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االأربعاء، 2021/12/1

مررت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة قر�رين متعلقني بق�صية فل�صطني، و�أحد �لقر�ر�ت يتعلق  •

ويجب  وباطلة  “الغية  �ملدينة  طابع  لتغيري  ُتتخذ  �إجر�ء�ت  �أي  �أن  يوؤكد  حيث  �لقد�ص  مبدينة 

�لعبادة  وحرية  �لطرفني  حقوق  ير�عي  �أن  يجب  �لقد�ص  ملدينة  د�ئم  حّل  �أي  و�أن  وقفها”، 

لالأديان �ل�صماوية �لثالثة. و�صّوت �الأع�صاء باالأغلبية على �لقر�ر رقم A/76/L.14 بعنو�ن 

وعار�صته  ل�صاحله،  دولة   148 �صّوتت  �إذ  �ل�صلمية”،  بالو�صائل  فل�صطني  ق�صية  “ت�صوية 
عادلة  ت�صوية  حتقيق  على  �لقر�ر  ويوؤكد  �لت�صويت.  عن  دولة   14 �متنعت  فيما  دول،   9

�لقر�ر  �أما  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �صاملني  و��صتقر�ر  �صالم  الإحالل  فل�صطني  لق�صية  و�صاملة 

�ملعنون “�لقد�ص” �أو رقم A/76/L.16 فقد �صّوت ل�صاحله 129 ع�صو�ً، وعار�صه 11، و�متنع 

عن �لت�صويت 31 ع�صوً�. ويحثّ هذ� �لقر�ر �لذي قدمت م�رشوعه م�رش على وقف �لتحري�ص 

�لتاريخي  �لو�صع  على  �حلفاظ  �رشورة  مع  �لدينية،  �حل�صا�صية  ذ�ت  �ملو�قع  يف  خ�صو�صاً 

1
و�لقانوين �لقائم يف �ملدينة.

�عرت��ص �صيارتهما من قبل فل�صطينيني،  مّت  ت�صلّم م�صتوطنني  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �أعلن �جلي�ص   •

دخول  عن  �أنباء  ورود  بعد  �إنه  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  وقال  �هلل.  ر�م  مدينة  يف  و�إحر�قها 

م�صتوطنني �إىل ر�م �هلل؛ نقلتهما قو�ت �الأمن �لفل�صطينية �إىل قوة تابعة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي على 

حاجز �الرتباط عند مدخل ر�م �هلل، م�صدد�ً على �أن �مل�صتوطنني “جنيا من موت حمقق، بعد 

2
تعر�ص مركبتهم للحرق”.

�أعلن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت عن �أن مهام �لوحدة �ل�رشطية �خلا�ّصة )ّيام   •

“وحدة  �أّنها  على  تعريفها  لي�صبح  �الإرهاب”،  “مكافحة  مهام  ت�صمل  �أ�صبحت   )Yamam

ُقطرية لل�صيطرة على تخلي�ص �لرهائن ومكافحة �الإرهاب”. وبح�صب �صحيفة هاآرت�ص، فاإن 

3
“مكافحة �الإرهاب” ُوّزعت بني �أكرث من جهاز �أمني �إ�رش�ئيلي.

فل�صطينيي  من  �آالف   6 نحو  باأن  �إ�رش�ئيل”  �أوف  “تايز  �صحيفة  موقع  ن�رشه  تقرير  �أفاد   •

�لعبية  �لعامة  �الإذ�عة  وفق  جنني،  مدينة  يف  �الأمريكية  �لعربية  �جلامعة  يف  يدر�صون   1948
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طالب  ن�صبة  من   %50 نحو  ي�صكلون   1948 فل�صطينيي  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  �الإ�رش�ئيلية. 

 
4
�جلامعة �لفل�صطينية.

اخلمي�س، 2021/12/2

�صدّد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية على �أنه “�آن �الأو�ن حل�صم �ل�رش�ع   •

�لتاريخي مع �لعدو �ل�صهيوين”، و�أن ت�صع �الأمة خطة متكاملة لي�ص فقط من �أجل �لت�صدي 

ملخططات �لتهويد بل من �أجل �لتحرير و�لعودة. و�أ�صاف هنية، يف كلمته خالل �فتتاح موؤمتر 

رو�د بيت �ملقد�ص �لـ 12 يف �إ�صطنبول، �أنه “يجب �أن يكون لدينا خطة متكاملة الإ�صقاط �لتطبيع 

�لذي �أخذ لالأ�صف �ل�صديد �صفة �لتحالفات �لع�صكرية و�الأمنية مع بع�ص �لدول”، م�صري�ً �إىل 

�أن �لتطبيع �صيزيد �حلكومات �ملطبّعة �صعفاً ولن يزيد �لعدو قوة. ويف �صياق �آخر، ��صتعر�ص 

هنية ثالث �أولويات لالأمة خالل �لفرتة �لر�هنة متمثلة يف رفع �صاأن �لقد�ص و�الأق�صى، ودعم 

5
�ملقاومة يف فل�صطني، و�إ�صقاط �لتطبيع.

�خلارجية  وزير  مع  هاتفية  مكاملة  خالل  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  طلب   •

�لبنامج  ب�صاأن  للمحادثات  فورياً”  “وقفاً  �ملتحدة  �لواليات  من  بلينكن،  �أنطوين  �الأمريكي 

�إن  �ملحادثة  يف  قوله  بينيت  عن  �لوزر�ء،  رئي�ص  مكتب  �أ�صدره  بيان  ونقل  �الإير�ين.  �لنووي 

�إير�ن تقدم على “�بتز�ز نووي باعتباره �أحد تكتيكات �إجر�ء �ملفاو�صات، و�أن �لردَّ �ملنا�صب 

يكون بوقف �ملفاو�صات فور�ً، و�تخاذ خطو�ت �صارمة من قبل �لدول �لعظمى”. وباملقابل، 

دعا بلينكن بينيت �إىل �المتناع عن �أي �إجر�ء�ت �أحادية �جلانب يف �ل�صفة �لغربية، مبا يف ذلك 

�ال�صتيطان، م�صدد�ً على �أن هذه �الإجر�ء�ت من �صاأنها �أن تزيد �لتوتر و�أن تقلّ�ص جهود �لدفع 

�إىل �المتناع عن  �لفل�صطينيّة، يف �لوقت نف�صه،  �ل�صلطة  بحّل �لدولتني عب �ملفاو�صات، د�عياً 

ت�رشيحات  يف  جهته،  من  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال  �الأحادية.  �خلطو�ت 

هناك  و�صتكون  يوم،  كل  �الإير�نية  �لعملية  نتابع  “نحن  �لعبي:  �أحرنوت  يديعوت  ملوقع 

نقطة زمنية لن يكون �أمام �لعامل و�ملنطقة و�إ�رش�ئيل فيها خيار �صوى �لعمل �لع�صكري”. ويف 

�ل�صياق نف�صه، قال رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي د�فيد برنياع: “الإير�ن لن يكون �صالح 

نووي، ال يف �ل�صنو�ت �ملقبلة، وال �إىل �الأبد. هذ� تعّهدي، هذ� تعّهد �ملو�صاد”. و�أردف “�لعمل يف 

6
�ملو�صاد يتطلّب جهود�ً كثرية ومتو��صلة. لي�ص جهد�ً ملّرة و�حدة �أو حلظياً”.

�لقد�ص  الأجل  “�أوروبيون  �أعّده  �لقد�ص،  يف  �الحتالل  النتهاكات  �صهري  تقرير  ر�صد   •

Europeans For Al-Quds”، �أن قو�ت �الحتالل �قرتفت 509 �نتهاكات موزعة على 14 منطاً 
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من �نتهاكات حقوق �الإن�صان. ووثق �لتقرير 42 حادث �إطالق نار و�عتد�ء مبا�رش من قو�ت 

31 عملية هدم  �لتقرير  �أحدهما طفل. ور�صد  �أ�صفرت عن ��صت�صهاد فل�صطينينَي،  �الحتالل، 

13 من�صاأة. وخالل  11 منزالً وبناية �صكنية، وتدمري  وتوزيع �إخطار�ت، �أ�صفرت عن تدمري 

مد�ر على  تكرر  �لذي  �الأق�صى،  �مل�صجد  �قتحام  يف  م�صتوطناً   3,817 �صارك  �ل�صهر،   هذ� 

7
22 يوماً بو�قع فرتتني يف �ليوم �لو�حد.

�أكدت حركة حما�ص �أنها قدمت مل�رش وثيقة �صيا�صية حتمل روؤيتها للوحدة �لوطنية، وحتقيق   •

تفا�صيل  �أهم  وعن  �لفل�صطينية.  بالق�صية  �ملرتبطة  �ملهمة  �ملو��صيع  من  و�لعديد  �مل�صاحلة، 

ما جاء يف وثيقة حما�ص، �أو�صح ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، وم�صوؤول مكتب �الأ�رشى 

و�ل�صهد�ء فيها، ز�هر جبارين، �أن روؤية حما�ص �لتي ت�صمنتها �لوثيقة حتتوي على 3 بنود، 

�إىل �أن هذه  من �أجل �إجناز �مل�صاحلة �لفل�صطينية �لد�خلية وترتيب �لبيت �لفل�صطيني، منوهاً 

8
�لوثيقة ُقدمت �أي�صاً لـ“كل �الأ�صدقاء و�لو�صطاء”.

