المتحدث باسم دولة الكويت عن أسفه بأن العالم يختتم العام كما بدأه "حيث تواصل  :  نيويورك

انصياعها للقرارات الدولية، وتمنح المزيد من الموافقات على إسرائيل، السلطة القائمة بالحتالل، عدم 
وأكد على أن دولة الكويت    وطنات غير القانونية."بناء وإقامة اآللف من الوحدات السكنية في المست

للممارسات  المخططات وتؤكد على ضرورة وضع حد  تلك  إدانة  الدولي في  للمجتمع  تضم صوتها 
 البتها بتنفيذ كافة قرارات مجلس األمن ذات الصلة.اإلسرائيلية غير الشرعية ومط

ال "لمن  أنه  السعودية  العربية  المملكة  باسم  المتحدث  الحتالل وأوضح  سلطات  تظل  أن  مؤسف 
القوة   مستخدمة  بحقه  الجرائم  أشكال  أفظع  وتمارس  الفلسطيني  الشعب  حقوق  تنتهك  اإلسرائيلي 

أعزل." شعب  ضد  العرب  المفرطة  المملكة  أن  بتحمل  وأكد  الدولي  المجتمع  تطالب  السعودية  ية 
المسل حقوقه  وإعادة  الفلسطيني،  للشعب  الحماية  توفير  تجاه  وقال: مسؤولياته  تعبيره.  حد  على  وبة 

 "هذه اإلجراءات اإلسرائيلية العدوانية ستؤدي حتما إلى تقويض فرص السالم." 
 2/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 القاطع لسياسة االستيطان بكافة أشكالهها جدد رفض تونس ت .29
على ما هو عليه في األراضي المحتلة    قال المتحدث باسم دولة تونس إن استمرار الوضع:  نيويورك

وجدد رفض بالده القاطع لسياسة الستيطان بكافة    غير مستدام بالمرة، وُينذر بمزيد من التصعيد.
بناء وحدات   البيوت في أشكاله سواء عبر  جديدة أو توسعتها أو الستيالء على األراضي أو هدم 

للقان واضح  انتهاك  في  المحتلة،  الفلسطينية  وقال: األرض  اإلنساني.  الدولي  والقانون  الدولي  ون 
"تطالب تونس المجموعة الدولية بالتدخل العاجل لحمل سلطات الحتالل على اللتزام بوقف سياسة  

 ات الدولية ذات الصلة."الستيطان وفقا للقرار 
 2/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مركزية القضية الفلسطينية ويجّرم "التطبيع" يؤكد  الكويت في مهرجان خطابي .30

نظم التحالف اإلسالمي الوطني في الكويت، مساء األربعاء، مهرجانًا خطابيًا في  :  خاص   –الكويت  
 اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار "وتبقى قضيتنا المركزية". مقره، بمناسبة  

الميثا لتجمع  السياسي  المكتب  "فلسطين  وقال عضو  إن  الصالح،  عبدالرحمن  المحامي  الوطني،  ق 
وأضاف في كلمته، أنه "على الرغم من تسابق الحكومات    هي البوصلة لكل حر وشريف في األمة".

ال مستنقع  أن  إلى  إل  أمريكيًا؛  المدعومة  الصهيونية  والهمجية  الصهيوني،  الكيان  مع  المذل  تطبيع 
ه وثباته، وإصراره على المقاومة المسلحة التي هي الدرع  الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته وصمود 

المستضعفة". ولشعوبنا  للشعب  "حماس"،   الحامي  تجاه حركة  البريطاني  القرار  الصالح على  وعّرج 
المقاومة، قائالً  خيار  بصالبة  شهادة  إل  هو  ما  اإلرهاب؛  قوائم  على  المقاومة  حركات  "إدراج  إن   

 يتقدم في تحقيق األهداف الكبرى لألمة". وتأكيد على أن محور المقاومة 
من جانبه؛ أكد رئيس حزب المحافظين المدني، حماد النومسي، على "التزام الشعب الكويتي القيمي  

والشرعي   عن واألخالقي  الذود  مواصلة  في  والصامد  الحق،  على  الثابت  الفلسطيني  الشعب  تجاه 
طينية، عبدهللا الموسوي، إن "الكيان الصهيوني ل  وقال الباحث في القضية الفلس  القضية الفلسطينية".

يحترم القانون الدولي الذي لو ُطبق بعدالة لما كان بيننا دول اسمها إسرائيل"، لفتًا إلى أنها "أكبر  
 كيان صدر بحقه إدانات من مختلف المنظمات الدولية".

 1/12/2021، قدس برس
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 ون بالعلم الفلسطيني والكوفية مع الفلسطينيين المغاربة يشجعون منتخبهم على الفوز ويتضامن .31
بكاني:  –الرباط   الفلسطيني    نبيل  نظيره  على  النتصار  من  القدم،  لكرة  المغربي  المنتخب  تمكن 

ي نظيفة،  األولى برباعية  الجولة  منافسات  العرب، ضمن  كأس  في  مبارياته  أولى  في  األربعاء،  وم 
ولفت نشطاء فلسطينيون الى الظروف الصعبة التي يمر    بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم.

