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*** 

 
 

 تصعيد جديد لالحتالل ودعوات لتصعيد المقاومة فلسطينيين بالضفة في  5استشهاد  .1
أكثر من  وأ  -بينهم منفذ عملية دهس-فلسطينيين    5استشهد   الثالثاء، في إطار   20صيب  آخرين 

للرد  الفلسطينية  المقاومة  دعت  جانبها  ومن  الغربية.  بالضفة  اإلسرائيلي  لالحتالل  جديد  تصعيد 
فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشقيقين    بالتصعيد، ولوحت بـ "سالح االنتفاضة".

، في برصاص قوات االحتالل  ]أمس[لي( صباح اليومعاما على التوا  22و   21وجواد ريماوي )  ظافر
مدينة رام هللا. باستشهاد    قرية كفر عين شمال  نت  الجزيرة  أفاد مراسل  أيضا،  وبالقرب من رام هللا 

( النعسان  رائد  خالل    21الشاب  االحتالل  جنود  أطلقها  برصاصة  الصدر  في  إصابته  بعد  عاما( 
مموا عدد  إقتحام  عقب  المغير  قرية  في  القرية.جهات  اإلسرائيلي  الجيش  دوريات  استشهد   ن  كما 

من   أكثر  وأصيب  بجروحه،  متأثرا  إخلّيل  مفيد  مع   20الشاب  مواجهات  اليوم، خالل  فجر  آخرين 
 قوات االحتالل في بلدة بيت ُأمر شمال مدينة الخليل. 

ر لتأمين  الل خالل اقتحام دوريات عسكرية بيت أموتفجرت المواجهات بين فلسطينيين وقوات االحت
وبرر جيش االحتالل إطالق النار   ا بعد دخول البلدة الليلة الماضية.خروج مركبتين عسكريتين تعطلت

على الفلسطينيين في كفر عين وبيت أمر بالرد على ما وصفها بأعمال شغب عنيفة، مقرا باستخدام  
 الرصاص الحي.

تأثرا بجراح أصيب بها أثناء مطاردة كان قد نفذ عملية دهس قرب رام هللا، مكما اسُتشهد فلسطيني  
له.قو  االحتالل  القناة    ات  وقعت   13وأفادت  التي  الدهس  في عملية  أصيبت  مجندة  أن  اإلسرائيلية 

 قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب" شرق رام هللا. 
أعلن اإلسرائيلي،  التصعيد  على  الفلسطينية  الفعل  ردود  سياق  واإلسالمية  وفي  الوطنية  القوى  ت 

 ا على الشهداء، ودعت إلى تصعيد المقاومة.لعام في محافظة رام هللا والبيرة حداد اإلضراب ا
إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون وقودا النتفاضة في وجه االحتالل،    حركة حماسوقالت  

اال جرائم  أمام  األيدي  مكتوف  يقف  لن  الفلسطيني  الشعب  أن  بالمقاومة  وأكدت  وسيواجهها  حتالل، 
 ها.بكل أشكال



 
 
 
 

 

ص            5   5995 العدد:             11/30/2022 ءبعاألر ا التاريخ: 

                                      

إن االحتالل لن يهنأ باألمن على حساب الدم الفلسطيني، داعية لدعم    حركة الجهادبدورها، قالت  
لتحرير فلسطين من أن تصعيد عدوان   الجبهة الشعبيةمن جانبها، حذرت    المقاومين واحتضانهم.

ئرة  كل األرض الفلسطينية، ودعت لتوسيع دا  االحتالل في الضفة ينذر بانتفاضة وغضب واسع في
 طنين.االشتباك مع جيش االحتالل والمستو 

 29/11/2022.نت، الجزيرة
 

 المحتل ألن هذا يعتبر تخليا عن هذا الحل ال يمكن ترك حل الدولتين رهينة إلرادة عباس:  .2
الدولتين رهينة إلرادة   يةفلسطين ال  السلطةقال رئيس  :  جنيف ترك حل  يمكن  "إنه ال  عباس  محمود 

خليا عن هذا الحل، ولذلك فإننا نؤكد أهمية االعتراف بدولة فلسطين ودعم المحتل ألن هذا يعتبر ت
لعضويتها   تجسيدا  المتحدة  األمم  في  كسائر  الكاملة  الفلسطيني  للشعب  والطبيعي  األصيل  لحق 

ألقاها    شعوب األرض". الفلسطيني،  الشعب  للتضامن مع  العالمي  اليوم  لمناسبة  وأضاف في كلمته 
لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور ، في جنيف، أنه ال بد من عقد  مندوب فلسطين الدائم  

رعية الدولية بهدف إنهاء االحتالل وحل قضايا لمتحدة ويحتكم للشمؤتمر دولي تحت رعاية األمم ا
محددة  زمنية  فترة  عليه ضمن  يتفق  ما  لتنفيذ  الضمانات  من  رزمة  وتحديد  كافة،  النهائي  الوضع 

امل يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني حرته واستقالله في دولته على حدود لتحقيق سالم عادل وش
 شرقية.وعاصمتها القدس ال 1967الرابع من حزيران عام 

أنه ال بد من استنهاض المجتمع الدولي لجهوده وتكثيف مساعيه للضغط على إسرائيل    عباسوأكد  
القدس ومن  ب تجارية أو دبلوماسية في  وحذر الدول التي تنشئ مكات  إلنهاء احتاللها ووقف جرائمها.

منها ألن جميع  عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع  
هذه األفعال مخالفة للقانون الدولي وتشجع سلطات االحتالل الرتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب 

تعمقون وجود االحتالل ك تزيدون من معاناة شعبنا ألنكم  وقال: "نقول لهذه الدول أنتم بذل  الفلسطيني.
ال في  واالستقرار  واألمن  السالم  بصنع  تساهمون  وال  أرضنا  أن    منطقة".على  يمكننا  ال  أنه  وأردف 

العدوان  على  ويصر  المستوطنين  وإرهاب  االستيطان  يدعم  الذي  اإلسرائيلي  المحتل  من  ننتظر 
تجز جثامين أبنائنا ويدمر بيوتنا ويهجر أطفالنا أن يستيقظ  والحصار ضد شعبنا وينكل بأسرانا ويح

يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه  على أن شعبنا لن    عباسوشدد    يوما ويختار العدل والسالم. 
 المشروع ضد االحتالل االستعماري ألرضنا وشعبنا.
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نهج  عباس:وأكد   وسنواصل  فينا  الراسخة  السالم  ثقافة  نتخلى عن  لن  الشعبية  "أننا  المقاومة  في  نا 
 ار". ران والحصار والتمييز العنصري والقهر والكراهية واالستعمالسلمية، ولن نقبل بمستقبل من الجد 

 29/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 كيف أنفق محمود عباس على أسرته وأصدقائه في كأس العالم   وثائق تكشف   ": فلسطين أون الين "  .3
و كشف وأصدقائه  ت  أسرته  على  بسخاء  ينفق  عباس  محمود  السلطة  رئيس  أن  مسربة  رسمية  ثائق 

ق دولة  في  إقامتهم  فإن  خالل  أون الين،  فلسطين  ترجمة  ووفق  العالم.  كأس  مباريات  لمشاهدة  طر 
” الذي يغطي األخبار اليهودية حول العالم ذكر أن الوثيقة المسربة كشفت تفاصيل إقامة  JNSموقع “
العالم. وكان نشطاء تداولوا في وقت سابق  ومصار  يف أحفاده عباس الذين رافقوه إلى قطر وكأس 
مكتوثيقة   من  الدوحة مسربة  القطرية  العاصمة  لزيارة  له  المرافقة  الوفد  أعضاء  تضم  عباس  ب 

للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العالم التي تنظم ألول مرة في بلد عربي بالشرق األوسط. وجاء  
لوثيقة أمينة، زوجة عباس وحسين الشيخ رئيس الشؤون المدنية بالسلطة وجبريل الرجوب رئيس  في ا

الفلسطي  إضافة  االتحاد  عباس،  أحفاد  من  واثنين  العامة،  المخابرات  جهاز  رئيس  فرج  وماجد  ني، 
السلطة. كما نشر موقع “ المرافق لرئيس  ” رسوًما من فندق JNSللفريق األمني والطبي واإلعالمي 

 دوالًرا أمريكًيا.  79,478,02وفد دولة فلسطين" بمبلغ يتز كارلتون لغرف "ر 
 29/11/2022، فلسطين أون الين

 
 اإلدارة األميركية تتحمل مسؤولية كبرى عن جرائم سلطات االحتاللأبو ردينه:  .4

في بيت  ، جريمة االحتالل اعدام ثالثة شبان بينهم شقيقان  يةفلسطين ال  السلطة  أدانت رئاسة:  رام هللا
الخليل. أمر في  بيت  وبلدة  برام هللا،  الرئاسة    ريما  باسم  الرسمي  الناطق  أبو  وقال  نبيل  الفلسطينية 

ردينة لصوت فلسطين، إن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ويجب ان  
القادمة أعلنتا   واليمينية  الحالية  إلى أن الحكومة  الشعب  تحاسب عليها، مشيرا  اليومية على  الحرب 

 الفلسطيني. 
كبرى عن جرائم سلطات االحتالل المتواصلة ضد  وأضاف، اإلدارة األميركية تتحمل أيضًا مسؤولية  

شعبنا باعتبارها الراعية الوحيدة لدولة االحتالل في العالم سالحا وتمويال وفي المحافل الدولية وعليها 
تعيد حساباتها". عل  ان  ردينة  أبو  اإلوشدد  اتخاذ  دولة ى ضرورة  تردع  مواقف جدية  األميركية  دارة 

جرائمها   مواصلة  عن  بأسرها.االحتالل  المنطقة  في  االستقرار  تزعزع  القيادة    التي  أن  إلى  وأشار، 
الفلسطينية قادرة على اتخاذ قرارات تحمي مصالح شعبنا وتحافظ على قرارها المستقل، مضيفًا انها  
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وتابع أبو ردينة: "على إسرائيل أن تعي    ألميركية السابقة ثالث سنوات.استطاعت مقاطعة اإلدارة ا 
وع معزولة  التصرفات أنها  لهذه  حامية  وحدها  تقف  ألنها  سياساتها  تراجع  ان  االميركية  االدارة  لى 

االسرائيلية وال تصدر أي مواقف حقيقية أو جدية وتعطي فقط الوعود وال تنفذ شيئا وعليها أن تكون  
 إذا مار ارادت أمنا واستقرارًا في المنطقة بأسرها".أكثر جدية 

 29/11/2022طينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

 المالكي يحذر من حكومة تل أبيب القادمة: يقودها متطرف إرهابي ويختبئ خلفها نتنياهو  .5
العربي”:  –غزة   بضرورة  “القدس  المالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  محكمة    طالب  إسراع 

“جرائم في  بالتحقيق  الدولية،  إسرائيل ضد   الجنائية  ترتكبها  التي  والشعب    الحرب”  المدني  المجتمع 
الفلسطيني، وحذر من تحول الصراع مع االحتالل من “أزمة سياسية” إلى “أزمة ذات طابع ديني”،  

شعب الفلسطيني األعزل وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لل  ال يوجد لها حل على اإلطالق.
“يواج إنه  قال  غاشما”.الذي  عنصريا  احتالال  إطال  ه  خالل  ذلك  فلسطين  جاء  سفارة  مقر  في  عه 

سفيرا من السفراء األجانب المعتمدين لدى فلسطين غير المقيمين، على األوضاع في    25باالقاهرة،  
 فلسطين. 