�مل�رشوع  وحماية  �النق�صام  الإنهاء  ورقة  دم�صق  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  قيادة  �أ�صدرت   •

�لوطني، وذلك عطفاً على �جتماع هيئة �لنو�يا �حل�صنة مع �لف�صائل ممثلة باجلبهة �ل�صعبية 

لتحرير فل�صطني، و�جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة، 

9
وطالئع حرب �لتحرير �ل�صعبية - قو�ت �ل�صاعقة، و�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني.

يف  للم�صاركة  �أر��صيها  �إىل  �إ�رش�ئيليني  ريا�صيني  دخول  �لر�ف�ص  مبوقفها  ماليزيا  مت�صكت   •

كانت  �لتي  بطولته  لال�صكو��ص  �لدويل  �الحتاد  �إلغاء  من  �لرغم  على  وذلك  دولية،  بطوالت 

�ملاليزية �حلكومة  م�صت�صار  وقال   .2021/12/12-7 �لفرتة  خالل  كو�الملبور  يف   مقررة 

رف�ص  �إن  باجلزيرة.نت،  خا�ص  ت�رشيح  يف   ،Abdul Razzaq Ahmed �أحمد  �لرز�ق  عبد 

منح تاأ�صري�ت دخول لفريق �الإ�صكو��ص �الإ�رش�ئيلي م�صاألة �صيادية بالن�صبة ملاليزيا، ويت�صق 

لفل�صطني و�لقد�ص  �لفل�صطيني، ورف�ص �الحتالل  �ل�صعب  �لثابت يف دعم حقوق  مع موقفها 

10
�ل�رشيف، وين�صجم مع م�صاعر �ل�صعب �ملاليزي �ملت�صامن مع ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية ثالث �تفاقيات لتمويل م�صاريع يف قطاع �لتعليم، وم�صاريع مياه   •
11

يف قطاع غزة، بقيمة 18 مليون يورو )نحو 20.4 مليون دوالر( بتمويل �أوروبي.

اجلمعة، 2021/12/3

 ،2021 �أبريل  ني�صان/  يف  طلبت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  تقرير  ك�صف   •

تاأجيل جل�صة ��صتماع ملحكمة �لعدل �لدولية �لتي كانت تنظر يف دعوى قدمتها �ل�صلطة �صّد 
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�لواليات �ملتحدة �لتي نقلت �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص �ملحتلة، وجاء طلب �لتاأجيل حتت 

�أن  �جلديد”  لـ“�لعربي  م�صادر  و�أكدت  �ملفاو�صات”.  خالل  من  للنز�ع  حّل  “�إيجاد  ذريعة 

قر�ر تاأجيل جل�صة �ال�صتماع بطلب �لقيادة �لفل�صطينية، هو قر�ر �صيا�صي جاء من �لرئا�صة 

م�صوؤولني  �أو  قانونيني  خب�ء  مع  نقا�ص  الأي  يخ�صع  ومل  مبا�رش،  ب�صكل  �لفل�صطينية 

12
فل�صطينيني يف وز�رة �خلارجية.

�أعلنت حركة حما�ص يف لبنان عن �إطالق حملة �إغاثية “حما�ص حدك... يد تقاوم ويد تغيث”،   •

من  و�لتخفيف  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �إغاثة  يف  �الإ�صهام  بهدف  34؛  �لـ  �نطالقتها  مبنا�صبة 

و�ل�صيا�صي  و�الأخالقي  �الإن�صاين  بو�جبها  من �حلركة  �لتز�ماً  �ل�صعبة،  �القت�صادية  �لنتائج 

�لنظر  لفت  �لذي  مرة،  ر�أفت  �حلركة  يف  �لقيادي  بح�صب  لبنان،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جتاه 

وكانت  �صعبة.  و�جتماعية  �قت�صادية  �أو�صاعاً  يعي�ص  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �لالجئ  �أن  �إىل 

خالل  �لتحرير”  وطريق  �لقد�ص  “درع  عنو�ن  حتت  �نطالقتها  فعاليات  �أطلقت  قد  حما�ص 

�صيا�صي  ح�صد  بح�صور  بريوت،  �للبنانية  �لعا�صمة  يف  �ل�صحفيني  نقابة  يف  �صحفي  موؤمتر 

��صتمر�ر  �لهادي  عبد  �أحمد  لبنان  يف  �حلركة  ممثل  و�أكد  وعلمائي.  وجماهريي  و�صعبي 

�أر�ص  من  �صب  كل  حترير  حتى  �ملقاومة  خندق  يف  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  ومعها  �حلركة، 

 فل�صطني، م�صدد�ً �أن ما �أجنزته معركة �صيف �لقد�ص مّهد �لطريق نحو عملية �لتحرير �ل�صاملة

13
باإذن �هلل.

قُتل �صاب من فل�صطينيي 1948، و�أ�صيب �آخر بجروح طفيفة من �أم �لفحم، يف جرية �إطالق   •

نار من قبل عنا�رش �رشطة حر�ص �حلدود �الإ�رش�ئيلية، و�أ�صيب �رشطيان بجروح متو�صطة 

وطفيفة �إثر دع�صهما من قبل �صيارة �ل�صابني يف �ملدينة. و�أجرى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

�لد�خلي،  �الأمن  وزير  مع  �لفحم،  �أم  يف  وقعت  �لتي  �الأحد�ث  حول  م�صاور�ت  بينيت  نفتايل 

لرئي�ص  �لع�صكري  و�ل�صكرتري  �لقومي،  �الأمن  هيئة  ورئي�ص  لل�رشطة،  �لعام  و�ملفو�ص 

14
�حلكومة... .

�ملغرب  بني  �لدفاعي  �لتفاهم  مذكرة  �إن  لعمامرة  رمطان  �جلز�ئري  �خلارجية  وزير  قال   •

و“�إ�رش�ئيل” �أ�ص�صت لـ“حتالف ع�صكري خبيث”. و�أ�صاف لعمامرة، يف ت�رشيحات �إعالمية، 

�أن “كل خطوة تتخذها �ل�صلطات �ملغربية يف هذ� �لتحالف �لع�صكري �خلبيث تبعدها �أكرث عن 

15
�جلز�ئر و�صعبها”.
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قناة  مع  مقابلة  يف  �لبهان،  �لفتاح  عبد  �أول  �لفريق  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  قال   •

�لدويل  �ملجتمع  �إىل  �ل�صود�ن  الإعادة  �رشورياً  كان  �إ�رش�ئيل  مع  �لعالقة  “ملف  �إن  �لعربية، 

16
وعالقة �ل�صود�ن مع �إ�رش�ئيل رمبا تتخذ �صكالً طبيعياً يف �لنهاية”.

تعمل  �لتي  �لتج�ص�ص  �صبكة  ق�صية  حول  �لرتكية  �لعامة  �لنيابة  �أعدتها  �تهام  الئحة  ك�صفت   •

خمفية  كامري�ت  بو��صطة  �لتقطوها  م�صاهد  �أر�صلو�  �ملتهمني  بع�ص  �أن  “�إ�رش�ئيل”،  ل�صالح 

�ملكونة  �ل�صبكة  �أن  �لالئحة  و�أ�صارت  �الإ�رش�ئيلية.  �ملخابر�ت  �إىل موظف يف جهاز  يف نظار�ت 

من 16 �صخ�صاً قامت بعمليات جت�ص�ص على رعايا �أجانب فل�صطينيني و�صوريني ومنظمات 

�لرتكي  �لعام  �الدعاء  وطالب  �أمو�ل.  مقابل  �الإ�رش�ئيلية  �ملخابر�ت  ل�صالح  مدين،  جمتمع 

17
بال�صجن للمتهمني ملدد تر�وحت بني 15-20 عاماً.

ال�صبت، 2021/12/4

�صجون  يف  �الأ�رشى  ق�صية  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�أولويات حركة حما�ص و�ملقاومة و�أجندتها. وك�صف هنية،  �الإ�رش�ئيلي على ر�أ�ص  �الحتالل 

�أ�رشى من  �أربعة  �أن حما�ص لديها  �لثاين ع�رش”،  �ملقد�ص  “رو�د ور�ئد�ت بيت  خالل موؤمتر 

�الحتالل يف قب�صة �لق�صام، م�صدد�ً على �أن هوؤالء �الأ�رشى لن يرو� �ل�صم�ص مطلقاً �إال �إذ� تنّعم 

18
�أ�رش�نا ب�صم�ص �حلرية.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بعدما �أطلق �الحتالل �لنار عليه ب�صكل مبا�رش بزعم تنفيذه عملية   •

طعن يف �لقد�ص �ملحتلة. ونقل مر��صل �جلزيرة عن �صهود عيان �أن جنود �الحتالل �أطلقو� عدة 

19
�أعرية نارية على �ل�صاب بينما كان ينزف وملقى على �الأر�ص على مفرتق للطرق.