سلطات  طرف  من  الفلسطينية  القدم  كرة  على  الممارس  التضييق  بسبب  الفلسطيني  المنتخب  منها 
ت  .الحتالل الفلسطيني، حيث عجت شبكات ولم  المنتخب  مع  العفوي  التعبير  هذا  من  المباراة  سلم 

المتضامنة. وتداول نشطاء ومشجعون مغاربة على مواقع  التواصل الجتماعي بالتعليقات والمنشورات 
التواصل الجتماعي صورا لمشجعين مغاربة مقيمين في دولة قطر يرفعون العلم الفلسطيني والكوفية  

 بر عن الحق الذي يأبى النسيان في إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة. التي تع 
 1/12/2021رأي اليوم، لندن، 

 
   طالية بتكنولوجيا إسرائيلية تراقب الشواطئ التونسيةمنظمة: طائرات إي .32

“القدس العربي”: كشف رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق القتصادية   -تونس 
بترحيل   اإليطالية  السلطات  قيام  مدنية(، عن  تونس خالل    1655والجتماعية )منظمة  إلى  مهاجرا 

اليا من  راقبة شواطئها من قبل طائرات دون طيران استوردتها إيطالعام الحالي، منتقدا قبول تونس بم
 إسرائيل. 

 1/12/2021القدس العربي، لندن، 
 

 ممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون تصل إيالت .33
باستقبال وترحيب   بن حليمة،  الكون، كوثر  المغرب في مسابقة جمال  ممثلة  هاجر حرب: حظيت 

األ وصولها،  فور  وذلك  في  واسعين،  عقده  المزمع  الحدث  في  للمشاركة  ديسمبر/كانون    12ربعاء، 
ورغم الدعوات التي أطلقها فلسطينيون ومنظمات داعمة للقضية الفلسطينية، لمطالبة    األول الجاري.

عبر  ا المغرب  جمال  لملكة  الرسمية  الصفحة  أن  إل  المسابقة،  من  بالنسحاب  حليمة  لمغربية  
وأعلنت   مرفقة صورة لها فور وصولها إلى إيالت حيث ستقام المسابقة.“إنستغرام” أكدت مشاركتها،  

 كوثر في مقابالت بّثت، مؤخرا، عن مشاركتها في المسابقة وفخرها بحمل علم المغرب في إيالت. 
ونشرت فيديو من داخل أحد الفنادق، تقول فيه إنها “وصلت بخير إلسرائيل، حيث تنتظر أن تلتقي  

 ول المشاركة”.بباقي ملكات جمال الد 
 1/12/2021القدس العربي، لندن، 
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 السفيرة األمريكية لمجلس األمن: البناء االستيطاني في الضفة الغربية وصل إلى منعطف حرج  .34
إن   الثالثاء  يوم  األمن  لمجلس  غرينفيلد،  توماس  ليندا  المتحدة،  األمم  لدى  األمريكية  السفيرة  قالت 

ة الغربية “وصل إلى منعطف حرج” بينما وجهت اللوم أيضا  ء الستيطاني اإلسرائيلي في الضفالبنا
 إلى أعلى هيئة في األمم المتحدة بسبب “تركيزها الشديد” على الدولة اليهودية.

اإلسرائيلي   الصراع  بشأن  األمن  لمجلس  الشهري  الجتماع  في  بتصريحاتها  غرينفيلد  توماس  أدلت 
ارة إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر  ي الجلسة األولى منذ عودتها من زيالفلسطيني، وه

 حيث التقت بقادة إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين. 
وقالت السفيرة األمريكية “إن رفض الوليات المتحدة للتوسع الستيطاني يعود إلى عقود ماضية. هذا 

قوض حتى  سة وصلت إلى منعطف حرج، وهي اآلن ت ليس شيئا جديدا بالنسبة لنا. لكن هذه الممار 
 جدوى حل الدولتين عن طريق التفاوض”.

 1/12/2021ا تايمز أوف إسرائيل، ذ
 

البريطانية    .35 للخيانة  استمرار  "اإلرهاب"  قائمة  في  حماس  إدراج  إسرائيلي:  بريطاني  أكاديمي 
 للفلسطينيين 

للعالق الفخري  البريطاني واألستاذ  المؤرخ اإلسرائيلي  الدولية بجامعةانتقد آفي شاليم  أوكسفورد،   ات 
بشدة، تصنيف بريطانيا حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( منظمة "إرهابية"، قائال طالما أن خصوم  
إلى   الحاجة  من  معفاة  ستصبح  إسرائيل  فإن  "إرهابيون"،  أنهم  على  ُيصنفون  السياسيين  إسرائيل 

 ة العارية.دام القوة العسكريالتفاوض، وتحصل على تصريح مجاني من حلفائها لمواصلة استخ
( البريطاني إلى إعالن وزيرة  Middle East Eyeوأشار شاليم في مقال له بموقع ميدل إيست آي )

الداخلية البريطانية بريتي باتيل األسبوع الماضي حول تصنيف حماس وتبريرها له بأن التمييز بين  
إن هذا التمييز كان   الدفاع عنه، ليقول جناحي حماس العسكري والسياسي غير ممكن حاليا ول يمكن

 وما زال ممكنا حتى اليوم، كما أنه تمييز حاسم. 2001ممكنا في عام 
المحافظين   دعم  إلى  تعود  أنها  موضحا  القرار،  هذا  اتخاذ  ودوافع  أسباب  شاليم  المؤرخ  وشرح 

