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*** 
 
 

 "الخارجية"و "الدفاع"ركائف ويحتف  باتنيا و يتناشل لش: نح ومةمفاوضات لش يل ال .1
 جح رئي  ان زراء اإلس ائالذ بنيا ا   تنيا  ، فذ  فع انمفاوضات  ع ش كائه فذ األحزاب انيماني   

 حةث اخت اقًا  همًا فذ قاعة  تقةيم تنازالت و حاصصات فذ ان زارات انمطل ب .لنأ األ ا ، وأ
 «  م انحزب انيمانذ انمتط ف »انصها  ي  انةينيوت صل  تنيا   لنأ حل ل وسط قضت بتعاا  زعي

بتسلئال سم ت يتش وزي ًا نلماني ، علأ أن يتخلأ ع  وزار  انةفاع، انتذ ظل يطانب بها طال  ان قت،  
انتذ كان    بانما انماني   بةاًل    وزار   انةاخلي   أرييه  رعذ علأ وزار   يحصل زعيم حزب »شاس« 

  ص ًا علاها. 
انسيط   علأ سياسات لس ائال فذ انضف     ل حزب سم ت يتش علأفذ  قابل ذنك، سيحص بعض 

وزار    علأ  حزب  رعذ  سيحصل  كما  انةفاع،  وزار   فذ  نه  تابع  وزي   تعاا   خالل  انغ بي ،    
 نخة ات انةيني ، وعلأ  نصب فذ  كتب رئي  ان زراء، باإلضاف  لنأ وزار  اننقب وانجلال.ا



 
 
 
 

 

ص            5   5989 العدد:             11/23/2022 ربعاءل ا التاريخ: 

                                     

سيصبح وزي ًا نأل   انةاخلذ،  ق   اناه  ي « انيمانذ انمتط ف، فأ ا ليتمار ب  غفا ، زعيم حزب »ان
ب وانجلال،   ا يمنحه انسيط   علأ ان  ط . وسات نأ حزبه أيضًا وزار  انزراع ، بةاًل    وزار  اننق

 انتذ أوقف األحة انمفاوضات  ع »نيك  « احتجاجًا علأ عة  تلبي  طلبه بتسلمها.
صف ي «. فةرعذ  ثاًل، اقتطع    بي»نعب  تنازالت ونيست  عا ن   ووصف  علق ن فذ لس ائال  ا ج ى 

علأ   ينطبق  األ    فسه  أن  ويبةو  غفا .  وب   سم ت يتش  كل     حص      طانب  ننفسه 
ا انماني ، وسابسط  ف ذه علأ نجان  ختلف ، و ناصب  اخل سم ت يتش،  ندي سيحصل علأ وزار  

 تطال انتحكم فذ سياسات ان  ط .وزار  انةفاع، بانما ي سع ب  غفا  صالحياته ن 
وكجزء    االتفاق، ساتم تعاا  رئي  كتل  »يهةوت  ت را «، يتسحاق غ نةكن بف، وزي ًا نإلسكان، 

»انةفاع«   حقاب   ان زارات وستبقأ  أن  سابقًا،     اشتكأ  كان  اندي  )نيك  (  حزب  تنيا  ،  ع 
 انسيا ي  ن  تك ن     صابه.
 « ي آف غاال ت، و   جن ال سابق  تعاا  عض  انكنيست    »نيك  ويبةو أن  تنيا   يسعأ لنأ  

 فذ انجيش اإلس ائالذ، فذ  نصب وزي  انةفاع. 
هاي  انمطاف، سيحصل علأ عة  انمقاعة األكب  فذ  وقانت وسائل لعال  لس ائالي  لن »نيك  « فذ  

ف علأ وزار  انت بي   انحك   ، فباإلضاف  لنأ غاال ت فذ وزار  انةفاع، يفت ض أن تحصل  ا ي ريغ
نلثقاف  وان ياض ، وشل    ك عذ   وانتعليم، ويصبح ياريف نيفا  وزي ًا نلقضاء، و يكذ زو ار وزي ًا 

 ي ًا نالقتصا . وز 
انتقاري وانطاق  وبحسب  االتصاالت  وزارات  فذ  »نيك  «  كنيست     أعضاء  سيعا   اإلس ائالي ،    

نيا   نتعاا  انسفا  انسابق فذ واشنط  رون  ي   ، وحماي  انبائ  واالستخبارات... كدنك يخطط  ت
يحص وربما  نلكنيست.  رئيسًا  أوحا ا  أ ا   سيعا   بانما  نلخارجي ،  انخارجي   وزي ًا  علأ  أوحا ا  ل 

ره أحة أعضاء »نيك  « بخالف  ي    انمق ب     تنيا   فقط، وفذ  ده انحان  ساتم تعاا   باعتبا
 يست.عض  انكنيست ي آف كيش رئيسًا نلكن 

 نك   دا االتفاق ي اجه عقبات بعضها قا   ذ. 
وقانت تقاري  عّة ، لن تعاا   رعذ ي اجه تحةيات قا   ي  ستتطلب تغاا  انق ا ا  شبه انةست ري ،  

  قف انمست ار  انقضائي  انحك  ي  غانذ ب  اف  يارا، انتذ ت ى أن ل ا ته انجنائي  األخا  ، بعة  
 انحكم عليه بانسج   ع وقف انتنفاد. ت صمه بانعار علأ ان غم    
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وقال وزي  األ   انةاخلذ انحانذ، ع    بارنيف، لن االتفاق  ع ب  غفا  »يثا   خاوف جةي      
ان  ط  قضي  أساسي انسياسي «،  ضيفًا: »لن استقالني   ان  ط  الحتياجاته  ان زي  سيستخة      أن 

 ا يض  بانةيمق اطي «.فذ انحفاظ علأ انةيمق اطي ، واإلض ار باستقالناته
 23/11/2022دن، شرق الوسط، لنالل

 

 ر إلعالن حرب عليناح ومة نتنيا و الجديدة لحض  اشتية:  .2
 عا رئي  ان زراء  حمة اشتي ، انعانم لنأ رفض االستيطان وانقتل وانة ار، وتةفيع لس ائال  :  را  هللا

  انحك    انفلسطاني   فذ  ستهل جلس الوق ثم  سياساتها انعةوا ي  انممنهج  بحق شعبنا انفلسطانذ. 
"لذا كا ت  فاوضات ت كال انحك    فذ لس ائال  بني  علأ    يبنذ  ست طنات أكث ،   :)االثنا (

و   ي ية أن يسهل لطالق اننار علانا أكث ، و   ي ية أن يصا ر أرضنا أكث ، فإ ها بدنك تحض  
وأ ا  انمستعم ي ،  يق   ا غال   أن    إلعالن ح ب علانا  ت ية  أحزابا  اندي يضم  انم هة  ت عل   دا 

وأ ه  انسياس ،  ي فض  ده  أ ه  عاٍل  يق ل بص ت  أن  اآلن  انعانم  وانة ار.  طل ب     انقتل  فتال 
واعتب  اشتي  أن  ا ج ى    جا ز نتةفيع لس ائال ثم   ده انسياس  انعةوا ي  انممنهج  بحق شعبنا". 

ح ه األ  ر     ةاء فذ انخلال،  م ذجا نما س ف تتجه  فذ تل ان  اة ، وباب انزاوي ، وشارع ان ه
 تصعاة تتالشأ فيه انمساف  با  انجيش وانمست طنا ، فهم ف يق واحة.

 21/11/2022وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 شركة إسرائيلية بديلة للبنوك بالمعامالت المالية مع السلطة الفلسطينية  .3

ت انماني   ع انسلط  انفلسطاني ، فذ د تغا ي  ج   يا  فذ انمعا الائال تنفاتعتز  لس  :  بالل ضا  
بنك   بمثاب   و ذ  خة ات   اسل ،  ش ك   عمل  سابةأ  األونأ،  انخط    لطار  وفذ  انق يب .  األشه  

انماني    انعالق   اإلس ائالي      انبن ك  خ وج  احتياجات  سة  بهةف  انسلط     –حك  ذ،  انبنكي   ع 
وا صانفلسطاني   ذك ت  وفق  ا  فاها،  انفلسطاني   انثالثاء. نبن ك  انا  ،  االقتصا ي   "غل ب "    حيف  

وتتعلق انخط   انثا ي  بتسةية رواتب انعمال انفلسطاناا  فذ لس ائال    خالل تح يلها  باش   لنأ 
 حساباتهم فذ انبن ك انفلسطاني . 

با    ا انبنكي   انماني   انتح يالت  حجم  فإن  انصحيف ،  انسلط  وبحسب  أعمال     ورجال  طنا  
 ليار شيكل سن يا فذ  جال األعمال وانتجار ، وال ي مل انمجال    70  وإس ائال يصل لنأ  انفلسطاني

 ليارات  7 – 5انحك  ذ، بتح يل عائةات انجمارك وانض ائب نلسلط  ويزية حجم انتح يالت بح انذ 
 شيكل سن يا.



 
 
 
 

 

ص            7   5989 العدد:             11/23/2022 ربعاءل ا التاريخ: 

                                     

بنظا   ح   ان واتب  انتابع  نجوساتم ربط تح يل أ  ال  انمة ي "  بي"اإل ار   يش االحتالل، سب   تبط 
ون  ع  لصةار تصاريح انعمل فذ لس ائال، وبا عاء انم اقب  انم ة   علأ انمقاونا . وسجل  انمسؤ 

انمة ي ". "اإل ار   نةى  انبنكي   حساباتهم  تفاصال  انفلسطاناا   انعمال  انماني      عظم  وزار   وتةعذ 
االقتصا  اعة علأ  قل  ستؤ ي لنأ تعزيز اننظا  انبنكذ انفلسطانذ وستس   اإلس ائالي  أن  ده انخط  

 انفلسطانذ لنأ خط ط  نظم .
 22/11/2022، 48عرب 

 
 سياسية  فضيحة :ستنكر المفاوضات الوروبية االسرائيلية حول لبادل البياناتل السلطة .4

الوسطذك ت   لندن،  الشرق  هللا،     22/11/2022،  انسلط  رفض:  را   ا خ اط     نيلسطاانف  ت 
انمف ضي  األوروبي  فذ  فاوضات  ع لس ائال تسمح بتبا ل انبيا ات انمعل  اتي  بما فاها انتذ ت مل  

انفلسطاني . انسلط   تةي  ا  انتذ  انمناطق  فذ  انتح ي  انسكان  نمنظم   انتنفادي   انلجن      وقال عض  
ا تهاكًا   تمثل  انمفاوضات  »لن  ده  أحمة  جةال ذ:  انفلسطانذ  انفلسطاني ،  ان عب  نحق ق 

أ ه »ي كل سابق  سياسي  خطا  «، وطانب  ول االتحا  وانب وت ك الت انةوني «. ووصف  ا يج ي ب
 األوروبذ »ب قف  ده انمفاوضات وانت اجع عنها«.

الفلسطينيةواضافت   والمعلومات  النباء  هللا:    ،21/11/2022)وفا(،    وكالة  را   رئي       استنك  
وقال: "لن استخةا  بيا ات ش ط  االتحا  األوروبذ فذ    ،وحذ فت ح، انمفاوضات انمجل  ان طنذ ر 

انمناطق انملحق  ن  يك ن فقط سابق  سياسي  ذات تأثا   ائل، بل ل ه سيك ن أيضا ا تهاكا نلقا  ن  
انمف  انةونذ". نلقا  ن انةونذ، وت سيخ  ووصف فت ح  ا تق   به  "بانفضيح ، وا تهاك   ضي  األوربي  

وأضاف "ان انمف ضي  األوروبي  فذ حان  اق ار  ده االتفاقي     تالل، واعطاء ش عي  نالحتالل".  نالح
اس ائال   واحتالل  وج    ان  تعتب   كا ت  انتذ  و با ئها  حيا يتها  ع   وتنازنت  خ جت  قة  تك ن 

 ش عذ".   نألراضذ انفلسطاني     غا  
 

 ن السيبراني الهيئة الوطنية لألم قرر إنشاءل  الح ومة في رام هللا .5
وتكليف ف يق حك  ذ إلعةا  :  را  هللا انساب ا ذ"  ان طني  نأل    "انهائ   ل  اء  ان زراء  ق ر  جل  

انالز  . واإلج اءات  انت  يعات  عقة ا     س  ات  انتذ  األسب عي ،  جلسته  فذ  انمجل ،  وصا ق 
انتحتي    نلبني   انم اريع  عة      علأ  اشتي ،  ب ئاس   هللا،  را   فذ  انةاخلي   اإلثنا ،  فذ  جاالت 

 وانصح  وانحكم انمحلذ.
 21/11/2022وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 أجهزة السلطة لواصل اعتقااللها السياسية في الضفة  .6
انسلط  حمل   :  را  هللا بانتزا    شنت أجهز   اعتقاالت واقتحا ات استهةفت عائالت شهةاء وأس ى، 

  37وت اصل أجهز  أ   انسلط  اعتقال  ح     نمةن وق ى انضف  انغ بي .    ع اقتحا ات ق ات االحتالل 
   اطنًا  نهم   طاء وطالب جا عات وأس ى  ح رون علأ خلفي    اطهم وا تمائهم انسياسذ. 

 21/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بتفجيرين في القدس   17مقتل إسرائيلي وإصابة  .7

انمحتل و   -   انقةس  لس ائالذ  صباح   17أصاب  قتل  ان ةية،  انخط   حال  فذ  بعضهم  آخ ون، 
 األربعاء، ج اء ا فجار عب تا   اسفتا  فذ   قفا  نلحافالت بمةين  انقةس انمحتل . 

ج اء   بها  أصاب  انتذ  انخطا    بج احه  ت فذ  تأثً ا  لس ائالًيا  أن  االحتالل،   جيش  لذاع   وذك ت 
 ا فجار فذ  حط  حافالت بانقةس.

" انقنا   فذ  12أ ا  عب تا   اسفتا   ب ضع  عمليات  ةب    ع   يةور  "انحةيث  أن  فقانت،   انعب ي    "
   قفا  نلحافالت غ بذ انقةس".

ًيا أصاب ا فذ ا فجار عب    اسف  أونأ بمحط  حافالت فذ "را ات شل   "،  لس ائال  15وأوضحت أن  
 بحان  خط  .   2فذ حال انخط  ان ةية )ُقتل أحة م الحًقا(، و 2 نهم 

انعملي  انثا ي ؛ ا فج ت عب    اسف  فذ   قف نلحافالت فذ  نطق  "را  ت" بانمةين ،  تسبب   ذ  وف
 لس ائالاا  بج اح  ت سط .  3بإصاب  

انساع    وقعت  ح   األونأ  انعملي   أن  لنأ  بنح     7:20وأشارت  وبعة ا  ا فج ت   20 قيق ،   قيق  
 انعب   انثا ي .