االأحد، 2021/12/5

�أ�صدرت وزيرة �الأ�صغال، وزيرة �لدولة ل�صوؤون �الت�صاالت وتكنولوجيا �ملعلومات �لكويتية،   •

رنا �لفار�ص قر�ر�ً يحظر دخول �ل�صفن �لتجارية �ملحّملة بب�صائع من و�إىل “�إ�رش�ئيل”. وي�صمل 

�حلظر كل �ل�صفن �لقادمة من مو�نئ �أخرى لتفريغ جزء من حمولتها يف �ملو�نئ �لكويتية متى 

كانت حتمل على ظهرها �أياً من �لب�صائع �ملن�صو�ص بحظرها، وذلك بق�صد �صحنها من و�إىل 

20
“�إ�رش�ئيل”، �أو �إىل مو�نئ �أخرى بعد مغادرتها �ملو�نئ �لكويتية.

�لوزر�ء، رئي�ص  نائب  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  يف  �لدولية  �لعالقات  د�ئرة  رئي�ص  �صلّم   • 

زياد �أبو عمرو ر�صالة خطية من رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إىل رئي�ص وزر�ء 
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�لهند ناريندر� مودي Narendra Modi، ت�صمنت قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية �لقيام مبر�جعة 

�لدولية  �ل�رشعية  لقر�ر�ت  تنكرها  ظّل  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  مع  �لعالقات  ملجمل  جدية 

21
و�التفاقات �ملوقعة بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي.

�لدفاع  وزير  عن   ،”Kikar HaShabbat ه�صبات  كيكار   “ �لعبي  �الإلكرتوين  �ملوقع  نقل   •

يكون  �أن  “يجب  �إير�ن:  على  حمتمل  �إ�رش�ئيلي  هجوم  ب�صاأن  قوله  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي 

�لواليات  مع  تن�صق  �أن  �إ�رش�ئيل  على  يجب  وال  �الأجندة...  �صمن  د�ئماً  �لع�صكري  �خليار 

22
�ملتحدة قبل مهاجمة �إير�ن”.

�لهيكل  جماعات  يف  م�صوؤولني  عن  �لعبي،   ”Mivzak Live اليف  “مفز�ك  موقع  نقل   •

�ملزعوم ومنظماته، �أن زيادة بن�صبة 37% �صجلت يف عدد �ملقتحمني �ليهود للم�صجد �الأق�صى 

بلغ �مل�صجد  �قتحمو� باحات  �لذين  �أن عدد  �إىل  2021، م�صرية  �لثاين/ نوفمب   خالل ت�رشين 

�قتحم حني  يف   ،2020 �صنة  من  نف�صها  �ملّدة  خالل   2,133 بـ  مقارنًة  م�صتوطناً،   2,918 

وعدد �حلاخامات،  ع�رش�ت  �أن  �إىل  و�أ�صار   .2021 منذ  �الأق�صى  �مل�صجد  م�صتوطناً   11,268 

�الأوقاف  وز�رة  وقالت  �ملقتحمني.  من  كانو�  �لكني�صت  يف  ونو�ب  �مل�صتوطنني،  قادة  من 

�لفل�صطينية من جهتها، �إنها وثقت 22 �قتحاماً �إ�رش�ئيلياً للم�صجد �الأق�صى، و47 منعاً لالأذ�ن 

23
بامل�صجد �الإبر�هيمي يف مدينة �خلليل.

�لبيطانية  �لد�خلية  وزيرة  باإعالن  �الأطياف،  خمتلف  من  موريتانياً  �صيا�صياً  حزباً   15 ندد   •

بال�صجن و�ملالحقة.  �إرهابياً”، مع تهديد من ينا�رشها  “تنظيماً  باتيل حركة حما�ص  بريتي 

جاء ذلك يف بيان م�صرتك ن�رشته خم�صة �أحز�ب موريتانية، وتب�أ منه حزب �الحتاد من �أجل 

24
�جلمهورية �حلاكم، بالرغم من ورود ��صمه بني �الأحز�ب �ملوقعة.

االإثنني، 2021/12/6

نفّذ �صاب فل�صطيني عملية دع�ص جندي �إ�رش�ئيلي، قرب حاجز جبارة بني طولكرم و�لطيبة،   •
25

و�أ�صابه بجر�ح خطرية، قبل �أن ي�صت�صهد بر�صا�ص جنود �الحتالل.

للحركة  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لقيادتني  �إن  للجزيرة  حما�ص  حركة  يف  قيادي  م�صدر  قال   •

تدر�صان خيار�ت �لت�صعيد مع “�إ�رش�ئيل” يف ظّل ��صتمر�ر �حل�صار على قطاع غزة، و�لتباطوؤ 

يف �إعادة �الإعمار، وتفاقم �الأزمات �الإن�صانية، و�نتقد �لقيادي �صيا�صات م�رش جتاه قطاع غزة. 

وذكر �مل�صدر �لقيادي �أن ��صتمر�ر �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى وم�صادرة 

26
�الأر��صي وت�صديد �الإجر�ء�ت �صّد �الأ�رشى، هو �صاعق �صيفجر �الأو�صاع من جديد.
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�لرئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   •

وفقاً  لل�صالم  دويل  موؤمتر  عقد  �رشورة  �جلز�ئر،  �لعا�صمة  يف  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري 

لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، يهدف الإنهاء �الحتالل الأر�ص دولة فل�صطني بعا�صمتها �لقد�ص. 

وك�صف �لرئي�ص �جلز�ئري من جهته، عن �عتز�م بالده ��صت�صافة موؤمتر “جامع” للف�صائل 

دوالر،  مليون   100 بقيمة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  مايل  �إ�صهام  تقدمي  معلناً  قريباً،  �لفل�صطينية 

27
وتخ�صي�ص 300 منحة در��صية يف �جلامعات �جلز�ئرية للطلبة �لفل�صطينيني.

�أعلن ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �أّن حما�ص ترحب مببادرة   •

�لق�صية  جانب  �إىل  د�ئماً  تقف  �جلز�ئر  �إن  وقال  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ص 

�أّن  �إىل  �لنظر  مرزوق  �أبو  ولفت  للدعوة”.  �صت�صتجيب  “حما�ص  �أّن  مو�صحاً  �لفل�صطينية، 

�صّد  �أننا  نعلن  كما  �أ�صا�صية.  ب�صورة  �ملقاومة  يف  �مل�رشوع  حقها  عن  تتنازل  لن  “حما�ص 
ذلك  و�صيكون  �الأمني،  �لتن�صيق  و�صّد  باإ�رش�ئيل،  �العرت�ف  و�صّد  �ل�صيا�صية،  �لت�صوية 

و��صحاً جد�ً خالل كل مباحثاتنا، فنحن ن�صع م�صلحَة �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه �لثابتة” 

مرزوق  �أبو  فقال  و�لرئا�صية،  �لت�رشيعية  �لفل�صطينية  �النتخابات  عن  �أّما  �أ�صا�صية.  �أولويًة 

�إنه “�إذ� كانت هناك نية حقيقية يف ��صتئناف �النتخابات �لفل�صطينية، فنحن م�صتعّدون لذلك 

28
�الأمر، ون�صري يف هذ� �الجتاه.

يوروب  “هور�يزن  �الأوروبي  �الحتاد  برنامج  �إىل  ر�صمي  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل”  �ن�صمت   •

95.5 مليار يورو  �إىل  Horizon Europe”، لال�صتثمار�ت يف جماالت علمية مبيز�نية ت�صل 

)نحو 108 مليار�ت دوالر(، بعد �أن ��صت�صلمت للمطلب �الأوروبي مبنعها من ��صتثمار ميز�نيات 

�لبنامج.  هذ�  يف  �مل�صاركة  من  �مل�صتعمر�ت  يف  �أكاديية  موؤ�ص�صات  ومنع  �مل�صتعمر�ت،  يف 

و�ل�صبيبة و�لتعليم  و�لثقافة  و�الأبحاث  لالبتكار�ت  �الأوروبي  �الحتاد  مفو�صة   ووقعت 

 The European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education

and Youth ماريا غابرييل Mariya Gabriel على �التفاق �لذي وّقعه عن �جلانب �الإ�رش�ئيلي 
29

.Haim Regev ل�صفري يف �الحتاد �الأوروبي وحلف �لناتو، حاييم ريجيف�

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني وم�صوؤول فرعها يف قطاع غزة   •

وال  ممكن،  غري  �أمر  هو  ت�صهيالت  مقابل  �الأمد  طويلة  تهدئة  عن  �حلديث  �أن  مزهر،  جميل 

يكن �لقبول به. و�أ�صاف “نحن حتدثنا مع �مل�رشيني حول �لو�صع �ل�صيا�صي، وقالو� لنا �إن 

�ملطروح على �ل�صعب �لفل�صطيني هو �ل�صالم �القت�صادي، وهو يف م�صمونه ر�صاوي معي�صية 

30
و�قت�صادية لل�صلطة وغزة، مبعنى �ملال ُمقابل �لهدوء و�الأمن”.
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حذر �لنائب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �صامي �أبو �صحادة، رئي�ص كتلة �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة،   •

من خطورة �لن�صاطات �لتي يقوم بها �ليمني �ملتطرف حتت �صعار “تثبيت �ل�صيادة �ليهودية” 

�ملتطرفني  “هوؤالء  �إن  �صحادة  وقال   .1948 فل�صطينيو  فيها  يعي�ص  �لتي  �لعربية  �لبلد�ت  يف 

31
يرمون لتطهري عرقي يف �لبلد�ت �لعربية، �لتي �أ�صبحت بلد�ت خمتلطة”.