 البريطانيين المطلق إلسرائيل، كاشفا عن تفاصيل هذا الدعم. 
 1/12/2021نت، الجزيرة.
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بريطا .36 برامج موقع  فضائح  رغم  وإسرائيل  بريطانيا  بين  اإللكتروني  األمن  مجال  في  شراكة  ني: 
 التجسس

أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في مقال مشترك 
و  تجارية  عن صفقة  الثنين،  أنشر  "شريًكا  بموجبها  إسرائيل  تصبح  بلديهما  بين  جديدة  ول  دفاعية 

 للمملكة المتحدة في مجال األمن اإللكتروني". 
( البريطاني إلى أنه بالرغم من أن  Middle east Eyeويشير تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" )

خاص جديدا،  ليس  السيبراني  األمن  مجال  في  وبريطانيا  إسرائيل  بين  يتعلق  التعاون  فيما  ة 
ا الصفقة  فإن  المعلومات،  وتبادل  المتحدة بالستخبارات  المملكة  فيه  تتعرض  تأتي في وقت  لجديدة 

لهجمات متزايدة من برامج الفدية تجاوز عددها في الربع األول من العام الجاري عدد الهجمات التي 
 بأكمله.   2020تعرضت لها في عام 

  تتطلع إلى قيادة الجهود الدولية في مجال األمن السيبراني،   وبحسب الموقع البريطاني فإن إسرائيل
حيث أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت في يوليو/تموز الماضي أن إسرائيل تنشئ "درعا  
عليه  وقعت  وقد  السيبراني  األمن  مجال  في  مًعا  تعمل  التي  الدول  يضم  السيبراني"  للدفاع  عالميا 

 عشرات الدول.
 1/12/2021نت، الجزيرة.

 
   "إسرائيل"ووية كان كارثة على أمريكا ونيويورك تايمز: خروج ترامب من االتفاقية الن .37

الكارثية    -لندن اآلثار  توماس فريدمان،  تايمز”  “نيويورك  المعلق في صحيفة  قيم  العربي”:  “القدس 
الخروج من التفاقية النووية، أو خطة العمل الشاملة   2018التي تركها قرار الرئيس دونالد ترامب في  

أو  باراك  إدارة  وقعتها  التي  عام  المشتركة  كارث 2015باما  خطوة  كان  إنه  قائال  الوليات  ،  على  ية 
مايك   خارجيته  وزير  من  بتشجيع  ترامب،  بها  قام  التي  الخطوة  أن  إلى  وأشار  وإسرائيل.  المتحدة 
نتائج   أكبر  وترك  تقديرا  واألسوأ  األغبى،  “كان  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  بومبيو 

األم  بين قرارات  الحرب عكسية من  بعد  ما  األمريكي في حقبة  القومي  ليس رأيي    ن  وهذا  الباردة.. 
 فقط”.

الدفاع اإلسرائيلي في حينه موشيه يعلون عارض التفاق النووي   وقال في معرض حديثه إن وزير 
وبشدة. لكنه قال في مؤتمر األسبوع الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية: “على  
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كان أسوأ”.   –بتشجيع من نتنياهو    –ا  ذه الصفقة، فإن قرار ترامب النسحاب منهالرغم من سوء ه
 مضيفا أنه كان “خطأ رئيسيا شهده العقد الماضي” فيما يتعلق بالسياسة من إيران. 

وبعد أيام عبر غادي ايزنكوت، الذي كان رئيسا لهيئة األركان المشتركة وقت تمزيق ترامب التفاقية  
من جميع القيود ودفع برنامجها النووي  شيرا إلى سلبية الخروج وأنه “حرر إيران  عن نفس المشاعر م

إلى موقف أكثر تقدما”. وهذا هو بالتأكيد ما حدث، فبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة  
  األخيرة فقد جمعت مخزونا من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب الذي يعتقد خبراء نوويون مستقلون 

قن لصنع  مخصب  يورانيوم  إلنتاج  يكفي  من  أنه  أقل  في  واحدة  نووية  دونالد   3بلة  “فشكرا  أسابيع 
 ترامب، لقد فتحت لهم الطريق!”.

 1/12/2021القدس العربي، لندن، 
 

 كي الجديد يقرر السكن في القدسير السفير األم .38
أبيب:   أنه  تل  نايدز  الجديد لدى إسرائيل توماس  السفير األميركي  التقليدي  أعلن  البيت  لن يستخدم 

 لسفراء بالده في حي السفراء في مدينة هرتسليا، وسينتقل إلى بيت في القدس الغربية.
ط حاولوا  األميركية  الخارجية  مبعوثي  إن  أبيب،  تل  في  دبلوماسية  مصادر  أشهر  وقالت  ستة  وال 

ى اليوم، ما تسبب في  العثور على بيت مناسب يتناسب مع الحاجات األمنية، ولم يفلحوا في ذلك حت
 تأخير وصول السفير نايدز إلى إسرائيل. 