إنها قال  إسرائيلية جديدة،  تشكيل حكومة  إلى  المالكي  الحكومات    وأشار  ستكون مختلفة عن جميع 
إلى أبعد درجة”، الفتا إلى أن من بين وزرائها  ية وحقدا وكرها للفلسطيني  السابقة، “بمعنى أكثر فاش 

أنها إرهابية في إسرائيل   إلى “منظمة كاخ” والتي أعلن  ايتمار بن غفير وهو وريث كاهانا وينتمي 
 والواليات المتحدة.

اسية إلى أزمة ذات طابع ديني لن نجد لها حال  أننا سننتقل من “أزمة سي  وقال المالكي إن ذلك يعني
 وقال للسفراء الحضور “نحن لن نقبل بذلك فمعركتنا مع إسرائيل سياسية بامتياز”.  على اإلطالق”،

وأوضح أن هذه الحكومة “سيقودها هذه المرة شخص متطرف إرهابي ويختبئ خلفها نتنياهو من أجل 
لل العودة  وإعطاء  تدمير  األقصى،  بالمسجد  القائم  الوضع  وتغيير  الدولتين  حل  وتدمير  مفاوضات 

األخضر للجيش والمستوطنين لمزيد من قتل المواطنين الفلسطينيين، وتشكيل ميليشيات من  الضوء  
والدمار”.  والقتل  الدماء  إراقة  من  والمزيد  رسمي،  نطاق  في  الجانب   المستوطنين  أن  إلى  وأشار 

سيطل األالفلسطيني  لمجلس  التوجه  العربية  الدول  من  رسمي،  ب  بشكل  الموضوع  هذا  لطرح  من 
نسمح ولن نقبل بأن يتم تغليف اإلرهاب بطابع رسمي وأن يتم العمل اإلرهابي بشكل  وأضاف “لن  

وطالب بضرورة اعتراف جميع الدول بدولة فلسطين، وقال مخاطبا    رسمي ومقبول داخل إسرائيل”.
ير قواعد اللعبة في هذه المرحلة الحساسة، وضرورة انتقال دولة فلسطين من  السفراء “ال بد من تغي 
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الدول األخرى،  دولة غي كباقي  العضوية  كاملة  لتصبح دولة  المتحدة  باألمم  ر عضو بصفة مراقب 
 وعلى المجتمع الدولي توفير هذا الحق ومناصرتها في األمم المتحدة”.

 29/11/2022، القدس العربي، لندن
 

 الشهداء الثالثة جريمة بشعة وتصعيد يحمل نذر مخاطر كبيرة اغتيال اشتية:  .6
بيت ريما،  قال  :  رام هللا الشقيقين جواد وظافر ريماوي، من  الوزراء محمد اشتية، إن اغتيال  رئيس 

نذر   يحمل  وتصعيد  االحتالل،  جرائم  كل  كما  بشعة،  جريمة  أمر،  بيت  من  إخليل  مفيد  والشاب 
وسلوك الجناة، وما يتوعدون به أبناء شعبنا من جرائم، دون أدنى التفاتة  مخاطر كبيرة، تعكس فكر،  

الدولية.  للقوانين أركان    والشرائع  من  شعبنا؛  على  الحرب  إعالن  استمرار  "مع  بيان  في  وأضاف 
القتل   آلة  ولجم،  لوقف،  العاجل  بالتدخل  العالم  دول  نطالب  والجديدة،  الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة 

 ، ومحاسبة الجناة. اإلسرائيلية
 29/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مليون دوالر لقطاع الطاقة في القدس وغزة 6.6توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج بقيمة  .7

من  :  رام هللا دعم  اتفاقيتي  توقيع  الثالثاء،  يوم  اشتية، جرى،  محمد  الوزراء  رئيس  برعاية وحضور 
إ  لصالح  وتزويد  النرويج  غزة،  قطاع  غرب  في  الكهرباء  تحويل  محطة  تأهيل  في   15عادة  مدرسة 

الشمسية.القدس   غرب   بالطاقة  في  الكهرباء  تحويل  محطة  تأهيل  إلعادة  األولى  االتفاقية  وتهدف 
مليون دوالر، أما االتفاقية الثانية فتهدف لتزويد   4.6قطاع غزة، بدعم من مملكة النرويج بقيمة تبلغ  

ال  مدرسة  15 تأه في  وإعادة  الصيانة  أجل  من  العائد  استخدام  وسيتم  الشمسية،  بالطاقة  يل  قدس 
 المدارس في القدس، بقيمة مليوني دوالر بدعم من النرويج عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 29/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 في عملية دهس قرب رام هللا   منفذاستشهاد الو إصابة مجندة بجيش االحتالل  .8
بلدة  :  رام هللا من  فلسطيني  مواطن  استشهاد  الثالثاء،  مساء  المدنية،  للشؤون  العامة  الهيئة  أعلنت 

البيرة.   مدينة  اليوم شمال  سابق  وقت  في  االحتالل  بإصابته برصاص  متأثرا  رام هللا،  بيتونيا غرب 
علي   أبو  فايز  مأمون  راني  هو  م   ٤٥والشهيد  بعامًا  بلدة  لخمسة  ن  أب  وهو  رام هللا  غرب  يتونيا 

أطفال. وزعم االحتالل أن المواطن راني أبو علي نفذ عملية دهس قرب رام هللا، أسفرت عن إصابة  



 
 
 
 

 

ص            9   5995 العدد:             11/30/2022 ءبعاألر ا التاريخ: 

                                      

بعد   العملية  منفذ  باتجاه  النار  االحتالل  وأطلق  بالخطيرة.  االحتالل، وصفت جراحها  بجيش  مجندة 
 مانه. مطاردته، ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جث

 29/11/2022، فلسطين أون الين
 

 المقاومة بالضفة متصاعدة وعصية على التطويع واالنكسار  مشعل: .9

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني    ،شدد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
بالضفة    على تمسك شعبنا بمقاومة االحتالل حتى دحره عن أرضنا الفلسطينية، مؤكدا أن المقاومة

واالنك التطويع  على  وعصية  مناسبة    سار.متصاعدة  شعبنا  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  "إن  وقال: 
وعودة  واألقصى،  القدس  تحرير  رأسها  وعلى  والتاريخية،  الوطنية  بحقوقنا  تمسكنا  لتأكيد  جديدة 

ال يجددون  ومقاومته  شعبنا  أن  مؤكدا  األبطال"،  أسرانا  جميع  سراح  وإطالق  على  الالجئين،  عهد 
التحرير والعودة، مؤكدا أن المقاومة في قطاع غزة تمثل رافعة    االستمرار في مشوارهم الكفاحي حتى

 قوية لمشروع المقاومة والتحرير، وستظل سندا لشعبنا الفلسطيني.
 29/11/2022، حركة حماسموقع 

 
 : تصعيد االحتالل لجرائمه سيواجه بالفعل المقاومحماس .10

باسم حر  الناطق  قاسمأكد  لجر   ،كة حماس حازم  االحتالل  وتوسيع عدوانه أن تصعيد  وإرهابه،  ائمه 
، سيواجه ]أمس[بقتل ثالثة من أبناء شعبنا الفلسطيني بينهم شقيقان في الضفة الغربية صباح اليوم 

الصهيوني. اإلرهاب  هذا  على  ردًا  الثوري  والعمل  المقاوم  الفعل  "إن    بتصعيد  الثالثاء:  قاسم،  وقال 
نا المشروع السترداد أرضه وانتزاع حريته عبر  نضال شعبل الصهيوني يحاول بائسًا أن يوقف  االحتال

 عمليات القتل واالغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقودًا لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة".
 29/11/2022، حركة حماسموقع 

 
 فتح تحّمل االحتالل مسؤولّية عدوانه الممنهج .11

هللا حرك:  رام  فتحنعت  بعد   ة  الثالثاء،  مساء  استشهد،  الذي  النعسان،  غازي  رائد  الشاب  شهيدها 
وأكدت "فتح"، في بيان،    إصابته برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي في قرية المغير، شرق رام هللا.

تمارسه   ممنهًجا  عدواًنا  هناك  أن  تؤكد  النعسان،  االستقالل  جامعة  في  الطالب  إعدام  جريمة  أن 
مضيفًة أن هذه الجريمة جاءت بعد جريمة إعدام الشقيقين جواد وظافر الريماوي   تالل،منظومة االح 

مسؤولية   اإلسرائيلي  االحتالل  محملًة  أمر،  بيت  بلدة  في  اخليل  مفيد  والشاب  عين،  كفر  بلدة  في 
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ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره بإيقاف العدوان    عدوانه اإلرهابي بحق شعبنا.
الدولية   ممنهجال الحماية  بتوفير  إياه  مطالبًة  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  من  شعبنا  له  يتعرض  الذي 

 لشعبنا، وإلزام االحتالل باالنصياع للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. 
 29/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 هداء ء الشمجموعة "عرين األسود" تتوعد باالنتقام لدما .12

يوم األربعاء، يوم إضراب شامل وحداد على أرواح شهداء الوطن، أعلنت مجموعة "عرين األسود"،  
بياٍن   الذين ارتقوا برصاص االحتالل اإلسرائيلي في مدينتي الخليل ورام هللا. وقالت المجموعة، في 

ا نعدكم به كل وعد وأن م  هدرًا،مقتضب: "ُنقسم بما أقسم به رب العباد أنَّ دماء شهداءنا لن تذهب  
قطعناه على أنفسنا سيقع وهذه األيام بيننا ستثبت لكم أّن المقاومة في واد والعدو وأعوانه والباحثين  

 عن االستقرار من أعوانه من صحفيين ورجال اقتصاد ولجان تنسيق فصائلي وغيرهم في واد آخر". 
 29/11/2022فلسطين أون الين، 

 
 ساعة األخيرة 24الغربية خالل الـ  المقاومة في الضفةحصاد  .13

اليوم االحتالل    ]أمس[نفذت  وجنود  المستوطنين  استهدفت  ودهس  نار  إطالق  عمليات  ثالث  وقعت 
عماًل مقاوًما    49اإلسرائيلي في الضفة الغربية، خالل األربع وعشرين ساعة األخيرة، وذلك من أصل  

حتالل بثالث عبوات ة استهداف قوات االلت عمليات المقاومجرى تنفيذها خالل هذه الساعات. وشم
االحتالل   جيش  آليات  إحدى  إحراق  إلى  أدى  ما  نارية،  ومفرقعات  حارقتين  وزجاجتين  ناسفة، 

اعتداء للمستوطنين    12العسكرية. ووّثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، تصدي الفلسطينيين لـ
طنين. وتركزت المواجهات ِني مركبات للمستو لى جانب تحطيم ثما في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، إ

في   االحتالل  قوات  وآلياتهم    20مع  االحتالل  جنود  صوب  للحجارة  إلقاء  عمليات  تخللها  نقطة، 
 العسكرية، وأسفرت عمليات المقاومة عن إصابة خمسة جنود ومستوطنين. 