�أعلن مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، �أن هذ� �الأخري تو�صل �إىل تفاهمات مع   •

رئي�ص �لقائمة �لعربية �ملوحدة، �لنائب من�صور عبا�ص، �ل�رشيك يف �ئتالفه �حلكومي، يق�صي 

�لتي يقطنونها يف مدينة  �لبيوت  1948 يف  4,800 عائلة عربية من فل�صطينيي  بتثبيت حقوق 

32
يافا، و�إلغاء �لقيود �لتي كانت مفرو�صة عليهم فيها.

نحو  “�لهرولة”  عن  بالتوقف  �لعربية  �الأنظمة  �إ�صالمية  موؤ�ص�صة   50 ي�صم  ملتقى  طالب   •

�لعلماء  موؤ�ص�صات  “ملتقى  الأعمال  �خلتامي  �لبيان  ويف  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �لتطبيع 

لن�رشة �لقد�ص وفل�صطني”، �لذي عقد يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، ملدة ثالثة �أيام، مب�صاركة 

ممثلني عن 50 موؤ�ص�صة من 28 دولة؛ تعاهدت �ملوؤ�ص�صات �لـ 50 على “بذل �جلهود يف �صبيل 

33
ن�رشة �لقد�ص وفل�صطني”.

�تفاقاً  �الإ�رش�ئيلي  �لقدم  كرة  �حتاد  توقيع  عن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •
34

�رشّياً مع �الحتاد �ملغربي.

�ل�صلطة  �صيا�صة  �إحباط  �إىل  يهدف  ت�رشيعاً  �جلمهوريني  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أع�صاء  قدم   •

ُقتلو�  �لذين  �ملزعومني  �لفل�صطينيني  �الإرهابيني  الأ�رش  رو�تب  “دفع  يف  �ملتمثلة  �لفل�صطينية 

م�رشوع  و�صيعّر�ص  �ل�صهد�ء”.  مبدفوعات  ي�صمى  ما  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت  �صجنتهم  �أو 

�لقانون، �مل�صمى “قانون تايلور فور�ص Taylor Force Act” و�لذي يهدف ملنع مدفوعات 

مدفوعات  مع  عمد  عن  تتعامل  �أنها  ثبت  �إذ�  �الأمريكية  للعقوبات  �الأجنبية  �لبنوك  �ل�صهد�ء، 

35
�ل�صهد�ء.

الثالثاء، 2021/12/7

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �النتهاء ر�صمياً من بناء �جلد�ر �ل�صخم حول قطاع غزة، �لذي يتد   •

�أمتار فوق �الأر�ص وعدد�ً �رشياً   6 65 كم. و�جلد�ر يرتفع نحو  فوق �الأر�ص وحتتها بطول 

من �الأمتار حتت �الأر�ص. ومّت ��صتخد�م مليوين مرت مكعب من �لباطون �مل�صلح، و140 طناً 

�ألو�ح �حلديد و�لفوالذ. ون�صبت فوقه مئات �لكامري�ت وع�رش�ت �لر�د�ر�ت. و��صتغرق  من 

�إجنازه 3 �صنو�ت ون�صف �ل�صنة، وقام باإجنازه 1,200 عامل ومهند�ص. وقال وزير �لدفاع 
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�أهمية  ذو  وعمالين،  تكنولوجي  م�رشوع  وهو  �لعائق،  “هذ�  جانت�ص:  بني  �الإ�رش�ئيلي 

�لتي حاولت تطويرها، وي�صع جد�ر�ً حديدياً، جم�صات  �إحدى قدر�تها  عليا، ي�صلب حما�ص 

و�إ�صمنتاً، بينها وبني �صكان �جلنوب. وقد ر�صد له مو�زنة مليار �صيكل ]نحو 315.5 مليون 

36
دوالر[، ز�دت خالل �لعمل �إىل 1.5 مليار �صيكل ]نحو 473.2 مليون دوالر[”.

حّملت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �مل�صوؤولية عن تد�عيات �ملماطلة يف   •

رفع �حل�صار عن غزة و�لتلكوؤ �ملتعمد يف ملف �إعادة �الإعمار. وطالبت �لف�صائل يف بيان لها، 

عقب �جتماعها �لدوري يف غزة، �لو�صطاء، بتحمل م�صوؤولياتهم قبل فو�ت �الأو�ن، م�صرية �إىل 

37
�أن “�لت�صويف و�ملماطلة �صيوؤدي �إىل ما ال يتمناه �الحتالل”.

�أكّد م�صوؤول د�ئرة �لعالقات �ل�صيا�صيّة يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني ماهر �لطاهر على   •

�أن “�لو�صع على �الأر�ص �لفل�صطينيّة يف غاية �خلطورة، و�أن “�لف�صائل �لفل�صطينية وكتائِبها 

�مل�صلّحة تدر�ص �ليوم ب�صكٍل جّدي ما هي �خليار�ت �لتي �صنلجاأ لها يف �ملرحلة �لقادمة الأننا ال 

38
يكن �أن ن�صمت �أمام كل هذه �ملمار�صات �ل�صهيونيّة”.

“�إ�رش�ئيل”  قيام  يف  للتحقيق  �لدويل  �ملجتمع  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  دعا   •

يف  �ل�رشطان  حاالت  كون  �لغربية،  �ل�صفة  يف  و�ل�صلبة  و�لكيمياوية  �لنووية  �لنفايات  بدفن 

�قتلعت   1967 عام  “منذ  �أنه  �إىل  ��صتية  وذكر  فل�صطني.  يف  �الأعلى  من  �خلليل  جنوب  مناطق 

�أنفقت �ل�صلطة  �أن  �إىل  م�صري�ً  زيتون”،  �صجرة  �ألف   800 منها  �صجرة،  مليون   2.5  �إ�رش�ئيل 

قو�ت  ولكن  غزة،  قطاع  يف  زرع  منها  وجزء  جديدة؛  �أ�صجار  لزر�عة  دوالر  مليون   25

قال  �ملياه،  لق�صية  �لقطاع. وبالن�صبة  �ملتكرر على  �الحتالل قامت بتجريفها خالل عدو�نها 

 ��صتيه: “مو�زنة �ملياه يف فل�صطني تبلغ 800 مليون مرت مكعب �صنوياً، �إ�رش�ئيل ت�رشق منها

39
600 مليون مرت مكعب خلدمة �مل�صتوطنات”.

جاء يف تقرير ن�رشته �صحيفة ذي ماركر �الإ�رش�ئيلية �أنه على �لرغم من �أن �لعرب ي�صكلون   •

20% من �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل”، مبا فيهم �صكان �رشقي �لقد�ص وه�صبة �جلوالن �ملحتلتني، 

 Bank Of �إ�رش�ئيل  “بنك  معطيات  وتبنّي  فقط.   %2 �الإ�صكان  قرو�ص  يف  ح�صتهم  �أن  �إال 

Israel” �أن هذ� لي�ص نابعاً من �أن �لعرب فقر�ء، و�إمنا ب�صبب �صيا�صة تعتمد �لتمييز �صّدهم. 

�الجتماعي  �لتدريج  ذ�ت  �ليهودية  �لبلد�ت  يف  �لبيوت  من   %50-30 فاإن  للمعطيات،  ووفقاً 

�لتدريج  يف  �لعربية  �لبلد�ت  يف   %10 مقابل  �إ�صكان،  قرو�ص  على  ح�صلت  �ملتدين،   ،3–1

40
نف�صه.
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�لثمانية  �الأيام  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  م�صتوطناً   1,559 �أن  عبية  م�صادر  ك�صفت   •
41

�ملا�صية.

حالة  و�صول  من  با�صيليت  مي�صيل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامي  �ملتحدة  �الأمم  مفوّ�صة  حذرت   •

با�صيليت:  وقالت  كارثية”.  “م�صتويات  �إىل  �ملحتلة  �أر��صيه  يف  �لفل�صطيني  �الإن�صان  حقوق 

�الأطفال  بحّق  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  قبل  من  �ملفرطة  �لقوة  ��صتخد�م  من  بال�صدمة  “�أ�صعر 
للعنف  تعر�صهم  نتيجة  نف�صي  دعم  �إىل  بحاجة  منهم   %70 �أ�صبح  حيث  �لفل�صطينيني 

42
�ملفرط”.