بيت مالئم.  إلى  النتقال  أمل  على  في هرتسليا،  مؤقتًا  ليعيش  الماضي  الثنين  يوم  نايدز  وحضر 
تري بيت القنصل البلجيكي في القدس الغربية، القائم ما بين مقر  وهناك احتمال بأن يستأجر أو يش 

 لة.رئيس الوزراء ورئيس الدو 
 ني بلنكين.  ويعرف عن نايدز أنه مقرب من الرئيس األميركي، جو بايدن، ومن وزير الخارجية، أنتو 

 2/12/2021سط، لندن، الشرق األ
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 فتح" والواجب الوطني الملزم مواجهة "جائحة سلطة  .39
 د.محمود العجرمي 

مثيال ألوميكر  ليس  أوسلو وهو  إذعان  متحور صك  المزمن  عباس"  متحورات  "أوميكرون  وآخر  ون 
، فاألول لم يجد لقاحا وطنيا شافيا حازما، واألخير ما زال األطباء يحاولون وقد عقدوا النية  19كوفيد  

 على مواجهته وقطع دابره. 
وما  ومنظمة   الحقيقي  باسمه  الوباء  لتسمية  الضرورية  غير  المضار  تقلل  وحتى  العالمية،  الصحة 

تجارة، أو السياحة، أو السفر، وكذلك تجنب المس بأي يعنيه كي ل ُيحدث صدمة صاعقة على ال
القول إن   نتجنب  إقليمية، أو مهنية، ونحن أيضا وحتى  أو  ثقافية، أو وطنية، أو عرقية،  مجموعة 

باس هو خيانة، وفضيحة، ويمس بكروموزوماته أبناءه، وعائلته، ومن حوله بأنهم عصابة  متحور ع
 مرتزقة، وكالب أثر، وخونة أيضا. 

التسمية  بالن آثرت  فقد  العالمية  الصحة  لمنظمة  عليه-سبة  توافقوا  ما  إلى  إلى    -استنادا  بالذهاب 
واألوميكرون  الرابع،  الحرف  فـ"الدلتا" هي  اليونانية  حلوا    األبجدية  وهنا  الخامس عشر،  الحرف  هي 

خرج موائم  المعضلة شكال على األقل، أما نحن فلم نزل نراوح مكاننا دون أن نجد طبيبا يدلنا على م
 لما نحن فيه من متوالية تتكاثر كلما اقتربنا من وأدها أو نكاد!

ير وستجد فلم يسعفنا الحل حين قلنا: يا عباس عد إلى حضن الشعب فهو حصنك الذي به تستج
 فيهم حكيما تستشير، فأصر على اللجوء لبعض من يتمتعون بأنكر األصوات، وهكذا!

مامنا، فأنا ل أقترب أبدا من العائلة المالكة، فهي مصونة دوما  وحين أذكر هذه الحقيقة المرضية أ
م يطمحون  كتقليد اجتماعي، ول أقترب كذلك من امتدادها إذا كانوا متورطين في أفعال أبيهم أو أنه

لوراثة أبيهم كما حال كثير في نظامنا العربي، ول أغمز هنا إلى مرافقة ياسر عباس ألبيه محمود في 
ي إلى قطر، إل إذا كان له تاريخ رياضي حافل كجبريل الرجوب مثال وهم في الدوحة الوفد الرسم

 لحضور دورة الرياضات العالمية!
ئحة سلطة فتح كرزاي ونحن نطوي كل يوم واحدا أو أكثر ولكن األهم هنا هو: إلى أين ستأخذنا جا 

المح مدننا  من  واحدة  يوم  كل  يضرب  الذي  المعدي  الوباء  هذا  الضفة من ضحايا  طول  على  تلة 
الفلسطينية وعرضها دون أن يكون ألي من اللقاحات التي جربتها الفصائل أثرا يذكر حتى اللحظة  

 و ناجعة حتى اللحظة.ولألسف ما يشير إلى أنها لم تكن مجدية أ 
الممتدة   الجائحة  هذه  ينهي  لقاح  اختراع  والجامعات  والصيدلة  األدوية  الكثير من شركات  لقد حاول 

وجالسكو  بمتح  جونسون،  أند  وجونسون  ومودرنا،  وفايزر،  زينيكا،  إسترا  بينها:  من  وكان  وراتها، 
 سميث وجلعاد األميريكية، نجح بعضها ولو في الحد من انتشارها. 
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من  وح والكثير  فتاواها  تجريب  منها  والفاعلة  الحية  تلك  وتحديدا  الفصائل  تحاول  اللحظة  تى 
إيجاد الحلول المناسبة والفعالة أو التوحد على ما يمكن أن يشل    تصريحاتها ولكنها لم تقترب بعد من

حتى   السرطاني  العضو  هذا  ببتر  عباس  سلطة  لوباء  والهدام  اآلسن  الفعل  من  يضعف  حتى  أو 
الدينية  يتط واألعراف  القيم  كل  يتجاوز  الذي  والخطير  المدمر  المتحور  هذا  من  الجسد  هذا  هر 

 والوطنية واألخالقية. 
تابع شع  آثم مجرم  لقد  يومين من عدوان  المرابط الصامد والصابر ما قد ارتكب منذ  الفلسطيني  بنا 

ح عباس  وعرابهم  الشيخ  وحسين  فرج  لماجد  السائبة  األثر  كالب  انتهكت  المحرر حين  بيت  رمة 
زوجته  قالت  وقد  الجميع،  من  ومسمع  مرأى  على  طولكرم،  مدينة  وسط  بدير  إسالمبولي  المجاهد 

، إن ملثمين اختطفوا زوجها بعد أن أوسعوهم ضربا وأمام طفلتهم التي لم تتجاوز  الصابرة المحتسبة
هؤلء الساقطين الرعاع،  الرابعة على الرغم من محاولتهم الدفاع عن أنفسهم أمام الهمجية الخرقاء ل