 29/11/2022فلسطين أون الين، 
 

 ير المزدوجة في القدسع بتنفيذ عملية التفجمقدسيا ينسب له الضلو االحتالل يعتقل شابا  .14
مجادلة بلدة :  محمود  سكان  من  مقدسيا  شابا  الثالثاء،  مساء  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 

األربعاء   يوم  القدس،  مدينة  في  نفذت  التي  المزدوجة  التفجير  عملية  في  ضلوعه  بزعم  الطور، 
"(، 11وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية )"كان    ين.رائيلَيين وإصابة آخر الماضي، وأسفرت عن مقتل إس
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الهوية   بطاقة  مقدسيا من حاملي  اعتقلت شابا  القدس،  االحتالل في  أن وحدات خاصة من شرطة 
بتنفيذ   بضلوعه  "لالشتباه  المحتلة  المدينة  شرق  الواقعة  أدوميم"  "ميشور  مستوطنة  في  اإلسرائيلية 

القناة  عملية". المقدسوبحسب  المعتقل  فإن  الم ،  في  "يختبئ"  كان  مستوطنة  ي  في  الصناعية  نطقة 
"ميشور أدوميم"، ولفتت إلى أن الوحدات الشرطية الخاصة تلقت معلومات من الشاباك حول موقع  

 الشاب، ونفذت عملية االعتقال بمشاركة قوات كبيرة. 
 29/11/2022، 48عرب 

 
 بشأن احتالل األراضي الفلسطينية   " الدولية دل  الع " تطالب بمنع تصويت األمم المتحدة على طلب فتوى    " ل إسرائي "  .15

األمم   تصويت  لمنع  عالميين  زعماء  الثالثاء،  لبيد،  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  حّث  القدس: 
 احتالل األراضي الفلسطينية. المتحدة على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن 

من قادة العالم دعاهم فيها    50أكثر من  وقال مكتب لبيد، في بيان: “بعث رئيس الوزراء رسالة إلى  
إلى ممارسة نفوذهم على السلطة الفلسطينية من أجل منع الجمعية العامة من التصويت على طلب  

 يلي الفلسطيني”.رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الصراع اإلسرائ 
منع   مبادرة  تنجح  لم  إذا  أنه  الرسالة  في  “أكد  لبيد  أن  البيان  من  وأضاف  يتوقع  فإنه  التصويت، 

 ضد القرار”. أصدقاء إسرائيل الوقوف إلى جانبها والتصويت 
 29/11/2022القدس العربي، لندن، 

 
 وداخل الخط األخضر   الغربية في الضفة ات إسرائيلية بـ"موجة واسعة" من العملياتتقدير  .16

تشه سوف  المقبلة  الفترة  أن  إلى  اإلسرائيلية،  األمن  أجهزة  تقديرات  العمليات تشير  في  تصعيدا  د 
ا داخل الخط األخضر  ة المحتلة فحسب، وإنمالموجهة ضد أهداف إسرائيلية ليس في الضفة الغربي

كذلك، بما في ذلك زيادة في شدتها وحجمها وتصعيدا في نوعيتها؛ وحّذرت أجهزة االحتالل األمنية  
 ل على تنفيذ عمليات.من محاوالت فصائل المقاومة الفلسطينية لتجنيد وتشكيل خاليا ستعم

في   واألمن  الخارجية  للجنة  قدمت  إحاطة  خالل  التقديرات  هذه  اإلسرائيلية  األمن  أجهزة  وعرضت 
تنفيذ عمليات  الفلسطينيين على  الشبان  إقدام  الثالثاء، وعّبرت خاللها عن "مخاوف" من  الكنيست، 

 لمحتلتين. الغربية والقدس اتحاكي تلك التي نفذت مؤخرا ضد قوات االحتالل ومستوطنية في الضفة 
 29/11/2022، 48عرب 
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 آيزنكوت: سلوك الحكومة القادمة قد يؤدي إلى تفكيك الجيش .17
وكاالت: قال الرئيس األسبق ألركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت، امس، إن سلوك   -تل أبيب  

 الحكومة اإلسرائيلية القادمة قد يؤدي إلى تفكيك الجيش. 
الجيش إذاعة  مؤتم  ونقلت  في  قوله  ععنه  التحالف ر  سلوك  إن  إسرائيل"،  "ديمقراطية  معهد  قده 

تفكيك  بثقة الجمهور وقد يؤدي إلى  المستقبلي يقوض سلطة القيادة في الجيش اإلسرائيلي، ويضر 
 الجيش.

وآيزنكوت نائب بالكنيست عن حزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس، وسبق  
 .2019و  2015بين عامي   صب رئيس أركان الجيشأن تولى من

األمن   حقيبة  غفير  بن  إيتمار  المتشدد  اليميني  اليهودية"  "القوة  حزب  زعيم  منح  آيزنكوت  وانتقد 
 الداخلي في الحكومة التي يعكف بنيامين نتنياهو على تشكيلها.

الحدود  حرس  شرطة  قوات  تشمل  واسعة  صالحيات  غفير  بن  منح  أن  آيزنكوت  بالضفة    واعتبر 
 سرائيلي. الغربية من شأنه أن يضر باألمن اإل

 30/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 عقبات تعرقل تشكيل الحكومة: نتنياهو يعتزم طلب تمديد التكليف  .18
التوجه   نتنياهو،  بنيامين  المقبلة،  اإلسرائيلية  الحكومة  بتشكيل  المكلف  الليكود،  حزب  رئيس  يعتزم 

يوما إضافيا، والتي ينص عليها    14هرتسوغ، لطلب تمديد مدة التكليف بـللرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق  
 وذلك في ظل العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة.القانون اإلسرائيلي وتخضع لتقدير الرئيس، 

الثالثاء، علما بأن القانون    يوم"(، مساء  11جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث اإلسرائيلية )"كان  
يوما لتشكيل الحكومة، وفي حال    28لة لمدة  على منح عضو الكنيست المكلف، مه   اإلسرائيلي ينص 

 يوما وفقا لتقديرات الرئيس اإلسرائيلي.  14فشل المرشح بمهمته، فإنه يمكن أن يحصل على تمديد بـ
نتنياهو في   قد كلف  اإلسرائيلي، هرتسوغ،  الرئيس  بمهمة    13وكان  الجاري،  أكتوبر  الثاني/  تشرين 

، وتنتهي المدة التي  120ضوا في الكينست من أصل  ع  64لحكومة، بعد حصوله على دعم  تشكيل ا
بعد   لنتنياهو  القانون  على    12يمنحها  قادرين  يكونوا  لن  أنهم  الليكود  في  مسؤولون  ويرى  يوما، 

 التوصل إلى اتفاقات ائتالفية خالل هذه المدة. 
 29/11/2022، 48عرب 
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 للتحرش الجنسي تعرضنتالل هآرتس: ثلث مجندات جيش االح .19
االحتالل  جيش  في  المجندات  ثلث  إن  براينر،  يهوشع  أعده  مقال  في  "هآرتس"  صحيفة  قالت 
حماية   موضوع  حول  الدولة  مراقب  "تقرير  إلى  استنادا  الخدمة،  أثناء  للتحرش  تعرضن  اإلسرائيلي 

 المجندات اللواتي يخدمن في الخدمة اإللزامية خارج الجيش".
ا  التقرير  االثنين  وأشار  نشر  جيش  إلى  لذي  في  النظامية  الخدمة  في  المجندات  ثلث  حوالي  أن 

 االحتالل اإلسرائيلي تعرضن للتحرش الجنسي، على األقل مرة واحدة في السنة األخيرة. 
أن   إلى  التقرير  أشار  يخدمن في شرطة    22كما  اللواتي  اإللزامية  الخدمة  المجندات في  بالمئة من 

و الل  بالمئة  27االحتالل،  فيمن  يخدمن  و  واتي  الحدود،  في    38حرس  يخدمن  اللواتي  من  بالمئة 
 مصلحة السجون، أبلغت بأنهن تعرضن لالعتداء الجنسي أثناء الخدمة. 

 29/11/2022، 21قع عربي مو 
 

 يعقوب قادري ووحدات القمع تنكل باألسرى بـ"هداريم"األسير عزل  .20

وتد  إلدارة  :  محمد  التابعة  القمع  وحدات  اإلسرائيلاقتحمت  االحتالل  قسما    يسجون  الثالثاء،  ظهر 
لألسرى في سجن "هداريم"، وسط عمليات تفتيش وتخريب بمقتنيات وممتلكات األسرى الذين تعرضوا 

وقال نادي األسير الفلسطيني، في بيان مقتضب،   للتنكيل واالعتداء من قبل عناصر وحدات القمع.
با بمقتنيات األسرى في  استمرت لساعات، وأحدثت خر إن وحدات القمع نفذت عمليات تفتيش واسعة  

اقتحامه. عقب  "هداريم"  فإن    سجن  األسير،  نادي  إلحصائية  سجن    80ووفقا  في  يقبعون  أسيرا 
 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد. 42"هداريم"، منهم 

يعقوب    أكدت هيئة شؤون األسرى عبر بيان لها، الثالثاء، أن إدارة سجون االحتالل تحتجز األسيرو 
اعتق بأوضاع  "أيالون".قادري  عزل  داخل  مريرة  وحياتية  يقبع    اليه  قادري  األسير  أن  الهيئة  وبينت 

بغرفة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة اآلدمية، فهي قذرة جدا تنتشر فيها الحشرات والبق، وفيها نافذة  
 اتا. صغيرة عديمة التهوية، عدا عن دورة المياه التي ال تصلح لالستخدام بت

 29/11/2022، 48عرب 
 

 ألف شجرة زيتون بالضفة خالل العام الجاري  13 نحو اقتلعو  منزل 708االحتالل هدم  .21
وتد  التحتا،  :  محمد  الديوك  قرية  في  وأسوارا  منزلين  الثالثاء،  اإلسرائيلي،  االحتالل  جرافات  هدمت 

ألف    13يلي اقتلعت ودمرت  قضاء أريحا، فيما أظهرت تقارير فلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائ 
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العام   مطلع  منذ  الغربية  بالضفة  زيتون  التحتا  .2022شجرة  الديوك  بلدة  االحتالل  قوات  ،  واقتحمت 
وبحسب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في    وهدمت منزلين، بحجة عدم الترخيص.

العام الجاري، نحو    األراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن سلطات االحتالل هدمت    708خالل 
 منازل في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس. 

