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 وتييير تعليمات إيالق النار . ..بن يفير يعد بتييير الوضع بش   صالة المستوينين في ا قصى .1

العنصري، الكنيس  وعد عضو اليهودية«  »القوة  غفير، زعيم حزب  بن  إيتمار  اإلسرائيلي  الفاشي  ت 
التشكيل،  طور  في  نتنياهو  بنيامين  حكومة  في  واسعة  بصالحيات  الداخلي،  األمن  بوزارة  المكلف 

المس بشأن صالة  القائم حاليا،  الوضع  تغيير  على  منصبه  تسلمه  المسجد  بالعمل حال  في  توطنين 
 تغيير تعليمات إطالق النار على الفلسطينيين.شرعنة البؤر االستيطانية، و األقصى، و 

وأكد بن غفير في حديثه إلذاعة »كان« العبرية، صباح أمس األحد، أنه سيعمل على تغيير تعليمات  
نه وبصفته وزيرا لألمن  إطالق النار تجاه الفلسطينيين، واصفا التعليمات الحالية بـ«الغبية«. وأضاف أ

 صفها بـ »السياسات العنصرية« في الحرم القدسي.خلي سيفعل كل شيء لمنع ما و الدا
واكد بن غفير على شرعنة البؤر االستيطانية قائال »في غضون أشهر قليلية سنشهد تحسنا وتغيرا  

ترح على  يعمل  الكنيست  في  قانون  تمرير  فحص  سيتم  إنه  وقال  نتائج«.  عدة  عوائل  وسنحقق  يل 
عودة لسياسة االغتياالت ووقف تحويل األموال للسلطة فدائية. وكان قد دعا الى المنفذي العمليات ال

 الفلسطينية. 
الضفة   في  الحدود«  »حرس  مسؤولية  نقل  من  غانتس  بيني  االحتالل  جيش  وزير  حذر  جهته  من 

 الغربية لتكون ضمن صالحيات وزارة األمن الداخلي. 
 28/11/2022اليد، عم ا ، 

 
 السلطة الفلسطينية تقر خطة للقضاء على مقاومة جنين : "قدس برس"مصادر لـ .2

الفلسطينية، اللمسات األخيرة  كشفت مصادر  :  رام هللا مطلعة عن وضع قيادات أمنية لدى السلطة 
مجموعات   فيها  تتركز  الضفة(،  )شمال  جنين  بمحافظة  مناطق  في  قريبا  تنفيذها  تنوي  خطة  على 

م عليها،  والقضاء  تفكيكها  بغية  الماضي. للمقاومة،  أول/أكتوبر  تشرين  في  نابلس”  لـ”خطة   شابهة 
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رس”، األحد، إن “اجتماعات أمنية عقدت على مدار اليومين الماضيين،  وقالت المصادر لـ”قدس ب
 بعضها في رام هللا، واألخرى في جنين”. 

وأكدت أن “االجتماعات شارك فيها رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومحافظ جنين أكرم 
وقائر  الريح،  هب  زياد  السابق  الوقائي  األمن  جهاز  رئيس  الداخلية  ووزير  األمن  جوب،  جهاز  د 

مكتب  في  المحافظين  ملف  مسؤول  بقيادة  أمنيين،  ومستشارين  األعرج،  محمد  جنين  في  الوطني 
اللواء إسماعيل جبر”. وأشارت إلى أنه “حضر االجتماع الذي عقد اليوم األحد في    رئاسة السلطة 

ع  جنين، تصورا  قدم  الذي  ارميلة،  أبو  عطا  جنين  في  فتح  حركة  سر  المجمأمين  واقع  وعات ن 
وكفر  وبرقين،  الحارثية،  السيلة  خاصة  المجاورة،  والبلدات  ومخيمها،  جنين  في  الموجودة  العسكرية 

 ذان، ومدى تغلغل حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس في دعم تلك الخاليا”.
ب جاءت  “االجتماعات  أن  من  ولفتت  أقل  السلطة   48عد  رئيس  جمع  الذي  اللقاء  على  ساعة 

س، بأعضاء إقليم حركة فتح في جنين، في مقر الرئاسة، حيث طلب منهم  الفلسطينية محمود عبا
 العمل الفوري والحازم على إنهاء أي مظاهر مسلحة في المحافظة”.

ديدا يقوم على محاربة أي وأفادت المصادر أن “تحركات السلطة وأجهزتها األمنية، أخذت توجها ج
توجهاتها السياسية، عقب حادثة خطف جثمان    لنظر عنمجموعة تابعة للمقاومة الفلسطينية، بغض ا

ابن سينا في جنين، نسبت لشباب من حركة   الماضي من مستشفى  شاب درزي منتصف األسبوع 
 فتح”. 

األ األجهزة  التي طبقتها  ذاتها،  الخطة  تطبيق  إلى  االجتماعات  مدينة  وخلصت  الفلسطينية في  منية 
جموعة “عرين األسود” أنفسهم وأسلحتهم لها، قاومي منابلس )شمال(، وأفضت إلى تسليم عدد من م

مقابل مبالغ مالية ونيل رتب باألجهزة األمنية، والوعود بالحصول على عفو من االحتالل اإلسرائيلي  
 في وقت الحق.

المقاو  لمفاوضة  لجنة  تشكيل  المجتمعون  وبالمقابل  وقرر  “فتح”،  المحسوبين على حركة  دراسة  مين 
وا أمنية  “كتيبة إمكانية شن حملة  وتحديدا  الفصائل األخرى،  المحسوبين على  المقاومين  بحق  سعة 

جنين” المحسوبة على حركة “الجهاد اإلسالمي”، وعناصر “كتائب القسام” التابعة لحركة “حماس”،  
 وص، بحسب المصادر. المتواجدين في مخيم جنين على وجه الخص

 27/11/2022، قدس برس
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 للقانو  الدولي لمرحلة جديدة مخالفة  االئتالف اليميني اإلسرائيلي تؤسسأبو ردينة: تفاهمات  .3

نبيل أبو ردينة، إن االتفاقات والتفاهمات   السلطة الفلسطينية  قال الناطق الرسمي باسم رئاسة:  رام هللا
اليميني االئتالف  عنها  أعلن  الموقعة    التي  الثنائية  االتفاقيات  عن  التخلي  فعليا  تعني  اإلسرائيلي 

ة، وهي تشكل تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون  برعاية دولي
ة محاولة إسرائيلية إلعطاء الشرعية للمستوطنات المقامة على أرض وأضاف أبو ردينة أن أي  الدولي.

وأشار أبو ردينة إلى أن    مرفوضة ومدانة، وهذه المحاوالت لن تعطي الشرعية ألحد.  دولة فلسطين
التفاهمات. هذه  من  بوضوح  موقفها  تحدد  أن  األميركية  اإلدارة  من  إن    المطلوب  ردينة  أبو  وقال 

صاحبة هي  التحرير  بتجاوز    منظمة  ألحد  وقيادته  الفلسطيني  الشعب  يسمح  ولن  األخيرة،  الكلمة 
م الرامية  لسطينية المشروعة، وستبقى القدس بمقدساتها أكبر من جميع اتفاقاتهم ومخططاته الحقوق الف

 لتصفية القضية الفلسطينية. 
 27/11/2022وكالة ا نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 عتاب مرحلة سياسية جديدةأسرائيلية القادمة ينذر ب ننا على اإل  الشيخ: برنامج الحكومة .4

ل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن برنامج الحكومة االسرائيلية  اق:  رام هللا
تغيير   فيها  جديدة  سياسية  مرحلة  اعتاب  على  بأننا  ينذر  الفاشي  اليميني  االئتالف  واتفاق  القادمة 

سطينية  وأضاف الشيخ، هذا يتطلب إعادة تقييم شامل وخططا وطنية فل  ت واالستراتيجيات.بالتكتيكا
 عنصريين أسياد الحكم القادم في اسرائيل.جديدة محليا ودوليا لمواجهة مخططات المتطرفين وال

 27/11/2022وكالة ا نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 بن يفير  -المخاير المحدقة با قصى في ظل حكم نتنياهو" تحذر من الفلسطينية "الخارجية .5

نتنياهوية من المخاطر المحذرت وزارة الخارج :  رام هللا بالمسجد األقصى في ظل حكم  بن    -حدقة 
غفير، وتنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات االقتحامات واإلجراءات التقييدية التي تمارسها سلطات 

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر األحد،   تفاقيات التي وقعهما.االحتالل ضده، خاصة في ظل اال
االتفاقيات   واسعةأنه في ظل  تمنحه صالحيات  والتي  بن غفير،  نتنياهو مع  وقعها  لممارسة   التي 

التاريخي  الواقع  على  النطاق  واسعة  جذرية  تغييرات  إلحداث  وسعيه  العنصرية،  ومواقفه  سياسته 
إضافية لتلك االقتحامات تتمثل في المرحلة الراهنة في النجاح الذي    والقانوني القائم، تكمن مخاطر

وا اليمين  لتحويل  حققه  تدعو  مفاهيم ورؤى  يحمله من  بما  األخيرة،  االنتخابات  المتطرف في  ليمين 
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وأكدت، أن إجراء أي تغييرات في واقع المسجد األقصى تعتبر    الصراع من سياسي إلى ديني.  طابع
 ير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.تهديدا مباشرا بتفج

 27/11/2022وكالة ا نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 أبو هولي يعلن عن مشاريع بمليو  دوالر سنويا لمخيمات لبنا  .6

أعلن رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، األحد، عن مشاريع للمخيمات الفلسطينية  :  بيروت 
دوالر   مليون  سنوي.بقيمة  للجان   بشكل  المركزية  المتابعة  لجان  مع  اجتماعاته  خالل  ذلك  جاء 
ا وممثلي  هذه الشعبية،  أن  موضحا  لبنان،  في  الفلسطينيين  الالجئين  بمخيمات  الشعبية  للجان 

  دات سوف تستهدف مجموعة من المشاريع ذات األولوية القصوى، والخاصة بالبنية التحتية. المساع
مشاريع السنوية القادمة ستركز على أهم احتياجات أهالي المخيمات، ومنها  يذكر أن مجاالت عمل ال

ها وتوفير السوالر لتوليدها في بعض التجمعات، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمياه الكهرباء وصيانت
من  وشبكات عامة  ومشاريع  الصحي،  والصرف  الطرق،  وتعبيد  لصيانة  باإلضافة  والمضخات،  ها 

وغيره. باإلضافة  وتم    صيانة  المقبلة،  للمرحلة  الالجئين  شؤون  دائرة  خطة  استعراض  اللقاء،  خالل 
المبذ  ضمنها  للجهود  ومن  معيشتهم،  مستوى  تحسين  في  المخيمات  أهالي  مساعدة  سبيل  في  ولة 

االجتم  يبلغ  اإلغاثات  والتي  للسقوط  اآليلة  المنازل  وترميم  التحتية  والبنية  والثقافية  والتعليمية  اعية 
ما الدولية   7,000يقارب    عددها  والمؤسسات  الدولي  المجتمع  التواصل مع  باإلضافة آلليات  منزل، 

صحة، وتوفير ار مخيم نهر البارد ودفع التعويضات، وفتح باب التوظيف في قطاع التعليم والإلعم
 بعض االحتياجات اليومية لبعض المخيمات.