التي لم يرتكب بمثل فظاعتها دمويو جيش الحتالل النازي الكولونيالي، وكيف وصل قطعان هؤلء  
يدوسهم  الس لعدو  األسود  والستذلل  الستحمار  وهذا  الكراهية،  وعمى  الحقد  من  الحد  هذا  إلى  فلة 

 على مدار الساعة! 
ا المجاهد إسالمبولي على يد هؤلء المارقين القتلة أكثر  وتؤكد الزوجة المكلومة أنه تم اعتقال زوجه

قناة، وهي واحدة من مئات تعرضن لهذا  من ثالثين مرة، نعم تذكَّروا، أكثر من ثالثين مرة ولم تلن له  
العذاب اإلنساني وآللف يقبع أزواجهن اليوم وبعضهن لعقود في براثن موت المجرم عباس وزبانيته  

 يوني.ومعتقالت العدو الصه
وتختم زوجة البطل: ما ضاع حق وراءه مطالب، وهي على ثقة أن أبطال المقاومة في ضفة يعبد  

الحتالل الصهيوني الظالم وسندان القتلة في مقاطعة عار أوسلو وأزلم  القسام يعيشون بين مطرقة  
 عباس وأدواته األرخص إلرضاء سيدهم النازي. 

ي ردا حاسما يلجم ويوقف هذا المد الوبائي حتى ل يصيب إن ما يقوم به مستعربو زمرة عباس يقتض 
الن التقي  يلوثون مجتمعنا  الذين  يعلم  القاتلة، وحتى  بآثاره  أي  أحدا  إلى  الخبث  هذا  الطاهر من  قي 

 منقلب سينقلبون. 
كما أنه بات ملحا البتعاد عن التوصيفات "الدقيقة" ولكنها ل تغني ول تسمن من جوع، كما حين  

ن ما يجري هو عمل جبان، ومدان، ول يمت ألخالق شعبنا، ووو، وهذا كله صحيح وفي  يقال: "إ
 عل الملموس فال قيمة له، وسيبقى ظاهرة صوتية خاوية! الصميم، ولكنه إن لم ينتقل إلى واقع الف

الذي تستحقه وأن نكف عن   أنه من واجبنا أن نسمي األشياء بمسمياتها، ونقدم لها عالجها  أعتقد 
مهما كان صاخبا بأن ما يجري ل يخدم إل المحتل!! نعم هذا صحيح، ولكن من يفعله يعلم    الصراخ
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المحت لهذا  وأداة  وعميل  خائن  الذين  أنه  وهم  ظهرانينا،  وبين  قلعتنا،  وسط  بفاعلية  يعملون  وهم  ل، 
 يطعنوننا في الظهر وغالبا من أمامنا وفي القلب! 

م وولوغهم في دمنا، فقد هاجم هؤلء األنذال وأهانوا واعتقلوا  لقد أزفت الساعة، وحان الحين لقبر آثامه 
ف فيه حلفاؤهم  الذي كان  الوقت  تماما في  الكولونيالي  المحرر إسالمبولي  النازي  الحتالل  ي جيش 
 يقتحمون منزل الشيخ عمر بدير ويعتقلون ابنيه مصطفى وبراء!

الختراق والسترقاق لألحرار، بل والقتل كما فعلوا  أليس هذا هو التقاسم الوظيفي، واستمرار عمليات  
دفاعا عن كرامة هذا   مع الشهيد وابن الشعب الفلسطيني البار والبطل نزار بنات الذي آثر الستشهاد 

 الشعب الذي ابُتلي بوباء هذه اآلفة الخائنة. 
عبيد الحتالل وفي    إن األيتام من أبناء شهداء هذا الشعب وأطفال أسراه في زنازين التحقيق لسلطة

مقابر معتقالت العدو الصهيوني يقولون لكم، لقد طال انتظاركم كي تدكوا حصونهم المتهاوية، بل  
أبناء نيلسون مانديال في المؤتمر الوطني اإلفريقي لم يهادنوا نظام التمييز العنصري،  ويذكرونكم بأن  

كذا كان تاريخ كل حركات التحرر بل حاصروه وعزلوه حتى أسقطوا أركانه على رؤوس قاطنيه، وه
 الوطني التي انتصرت.

الخيانة وج فيه  الذي تصبح  اليوم  قال: سيأتي  الذي  الشهيد صالح خلف  هة نظر، وهكذا رحم هللا 
أيادي  اغتالتهم  وكثير غيرهم  يأسر عرفات  الكبير  الشهيد  وأبو جهاد وعلى رأسهما  إياد  أبو  غادرنا 

حركة اختطفت  التي  الخونة  الفرسان    الجبناء  من  العشرات  بدماء  المعّبد  الوطني  تاريخها  من  فتح 
 ر الخياني. العظام، حركة تقود اليوم قضيتنا الوطنية إلى متاهات التفاوض والتخاب

إن ما جرى في طولكرم وما يجري في جنين وفي كل الوطن المحتل يقول: أيها المقاومون األبطال،  
قاومة الوطنية، وفرسان الشهيد "أبو علي" مصطفى، ويا أيها  يا رجال القسام والسرايا، يا أبطال الم

دموا، ودكوهم، وليصبحوا أثًرا  المجاهدون، وأبناء المقاومة الشعبية... اتحدوا على قلب رجل واحد، وتق
 بعد عين، أما أسيادهم فإن وعد هللا لهم بالمرصاد، وعلى أياديكم تتبرون ما علوا تتبيرا.