 . 2022شجرة زيتون في الضفة الغربية منذ مطلع العام    13,130اقتلعت قوات االحتالل وأحرقت نحو  
وقال مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في بياٍن له، إن "االحتالل اقتلع منذ عام  

 وإلى يومنا هذا نحو مليوني شجرة زيتون".  1967
 29/11/2022، 48عرب 

 
 المستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات جديدة  .22

"األيام": هدمت قوات االحتالل، أمس، منزلين وأسوارًا في قرية الديوك التحتا، واقتلعت   –محافظات  
ارس، في الوقت الذي أصيب  شجرة في بلدة حزما، وأخطرت بوقف بناء ثمانية منازل في قرية ح  90

 ء اعتداء استيطاني شرق الخليل. فيه مواطنون برضوض وحاالت اختناق جرا
 30/11/2022، األيام، رام هللا

 
 االهتمام العالمي  "بؤرة"جهود مصرية إلعادة القضية الفلسطينية إلى  .23

ا االهتمام  »بؤرة«  في  الفلسطينية  القضية  وضع  إلعادة  سعيها  أكدت مصر  وقال القاهرة:  لعالمي. 
لقاء جمعه   المصري، خالل  الخارجية  المالكي، في  سامح شكري، وزير  الفلسطيني، رياض  ونظيره 

الفلسطينية   الساحتين  على  المستجدات  كافة  كثب  عن  تتابع  »بالده  إن  )الثالثاء(،  القاهرة 
وقال السفير    واإلسرائيلية«، معربًا عن »قلق« القاهرة إزاء تطورات األوضاع في األراضي المحتلة.

الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  زيد،  أبو  شكري    أحمد  إن  صحافي،  بيان  في  المصرية، 
القضية   وضع  إعادة  أجل  من  والدولي  اإلقليمي  المستويين  على  الجهود  تنسيق  »ناقشا  والمالكي 

ا العربية  الدول  مع  الجهود  تنسيق  ذلك  فى  بما  الدولي،  االهتمام  بؤرة  فى  لشريكة،  الفلسطينية 
الفلسطينية«. للحقوق  بدعمها  المعروفة  الدولية  المصرية    واألطراف  الخارجية  باسم  المتحدث  وأشار 

إلى أن شكري أكد خالل اللقاء على أن »مصر ستظل دائمًا داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية، خاصًة  
الشرق القدس  المستقلة وعاصمتها  دولته  إقامة  في  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  تألو  حق  لن  وأنها  ية، 

الدبلو  وقدراتها  طاقاتها  كافة  توظيف  فى  إلى  جهدًا  الفتًا  الهدف«،  هذا  تحقيق  سبيل  في  ماسية 
وكسر   العنف،  ووقف  األوضاع،  لتهدئة  واإلقليمية  الدولية  األطراف  مختلف  مع  المصرية  »الجهود 
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تفاوضي مسار  إطالق  إعادة  بهدف  السالم،  عملية  يعتري  الذي  الحالي  إلى    الجمود  يفضي  جاد 
 لتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة«.تحقيق السالم الشامل والعادل وفقًا لمبدأ حل الدو 

 30/11/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 1967شف عن حرق جنود مصريين عام االحتالل يحاول تهدئة غضب القاهرة بعد الك .24

صقر  -غزة  جهود  :  أحمد  عن  العبرية،  اإلعالم  وسائل  االحتالل  كشفت  حكومة  بها  تقوم  حثيثة 
لمصري عقب الكشف عن مجزرة إسرائيلية بحق جنود مصريين  ئيلي من أجل إخماد الغضب ااإلسرا

وذكرت هيئة البث الرسمية اإلسرائيلية "كان"، أنه "في إطار    .  1967تضمنت حرقهم وهم أحياء عام  
ب تذكاري رسمي لجنود الكوماندوز المحاوالت لتحسين العالقات مع مصر، تدرس إسرائيل إقامة نص

  ".  1967س "نحشون" وسط إسرائيل )فلسطين المحتلة( خالل حرب  المصريين الذين قتلوا قرب كيبوت 
وأشارت إلى أن "إسرائيل تدرس هذه اإلمكانية، بعد غضب مصر على إسرائيل عقب قيام عدد من 

تفيد   بنشر معلومات  قبر الوسائل اإلعالمية في شهر تموز/يوليو،  دفنوا في  المصريين  الجنود  بأن 
مدار عقود".  ورجحت "كان" وصول وفد مصري إلى تل أبيب خالل  جماعي، وبقي األمر سرا على  

هذه   تصلح  أن  تأمل  "إسرائيل  أن  منوهة  التذكاري"،  النصب  إقامة  "تنسيق  أجل  من  القادمة  الفترة 
 الخطوة العالقات مع النظام المصري".

 29/11/2022، "21موقع "عربي 
 

 للشعب الفلسطيني ومقاومته  اتونس والكويت تجددان دعمهم .25
ومقاومته  :  الكويت  الفلسطيني  للشعب  دعمهم  الثالثاء،  اليوم  الكويتي،  األمة  مجلس  نواب  أكد 

وقال النواب الكويتيون في بيان صحفي وصل "المركز    لالحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية.
عب الفلسطيني: إننا "نجدد ونؤكد دعمنا  مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشالفلسطيني لإلعالم"، ب

وأضاف البيان    لجهاد ورباط الفلسطينيين، ومقاومتهم المشروعة، ورفضنا للتطبيع مع الكيان المحتل". 
أحد  المغصوب،  وحقهم  المشروع،  وكفاحهم  الفلسطينيين  جهاد  ودعم  المحتلة،  فلسطين  "نصرة  أن 

ولفت إلى أن "مقاومة الشعب الفلسطيني المستمرة    مة".ويت الرسمية والشعبية الراسخة والدائثوابت الك
، تحيي  48في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بجانب العمليات الفدائية في مدن وقرى فلسطين  

 أمل األمة بالتحرير". 
ه المشروعة من أجل إنهاء  وجددت تونس تأكيد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في نضاالت

السي  ذات  المستقلة  دولته  وتجسيد  حدود  االحتالل  على  أراضيه  على  القدس   1967ادة  وعاصمتها 
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تونس.  الشريف. في  الخارجية  الشؤون  وزارة  عن  الثالثاء،  صدر  بيان  وفق  ذلك  وجددت   جاء 
الفلسطيني الذي ال يمكن أن    ة التونسية تأكيد أّنه ال يمكن أن يعّم السالم إاّل باستعادة الحقالخارجي

كما شددت على أّن األوان قد حان ليسترّد األشقاء الفلسطينّيون حقوقهم كاملة في  يسقط بالتقادم أبدا.
 تقرير المصير واالستقالل والكرامة.

 29/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلمارات تطالب بوقف تأجيج األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة  .26
بيان لها في مجلس األمن بشأن الحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك   أكدت دولة اإلمارات في 
الفلسطينية   الفلسطينية، ضرورة االمتناع عن أي استفزازات قد تؤجج األوضاع في األرض  القضية 

لتين، المرحلة المقبلة تتطلب قيادات حكيمة ترى في مسار السالم وحل الدو   المحتلة، مشددة على أن
وقالت اإلمارات في بيان،    ية المتفق عليها.خيارًا استراتيجيًا، مؤكدة أهمية االلتزام بالمرجعيات الدول

دقيقة  بمرحلة  األوسط  الشرق  في  السالم  عملية  فيه  تمر  وقت  في  يأتي  األمن  مجلس  اجتماع  إن 
 .نتباهًا خاصًا من المجتمع الدولياتتطلب 

اإلمارات  و  مسائلأكدت  تفاقم    هاالأو ،  ثالث  دون  والحيلولة  التصعيد  لخفض  ماسة  حاجة  هناك  أن 
فيها. نقطة ال رجعة  إلى  ترى في مسار  وثانيتها  التوترات  قيادات حكيمة  المقبلة  المرحلة  تتطلب   :

ع  بديل  ال  استراتيجيًا  خيارًا  الدولتين  وحل  األمن  السالم  يعّمه  مستقبل  وضمان  العنف  إلنهاء  نه 
، فيتعين على مجلس األمن توجيه رسالة واضحة بااللتزام  الثالثةواالزدهار لكال الشعبين. أما المسألة 

بالمرجعيات الدولية المتفق عليها إلنهاء هذا الصراع، وضرورة عودة األطراف إلى مفاوضات جادة  
الدولة الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، في سالم وأمن تفضي إلى حل الدولتين، بحيث تعيش  

 واعتراف متبادل. 
 30/11/2022، الخليج، الشارقة

 
 العاهل المغربي: القضية الفلسطينية ستظل مفتاح السالم واالستقرار في الشرق األوسط  .27

رسالة  :  الرباط القدس،  لجنة  رئيس  السادس،  محمد  المغربي  الملك  اليوموجه  العالمي   بمناسبة 
"هي مناسبة نجدد فيها التأكيد على موقفنا الثابت    :وقال في الرسالة  للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

والواضح من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في  
وسالم إلى جانب دولة  تعيش في أمن    إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية،

السالم    إسرائيل". مفتاح  القضايا،  أقدم  باعتبارها  ستظل،  الفلسطينية  "القضية  ان  الرسالة  وأكدت 
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وجهودا  مساعي  يتطلب  واستقرارها  المنطقة  أمن  فإن  لذلك،  األوسط.  الشرق  منطقة  في  واالستقرار 
وبناء فضاء مزدهر لجميع   سالم والتعاون متواصلة للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق ال

 شعوبها."
وأشار الى ان مدينة القدس الشريف تحظى بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية واإلسالمية لما 
تنطوي عليه من بعد روحي وعقائدي، فضال عن كونها مدرجة ضمن قضايا الوضع النهائي التي  

ال المفاوضات  إطار  في  لها  حل  إيجاد  القانوني  ودعا    مباشرة.يتعين  الوضع  على  الحفاظ  إلى 
للتعايش   ورمزا  للقاء  وأرضا  لإلنسانية  مشتركا  تراثا  باعتبارها  المقدسة  للمدينة  والديني  والحضاري 

 السلمي بالنسبة ألتباع الديانات التوحيدية الثالث. 
 29/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ل المشترك إلنهاء معاناة الشعب الفلسطينيالعراقي يؤكد ضرورة العمالرئيس  .28

إلنهاء  :  بغداد  المشترك  العمل  الثالثاء، ضرورة  اللطيف رشيد،  عبد  العراقية،  الجمهورية  أكد رئيس 
وقال رشيد في تغريدة عبر "تويتر"، "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب    معاناة الشعب الفلسطيني.

نُ  الحالفلسطيني،  مع  العراق  وقوف  فلسطين  جدد  دولة  إقامة  في  الفلسطيني  للشعب  المشروع  ق 
الشريف". القدس  الشعب  أو   وعاصمتها  معاناة  إلنهاء  والفاعل  المشترك  العمل  "نؤكد ضرورة  ضاف 
 الشقيق وحماية كامل حقوقه".