 مزية    انعب ات.رفع حان  انتأ ب،  حدر     وج   ان   جهتها، أعلنت ش ط  االحتالل ع  
انعمليات تعاة انداك      وفذ ر ه األونذ، قال زعيم حزب "انصها  ي  انةيني " بتسلائال سم ت يتش لن

 عاً ا لنأ ان راء فذ ذرو  ا تفاض  األقصأ.  20
 23/11/2022غد، عم ان، ال

 
 رائيلي من مستشفى في جنينوسائل إعالم إسرائيلية: مسلحون اختطفوا جثة إس .8

لس ائالذ      جث   اختطف ا  فلسطاناا   لن  سلحا   األربعاء،  انا    لس ائالي ،  لعال   وسائل  قانت 
حا ث سا  أصاب فيه  ع     ست فأ فذ  ةين  جنا  ب مال انضف  انغ بي  بعة أن نقذ  ص عه فذ

ي افقه. كان  آخ   اإلسرائيليو       لس ائالذ  ل  التلفزيون  صحف  خبوعة   جث   س ائالي   خطف    
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( فا و  تا ان  يةعأ  ل ه  رزي  وقانت  انك  ل )جن ب ش ق حيفا(.   18انقتال،  بلة   اني     عا ا(    
لأ  ت  سيار  وتع ضا  لن اإلس ائالاْا   خال عب   عب  جلب ع ع  صحيفة جيروشاليم بوستوقانت  

، حاث ت فذ أحة ما  تأث ا  نحا ث سا  خطا  ُ قال علأ لث ه لنأ انمست فأ فذ جنا  نتلقذ انعالج
 ووفقا نلصحيف   فسها، فقة  قل اإلس ائالذ اآلخ  انمصاب لنأ لس ائال فذ حان  خطا  .  بج وحه.

إسرائيل   جهتها،  قلت   أوف  لايمز  أ  صحيفة  اإلس ائالذ  انجيش  بسبب ج احه  ع   فا و  قل  ن 
خ  لنأ حاجز عسك ي ق ب انخطا   لنأ  ست فأ اب  سانا فذ جنا ، فذ حا  تم  قل انمصاب اآل

لس ائالذ. لنأ  ست فأ  بنقله     ناك  انجيش  نيق    طانب،   انمةين   انقتال  لن  انصحيف   وقانت 
نجنةي   تع    أ ها  يعتقةون  كا  ا  انجث   خطف ا  اندي  انمسلحا   أن  لنأ  وأضافت  لس ائالذ،   ا   

هتها،  قلت صحيف   آرت   ج       حا ثات جاري  با  لس ائال وانسلط  انفلسطاني     أجل لعا تها.
 ع   سؤول فلسطانذ تأكاةه خطف جث  انقتال اإلس ائالذ،   ا   لنأ أ ها  حتجز  فذ  خيم جنا . 

 23/11/2022.نت، الجزيرة
 

   بين مقاومين فلسطينيين وقوة خاصة إسرائيليةاشتباكات مسلحة خالل شهيد في جنين  .9
ا االثنا   انا    انفلسطاني   انصح   وزار   )أعلنت  انسعةي  انجلال  عبة  ان اب  حم     18ست ها  

عا ا(،  تأث ا بج وح ح ج   تيج  لصابته ب صاص ق ات االحتالل فذ انبط ، خالل اقتحا ها  ةين   
 جنا  )شمانذ انضف (.
كبا        ق ات  علأ  وكا ت  قناص   و   ت  انمةين ،  فذ  "انهةف"  اقتحمت  نطق   االحتالل  جيش 

كما  ارت اشتباكات  سلح  با     ان اب راتب انبانذ قبل أن تعتقله.  أسطح انمنازل، وحاص ت  نزل
و فعت ق ات     قاو ا  فلسطاناا  وق   خاص  لس ائالي  تسللت لنأ بلة  جبع )جن ب غ بذ جنا (.

في  لنأ انبلة  بعة اكت اف انق   انخاص  وتمكنت    تأ ا  ا سحابها، ونم  االحتالل بتعزيزات لضا
 ت.يبلغ ع  وق ع لصابا

 21/11/2022.نت، الجزيرة
 

ية"استعدادات  ..غزة ال لستهين بالتهديداتفي المقاومة ": الخبار" .10  للمواجهة  "جد 

انمة  ن -غز   انمقاو    :  رجب  فذ  »األخبار«،     صا ر  تأخد  علمت  األخا    أن  انفلسطاني ، 
إل ك  تحّسبًا  استعةا اتها  و ذ ضاعفت     انجّة،  علأ  حمل  االحتالل  أحةاث تهةيةات  وق ع  ا ي  

علي  ُيقِة   عسك ي  أو  أ نذ  عمل  أّي  بأن  ان سطاء  لنأ  رسائل  كما  قلت  انقطاع،  ه  أ ني   اخل 
عمل     دا انن ع »ستك ن تكانيفه    االحتالل فذ غز  سا اَجه ب ّ  عنيف    انمقاو  . لاّل أن أيّ 
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شاور،  ت ّقعًا، فذ حةيث   با ظ « حانيًا، وفق  ا ي ى انكاتب وانمحّلل انسياسذ انفلسطانذ، عصا 
نتصعاة  لج اءات   ضعي   انمقبل ،  انفت    خالل  انعةو،  يّتخد  أن  »األخبار«،  علأ    لنأ  انضغ ط 

انعمل، و  انعمال    تصاريح  ِ ثل ح  ان  انصيا ي ، و ْنع  ْقل  نتجات غز   انقطاع،     ضايق  
انماني ،  ست انم ار   يستهةف  ذنك  ّما  وغا   انغ بي ،  انضف   تلك  لنأ  ِ ثل  »تطباق  بأن  ةركًا 

انتهةئ  انهّ    ع   غز ، وفْتح جبه   اإلج اءات ن  يط ل، ألن االحتالل يخ أ    اإلخالل بحان  
ح ال«. ويعزو انتهةيةات اإلس ائالي  نلقطاع لنأ  جةية     ني  علأ استعةا  نها بأّي حال    األ

ذ انضف «،  عتب ًا أ ه »أ ا   دا انف ل اندريع »ان جع اندي يسّببه انف ل فذ  ْنع انعمليات انفةائي  ف
م يجة جيش االحتالل س ى غز  نيجعلها  وانح ج ان ةية، وخاص  بعة تك ار عمليات فةائي   اجح ، ن

لخفاقا علاها  يعّلق  اّتجاه  شّماع   أن رّ ه سيك ن فذ  لنأ  اإلس ائالذ  ان ارع  بدنك طمأ    ُ حاِواًل  ته، 
 يات، قاصةًا  نظمات انمقاو   فذ غز «. انمحّ ض وانممّ ل نتلك انعمل 

 22/11/2022، بيروت، الخبار
 

 "عرين السود" لعود بتكتيك جديد لتضليل جيش االحتالل .11

 ر انماضي  است ها  عة     قا تها انمؤّث ي ،  غز /  حمة أب  شحم : بعة أن شهةت ان ه- ابل  
ل لنأ  تهةف  جةية   تكتيكات  لنأ  األس  "  "ع ي   اإلس ائالذ،  نجأت  جم ع   االحتالل  جيش  رباك 

ن تابع   خاص   ق    استةراج  فذ  انمجم ع   و جحت  عناص  ا.  لنأ  وص نه  االحتالل  وع قل   جيش 
أول      فج   فذ  ةين   ابل ،  انقةيم   انبلة   وباغتتها   اخل  كما   حكم،  فذ  أوقعتها  ثم  أ  ، 

"ع ي  األس  " تكتيًكا  ختلًفا،    بإطالق  ار كثيف وتفجا  عب ات  اسف     ثالث   حاور. واستخة ت 
. و عت انمجم ع  فذ  فذ لخفاء قا تها وعناص  ا، بهةف  نع وص ل جيش االحتالل وعمالئه لناهم

عة  تةاول أّي ص ر  ألّي  قاو  علأ وسائل انت اصل  رسان  نلم اطنا  عب  تطباق "تليج ا "، لنأ  
انب أ ا   انمنص ب   انم اقب   كا ا ات  وضبط  انكاتب االجتماعذ،  ويق ل  انتجاري .  وانمحال  ا ت 

     حل  كا ت تتسم بانعف ي  فذ وانمحلل انسياسذ، عبة هللا انعقا ، لّن "ع ي  األس  " بةأت تنتقل  
ويضيف انعقا  نصحيف  فلسطا :     حل  ثا ي     فعلها انث ري.انتعا ل  ع جيش االحتالل، لنأ  

حل  األونأ، علأ تحااة قةر  االحتالل فذ ان ص ل "ستعمل انمجم ع  بعة استخالص انعب     انم  
 قةراته األ ني  فذ انمالحق  ثم اال طالق لنأ   حل  ث ري  جةي  أكث   لنأ عناص  ا،    خالل شلّ 

ويت قع انكاتب وانمحلل انسياسذ، أن يك ن انفعل انث ري ني"ع ي  األس  "   ي".تعقاًةا فذ انعمل انث ر 
ت كاًزا وتأثاً ا علأ االحتالل، وبانتانذ ستةخل انم ج  انث ري    حل  تعقاة خالل انفت   انقا   ، أكث   

اوي،  نمجم ع ، وان ص ل لناهم.    جا به، يؤكة انخبا  انعسك ي ي سف ان  قأ نذ فذ تعقُّب قا   ا
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، بةأت تتحس  فذ انتعا ل  ع االحتالل. بةوره، يؤك  ة  أّن تج ب  "ع ي  األس  " انتذ ُتعتب  حان  تحةٍّ
انكاتب وانمحلل انسياسذ، أحمة انمغ بذ، أّن انه اتف انحةيث   ذ أكث   ا يض ُّ ب جال انمقاو   فذ  

 ف ، ويجعل  نهم ف يس  سهل  نق ات االحتالل.انض
 21/11/2022فلسطين أون الين، 

 
 انتشار رقع المقاومة في العديد من المناطق  .12

وانمست طنا   صاعة  جمات جيش االحتالل  رصة تق ي  فلسطانذ جةية ت   “انقةس انع بذ”:  –غز   
خالل األيا  انماضي ، و    ا صاحبه ا ت ار رقع انمقاو   فذ انعةية    انمناطق، نلتصةي نهده 

 ا ج ان صة وانت ثاق فذ   كز ع وب  نألبحاث وانتفكا  االست اتيجذ، أ ه رصة  وذك  ب    انهجمات.
انممتة        93 انفت    انجاري،  كان  نها    19لنأ    13 قط   قاو  ، فذ   قط   قاو      22  فمب  

انسابق  قةاره   األسب ع  ع   بارتفاٍع  انضف ،  فذ  جميعها  انمقاو       قاط.  3 سلح   أن  قاط  وذك  
 قط    اجه     71ذنك األسب ع كا ت جميعها أيًضا فذ انضف  انغ بي  فقط، لنأ جا ب    انمسلح  فذ

)بارتفاٍع ع     48اخل  ناطق اني  فذ انطاب  واننقب   فذ انقةس و قطتا     9فذ انضف  و  60شعبي ،  
 (. 48 قاط ت كزت فذ انضف  وفذ انمناطق انمحتل  عا    4األسب ع انسابق  قةاره 

 21/11/2022 ،القدس العربي، لندن
 

 ساعة الخيرة 24خالل الا عماًل مقاوًما بالضفة  22جنديًّا ومستوطًنا في  14إصابة  .13
 24طنيه خالل اني  ضة ق ات االحتالل و ست  ضف  انغ بي  وانقةس انمحتلت اصلت أعمال انمقاو   بان 

عماًل  قاوً ا بانضف  وانقةس خالل   22ورصة   كز انمعل  ات انفلسطانذ " عطأ"   ساع  األخا  .
عمليات لطالق  ار ضة ق ات االحتالل، وا ةالع   اجهات وانتصةي   4ساع  األخا  ، أب ز ا    24

 جنةيًّا و ست طًنا لس ائاليًّا.  14  وتحطيم   كباتهم، أّ ت إلصاب  العتةاءات انمست طنا 
 21/11/2022فلسطين أون الين، 

 
 : نعد أسرانا أن لكون  ناك صفقات لتحرير السرى وليست صفقة واحدة حماس .14

حماس :  غز  نح ك   انسياسذ  انمكتب  عض   أ تنا    روحذ   تهأ،  قال  تتح ك  أن  األوان  آن  ل ه 
تح ي  علأ  ننص ته  نلعمل  و عن ي  وسياسذ  جهة  ا ي  كل  وبدل  حفل   م.أس ا ا  خالل  وأضاف 

لشهار كتاب " رع انقةس" انثالثاء، أن انجميع يجب أن ينب ي نلةفاع ع  أس ا ا بكل وسال   مكن ،  
قائال: " عة أن تك ن  ناك صفقات    وأكة  و حدر انعانم أن "أي اعتةاء علاهم ن  يم    ور انك ا ".
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األس ى  علأ  نتح ي   االحتالل  تجّ أ  وإذا  ا  واحة ،  علأ    ونيست صفق   فجي نا جا ز  غز    خ ل 
وأضاف انقيا ي بانح ك : " عة أس ا ا نبدل كل جهة  مك  نتح ي  م، و ؤكة أ ه ال ي جة   زيا   انغل ".

 سقف نلجهة اندي يبدل نتح ي  م". 
 22/11/2022، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

 
 و ر الصراع رة والقدس والضفة  ما جالهندي: نعد لمعركة كبي .15

لّن االحتالل صنع    انسلط  كياً ا يخة     ،قال رئي  انةائ   انسياسي  نح ك  انجها   حمة انهنةي
 صانحه األ ني  فقط،  ضيًفا " انمؤسس  األ ني  فذ انكيان تعتب  تق ي  انسلط   صلح  صها  ي ".  

ا األقصأ،  قنا   علأ  نه  حةيث  فذ  انهنةي  علأ  وأضاف  االحتالل  فذ   اجه   األساس  نق    ذ 
انتنساق وقف  يجب  أ ه  لنأ  كاف ،   اً ا  انعةو    انمست يات  أّن  وأوضح  االحتالل.  األ نذ  ع 

وانقةس  كبا    نمع ك   " ح   عة  وتابع  انمع ك .  حسم  يمك   اعتةاءاته  بزيا    أ ه  يت  م  انصها  ذ 
ُيعّ ل علأ  فاوضات انسلط  و    تمسٌك وانضف   ما ج    انص اع". وشّة  علأ أّن ان عب ال   

 اتيجي   قاو   فلسطاني   سلح    حة . وأضاف انهنةي بانمقاو  .. وقال لّن األون ي  انا   نبناء لست 
 بأّن  ع ك  سيف انقةس شهةت  قاو     حة  وشعًبا  اعًما وحاضًنا نها. 