 27/11/2022وكالة ا نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 إعالم عبري: السلطة الفلسطينية أحبطت عمليات نوعية ضد االحتالل شمال الضفة  .7

مقاومة  :  رام هللا تنفيذ خاليا  أحبطت  الفلسطينية،  السلطة  في  األمنية  األجهزة  أن  عبري  إعالم  أكد 
وكشفت القناة   عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية، بعد عثورها على عبوات ناسفة مجهزة للتفجير.

لحجم،  العبرية، مساء األحد، أن “األجهزة األمنية الفلسطينية عثرت على عبوات ناسفة كبيرة ا  /13/
تفجيرية في إسرا لتنفيذ عمليات   ئيل”. في مدينتي طوباس وجنين )شمال الضفة(، كانت مخصصة 
كبيرة  وأوضحت أنه “خالل حملة نفذتها األجهزة األمنية الفلسطينية مؤخرًا، ُعثر على عبوات ناسفة  

من كبيرة  وكميات  متفجرة،  أكواع  ستة  وكذلك  الكيلوغرامات،  لعشرات  وزنها  يصل  المواد   الحجم، 
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وأضافت أن “خلية من الجهاد اإلسالمي قامت بتصنيع هذه العبوات الناسفة، وقد اعتقلت   المتفجرة”.
 األجهزة األمنية ناشطين من الحركة خالل الحملة في طوباس وجنين”.

 27/11/2022، قدس برس
 
 مليو  متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية  600تسرق  "إسرائيل": اشتية .8

فعاليات المؤتمر العربي خالل إطالقه  أطلق رئيس الوزراء محمد اشتية، األحد من رام هللا،    :رام هللا
اقتصادي ويحتاج  : "المياه في الوطن العربي أمر سياسي  يةفلسطين السلطة الالرابع للمياه الذي تنظمه  

قيقيا بخصوص شح  إلى رؤية استراتيجية كونه يتعلق باألمن المائي العربي، وبالدنا تواجه تحديا ح
بدأت إسرائيل حفر آبار مياه في الضفة    1967وتابع: "بعد عام    مواردها المائية وتعرضها للسرقة".

م المياه الجوفية، وأدى لجفاف  الغربية أكثر عمقا من اآلبار الفلسطينية ما أدى لسيطرتها على معظ 
نمط تحول  على  أثرت  السرقة  "هذه  متابعا  العوجا"،  عين  مثل  إذ   ينابيع  فلسطين،  في  الزراعة 

من   المروية  األرض  مساحة  حوالي  6انخفضت  إلى  وتحّول %2  المزروعة،  األراضي  من   %
المياه من  أقل  كميات  تحتاج  زراعة  إلى  والموز  الحمضيات  زراعة  من  التوت  المزارعون  مثل   ،

تسرق    األرضي وغيره". إسرائيل  أن  الوزراء  المياه  600وأكد رئيس  الجوفية   مليون متر مكعب من 
البال داخل مدنها ومستوطناتها، حيث أن    800غة نحو  الفلسطينية  إلى  مليون متر مكعب، وتحولها 

اإلسرائيلي   يستهلك  الذي  وبالوقت  اسرائيل،  داخل  استخدامها  يتم  الضفة  مياه  مياه   430ثلث  لتر 
 ا يوميا". تر ل 120لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي  72يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 

"ننا  الوزراء:  رئيس  من  وقال  مزيد  نحو  عيون  فاتحة  المؤتمر  وهذا  المائية،  حقوقنا  أجل  من  ضل 
كما  المائي،  الحصاد  استراتيجية  تنفذ  "الحكومة  متابعا  المياه"،  قطاع  بخصوص  العربي  التعاون 

لت مشاريع ضخمة  على  وتعمل  الفارعة،  وادي  في  سد  من  بداية  السدود  مشاريع  مياه  أطلقت  حلية 
ا من  بتمويل  غزة،  في  المانحين".البحر  من  وغيره  األوروبي  أن    التحاد  إلى  الوزراء  رئيس  وأشار 

مليون دوالر في مشاريع    500أعوام ونصف، استثمرت نحو    3الحكومة منذ استالمها مهامها قبل  
راتيجي. وقال المياه والصرف الصحي، موجها الشكر للشركاء الدوليين في تمويل هذا القطاع االست 

، بسبب اإلجراءات 2044لميت مهدد بالموت والجفاف بشكل كامل حتى عام  رئيس الوزراء: "البحر ا
االسرائيلية بحقه، من تحويل موارده المائية واستنزاف مقدراته ومنها المعادن واالمالح التي تستخرجها  

 شركات إسرائيلية".
 27/11/2022وكالة ا نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 المبعوث الدولي وينسالند بسبب انتقاده عباس "توبخ"الفلسطينية  ": السلطةالقدس العربي" .9

تراقب قيادة السلطة الفلسطينية، سلوك المبعوث األممي الخاص بعملية السالم    أشرف الهور:  -غزة 
 “ الفلسطينية  السلطة  اعتبرتها  ارتكبها مؤخرا،  أفعال  وينسالند، على خلفية  تجاوزا” لصالحياته، تور 

ا موقف  عن  من  وبعيدة  الكثير  حملت  عباس،  محمود  للرئيس  انتقادات  وّجه  حين  المتحدة،  ألمم 
الفلسطينية. القيادة  على  أيضا  مسؤولين    التحريض  أن  العربي”،  لـ”القدس  مطلعة  مصادر  وأكدت 

له “توبيخا الماضي في رام هللا، ووجهوا  الخميس  بوينسالند  التقوا  أفعاله األخيرة،  فلسطينيين  ” على 
ووفق المعلومات، فإن الجلسة التي عقدت بين المسؤولين    وز صالحياته مرة أخرى.وحذروه من تجا 

الفلسطينيين والمبعوث األممي، جاءت بعد شهر من القطيعة التي فرضها الجانب الفلسطيني، وأبلغ  
اله التي بدأها بتوجيه “انتقادات خاللها وينسالند أن هذه ستكون آخر فرصة له، على أن ال يكرر أفع

 ة” للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، حين قام مؤخرا بزيارة محافظة جنين. حاد 
وتفجر الخالف بشكل كبير، بعد زيارة وينسالند لمحافظة جنين منتصف أكتوبر، وذلك دون التنسيق  

إعطاء   دون  مكتبه،  طريق  عن  الزيارة  رّتب  حيث  الفلسطينية،  السلطة  أي مع  الفلسطيني  الجانب 
الفلسطينية قررت   نها.معلومات مسبقة ع  وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، قالت إن السلطة 

مقاطعة وينسالند واعتباره شخصية غير مرغوب بها في فلسطين، وذلك بعد أن هاجم الرئيس عباس  
لمبعوث الدولي  لجنين التقى اوخالل زيارته    خالل زيارته لجنين قائال إنه “ليس لديه وقت لشعبه”. 

أعضاء من فتح في جنين يؤيدون محمد دحالن، الخصم السياسي للرئيس عباس، األمر الذي  أيضا  
 أثار حفيظة رئيس السلطة ومعاونيه. 

 27/11/2022، لند ، القدس العربي
 

 بحر يدعو البرلمانات العربية لتكثيف جهود كسر حصار يزة .10
باإل التشريعي  المجلس  رئيس  البرلمانات دعا  بحر  أحمد  د.  إلى  الع  نابة  القاهرة  في  المجتمعة  ربية 

عاما. وشدد د. بحر في   16تكثيف الجهود إلنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ  
اإلنسانية   مسئولياتها  العربية  البرلمانات  تحمل  ضرورة  على  العربي  البرلمان  لرئاسة  وجهها  رسالة 

ب والقانونية  اتجاوالسياسية  في  ضاغط  برلماني  حراك  غزة  ممارسة  قطاع  وإمداد  الحصار  كسر  ه 
بمقومات الحياة األساسية، داعيا للخروج بقرارات عملية لعزل االحتالل وتجريمه في مختلف المحافل 

 الدولية.
 26/11/2022، فلسطين أو  الين
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 هنية يدعو رئيس وزراء ماليزيا الجديد لمواصلة دعم القضية الفلسطينية  .11
رئيس  :  الدوحة مع  هاتفيًا  اتصااًل  هنية،  إسماعيل  “حماس”  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  أجرى 

النتخابات العامة الحكومة الماليزية الجديد أنور إبراهيم، مهنئًا إياه بتوليه منصب رئاسة الوزراء بعد ا 
ومة الماليزية الجديدة  ووفق بيان صادر عن مكتبه؛ فقد عّبر هنية عن تمنياته إلبراهيم والحك  األخيرة.

كد  دورها  ومواصلة  بالبالد،  والنهوض  رئيس بالتوفيق  داعيًا  اإلسالمي،  العالم  دول  من  رائدة  ولة 
 المواقف الماليزية المتقدمة في نصرتها. الوزراء إلى االستمرار في دعم القضية الفلسطينية، ومواصلة 

على   الحركة  رئيس  الماليزي  الوزراء  رئيس  شكر  جانبه؛  الداعم  من  موقفه  ثبات  مؤكدًا  تهنئته، 
لسعي إلحقاق الحق الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة، مرّحبًا بتواصل  للقضية، وحرصه على ا

 عبين. الحركة، ومؤكدًا عمق العالقة األخوية بين الش
 27/11/2022، قدس برس

 
 اعتداء  221واالحتالل ينفذ  .نقطة مقاومة شعبية ومسلحة.. 80المقاومة تتصاعد: .12

والتفكير    -غزة  لألبحاث  عروبة  “مركز  في  والتوثيق  الرصد  برنامج  أصدر  العربي”:  “القدس 
األراضي   في  الميدانية  لألحداث  الرصد  ُمخرجات  تقرير  خالل  االستراتيجي”،  المحتلة  الفلسطينية 

 األسبوع الماضي. 
تاريخ   بين  ما  الفاصلة  الفترة  المركز خالل  تاري   20ورصد  الشهر    26خ  نوفمبر حتى  ذات   80من 

لـ  4نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد   اعتداء من االحتالل    221مواطنين فلسطينيين، إضافة 
واأل  والممتلكات  المواطنين  استهدفت  واألشجار.والمستوطنين  األسبوع    راضي  هذا  التقرير  وقد سجل 

مقارنة باألسبوع الماضي، فيما كان   ارتفاعًا في عدد نقاط المقاومة المسلحة في مدينة القدس المحتلة
نقاط المقاومة المسلحة هذا األسبوع موزع نابلس، جنين، القدس على العدد األكبر في  ًا على مدن 

نقاط المقاومة الشعبية تليها مدينة رام هللا    وكان نصيب مدينة الخليل  التوالي. هو األعلى في عدد 
 النقاط على المدن الفلسطينية المختلفة.ومن ثم نابلس على التوالي، فيما توزعت باقي 

 27/11/2022، لند ، القدس العربي
 

 انفجار القدس: إقرار وفاة مصاب وارتفاع الحصيلة إلى قتيلين  .13
سواعد  المصابين  أقر  :  ربيع  أحد  وفاة  السبت،  مساء  تسيدك"  "شعريه  مستشفى  في  الطبي  الطاقم 

وبوفاة المصاب ترتفع حصيلة انفجار القدس    طيرة.اإلسرائيليين من انفجار القدس متأثرا بحالته الخ
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شخصا على األقل،   22وكان إسرائيلي قد قتل وأصيب    الذي وقع يوم األربعاء الماضي إلى قتيلين.
 ي انفجارين في القدس، قالت الشرطة اإلسرائيلية إنها "عمليات متزامنة". األربعاء، ف

عدد    تفجيرية المزدوجة التي وقعت كادت أن تؤدي لوقوعوذكر تقرير للقناة اإلسرائيلية، بأن العملية ال
وصفتها. كما  كبيرة،  كارثة  تفادي  تم  أنه  إال  واإلصابات،  القتلى  من  القوات   أكبر  أن  إلى  ولفتت 

ية اإلسرائيلية تواصل تحقيقاتها في العملية التي يشتبه أن مجموعة فلسطينية من سكان شرقي  األمن
 القدس هي من تقف خلفه.