 29/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 القمع اإلسرائيلي كد الدعم فلسطين في وجه الرئيس الباكستاني يؤ  .29
أباد  الثابت    إسالم  باكستان  دعم  الثالثاء،  علوي،  عارف  الدكتور  الباكستاني  الرئيس  أكد  أ:  ب  د 

القوات اإلسرائيلية. الشرعي” من جانب  “الطغيان واالحتالل غير  أنباء   لفلسطين ضد  ونقلت وكالة 
علوي   عن  الباكستانية  برس”  ا“أسوشيتد  اليوم  بمناسبة  رسالة  في  الشعب قوله  مع  للتضامن  لدولي 

وأضاف الرئيس    الفلسطيني:” دعمت باكستان تاريخيا النضال المشروع للفلسطينيين وستواصل ذلك”.
علوي إنه يمكن للصوت والعمل الجماعيين تحقيق السالم واألمن للفلسطينيين، وأعرب عن أمله في  

على   واإلنصاف  العدالة  تتغلب  والقمع.أن  الرئيس    الطغيان  أن  وأعرب  في  أمله  عن  الباكستاني 
 ينتصر ضمير العالم على المصالح الشخصية الضيقة. 

أجل  من  للتفاوض  واستعداده  الفلسطيني  الموقف  تاما”  تأييدا  “تؤيد  باكستان  أن  على  شدد  كما 
عام   قبل  ما  وحدود  دوليا  بها  المعترف  الشروط  إلى  يستند  سالم  التفاق  إن    .1967التوصل  وقال 
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كون تحت مراقبة دولية، وأن يخضع األطراف للمساءلة، وفي إطار زمني محدد  االتفاق يجب أن ي
 وملزم، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. 

 29/11/2022، القدس العربي، لندن
 

 الفلسطينية  لقضيةاال أمن وال استقرار دون تسوية  " و"التعاون االسالمي":جامعة العربية"ال .30
م لجامعة الدول العربية لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف علي السماك، إن اليوم  قال المراقب الدائ

عام   المتحدة  لألمم  للعامة  الجمعية  أقرته  والذي  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  ،  1977العالمي 
الف الشعب  الفلسطينية وبحق  القضية  بعدالة  للتذكير  مهمة  كافة  مناسبة سنوية  استعادة  في  لسطيني 

المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط  حقوقه  
عام   من حزيران  الشرقية.  1967الرابع  القدس  هذه   وعاصمتها  تحل  العام،  هذا  وفي  أنه  وأضاف، 

م الشامل والقائم على رؤية حل  المناسبة في ظل انسداد كامل في أفق تحقيق السالم العادل والدائ
الدولتين، بل أن هذه الرؤية صارت مهددة جراء تكريس االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية  
انتهاك  الفلسطيني في  الشعب  وتيرة عدوانه على  العنصرية وتصعيد  المحتلة، وسياساته وممارساته 

 الشرعية الدولية.صارخ لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون الدولي وقرارات 
لدى مكتب األمم المتحدة    ضحت السفيرة الممثلة الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالميأو جهتها،  من  

فرصة  هو  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  يوم  ان  باغلي،  ناسيما  جنيف  في  الدولية  والمنظمات 
ورفضنا   المشروعة،  الوطنية  حقوقه  لنيل  الفلسطيني،  العادل  للنضال  دعمنا  مدى  عن  للتعبير 

 تكبها االحتالل اإلسرائيلي. االستيطان والنزوح القصري والتمييز والعنصرية التي ير لسياسات التهويد و 
وأضافت، ان هذا العام شهد تصعيدا في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة باالحتالل بحق  
المستوطنين   بفعل  القدس  في  الخطير  الوضع  الى  مشيرة  ومقدساته،  وأراضيه،  الفلسطيني،  الشعب 

واإلال المسيحية  المقدسة  األماكن  تستهدف  والتي  األقصى متطرفين،  المسجد  في  خاصة  سالمية، 
 المبارك.

كما أكدت انه ال أمن وال استقرار في الشرق األوسط دون تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية  
ا  السالم  ومبادرة  المتحدة،  األمم  وقرارات  الدولي،  والقانون  يتوافق  بما  وجددت   لعربية.الفلسطينية، 

 عملية سياسية متعددة األطراف إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، دعوتها للفاعلين الدوليين لالنخراط في  
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وإرساء العدالة، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه بما فيها الحق   
والسعي لتسوية عادلة لقضايا    ، وعاصمتها القدس،1967في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام  

 .194العامة   الالجئين وفق قرار الجمعية
 29/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 كاستمرار االحتالل وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل  طال أمدها ات النزاعمسببيش:  غوتير  .31

ه أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم  بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجّ 
يفقدون  المتحدة الذين  الفلسطينيين  المدنيين  فيها عن »حزنه« من تزايد أعداد  ، رسالة رسمية أعرب 

»اتخاذ  إلى  األطراف  جميع  داعيًا  المحتلة،  الغربية  الضفة  تجتاح  التي  العنف  دوامة  في  أرواحهم 
 ر دوامة العنف المميتة«. الخطوات الالزمة للحد من مظاهر التوتر وكس

ات النزاع التي طال أمدها، كاستمرار االحتالل وتوسيع المستوطنات وهدم  وقال غوتيريش إن »مسبب
المنازل وإخالء الناس من مساكنهم، تزيد من مشاعر الغضب واليأس واإلحباط«، وال سيما أن »غزة  

 ترزح تحت إجراءات إغالق منهكة وتعاني من أزمات إنسانية«. 
المتحدة »او  التأكيد على موقف األمم  التزام  جدد غوتيريش  للسالم وإلنهاء االحتالل«، مؤكدًا  لداعي 

سالم   في  جنب  إلى  جنبًا  تعيشان  وفلسطين،  إسرائيل  دولتين،  إنشاء  رؤية  »بتحقيق  المتحدة  األمم 
 وأمن، على أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين«. 

 30/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 " إسرائيل لـ" المعادية    راءات باإلج نظام األمم المتحدة مليء    . .. األكثر دموية بالضفة   العام الجاري   : واشنطن  .32
"األيام": قالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الواليات المتحدة األميركية لدى األمم المتحدة،    -القدس  

 . 2004إن العام الجاري هو األكثر دموية بالضفة الغربية منذ العام 
أم كلمة  في  بعدل من كل من  وقالت  االقتصاص  "ينبغي  اإلثنين،  الدولي،  األمن  لمجلس  ام جلسة 

يرتكب أعمال عنف، سواء أكان فلسطينيا أم إسرائيليا. ينبغي أن يكون من الواضح أنه ما من أحد 
 وال من مجموعة فوق القانون".

كان هذا العام األكثر دموية في الضفة    "وأضافت في الكلمة التي حصلت "األيام" على نسخة عنها،  
 إسرائيليا حتفهم".  28فلسطينيا و  150، وقد لقي حوالي 2004الغربية منذ العام 
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عمال عن حل الدولتين المتفاوض عليه، والذي ال يزال أفضل طريقة لضمان  وتابعت، "تبعدنا هذه األ 
 ". ن في إقامة دولة خاصة بهمأمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل وتحقيق رغبة الفلسطينيي 

وق اإلسرائيلية  االنتهاكات  إدانة  في  لموقفها  المتحدة  األمم  الحظ، معظم  وهاجمت  لسوء  "ولكن  الت، 
المفاوضات  لتعزيز  مصممة  ليست  والفلسطينيين  باإلسرائيليين  المتعلقة  المتحدة  األمم  إجراءات 

 تشويه سمعة إسرائيل". المباشرة، ناهيك عن تحقيق السالم، فهي ال تهدف إال إلى 
راءات والهيئات المعادية وأضافت في دعمها إلسرائيل، إن "نظام األمم المتحدة مليء في الواقع باإلج

 ".إلسرائيل، بما في ذلك القرارات المتحيزة وغير المتناسبة ضد إسرائيل عبر منظومة األمم المتحدة
  30/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 . ندعو من أجل فلسطين حرة.امن مع شعبها.كوربين: في يوم التض .33

لفلسطينيين، تزامنا  عبر الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، عن تضامنه مع ا
 مع االحتفاء بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني". 

ر التقسيم. ال يزال  عاما، أصدرت األمم المتحدة قرا  75وغرد كوربين في حسابه عبر "تويتر": "قبل  
 الفلسطينيون محرومين من حق تقرير المصير المنصوص عليه في القانون الدولي".

اليوم   "في  أجل وأضاف:  من  دعواتنا  نجدد  أن  يجب  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي 
 فلسطين حرة ومستقلة".

 29/11/2022، 21موقع عربي 
 

 ها في تقرير المصير بوليفيا تؤكد تضامنها مع فلسطين وحق شعب .34
بوليفيا،   دولة  بمناسبة  أكدت  المصير،  تقرير  في  شعبها  وحق  فلسطين  مع  تضامنها  الثالثاء،  يوم 

  1977لعالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  "اليوم ا
 تشرين الثاني/نوفمبر.  29ويحتفل به سنويا في 

الخا وزارة  وشعبا  وقالت  حكومة  فلسطين  مع  تضامنها  عن  "تعرب  إنها  له  بيان  في  البوليفية  رجية 
فلسطيني، الذي نشأ بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  احتفاال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب ال

 ". 1977عام  40/32المتحدة 
 29/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اني ويست يثير غضب المنظمات الصهيونية بأمريكا عشاء ترامب مع ك .35
فترة   معظم  خالل  إنه  فيه  قال  وايزمان،  جوناثان  للصحفي  تقريرا  تايمز"  "نيويورك  صحيفة  نشرت 
رئاسة دونالد ترامب، قام الجمهوريون اليهود بتبرير الجانب المتعصب من تحالف ترامب، بحجة أن  

واالستعارات   وسطه  في  البغيضين  مقاالمؤيدين  باهتة  كانت  استخدمها  التي  للسامية  رنة  المعادية 
 بسياسات إدارته المؤيدة بشدة إلسرائيل. 

لكن في األسبوع الماضي، تناول ترامب العشاء في قصره في بالم بيتش، ماراالغو، مع الفنان كاني  
للسامية، ومع نك فوينتيس، وهو   إدانته أصال إلدالئه بتصريحات معادية  الذي تمت  معاد  ويست، 

ع شرف على طاولته للهامش المعادي للسامية. اآلن،  صريح للسامية ومنكر للهولوكوست، مانحا موق
حتى بعض أشد مؤيدي ترامب يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم تجاهل التحريض على التعصب من قبل 

 الزعيم االسمي للحزب الجمهوري.
اليمينية   أبناء الناجين،  قال مورتون كالين، رئيس المنظمة الصهيونية  في أمريكا، االثنين: "أنا من 

"دونالد لق وأضاف:  المحرقة.  من  والديه  نجاة  إلى  إشارة  في  شعبي"،  على  للغاية  خائفا  أصبحت  د 
ترامب ليس معاديا للسامية؛ يحب إسرائيل، يحب اليهود، لكنه يشرعن كراهية اليهود وكارهي اليهود، 

 وهذا يخيفني". 
 29/11/2022، 21عربي  موقع

 
 "إسرائيل"قراطيين القادم بالكونغرس تدعمه إيباك وجماعات و الغارديان: زعيم الديم .36

تقرير  البريطانية  "الغارديان"  صحيفة  األمريكي  نشرت  الكونغرس  في  الديمقراطية  األقلية  زعيم  عن  ا 
 ية الحالية.  المتوقع انتخابه، في كانون الثاني/ يناير، خلفا لنانسي بيلوسي، زعيمة األغلبية الديمقراط

زعيم   أول  أنه  يعني  جيفريز  حكيم  انتخاب  إن  ماكغريل،  كريس  أعده  تقرير  في  الصحيفة،  وقالت 
م في  الديمقراطية  سيرضي  لألقلية  تعيينه  أن  إلى  مشيرة  ملونة.  عرقية  أصول  من  النواب  جلس 

ه لن يلقى اعتراضا  الجماعات المؤيدة إلسرائيل، نظرا لعالقاته القوية مع إيباك، لكن ال يعني أن تعيين
 من نقاده في مجمعه االنتخابي. 