 1/12/2021فلسطين أون الين، 
 

 كل هؤالء المطّبعين بيننا! .40
 علي أنوزل 

( الماضي  العام  نهاية  المغرب  وّقع  إشرا2020عندما  تحت  إسرائيل،  مع  التطبيع  اتفاق  إدارة (  ف 
الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، حاولت السلطات المغربية أن تسوق ذلك التفاق على أنه  

التي   التفاقات  كّل  عن  تمامًا  وصدرت مختلف  الصهيوني.  الكيان  مع  مطّبعة  عربية  دول  وقعتها 
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هو كما  بـ"التطبيع"  يتعلق  ل  األمر  أّن  تؤكد  مغاربة  مسؤولين  عن  رسمية  في    تصريحات  معروف 
الشرق العربي، وإنما باستئناٍف لنوٍع من العالقة اإلنسانية ما بين المغرب وإسرائيل التي يعيش فيها  

بية، أغلبهم اختاروا طوعًا في ستينيات القرن الماضي هجرة "أرض نحو مليون يهودي من أصول مغر 
الفلسطي األرض  الميعاد" على حساب سكان  "أرض  في  والستقرار  أو  األجداد"  قتلوا  إما  الذين  نيين 

هّجروا أو ظلوا يعيشون مواطنين من درجة ثانية في دولٍة عنصريٍة ينّص دستورها على أّنها "دولة 
صدرت   كما  "اتفاقات  يهودية".  من  جزءًا  اإلسرائيلي  المغربي  التفاق  يكون  أن  تنفي  تصريحاٌت 

عّرابوها يقولون إّنها تبادل لـ "السالم    أبراهام" المندرجة تحت ما كانت تسّمى "صفقة القرن" التي كان
مقابل السالم" وانخرطت فيها دوٌل عربيٌة ل حدود لها مع إسرائيل، ولم يسبق لها أن خاضت حروبًا  

الثالث الذي حاولت السلطات المغربية أن  ض د إسرائيل، مثل اإلمارات والبحرين والسودان. التبرير 
ّن في التفاق خدمة للمصلحة الوطنية المغربية، في إشارة إلى  تسوق به اتفاقها مع الدولة العبرية أ

بسيادة السابقة  األميركية  اإلدارة  اعتراف  مقابل  إسرائيل  مع  عالقات  ربط  على   مقايضة  المغرب 
الصحراء المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، وصدرت آنذاك تطميناٌت بأّن  

ئر. وأخيرًا، ولرفع الحرج الذي سّببه ذلك التفاق، بالنسبة لرأس الدولة في التفاق ل يستهدف الجزا
المي، تضاعفت التصريحات  المغرب الذي يرأس لجنة القدس، وللحكومة التي كان يقودها حزب إس

القومية. ووجهت الدعوة  الفلسطينية في مقدمة أولوياته  والبيانات أّن المغرب الرسمي يضع القضية 
وبر  الخط  رسميًا،  استمرار  على  للتأكيد  الفلسطينية،  حماس  لقيادة حركة  المغربي،  العاهل  من  عاية 

 المغربي الداعم للقضية الفلسطينية. 
وا التصريحات  هذه  السلطات كّل  قادتها  ضخمة،  رسمية  إعالمية  حملة  من  جزءًا  كانت  لتبريرات 

المقا الكيان الصهيوني. وفي  اتفاقها مع  لترويج  الرسمية  المغرب تمت مواجهة المغربية  بل، وداخل 
أّي   يواجه  ل  التفاق  أّن  للعالم  ليظهر  والقمع،  بالمنع  التفاقات  تلك  ضد  الحتجاج  حركات  كّل 

داخ أمران. اعتراض شعبي  الذي حدث؟ حدث  ما  التفاق،  بعد سنة من  لكن  المغربي.  المجتمع  ل 
ثلة في حركات ووقفات الحتجاج التي  األول، استمرار حركة المقاومة الشعبية المغربية للتطبيع، مم

تشهدها عدة مدن وقرى مغربية عند كّل مناسبٍة تستدعي التذكير بالموقف الشعبي المغربي من نصرة  
فلسطينية. وفي الوقت نفسه، تضاعف نشاط المجتمع المدني المناهض للتطبيع من خالل القضية ال

التطبيع على تماسك المجتمع المغربي. كذلك،    البيانات والفعاليات التي ينظمها للتحذير من خطورة
المغربي  المجتمع  للتعبير عن رفض  التواصل،  ناشطون على مواقع  أبدعها  مبادرات رمزية  ظهرت 

"دنس"  التطبيع من  المغرب  في  العبرية  الدولة  ممثل  زارها  التي  األماكن  تطهير  مبادرة  قبيل  من   ،
عمق من  النابعة  األحداث  هذه  وكّل  فيها.  تحدٍّ    وجوده  وفي  تلقائيٍة،  وبطريقٍة  المغربي،  المجتمع 
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التنديد    لقرارات المنع الرسمية، غير المعلنة، لكّل مناهضة أو معارضة للتطبيع أو الحتجاج عليه أو
به، تجّسد حقيقة الرفض الشعبي المغربي للتطبيع، وهذا موقٌف متجّذر داخل المجتمع وبين شرائحه  

منذ عدة عقود، وسيبقى قويًا ومستمرًا، على الرغم من كّل محاولت الشعبية، وهو موجود ومستمر  
عدالة القضية الفلسطينية،  المنع والقمع الرسمي، ألّنه مبنيٌّ على قيٍم هي من صميم إيمان المغاربة ب 

في   صوره  أبشع  والعنصرية  الحتاللية  الصهيونية  السياسات  تجّسد  الذي  للظلم  الفطري  وبرفضهم 
 عالمنا الحاضر. 