فل�صطيني  مو�طن  قدمه  طعن  يف  للبّت  �خت�صا�صها  عدم  هولندية  ��صتئناف  حمكمة  �أعلنت   •

فيها  يحّمله  جانت�ص،  بني  �صدّ  �أقامها  �صكوى  برف�ص  يق�صي  ق�صائي  قر�ر  يف  هولندي 

43
م�صوؤولية مقتل �صتة من �أقربائه يف غارة على قطاع غزة يف �صنة 2014.

االأربعاء، 2021/12/8

�لرئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدد   •

�لدولية.  �ل�رشعية  لقر�ر�ت  وفقاً  لل�صالم  دويل  موؤمتر  بعقد  �ملطالبة  �صعيّد،  قي�ص  �لتون�صي 

ويف �ل�صاأن �لد�خلي �لفل�صطيني قال عبا�ص: “نتمنى �أن تقوم كلتا �لدولتني ]�جلز�ئر وتون�ص[ 

�أكب  �إن  جهته،  من  �لتون�صي  �لرئي�ص  وقال  �لفل�صطيني”.  �ل�صف  وحدة  �أجل  من  مب�صاع 

من  �لقادم  �خلطر  ولي�ص  �لد�خلي،  “�خلطر  هي  �لفل�صطينية  �لق�صية  تهدد  �لتي  �الأخطار 

�خلارج”، د�عياً �إىل وحدة �ل�صف �لفل�صطيني. كما �أعلن �صعيّد ��صتعد�د تون�ص للرتفيع يف عدد 

�ملنح �جلامعية و�ملقاعد �لدر��صية �ملُخ�ص�صة للطلبة �لفل�صطينيني، و“نحن م�صتعدون لتطوير 

44
�آليات �لتعاون مع فل�صطني يف �ل�صحة و�لتدريب و�لتكوين”.

�أن م�صاريع �الإعمار  �لدعلي�ص  �أكد رئي�ص جلنة متابعة �لعمل �حلكومي يف قطاع غزة ع�صام   •

ما تز�ل حبي�صة �الأدر�ج، م�صري�ً �إىل وعود م�رشية باإعادة تزويد �لقطاع بـ 50 ميجاو�ط من 

�لوقود  عن  كبديل  بالغاز  للعمل  �ملحطة  بتحويل  قطرية  و�أخرى  �مل�رشية،  �لكهرباء  خطوط 

�ل�صائل ليزيد من �إنتاجيتها. وعلى �صعيد �لو�قع �ل�صّحي، لفت �لدعالي�ص �لنظر �إىل �أن خمازن 

45
وز�رة �ل�صحة تعاين من نفاد 250 �صنفاً من �الأدوية ب�صكل كامل.

�لقد�ص و�ملقد�صات �الأب مانويل م�صلّم على  �الإ�صالمية �مل�صيحية لن�رشة  �لهيئة  �صدّد ع�صو   •

“تعمل على  �أن حركة حما�ص جزء �أ�صا�صي من �ل�صعب �لفل�صطيني �ملنا�صل و�ملقاوم، و�أنها 
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�أبنائه �مل�صيحيني”. ونبَّه �الأب م�صلّم �إىل �أن حما�ص  �حلفاظ على م�صتقبله وحياته وم�صتقبل 

عندما تت�صدى لعدو�ن �الحتالل على �ملو�طنني و�الأر��صي و�ملقد�صات، ال تفّرق بني م�صيحي 

46
وم�صلم.

ب�صبهة  عمرها،  من   15 �لـ  يف  فل�صطينية  مدر�صة  طالبة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

�لقد�ص  مبدينة  جر�ح  �ل�صيخ  حي  مدخل  عند  �إ�رش�ئيلية  مل�صتوطنة  طعن  عملية  تنفيذها 

47
�ملحتلة.

منفذي  عائالت  لطرد  قانون  م�رشوع  �صّد  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أع�صاء  �أغلبية  �صوّتت   •

فاإن �لعبية،  �لقناة  وبح�صب  �الإ�رش�ئيلية.  �لهوية  يحملون  ممن  خا�ص  وب�صكل   �لعمليات، 

48
57 ع�صو�ً �صوتو� �صّد �لقانون، مقابل تاأييد 45.

�لتي نفذتها قو�ت �الحتالل �صّد  �إن حاالت �العتقال  قال مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى   •

�لفل�صطينيني منذ �نتفا�صة �حلجارة �صنة 1987، وحتى �ليوم بلغت 356 �ألف حالة، و�صملت 

49
ما يقارب من مليون مو�طن منذ �حتالل �الأر��صي �لفل�صطينية �صنة 1948.

“يعتدي  �لذي  “�أمرية”  فيلم  وعر�ص  �إنتاج  لها،  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �لثقافة  وز�رة  د�نت   •

وقال  �لعظيم”.  �لكفاحي  وتاريخهم  وبطوالتهم،  �الأ�رشى،  لكر�مة  و�صوح  بكل  وي�صيء 

ق�صايا  من  مهمة  ق�صية  و��صح  ب�صكل  “ي�ّص  �لفيلم  �إن  �صيف  �أبو  عاطف  �لثقافة  وزير 

مكونات  ح�رشه  �جتماع  عقد  “مّت  م�صيفاً:  و�لن�صالية”،  �لوطنية  رو�يتنا  وي�رشب  �صعبنا، 

�لت�صدي  �أجل  من  �تخاذها  �لو�جب  �خلطو�ت  تد�ول  �أجل  من  و�الأ�صرية  �لوطنية  �حلركة 

للتد�عيات �ل�صلبية ملثل هذ� �لفيلم”. وك�صف �لبيان �أن �لوز�رة خاطبت نظريتها �الأردنية بهذ� 

50
�خل�صو�ص.

�أ�صدر وزير �لعمل �للبناين م�صطفى بريم قر�ر�ً ي�صمح لالجئني �لفل�صطينيني مبز�ولة �ملهن   •

“�لقر�ر  فاإن  �للبناين،  �لعمل  وز�رة  عن  �صادر  بيان  وبح�صب  فقط.  باللبنانيني  �ملح�صورة 

�تخذ بناء على مقت�صيات �مل�صلحة �لعامة ومر�عاة للظروف �القت�صادية �لتي ��صتدعت �إعادة 

من  “ُي�صتثنى  �لقر�ر  يف  وجاء  باللبنانيني”.  ممار�صتها  ح�رش  �لو�جب  �ملهن  بالئحة  �لنظر 

ح�رش �ملهن �حلرة باللبنانيني، �لفل�صطينيون �ملولودون على �الأر��صي �للبنانية، و�مل�صجلون 

51
ب�صكل ر�صمي يف �صجالت وز�رة �لد�خلية و�لبلديات �للبنانية”.

“وجود تهديٍد حقيقي �أمام �لوكالة  حذّر �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني من   •

لقر�بة ي�صل  �لذي  �ملايل  �لعجز  ب�صبب   ،2022 عام  يف  خدماتها  نف�ص  بتقدمي  �ال�صتمر�ر   يف 
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60 مليون دوالر من مو�زنة �لب�مج �لت�صغيلية”. و�أ�صار الز�ريني، يف بيان له بعد ��صتقباله 

وفد�ً من موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لعاملة يف �لو�صط �لفل�صطيني، �إىل “تر�جع كثري من �لدول 

ل�صّد  �لتمويل  لتوفري  �لد�ئم  “�صعيه  موؤكد�ً  �الأونرو�”،  ميز�نية  جتاه  �لتز�ماتها  عن  �ملانحة 

52
�لعجز”.

اخلمي�س، 2021/12/9

�جتمع يف �لقاهرة وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد مع نظريه �مل�رشي �صامح �صكري،   •

بعد �أن �لتقى �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي و�صكره على دور بالده �ملركزي يف دفع 

�أمام  البيد  وطرح  �الأمام.  �إىل  غزة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيليني  و�ملفقودين  �الأ�رشى  ق�صية  حّل 

�ل�صي�صي خطته: “�القت�صاد مقابل �لهدوء يف قطاع غزة”، و��صتعر�ص �خلطو�ت و�لت�صهيالت 

�لتي قدمتها “�إ�رش�ئيل” ل�صالح �لغزيني. و�أكد �ل�صي�صي بدوره، مو��صلة �لقاهرة يف جهودها 

�لدولتني ومرجعيات  �أ�صا�ص حّل  �الأو�صط، على  �ل�رشق  �ل�صامل و�لعادل يف  �ل�صالم  لتحقيق 

53
�ل�رشعية �لدولية.