لمتشددين المؤيدين  ورأت الصحيفة أن قيادة جيفريز الديمقراطيين في مجلس النواب وجد ترحيبا من ا
معاملتها   بشأن  الكونغرس  في  إلسرائيل  المتنامية  المعارضة  من  متزايد  وبشكل  القلقين  إلسرائيل، 
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التهجير الواسعة والقسرية للفلسطينيين من بيوتهم، وسط وصول    للفلسطينيين، بما في ذلك عمليات 
 اليمين المتطرف إلى السلطة في االنتخابات األخيرة.  

 29/11/2022، 21عربي  موقع
 

 جلسة في برلمان البرازيل للتضامن مع فلسطين .37
عالمي للتضامن  عقد البرلمان البرازيلي، اليوم الثالثاء، جلسة رسمية خاصة لفلسطين؛ إحياًء لليوم ال

بحض الفلسطيني،  الشعب  مختلف  مع  وممثلين عن  الشيوخ  ومجلس  البرلمان،  أعضاء  من  عدد  ور 
وحضر الجلسة البرلمانية السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن، وعدد من   األحزاب البرازيلية.

 السفراء العرب والالتينيين وممثلين عن الجالية الفلسطينية والعربية.
الجر وع الجلسة مشاهد مطولة من  الشعب  رضت خالل  التي يرتكبها االحتالل بحق  المتواصلة،  ائم 

آالف   ومصادرة  االستيطان،  عبر  األرض  سرقة  في  واستمراره  المحتلة،  أراضيه  في  الفلسطيني 
و  ومن جانبه، قال القيادي في حزب العمال البرازيلي، النائب الفيدرالي باول   الدونمات، وهدمه للبيوت.

ومن جهته، قال   يؤكدون التزامهم التاريخي بالقضية الفلسطينية”.بيمنتا في كلمته إن “حزبه ونوابه  
السيناتور عمر عزيز إن “بعضكم ال يعلم أّنني ابن فلسطيني، جاء إلى البرازيل، وما زال لديه أقارب  

 هناك يعانون من االحتالل”. 
 29/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 البرازيل يكرم الفلسطيني حسام مدرب  .38

قام تيتي مدرب البرازيلي بتكريم الفلسطيني حسام بإهدائه قميص منتخب »السامبا«، كعربون شكر له 
  بعدما قام األخير بمساعدة زوجته وابنته وحمل أحد أحفاده بعدما كان نائمًا بعد مباراة البرازيل األولى 

تي أواًل فيديو لشاب مجهول وهو يلتفح العلم الفلسطيني  ونشرت ابنة تي   مع صربيا.  2022في مونديال  
المبادرة   على  لتشكره  إليه،  بالتعرف  وطالبت  الطفل،  بحمل  وقام  الدوحة،  مترو  في  تواجدهم  خالل 

توجيه الشكر كما قال تيتي في تسجيل صوتي، إنه يبحث عن المشجع وذلك ل اإلنسانية التي قام بها.
بشكل شخصي. الت  له  تم  قميص  وبالفعل  تيتي  وأهداه  يدعى حسام،  أنه  وتبين  الشخص  إلى  عرف 

 البرازيل والتقط صورًا تذكارية معه بحضور حفيده.
 30/11/2022خليج، الشارقة، ال
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 فعاليات مساندة في أوروبا وأمريكا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  .39
نواب أحيا نوفمبر من كل عام،  29ادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصفي 

في   األولى  للمرة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  المغتربين  شؤون  دائرة  مع  بالتعاون  أوروبيون 
البرلمان األوروبي، وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية “وفا”، أنه شارك في الفعالية التضامنية ممثلون  

االوروبي،   االتحاد  في  األعضاء  الدول  بروكسل، و عن  في  العربية  الدول  جامعة  بعثة  عن  ممثل 
ومفوض   االوروبي،  االتحاد  لدى  المعتمدون  واألجانب  العرب  والسفراء  المتحدة،  االمم  عن  وممثل 

 . ين كوبمانساالتحاد االوروبي لعملية السالم في الشرق االوسط س
الجالية ابناء  لها  بيان  في  األمريكية،  الفلسطينية  المنظمات  شبكة  أمريكا    ودعت  في  الفلسطينية 

اسعة للمشاركة الفاعلة في نشاطات المؤسسات األمريكية غير الفلسطينية  ومؤسساتها لبناء تحالفات و 
 .إلنشاء عالقات تضامن على قاعدة الشراكة وليس المصلحة

 29/11/2022القدس العربي، لندن، 
 

 ي مستوطنات الضفةتصاعد تسليح النساء اليهوديات ف  .تدريبات شهرية على الرماية.. .40
المحتلة  ال بنيامين    -قدس  انتخابه  المعاد  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  بزوجة  جمعتها  صورة  في 

مسلحة   غفير  بن  إيتمار  اليميني  النائب  زوجة  ظهرت  تلفزيونية،  مقابالت  هامش  وعلى  نتنياهو، 
 ب" الفلسطيني.بمسدس. وقالت إنها تحمله خالل تنقلها "لحماية نفسها" مما وصفته بـ"اإلرها

الستة،  وكشف وأبنائها  الخليل )جنوب الضفة( مع زوجها  التي تستوطن في مدينة  إيال بن غفير،  ت 
واستعمال  الرماية  للتدرب على  الخليل  بمستوطنات منطقة  اليهوديات  النساء  تشجيع  دورها في  عن 

على تراخيص لحمل    السالح، وحثهن على تقديم طلبات رسمية لوزارة الداخلية اإلسرائيلية للحصول
 لسالح.ا

أراضي   على  المقامة  اإلسرائيلية  المستوطنات  في  النساء  إقبال  تزايد  لوحظ  األخير،  العام  وفي 
التي   المقاومة  عمليات  تصاعد  في ظل  وذلك  السالح،  تراخيص حمل  على  للحصول  الفلسطينيين 

الغربي الضفة  في  االحتالل  لجيش  العسكرية  والمواقع  المستوطنين  المحتلتين تستهدف  والقدس  ،  ة 
 وداخل الخط األخضر أيضا.

إسرائيليا على األقل بين جنود ومستوطنين، ُقتلوا منذ بداية    30ووفقا لمصادر إعالمية إسرائيلية، فإن  
القتلى   من  األعلى  العدد  وهو  مختلفة.  فلسطينية  هجمات  في  آخرون  مئات  وأصيب  الجاري  العام 
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عام   منذ  شه2016اإلسرائيليين  حيث  نفذه ،  التي  والطعن  الدهس  عملية  من  واسعة  موجة  ا  د 
 فلسطينيون وطالت إسرائيليين.

منذ  أنه  اإلسرائيلية  الداخلية  وزارة  في  السالح  استصدار رخص  قسم  عن  معطيات صادرة  أظهرت 
ال2022مارس/آذار   المسلحة ضد  الفلسطينية  المقاومة  تصاعد عمليات  مع  أي  وجنود ،  مستوطنين 

 ألف إسرائيلي بطلبات لحمل السالح. 35هاية أكتوبر/تشرين األول الماضي، تقدم االحتالل، وحتى ن
% من مقدمي الطلبات عموما هن من النساء اليهوديات، في حين تتكتم  5وتشير المعطيات إلى أن  

المستو  يسكّن  التي  اليهوديات  بالنساء  المتعلقة  اإلحصاءات  عن  الغربية  الداخلية  بالضفة  طنات 
وحصلن النساء   والقدس  من  المئات  هناك  أن  التقديرات  ترّجح  حيث  السالح.  لحمل  ترخيص  على 

 اليهوديات اللواتي تم تسليحهن منذ مطلع العام الجاري. 
نحو  و  هناك  بأن  اإلسرائيلية  الداخلية  وزارة  يحملون    200أقرت  مجّندين(  )غير  إسرائيلي  مدني  ألف 

 ن السالح ضمن الخدمة العسكرية بشكل ثابت. السالح، إضافة إلى أكثر من مليون إسرائيلي يحملو 
وإلى جانب هؤالء، هناك مليون إسرائيلي يتم تسليحهم عند استدعائهم للخدمة العسكرية أو التطوع في  

ال الداخلية  لجنة  معطيات  بحسب  وذلك  الطوارئ،  في حاالت  المدني  والدفاع  الشرطة  برلمانية  سلك 
 ومركز أبحاث الكنيست.

بأن  و  بينما تصل نسبة  % م10ُيقّدر  النساء،  المدنيين اإلسرائيليين هم من  السالح من  من يحملون 
 % من المجموع العام. 20المنخرطات بسلك الشرطة والخدمة العسكرية اإللزامية إلى 

بصيف  و  غزة  على  اإلسرائيلي  العدوان  أنشطة  2021منذ  تزايدت  أيضا،  الجاري  العام  وخالل   ،
النساء   تشجع  استيطانية  المقاومة  منظمات  عمليات  لمواجهة  السالح  حمل  على  اليهوديات 

 الفلسطينية. 
الخليل، دورات إرشاد   وفي العامين الماضيين انطلقت في مستوطنة "كريات أربع" المقامة شرق مدينة 

 وتوعية للنساء لحمل واستعمال السالح.
ليل، وحسب صحيفة  ويشارك في الدورة الواحدة عشرات النساء اليهوديات من مستوطنات منطقة الخ

"يسرائيل هيوم"، تمّول هذه الدورات من قبل جمعية استيطانية باسم "صندوق هيلل"، الذي حمل اسم 
 لوا في إحدى عمليات المقاومة الفلسطينية. أحد المستوطنين الذين ُقت

 29/11/2022، ة.نتالجزير 
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 . حسم الصراع مع الفلسطينيين أم تأجيجه؟ .حكومة نتنياهو القادمة. .41
 الح النعامي ص

موجة   منذ  األوسع  تعد  التي  الغربية،  الضفة  أرجاء  في  المتواصلة  المقاومة  عمليات  موجة  ستمثل 
العام   شهدها  التي  القادمة 2015العمليات  اإلسرائيلية  الحكومة  ستواجهها  التي  التحديات  أهم  أحد   ،

 برئاسة بنيامين نتنياهو. 
الفعل   العتيدة على مواجهة  الوتعد قدرة الحكومة  التي تمثل الفلسطيني  مقاوم اختبارا مهما لألحزاب 

االنتخابية   الحملة  خالل  تعهدت  والتي  الحكومة،  هذه  في  ستشارك  التي  المتطرف  الديني  اليمين 
بإخماد جذوة المقاومة المشتعلة عبر طيف واسع من االلتزامات التي قدمتها للجمهور، كوصفة، ليس 

العمليات  من  الموجة  هذه  إلنهاء  لح فقط  أيضا  بل  لصالح  ؛  الفلسطيني  الشعب  مع  الصراع  سم 
 إسرائيل. 