 22/11/2022، فلسطين أون الين
 

 االحتالل ية بين المفوضية الوروبية و حماس لستنكر المفاوضات الجار  .16
ان نلمفاوضات  واستنكار ا  رفضها  وانكيان  أع بت ح ك  حماس ع   األوروبي   انمف ضي   با   جاري  

  انصها  ذ ب أن لق ار اتفاقي  نتبا ل انبيا ات انخاص  بانفلسطاناا  فذ انضف  انغ بي  وقطاع غز . 
انثالثاء،  ده تص يح صحفذ  فذ  حماس  فاضحا    وعّةت ح ك   وا تهاكا  سابق  خطا    انمفاوضات 

تالل و حاون   نحه ان  عي  وانسيا   علأ أراضانا   ن انةونذ، ال سّيما االعت اف ب اقعي  االح نلقا 
ان طني . انفلسطانذ، وحق قه  ان عب  أ    األوروبذ    انمحتل ، علأ حساب  االتحا   انح ك   وطانبت 

 اتفاقيات بهدا انخص ص. بانت قف ع   ده انمفاوضات وانت اجع ع  أي
 22/11/2022، حركة حماسموقع 

 
 وطنية وال قوة باالنقسام : ال لحرير بدون وحدة جبارين .17

ثّم  عض  انمكتب انسياسذ نح ك  حماس، زا   جباري ، “وق ف انجزائ  انةائم لنأ جا ب  :  انجزائ 
تح ي  بةون وحة  وطني ،    ان عب انفلسطانذ، وانمكافح     أجل حق قه انم  وع ”،  ؤكةًا بأ ه “ال
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باال قسا ”. ق    ا  وال  ن فة     ت ؤسه  خالل  جباري ،  ب ئي   وأوضح  اإلثنا ،  أ    انتقأ  نح ك ، 
نلم  انجزائ   لعالن  نتك ي   جّةي   طلق   ت نذ  “حماس،  أن  ق جال،  انجزائ ي صانح  األ     جل  

 .  ته فذ بيان صحفذان مل انفلسطانذ”،  ع با ع  ح صها “علأ تنفاد بن  ه”، وفق  ا أور 
 22/11/2022،  قدس برس

 
 يم ن أن لصبح دولة خاضعة للشريعة اليهودية الصارمة   " إسرائيل " :  تنيا و المقبلة جم ح ومة ن يها   لبيد  .18

أن   يمك   لس ائال  »لن  وقال:  انم تقب ،  انحك     نباة،  يائا   واليته،  انمنتهي   ان زراء  رئي    اجم 
 انصار  «.  تصبح  ون  خاضع  نل  يع  اناه  ي 

ونيست  و  يه  ي ،  »لس ائال  ون   نباة:  ساتحكم ن  وأضاف  »انمت ة ون  ينيًا  وتابع:  ش يع «.  ن  
بانكا ل، وسيح ن ن لس ائال لنأ  ون     انعانم انثانث علأ خالف  ع األ ا كاا ، وعلأ خالف  ع  

 أ فسنا«. 
     ل انم اعظ األخالقي «    انحك تنيا   ر  بق نه ل ه »ال يقببنيا ا     رئي  انحك    انمكلف  نك 

با تهاك »كل  عايا  ليا ا  انسلط . وا تقة   انمنتهي  واليتها،  تهمًا  انسليم« خالل أشه  ا فذ  انحكم 
  تنيا   عمل انحك    و»اتفاقها انغ يب  ع نبنان اندي نم يع ض علأ انكنيست«. 
 23/11/2022دن، الشرق الوسط، لن

 
 إيران لعمليالية والتعاون ضد  كوخافي: يجب لسريع الخطط ا .19

شة  رئي  أركان انجيش اإلس ائال، أفيف ك خافذ، علأ ض ور  "تس يع انخطط انعملياتي "، وتعزيز  
لنأ  ا   انمنطق "،   ا ا  فذ  لي ان ووكالئها  "ضة  األ ا كي   انمتحة   وان اليات  لس ائال  با   انتعاون 

بيان ع  انجيش  وي اإلي ا ذ"، بحسب  ا جاء فذ  وصفه بانم حل  "انح ج " فذ   اجه  "انتهةية انن  
 اإلس ائالذ،  ساء انا  ، انثالثاء.

فذ   أ ا كاا   عقة ا  ع  سؤونا   انتذ  االجتماعات  وجاءت تص يحات ك خافذ خالل سلسل     
أ ا ي   األحة انماضذ، وتستم  خمس   انبنتاغ ن وانبات األبيض، فذ زيار  لنأ ان اليات انمتحة  بة 

 ا  انجاري.ذ األخا   نه بمنصبه اندي سيغا ره  هاي  انعأيا ، و 
انجيش   أن  ك خافذ  أكة  س نيفان،  جيك  األ ا كذ،  انق  ذ  األ    بمست ار  جمعه  نقاء  وخالل 
انجيش   بيان  و قل  لي ان"،  انممكن  ضة  انعملياتي   انخطط  جميع  فذ وضع  بق    " اض  اإلس ائالذ 
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ل  ز ني  ح ج  تتطلب تس يع انخطط انعملياتي  وانتعاون  اإلس ائالذ ع  ك خافذ ق نه: " ح  فذ   ح
  ع ان اليات انمتحة  ضة لي ان ووكالئها فذ انمنطق ".

 2/11/2022، 48عرب 
 

 رة غانتس يشيد بالتعاون المني مع أذربيجان ويش ر ا لفتحها سفا .20
سن ف، علأ  ا  قة  وزي  ح ب االحتالل اإلس ائالذ، بانذ غا ت ، "ان ك " ننظا ه األذري ذاك  ح

 ى االحتالل اإلس ائالذ.وصفه بي"انق ار انها " نلب نمان األذري بفتح سفار  ألذربيجان نة 
فذ غا ت ،  شك   خالل   كما  انم ت ك  األ نذ  انتعاون  "تعزيز  علأ  أذربيجان  "ت يت "،  فذ  تغ ية  

 انسن ات انماضي ".
وأذرب لس ائال  با   انعميق   انصةاق   يعك   انق ار  " دا  ستستم   وقال:  أّ ها  وأ ا  تأكة     يجان، 

 ابذ فذ االستق ار فذ انمنطق ".بانتط ر، وتؤث  ب كل ليج
 23/11/2022، 21 موقع عربي

 
 رئيس المخابرات اإلسرائيلية: احتجاجات إيران لشبف الثورة والنظام ليس في خطر بعد .21

ان بةأت  تجاجات انتذ تهز لي  ي   االثنا  لن االح ك ي  اإلس ائالي   انقةس: قال رئي  انمخاب ات انعس
ان قت  فذ  اإلي ا ذ  اننظا   علأ  حقيقيا”  “خط ا  ي ى  ال  نكنه  شعبي   ا تفاض   ي به  لنأ  ا  تتح ل 

 ان ا  .
األ     أبحاث  فذ  عهة  اإلس ائالي   انعسك ي   انمخاب ات  رئي   حانيفا  أ ارون  جن ال  انميج   وقال 

 نت بانفعل لنأ  ا ي به ا تفاض  شعبي ”.      انق  ذ بجا ع  تل أباب “أعتقة أن االحتجاجات تح  
بمؤسسات  تلحق  انتذ  ت قات وق عها، واألض ار  انح ا ث، حتأ  لنأ بعض  تنظ   “عنة ا    وأضاف 

 انسلط  ور  ز ا، وعة  انقتلأ،  ناك شذء  ختلف يحةث  نا يؤرق اننظا  ب ة ”. 
حدر    أن “انتنبؤ بسل ك انجما ا   وتابع قائال “ال أرى خط ا علأ اننظا  فذ انم حل  انحاني ” نكنه 

 مخاب ات انعسك ي ”. ني  أ  ا  مكنا ن ئي  جهاز ان
 21/11/2022س العربي، لندن، القد
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 وفد أمني إسرائيلي يزور قيادة السطول الميركي في البحرين .22
 كذ  ال ح التا  ق  قيا   األسط ل انخا   األ ازار وفة لس ائالذ ب ئاس   ست ار األ   انق  ذ أي

انبح ي . انمنا  "    فذ  "ح ار  فذ  ؤتم   ي ارك  ح التا  بأن  ان سمي   اإلس ائالي   اإلذاع   وأفا ت 
انمنا  ، وزار  ق  قيا   األسط ل األ ا كذ أ     انسن ي، وكان قة وصل لنأ انعاصم  انبح يني  

 األحة.
 21/11/2022.نت، الجزيرة

 
 ملحوظاً  إعالم: صادرات السلحة اإلسرائيلية لسجل ارلفاعاً  .23

انسالح  بيع  صفقات  فذ  ارتفاع  لح ظ  وج    ع   انثالثاء،  لس ائالي ،  ك فت  عطيات  انقةس: 
 اإلس ائالذ نةول  ختلف . 

ةي ي  انتعاون انةفاعذ انةونذ فذ وزار  انةفاع، لن انعا  وقانت صحيف  “ آرت ” انثالثاء،  قال ع   
  30ي  واأل ني  اإلس ائالي ، حاث ارتفعت بنسب   انماضذ سّجل “رقمًا قياسيًا نحجم انصا رات انعسك  

 بانمئ ”. 
بلغت  ت اكمي   بقيم   جةية   عق    ع   اإلس ائالي   انةفاعي   انصناعات  “أعلنت  انصحيف :  وأضافت 

 ”. 2020 ليارات  والر عا   8.6،  قار   بنح  2021 ليار  والر فذ عا   11.3
علاها   لنأ  عطيات حصلت  انصحيف ،  ستنة   اوأشارت  انصا رات  وكان    اقب   نتابع     خالل 

  4ن زار  انةفاع، لنأ أ ه “حتأ سبتمب /أيل ل انماضذ أفا ت ان كان  بانم افق  علأ  ا يقل قلااًل ع   
بي   بيع،  قار    و  2020آالف عقة فذ عا     6آالف عقة  و  5،  انماضذ    400آالف  انعا   عقة فذ 

2021.” 
رئيسيان الر  سببان  “كان  ناك  لبوقانت:  اتفاقيات  انمبيعات:  انط يق تفاع حجم  انتذ  هةت   اهيم، 

فذ  وانح ب  بقلال،  عا ا   أكث      انع بذ  ند  انعانم  فذ  جةية   ع  ول  نعالقات  بل  اسي  
 أوك ا يا”. 

 22/11/2022، لندن، القدس العربي
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 حاخام يدعو لعدم االنخراط في "الجيش" ويتسبب بأشمة  .24
ج با   قائما  انص اع  زال  انةي ا  وانمؤسس   االحتالل  عقب يش  اناه  ي   انمجنةي     ني   ق ار   ج 

عتصا ن"   ني"جبل  اناه  ي   انةيني   انمةرس   رئي   انمةرعات،  ا  فع  سالح  فذ  وانمجنةات  عًا 
انحاخا  يعق ب  ا ان، لنأ  ع   طالبه نعة  اال خ اط فذ انجيش، بزعم أ ه نم يلتز  باالتفاق انمب    

  ع انحاخا ات. 
 22/11/2022، 21عربي  عقمو 

 
 االحتالل يجري مناورة للمرة الولى لحاكي  جوما كيماويا .25

تفاقم انتهةيةات األ ني  وانمخاط  انعسك ي  اإلس ائالي ، تستعة  ون  االحتالل إلج اء  ناور  قة    ع 
رض، تك ن األونأ      عها انثالثاء علأ ط ل  سار انقطار انخفيف فذ األقسا  انعل ي  وتحت األ

 أسلح  كيماوي .   ع ت كاز انحةث فذ  حط  انلنبذ فذ تل أباب، نمحاكا   ج    عا  يستخة 
أ ا  ب خب ط انم اسل انعسك ي نم قع ويال ك ف أ ه "فذ لطار استكمال تقايمات  ائات انط ارئ 

اإلس ائا األ ني   انمنظ     فإن  أباب،  تل  وسط  غ ش  ان  فذ  انخفيف  انقطار  الفتتاح  لي   واإل قاذ 
 أباب. س ف تتةرب  ساء غة انثالثاء علأ  ج    عا  علأ خط انسك  انحةية فذ تل

ن زار    انسن ي   انتةريبات  ب  ا ج  جزء     و ذ  كيميائذ،  انتعا ل  ع  ج    انتةريبات  وست مل 
انح ب، وستقا  انتةريبات فذ  قاط  ختلف  علأ ط ل ط يق انسكك انحةيةي  انخفيف ، فذ األقسا   

 وتحت األرض". انعل ي 
 21/11/2022، 21قع عربي مو 

 
 شركة غاش إسرائيلية لعتزم االستثمار بالصحراء لدعم المغرب  .26

أبةت ش ك  لس ائالي  ع  استعةا  ا نالستثمار فذ عمليات انتنقاب ع  انغاز انطبيعذ فذ انصح اء 
ف  بانمغ ب. انعا ل   لين جذ"  " ا  اة  ن  ك   انتنفادي  ان ئي   أب ،  ي سذ  لن  وقال  انطاق ،  ذ  جال 

"انصح اء"، انغاز فذ  نلتنقاب ع   ان   ؤسسته  ستعة   لنأ أن  مغ ب سيصبح  ستقبال   كزا    ا ًا 
 نلطاق  بسبب استق اره وتن ع انمصا ر انتذ يعتمة ا. 

 22/11/2022، 21قع عربي مو 
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م أولمرت  .27  ألف دوالر لعويضًا لعائلة نتنيا و 20المح مة لغر 
انصلح فذ   انا  ، بعض  قبلت  حكم   أباب،  انتذ رفعتها  تل  وانت ها   انقدف  انمطانب فذ  ع ى 

 ء سابقًا، ليه   أونم ت. عائل  رئي  ان زراء انعتاة، بنيا ا   تنيا  ، ضة رئي  ان زرا
قيمتها   غ ا    بةفع  أونم ت  طانبت  قة  عائل   تنيا    أف ا     260وكا ت  وصف  بعة ا  أنف  والر، 

غ انتع يض  ورفض االعتدار. لال أن انمحكم  ق رت، انا  ، أن يك ن  بلانعائل  بي»  ضأ  فسّاا «،  
 أنف  والر(. 20أنف شيكل ) ح   62.5

لأ انةع ى بانق ل لن »أف ا  عائل   تنيا   خضع ا نعالجات  فسي ، وندنك    جهته، رّ  أونم ت ع
وطا انحقيق   قلت  »أل نذ  قا   ي   بحماي   أ ه  لنأ  انةع ى«،   ا ًا  رفض  انس ي   يجب  بإزان   نب 
 انطبي  ع   تنيا   وزوجته سار  و جله يائا ، و طانبتهم بانخض ع نفحص  فسذ«. 

 22/11/2022الخبار، بيروت، 
 

 
 نابلس: استشهاد طفل وعدة إصابات خالل اقتحام قوات االحتالل المنطقة الشرقية  .28

انماضي ،    - ابل    انلال   ساع   تأخ       فذ  طفل،  است هة  شبان  "األيا ":  أربع   وأصاب 
ة م بص ر  ح ج ، وشاب بقنبل  ص ت فذ ان أس، وانع  ات باالختناق، خالل  بان صاص انحذ، أح

  اجهات ا ةنعت  ع ق ات االحتالل اإلس ائالذ انتذ اقتحمت انمنطق  ان  قي  نمةين   ابل ، تمهاةا  
 القتحا  انمست طنا . 