بالعمل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أو�صى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �إن  �لعبي  و�ال  موقع  قال   •

على تقوية �ل�صلطة �لفل�صطينية قبل “�نهيارها”. ووفقاً للموقع �لعبي، طالب رئي�ص �ل�صاباك 

�إىل  �لوزر�ء،  جمل�ص  على  للجهاز  �ل�صنوي  �ال�صتخباري  �لتقييم  عر�ص  خالل  بار،  رونني 

ونقل  �صعبة.  وحكومية  �قت�صادية  بظروف  متر  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لتقوية  �لتحرك 

�ملوقع عن رونني تاأكيده �أنه ب�صبب خماوف من �نهيار �ل�صلطة يجب دعمها وتقويتها، لتعزيز 

54
�ال�صتقر�ر يف �ل�صفة �لغربية و�إ�صعاف حركة حما�ص.

قررت �لهيئة �مللكية �الأردنية لالأفالم �صحب تر�صيح فيلم “�أمرية” من �ملناف�صة على “جائزة   •

 The Academy Award for Best International �أجنبية  بلغة  فيلم  الأف�صل  �الأو�صكار 

�لهيئة �مللكية  �ملُنتَجة خارج �لواليات �ملتحدة. وقالت  Feature Film” و�ملخ�ص�صة لالأفالم 

باأي �صكل من  باأنه ال ي�ّص  �لفنية، ونوؤمن  �لفيلم  “نقّدر قيمة  لها:  �الأردنية لالأفالم يف بيان 

�جلدل  ظّل  يف  “لكن  �لبيان:  و�أ�صاف  �الأ�رشى”،  بق�صية  وال  �لفل�صطينية  بالق�صية  �الأ�صكال 

�لفل�صطينية،  بالق�صية  ي�ّص  باأنه  �لبع�ص  طرف  من  وتف�صريه  �لفيلم،  �أثاره  �لذي  �لكبري 

و�حرت�ماً مل�صاعر �الأ�رشى وعائالتهم، قررت �لهيئة �مللكية لالأفالم �لعدول عن تقدمي )�أمرية( 

55
لتمثيل �الأردن يف جو�ئز �الأو�صكار”.
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�تخذه  �لذي  للقر�ر  تو�صيحاً  بريم،  م�صطفى  �للبناين  �لعمل  لوزير  �الإعالمي  �ملكتب  �أفاد   •

�لوزير بدمج �لفل�صطينيني يف �القت�صاد �لر�صمي، باأن “ما كان ممنوعاً وحمظور�ً يف �لقو�نني 

�لنقابية وغريها، ما ز�ل ممنوعاً وهو باق على حاله. و�أن ما �صمح به  و�ملر��صيم و�الأنظمة 

�لوزير هو تو�صعة لن�صبة �لعمالة �لفل�صطينية فقط، و�صمن ما تتيحه �لقو�نني، ومن �صالحيات 

�لوزير ح�رش�ً، وبالتايل فاإن كل ما �أ�صيع خالف ذلك هو حم�ص �فرت�ء، وت�رّشع، وقلة مهنية 

باعتبار عدم قر�ءة �لقر�ر بدقة”. وذّكر �حلزب �لتقّدمي �ال�صرت�كي، يف بياٍن له، �أن “حت�صني 

�لو�قع �ملعي�صي لالجئني �لفل�صطينيني هو �لتز�م لطاملا ت�صمنته �لبيانات �لوز�رية ووعدت به 

�حلكومات �ملتعاقبة”. �أما رئي�ص تكتّل لبنان �لقوي جب�ن با�صيل فقد �صجب �لقر�ر، ور�أى، 

وعّد ومرفو�ص”.  مقنّع  توطني  وهو  وللد�صتور،  �لعمل  لقانون  “خمالف  �أنه  تويرت،   عب 

�إذ ي�صاهم يف �رشب فر�صهم  “مبثابة �رشبة للبنانيني،  حزب �لكتائب من جهته، قر�ر بريم 

56
باإيجاد م�صدر رزق عب �ل�صماح لغري �للبنانيني مبز�حمتهم على لقمة عي�صهم”.

توقيع   ”Abraham Accords Peace Institute �أبر�هام  التفاقيات  �ل�صالم  “معهد  �أعلن   •

مذكرة تفاهم مع مبادرة “�رش�كة” �الإمار�تية تهدف �إىل تعزيز �التفاقيات �ملبمة بني بع�ص 

�ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، بح�صور جاريد كو�صرن، م�صت�صار  �لدول 

دونالد تر�مب و�صهره. وقال �ملعهد، �لذي �أ�ص�صه كو�صرن، يف بيان له، �إن �التفاقية تهدف �إىل 

�لتعاون �ملتبادل وتعزيز �لرو�بط �القت�صادية و�لثقافية بني �لدول �لتي طبّعت مع “�إ�رش�ئيل”، 

57
ومتابعة �صبل �لبناء على هذه �ملعاهدة.

�أكدت �رشكة ديليك �الإ�رش�ئيلية للغاز �لطبيعي بيع ح�صتها �لبالغة 22% من �أ�صهم حقل �لغاز   •

كما 1.1 مليار دوالر.  “مبادلة للبرتول” �الإمار�تية مقابل نحو   �الإ�رش�ئيلي متار، �إىل �رشكة 

�الآن،  حتى  “�إ�رش�ئيل”  يف  عربي  ��صتثمار  �أكب  متثل  �ل�صفقة  �أن  ديليك  با�صم  متحدث  �أكد 

58
م�صري�ً �إىل �أن �التفاق له �أهمية جيو-��صرت�تيجية كبرية.

نقل موقع و�ال �لعبي عن م�صوؤولني يف تل �أبيب قولهم �إن “�إ�رش�ئيل جنحت يف تدمري %75   •

يف  �الإير�نية  �لقو�ت  �صّد  �لردع  درجات  �أق�صى  وحققت  �صورية،  يف  �الإير�نية  �الأ�صلحة  من 

59
�صورية، و�صّد �لنظام �ل�صوري”.

بالق�صية  متعلقة  قر�ر�ت  خم�صة  كبرية،  وباأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   •

والية  ي�صمل  و�لذي  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بدعم  �ملعني  �لقر�ر  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطينية، 

دعم على  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  بدعم  ُيعنى  و�لذي  �الأول،  �لقر�ر  وحاز  �الأونرو�.   وكالة 
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بينها  �لت�صويت  عن  دول   10 و�متنعت  فقط،  “�إ�رش�ئيل”  �صّده  �صوتت  حني  يف  دولة،   164

�لواليات �ملتحدة. �أما �لقر�ر �لثاين، �لذي متّ �عتماده، ويُعنى بعمليات وكالة �الأونرو�، ح�صل 

على �أغلبية 162 دولة، و�عرت��ص 5 دول )كند�، و“�إ�رش�ئيل”، وميكرونيزيا، وجزر �ملار�صال، 

�خلا�ص  �لثالث،  �لقر�ر  وح�صل  �لت�صويت.  عن  دول   6 �متنعت  فيما  �ملتحدة(،  و�لواليات 

و�عرت��ص  دولة،   159 تاأييد  على  منها،  �الآتية  و�الإير�د�ت  �لفل�صطينيني  �لالجئني  مبمتلكات 

عن   8 و�متناع  �ملتحدة(،  و�لواليات  وناورو،  �ملار�صال،  وجزر  و“�إ�رش�ئيل”،  )كند�،  دول   5

�لت�صويت. فيما ح�صل �لقر�ر �لر�بع �خلا�ص بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة، 

مبا فيها �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل، على تاأييد 146 دولة، و�عرت�صت 7 دول 

)كند�، وهنغاريا، و“�إ�رش�ئيل”، وليبرييا، وجزر �ملار�صال، وميكرونيزيا، و�لواليات �ملتحدة(، 

و�متنعت 20 دولة عن �لت�صويت. �أما �لقر�ر �خلام�ص فيتعلق باأعمال �للجنة �خلا�صة، �ملعنية 

وغريه  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق  مت�ّص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق 

و�عرت��ص دولة،   80 تاأييد  على  �لقر�ر  هذ�  ح�صل  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لعرب  �ل�صكان   من 

60
18 دولة، و�متناع 73 دولة عن �لت�صويت.

وقعت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأردن على ت�صع �تفاقيات ومذكر�ت تفاهم، لتعزيز �لتعاون بني   •

�جلانبني، يف خمتلف �ملجاالت، “�صمن م�صاعيهما لرفع �لتبادل �لتجاري على نحو خا�ص”. 

جاء ذلك يف ختام �جتماع �للجنة �لعليا �مل�صرتكة بني �لبلدين، �لليلة �ملا�صية، برئا�صة رئي�صي 

61
�لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، و�الأردين ب�رش �خل�صاونة.

اجلمعة، 2021/12/10

�صهدت مناطق خمتلفة من قطاع غزة �حتفاالت حا�صدة بالذكرى �لـ 34 النطالق حركة حما�ص،   •

و�لتي حذرت بدورها “�إ�رش�ئيل” من مغبة �ملماطلة يف تنفيذ �لتعهد�ت �لتي مّت �لتو�صل �إليها 

�الحتفاالت،  تلك  خالل  �حلركة،  يف  قياديون  و�أكد  �حلرب.  بعد  ما  مرحلة  يف  و�صطاء  عب 

�أن حما�ص مفتوحة على كل �خليار�ت لك�رش �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة،  على 

�أحمر لن ت�صمح حما�ص  “�إ�رش�ئيل” وخطاً  �أ�صا�صياً يف �ل�رش�ع مع  و�أن �لقد�ص تبقى حمور�ً 

بتجاوزه. ويف �صياق مت�صل، �أكد �لقيادي يف �حلركة م�صري �مل�رشي على �أن يد حما�ص ممدودة 

62
ال�صتعادة �لوحدة �لفل�صطينية، وترحب بكل جهد عربي و�إ�صالمي يقود �إىل �لوحدة.