األوساط  داخل  المغاربة  للمطّبعين  البشع  الوجه  هو  التطبيع  هذا  عنه  كشف  الذي  الثاني  الحدث 
ثقافة واألعمال، فما إن وّقع المغرب رسميًا على الرسمية، وبعض األوساط المحسوبة على اإلعالم وال

الم الدبلوماسية  رئيس  مقّدمتهم  وفي  المغاربة،  الدبلوماسيون  نسي  التطبيع حتى  ناصر  اتفاق  غربية، 
حتى   تاريخية،  لعالقات  استئناف  وإنما  "تطبيع"،  إلى  يرقى  ل  األمر  بأّن  باألمس  تبريراته  بوريطة، 

من جديدٍة  ترسانٍة  أمام  اإلستراتيجية"    أصبحنا  عن"العالقات  صراحة  تتحّدث  التي  المصطلحات 
"ا التاريخية" لوصف زيارة  و"الشراكة اإلستراتيجية" و"التفاهم الكامل". وأخيرًا، وليس آخرًا، عن  لزيارة 

وزير دفاع الكيان الصهيوني، بني غانتس، إلى المغرب، واعتبار "التفاق األمني" الذي تم توقيعه  
مناسبة هذه الزيارة، بمثابة انتصار كبير سيعطي للمغرب تفّوقًا استراتيجيًا في محيطه  مع إسرائيل، ب

التطبيع، كان الوجه البشع للتطبيع ما كشفت عنه نخٌب اإلقليمي. وبموازاة هذه الهرولة الرسمية نحو  
جالتهم أو  محسوبٌة على مجالت الثقافة واإلعالم والفن، وأغلب وجوه هذا التطبيع من الفاشلين في م

أصحاب حالت نفسية تستدعي علم النفس لفهم )وتفسير( حالت البتهاج المرضي التي تعّبر عنها  
التذكارية دولة    مالمحهم في صورهم  أثناء زياراتهم  أو في  الرباط،  الصهيوني في  الكيان  مع ممثل 

ما إلى  النتباه  للفت  المستفّزة  تدويناتهم  خالل  من  أو  العنصرية،  ل    الحتالل  جرائم  من  يرتكبونه 
 يملكون األهلية العقلية لستيعاب مدى فظاعتها وقذارتها.

يب أن  يحاول  الذي  الرسمي  بالموقف  األمر  تعلق  أو وسواء  للمغرب،  العليا  بالمصلحة  التطبيع  ّرر 
فإّن   التطبيع،  وتجميل  النفوس  طمأنة  تحاول  التي  الجدد،  للمطّبعين  والبهلوانية  التافهة  بالمواقف 

ورة هذا السرطان لن تظهر اليوم، وإّنما بعد فوات األوان. ولنا في الدول التي سبقت المغرب إلى  خط
ان الصهيوني ل تهّمه سوى مصلحته هو بالدرجة األولى، وأينما  التطبيع أكبر دليل حّي على أّن الكي

رقة وزرع الفتن وشّق  وضع قدمه إّل وسبقته أطماعه النتهازية واألنانية، وخططه الجهنمية لبّث التف
لحمة   تشّد  التي  القيم  وتدمير  الفساد  ونشر  والدمار،  الخراب  وبّث  الحروب  وإشعال  الصفوف 

وتقّوي شوكة   واتفاقات  المجتمعات  تاريخية  استراتيجية وزيارات  بعالقات  اليوم  ما يوصف  الشعوب. 
بها ويتحّكم في سياساتها،  غير مسبوقة قد يصبح غدًا أخطبوطًا يمّزق المنطقة، ويستغل مقّدرات شعو 
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مستغاًل حالة النهيار التي تعيشها والخالفات التي تمّزق دولها، فالعقيدة الصهيونية تقوم على تفّوق  
الديني  الف فكرها  لخدمة  مقّدراته  على  وسيطرته  العالم  شعوب  على  هيمنته  وتخدم  الصهيوني،  كر 

المحكّ  على  اليوم  المغاربية  منطقتنا  مستقبل  الشعبي العنصري.  الرفض  على  معقودة  واآلمال   ،
الشعبان،   يتصّدى  حيث  واألردن،  مصر  في  يوميا  ويحدث  حدث  كما  تمامًا  أشكاله،  بكّل  للتطبيع 

واألردني، منذ عدة عقود لكّل أنواع المخططات الصهيونية، ألّنهما يعرفان أّن من سيدفع   المصري 
 تها التاريخية في محاربة سرطان التطبيع. الثمن مستقباًل هي الشعوب، عندما ل تتحّمل مسؤوليا