 ج  ب صاص  عا ا(  تأث ا بإصابته انح  16حا   )وأعلنت وزار  انصح  است ها  انطفل أحمة أ جة ش
وبارتقاء انطفل شحا  ، ي تفع عة  ان هةاء فذ فلسطا   ند بةاي  انعا     االحتالل انحذ فذ انقلب.

 شهاةا    قطاع غز ، وفقا نبيا ات وزار  انصح .  52شهاة، بانهم  200لنأ 
 23/11/2022، رام هللا، اليام

 
 لقلعةة والهالل عن مئذنة مسجد االقدس: االحتالل يزيل القب .29

"األيا ": أزانت سلطات االحتالل قب  و الل  ئد    سجة قلع  انقةس، انتذ يطلق علاها    -انقةس  
اناه   قلع   او ، فذ  نطق  باب انخلال بانقةس ان  قي  انمحتل  فذ لطار أعمال ته ية   ب    تق    

ت "ت  يم" فذ  االحتالل ل ها تق   بعملياسلطات  وزعمت    بها فذ انمنطق   ند  طلع انعا  انماضذ.
انمنطق  ونك  يتضح    انصفح  اإلنكت و ي  نهده انعملي  أن  ا يج ي    تغاا  جدري ني  فقط  
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انتاريخذ. انخلال  باب  ذنك  ةخل  فذ  بما  نمحيطها  أيضا  وإ ما  انقلع   سلطات    نمنطق   تفس   ونم 
ان  االحتالل أسباب لزان  قب  و الل انمئد    ا خط    قة   إلزان   أثار انمخاوف    أن تك ن  ده 

 انهالل ب كل  هائذ ضم  خط ات ته ية انمنطق . 
 23/11/2022، رام هللا، اليام

 
 2013مخط طا لتوسيع بلدات فلسطيني ة بالضفة منذ   116االحتالل يرفض  .30

لن  :  باسل  غ بذ اإلثنا ،  انصانح،  انفلسطانذ،  جةي  انمحلذ  انحكم  وزي   ت فض قال  لس ائال 
علأ   تم     116انمصا ق   انمحتل ،  انغ بي   بانضف   فلسطاني   وبلةات  ق ى  نت سيع  هيكليا  خططا 
عا    "  .2013تقةيمها  ند  فلسطا ":  "ص ت  إلذاع   حةيث  فذ  انفلسطانذ،  ان زي     116وأضاف 

م انمصا ق  بانمئ   نها أكث        ، ونم يت 80 خططا   ج  ا نةى انجا ب اإلس ائالذ،   قش  ح   
أي  خطط". عا   وأوضح    علأ  اإلس ائالذ  نلجا ب  تقةيمها  تم  "انمخططات  علأ  2013أن  بناء   ،

وأشار لنأ أن االتحا  األوروبذ    طلب    االتحا  األوروبذ، ناتمك     انعمل فذ  ده انمناطق".
واإلس اع انمخططات،  ضم   انهة ،  عمليات  ن قف  اإلس ائالذ  انجا ب  علأ  انضغط  فذ   "ي اصل 

 انمصا ق  علاها". 
 21/11/2022، 48عرب 

 
 واالحتالل يعاقب المعتقلين  .السير العيساوي يواصل اإلضراب انتصارا للشهداء السرى.. .31

انه ر:–غز    )  أش ف  انعيساوي  سا    األسا   يزال  انقةس   43ال  فذ  انعيساوي   ق ي   عا ًا(    
باست  ا  جثا ا  ان هةاء و   بانهم ان هةاء انمحتل  ي اصل لض ابه انمفت ح ع  انطعا ، نلمطانب   

فيما  االحتالل،  سج ن  فذ  ارتق ا  اندي   نمأ    األس ى  انصحافي   االحتالل  حاكم   سلطات  أجلت 
علأ قا    ف ض  فذ  استم ار ا  انمقبل،  ع  نل ه   انعالج    غ ش   ح  ا هم     بانها  األس ى،    

 وانحص ل علأ األغطي  وانمالب  ان ت ي . 
األسا انعيساوي و خل  اني       ضة   22ي  ه  االحتالل  إلج اءات  رفضا  انطعا ،  ع   اإلض اب  فذ 

جثا ا  ان هةاء األس ى، وسبق نهدا األسا  أن خاص أط ل لض اب ع  انطعا  استم  فيه نمة   
فال تزال سلطات االحتالل تف ض انعق بات ضة انكثا     األس ى، عالو  ع   لنأ ذنك    ي  ا.  280

 اإل مال انطبذ” ب كل  تعمة، ضة األس ى انم ضأ.  مارستها سياس  “
 22/11/2022، لندن، القدس العربي
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 السير شكريا الزبيدي يواجف ظروفًا قاسية في العزل االنفرادي .32
عا ًا(   48األس ى وانمح ري ، أ  ، لن األسا  زك يا انزباةي )"األيا ": قانت  ائ  شؤون    -جنا   

انعزل ي اجه ظ وف  ق ي ، حاث  ضأ علأ عزنه      خيم جنا ،  بإرا       ورفاقه       انقاسي  
وأوضحت أن   أس ى " فق انح ي " أكث     عا ،  ون حل ل جةي  إل هاء ق ارات عزنهم اال تقا ي .

باةي حانيًا  اخل عزل عسقالن بأوضاع ل سا ي   قلق ، وكان تنقل  ل ار  انسج ن تحتجز األسا  انز 
  ج ن لي ل وريم  يم وأيان ن ورا  ن، وسط تضايقات شةية  عليه. قبل ذنك با  أقسا  انعزل فذ س

وأضافت لن سلطات االحتالل تتعمة كل عة  أشه  تجةية ق ار انعزل بحق انزباةي، وذنك كجزء    
 تنتهجها سلطات االحتالل بحق أس ى  فق انح ي . اإلج اءات انعقابي  انتذ  

 22/11/2022، رام هللا، اليام
 

 اعتقاالت واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس  حملةنفذ ياالحتالل  .33
انثالثاء،   انغ بي  بما    22اعتقلت ق ات االحتالل اإلس ائالذ،  أ حاء  تف ق  فذ انضف   فلسطانيا    

وقانت  ؤسسات األس ى لن حمالت االعتقال ت كزت فذ ق ى ب قا وسل ا  و ي     فاها انقةس انمحتل .
وق هللا،  را   فذ  انحارثي   أب    عل  انسال   وق ي   فذ  ابل ،  بالط   و خيم  ط نك  ،  فذ  بلعا   ي  

جنا  فذ  وعنزا  انيا  ن  و خ وبلةتذ  عة      ،  لنأ  لضاف   وانخلال.  نحم،  بات  فذ  انةهي    يم 
 ض احذ وأحياء انمةين  انمقةس  انمحتل . 

لن  ح    انفلسطانذ،  األسا   قال  ا ي  جا به،  سجلت  ند    6    اعتقال  حان   انعا   آالف   طلع 
ق   ية  علأ  بانهم  انجاري  اإلس ائالذ،  االحتالل  و  141ات  اننا ي   طفال.  739ساة ،  وأضاف 

أصةر  انفلسط االحتالل  أن  فذ    1,829انذ  االعتقال  حاالت  أعلأ  سجلت  وقة  ل اري،  اعتقال  أ   
 حان .  2,700انقةس انمحتل  بنح  

 22/11/2022الجزيرة.نت، 
 

 بلدية بيتا لمنع بيع وشراء الراضي دون موافقتها :للمنع أي صفقات لسريب لالحتال  .34
 ابل  فذ جلستها األخا  ،  نع بيع أو ش اء األراضذ فذ  "األيا ": ق رت بلةي  باتا جن ب    - ابل   

لب ا  أي صفقات قة   نمنع  انبلةي ،  انبلة ،  ون   افق      انبلة  وانع    ش ق  جبلذ صبيح جن ب 
باتا عبة   ضذ نالحتالل اإلس ائالذ وانمست طنا .تك ن فاها شبهات تس يب األرا بلةي   وقال عض  
اتخد خالل جلس  اعتيا ي  نلمجل  انبلةي قبل أيا ، جاء نلحفاظ علأ  انسال   عال، لن "انق ار اندي  

نلحفاظ علأ   باتا  وأ انذ  انبلةي   تتخد ا  انتذ  األ وات  تقع كأحة  قة  أي تس يبات  انبلة      أراضذ 
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وشة    س يب نالحتالل أو انمست طنا "،  ؤكةا عة  ثب ت أي تس يبات حتأ اآلن.أراضاهم    انت
باتا س ف تتصةى ألي احتياالت علأ انق ار، وستبطل أي صفقات تجاري  نتلك   عال علأ أن بلةي   

 األراضذ، وستعل  عنها با عا باطل  قا   يا ووطنيا وع ائ يا، نمنع أي عمليات با ع   ب   .  
 23/11/2022، هللا ، راماليام

 
 " إسرائيلا": مصر لعيق شيارة مواطنيها لعبرية صحيفة .35

أ ا    اطناها نزيار   ون  االحتالل   انمص ي  تضع صع بات  انسلطات  زعمت أوساط لس ائالي  أن 
انتطبيع با  انقا     ورغم اتفاقي     بط يق  تتجاوز بكثا  لصةار تأشا   عا ي ،  ون ت ضيح األسباب.

أ ا    اطناها نزيار   ون  االحتالل بط يق  تجعل    فإن انسلطات انمص ي  تضع ع اقالوتل أباب،  
بحاث   عا ي ،  تأشا    لصةار  بكثا   تتجاوز  بط يق   وضعها صع بات  األ    ستحاال،    خالل 

ر ، وحتأ فذ  ده انحان   يتطلب األ      كل   اط   ص ي ي غب بزيار  لس ائال أن يقة  سببا نلزيا
انم  ني       تتم  أن  اإلطالق  علأ  انعب ي . انمؤكة  انا  "  "لس ائال  تدك  صحيف   كما  عليه،    افق  

"ع بذ ت جمته  تق ي   فذ  انصحيف   لذن  21وذك ت  علأ  انمص ي  انم اط   حصل  ن   "حتأ  أ ه   "
انم اقب  انخاص  بجهاز    بانسف  لنأ لس ائال    سلطات بال ه، فإ ه يبلغ أ ه يضع  فسه علأ قائم 

ا انم اقب ،األ    تستم   ده  وقة  ظل  ده   نمص ي،  وفذ  عةية ،  نسن ات  ن ها ات  ختلف ،  وفقا 
 انظ وف، فال عجب أن انسياح ورجال األعمال وانزوار انمص يا  ال يأت ن إلس ائال علأ اإلطالق". 

 22/11/2022، "21موقع "عربي 
 

 " التطبيع"مة الحاد كتاب مصر يالحق كت ابًا بته .36
كتاب  بي»اتحا   أفا ت  صا ر  ن طب    انقا   :  تمّهة  قة  لج اءات  اتخاذ  بصة   بأ ه       3 ص « 

ب أن   انتحقيقات  خلفي   علأ  وذنك  ب   ،  و نأ  األس ا ذ،  وعالء  زيةان،  ي سف  أعضائه؛  م 
اتها هم بي»انتطبيع  ع لس ائال«، و   فعل  حظ ر وفق ن ائح وق ارات االتحا  وجمعياته انعم  ي   

بب انمعل  وتن عت أسباب اإلحان  نلتحقاق نلكتاب انثالث . ففذ حان  األس ا ذ، كان انس  تتاني .انم
يع   لنأ »ل الئه بحةيث صحافذ إلذاع  لس ائالي «. بانما أحال زيةان بسبب لعال ه ع  »استعةا ه 

 نها  ع  إلنقاء  حاض   فذ تل أباب ب  ط   افق  اتحا  انكتاب انمص ي. فيما    ت ب    ص راً 
 انسفا  اإلس ائالذ بانقا   «. 
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انةكت ر عالء ع كتاب  ص «  »اتحا   لحان   وقال رئي   »ق ار  لّن  األوسط«،  ني»ان  ق  انها ي  بة 
انثقافذ   انضما   ث ابت  تنتهك  اتها ات  لناهم     ب أن  ا     نس ب  انتحقاق  نجن   لنأ  انثالث  

 انماضذ«. انع بذ، تم اتخاذه بانفعل فذ شه  سبتمب  )أيل ل( 
 22/11/2022، لندن، الشرق الوسط

 
 الجزائري: لبون يسعى للم الشمل الفلسطينيرئيس مجلس المة  .37

قال رئي   جل  األ   انجزائ ي صانح ق جال، اإلثنا ، لن رئي  انبال  عبة :  غز  ي   ر أب  عي   
ق جال فذ انجزائ     جاء ذنك خالل نقاء عقةه  انمجاة تب ن يسعأ    أجل “نّم ان مل انفلسطانذ”.
انسياسذ زا   جباري ، وفق  ا  قلت عنه وكان     ع وفة    ح ك  “حماس” ب ئاس  عض   كتبها

وأضاف ق جال، أن فلسطا  “تكتسذ فذ ان جةان ان سمذ وان عبذ  كا      األ باء انجزائ ي  ان سمي .
ان  خاص ”. ان مل  نم  أجل  وانمباش      “ان خصذ  تب ن  سعذ  لنأ  ق جال  واندي  ونفت  فلسطانذ 

انماضذ   األول  ت  ي   أكت ب /  انفصائل  تجسة  نتصف  كاف   ط ف  انجزائ      لعالن  بت قيع 
وانتذ   انفلسطاني ”. انجزائ   احتضنتها  انتذ  انع بي   انقم   فذ  خ جات  أيضا  تجلأ  ذنك  أن  وتابع 

 أعا ت األون ي  نم كزي  انقضي  انفلسطاني  فذ انجسم انع بذ.
 22/11/2022ن، ، لندالقدس العربي

 
 في برامجها المدرسية اإلمارات ستشرع في لدريس "الهولوكوست"   .38

لب اهيم   اتفاقات  لطار  فذ  انه ن ك ست،  ل كار  ثقاف   نمكافح   اإل ارات خط ات  هم   اتخدت  ون  
ويعمل  عهة   اقب  انسال  وانتسا ح انثقافذ    وانتذ أ ت لنأ تطبيع عالقتها  ع لس ائال.  2020نعا   
وزار  انت بي  وانتعليم فذ اإل ارات علأ  تعليم انمةرسذ اندي يت اجة  ق ه فذ لس ائال وننةن،  ع  فذ ان

وانثا  ي  االبتةائي   انمةارس  ألطفال  جةية   ب ا ج  رئي   نظم   .  تط ي   قال  انسياق،  وفذ  دا 
 (IMPACT-se  ارك س شيف، لن "ب ا ج اإل ارات بانفعل أعلأ بكثا     ب ا ج انبلةان  ،) األخ ى

تعب  ع " ال ك اهي  وال أ ها  انمنطق     حاث  انتاريخي    فذ  "انمكا    تؤكة  وأ ها  نلسا ي "،   عا ا  
وان باب   انثقاف   وزار   اإلس ائالي ،  ع  فاشيم  يا   عملت  ؤسس   كما  انع بذ".  انعانم  فذ  نلاه  ي  

ياته بانلغ  انع بي  وتط ي   اإل اراتي  علأ تط ي   ده انب ا ج. ويهةف لنأ   ارك  انكثا      حت  
وقال انمؤرخ انكبا  روب ت روزيت، "نقة كان تحةًيا تاريخًيا باننسب     .   حت يات جةية  نةول انخليج

ننا، نك   ده انتط رات انمهم  تةل علأ تغاا  شهة اه بةاي  فذ انمغ ب، انبلة اندي ُيظه  ا تماً ا  
  تزايًةا بانه ن ك ست". 