قال رئي�ص د�ئرة �لالجئني و�للجان �ل�صعبية يف حركة حما�ص حممد �إبر�هيم �ملدهون، �إن وكالة   •

�الأونرو� يف �أ�صو�أ مر�حلها وخدماتها، نتيجة �ال�صتهد�ف منذ والية �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق 
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دونالد تر�مب. وبنّي �ملدهون، يف ت�رشيح الإذ�عة �الأق�صى، �أن �حلّل �جلذري �أن حتال مو�زنة 

63
�الأونرو� بالكامل �إىل �الأمم �ملتحدة، ال �إىل �لدول �ملتطوعة.

و�أكدت  �للبنانية،  �صور  مدينة  �رشق  �لفل�صطينيني  لالجئني  �ل�صمايل  برج  خميم  �نفجار  هزّ   •

م�صادر �أمنية فل�صطينية و�صهود عيان لـ“�لقد�ص �لعربي” �أن �النفجار جاء بعد �ندالع حريق 

�ملخيم ت�رشف عليه حركة حما�ص. و�أو�صحت حما�ص، يف  بي بن كعب د�خل 
ُ
�أ د�خل م�صجد 

بيان �صحفي، مالب�صات “�حلادث �الأليم”، وبيّنت �أنه وبعد �لوقوف على مالب�صات �حلادث 

من  كمية  يحوي  خمزن  يف  كهربائي  متا�ص  عن  ناجت  �أنه  تبني  �لعيان،  ل�صهود  و�ال�صتماع 

�أ�صطو�نات �الأك�صجني و�لغاز �ملخ�ص�صة ملر�صى كورونا. و��صتنكرت �حلركة حملة �لت�صليل 

64
�الإعالمي، ون�رش �الأخبار �لكاذبة �لتي ر�فقت �حلادث.

ك�صف مدير مكتب �صمال �ل�صفة �لغربية بوز�رة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية مهند �صايل،   •

للجزيرة، �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني �أحدثو� تغيري�ت جديدة د�خل “قب يو�صف” 

�رشق مدينة نابل�ص. ويقول �صايل �إن معلومات بلغتهم قبل �أ�صبوع “من جهات مّطلعة”، �أن 

�أ�صفل �لقب، ومغط�صاً )حفرة متالأ باملاء( لتعميد  �إىل  �أدر�جاً �رّشية توؤدي  “�مل�صتوطنني بنو� 
�أبنائهم، يغطى بقطعة قما�ص وحجارة، يف حماولة لتزوير �لتاريخ و�إثبات �لرو�ية �ليهودية 

65
�لتور�تية �ملزعومة باأنه قب �صيدنا يو�صف )�أبونا يو�صف( كما يّدعون”.

�أعلنت �حلركة �لطالبية لكلية �حلقوق بجامعة مدينة نيويورك دعمها ر�صمياً حلركة �ملقاطعة   •

كلية  طلبة  جمل�ص  �لقر�ر  وتبنى  �أ�ص(.  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب 

�حلقوق باالإجماع، متهمني �ملوؤ�ص�صات �الأكاديية �الإ�رش�ئيلية بتو�طئها يف �حتالل فل�صطني 

و��صتعمارها وعنف �لدولة �صّد �لفل�صطينيني؛ من خالل تطوير �ملعد�ت �لع�صكرية و�الأ�صلحة، 

و�لطائر�ت بدون طيار، وتقنيات �ملر�قبة، وتقدمي دور�ت تدريبية ع�صكرية ومن�صب لكبار 

66
�ل�صباط �لع�صكريني.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن �صبيل �إحالل ��صتقر�ر و�صالم د�ئم هو تاأ�صي�ص   •

و�صّدد  �لقد�ص.  عا�صمتها   ،1967 �صنة  حدود  على  �صيادة  وذ�ت  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة 

“جعل �لفل�صطينيني يدفعون ثمن �الإبادة �جلماعية بحقّ �ليهود يف �أوروبا  �أن  �أردوغان على 

�إبان �حلرب �لعاملية �لثانية ظلم و�نعد�م �صمري”. و�أكد �أردوغان �أن �ملقاومة �ملجيدة لل�صعب 

�لفل�صطيني �أف�صلت حتى �ليوم هذه �ل�صيا�صات �لتي تهدف �إىل ثنيهم عن ق�صيتهم �مل�رشوعة. 

ودعا �أردوغان �إىل �رشورة �أن ينهي �لفل�صطينيون حالة �النق�صام فيما بينهم من �أجل �صمان 

67
جناح �الإجر�ء�ت �ملتخذة.
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ال�صبت، 2021/12/11

�فتتحت مر�كز �القرت�ع للمرحلة �الأوىل من �النتخابات �ملحلية 2021، و�لتي ت�صمل 154 هيئة   •

717؛ مفتوحة ال�صتقبال �أكرث  حملية يف �ل�صفة �لغربية. و�صتكون حمطات �القرت�ع وعددها 

هيئة   154 فاإن  و�ملر�صحني،  للقو�ئم  �لنهائي  للك�صف  ووفقاً  وناخبة.  ناخب  �آالف   405 من 

حملية تر�صحت يف كل منها �أكرث من قائمة �نتخابية و�حدة. وو�صل عدد �لقو�ئم �ملر�صحة يف 

68
هذه �لهيئات �إىل 573 قائمة، ت�صم 4,480 مر�صحاً ومر�صحة يتناف�صون على 1,514 مقعد�ً.

�صلطات  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  ب�صوؤون  تعنى  موؤ�ص�صات  قالت   •

طفالً   66 بينهم  فل�صطيني،   402  ،2021 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  خالل  �عتقلت  �الحتالل 

69
وقا�رش�ً، و3 �صيد�ت، من خمتلف �ملناطق بال�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

نعت حركة حما�ص �أحد كو�درها حمزة �إبر�هيم �صاهني، معلنة ��صت�صهاده يف “مهمة جهادية”.   •

وقالت �حلركة، يف بيان لها، �إّن �صاهني “��صت�صهد يف مهمة جهادية بعد �أن نذر نف�صه للدفاع 

عن �أر�صنا وقد�صنا ومقّد�صاتنا”. ودعت للم�صاركة يف ت�صييعه يوم �الأحد 2021/12/12 من 

70
م�صجد �لنور خميم برج �ل�صمايل �رشق مدينة �صور �للبنانية.

�لكيان  مع  �لعالقات  �ملنطقة  دول  بع�ص  تطبيع  رئي�صي  �إبر�هيم  �الإير�ين  �لرئي�ص  �نتقد   •

�ملطبعة.  للدول  وال  �ل�صهيوين  للكيان  ال  �الأمن  يجلب  لن  �لتطبيع  �أن  موؤكد�ً  �ل�صهيوين، 

و�أ�صاف رئي�صي، يف �جتماع مع �صفر�ء وروؤ�صاء �لبعثات �الإير�نية يف �لدول �جلارة، �أن هذه 

�لدول حتاول تطبيع عالقاتها مع �ل�صهاينة من جهة، وهي جتعل �لكيان �ل�صهيوين قريبة 

من حدودنا من جهة �أخرى، م�صدد�ً على �أن تو�جد �لكيان �ل�صهيوين يف �لدول �ملطبعة قرب 

71
حدودنا لن يكون ل�صالح �أحد.