 26/11/2022، 48عرب 

 
 تسجيل صوتي مسرب... بن يفير يحذر من أجندة اليمين المتطرف  .14

متطرف الحذر   يميني  غفير  نائب  بن  الذيإيتمار  الحكومة   ،  في  بارز  منصب  لتولي  طريقه  في 
اإلسراع في تنفيذ أجندته السياسية، ُمحذرًا؛ في تسجيل صوتي    اإلسرائيلية المقبلة، أنصاره من محاولة 

 ألحد، من أن بعض التشريعات المخطط لها قد ترجع بنتائج عكسية.ُمسرب يوم ا
أحد  فيه  يناقش  اليهودية«،  لـ»الكتلة  داخلي  اجتماع  من  تسجياًل  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  وبثت 

 إلى التضامن مع المسلحين. أعضاء البرلمان مشروع قانون إلبعاد أولئك الذين يدعون 
دى العائالت وُيشيد بأعمال   إنه في صباح الغد يأتي فرد من إحثم يرد بن غفير بالقول: »لنقل مثالً 

غولدشتاين؛  باروخ  إلى  ذلك  في  مشيرًا  البالد؟«،  خارج  طردهم  ينبغي  فهل  غولدشتاين،  الدكتور 
طرفة وقتل الفلسطينيين في مسجد في المستوطن الذي كان ينتمي إلى جماعة »كاخ« اليهودية المت

ئيل إلى حظر منظمة »كاخ« التي كان بن غفير ينتمي  الهجوم إسرا، ودفع هذا  1994الخليل عام  
 إليها أيضًا. 

يقول بن غفير في التسجيل الصوتي: »لكل مشروع قانون تقترحونه، عواقب وتأثيرات واسعة للغاية. 
عرفون ما يتوجب فعله، فأنا معكم. لكن أواًل؛ ال بد من فهم كل  إذا كنتم تعرفون ما اآلثار المترتبة، وت

 شيء جيدًا وبعمق«. 
 28/11/2022 ، ق ا وسط، لندالشر
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 الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتالفية مع الحريديين وخالفات مع سموتريتش  .15
يعتزم حزب الليكود تسريع المفاوضات االئتالفية، من أجل التوقيع على اتفاقيات ائتالفية مع أحزاب 

تقي رئيس الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين  شاس و"يهدوت هتوراة" و"نوعام"، ويتوقع أن يل
ا الحقائب  حول  التفاقيات  للتوصل  األحزاب  هذه  رؤساء  مع  األحد،  اليوم  بعد نتنياهو،  لوزارية، 

 التوصل إلى اتفاق كهذا مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، أول من أمس.
على رئيس حزب تفاقيات مع هذه األحزاب ممارسة ضغوط  ويحاول الليكود من خالل التوصل إلى ا

يونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش. وبعد توصل األخير إلى تفاهمات حول توليه حقيبة المالية  الصه
لنصف والية الحكومة وبالتناوب مع رئيس شاس، أرييه درعي، يطالب سموتريتش بالحصول على  

 في البلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة ج في الضفة   صالحيات تتعلق بالمستوطنين ومنع البناء
الغربية، الموجودة حاليا بأيدي "اإلدارة المدنية" لالحتالل. وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، اليوم، أن  

 خطوة كهذه من شأنها أن تضع مصاعب قانونية. 
محاربة حركات مقاطعة  كذلك يطالب الصهيونية الدينية أن تتولى وزارات سيحصل عليها صالحيات  

وصال الخارجية،  وزارة  من  التربية  إسرائيل  وزارة  من  الحكومي  الديني  التعليم  بجهاز  تتعلق  حيات 
 والتعليم، وصالحيات تتعلق بالتهود من مكتب رئيس الحكومة.

يوافق   الدينية قوله إن حزبه لن  "كان" عن مصدر في الصهيونية  العامة اإلسرائيلية  ونقلت اإلذاعة 
وائية بأيدي بن غفير، مثلما جرى االتفاق  أن تكون المسؤولية عن شرعنة البؤر االستيطانية العش على

 بين األخير ونتنياهو. 
ويعتزم نتنياهو إرجاء إبالغ الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأنه شكل حكومة، حتى في حال  

ين تطالب فيها أحزاب االئتالف،  أنهى هذه المهمة في نهاية األسبوع الحالي، وذلك بهدف سن قوان
سمح لدرعي تولي منصب وزير الداخلية والصحة، بالرغم من إدانته بمخالفات وفي مقدمتها قانون ي

 فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. 
الحكومة أساس:  "قانون  تعديل  من خالله  يطالب  كهذا،  قانون  مشروع  شاس  يتم  وقدم  ال  بحيث   ،"

مع وقف التنفيذ وإنما على من تفرض عليه    على من تفرض عليه عقوبة السجن فرض وصمة عار  
عقوبة السجن الفعلي فقط. كذلك يسعى نتنياهو إلى سن قانون يسمح بااللتفاف على المحكمة العليا  

 ويمنعها من شطب قوانين سّنها الكنيست.
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رئيس جديد للكنيست وتعيين  الئتالف اآلخذ بالتشكل انتخاب  وقبل طرح هذه القوانين، يتعين على ا
كنيست من الليكود في هذا المنصب، من أجل تسريع التعديالت القانونية. ونقل موقع "والال" عضو  

اإللكتروني عن مصادر في الليكود قولها إن سموتريتش ما زال يؤخر تغيير رئيس الكنيست إلى حين  
 مفاوضات االئتالفية.االستجابة إلى مطالبه في ال 

 27/11/2022، 48عرب 
 

 تفجيرا القدس: الشاباك يتوقع خط  يرتكبه المنفذو   .16
التفجير   عملية  منفذي  إلى  للوصول  محاوالته  )الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  يواصل 

ي القدس، يوم األربعاء الماضي، وتتركز هذه في المستوى المخابراتي حاليا،  المزدوجة التي وقعت ف
 األحد. يوماإللكتروني  حسبما ذكر موقع "واينت" 

منفذو التفجير تنفيذ عملية   ورفعت قوات األمن اإلسرائيلية حالة التأهب، وال تستبعد احتمال أن يحاول
أخرى، مثلما فعل منفذ عملية إطالق النار عند حاجز مخيم شعفاط، الشهيد ُعدي التميمي، عندما  

يوما،   12نطقة القدس المحتلة، بعد  تمكن من الفرار من موقع العملية وظهر في مكان آخر في م
 هم ما أدى إلى استشهاده.وأطلق النار على حراس في مستوطنة "معاليه أدوميم" واستبك مع

وجمعت قوات األمن اإلسرائيلية صورا من عشرات الكاميرات في القدس ومنطقتها في محاولة لرصد 
فة قيادة لمطاردة المنفذين، ويتوقع أن  منفذي التفجيرين في القدس. وذكر "واينت" أن الشاباك فتح غر 

 يرتكبوا خطأ يمكن من كشفهم.
ائيلية بأن منفذي التفجيرين عملوا من دون توجيه خارجي وال بتوجيه فصيل  وتشتبه أجهزة األمن اإلسر 

 فلسطيني، ولكنهم خططوا للعملية منذ فترة طويلة. 
 27/11/2022، 48عرب 

 
 طنيشعل المنطقة ويضر بالتنسيق مع واشنمسؤولو  أمنيو  سابقو : بن يفير قد   .17

قال مسؤولون سابقون شغلوا مناصب رفيعة في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، إن تعيين رئيس حزب  
إلى   الوزارة  هذه  اسم  تغيير  بعد  الداخلي،  بن غفير، وزيرا لألمن  إيتمار  الفاشي  يهوديت"،  "عوتمسا 

"إشعال   إلى  يؤدي  قد  القومي"،  األمن  األ"وزارة  المسجد  في  الوضع"  و"تفاقم  كما  المنطقة"،  قصى، 
 اإلستراتيجي" بين تل أبيب وواشنطن. -سيؤدي إلى "اإلضرار بآلية التنسيق السياسي 
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  12وأشار رئيس معهد السياسات واإلستراتيجية، اللواء في االحتياط، عاموس غلعاد، في حديث للقناة 
مسؤوال عن اإلسرائ  غفير  بن  جعل  أن  إلى  الضف  يلية،  في  العاملة  الحدود"  "حرس  المحتلة،  قوات  ة 

يشكل "تحديا أمنيا إلسرائيل وسيؤثر على قدرتها على المواجهة"، واصفا تعيين بن غفير بأنه "وصفة"  
 إلحداث "كوارث". 

المحتلة )الضفة  والسامرة  يهودا  في  غفير  بن  مواقف  تحلل  "عندما  أنه  في جبل وأضاف  ( وخاصة 
لوضع اإلقليمي، األمر الذي قد يخرب  (، ترى أن تعيينه يشكل وصفة إلشعال االهيكل )الحرم القدسي

جهودنا في التعامل بشكل فعال مع التهديد اإليراني، الذي يتطلب تعزيز قوة الجيش وكذلك التنسيق  
 اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة ودعم الغرب". 

اإلسرائيلي، العقيد في االحتياط، إيتمار  من جانبه، رفض النائب السابق لرئيس مجلس األمن القومي  
عاملة في  وزير في الحكومة صالحية توجيه أوامر عملياتية لقوات "حرس الحدود" ال  يير، فكرة منح

الضفة الغربية المحتلة، وقال إنه "عندما يتلقى حرس الحدود أمرا بالعمل في يهودا والسامرة، خالفا 
لقائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فستنشأ فوضى  للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها ا

 أمنية". 
لعملياتية في الضفة المحتلة بيد القائد  وشدد على ضرورة أن إبقاء صالحية إصدار األوامر للقوات ا

عسكرية   لرتبة  وليس  سياسية  لشخصية  العملياتية  القوات  إخضاع  أن  معتبرا  للمنطقة،  العسكري 
 لالعتبارات الشخصية أو السياسية". سيجعلها تعمل وفًقا 

يء في  بدوره، قال نائب المفتش العام األسبق للشرطة، دافيد تسور، إنه "عليك أن تتذكر أن كل ش
يهودا والسامرة يعمل وفًقا ألوامر القائد العسكري، بما في ذلك قضايا البناء، كما أن طلب سموتريش  

 لب غير معقول".بإخضاع اإلدارة المدنية لوزارة المالية هو ط
 27/11/2022، 48عرب 

 
 من جنود االحتالل عن الخدمة على خلفية حادث في الخليل   5إيقاف  .  .. بن يفير يعرب عن يضبه  .18