 
 
 
 

 

ص            22   5989 العدد:             11/23/2022 ربعاءل ا التاريخ: 

                                     

فذ انبال ، علذ اننعيمذ،    جا  اإل اراتاا  التفاقات لب اهيم وأحة  سؤونذ انتعليمبةوره، قال أحة انم و 
لن "االعت اف بأ  ال انه ن ك ست كان أ ً ا حا ًيا فذ  نطق  يمتلك فاها اناه   ق وً ا    انمع ف "، 
"نقة  األ مي .  بانغ  أ    انمح ق   ضحايا  ذك ى  "لحياء  أن  واشنط :  فذ  عهة  نجن   أ ا   وأضاف 

انسياسي ،   أجنةتهم  بسبب  انحقيق   انعا    ان خصيات  تستهةف أخفت  ال  انه ن ك ست  نك   أسا  
علأ  ناق     وانعلماء  انعا    ان خصيات  ت جيع  يجب  ندنك،  ككل.  اإل سا ي   بل  فحسب،  اناه   

 انه ن ك ست وحماي  اإل سان انعانمذ انقيم  ع تنحي  انخالفات انسياسي  جا با".
 22/11/2022ي، سرائيلإلا I24 Newsموقع 

 
 وافقت على مشاركة قطر بعمليات التنقيب في حقل قانا اللبناني  "إسرائيل": العبرية "كان" .39

 نحت لس ائال انض ء األخض  نقط  نلم ارك  فذ عملي  انتنقاب فذ حقل انغاز انلبنا ذ، جاء ذنك 
افي  انتذ ستعمل ع  انتنقاب بعة أن  نحت لس ائال حق انفات  بما يخص انم افق  علأ ان  ك  اإلض

وبحسب  ائ  انبث ان سمي  "كان" فإن وزار  انطاق  اإلس ائالي   ذ انتذ قا ت   انلبنا ذ.فذ حقل قا ا  
%. و   انمت قع أن تستبةل قط  30 ده انعملي ، ووافقت علأ   ارك  قط  فذ انعملي  بنسب  حتأ  

بقسم ت ارك  أن  انمفت ض  كان     انتذ  ان وسي   ت تال    ان  ك   ش ك   انتنقاب  ع  عمليات     
حانيا انخط   انقا    بانعملي   ذ انم افق  انلبنا ي ، جاء  دا  قال ع     االيطاني .    ENIي  و  انف  س

 سؤونا   طلعا  علأ انم ض ع ني"كان". انم ارك  انقط ي  فذ عملي  انتنقاب ستك ن  مكنه، رغم  
 عة  وج   عالقات رسمي  با  انبلةي .  

 22/11/2022ي، سرائيلإلا I24 News موقع
 

 مشجعون عرب يرفضون لواجد مراسلي االحتالل بالمونديال .40
صحفاا    نت اجة  رفض  حان   االجتماعذ،  انت اصل  عب    اقع  تةاونها   طاء  نقطات  أظه ت 

وتةاول   طاء، نقطات نتجمع   جعا  ع ب،   .2022لس ائالاا ، فذ تغطي  فعانيات    ةيال قط   
ته عمل تق ي   ص ر، ع  انم  ةيال، وحملهم األعال  انم اسلا  اإلس ائالاا ، خالل  حاونح ل أحة  

وأحاط انم جع ن بانم اسل، ور  وا  تافات "يال يال يال..   انفلسطاني ، وانطلب  نه  غا ر  انمكان.
ب  ". لج اء  قابال  لس ائالذ  فذ  ان سمي ،  كان  نقنا   لس ائالذ،  ف لت  حاوالت   اسل  ت  ع  كما 

ركا  فذ انم  ةيال، حاول انم اسل ذاته، لج اء نقاء  ع   جعا   وخالل نقاءات  ع انم ا  قط يا .
         انسع  ي ، نكنهم ونةى سؤانهم ع    ي  انقنا ، و ع فتهم أ ها لس ائالي ، رفض ا علأ انف ر.

  حاول  حاورتهم، انعب ي ، ن فض  ماثل    قبل شبان نبنا اا ، حا   12جا به تع ض   اسل انقنا   
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ورفض انم جع ن انلبنا ا ن، ت  ية   ته، أع ب ا ع  غضبهم    ت اجةه بانمكان.وبعة  ع فتهم جنسا 
   اسل االحتالل، كلم  لس ائال، ور وا بأ ها فلسطا  وال ي جة شذء اسمه "لس ائال".

قال: "لن كل  وأع ب أحة   اسلذ االحتالل، ع  استغ ابهم    رفض انم جعا  انع ب  حاورتهم، و 
 ني ، و ع فهم بأ فسنا، ي فض ن انحةيث".    لتقذ  عه خلف انك ا

 21/11/2022، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"المغرب يوق ع الفاق مياه مع  .41

انمياه.  -غز   تفا م جةية   ع لس ائال، فذ  جال  و قل   قع    “انقةس انع بذ”: وّقع انمغ ب  دك   
” انعب ي ، ذك ت فيه أن ش ك  7، فذ ت جم  نتق ي     ته “انقنا   “عكا” انمختص بان أن اإلس ائالذ

انمياه وانكه باء  تفا م  ذ األونأ      عها  ع ش ك   انمياه اإلس ائالي  “ يك روت”، وّقعت  دك   
انعانم االستثمار  لطار  نتةى  فذ  فذ  ةين    اكش  انمغ بي ،  انمنعقة  ناك.ان طني   وبم جب    ذ 

با  انجةية  فذ جميع  االتفاق  تعاون  ستقبلذ  لطار  انط فا   با   سيك ن  ناك  وإس ائال،  انمغ ب    
انحك      با   انم قع   االتفاقي   نت افق  انصحذ،  وانص ف  ان  ب  فذ  جاالت  ياه  انمغ ب  أ حاء 

 ط ي    ار  انمياه.ب أن ابتكار وت 2020 يسمب   22انمغ بي  و ظا تها اإلس ائالي  فذ 
 21/11/2022، لندن، القدس العربي

 
 الجامعة العربية لحذر من لصاعد االستيطان والتهويد وجرائم الفصل العنصري  .42

 عت األ ا   انعا   نجا ع  انةول انع بي ، االثنا ، لنأ »تطباق انق ارات األ مي  انخاص     را  هللا:
انمست طنا   انفلسطانذ، وانتصةي نالستيطان، وإ راج جماعات  بت فا  انحماي  انةوني  ألبناء ان عب  

انتذ ت تكب ج ائم ضة انفلسطاناا  انُعزل و متلكاتهم، علأ ق ائم اإلر اب، واتخاذ انتةابا  انقا   ي   
 ضة أعضائها«. 

وقال األ ا  انعا  انمساعة ن ؤون فلسطا  واألراضذ انع بي  انمحتل  بانجا ع ، سعاة أب  علذ، فذ  
انهج  يت االعتةاءات  تصاعة  ده  »لن  صحافذ،  وت جه ص يح  ع    قف  ينبئ  خطا      ؤش  

وانته ية  االستيطان،  وت سيع  طاق  تس يع  فذ  بنيا ا   تنيا    ب ئاس   انمقبل   اإلس ائالي   انحك    
تلك  به  تندر  و ا  انع قذ،  وانتطها   انعنص ي  وانفصل  انتمااز  ج ائم  انمزية     وارتكاب  انقس ي 

 نصعة وانمست يات كاف «. ج ائم وتةاعياتها    تهةية بانغ انخط ر  علأ اان
 21/11/2022، لندن، الشرق الوسط
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 عباس بزعم "إنكار الهولوكوست" الرئيس قضاء ألمانيا يسقط دعوى ضد .43
االنما  اال عاء  ان ئي   حم    أعل   بحق  كا ت   ف ع   شك ى  ر   االثنا ،  انا    ب نا   ن الي   ذ 

 ست وانتح يض، وانتذ يعتب  ا انقا  ن  عباس،    قبل  اشط  ؤية نالحتالل، بةع ى ا كار انه ن ك
 األنما ذ  خانف . 

ان حاة  "انهةف  أن  ان ك ى،  ر   أسباب  فذ  ع ض ش ح  األنما ذ  اال عاء  ق ر  سابق   ا  ،  وفذ 
االس ائالذ   انجيش  ي تكبها  انتذ  انج ائم  علأ  انض ء  تسليط  تحقيقه     عباس  ان ئي   ارا   اندي 

تانذ ق ر اال عاء بعة  وج   اساس قا   ذ نل ك ى، وال ي جة وانظلم اندي يتع ض انيه شعبه"، وبان
ا ذ  خانف   اي  نال علأ انتح يض علأ انك اهي  انتذ ا عتها ان ك ى، و    ا يعتب ه انقا  ن االنم

 جنائي . 
 21/11/2022، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ة الفلسطينية لقرير: واشنطن لقرر رفع مستوى العالقات مع السلط .44

ق رت ل ار  ان ئي  األ ا كذ، ج  با ي ، تعاا  انةبل  اسذ األ ا كذ،  ا ي عم و،  بع ثا خاصا  
انمست ى فذ   اإلس ائالذ،  قال ع   سؤونا  رفيعذ  "وانال"  أفا    قع  بحسب  ا  انفلسطانذ،  نل أن 

  غ س، انثالثاء،  بيض أخط  انك وزار  انخارجي  األ ا كي ،  ساء انثالثاء؛ وأفا  انتق ي  بأن انبات األ 
تح ك  فذ  انفلسطاني ،  وانسلط   واشنط   با   انعالقات  لنأ رفع  ست ى  يهةف  اندي  انتعاا   ب أن 

 "يظه  انقلق انكبا  فذ واشنط "    تة  ر األوضاع األ ني  فذ انضف  انغ بي  انمحتل . 
انخارجي وزي   انا    نصب  ائب  ساعة  حتأ  شغل  اندي  عم و،  األ ا كوسيك ن  نل ؤون    ذ 

وان عب  انفلسطاني   "انسلط   انمتحة   ع  ان اليات  عالقات  ع   واإلس ائالي ،  سؤوال  انفلسطاني  
انفلسطانذ"، بحسب انتق ي  اندي أشار لنأ أن انخط   األ ا كي  ت  ذ لنأ "االرتقاء بانعالقات با  

ي  فذ انقةس انمحتل   ند   األ ا ك ان اليات انمتحة  وانفلسطاناا "، فذ ظل   اصل  لغالق انقنصلي
 . 2019عا  

ونفت انتق ي  لنأ أن  ده  ذ انم   األونأ انتذ تعا  فاها ان اليات انمتحة   بع ًثا خاًصا فذ وزار   
 انخارجي  األ ا كي ، يتعا ل ب كل خاص وحص ي  ع انجا ب انفلسطانذ.  

 22/11/2022، 48عرب 
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 ع عليها" وليست محتلةحاكم فلوريدا: الضفة الغربية "متناش  .45
وكاالت: قال حاكم والي  فل ريةا األ ا كي ، رون  ي سا تي ، لن انضف  انغ بي  نيست    -واشنط   

 ا يتعارض  ع انم قف انسياسذ األ ا كذ    أرضا  حتل     قبل لس ائال، نكنها " حل  زاع"، و  
 ط يل األ ة.

ن ت ا ب  يناف   أن  انمت قع  اندي     سا تي ،  انجمه ريا   وأضاف  ي  ت شيح  علأ  لحص ل 
 ، "انضف  انغ بي  نيست أرضا  حتل ، وال يهمنذ  ا تق نه وزار  انخارجي ". 2024ال تخابات ان ئاس  

تحةث  ي سا تي  ع  "أكب   هم  تجاري  نفل ريةا علأ  وفذ  ؤتم  "انتحانف اناه  ي انجمه ري"،  
ى ان الي  ينظم ن  ناسبات عا   فذ يه  ا اإلطالق"، قائال، "كنا أول  سؤونا   نتخبا  علأ  ست  

 وانسا   "،  ستخة ا األسماء انت راتي  نلضف  انغ بي ، كما يفضلها اإلس ائالا ن انيمانا ن.
" ح   ف انحض ر،  تصفاق  وسط  انسنا      وأضاف  آالف  أن  ده  ذ  انتاريخ.  ح   علم  هم 

رجي . ل ها نيست أراضذ  حتل . ل ها أرض االتصال بان عب اناه  ي.. ال يهمنذ  ا تق نه وزار  انخا
  تنازع علاها". 

 23/11/2022اليام، رام هللا، 
 

 بين اليهود المري يين "إسرائيل"نيا و لوسع االنقسام حول "نيويورك لايمز": عودة نت .46
اناه     تايمز تق ي ًا بعن ان "ع     تنيا   ت سع اال قسا  ح ل لس ائال با      ت صحيف   ا ي رك 

  يكاا "، أشارت فيه لنأ أن انحاخا  راشال تيم       ب وكلا  نطانما اعتزت بإس ائال كمالذ األ
ا   ب الي  سا س   حاث يمك  نلاه   انتطلع لنأ أسمأ ُ ُثلهم، ونكنها ُصة ت بعة ف ز بنيا ا   تا ي

 ك ئي  نل زراء بمساعة  حزبا     انيما  انمتط ف  دا ان ه .
"أخب   انتق ي   لن هيم فذ بارك ويق ل  باث  انمصلا  فذ قةاس انسبت فذ  جمع  انحاخا  تيم     ت 

فذ   اإلطالق  يماني  علأ  واألشة  عنص ي   األكث   انقيا    "جلبت  اإلس ائالي   اال تخابات  بأن  سل ب 
ال". وأضافت أ ه "ب كل  وري، يهيم    ع    انجن ن االستبةا ي وانق  ذ وانفاشذ علأ انعةية  لس ائ

انبلةان انيماني         بانسياسات  اإلس ائالي   اال تخابات  واحة"، حاث ربطت  تائج  آن  فذ  انعانم  فذ 
 انمتط ف  فذ ان اليات انمتحة  وإيطانيا وانمج .