ونظرا ألن األحزاب المشاركة في االئتالف الحاكم القادم، وتحديدا حركة "الصهيونية الدينية" بزعامة  
المستوطنين   لجمهور  كممثلة  نفسها  تقدم  غفير  بن  إيتمار  بزعامة  و"الكاهانية"  سموتريتش  بتسالل 

عد الهدف الرئيس لعمليات المقاومة، فإن محاولة إخماد هذه الموجة ربية، الذي ياليهود في الضفة الغ
 من عمليات المقاومة ستكون على رأس أوليات الحكومة القادمة.

تدرك األحزاب التي ستمثل في حكومة نتنياهو القادمة أن حكومة تصريف األعمال الحالية بزعامة  
أنها أطلقت يد جيش ومخابرات االحتالل    لمقاومة، رغميائير لبيد قد عجزت عن وضع حد لعمليات ا

 ومنحتهما هامش حرية مطلقا للعمل في جميع أرجاء الضفة الغربية وبكل األدوات المتاحة. 
أشهر، التي يقتحم    7فجيش االحتالل يواصل شن حملة "كاسر األمواج" التي شرع فيها منذ أكثر من  

واعتقال وتصفيات جسدية ضد من يشتبه  عمليات دهم    في إطارها جميع مدن الضفة الغربية وينفذ 
بدروهم في العمل المقاوم. كما يستفيد جيش االحتالل من تعاون السلطة الفلسطينية األمني، الذي 
ثبته دوره المهم في تقليص تأثير ودور بعض تشكيالت المقاومة، وتحديدا مجموعة "عرين األسد" في  

المقا عمليات  فإن  ذلك،  ومع  زالت  نابلس.  ما  والمكان ومة  التوقيت  صعيد  على  االحتالل  تفاجئ 
 وطابع األهداف.

ونظرا إلدراك مكونات الحكومة القادمة أن جيش االحتالل فشل في وضع حد لعمليات المقاومة رغم  
بتبني   المقاومة  بإخماد  تعهدات شعبوية  إطالق  إلى  اتجهت  فقد  والعسكرية  األمنية  الحلول  استنفاده 

ثر قسوة. فقد تعهد القيادي في "الليكود" يوآف غاالنت، الذي من المتوقع  ة وعسكرية أكتكتيكات أمني
بيئة المقاومة في الضفة عبر   القادمة بمحاولة تجفيف  أن يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة 
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وسائل عسكرية وأمنية لم يتم تطبيقها حتى اآلن؛ فغاالنت المعروف بتطرفه، يخطط لتوظيف موقعه  
 د للوصول إلى قيادة الليكود ورئاسة الحكومة في المستقبل. يد في التمهيالجد 

وتجاهر األحزاب التي ستشارك في الحكومة القادمة بسعيها إلحداث تحول كبير على البنية القانونية  
العمل   وقف  على  ستساعد  أنها  ترى  جديدة  أدوات  سلة  العتيدة  الحكومة  منح  يتم  بحيث  واإلدارية، 

 المقاوم. 
القادم تصر على تمرير قانون يسمح بفرض حكم اإلعدام على المقاومين  ض أحزاب االئفبع تالف 

الفلسطينيين الذين يقتلون أو يجرحون جنود االحتالل ومستوطنيه؛ وسن قانون آخر يشرع طرد من  
في   الداخلي  األمن  وزير  منصب  سيتولى  الذي  غفير،  بن  ويصر  إسرائيل.  على  تحريضه  يثبت 

ير أوامر إطالق النار، بحيث يمنح الجنود وعناصر الشرطة هامش حرية  دمة، على تغي الحكومة القا
الجنود  يمنح  قانون  وتمرير  الفلسطينيين  بين  من  تهديد  مصدر  يرون  من  كل  استهداف  في  واسع 

 حصانة من المحاكمة حال قتلوا فلسطينيين. 
صراع ضد الشعب  قة بإدارة الكما أن احتكار قادة اليمين المتطرف حقائب وزارية حساسة ذات عال

الفلسطيني.   المواجهة ضد الشعب  إدارية تصعد من  اتخاذ إجراءات  القدرة على  الفلسطيني يمنحهم 
لألمن   وزيرا  بصفته  إلمرته  تخضع  التي  الشرطة،  يحول  أن  غفير  لبن  يمكن  المثال  سبيل  فعلى 

تع تلقى  بعدما  المتطرفة؛ال سيما  إلى مليشيا تطبق أجندته  نتنياالداخلي،  القانون  هدا من  بتعديل  هو 
 ليكون صاحب صالحيات مطلقة على جميع تشكيالت الشرطة.

لكن قادة الحكومة اإلسرائيلية القادمة سيكتشفون أن تصعيد اإلجراءات األمنية والعسكرية والتوسع في 
نتائج  سن القوانين الهادفة إلى تجفيف بيئة العمل المقاومة، سيكون مجرد سهم مرتد وسيفضي إلى  

 عكسية.
فتصعيد العمليات العسكرية واألمنية يمكن أن يفضي إلى خفض أو وقف عمليات المقاومة لو كان  
األمر يتعلق بعمليات تنفذها بنى تنظيمية للمقاومة. لكن معظم عمليات المقاومة التي تتواصل في  

م  تنظيمات،  إلى  ينتمون  ال  شباب  ينفذها  فردية  عمليات  الغربية  الضفة  مهمة أرجاء  يجعل    ما 
 الحصول على معلومات استخبارية مسبقة إلحباط العمليات قبل وقوعها مستحيلة. 

كما أن الرهان على تحييد قطاعات واسعة من الشباب الفلسطيني عن مسار المقاومة عبر تحسين  
فشله.  ثبت  قد  إسرائيل  في  للعمل  فرص  منح  خالل  من  الغربية  الضفة  في  االقتصادية  األوضاع 

إلسرائيلية تقر بأن عمليات المقاومة تتواصل رغم التحسن الذي طرأ على األوضاع  فل األمنية افالمحا
االقتصادية مما يدل على أن التوجه لتنفيذ عمليات المقاومة يعكس سريان روح نضالية وطنية ترنو  

ت المقاومة  إلى التخلص من االحتالل مع االستعداد لدفع الثمن. فالشباب الفلسطيني الذي ينفذ عمليا



 
 
 
 

 

ص            27   5995 العدد:             11/30/2022 ءبعاألر ا التاريخ: 

                                      

يقينهم أن جيش االحتالل سيهدم منازل عوائلهم كصورة من صور العقاب ي قدم على ذلك في ظل 
 الجماعي الهادف.

في الوقت ذاته فإن تشريع فرض حكم اإلعدام على المقاومين، الذي يبشر به بن غفير، يفتقد أي  
، فضال عن أن  يبقوا أحياء   أثر ردعي؛ على اعتبار أن منفذي عمليات المقاومة يفترضون أنهم لن

في   وجنود  مستوطنين  خطف  على  الفلسطينيون  يقدم  أن  فرص  من  سيزيد  اإلعدام  أحكام  إصدار 
 مسعى للضغط على االحتالل لمنع تنفيذ هذه األحكام. 

المشروع   تطوير  صعيد  على  القادمة  الحكومة  ستتبناها  التي  السياسات  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس 
ال الضفة  في  وتهويد االستيطاني  تسمح    غربية  وقانونية  أمنية  بيئة  وتوفيرها  األقصى  المسجد 

روح   لتأجيج  محفزا  ذاتها  بحد  ستشكل  الفلسطينيين  على  اعتداءاتهم  بمواصلة  اليهود  للمستوطنين 
 المقاومة.

نحو   الدفع  اإلسرائيلية ستتمثل في  الحكومة  لسلوك  المتوقعة  التداعيات  أن أخطر  فيه  ومما ال شك 
ة التي تعاني أصال من فقدان قدرة متزايد على الحكم والسيطرة، كما حذرت طة الفلسطينيانهيار السل

 مؤخرا المخابرات اإلسرائيلية الداخلية "الشاباك" وإدارة الرئيس األميركي جون بايدن. 
فتعاظم مستويات القمع ضد الفلسطينيين في ظل الحكومة القادمة وتعاظم مظاهر عجز السلطة عن 

لحماية للجماهير الفلسطينية سيزيد من فرص انهيارها. مع العلم أن بعض  األدنى من ا  توفير الحد 
مثل   السلطة،  وحل  أوسلو  اتفاقات  بإلغاء  تطالب  الجديدة  أبيب  تل  حكومة  في  المشاركة  األحزاب 

 حركتي "الصهيونية الدينية" و"الكاهانية". 
يواظب جيش ومخابرات االحتال المصادفة أن  السياسي    ل على تحذيرولم يكن من سبيل  المستوى 

واالقتصادية   األمنية  التداعيات  أن  اعتبار  على  الفلسطينية،  السلطة  انهيار  تداعيات  من  الحاكم 
واإلستراتيجية التي ستترتب على هذا التطور ستكون باهظة الثمن. فانهيار السلطة سيحرم إسرائيل  

عن   فضال  األمني،  التعاون  من  تجنيها  التي  العوائد  سيجعلها  من  عن  أنه  السلطة،  بدل  مسؤولة، 
القانون   للفلسطينيين بصفتها قوة االحتالل، كما ينص  الحياة االقتصادية واإلنسانية  توفير متطلبات 

 الدولي. 
النضالي  العمل  ساحات  بتوحيد  تسمح  بيئة  توفير  في  القادمة  نتنياهو  حكومة  سياسات  وستسهم 

ستهدف فلسطيني الداخل بشكل ال يقل  ضحت بأنها ست الفلسطيني، حيث إن مكونات هذه الحكومة أو 
عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مما سيوسع من رقعة العمل المقاوم بشكل قد يفضي  

 إلى استنزاف جيش االحتالل وموارد إسرائيل. 
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ومساند  الفلسطينيين  التي ستمررها  والقوانين  القادمة  اإلسرائيلية  الحكومة  قرارات  قضيتهم  ي  وستمنح 
 المزيد من أدوات النضال القانوني على الساحة الدولية لمواجهة االحتالل. 

فإجماع األحزاب بالمشاركة في هذ الحكومة على تمرير قانون يلغي صالحيات المحكمة العليا كجهة 
القد  القوانين التي يسنها الكنيست والقرارات التي تتخذها الحكومة سيحرم إسرائيل من    رة رقابية على 

على الزعم بأنها تحوز على جهاز قضائي يسمح بإجراء تحقيقات مستقلة في االتهامات التي توجه  
 لها بارتكاب جرائم حرب ومخالفات جسيمة للقانون الدولي.