من جنوده عن الخدمة،   5مساء امس، إيقاف  وكاالت: أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي    -تل أبيب 
 الخليل.على خلفية االعتداء على ناشط يساري إسرائيلي بالضرب في 
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "تم إيقاف خمسة من مقاتلي )لواء النخبة( غفعاتي بعد  
نأمل أن يكون هذا الهجوم على ناشط يساري إسرائيلي في الخليل. وصرح الجيش اإلسرائيلي بأنه " 

 هو االستثناء الذي ال يشير إلى القاعدة".
لف إيتمار بن غفير  غضبه، دعا "وزير األمن القومي" المكوفي معرض رده على القرار الذي أثار  

 الشرطة إلى "التحقق مما إذا كان عناصر اليسار المتطرف لم يستفزوا الجنود ويؤذوهم".
اليسار   أتباع  "أعرف  بن غفير:  ويهينونهم  وقال  للجنود  يسيئون  الخليل،  إلى  يأتون  الذين  المتطرف 
 حيان". ويلعنونهم ويهاجمونهم في كثير من األ 

 27/11/2022يام، رام هللا، ا 
 

 تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى قطر  .19
إلى    التوجه  من  اإلسرائيليين  الماضية،  الليلة  اإلسرائيلي،  اإلرهاب"  "مكافحة  مكتب  يسمى  ما  حذر 

 قطر.
ة، فإن المكتب اعتبر في تحذيره أن هناك خطًرا على حياة اإلسرائيليين في  العبري  12وبحسب قناة  

 ظل حالة العداء الكبير.
وأشارت القناة إلى أن التحذير صدر على خلفية ما يواجهه الصحفيون من القنوات العبرية المختلفة  

 من قبل الجماهير برفض الحديث إليهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية.
قناة  فيما   الدول  13ذكرت  لالتحاد  قدمت شكوى  اإلسرائيلية  الخارجية  أن وزارة  القدم  العبرية،  لكرة  ي 

 لك القنوات."فيفا" كرسالة احتجاج على ما يتعرض له الصحفيون من ت
وللمشجعين   لهم  األمن  بتوفير  مطالبًة  هناك،  ممثليتها  وفد  عبر  قطر  إلى  مماثلة  رسالة  وقدمت 

 اإلسرائيليين. 
 28/11/2022س، القدس، القد

 
 في القدس معلق عسكري: فشل خطير تسبب في اختراق كاميرات منطقة تفجير   .20

في   خطيرا  أمنيا  فشال  أن  شارون،  روعي  اإلسرائيلية،  "كان"  قناة  في  العسكري  المعلق  جهاز  أكد 
 الشاباك، تسبب في اختراق كاميرات المراقبة في منطقة عمليات التفجير في القدس المحتلة.
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المراقبة   كاميرات  متابعة  أن إهماال في  إسرائيلية  أمنية  نقال عن مصادر  تسبب في  وكشف شارون 
جير بعد  ن عملية التفاختراقها، إذ إن الجهات األمنية فرغت كاميرات المراقبة بعد ساعات طويلة م 

أن اكتشف شخص فجأة وجود كاميرات في المكان، مشيرا إلى أن "السايبر" اخترق الكاميرات وقام 
 ببث جزء من العملية، ما تسبب في إحراج للمنظومة األمنية. 

 27/11/2022، 21قع عربي و م
 

 وثائق الفلسطينية ويخشى كشفهاباحث إسرائيلي: االحتالل نهب ال .21
الفلسطينية والسطو   أكد باحث إسرائيلي، أن االحتالل اإلسرائيلي عمل جاهدا على تدمير الحضارة 

حرب   في  الفلسطينية  والوثائق  األرشيف  من    1948على  "إسرائيل"  تخشى  لماذا  متسائال:  وبعدها، 
الت تتحدث ي تضمنت كشف األسرار  التي  كـ"غنيمة" وخاصة تلك  تم االستيالء عليها  التي  الوثائق  ها 

 عن خطط الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلة؟ 
وقال الباحث والكاتب اإلسرائيلي شاي حزكاني، في مقال نشرته "هآرتس": "بالتأكيد تساءلتم مثلي؛ ما  

إقامتها في حال الفلسطينيون  التي تخيل  الدولة  له؟  1948هم بحرب  انتصار   نوع  الذي خططوا  ؟ ما 
بشأن   فيه  فكروا  الذي  ما  المنطقة؟  في  الزراعية  األراضي  لزيادة  الحولة  بحيرة  تجفيف  أرادوا  وهل 

 اليهود الذين كانوا يعيشون على هذه األرض )فلسطين المحتلة(؟". 
في "إلقاء اليهود    1948اء العرب عام  وشكك حزكاني في الروايات التي تتحدث عن عزم بعض الزعم

في البحر"، منوها إلى أن "االقتباسات المعروفة )مثل تلك المنسوبة لسكرتير عام الجامعة العربية في  
 حينه، عزام باشا( ال تدعمها مصادر موثوقة بالعربية، ومن غير الواضح ما إذا قيلت في أي يوم".

لم أجد   1948ب في  نيين والجنود العر التي وجهت للفلسطيوأضاف: "في المناهج التعليمية والدعاية  
أي دعوة لقتل اليهود"، مؤكدا أن "االدعاء بشأن خطة "إلقاء اليهود في البحر" مصدرها في األساس  
عدد   أقل  إبقاء  على  اليهود  تشجيع  أجل  من  الدعاية  هذه  وكانت  اليهودي"،  "األرشيف  دعاية  في 

 الفلسطينيين )تهجيرهم(". 
ا اعتوتابع  "مؤخرا  عللباحث:  حصلت  بأنني  الخطط  قدت  عن  بقليل  أكثر  ألعرف  ذهبية  فرصة  ى 

في   لالنتصار  من    5،  1948الفلسطينية  عدد  على  االطالع  أجل  من  لطلب  تقديمي  بعد  سنوات 
الملفات التي أخذت كغنيمة من مؤسسات فلسطينية في سنوات الحرب، وتم إخفاؤها، سلمني أرشيف 

رجية، التي سميت "القسم السياسي" )تحول  رية في وزارة الخامصدرها في وحدة س  الدولة قائمة بملفات 
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ضابط مخابرات اسمه بوريس   1949  -1948بعد ذلك إلى الموساد(، وعلى رأسه وقف في األعوام  
 غورئيل"، مضيفا أن "ملفين في القائمة لفتا انتباهي".. 

قبل  من وثائق كتبت من  مستقلة"، وهذا يتض" عنوانه "فلسطين، دولة عربية  5/6100األول ملف رقم "
المنفى والتي شكلت في غزة   العربية، في إطار مراسالت مع حكومة "عموم فلسطين" في  الجامعة 
أثناء الحرب، ولفت "أرشيف الدولة"، إلى أن هذا الملف يشتمل على "مراسالت وتقارير حول إقامة 

، السماح  2040أي في  سنة من وضعه،    90  دولة عربية مستقلة، ولكنه ملف سري جدا، يمكن بعد 
 لي باالطالع عليه". 

أن   موضحا  الزمن،  ذاك  في  المستقلة  دولتهم  إلقامة  الفلسطينيين  خطط  عن  يكتب  أن  واستبعد 
"عالقات مفتي القدس الحاج أمين الحسيني مع كبار زعماء الحزب النازي ودعاية الرعب التي بثها  

العالمي الحرب  فترة  في  الراديو  للدعا في  المحبب  الموضوع  الثانية، هي  الـة  اإلسرائيلية خالل    70ية 
 سنة". 

 27/11/2022، 21قع عربي و م
 

 الحكومة اإلسرائيلية تنجز المخطط االستيطاني على أراضي مطار قلنديا  .22

لبناء   مخططات  شاكيد،  أييليت  اإلسرائيلية،  الداخلية  وزيرة  وتجارية    9أنجزت  سكنية  وحدة  آالف 
عل  المجتمع  استيطانية  حفيظة  أثار  الذي  المخطط  وهو  المحتلة،  بالقدس  قلنديا  مطار  أراضي  ى 

تهية  الدولي وإدارة الرئيس األميركي جو بايدن، التي مارست ضغوطات على الحكومة اإلسرائيلية المن 
 واليتها من أجل تجميد المخطط.

اء في القدس بغية التسريع في  وتوجهت شاكيد عشية نهاية واليتها إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبن
المصادقة على المخطط االستيطاني والشروع بإجراءات تنفيذ المخططات على أراض الواقع، بحسب  

 وم"، اليوم األحد. ما أفادت صحيفة "يسرائيل هي
سع استيطاني في عطروت"، حيث أرادت شاكيد ومع انتهاء  ويعرف المخطط إسرائيليا على أنه "تو 

وقبيل   اإلجراءات واليتها،  إلى  االنتقال  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  الجديدة  الحكومة اإلسرائيلية  تشكيل 
 العملية لتنفيذ المخطط االستيطاني. 

نحو   بناء  االستيطاني  المخطط  عامة    9ويشمل  وحدائق  ومرافق  وفنادق  استيطانية  وحدة  آالف 
مساحتها   البالغة  المطار،  أرض  على  إقامة  دونما،    1,243ومناطق صناعية،  المخطط  يشمل  كما 



 
 
 
 

 

ص            18   5993 العدد:             11/28/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

رقم   شارع  بمحاذاة  تجارية  إلى    45مجمعات  المهجور  القدس  مطار  في  الرئيسية  الصالة  وتحويل 
 "مرفق سياحي". 

وكان المخطط االستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة  
الرافضة لالستيطان في األ الدولية  السياسية  المحتلة عام  بسبب الضغوط  الفلسطينية  ،  1967راضي 

 لتي أبدتها اإلدارات األميركية للتوسع االستيطاني في القدس. وخصوصا المعارضة ا
وحظي المخطط االستيطاني بدعم كبير من رئيس بلدية االحتالل في القدس، موشيه ليئون، ورئيس  

 ل اإلسرائيلية، زئيف إلكين. كتلة المعارضة في البلدية، ووزير اإلسكان في حكومة تصريف األعما
 27/11/2022، 48عرب 

 
 عكرمة صبري: تصريحات "بن يفير" عنصرية وتزيد من توتر ا وضاع  .23

عكرمة صبري: إن تصريحات رئيس حزب "القوة قال خطيب المسجد األقصى الشيخ : القدس المحتلة
األ  المسجد  في  المستوطنين  صالة  بشأن  غفير  بن  إيتمار  المتطرف  عنصرية  اليهودية"  قصى، 

وحّمل "صبري" حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة    ومرفوضة، الفًتا أنه لن يعّول عليها بأي شيء.
الفلسطيني   الشعب  أن  "بن غفير"، مؤكًدا  تهديدات  المسجد  عن  بمس حرمة  لغيره  أو  له  يسمح  لن 

زازية، مشدًدا على عدم  ودعا أهل القدس إلى اليقظة واالنتباه لمحاوالت المستوطنين االستف  األقصى.
 إفساح المجال لهم باالعتداء على المسجد األقصى. 