 21/11/2022، القدس، القدس
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 نتنيا و وآبي أحمد يبحثان لعميق العالقات الثنائية  .47
انا   انثالثاء،  ع رئي  ان زراء اإلثا بذ،  بحث رئي  انحك    اإلس ائالي  انمكلف، بنيا ا   تنيا  ،  

 آبذ أحمة، "تعماق انعالقات" با  تل أباب أ ي  أبابا. 
تهنئ   تنيا   بف زه فذ اال تخابات انتذ أج يت  طلع  جاء ذنك فذ اتصال  اتفذ أج اه آبذ أحمة ن

 فذ انكنيست. 120 قعةا    أصل  64ان ه  انجاري، وحصل فاها  عسك   تنيا   علأ 
 22/11/2022، 48 عرب

 
 لخيرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية المساعي الجزائرية الثني على  السفيرة المري ية .48

انجزائ ي   انمساعذ  تحاذ  بال  ا  بأن  أوبا ،  لنازاباث   ر  انجزائ ،  فذ  األ  يكي   انسفا    أفا ت 
ي  نحل قضي  انصح اء انغ بي ،  ألخا   نت حاة انفصائل انفلسطاني ، وقانت ل ها تتقاسم ان ؤي  انجزائ  ا

 عب  اعتما  انحل انسياسذ تحت  ظل  األ م انمتحة .
ت حاة   علأ  وعملها  سعاها  علأ  انجزائ   تحاذ  أ ها  صحافي ،  فذ  ةو   أوبا ،  انسفا    وأوضحت 

انجز  “لعالن  خالل  األول/أكت ب   انفصائل”،     ت  ي   شه   انفلسطاني   انفصائل  با   انم قع  ائ ” 
  ا   لنأ  “انةور انمح ري” اندي تلعبه انجزائ  فذ تحقاق األ   واالستق ار بانمنطق . انماضذ،  

 22/11/2022العربي، لندن،  دسالق
 

 مطالب لشرطة لندن باعتقال المسؤول اإلسرائيلي السابق مريدور   .49
اسذ  حثت  جم عتان فلسطاناتان نحق ق اإل سان، ش ط  انعاصم  انب يطا ي  ننةن، علأ اعتقال انسي

 اإلس ائالذ انبارز فذ حزب انليك  ، وانمسؤول انسابق،  ان   يةور. 
اتحا    أ ا   نلحةيث  انمقبل،  األربعاء  انب يطا ي    يةور  كا ب يةج  تستضيف جا ع   أن  انمق ر     

 رفض واسع     جم عات طالبي  الستقبانه. انطالب  ناك، وسط 
انمملك  انمتحة ، و  كز انحق فذ را  هللا بفلسطا ،  وقال انم كز انةونذ نلعةان  نلفلسطاناا ، و ق ه  

ل ه يجب علأ وحة  ج ائم انح ب فذ ب يطا يا انتحقاق  ع   يةور بم جب ان الي  انقضائي  انعانمي ،  
ارتكبت خالل وج    انتذ شغلها فذ  ون     بتهم ج ائم ح ب  انقيا ي   انمناصب    يةور فذ  ختلف 

 االحتالل اإلس ائالذ. 
 22/11/2022، 21موقع عربي 
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 مليار دوالر   50لقرير أممي: قيود االحتالل في الضفة الغربية كلفت الفلسطينيين  .50
م انمتحة  نلتجار  وانتنمي  )األو كتا ( بأن ان عب انفلسطانذ  فع تكلف   أفا  أحةث تق ي  نمؤتم  األ 
بنح    تقةر  با ظ   با  عا ذ    50ت اكمي   انقا  2020و  2000 ليار  والر  انتذ  ، بسبب    اإلضافي  

 ف ضتها لس ائال فذ انجزء    انمنطق  انمسما  "ج"    انضف  انغ بي  انمتاح نلتنمي  انفلسطاني . 
انت االقتصا ي   ويقةر  "انتكلف   عن ان  يحمل  واندي  انمتحة ،  نأل م  انعا    انجمعي   لنأ  انمقة   ق ي  

اإل  انقا    حصال   انفلسطانذ:  ان عب  علأ  اإلس ائالذ  "ج"،  نالحتالل  انمنطق   فذ  -2000ضافي  
  ليار  والر سن ًيا. 2.5"، تكلف  انقا   اإلضافي  بنح  2020

انت اكمي  انتكلف   أن  لنأ  عا ذ    وي ا   انمحلذ    2020و   2000با   انناتج  أضعاف  ثالث   تعا ل 
ضعف انناتج انمحلذ اإلجمانذ انفلسطانذ    2.5، وأكث      2020اإلجمانذ نلضف  انغ بي  فذ عا   

 انعا   فسه.  فذ
ح انذ   "ج"  انمنطق   االحتالل  60وت كل  سلطات  علاها  وتسيط   انمحتل ،  انغ بي   انضف       %

 يع انمست طنات اإلس ائالي . اإلس ائالذ، وتضم جم 
%    انمنطق  انمسما  "ج"  اخل "حةو " انمست طنات،  ا يجعل ذنك 70طات االحتالل  وتضم سل

انتنمي  انفلسطاني ، علأ ان غم    أن انمنطق  "ج"  ذ انجزء    انجزء    انمنطق  "ج"  حظ ًرا علأ 
وانم ار    انخصب   انزراعي   األراضذ  األكب      انجزء  ونةيها  انغ بي   نلضف   وانمت اصل  األكب  

 بيعي  انقيم . انط
%(  قاًةا ب ة . 30وفذ غض ن ذنك،  ا يزال وص ل انفلسطاناا  لنأ  ا تبقأ    انمنطق  "ج" )

ق ي  األث  االقتصا ي نلقا   اإلضافي  علأ األ  ط  االقتصا ي  فذ  دا انجزء    انمنطق   ويقيم انت
 "ج".

االح سلطات  ف ضتها  انتذ  انقا    بأن  جم ع      انتق ي   األ  ط   ويفاة  تقااة  لنأ  أ ت  تالل 
ف ض  ت مل  و ذ  و"ج"،  و"ب"  "أ"  انمسما   انمناطق  فذ  وانبضائع  األشخاص  وح ك   االقتصا ي  

با وق اطي  وح اجز حظ تكن ن جيا و ةخالت  عان  و ظا  تصاريح صار  وض ابط    علأ استا ا  
  ي. و قاط عسك ي  وب ابات وس ات  ت ابي ، باإلضاف  لنأ جةار انفصل انعنص

االقتصا ي    األ  ط   علأ  لضافي   قا ً ا  لس ائال  تف ض  انمست طنات،  ت سيع  نتسهال  ويضيف: 
"، باإلضاف  لنأ انقا   انمف وض  فذ انمنطقتا  "أ" و"ب". و تيج  ندنك، انفلسطاني  فذ انمنطق  "ج
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ا   ما %    انمنطق  "ج" خارج "حةو " انمست طنات أقل بكث30ن حظت األ  ط  االقتصا ي  فذ  
 كا ت عليه فذ  نطقتذ "أ" و"ب".

بنح    انقا   اإلضافي   تكلف   ده  انتق ي   اإلجمانذ 25ويقةر  انمحلذ  انناتج  انغ بي .    %     نلضف  
%    انمنطق  )ج(  30بمعنأ آخ ، لذا كان  ست ى انقا   انمف وض  علأ انتنمي  انفلسطاني  فذ  

انمطبق   انفلسطاني      فسه  نلتنمي   انضف   انمتاح   اقتصا   حجم  فإن  و)ب(،  )أ(  انمنطقتا   فذ 
 انغ بي  سيك ن أكب  بكثا   ما    عليه اآلن. 

 22/11/2022، الفلسطينية )وفا(وكالة النباء والمعلومات 
 

 ... الوحدة الوطنية: نكون أو ال نكون بعد صعود الكهانية .51
  ا ذ انمص ي 
 ضأ أكث     شه  علأ "لعالن انجزائ " وأسابيع عة  علأ قم  نم ان مل انع بي ، ونم يتم ان  وع  

انفلسطاني . وال    فذ تطباق  ا جاء فيه، بما فذ ذنك ت كال نجن  جزائ ي  ع بي  ن عاي  انمصانح  
و  سأ   األحمة  عزا   با   انع ضذ  با وت  نقاء  ان غم     علأ  سيّفعل  انملف  أن  دا  أب   يبةو 

ان ئي    أطلقها  انتذ  اال قسا   وإ هاء  ان طني   ان حة   ح ل  انعا    اإليجابي   وانتص يحات    زوق، 
ئالي  انتذ ستحمل   حم   عباس وقا      ح كتذ فتح وحماس، حتأ بعة  تائج اال تخابات اإلس ا 

الها    خالل أحزاًبا  تط ف  وفاشي  لنأ سة  انحكم ال تخفذ ب  ا جها، بل أظه ت أ يابها قبل ت ك
بؤر    وستا   خم   ش عن   تضم   اندي  غفا ،  ب   ليتمار  بنيا ا   تنيا    ع  عقةه  اندي  االتفاق 

أونأ علأ ط يق ش عن     استيطا ي  غا  ش عي  خالل ستا  ي ً ا    ت كال انحك   ، ب صفه خط  
اال  لعا    فذ  اننظ   وإعا    جةية ،  بؤر  إلقا    يمهة  كاف ؛  ا  االستيطا ي   بعض انبؤر   ت ار    

انمست طنات فذ  نطق  جنا  شمال انضف ، و   خالل  ج   انمست طنا  بأعةا  كبا   ي   انسبت  
، فضاًل ع  اقتحا  ع  ات H2أو  H1انماضذ علأ األحياء انسكني  فذ انخلال، س اء  اخل  نطق  

 اآلالف انح   اإلب اهيمذ    أجل انصال  فيه.
ر   عذ كبا  يست جب رً ا فلسطانًيا بمست اه، وعلأ خط رته يمك   صع   انكها ي  فذ لس ائال تط  

انمتط ف   وجهها  وظه ر  لس ائال  ع   انزائف   انةيمق اطي   ع   انقناع  إلزان   ف ية   ف ص   يقة   أن 
شذ، وإخ اجها     ا ي انةول انةيمق اطي ، وني  انمطل ب أقل    انمسارع  لنأ وانعنص ي وانفا

نخط  ان ج  ي، فهذ أصبحت  سأن   ك ن أو ال  ك ن، فت كال حك     ان حة  فذ   اجه   دا ا
انفلسطانذ. فحك     انب  ي  ان ج    ذنك  بما فذ  انفلسطاناا  جميًعا،  انفاشا ن يهة   يسيط  علاها 
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وال   تنيا   ستك   انعسك ي،  انعةوان  وتصعاة  انعنص ي  وانفصل  وانتهجا   وانته ية  انضم  ن حك    
 طانا ن  تف قا  و   ذ ا . يمك  أن ي اجهها انفلس

وب  ا جها،   انحك     إلسقاط  ده  انت ّحة  بة     ال  األقل  فعلأ  انكا ل   تعدر ،  ان حة   كا ت  وإذا 
 علأ قائم  اإلر اب. وإ راج انحزب أو األحزاب انفاشي  انم ارك  فاها

ياء  ا يسمأ  و ا يةفع  ح   دا االتجاه أن ت كال  ده انحك    أسقط حتأ لشعار آخ  أي أ ل بإح 
"عملي  انسال "، واستئناف انمفاوضات    أجل انت صل لنأ "حل انةونتا "، فانجاري علأ األرض  

نفصل انعنص ي انتذ ال تعت ف  وعلأ قة  وساق لقا   "لس ائال انكب ى"؛ أي انةون  ان احة ،  ون  ا
ات، كل تجمع  نها يحكم  بان عب انفلسطانذ وال بحق قه ان طني ، وتتعا ل  عه ب صفه أف اً ا وجماع

 بنظا  خاص به. 
فبعة ضم انقةس ان  قي  يتم انتعا ل  عها ب صفها جزًءا    " ون  لس ائال"، ونك  سكا ها  قيم ن  

انغ بي  انضف   وبقي   تحكم    ونيس ا   اطنا ،  األوصال  لنأ  عازل  قطع   وش ذ تها  تقطيعها  تم 
انعس اال فصال  فتم  غز   قطاع  أ ا  خالل بأ ظم   ختلف .  فيه،     انتحكم  استم ار  عنه  ع  ك ي 

  اصل  انحصار وإحكا ه، وش  انعةوان انعسك ي عليه كلما تطلب األ  . وأ ا شعبنا فذ انةاخل 
ن يختار ان الء أو انتهجا ، بما فذ ذنك سحب حقه فذ فف ضت عليه   اطن   نق ص ، و   عليه أ

نلةون والءه  يثبت  نم  لذا  اال تخابات  فذ  أصبحت  االشت اك  انتذ  االستيطا ي   االستعماري   اناه  ي     
انةائم  بانكا ل  ظاً ا نلفصل انعنص ي، ويستخة  اإلحالل وانمصا ر  وانتهجا  واالحتالل انعسك ي 

    انةون  اناه  ي . نف ض بقاء وتعماق أسباب وج
 المخرج حل الرشمة الشاملة بالتزامن والتواشي 

انفلسطاني  ع ان طني   ان حة   بانتزا    تق    تطّبق  انتذ  ان ا ل   ان ز    علأ حل  االتفاق  أساس  لأ 
وانت ازي، و ذ نيست  ج   ق ار، بل عملي  تاريخي  ال بة    ت فا   تطلباتها  ة اًكا وراء  ة اك، 

خط  . و فتاح  دا انحل وإ جاز ان حة  يتمثل فذ االتفاق علأ ب  ا ج سياسذ و ضانذ  وخط   وراء  
  - اسم انم ت ك ، وأشكال انعمل انسياسذ وانكفاحذ، وإذا تم بل ر   دا انب  ا ج  يجّسة األ ةاف وانق

انفلسطانذ   فسيك ن    انسهل    -ويمك  االتفاق عليه؛ ألن انخط  انزاحف وانمتصاعة يهة  انكل 
 لتضمن ثالثة أركان: تح كل أب اب ان حة  انمغلق ،    خالل حل ان ز   ان ا ل ، انتذ ف

  وع ان طنذ انجا ع، اندي يحة  األ ةاف وانحق ق األساسي  نل عب انفلسطانذ أينما  لحياء انم  أواًل:
وأخد  انتاريخي ،  وان واي   وان عب  واألرض  انقضي   وحة   أساس  وعلأ  تحقيقها،  وكيفي   ت اجة، 
انظ وف انخاص  نكل تجمع فلسطانذ بانحسبان، بما فذ ذنك االتفاق علأ أشكال انعمل انسياسذ 

علأ رأسها انمقاو  ، انتذ   جعاتها االنتزا  بإست اتيجي  واحة  تخضع نلقيا   انم ت ك .  واننضانذ، و 
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باتجا ات  ت انجه    يستنزف  فهدا  يقاو ،  أن  وآخ   يفاوض  أن  ف يق  يختار  أن  يمك   عاكس ، فال 
ويع   بانض ر علأ انقضي  انفلسطاني ، فال بة    خض ع كل شذء نلمصلح  ان طني  انعليا؛ حاث 

واأل ةاف  تك انغايات  نتحقاق  أساناب  واننضال  انعمل  أشكال  و ختلف  وانمقاو    انمفاوضات   ن 
 . يات بحة ذاتها وال أصناً ا  قةس انفلسطاني  ونيست غا

الثاني: انم  الركن  بناء  أساس  لعا    علأ  واالجتماعذ،  انسياسذ  انطيف  أن ان  نتضم  ختلف  نظم  
وت كال  وانكا ل ،  انحقيقي   ان  اك   وبانت افق    بةأ  أ ك ،  حاثما  باال تخابات  جةية  وطنذ   جل  