 1/12/2021العربي الجديد، لندن، 
 

 "فتيان التالل".. ذراع حكومة إسرائيل  .41
 أون  –زهافا غال 

نذ أعوام يقول المستوطنون، إن هناك حاجة إلى شرعنة "المستوطنات الشابة"، السم الذي منحته  م
الشرعي غير  الستيطانية  للبؤر  المستوطنين  الجميل مؤسسة  السم  هذا  لكن  الغربية.  الضفة  في  ة 

وال دين"،  "يش  اآلن" ومنظمة  "السالم  أرقام حركة  الواقع على األرض قصدًا. فمن خالل  تي  يخفي 
ُعرضت في نقاش في الكنيست بشأن عنف المستوطنين )نّظمه أعضاء الكنيست موسي راز وابتسام  

أن   يتضح  السعدي(،  وأسامة  ال63مراعنة  أعمال  من  ضد  %  المستوطنون  يمارسها  التي  عنف 
 الفلسطينيين تجري حول البؤر الستيطانية. 

مع   تتناقض  الستيطانية،  البؤر  فيها  بما  المستوطنات،  مجلس  كل  قرار  حدده  كما  الدولي  القانون 
سنة  2334األمن   في  الفصل  جدار  بشأن  الدولية  العدل  محكمة  قرار  نّص  إذ  أن    2004،  على 

انت تشكل  البؤر  المستوطنات  لكن  المستوطنات،  هذه  بقانونية  إسرائيل  اعترفت  الدولي.  للقانون  هاكًا 
كلمة   استخدام  أتى  هنا  من  الحكومة؛  بحسب  قانونية،  لكن  ليست  شرعية،  غير  البؤر  "شرعنة": 

الحكومة ستحّور القانون وتجعلها شرعية. فمنذ تعهُّد حكومة أريئيل شارون إلدارة جورج بوش بإزالة  
 إن عددها ازداد فقط.بؤر، ف 105

يسجل   ل  الذي  اإلسرائيلي،  الجيش  أرقام  وبحسب  األخيرة.  األعوام  في  المستوطنين  عنف  تصاعد 
حوادث عنف من طرف المستوطنين، وفي النصف األول   507وقعت    2020  الحوادث كلها، في سنة

لت    2021من سنة   عماًل    1,256حادثة عنف يوميًا. فمن مجموع    2.5حادثة، أي بمعدل    416ُسجِّ
اعتداء جسديًا    685، هناك  2012عنفيًا قام به المستوطنون، والتي وّثقتها منظمة "يش دين" منذ سنة  

 اعتداء على األمالك. 560على فلسطينيين، و
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إلى  الوصول  من  ُيمَنعون  الفلسطينيين  من  كثيرون  استراتيجي.  هدف  له  األمالك  على   العتداء 
وجه   في  عنهم  الدفاع  على  قادر  غير  اإلسرائيلي  الجيش  ألن  العام،  أوقات  معظم  أراضيهم خالل 

اكتشفوا أراضيهم  إلى  الوصول  من  تمكنوا  عندما  مرة،  من  وأكثر  أن   المستوطنين.  أو  ُأحِرقت  أنها 
سيتعرضو  أنهم  وإفهامهم  أراضيهم،  من  اليأس  إلى  الفلسطينيين  دفع  الهدف:  اقُتلعت.  ن  أشجارهم 

النهاية يتخّلون عن أراضيهم. ترى منظمة "يش دين" أن  للخطر، ولن يكون لديهم محاصيل، وفي 
فتيان   نهاية األمر،  المناطق". في  اليهودي في  التالل هم ذراع الحكومة  البؤر هي "مواقع لإلرهاب 

 وهدفهم السيطرة على أراضي المنطقة "ج". 
"السالم اآلن"، فقط نحو   تقدير حركة  يعيشون في   22المستوطنين، أي    % من5في  ألف شخص 

ويوجَّه   اأُلخرى.  تلو  المرة  اإلسرائيلي  الجيش  يفشل  عمليًا  لكن  تفكيكها.  الجيش  إمكان  وفي  البؤر. 
ضد   أيضًا  المستوطنين  البؤر  عنف  فتيان  رأي  أو  رغبة  بعكس  هؤلء  تحرك  إذا  والشرطة  الجنود 

 الستيطانية. 
نشطاء اليسار ضد الجنود، وهو عنف غير موجود. في المقابل، اليمين المتطرف يطرح دائمًا عنف  

 عنف المستوطنين حيال القوى األمنية يحدث أسبوعيًا. 
المس كل  نضع  أن  يمكن  ل  فإنه  ذلك،  من  الرغم  على  في  لكن  وحدهم.  التالل"  "فتيان  على  ؤولية 

ا في  منهجية.  بصورة  ذلك  عن  الحديث  عدم  قرار  اتُّخذ  أيضًا  اإلعالم  هناك  وسائل  كان  لماضي 
مراسل لـ"المناطق"، واآلن، لديها مراسلون "للمستوطنات". وفي كل يوم سبت تحدث مواجهات، لكن  

دول األعمال هذا. إذا كانت إسرائيل ل  يجب تغيير ج  الجمهور في إسرائيل ل يسمع كلمة عن ذلك.
 ذور همجية البؤر الستيطانية. تريد الظهور كدولة "أبرتهايد"، فإن أقل ما يمكن أن تفعله هو اقتالع ب

 "هآرتس" 
 2/12/2021األيام، رام هللا، 
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