تغيير  وتعهد المتطرف "بن غفير" المكلف بمنصب وزارة األمن الداخلي لدى االحتالل، بالعمل على  
في   االستيطانية  البؤر  وتعزيز  األقصى،  المسجد  في  المستوطنين  بشأن صالة  حاليًّا  القائم  الوضع 

 ة، وتغيير تعليمات فتح إطالق النار بشأن الفلسطينيين. الضفة الغربي
 27/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتقديمه حلوى لطفل مصاب برصاص االحتالل فلسطينيا   يبيبا  مستشفى إسرائيلي بالقدس يفصل  .24

م الفحم  فصلت إدارة مستشفى هداسا اإلسرائيلي بالقدس، الدكتور أحمد محاجنة من مدينة أ:  أم الفحم
تقديمه الحلوى للطفل المصاب أحمد أبو قطيش، الذي تتهمه سلطات  48من أراضي عام   ، بسبب 

بمدينة   "بتنفيذه عملية طعن"  الماضي.االحتالل  أكتوبر  واعتبر حقوقيون في حديث مع    القدس في 
عربي   هو  ما  كل  تجاه  الدولة  هذه  لعنصرية  نموذج  هو  بالقدس  هداسا  "مستشفى  أن  مراسلنا 

 سطيني.. وأن التحريض من قبل اإلعالم اإلسرائيلي كان له الحصة األكبر في قرار الفصل".فل
 27/11/2022وكالة ا نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 مليو  شيكل  150مدير مستشفى المقاصد لـ "القدس": نحتاج لمنحة عاجلة بـ  .25
العام لمستشفى المقاصد في القدس،    واصل الخطيب: أطلق الدكتور عدنان فرهود المدير  -القدس  

في نداًء عاجاًل طالب فيه بمساعدة المستشفى مالًيا ليتمكن من الخروج من أزمته الراهنة واالستمرار  
تقديم الخدمات العالجية للمرضى الذين يأتونه من كافة محافظات الوطن، مؤكًدا أن الوضع الحالي  

التي كانت شائكة في السنتين األخيرتين في خضم  صعب جًدا على الرغم من انهاء بعض القضايا  
 جائحة "كورونا" التي انعكست تداعياتها السلبية على العالم بأسره. 

ث خاص لـ "القدس" دوت كوم، أن المبلغ المالي الملح والعاجل المطلوب لتشغيل  وقال فرهود في حدي
ن الفجوة التمويلية تضيف أعباء  " مليون شيكل، مشيًرا إلى أ150المستشفى بالشكل المناسب يناهز "

 كبيرة على هذه المؤسسة التي تعتبر المشفى الحكومي األول والوحيد في القدس.
التحويالت العالجية التي تأتي من وزارة الصحة الفلسطينية إلى المشفى توفر ويضيف د. فرهود، أن  

دم على أعلى المستويات للمرضى على خزينة الدولة أموااًل كبيرة ذلك أن الخدمة الطبية والعالجية تق
وهذه المحولين، مما يعني أنه ال يتم التحويل إلى المشافي االسرائيلية أو الخارجية إال النزر اليسير،  

 خطوة هامة على طريق توطين الخدمة الطبية في فلسطين.

 26/11/2022، القدس ،القدس

 

 فة اليربية االحتالل يحظر تصليح سيارات تحمل لوحات إسرائيلية في الض .26

الكراجات    -القدس   في  المركبات  تصليح  تحظر  تعليمات  اإلسرائيلية  السلطات  أصدرت  وكاالت: 
  3لغربية المحتلة، وفرضت عقوبة على انتهاك هذا القرار تصل إلى  والورش الفلسطينية في الضفة ا

باهظة. فعلي وغرامة مالية  الشرطة اإلسرائيلية  سنوات سجن  بيان أصدرت  واعتبرت  أن    ه أمس،في 
في   المركبة  الغيار  وقطع  العمل  أداء  حيث  من  آمنًا  "ليس  الكراجات  هذه  في  المركبات  إصالح 

تكون   أن  الممكن  ومن  للمنظمات  السيارة،  هدفًا  الضفة  في  تصليحها  يتم  التي  السيارة  هذه  مثل 
ي  اإلرهابية". الفلسطينية  البلدات  هذه  إلى  المستوطنين  دخول  االحتالل  شرطة  خطرًا  واعتبرت  شكل 

 عليهم، وحذرت المستوطنين من أن التصليح في هذه الورش قد يجعلهم هدفًا للتنظيمات الفلسطينية.
 28/11/2022ا يام، رام هللا، 

 
 قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت في القدس وعدة مد  بالضفة .27

عدة مناطق بالضفة  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر األحد حملة اعتقاالت ومداهمات استهدفت  
وقال نادي األسير الفلسطيني إن قوات االحتالل اعتقلت خالل الحملة  الغربية ومدينة القدس المحتلة.
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ن، في حين أفادت مصادر محلية في القدس باعتقال االحتالل طفلين من باب العامود  فلسطينيي   8
المبرح. بالضرب  عليهما  االعتداء  بعد  القديمة،  اعتقل  بالبلدة  من  كما  عدًدا  اإلسرائيلية  القوات  ت 

وذكرت وسائل إعالم محلية أن   المواطنين في كل من مدن رام هللا وبيت لحم وجنين ونابلس والخليل.
مقاومين فلسطينيين استهدفوا مواقع لقوات االحتالل بالرصاص والعبوات المتفجرة في نابلس وجنين،  

 ن غربي رام هللا. كما ألقى شبان زجاجات وحجارة نحو مركبات مستوطني 
 27/11/2022.نت، الجزيرة

 

 : نطالب باتباع استراتيجية “خشنة” مع االحتالل "قدس برس"سياسيو  أردنيو  لـ .28
محفوظ-عمان أبو  الشناق، :  حبيب  أحمد  األردني،  الدستوري  الوطني  للحزب  العام  األمين  طالب 

اإلسرائي االحتالل  مع  الدبلوماسية  العالقات  بـ”وقف  بالده  عربة حكومة  وادي  معاهدة  وتجميد  لي، 
وأضاف الشناق، في تصريٍح خاص لـ”قدس   (”.94)اتفاق تسوية بين عمان وتل أبيب وقع في العام  

التعهد  على  ردًا  األمن    برس”،  وزارة  بمنصب  والمكلف  اليهودية”،  “القوة  حزب  زعيم  أطلقه  الذي 
تغيير   على  بـ”العمل  غفير  بن  إيتمار  القومي(  )األمن  صالة الداخلي  بشأن  حالًيا،  القائم  الوضع 

المستوطنين في المسجد األقصى”، من أنه “آن األوان لألردن والقيادة الفلسطينية بإعادة الحسابات  
 الصهاينة، الذين ال يريدون السالم وال يسعون لتحقيقه”. مع المتطرفين

حول تغيير الوضع    من جانبه، قال النائب األردني، خليل عطية، إن: “تصريحات إيتمار بن غفير
تمامًا”. مرفوضة  المبارك،  األقصى  المسجد  في  لـ”قدس    القائم  تصريٍح خاص  في  عطية،  وأضاف 

إلسرائيلية القادمة، أن يعلموا بأن لألردن أطول خط حدودي  برس”: “على بن غفير وأركان الحكومة ا
تفاصيل في  الدخول  دون  لنا،  بالنسبة  الكثير  الشيء  يعني  وهذا  فلسطين،  قوله.   مع  وفق   أكثر”، 

العنصرية  والممارسات  الصهيوني،  االحتالل  مع  مفتوحة  مواجهة  في  وفلسطين  “األردن  وأضاف: 
لبنيامين نتنياهو، وبن غف  ير، سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، يتفاعل  الصهيونية 

 معها أهل األردن بشكٍل مباشر”.
 27/11/2022، قدس برس

 
 قرار لبنا  بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات الالجئين  تجاوب فلسطيني مع .29

تنفيذية لما أعلنه وزير  تنشغل القوى واللجان الفلسطينية في لبنان ببحث آليات  :  بوال أسطيح-بيروت 
عدّ  وضع  اتجاه  عن  فياض  وليد  األعمال  تصريف  حكومة  في  اللبناني  مداخل  االطاقة  على  دات 

كهم للطاقة، وذلك في إطار خطة الكهرباء الجديدة التي بدأ  مخيمات الالجئين لتحديد كمّية استهال
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ويشكو المسؤولون    بائي يوميا.ساعات من التيار الكهر   10تطبيقها، ورفع التعريفة مقابل تأمين نحو  
الفلسطينية   للمخيمات  الكهرباء  لتأمين  الدولة  تتكبدها  التي  المرتفعة  التكلفة  من  دائما  اللبنانيون 

 واء.والسورية على حد س
ف ومرج  هرج  ساد  الطاقة  وفيما  وزير  بقرار  سكانها  سماع  بعد  الفلسطينيين  الالجئين  مخيمات  ي 

اللبناني باعتبار أن الغالبية العظمى من الالجئين ترزح تحت خط الفقر وهي لم تعد قادرة على تأمين  
نية الوضع سريعا،  قوتها اليومي كي تؤمن ما يتوجب عليها لكهرباء لبنان، استوعبت القيادة الفلسطي

اجت المشترك فعقد  الفلسطيني  العمل  وهيئة  الفلسطيني  اللبناني  الحوار  للجنة  الماضي  األسبوع  ماع 
لبحث   لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين  قضايا  بمعالجة  المعنية  اللبنانية  الوزارية  اللجنة  وأعضاء 

صادر  كهرباء. وجاء في البيان المجموعة من الملفات على عالقة بالالجئين وأبرزها موضوع جباية ال
اللبنانية، والتزام كل ما   اللقاء أن المجتمعين اتفقوا على »احترام سيادة واستقرار وقوانين الدولة  عن 
الهيئة،  وأبدت  الالجئين«.  وعلى  مواطنيها  على  سواء  الجبايات،  موضوع  في  مناسبًا  الدولة  تراه 

استعدادها   الفلسطينية،  الفصائل  عن  تراهبالنيابة  آلية  أّية  مع  مناسبة  للتعاون  اللبنانية،  الدولة  ا 
الفلسطينية،   والتجمعات  المخيمات  في  الكهربائية  الطاقة  استهالك  على  المتوجبة  الرسوم  الستيفاء 

 والتنسيق مع وزارة الطاقة لتطبيق أي قرار يصدر في هذا الشأن.
المخيموقا أكبر  الحلوة«  »عين  مخيم  في  مسؤول  فلسطيني  مصدر  لبنان  ل  في  الفلسطينية  ات 

لـ»الشرق األوسط« إن »الالجئين مستعدون لدفع الفواتير شرط تأمين التيار الكهربائي كونهم يدفعون  
منذ  مبالغ كبيرة لتأمين التيار من خالل المولدات بعدما غابت كهرباء لبنان بشكل كامل عن منازلهم  

با لشبكة بمدينة صيدا بحيث يحظى بنفس  أشهر طويلة«، موضحا أن »الشبكة في المخيم مرتبطة 
 التغذية، وبالتالي نفس المعاناة«.

الفصائل واألونروا  الكهرباء من  القسم األكبر من فواتير  تكلفة  تأمين  يستبعد المصدر أن »يتم  ولم 
ي لبنان، باعتبار أن القسم األكبر من الالجئين  ومؤسسات دولية تتواصل معها السفارة الفلسطينية ف 

 على تأمين لقمة العيش ليؤمن األموال لمزيد من الفواتير«.  غير قادر
 28/11/2022، الشرق ا وسط، لند 

 
 البرلما  العربي يساند الجهود الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في ا مم المتحدة .30

البرلمان  :  القاهرة الكاملة  أكد  العضوية  على  بالحصول  الفلسطيني،  الجهد  ودعم  مساندة  العربي، 
األمم المتحدة، مرحبا بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجزائر، لمساندة الجهد ب

فلسطين. بدولة  دولية  اعترافات  لنيل  الجلسة   الفلسطيني،  خالل  باإلجماع،  العربي  البرلمان  وأقر 
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تي عقدت، السبت، ورة “االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي” والالختامية لد 
فلسطين.  لجنة  قرار  مشروع  بالقاهرة،  العربية  الدول  جامعة  مقر  احترام    في  العربي،  البرلمان  وأكد 

الفلسطيني في كافة أماكن تواج الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب  ده، شرعية منظمة التحرير 
المصالحة الوطنية الفلسطينية،   وثمن البرلمان العربي، الجهد العربي لتحقيق داخل فلسطين وخارجها.