علأ أساس  عايا  وطني  و هني  يتفق علاها بعاًةا ع     -حاثما يتعدر لج اء اال تخابات    -ان طنذ  
ضاف  لنأ ت كال  ائ  قيا ي  ا تقاني  نمة  ال تزية علأ عا  كا ل لنأ حا  انمحاصص  انفصائلي ، ل

 لج اء اال تخابات.
تغاا  انسلط  نكذ تتناسب  ع ان ضع انجةية، و ا يقتضيه ذنك    ت كال حك       لثالث:الركن ا

انتذ انمتحة   األ م  وق ارات  انةونذ  بانقا  ن  وتتسلح  ان طني ،  بانحق ق  تلتز   وطني   تستجاب    وحة  
يلز   انفلسطاني ، وتنطلق    اختالف انظ وف با  انضف  وانقطاع، وتحّض  األج اء و ا  نلحق ق 

ج اء اال تخابات علأ أساس انتعا ل  عها ب صفها أ ا   ضاني  يتم انكفاح نف ضها علأ االحتالل،  إل
أوسل  باننسب     وال تصب فذ  ج ى تك ي  اتفاق أوسل     خالل لج اء اال تخابات وفق ب وت ك ل

ا فذ   اكز  اال تخابات  حص   خالل  علاها     اإلس ائالي   انسيا    يك س  اندي  انقةس،  نب ية  لنأ 
نلم اقبا    وال  انم شح   نلق ائم  وال  مثلا   انم كزي   اال تخابات  نجن   ت اجة  اإلس ائالي      ون 

ذ سياق انتخلذ ع  ش وط  انمحلاا  واألجا ب، وتحةية سقف أعلأ نم  يحق نهم االقت اع، وكدنك ف
  فذ أوك ا يا بعة انلجن  ان باعي ، خص ًصا بعة أن  اتت ان باعي  تحت جنازي  انةبابات انمتحارب

اتفاق   علأ  انمت تب   انفلسطاني   االنتزا ات  وانتخلذ ع   عةية ،  بسن ات  ذنك  قبل  س ي ًيا  أن  اتت 
 ارات اإلجماع ان طنذ.أوسل  تطبيًقا نق ارات انمجلَسْا  ان طنذ وانم كزي، وق  

 معوقات في وجف حل الرشمة الشاملة
وانالعبا االحتالل  لّن  أواًل،  قائل،  يق ل  ن  قة  انمتحة ،  ان اليات  خص ًصا  وانةوناا ،  اإلقليماا     

يسمح ا نهده ان ز   بأن ت ى انن ر، و دا صحيح؛  ا يجعل تطبيقها  سأن   ضاني  تحتاج لنأ وقت 
رض و  ازي  انق ى؛ األ   اندي يجعل انساناري  ات انمتعة    فت ح ، بما  وتغاا  انحقائق علأ األ

ء اال تخابات، وبانتانذ يتحمل اإلطار انقيا ي انمؤقت فذ  ده انحان  فذ ذنك عة  انقةر  علأ لج ا
 انمسؤوني ، وتك ن انحك    أ ا     أ واته لنأ حا  لج اء اال تخابات. 

قائم  انسياسي  واالقتصا ي  واالجتماعي  وانثقافي  واأل ني  انتذ تجدرت وقة يق ل، ثا ًيا، لن انبني  ان 
عاً ا علأ اال قسا ، و ا رافقها    أخطاء وخطايا،    15ل، وأكث      بعة ع  ات انسنا     االحتال
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لضاف  لنأ وج   جماعات  صانح اال قسا  واال هزا ؛ ال ت افق علأ  دا انحل، وستقاو ه  فاًعا ع   
تحقيقها  سأن   وج   ا   يجعل  أيًضا؛  ا  صحيح  و دا  ووظائفها،  و كاسبها  و ف ذ ا  و صانحها 

ُتنتزع وتف ض   انةاخلي ، وع  شق انط يق نالقتتال  ضاني   وال ُتستجةى بعاًةا ع  ت تا  األوضاع 
انم ارك    أساس  علأ  تغاا   فانهةف  وانمصطنع ،  ان  مي   انبةائل  وخلق  فلسطاني   أ لي   ونح ب 

 بةائل.  وني  خلق
نلنظا    واإلصالح  وانتجةية  وانملّح  انض وري  انتغاا   أجل  انكفاح     خالل  ذنك     ويتحقق 

انجةية  انفلس انحقائق  ض ء  فذ  ان طني   انح ك   بناء  لعا    ي مل  بما  بمختلف  ك  اته،  طانذ 
طلب ت كال  وانخب ات انمستفا   بعة أكث     ق ن علأ    ء  ا يسمأ "انمسيأن  انفلسطاني ". و دا يت

أط  نلتنساق وانعمل انم ت ك بهةف لحةاث انضغط انسياسذ وان عبذ انمت اكم لنأ حا  ان ص ل 
نأ نحظ  انتغاا  ان ا ل ، وقة يتطلب ذنك تكتالت تضم ق ى وجماعات  تعة   و ستقلا  وص اًل  ل

ان طنذ علأ أساس ش اك  كا ل  وإقا لنأ اإل قاذ      ظا   لنأ ت كال جبه  وطني  ع يض  تسعأ 
 سياسذ وطنذ و يمق اطذ. 

تخف لنأ  انسعذ  تتضم   عة ،  و ست يات  بم احل  انعملي   تم   ده  أن  اال قسا   ويمك   آثار  يف 
وتبعاته، و نع تعميقه،    خالل لبقاء قن ات انح ار، ووقف انتح يض وانحمالت انمتبا ن  وانتخ ي   

ان أشكال  كل  وإقا    انثق   جس ر  و ّة  واإلقصاء،  با   وانتكفا   وانتكا ل  انم ت ك  وانعمل  تنساق 
أ  لنأ  أسفل  أساًسا     وانعمل  انفلسطاني ،  وانتجمعات  انق ى  بانعك ،  ختلف  أقل  وب كل  علأ 

نجان   ت كال  لنأ  لضاف   االحتالل،  بمقاو    يتعلق  فيما  انماةا ي ، خص ًصا  ان حة   علأ  وانت كاز 
ق انمهم   وانمع ض  نلعةوان وانمصا ر   وأط  وقيا ات  حلي  نتنظيم انصم  ، ال سيما فذ انمناط

ان ط ان ج    ع   ختلف  ق  ات  ان عبذ  وانةفاع  وانضم،  فذ وانته ية  نل حة   وتقةيم  ماذج  نذ، 
  ختلف انمجاالت، خص ًصا اننقابي  وانثقافي . 
 ليس  ناك شيء مستحيل إذا لوف رت اإلرادة 

اًل، واألفضل أن  بةأ باال تخابات وفًقا  قة يق ل قائل لن تحقاق  دا األ   صعٌب لن نم يك   ستحا
حك    كما ي ى ف يق ثانث،  اسًيا أو  تناسًيا  نلبعض، أو بمنظم  انتح ي  وفًقا آلخ ي ، أو بت كال  

أن  دا كله قة ُجّ ب وَفِ ل؛ ألن انق ى انمهيمن  وانالعبا  انمؤث ي  ي فض  ه، وإعا   ل تاجه ستؤ ي  
فاال تخابا اننتيج   فسها،  تحت  لنأ  لج اؤ ا  يمك   وال  ذاتها،  بحة  وال  ةًفا  نيست عصا سح ي   ت 

اًةا ع  أوسل  وانتزا اته وتك ن ح   و زيه  وُتحت    تائجها لن نم  االحتالل وفذ ظل اال قسا ، وبع
تك  ضم  حل ان ز   ان ا ل  انمت ابط  انتذ فذ ج    ا تهةف لنأ انتح ر    أوسل . وكدنك فإن 

انتح ي  وضم ح ك  حماس لناها ال يمك  أن تتم؛ ك ن ان ئي  و"فتح ي فض  ها  لعا   بناء  نظم   
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  انسلط  وت حاة  ؤسساتها، بما فذ ذنك ل هاء سيط   ح ك  حماس اال ف ا ي       ون ربطها بتغاا
علأ قطاع غز ،  قابل ش اكتها انكا ل  فذ انسلط  وانمنظم . كما أن ت كال حك    وحة ا ال يمك  

ه "حماس"؛ ك  ه يهةف لنأ استعا   قطاع غز  تحت  ظل  انسلط  فذ انضف      ون  أن تقبل ب
  قابل. 

األشكال    باختصار: وإنأ  ضال  تعة   لنأ وقت ط يل  وبحاج   ان ا ل  صعٌب،  ان ز     عم، حل 
نلنجاح   جةي   ف ص   يملك  ونكنه  لس ائال، ووص ل    -نتحقيقه،  فذ  انكها ي   بعة صع    خص ًصا 

ا انمقاو   لست اتيجي   وإست اتيجي   اآلن  انتذ  عي ها  انكارث   وإنأ  ط يق  سةو   لنأ  نمفاوضات 
األحا انتعطال  انمسلح   لنأ  فهل   - ي   وانصب ،  انالز    واإلرا    وانخط   وان ؤي   ان عذ  ت ف   لذا 

يج ؤ انفلسطانا ن علأ اعتما ه، خص ًصا أن  عظمهم أصحاب  صلح  بحص نه، فال حل غا ه نه  
 اح؟ ف ص  نلنج

 22/11/2022مركز مسارات، رام هللا، 
 

 ولكن..!!مونديال قطر: خيبة أمل اإلسرائيليين،  .52
 أش ف انعج  ذ 
 جاح  ون  قط  فذ تنظيم انم  ةيال بهده انص ر  انمحكم  وغا  انمسب ق  أذ ل انجميع. وحتأ ن   

نم، بفارق كبا  جةًا  ليار  والر، وكان األكث  تكلف  علأ  ست ى انعا  220أن قط  قة أ فقت ح انذ  
. صحيح أن اإلي ا ات  2014والر عا    ليار     15 ع ان قم األكب  اندي احتفظت فيه انب ازيل و    

ربما     9  -8انمت قع       االقتصا ي  انمست ى  علأ  قط   ستحصة ا  انتذ  انفائة   ونك    ليارات، 
  فذ ان  ارع وانجس ر وانفنا ق تك ن كبا   علأ انمةى انبعاة، خاص  وأن االستثمار فذ انبني  انتحتي

وانمن آ انجةية   وانمةين   وانمطار  انمت و  قط   وخط ط  خط   فذ  يقع  كبا   قسم  فذ  ان ياضي   ت 
 ليارات  والر ربما   8. وانمالعب انفائض  ع  انحاج  انقط ي  وانتذ كا ت كلف  ل  ائها ح انذ 2030

روبا وغا  ا. وكل  حاوالت انت  يش علأ  تستخة  الحقًا فذ استضاف  بط الت  وني  كنهائذ كأس أو 
اإل سان بخ ق حق ق  قط   باتها   وبةأ    انم  ةيال  تنجح،  نم  وس ا ا  ان افةي   انعمال  وخاص  حق ق 

 انم  ةيال بص ر   ثا   جةًا نال طباع. 
وباننسب  إلس ائال، كا ت  ناك ت قعات كبا      انم  ةيال بتعزيز انتطبيع  ع انعانم انع بذ خاص   

ب  غ ري ن  انسماح نلم جعا  اإلس ائالاا  بانسف  لنأ قط  واستخةا  رحالت  باش       طار    بعة 
انطائ     تدك    تفاصال  فيه  يدك   بتعبئ  طلب  يق    أن  لس ائالذ  كل  يطلب     وكان  انةوح .  لنأ 

انذ وحجز انفنةق وحجز تدك   نمبارا  واحة  علأ األقل نيحصل علأ فازا. وكا ت انت قعات بسف  ح  
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، علأ ان غم    أن  أنف لس ائالذ نحض ر انمباريات وانفعانيات انمختلف . و دا يحةث ألول      20
نغا  م   تداك   العب  واستخة  ا حج زات  انتسجال  علأ  ظا   تحايل ا  اإلس ائالاا   كبا ًا     عة ًا 

سلطات اإلس ائالي   ألكث         حتأ يتفا وا  فع انتداك ، فبعضهم غا   عنذ بانمباريات. ونك  ان
فعةا ع  انخ ف    قيا  لي ان    وجهت تحدي ات وتعليمات نلمساف ي  حتأ ال يك   ا ع ض  نألذى.

باستهةافهم فذ قط ، كا ت  ناك خ ي     انع ب انمعارضا  نلتطبيع. فم  انتعليمات انتذ صةرت  
بي  فذ األ اك  انعا  ، حتأ  نهم عة  رفع األعال  االس ائالي  فذ انمالعب وعة  انتحةث بانلغ  انع  

ئال    فتح صفح  جةية  فذ انعالق   ع أ ه قة طلب  نهم عة  ش ب انكح ل. و ا تصب  نه اس ا
 قط     جا ب وانحص ل علأ انقب ل وانت حاب فذ انعانم انع بذ    جا ب آخ . 

وا بل  بهم،  انت حاب  وعة   ن ج   م  انجما ا   قب ل  عة   فذ  كا ت  اإلس ائالاا   إلكثار     خاب  
انفلسطاني األعال   وقة كان رفع  انفلسطانذ.  نل عب  انتأياة    الفتًا بص ر  خاص      اإلع اب ع  

وانمقاطع   بان فض  اإلس ائالي   اإلعال   وسائل  ق بلت  وقة  أجا ب.  وحتأ  وع ب  قط يا     اطنا  
  م بان حال.  تحةث ع  تنظيم   جعا  فلسطاناا  احتجاجًا ضة م وطانب  13حتأ أن   اسل انقنا   

با  ان أي انعا  انع بذ ان افض وان اضح أن  ناك ف قًا شاسعًا با  انتطبيع اندي تفعله انحك  ات و 
ينس ن   اإلس ائالاا   أن  ويبةو  انفلسطانذ.  بان عب  وتنكل  احتالل  طانما  ذ  ون   لس ائال  نقب ل 

وا انا  ي   انقتل  عمليات  ع   تتحةث  انتذ  انا  ي   االخباري   و ة   انتقاري   واالعتقاالت  الجتياحات 
وانب األراضذ  و صا ر   انمست طنا   واعتةاءات  ان عب انبا ت  تستهةف  انتذ  االستيطا ذ  ناء 

 انفلسطانذ، وانتذ بةون شك تؤث  فذ ت جهات انم اطنا  انع ب    انمحيط لنأ انخليج. 
لس ائال اقليميًا و ونيًا    وبةون شك تؤث   تيج  اال تخابات اإلس ائالي  األخا   علأ انم قف انعا    

انثانث  فذ انكنيست و    ك  ات انحك      انةيني  نيصبح انكتل    -خاص  بعة ف ز تيار انصها  ي  
انقا    األساسي . وأصحاب  دا انتيار، و اعمهم ان ئي  بنيا ا   تنيا   انمكلف ب ئاس  انحك   ، 

ع ن لنأ ضم أجزاء    األرضذ انمحتل   ي فض ن فك   انتس ي  انسياسي   ع ان عب انفلسطانذ وية 
انفل وتهجا   علاها  اإلس ائالذ  انقا  ن  ضة م،  ورض  انعنص ي  انتمااز  سياس   و مارس   سطاناا  

اند اب  ح    اجه   فت ح ، وص اع    ي.  بل  انجا با   با   نلتعايش  تفتح أي  جال  بط يق  ال 
ت فذ وسائل انت اصل االجتماعذ انملائ   وانم اط  انع بذ ي اقب ويتفاعل  ع  ده انتط رات وباندا

و  لس ائال.  نلتطبيع  ع  ان افض   أفضل بانةع ات  نيست  انتطبيعي   "أب ا ا "  اتفاقات  فإن  تائج  عليه 
 حااًل     تائج االتفاقات  ع  ص  واألر ن وانتذ نم تؤ  لنأ انتطبيع  ع ان عبا  انمص ي واألر  ذ.