وستتعاظم خطورة تداعيات إلغاء صالحيات المحكمة اإلسرائيلية العليا بعد قرار الجمعية العامة لألمم  
الذي   األخير  اإلسرائيلي  فو المتحدة  االحتالل  مكانة  تحديد  في  النظر  الدولية  العدل  محكمة  ض 

المتواصل لألراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث ترجح التقديرات اإلسرائيلية أن تصدر المحكمة الدولية 
 قرارا باعتبار االحتالل المتواصل لهذه األراضي أنه يمثل ضما فعليا إلسرائيل.

رارات الحكومة القادمة ستساعد على تعزيز أنشطة حركة المقاطعة  وقإلى جانب ذلك، فإن سياسات  
(، التي تطالب المجتمع الدولي ودول العالم بوقف كل أشكال التعاون مع  BDSالدولية ضد إسرائيل )

المحتلة.  األراضي  في  العنصري  الفصل  يفرض  احتالل  كيان  بوصفها  يمكن    إسرائيل  تقدم  مما 
حكومة   سياسات  أن  وزيادة نت االستنتاج  الفلسطيني  الشعب  مع  الصراع  تأجيج  إلى  ستفضي  نياهو 

 كلفته بدل حسمه.
 29/11/2022الجزيرة.نت، 
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 عاموس هرئيل 
الجيش   اختار  االئتالف  بتشكيل  أحاطت  التي  السياسية  أول من  اإلسرائيفي ظل االضطرابات  لي، 

تقدير الموقف المقتبس في هذه األثناء بتوسع في وسائل  القادمة.  أمس، أن يرسل رسالة للحكومة 
اإلعالم يقول إن الوضع في الضفة الغربية يحتدم. فعلى األرض ضعفت سيطرة السلطة الفلسطينية،  

الموجة الحالية في نذ بدأت  ويتم الشعور بميل ثابت من التصاعد في حجم العمليات "اإلرهابية"، م
 آذار الماضي.

القيادة العليا غير متفائلة، وهناك خوف من تصعيد آخر. الرسالة بناء على ذلك هي: يجب الحذر، 
فالوضع حساس. وما قيل باإلشارة في وسائل اإلعالم، بالتأكيد سيقال بشكل واضح أكثر في غرف  

 االجتماعات بعد أداء الحكومة لليمين.
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الصو  معروفهذه  الذي رة  هليفي،  هرتسي  ولوريثه،  كوخافي،  أفيف  األركان،  لرئيس  أيضا  جيدا  ة 
 سيتولى منصبه بعد شهر ونصف الشهر تقريبا. 

. عدد القتلى 2016  –  2015حجم العمليات هو األعلى منذ موجة عمليات الطعن والدهس في شتاء  
قياسي رقما  يحطم  الفلسطيني،  الطرف  في  سيما  ال  السنة،  هذه  نح في  منذ  السلطة  ا  وتجد  عقد.  و 

الفلسطينية صعوبة في السيطرة، ال سيما في شمال الضفة، وتعد قيادتها نفسها للمعركة على وراثة  
محمود عباس. ما زال التنسيق األمني مع إسرائيل يعمل بشكل جيد، ال سيما في األماكن التي توجد  

 و"الجهاد اإلسالمي". ، "حماس"فيها للسلطة مصلحة في المس بنشاطات أعدائها من الداخل
في المقابل، يتم الشعور بزيادة أعمال "اإلرهاب" والعنف لليهود في الضفة. ال يدور الحديث فقط عن  
عمليات "تدفيع الثمن"، فيها تم إحراق وتخريب ممتلكات فلسطينية بعد عملية دموية، بل أيضا من  

ل رشق الحجارة على السيارات  مة من أجداخل حدود الخط األخضر يخرج سكان من مستوطنات قدي
 الفلسطينية في شوارع الضفة.

كل ذلك يخلق واقعا حساسا، يندمج مع الخطوات السياسية التي ترفع إلى الحكم في إسرائيل حكومة  
 فيها ستعطى للمرة األولى مكانة قوية ألحزاب اليمين المتطرف.

الماضي األسبوع  القدس،  في  الصعبة  العبوة  عملية  ق رغم  التي  الخوف ،  فإن  إسرائيليان،  فيها  تل 
الفوري في الجيش ليس من العمليات "االنتحارية"، بل إن ما حدث في السابق بمساعدة الحجارة أو  

 ينتقل اآلن إلى استخدام كثيف للسالح الناري. 2015موجة السكاكين في 
الح الذي وصل هريب الس السلطات اإلسرائيلية، بما في ذلك الجيش، غفت طوال سنوات إزاء موجة ت

تملي  والمسدسات  البنادق  على  الحصول  في  المحتملة  غير  والسهولة  األردن.  من  منه  كبير  جزء 
 نتائج قاتلة، في الضفة وحتى في القرى العربية في إسرائيل أيضا. 

لتبقى.   هنا  وكأنها موجودة  تظهر  باسمها،  يسميها  أحد  التي حتى اآلن ال  الحالية،  االنتفاضة  شبه 
تتيج أال  بالوتيرة  ب  سيستمر  "اإلرهاب"  أن  يكفي  بل  "االنتحارية"،  العمليات  موجة  حجم  إلى  طور 

للجيش   النظامية  القوات  من  كبير  جزء  التماس  خط  وفي  الضفة  في  يبقى  أن  أجل  من  الحالية 
اإلسرائيلي، والمس بشكل شديد بالتدريبات واالستعدادات للحرب. هذا حدث في وقت سابق في هذه  

 إلى استدعاء غير مخطط له لعشرات كتائب االحتياط للخدمة.، إضافة السنة
الغربية،  الضفة  إلى  القتالية  التشكيلة  في  االحتياط  كتائب  تنتقل معظم  أن  يتوقع  القادمة  السنة  في 
خالفا للنوايا المعلنة لهيئة األركان تخفيف العبء األمني المستمر على رجال االحتياط، وهذا واقع  

 ية واجتماعية واقتصادية. ثار معنو ستكون له آ 
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األولى.  االنتفاضة  في  حدث  كما  الجيش  من  والموارد  االهتمام  وتسلب  تستنزف  مستمرة  مواجهة 
تفكك   خطر  جانب  إلى  األمور،  هذه  كل  واأليديولوجية.  السياسية  الخالفات  السطح  إلى  وستبرز 

يقة وحذرة في استخدام  ساسة ودقالسلطة الفلسطينية وتطور الفوضى في الضفة، تحتاج إلى إدارة ح
القوة، وهذا ما كان يريده الجيش. من المشكوك فيه أن يكون هذا هو ما سيحصل عليه إيتمار بن  

 غفير وبتسلئيل سموتريتش من أصدقائهما. 
 "هآرتس" 

 30/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 الحكومة األكثر يمينية  وتطرفا  وظالمية  في تاريخ إسرائيل .43
 هآرتس   أسرة تحرير

التي تحمل لواء محاربة المثليين والنساء   -يدل االتفاق االئتالفي بين بنيامين نتنياهو وكتلة "نوعام"  
يمينيًة    -واإلصالحيين   األكثر  ستكون  فهي  السادسة.  لحكومته  تتشكل  بدأت  التي  الصورة  على 

مل: إنها رجعة إلى  كامل ورجعية بالكاوتطرفًا وقوميًة وظالميًة في تاريخ إسرائيل. حكومة يمينية بال
ر في االتفاق أن يقيم مكتب رئيس الحكومة    الوراء في كل اإلنجازات الليبرالية على كل الجبهات. ُقرِّ

القومية   للهوية  وزير.    -دائرة  نائب  سيعيَّن  الذي  معوز،  آفي  "نوعام"،  كتلة  رئيس  برئاسة  اليهودية 
ة الفردية والعائلية والقومية اليهودية"، شرح عميق الثقة بالهويوستعمل الدائرة على "تعزيز وترسيخ وت

 معوز. ومجرد سماع ذلك مخيف.
]المتهم   طاو  تسفي  ويعتبر  مركزهراف،  يشيفات  في  عقد  من  ألكثر  درس  الذي  معوز،  تصريحات 
كل   منها  ُتصنع  التي  لأليديولوجيا  الخام  المواد  من  مصنوعة  له،  حاخامًا  الجنسي[  بالتحرش 

المتطتصريح القوميين  العائلة  ات  باسم  "جئنا  المثليين:  عن  يقول  كانوا.  أينما  الظالميين  رفين 
الطبيعية." "هل يتذكر أحد منا متى اجتمعنا وقررنا أن من حق وزارة التربية أن تعّلم أبناءنا وبناتنا أن  

 بها؟"   العالقات المثلية بين رجلين وامرأتين هي أمر معياري وتشكل نموذجًا لعائلة موصى
ز من تصريحاته التي يعارض فيها تجنيد النساء. "تساهم النساء في الدولة في عدد كبير  وُيكثر معو 

أنهن سيتزوجن بعون هللا ويرّبين عائلة رائعة. كانت   الدولة  الكبرى في  المجاالت. ومساهمتهن  من 
إلى تذهبن  ال  وحفيداتي:  بناتي  لكل  تقول  اليوم  وهي  الجيش،  في  ضابطًا  وأنا   زوجتي  الجيش، 

أن أواف منا  أحد  "هل الحظ  الجيش.  أيضًا خارج  بالنساء  االصطدام  يتردد عن  لم  معوز  لكن  قها". 
ضد  تمييزًا  تشكل  قانونية  غير  حركة  إلى  تحول  الحشمة،  بدواعي  والرجال،  النساء  بين  الفصل 

 النساء؟" سأل ذات مرة.
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أنهم يتسببون بتآكل   اإلصالحيين، ويرى   ال يستهدف معوز فقط المثليين والنساء، بل يستهدف أيضاً 
بمسائل   حصريًا  تهتم  التي  هي  الرئيسية  الحاخامية  تكون  أن  مع  ومعوز  للدولة.  اليهودية  الهوية 
تقوم   التي  ناتيف  منظمة  عن  أيضًا  مسؤواًل  سيكون  االتفاق،  إطار  وفي  اليهودية.  الديانة  اعتناق 

درة على فرز المهاجرين، فبالنسبة  ، وهذا يمنحه القبفحص حق الهجرة ليهود االتحاد السوفياتي سابقاً 
إلى  الغوييم ]األغيار[  للعقل لدخول  "ُتستخدم بصورة منافية  أداة  إلى  العودة  قانون حق  إليه، تحول 

للجمهور من كل أنواع الطيف   دولة إسرائيل، وإلى خفض نسبة اليهود بصورة منهجية في الدولة".
يهوديًا مصابًا برهاب    -نتنياهو شخصًا قوميًا  ى المستقبل. أعطى  السياسي سبب آخر للنظر بقلق إل

واليهودية لكل  والقومية  والعائلية  الفردية  الهوية  القوة والمال لصوغ  للنساء،  المثلية، شوفينيًا، وكارهًا 
 مواطن في إسرائيل، وفقًا لقَيمه المشوهة.

 "هآرتس" 
 30/11/2022األيام، رام هللا، 
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