مشيدا بدور الجمهورية الجزائرية لرعاية وإنجاز “إعالن الجزائر للم الشمل الفلسطيني”، وجهود مصر 
الفلسطينية. الوطنية  المصالحة  لتحقيق  الدؤوبة  الفصائل    ومحاوالتها  لتنفيذ  ودعا  الفلسطينية، 

تبار “الوحدة هي المصير الحتمي والممر اإلجباري  االتفاقيات الموقعة فيما بينها برعاية عربية، باع
 الستعادة قوة العمل التحرري الفلسطيني والبناء الوطني”. 

 27/11/2022، قدس برس
 

 وثيق مكالمته مع هنية ومشعل ينشر ت و   للقضية الفلسطينية   يؤكد موقفه الداعم   رئيس وزراء ماليزيا الجديد  .31

ال:  كوااللمبور  -الدوحة الوزراء  رئيس  للقضية  أكد  الداعم  موقفه  ثبات  إبراهيم  أنور  الجديد  ماليزي 
المختلفة. الدولية  المحافل  الفلسطيني في  الحق  إحقاق  ذلك، خالل    الفلسطينية، وحرصة على  جاء 

 بإبراهيم، وهنأه بتوليه منصب رئاسة الوزراء. اتصال هاتفي أجراه رئيس حركة حماس إسماعيل هنية  
 واصل الحركة، ومؤكًدا عمق العالقة األخوية بين الشعبين. ورحب رئيس الوزراء الماليزي بت

نشر إبراهيم على حسابه في "توتير" توثيقًا مرئيًا لمكالمة تلقاها من هنية ورئيس  من ناحية أخرى،  
بت لتهنئته  مشعل،  خالد  الخارج  في  جديد.الحركة  من  المنصب  قيادة    ولية  بتواصل  إبراهيم  ورحب 

 ة األخوية بين الشعبين. الحركة، مؤكًدا عمق العالق
 27/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 واجهنا مقايعة في كل مكا . ..صحفيا  إسرائيليا : الشعوب العربية تكرهنا .32

في  2022واصلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التحريض على كأس العالم   :محمد وتد  -القدس المحتلة
راسلوها بسبب رفض الجماهير العربية التطبيع والتعامل  قطر، وأظهرت حالة اإلحباط التي يعيشها م

 معهم ومقاطعتهم، مقابل االنتصار للقضية الفلسطينية. 
أحرونوت" "يديعوت  لصحيفة  األولى  الصفحة  "مونديال  في  ،  وتصّدر  عنوان  األحد  الصادر  عددها 

مو  لتغطية  موفدْيها  لتقرير  الرئيسي  ملحقها  من  صفحتين  أفردت  فيما  وهما  الكراهية"،  قطر،  نديال 
مع وعوز  شاشنيك  راز  في   لم.االصحفيان  تجوال  بعدما  انطباعاتهما  الصحيفة  مراسال  واستعرض 

  : لم في مقدمة التقرير ايقول شاشنيك ومع  .الدوحة وحاوال تبادل أطراف الحديث مع الجماهير العربية
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لكن بدال من ذلك نشعر  "عندما وصلنا إلى قطر توقعنا معاملة عادية كصحفيين يغطون حدثا دوليا،  
العربية". الدول  المشجعين من  الكراهية من  بالشتائم ونظرات  وأضافا "في .  بالعداء ونواَجه وُنستقبل 

ئيل ليست من الحكام واألنظمة والحكومات وإنما من الشعوب مونديال قطر أدركنا أن الكراهية إلسرا 
 والناس والجماهير في الشارع..". 

 بنا" "مكروهو .. ويير مريوب
"اسمعوا، لم نرغب في    : لماوفي رسالة بعث بها التقرير إلى المجتمع اإلسرائيلي كتب شاشنيك ومع

نحن   لسنا  أننا  دائما  نظن  كنا  األشياء،  واالنتقاد في   -الصحفيين -كتابة هذه  االستهداف  دائرة  في 
م على ما نمر أيام في الدوحة "من المستحيل عدم إطالعك  10أكبر حدث رياضي عالمي"، لكن بعد  

به هنا، نحن ال نقصد تجميل صورة الواقع، نشعر بأننا مكروهون ويكتنفنا العداء، نحن غير مرغوب 
وقبالة المالعب يرافقنا فلسطينيون وإيرانيون    لم "في الشارع وفي كل مكان اوأضاف شاشنيك ومع  بنا".

 ة بالكراهية". وقطريون ومغاربة وأردنيون وسوريون ومصريون ولبنانيون بنظرات مليئ
وبحسب مراسلي "يديعوت أحرونوت"، فقد قررا التكتم على جنسيتهما اإلسرائيلية والتعريف بنفسيهما  

يرانيات لمدة أسبوع وتحضير مقال نشر في ملحق كصحفيْين من اإلكوادور "هكذا تمكنا من مرافقة اإل 
 الصحيفة في نهاية األسبوع".

 27/11/2022الجزيرة.نت، 
 

 منبوذة  "إسرائيل"فلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر واليارديا :  .33

، وهي 2022قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك صورة ال يراها الغرب في كأس العالم قطر  
وأضافت الصحيفة أنه    أن فلسطين حاضرة بقوة في األجواء العامة للبطولة بينما إسرائيل “منبوذة”.

بارز    شاركان في البطولة، فإن قضية فلسطين فرضت حضورها بشكلرغم أن فلسطين وإسرائيل ال ي
األوسط.  الشرق  في  األولى  للمرة  ينظم  الذي  العالم  كأس  واكبت  التي  واالحتفاليات  المدرجات   في 
وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن قطرال تقيم عالقات رسمية مع إسرائيل، فإنها منحت اإلذن بتنظيم  

أب تل  من  مباشرة  جوية  نحو    يب.رحالت  تلقى  البطولة،  بداية  منذ  أنه  الصحيفة    4,000ونقلت 
و الخارجية    8,000إسرائيلي  وزير  أن  من  الرغم  على  قطر،  إلى  دخول  تأشيرات  فلسطيني  مشجع 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى   ألف إسرائيلي.  20اإلسرائيلي توقع وصول عدد الحضور إلى نحو  
ع أن  رت مشاعر الكراهية ضد إسرائيل بين الجماهير العربية م“مقاطع الفيديو التي انتشرت، وأظه

 عددا من حكوماتهم أبرمت اتفاقيات للتطبيع، وأخرجت تعاونها األمني إلى العلن”. 
 27/11/2022الجزيرة.نت، 
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 إنما فلسطين فقط   " إسرائيل " مشجع سعودي لصحفي إسرائيلي: أنتم يير مرحب بكم في قطر ال يوجد   .34
ال  -الدوحة   مع  :  شرق موقع  تصريحات  بأي  اإلدالء  سعودي  مشجع  االحتالل  رفض  من  مذيع 

وبولندا. السعودية  مباراة  بعد  وهو    اإلسرائيلي،  الفيديو  مقطع  في  منفعال  السعودي  المشجع  وظهر 
يرفض إجراء المقابلة وركز على رفض االحتالل والتأكيد على القضية الفلسطينية قائال " أنت ليس 

 وهناك فقط فلسطين ال إلسرائيل". مرحب بك هنا هذه قطر
 26/11/2022، حةالشرق، الدو 

 
 ترفع علما فلسطينيا ضخما في المباراة وتونس جماهير الميرب .35

" على لقطات مصورة لجماهير المنتخب المغربي، وهي ترفع علما فلسطينيا كبيرا،  21حصلت "عربي
غرب على بلجيكا بهدفين نظيفين، مقابل  داخل الملعب، خالل المباراة التي انتهت الليلة بانتصار للم

 freeوحمل العلم الفلسطيني الكبير، الذي رفعه الجمهوري المغربي، عبارة "الحرية لفلسطين    ال شيء.

Palestine.وتداول نشطاء صورا لتفاعل الجمهور المغربي   "، وطاف المدرجات على أيدي المشجعين
 اراة اليوم، واللقاءات السابقة. مع فلسطين، وحمل أعالمها في المالعب خالل مب

الجماه الـوكانت  الدقيقة  لفلسطين، عند  التونسية رفعت علما ضخما  من عمر مباراة منتخب    48ير 
بقطر   العالم  كأس  مونديال  في  أستراليا،  أمام  قرطاج  بتاريخ  2022نسور  التذكير  إلى  إشارة  في   ،

فلسطين. الثا  احتالل  الشوط  انطالقة  من  دقائق  ثالث  علما  وبعد  التونسية  الجماهير  رفعت  ني، 
لفلسطي  "ضخما  اإلنجليزية  باللغة  عليه  ُكتب  أعالما    ".Free Palestineن،  تونسيون  مشجعون  ورفع 

 أخرى لفلسطين، وارتدوا شارات بألوان "الكوفية الفلسطينية".
 27/11/2022، 21عربيموقع 

 
 الفلسطينيين  يق في جرائم االحتالل ضد  منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحق   198مذكرة:  .36

منظمة فلسطينية ودولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم    198وفا: طالبت    -واشنطن  
فيرنانديز دي غورمندي، خان، ورئيس جمعية   الدولية سيلفيا  الجنائية  المحكمة  الدول األطراف في 

 يل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائ
ودعت المنظمات، في مذكرة رفعتها للجنائية الدولية، إلى اإلدانة العلنية لتصنيف إسرائيل لمنظمات  

 ني الفلسطينية كـ"إرهابية"، وكذلك دعوة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها.المجتمع المد 
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خالل هجومها العسكري غير المبرر على قطاع غزة    وطالبت بإدراج الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل،
 ، في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين.2022في آب 

 28/11/2022ا يام، رام هللا، 
 

 لسالم االشتراكية الدولية تدعو جميع أعضائها التخاذ تدابير ملموسة إلنقاذ آفاق ا .37
ملموسة تدابير  التخاذ  أعضائها  جميع  الدولية  االشتراكية  السالم   دعت  آفاق  إلنقاذ  عاجل    بشكل 

وأكدت االشتراكية الدولية في ختام مؤتمرها السادس والعشرين    العادل والدائم بين فلسطين وإسرائيل.
المنعقد في العاصمة اإلسبانية مدريد، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه  

 القدس الشرقية. وعاصمتها  1967في إقامة دولته المستقلة على خطوط 
االشتراكية الدولية دعمها لتحرك دولي أكبر من أجل تحقيق سالم عادل ودائم على أساس    وأكدت 

 القانون الدولي لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك إنهاء االحتالل اإلسرائيلي. 
 . وشددت على ضرورة وقف كامل األنشطة االستيطانية ووقف تدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين

 27/11/2022، وكالة ا نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حركة المقايعة تدين استضافة مهرجا  ا فالم الدولي في الهند مسلسال  إسرائيليًّا .38
حركة   )دانت  الهند  في  الدولي  األفالم  مهرجان  تورط  االنتهاكات  IFFIالمقاطعة  وتبرير  بتعزيز   )