انسلطات اإلس ائالي  ع  جه   ا بةفع قضي  انتطبيع وخاص   ونك  رفض قب ل اإلس ائالاا  ال يثنذ  
ويت وانسع  ي .  قط   نمعانج    ع  قنصليًا  ؤقتًا  فتحت  كتبًا  قط   أن  حقيق   اإلس ائالا ن      جع 
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أ  ر سف  اإلس ائالاا  ووج   م خالل انم  ةيال. وأن قط  تقيم عالقات  ع لس ائال بص ر   باش    
نتط ر انمهم اندي حصل  ؤخ ًا فذ انعالق   ع قط  كان فذ   افق  قط   حتأ ن  نم تك  رسمي . وا

علأ   واند ب.  انس ي   انماس  نتجار   ح    لقا    نطق   لطار  فذ  اإلس ائالاا   نلتجار  فتح  كاتب 
وكا ت قط  قة طانبت باال ضما  لنأ  جل  انماس انعانمذ و اثاق كيمب نذ، واأل   كان بحاج   

وقة ح لس ائال  انمجل . نم افق   بعة  صا ق   أ ا  قط ،  وانط يق أصبحت  فت ح   انم افق   صلت 
   اتفاق اقتصا ي  ع قط  يناقض  عارض  قط  التفاقات "اب ا ا ". ونك  انثم   

 23/11/2022اليام، رام هللا، 
 

 إسرائيل الجديدة لختلف كثيرًا عن للك التي عرفنا ا .53
  يخائال  ال تاي  

. فذ انحانتا ، تم ا تخاب قيا    1977  اال تخابات األخا   وا قالب سن    ناك أوجه شبه كثا    ا با 
جةية  ختلف   است اتيجذ  علأ  سار  لس ائال  تضع  أن  ت ية  انيما ،  واضح      عسك   يماني  

 ج   يًا ع  اننظا  انقةيم: حكم " باي" انط يل و"حك    انتغاا " انقصا   انعم . 
انحا تفذ  اإلحباط  كا ت   اع   بعة  نتا   تأثا  ا  اتسع  انمجتمع،  فذ  واسع   فئات  علأ  سيط  

 ، وانصها  ي  انةيني  انا  . 1977اال تخابات: ان  قا ن فذ ا تخابات 
سن    فذ  اال قالب  انتذ    1977اّتسم  انقيا    ع   ورأيًا  ختلفًا  سياسي   رؤي   تحمل  قيا    بصع   

انناحاتا  نك      ذنك.  قبل  يسيط ت  واالجتماعي ،  انثقافي   طبق      ع   مثلا      انحةيث  ةور 
"اننخب" تت ارك فذ عة  أ  ر، وبص ر  خاص  فذ  جال تع يف انمصانح االست اتيجي  األساسي   

 إلس ائال وانعالقات با  فئات انمجتمع، و ا بانها وبا   ؤسسات انحكم انمختلف . 
ث ري    فئ   ق    تعززت  األخا  ،  اال تخابات  انةيني فذ  انصها  ي   فذ  بتغاا ات تمثلت  انمعني    ، 

بانخط  وانت ة   انضف   علأ  انسيا    )تطباق  إلس ائال  انجغ افي   انص ر   وخارجيًا:  أساسي ،  اخليًا 
علأ   انت كاز  انسلطات،  ع  با   وانعالق   انسكان،  حيا   فذ  انةي   و كا    انسلط (،  حيال  انمعتمة 

 تقلال تأثا  انمنظ    انقضائي . 
نسياسات انمتبع  تجاه انم اطنا  انع ب فذ لس ائال، وأسئل  عةية   دا كله،     ون وض ح فذ او 

 ع   ع ف  قيا   انمعسك  بأ مي  انعالقات انخارجي  اإلس ائالي . 
لذًا، يةور انحةيث ع  ائتالف حك  ذ، علأ األقل ربعه ي ية تغاا ًا  را اتيكيًا نل اقع، وال ي ية انحفاظ 

   انجةية ،  ناك انكثا     انمخاوف    انةاخل وانخارج، انقائم. فقبل تنصاب انحك    علأ ان ضع 
بعضها  ؤسساتذ، واآلخ  يةور ح ل االتجا ات، نك  بعضها أصلذ وي تبط بأسئل  انه ي  وانقيم  
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وان ؤي . ندنك،  ناك حاج  لنأ بعض انحساسي     ط ف انحك    انمقبل ، وذنك أل ها    انممك  
تؤ  واحأن  ت تُّ   بؤر  لنأ  م   وانمؤسسات  ي  انسلط   با   اناه  ي،  انمجتمع  تكاك  ستقبلي   اخل 

 ان سمي  انمختلف ، وبا  انةون  وانم اطنا  انع ب، وبانها وبا  جاراتها فذ انساح  اإلقليمي  وانةوني .
أعضاء   تق يبًا  صف  ُأخ ى:  تغاا ات  تظه   انسياسي   فسها،  بانمنظ     يتعلق  انكنيست فذ  ا 

علأ أحزاب ال ُتج ي ا تخابات  اخلي ، و    ا يعنذ   ارك   حةو    سبيًا فذ    انمنتخبا   حس ب ن 
انحيا  انسياسي   اخل األجسا  انمنتخب   فسها، وندنك،    انمفضل أن ُتسمأ "ق ائم" أكث   ما  ذ  

 "أحزاب".
   األحزاب انح يةي ، وني  فاها فقط(، نكيةور انحةيث ع  ظا    نيست جةية  )بص ر  خاص  فذ  

حجم  ده انظا    از ا ، وخص صًا فذ  عسك  "ان سط"، وحزب ي جة  ستقبل، وانمعسك  ان سمذ، 
 و"لس ائال باتنا". 

فذ األيا  انتذ كا ت    -لذا كا ت ف وع األحزاب سابقًا ت كل بؤر حيا  سياسي  فذ حيا  انجمه ر  
ب ا ج   انسياسي   نألحزاب  فذ فاها  ووظيف    كزي   وواضح   عميق   ان خصي     وأفكار  انه ي   ص غ 

فانا   يةور انحةيث ع  ق ائم تمثل، فذ أغلب األحيان، ط يق  حيا  قيمي     -وانجماعي  نلم اطنا   
انق ائم  فسها تعيش أكث          اخل انفضاء االفت اضذ،    وص ر  ثقافي  عا   أكث   ما  ذ رؤي .

ز ا  وتا تها قبل اال تخابات( أكث   ما  ي ، أو  اخل انجلسات انمنزني  )انتذ تفذ انلقاءات انجما ا  
"حةاش"   جا ب  لنأ  "انليك  "  ر  ز.  لنأ  أحيا ًا  وتتح ل  انعا ،  انحاز  فذ  ثابت   تعيش  اخل  باٍن 
وانتذ انقةيم،  انتقلاة  تحافظ علأ  تزال  انتذ ال  تق يبًا  ان حاة   "انعمل"  ذ األحزاب   و"راعا " وحزب 

ك  فذ انلعب  انسياسي  وبا  وج   ف وع نلحزب كم اقع   ط   تة ج  ا با   ع   انجمه ر لنأ انم ار 
 فذ انحاز انعا . 

انع بي  فذ لس ائال.    -اتجا ات عميق  ُأخ ى تعكسها  ده اال تخابات تتط ق لنأ انقص  اناه  ي   
 ن  ؤقتًا( ني"انتج ب " انتذ فذ  أشارت، ني  فقط لنأ انفضل )   انممك  أن يك  2022فا تخابات سن   

ا   ج حزب ع بذ فذ انحكم بإس ائال، ل ما أيضًا لنأ عمق انفج   با  انمجتمعْا ، و    ا  أساسه
ت ا  لنيه أ ماط انتص يت. فللتخ ف    سيط   انع ب، اندي رافقه خ ف    ع    "أحةاث" أيار 

فذ   اقع    2021 ان اسع  انسيا    وفقةان  األس ار(  اننقب(،  ور  )حارس  )خاص   انةون   فذ  ختلف  
كزي فذ انتص يت  اخل انجمه ر اناه  ي، وأج اء   ابه  يةنل علاها انتص يت ني"انتجمع"، اندي     

 كان علأ عتب  عب ر  سب  انحسم.
انتذ   تلك  انقةيم .  انسياس   حة  ا،  هاي   لنأ  األخا  ،  اال تخابات  شكلت  انع بذ،  انمجتمع   اخل 

الئتالف وقيا ها بخط   "ث ري " ب فض ان ق ف  خ ل "انقائم  انع بي  انم حة " لنأ ابةأت تتفكك  ع  
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جا بًا، وتلقت  ده انسياس  ض ب  عميق   ع تفكُّك انقائم  انم ت ك   هائيًا ع ي  اال تخابات وانضياع  
 انعماق بعة ذنك.

انمتنافسان   و"حةاش    -انحزبان  نلتغاا "  انع بي   فذ  وجة   -تاعل"    -"انجبه   س يًا  ا  فساهما 
أثا ، فذ ان قت اندي بقذ "انتجمع" خارج اننظا  انب نما ذ، ويمك  أن يتح ل انمعارض      ون ت

لنأ انبةيل خارج انسياس  ان سمي ،  ستغاًل شع ر اإلحباط وانخ ف واالغت اب انمسيط  علأ فئات  
 واسع     انجمه ر انع بذ فذ أعقاب اال تخابات.

ان ؤى أو انمزاج انعا  نل  ائح  اخل لس ائال،     نيست فقط تعبا ًا ع  انتغاا ات فذ  اال تخابات األخا
اناه  ي  -ل ما تعك  أيضًا انمازان انةيم غ افذ انةاخلذ. تعّزز ق   انيما  ني   تيج  انت ت  انع بذ 

زن انةيم غ افذ فقط، و"  جات اإلر اب"، أو انتغاا ات فذ انساح  اإلقليمي ، ل ما أيضًا حقيق  أن ان  
ؤي  ذاتها ي تفع. فذ انجمه ر انع بذ، ال ت جة االتجا ات  فسها، ل ا بسبب  نلفئات انمق ب     ان  

)انا    سب    بانتةريج  تنخفض  انتذ  ان ال ات  وإ ا بسبب  سب   اال تخابات،  انمنخفض  فذ  انم ارك  
 انمسلمات(. ان ال ات نةى اننساء اناه  يات فذ لس ائال أعلأ  نها نةى اننساء

".  دا اندي ُونة  ا  Zاال تخابات األخا   ب كل صارخ جةًا ع  وزن "انجال  فذ انبعة انثقافذ، عّب ت  
بقلال أو بعة ا، وبعضهم شهة عة  ج الت ا تخابي  فذ األع ا  األخا  . انممازات   2000قبل سن   

فذ  تائج   حة  عا   لنأ  وأّث ت  انسياسي ،  انلغ   عمق  لنأ  تغلغلت  انجال  نهدا  انعانمي   األساسي  
رأي،   اال تخابات: وت كال  وانمعل  ات  ان سائل  تم ي   كأ ا   االجتماعذ  انت اصل  شبكات    كزي  

لنأ  ضا ا  سطحي  وشعارات يتم فاها   ج أخبار كاذب ، وصع ب  فذ انتعا ل  ع انقضايا    وانمال
انمعقة ، وتفضال ر  واضح، قاطع وس يع نم اكل انساع  علأ  حاوالت تفسا  االتجا ات وت ضيح  

 جة حل ل سح ي  )يةور انحةيث ع    ع قيا ات كا ت   ج    سابقًا واختفت(. أ ه ال ت  
أع ثالث   االست اتيجذ،  بعة  ط يقها  لس ائال  حسمت  انمستم  ،  انسياسي   انف ضأ  و صف      ا  

انةون   فسها كما كا ت عليه فذ  هاي  سن    تبةو  أ ها ال  تقلص، 2018صحيح  "انيسار"  .  عسك  
انق اختفأ؛  اناه  ي   وتق يبًا  أن    -ص   يمكنها  كقص   فت ح   وبقات  عميق   زعزع   شهةت  انع بي  
ع وي جة  سياسذ  تنفج ،  انمؤسسات    -مليًا  عسك   أ ا ه  جم ع      تقف  فقط  واحة  جما ا ي 

بتنساق،   انعمل  تستصعب  تزال  وال  استصعبت  " عسك "،  ل ها  انق ل  يمك   وال  انمتناقض   اخليًا، 
 واألس أ أن تت حة. 

أُ  كما   ول  انمتصاعة  االجتماعذ  واالستقطاب  انسياسذ  انف اغ  بسبب  ستنهار  كا ت  انعانم  فذ  خ ى 
حةث فذ األع ا  األخا  . "األ  اء" اندي  ساعةوا لس ائال نتنجح فذ عب ر  ده انفت   كان انمجتمع  

وانمؤسس انمستق    وانبا وق اطي   األ ني   وانمنظ  ات  انق ي،  واالقتصا   انمتماسك،  اتي ، انمة ذ 
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عف عماق  اخليًا،  باإلضاف  لنأ حقيق  أن أغلبي  أعةاء لس ائال، وعلأ رأسها لي ان، تعا ذ جّ اء ض
االستق ار   زعزع   بهةف  انمستم  ،  انةاخلي   انحساسي   استغالل  بةاًل     ُأخ ى،  بتحةيات  و ن غل  

 انةاخلذ فذ انةون . 
أكث  أو  تكتل   نيست  ا ئ   اال تخابات  بعة  انةاخلي   لس ائال  ا  انت ت ات  انصحيح.  انعك       . 

 ساط انفئات انمختلف     تغاا   را اتيكذ وس يع. يمك  أن تز ا  فذ ان اقع، بسبب انمخاوف فذ أو 
ان ج   اإلس ائالذ فذ األع ا  األخا     اندي سيط  علأ  انسائة  بابذ"    -انخطاب    -" عم بابذ وال 

يت ا االست اتيجي   انقضايا  فذ  اننقاش  ب أن  و نع  و ت ت    ننقاشات  حتة    انحاز  يت ك  نكنه  جع، 
 قضايا ج   ي . 

 "معاريف" 
 23/11/2022م هللا، اليام، را
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