فته العرض األول لموسم مسلسل فوضى اإلسرائيلي الذي  الجسيمة لحقوق الفلسطينيين، عبر استضا
األفالم   مهرجان  المقاطعة  حركة  وطالبت  الفلسطيني.  صورة  وتشويه  الحقائق  تزييف  على  يعمل 

ال في  )الدولي  وجرائم  IFFIهند  اإلسرائيلي،  العنصري  الفصل  نظام  تبييض  في  مساهمته  بإنهاء   )
شعب الفلسطيني. وكان قادة نظام الفصل العنصري  الحرب التي يمارسها هو والمستوطنون بحق ال

اإلسرائيلي أعربوا عن “فخرهم وامتنانهم لمسلسل فوضى ودوره المهم في تطهير االحتالل العسكري 
 الوحشي”. اإلسرائيلي 

 27/11/2022، فلسطين أو  الين
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 مشجعة يابانية ترفض التحدث إلى صحيفة إسرائيلية  .39
مق إجراء  يابانية  مشجعة  مع صرفضت  لسلسلة  ابلة  استمرارا  اإلسرائيلية،  أحرونوت"  "يديعوت  حيفة 

 بقطر.   2022الرفض الشعبي الواسع لوجود الصحافة اإلسرائيلية في مونديال 
وأراد الصحفي اإلسرائيلي لدى الصحيفة، راز شاشنيك، إجراء مقابلة مع إحدى مشجعات المنتخب  

 هدف، األربعاء الماضي.ن مقابل الياباني، عقب فوزه على نظيره األلماني بهدفي
وما إن اقترب المراسل من المشجعة، بادرت بسؤاله "ما هذه القناة؟" فأجابها "قناة إسرائيلية"، وأشارت 

 له بيدها بأنها ال تريد إجراء المقابلة، ثم رحلت، قبل أن يقول لها "نحن ال نعجبك؟". 
  11/2022/ 27الجزيرة.نت، 

 
 : "ال لمجرمي الحرب" سي إسرائيليزيارة سيا يحتجو  على يلبة كامبريدج .40

لجامعة   مريدور  دان  الليكود  حزب  في  "اإلسرائيلي"  السياسي  زيارة  على  بريطانيون  طالب  احتج 
 ين. كامبريدج، بسبب سجله الحافل باالنتهاكات ضد الفلسطيني 

 27/11/2022، 21بي موقع عر 
 

 السفارة في العمارة والمونديال في قطر  .41
 حسام الدجني 

لسفارة في العمارة هو فيلم كوميدي سياسي ساخر، بطولة الفنان عادل إمام، وتأليف يوسف معاطي  ا
 .2005وإخراج عمرو عرفة، وتم إنتاج الفيلم في مصر عام 

فكرة الفيلم تتحدث عن رفض الشعب المصري وجود البعثة الدبلوماسية اإلسرائيلية في مصر، ورفض  
الفيلم يعكس بشكل أوسع وأكبر الرفض الشعبي الشعبي واسع ألي عالقة مع دولة ا حتالل، ولكن 

 لدولة االحتالل لدى كل الشعوب العربية، وجزء كبير من الشعوب غير الناطقة باللغة العربية. 
المونديال في قطر هو حدث رياضي كبير تقيمه دولة قطر على أراضيها في هذه األثناء، ويشارك 

 ط حضور ومتابعة من ماليين البشر العاشقين للعبة كرة القدم. سمنتخبًا يمثلون دولهم، و  32فيه 
التقاطع بين السفارة في العمارة ومونديال قطر مهم وواضح جدًا ويتمثل في اإلجابة عن تساؤل: هل  
نجحت )إسرائيل( عبر "اتفاقات السالم" التي وقعتها مع بعض األطراف العربية، ومع انطالق قطار  

 من الدولة المنبوذة إلى الدولة الطبيعية في المنطقة؟  ت التطبيع في أنها تحول



 
 
 
 

 

ص            27   5993 العدد:             11/28/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

العالم  العربية واإلسالمية وحتى لدى بعض أحرار  الشعوب  أنها في نظر  أكثر ما يزعج )إسرائيل( 
أنها دولة غير طبيعية في المنطقة، وعليه انصب التفكير الصهيوني في كسر هذه الصورة، وبدأت 

أبرز  من  كان  إجرائية  خطوات  لمخاطبة  هبعدة  واإلنجليزية  العربية  باللغة  اإلعالم  على  التركيز  ا 
الجماهير العربية، ومحاولة تصدير صورة تعكس مزاعم "تطور وديمقراطية وإنسانية" )إسرائيل(، وربما  
يتعلق األمر  ذلك، ولكن سرعان ما كانت ترسب في االمتحان، وال سيما عندما  حققت اختراًقا في 

ينيين على وجه الخصوص، فتاريخ )إسرائيل( اإلجرامي حافل، وبيانات إدانتها  طبالعرب عمومًا والفلس
 في المحافل الدولية أدخلها موسوعة غينيس لألرقام القياسية. 

كراهية )إسرائيل( ورفض األمة وجودها هو ما تقاطع عنده فيلم السفارة في العمارة ومونديال قطر، 
االحتال دولة  إعالميو  يصدرها  التي  المونديال،  والصور  لتغطية  قطر  إلى  بالوصول  نجح  ممن  ل 

اإلجابة   وكانت  العربي،  الجمعي  الوعي  في  )إسرائيل(  مكانة  على  كامل  استفتاء  إنجاز  في  نجحوا 
هنا    -عندما رد عليه المراسل اإلسرائيلي دور هوفمان من الدوحة قائاًل    11صادمة لمذيع قناة كان  

ة صباٍح مبكّرٍة، اعتلينا سيارة أجرة )تاكسي( لننتقل إلى مكاٍن  ع: "بدأ يومنا في سا  -أقتبس ما قاله  
أّنه   أّننا من )إسرائيل(، أوقف السيارة وأمرنا بالنزول فوًرا منها، كما  آخر، ولكن عندما عِلم السائق 
في   إخوتي  تقتلون  أنتم  أجرًة،  منكم  أريد  ال  لنا:  وقال  السفرة،  لقاء  مبلٍغ  أّي  على  الحصول  رفض 

 فلسطين”. 
عندها سأله المذيع من )تل أبيب(: دور، هل قام برميكم من السيارة؟ فرّد عليه المراسل من الدوحة: 

 “نعم هكذا بالضبط”.
هوفمان، الذي بدت على وجهه آثار الصدمة من التعامل العربّي في قطر معه ومع ُمرافقيه أضاف  

ع وعن أجواء كأس العالم، وجدنا  ضقائاًل: “تابعنا ووصلنا إلى أحد الشواطئ لتصوير مقاطع عن الو 
مطعًما في المكان، وعندها تقّدم إلينا صاحب المطعم وطلب مّنا أْن ُنبلغه من أّي دولٍة نحن، وعندما  
قلنا له نحن من )إسرائيل(، استدعى على الفور الُحّراس في المكان كي يقوموا برمينا خارًجا، وأخذ 

ا أْن نشطب جميع الصور والمشاهد التي التقطناها، جهاز الهاتف المحمول الخاص بّي، وطلب منّ 
عندها شعرُت بالخطر يهددني، ألّنني أوجد في دولٍة ُمعاديٍة. عليكم أْن تعلموا جميًعا أّن ما حدث 

 معنا من شأنه أْن يتكرر مع إسرائيليين آخرين.
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دوحة يحمل  الإ  ما ينقله اإلعالم العبري عما حصل ويحصل وسيحصل مع مراسليه وبعثته في  
 رسالتين:

.  كل ما كان يبث في السابق من بعض النشطاء الداعمين لقطار التطبيع كان من باب التضليل،  1
تدنس   إنها  يقال عنها  ما  أقل  احتالل  دولة  للتطبيع مع  الرافضة  العربية  الشعوب  يعكس حقيقة  وال 

 مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية وتقتل وتكره على الهوية. 
ما ز 2 لتقييم    ال.   تشكل فرصة  العرب  لحكام  قطر  مونديال  وربما رسالة  الشعوب،  في  أمل  هناك 

دولة  تصبح  أن  يمكن  وال  بالسالم،  تؤمن  ال  )إسرائيل(  ألن  عنه،  والتراجع  التطبيع  مسار  وتقويم 
 طبيعية، بل هي احتالل إرهابي. 

 27/11/2022فلسطين أو  الين، 
 

 ن؟! ي.. وفى فلسطالموت المعلن على أبنائنا .42
 سكينة فؤاد 
التحذيرات ال تتوقف عما يسببه ما يطلقون عليه مشروبات الطاقة من أضرار خاصة بعد انتشارها  
بين بعض طلبة المدارس!! من يطرح هذه المشروبات وكيف يمكن إيقافها فى إطار مراجعة جادة  

قدر ن سلع فاخرة ال ي لقوائم االستيراد تحدد األولويات والضرورات وتوقف عجائب ما يتم استيراده م
أعشابنا   من  الصحية  بالشروط  مشروبات  ننتج  ال  ولماذا  القادرون  إال  الخرافية  أسعارها  دفع  على 
المعروفة مثل الكركديه والدوم والخروب. وهل ال يكفينا ما فعلته أنظمة الغذاء والمشروبات المستوردة 

ن أن  العجائب  ومن  القومى  الدخل  على  وأعباء  أضرار صحية  نستطي من  فيما  فى  ستورد  زراعته  ع 
ألف طن أعالف   43أرضنا مثل ما نشر عن اإلفراج عن دفعة جديدة من الذرة وفول الصويا بحجم  

تسعدنى   ما  بقدر  نستطيعه  ما  إنتاج  فى  مقصرين  نبدو  أن  من  األلم  وبقدر  والحيوانات!!  للدواجن 
كان فيه من مقومات  الغذائى بكل ما    المحاوالت الجادة الستنهاض وتعظيم إمكاناتنا الذاتية وتراثنا

وتنمية   القديم  المصرى  التراث  إلحياء  ميرة  د.  مؤسسة  قبل  من  أشرت  وكما  أهمها  ومن  صحية 
مقشور   غامق  شعير  رغيف  بإنتاج  بشرتنى  التى  حيوية 100المجتمع  زراعة  زراعته  تمت  الذى   %

عتمد من الهيئة  بحوث الزراعية ومبالتعاون مع المعمل المركزى للزراعة العضوية والحيوية بمركز ال
القابضة   للشركة  التابع  الخبز  لتكنولوجيا  المصرى  المركز  التجربة فى  الغذاء وتمت  القومية لسالمة 
السكر  لمرضى  الوظيفية  لألغذية  تنظيم ورشة عمل  وتم  التموين  لوزارة  التابعة  الغذائية  للصناعات 

والك والكبد  والسمنة  والكولسترول  العالى  المؤسسوالضغط  تقوم  ـ  أهم  لى  لتحقيق  وإنتاجها  بتجاربها  ة 
أهدافها الذى يلخصه هذا العنوان »غذاؤنا دواؤنا لصحة أصح«.. وكما فهمت ان المؤسسة سلمت 
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أوراق ونتائج أبحاثها للمكتب الفنى لوزير التموين وأرجو ان تجد االهتمام واالستجابة التى تستحقها  
والجادة المهمة  التجارب  وسائر  ا  هى  تراثنا  تناسب إلحياء  التى  محاصيلنا  إنتاج  وتعظيم  لغذائى 

نوفمبر    20بصمتنا الصحية والغذائية وأرجو أن يتابع قسم المرأة والطفل بـ »األهرام« ما نشره األحد  
عما يحدث فى البدرشين من إحياء لألكالت الريفية بمعايير عصرية مثل عيش البتاو بالكينوا    2022

رش عمل لصغار المنتجين لخلق شبكة للحرف المرتبطة بالطعام  لملوخية وإقامة و والسمسم وبيتزا با
بالسالمة   التوعية  وحمالت  الندوات  وتنظيم  للبيئة  صديقة  مختلفة  زراعية  تقنيات  على  والتدريب 
فى   البحثية  ومعاهدنا  جامعاتنا  فى  المتخصصون  علماؤنا  ينجح  وأن  والطفل  المرأة  الغذائية وصحة 

لخطيرة التى حذر منها مؤتمر المناخ فى مجاالت التربة والزراعة اجهة المتغيرات اوضع حلول لمو 
وأن تنجح التشريعات واألجهزة المسئولة فى إيقاف جرائم البناء على أخصب أراضى الوادى القديم ..  
وأرجو أن تكون دعوة وزير التنمية المحلية األسبوع الماضى لتحدد جميع المحافظات مناطق لبناء  

عن المساس أو اقتطاع مساحات من األراضى الصالحة للزراعة وأال ننسى ما    صانع فوقها بعيدةم
أعلنه المؤتمر أيضا أن هناك مئات الماليين فى أنحاء العالم ينعدم لديهم اإلحساس باألمن الغذائى 

الناس   تسارع  أسباب  أهم  من  المواطنين  لدى  توافره  المهم  اليقين  هذا  توافر  انعدام  للتحويش  وأن 
التوقعات   والتخزين هذه  تواجه  زراعية  محاصيل  استنباط  مسئولية  وخبراؤنا  علماؤنا  يحمل  لذلك 

فى  وكما طلبت ورجوت  فقرا  األكثر  الدول  فى  الموت جوعا خاصة  من  الماليين  وتحمى  الخطيرة 
ا يكون الوعى  مقال سابق أن مشروعنا القومى الكبير إلعادة الحياة الكريمة واإلنسانية لقرانا وصعيدن

نقاذ الزراعى والغذائى فى مقدمة مشروعات تطويره وتحديثه لذلك سعدت أيضا بما أظهره مؤتمر  واإل
المناخ بما يحدث بالفعل فى بعض قرى ومراكز محافظاتنا من جهود لتحقيق التنمية المستدامة فى 

ا كفر  محافظة  مقدمتها  وفى  فيهما  تراثنا  تستعيد  وغذائية  زراعية  أختمشروعات  أن  وقبل  تم  لشيخ 
المؤسسات  وسائر  واألمهات  اآلباء  ودعوة  الغذائى  تراثنا  وأحياء  الطاقة  مشروبات  من  تحذيرى 
وفى   غذائهم  فى  تترصدهم  التى  لألخطار  واالنتباه  االهتمام  من  بمزيد  أبنائنا  عن صحة  المسئولة 

ه  من غاز يطلق علي   شبكة اإلنترنت وسائر جوانب حياتهم فوجئت بتحذير من مجموعة من العلماء
غاز السعادة عبارة عن مخدر جديد ينتشر بين شباب العالم وإذا كنا ندعو لتعظيم إنتاجنا الزراعى  
خمسة   لتصفية  الدعوة  نفسر  فكيف  الصناعية  قدراتنا  وتمكين  واستعادة  الغذائى  وتصنيعنا  اآلمن 

لمصنع  لصيد األسماك وباخطوط إنتاج بشركة أدفينا التى يوجد مصنعها فى دمياط وبها أسطوالن  
وهو   أيضا  وبالتصدير  المحلية  السوق  بتغطية  يقومان  األسماك  لعبوات  وخط  األسماك  لتعبئة  خط 

 األمر الذى قدم من أجله بيان عاجل بمجلس النواب؟!!! 
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  السعادة   وغازات   الطاقة   مشروبات   فى  تتهددهم  التى  األخطار  من   أطفالنا   نحمى  أن   نحاول  كنا  وإذا
ليهم والمنفذ فى أبناء األمة من شباب وأطفال فلسطين حيث يرتكب  ن عالمعل   الموت   ىف  نفعل  فماذا

وحيث  ومدارسهم  بيوتهم  وداخل  المحتلة  أراضيهم  فى  ترويعهم  أشكال  أبشع  الصهيونى  المحتل 
يستشهد اآلالف منهم برصاص وعدوان المستوطنين ويعذبون فى السجون والمعتقالت ويهددون بمزيد 

نوفمبر    20مارسوا حقهم فى اللجوء للمنظمات الدولية التى أعلنت    واالنتهاكات إذا  من االعتداءات 
يوما عالميا لحماية حقوق الطفل ومناهضة جميع أشكال العنف والترويع ضده فماذا نسمى ما يحدث 
ال   الصهيونى  العدو  يرتكبها  التى  الجرائم  وسائر  والترويع  االنتهاك  إن  فلسطين!!!  وأطفال  لشباب 

فلسطترت أطفال  فيه  كب ضد  ترهن  الذى  اليوم  أنتظر   ... األمة  أبناء  جميع  ولكن ضد  وحدهم  ين 
األمة استمرار العالقات التى أقيمت مع الكيان االستعمارى االستيطانى األخير الباقى على األرض 
بعد  احتلت  التى  األراضى  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  المستقلة  لدولتهم  فلسطين  أبناء   بإقامة 

1967. 
 27/11/2022، ا هرام، القاهرة

 
 .. هل يمكن إنعاش السلطة الفلسطينية؟ "مونديال عباس"بعد  .43

 أيال زيسر 
عصابات   وتأخذ  رأسه،  ليرفع  اإلرهاب  يعود  والسامرة”،  “يهودا  في  النار  تشتعل  الذي  الوقت  في 

زيارة قطر لمشاهدة ازن مسلحة الحكم بأيديها في كل قرية وبلدة. فضل زعيم السلطة الفلسطينية أبو م
ولكن   النهائية،  المباريات  إلى  يصعد  لم  الفلسطينية  السلطة  منتخب  أن  ومع  المونديال.  مباريات 
مشاهدة مباريات كرة القدم في الدوحة أفضل من السير في أزقة نابلس أو جنين في محاولة الستعادة  

 السيطرة التي فقدتها السلطة في المنطقة. 
نيين غير مهتمين لمكان أبو مازن. فالرجل والسلطة التي يترأسها فقدا كل  لسطي يخيل أن السكان الف

 صلة لهما بواقع الحياة في “يهودا والسامرة”.
الجيش   بين  المتعثر  األمني  والتعاون  اإلرهاب  مكافحة  هي  األولى  المسألة  إلسرائيل،  بالنسبة 

اإلرهاب   أن  رغم  ولكن  الفلسطينية.  األمن  وأجهزة  ثمنه    موجهاإلسرائيلي  فسيدفع  إسرائيل،  ضد 
الفلسطينيون على المدى البعيد. هكذا حصل في موجات اإلرهاب التي شهدناها في الماضي، ابتداء 

وانتهاء باالنتفاضتين األولى والثانية. كل هذه لم تجلب للفلسطينيين    1936من الثورة العربية في العام  
اإل إرادة  وقوة  تكسر روح  ولم  المرجوة  السكان  سرائالنتائج  حياة  بنسيج  المس  إلى  أدت  لكنها  يليين. 
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المحليين غير مرة على أيدي اإلرهابيين أنفسهم النهيار االقتصاد، ثم إلى تحطم المجتمع الفلسطيني.  
 هكذا حصل وهكذا سيحصل إذا ما استمرت موجات اإلرهاب.

أج أداء  بمسألة  فقط  يتعلق  السلطة ال  انهيار  أن  يرون  الفلسطينيين  بل  هزة  لكن  الفلسطينية،  األمن 
ألنها سلطة فاسدة وغير ناصتة لمشاعر الجمهور واحتياجاته، بالضبط مثل معظم األنظمة العربية  

 المحيطة بنا والتي تشكل لها نموذج إلهام. 
شابًا   وتختطف  جنين  في  مستشفى  تقتحم  أن  مسلحة  لمجموعة  يمكن  التامة  الفوضى  من  واقع  في 

بينما كان مر  إسرائيل  بوطاً إسرائيليًا  إذ هكذا عودت  للجثة.  مقاباًل  يتلقوا  أن  وتوقع هؤالء  باألجهزة.   
 “حزب هللا” في الماضي، ثم الفلسطينيين من بعده.

محيط   السامرة،  شمال  في  أساسًا  ملموس  السلطة  أمن  أجهزة  انهيار  أن  في  نفسها  إسرائيل  تواسي 
المناطق باقي أجزاء  بينما الوضع أهدأ في  السيطرة. لكن ال يجب أن  ، وكنابلس وجنين،  أنه تحت 

السلطة آخذة في الضعف؛   –نتجاهل حقيقة أن العنوان مسجل على الحائط، وإشارة الميدان واضحة  
فهي عديمة التأثير والقدرة على الحكم، والفوضى تحتل مكانها. يدور الحديث عن مسيرة طويلة، لن  

ة أمام آالف المتظاهرين الذين يهاجمون مكاتبها  لسلطتكون تعابيرها على األرض انهيارًا دراماتيكيًا ل
وقياداتها، مثل الشكل الذي انهارت فيه األنظمة العربية في أثناء ثورة الربيع العربي قبل نحو عقد. 
قصبة   السيطرة،  تخرج عن  أخرى  وبلدة  أخرى  قرية  رويدًا.  رويدًا  ستذوي  السلطة  بأن  افتراض  ثمة 

لقول، وهكذا ال يتبقى ألبو مازن شيء باستثناء الزيارات إلى  اب اأخرى يصبح فيها المسلحون أصح
 الخارج والتي يتلقى فيها معاملة رئيس دولة.

تدس إسرائيل حاليًا رأسها في الرمال أمام إمكانية كهذه، وتتمنى انتعاش السلطة وأجهزتها. لكن ربما  
غب السلطة في دفع أي أفق   تر من غير الممكن إعطاء األكسجين للسلطة وإعادتها إلى الحياة، وال

 سياسي قدمًا، بل وال تستطيع ذلك. 
الفلسطينية وأخذ مسؤولية متجددة عن نسيج الحياة، بما في ذلك   إن عودة إسرائيل إلى أزقة المدن 
مجاالت الرفاه واالقتصاد، هو سيناريو يبعث على الغثيان في أوساط أصحاب القرار في إسرائيل،  

ج أوساط  في  واقع هاز  وبالتأكيد  ظل  في  أخرى  بدائل  إسرائيل  تملك  هل  هو:  السؤال  لكن  األمن. 
التحديات   في  رأيها  تعطي  أن  بإسرائيل  يجدر  وأجهزتها؟  السلطة  وغياب حوكمة  المتعاظم  اإلرهاب 
التي تنتظرها في “المناطق” ]الضفة الغربية[على المدى البعيد إلى جانب التصدي اليومي لإلرهاب 

 سموها.في  كمهمة فورية وأولى
 27/11/2022إسرائيل اليوم 
 27/11/2022القدس العربي، لند ، 
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