�أجر�ها �ملحلل �ل�صيا�صي ملوقع و�ال  قال �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب، يف مقابلة   •

�لعبي، �إن �أحد �أ�صباب عدم جناحه يف حتقيق “�صفقة �لقرن” بني “�إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني” 

هو �أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابق بنيامني نتنياهو “مل يرغب �أبد�ً” يف حتقيق �ل�صالم 

مع �لفل�صطينيني. و�أ�صاف �أن “نتنياهو لي�ص جاد�ً ب�صاأن حّل �لدولتني، وال �أعتقد �أن بيبي �أر�د 

يف يوم من �الأيام حتقيق �ل�صالم مع �لفل�صطينيني، �أعتقد �أنه خدعنا”. وقال تر�مب عن عبا�ص 

“لقد كان مثل  “�جتماعات ر�ئعة”، و�أ�صاف تر�مب:  �أنهما عقد�  �إىل  “�إنه كان ر�ئعاً”، م�صري�ً 
�الأب بالن�صبة يل، مل يكن باإمكانه �أن يكون �أجمل، �أعتقد �أنه كان يريد �لتو�صل ل�صفقة �أكرث من 

72
نتنياهو”.
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االأحد، 2021/12/12

�ملبا�رشة  �مل�صوؤولية  �لفل�صطيني”  �لوطني  �الأمن  “قو�ت  لها،  بيان  يف  حما�ص،  حركة  حّملت   •

يف  �ل�صهيد  بت�صييع  �مل�صاركني  من  لعدد  �ملتعمد”  و�الغتيال  �لقتل  جرية  “عن  و�لكاملة 

 كتائب �لق�صام حمزة �صاهني، يف خميم برج �ل�صمايل جنوب لبنان، وحّملت “قيادة �ل�صلطة يف

�إطالق  و�أ�صفر  �جلرية”.  هذه  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  لبنان  يف  �الأمنية  و�أجهزتها  �هلل  ر�م 

طه، حممد  هم:  و�ل�صهد�ء  �آخرين،  و�إ�صابة  �أ�صخا�ص  ثالثة  ��صت�صهاد  عن  �جلنازة  على   نار 

فتح،  حركة  من  “عنا�رش  �جلنازة  يف  م�صاركون  و�تهم  �الأحمد.  وح�صني  �ل�صهلي،  وعمر 

جماورة  للحركة  مكاتب  من  �جلنائزي  �ملوكب  مرور  �أثناء  يف  �مل�صيعني،  على  �لنار  باإطالق 

�أخرى،  فل�صطينية  وف�صائل  حما�ص  حركة  قياد�ت  من  عدد  �جلنازة  يف  و�صارك  للمقبة”. 

73
باالإ�صافة �إىل م�صوؤولني يف �أحز�ب لبنانية، وقوى �إ�صالمية، ووفد كبري من حزب �هلل.

د�نت ف�صائل و�صخ�صيات ومنظمات حقوقية فل�صطينية ولبنانية، �ملجزرة �لتي مّتت خالل   •

طالبت  منف�صلة  بيانات  ويف  لبنان.  جنوبي  �ل�صمايل  �لبج  يف  �صاهني  حمزة  �ل�صهيد  ت�صييع 

�لقوى �ملختلفة مبحا�صبة �ملتورطني يف �جلرية و�ملحر�صني عليها، م�صددين على �أنها جرية 

جنوب  يف  �الإ�صالمية  للجماعة  �ل�صيا�صي  �مل�صوؤول  وقال  م�صبوهة.  �أجند�ت  تخدم  مروعة 

لبنان ب�صام حمود باأن ما حدث يف خميم برج �ل�صمايل جنوب لبنان جمزرة بحّق �الإن�صانية 

74
و�لوطنية، و�أن من �أطلقو� �لنار على �مل�صيعني هم جمرمون بكل �ملقايي�ص.

قال م�صدر فل�صطيني مطلع لـ“�ل�رشق �الأو�صط” �إن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص   •

�قرتح على �لواليات �ملتحدة، وم�رش، و�الأردن، و�أطر�ف �الأخرى �أن يبد�أ �لطرفان �لفل�صطيني 

و��صحة  حدود  �إىل  �لتو�صل  �صوء  يف  �حلدود”،  لـ“تر�صيم  فورية  مبفاو�صات  و�الإ�رش�ئيلي 

75
للدولتني ي�صمح بت�صوية بقية �لق�صايا �لنهائية.

من  �الأوىل  �ملرحلة  نتائج  نا�رش  حنا  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  �أعلن   •

نا�رش،  وقال  �لغربية.  بال�صفة  حملية  هيئة   154 يف  جرت  و�لتي   ،2021 �ملحلية  �النتخابات 

66.14% من �أ�صحاب  يف موؤمتر �صحفي، �إن ن�صبة �القرت�ع �لنهائية يف �ملرحلة �الأوىل بلغت 

ح�صلت  �لتي  �ملقاعد  ن�صبة  �أن  �لنتائج  من  ويتبني   .405,687 عددهم  �لبالغ  �القرت�ع  حّق 

و�لبالغة عليها  �ملتناف�ص  للمقاعد  �لكلي  �لعدد  من   %70.86 بلغت  �مل�صتقلة  �لقو�ئم   عليها 

76
1,503 مقاعد، بينما حازت �لقو�ئم �حلزبية على %29.14.
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�الحتالل  �إن  �رشحان  ناجي  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  قال   •

�الإ�رش�ئيلي و�ل�صلطة �لفل�صطينية يعرقالن حتويل �الأمو�ل �لقطرية الإعمار �لوحد�ت �ل�صكنية 

تعهد�ت  �للحظة  حتى  يوجد  ال  �أنه  على  م�صدد�ً   ،2021 مايو  �أيار/  يف  �لعدو�ن  جر�ء  �ملهدمة 

باإعمار �الأبر�ج �ملهدمة كلياً. و�أ�صاف �أن �لعديد من �لدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة با�رشت بالتعهد 

باإعمار غزة وعلى ر�أ�صهم م�رش مبنحة 500 مليون دوالر، وقطر مبنحة 500 مليون دوالر، 

9 ماليني دوالر، وبع�ص �ملنح �ملختلفة �ملقدمة من دول  �أملانيا بقيمة  �إىل منحة من  باالإ�صافة 

77
وموؤ�ص�صات دولية وحملية، ُتقدر بقر�بة 20 مليون دوالر.

بنية  “�أ�ص�صت  لل�صالم”،  �إبر�هيم  “�تفاقات  �أن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�لديبلوما�صية، و�القت�صادية، و�لثقافية يف هذه �ملنطقة،  جديدة، وعميقة ور��صخة للعالقات 

�إ�رش�ئيل  دولة  يف  كحكومتني  ونحن  �ملنطقة،  ملجتمعات  �لرفاهية  يحقق  تعاون  على  قائمة 

يف  بينيت،  وقال  �ملنطقة”.  ل�صعوب  �لرفاهية  يحقق  تعاون  بناء  على  نعمل  �الإمار�ت  ودولة 

“بر�أيي،  لالإمار�ت:  زيارته  خالل  )و�م(،  �الإمار�ت  �أنباء  وكالة  عام  مدير  مع  خا�ص  حو�ر 

�ل�صالم و�لو�قع �جلديد �لذي ت�صهده هذه �ملنطقة، ونحن نعمل معاً على �صمان  هذه ماهية 

م�صتقبل �أف�صل الأطفالنا”. وقال بينيت �إن �لعالقات �لتي تربطنا باالإمار�ت ت�صمل كل جمال 

78
ممكن.

 Anti-Defamation )�أي.دي.�أل(  �لت�صهري  مكافحة  ر�بطة  عن  �صادر  جديد  تقرير  قال   •

League (ADL)، �أحد و�جهات �للوبي �الإ�رش�ئيلي �لقوي يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �إن 

�حلكومات �لطالبية نظرت يف قر�ر�ت ملقاطعة “�إ�رش�ئيل” و�صحب �ال�صتثمار�ت منها وفر�ص 

 .2021/2020 �لدر��صي  �لعام  �ملتحدة خالل  �لواليات  17 حرماً جامعياً يف  عقوبات عليها يف 

 ،2016/2015 �لدر��صي  �لعام  يف  عليه  كان  مما  �أقل  هذ�  كان  )�أي.دي.�أل(،  ر�بطة  وبح�صب 

79
عندما وثقت �ملنظمة 23 قر�ر�ً من قر�ر�ت �ملقاطعة، مّت مترير 14 منها.

االإثنني، 2021/12/13

�إن �مل�صاعي م�صتمرة لالإفر�ج عن معتقلي  قال رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل   •

�حلركة لدى �ل�صعودية، و�أكد، يف مقابلة خا�صة مع تي �آر تي TRT عربي، �أّن ق�صية �الأ�رشى 

80
يف �صجون �الحتالل على ر�أ�ص �أجندة قيادة �ملقاومة �لفل�صطينية و�لف�صائل �لفل�صطينية.

رّدت “قيادة حركة فتح - �إعالم �ل�صاحة �للبنانية”، على �ّتهامها من ِقبل “ناطقني ر�صميني   •

من قيادة حما�ص” باأنها م�صوؤولة عّما ح�صل يف خميم برج �ل�صمايل. وفيما �أبدت �أ�صفها و�أملها 
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التهامها مبا ح�صل، لفتت �حلركة �لنظر، يف بيان لها، �إىل �أنها “كانت �رشيحة باأنها �صت�صلّم 

كل من يثبت تورّطه يف عملية �إطالق نار ي�صتهدف �الآخرين، ويتمّ ت�صليمه �إىل �لدولة �للبنانية 

و�أبعاده  جرى  ما  تفا�صيل  ُتو�صح  بـ“�أن  حما�ص  حركة  فتح  وطالبت  �للبناين”،  و�الأمن 

للف�صائل �لفل�صطينية حتى تو�صع �الأمور يف ن�صابها، وتعالج خملّفات �النفجار مبا ُيطمئِن 

81
�الأهايل”.

قال ممثل حركة حما�ص يف لبنان �أحمد عبد �لهادي �إنه “كان لدينا موؤ�رش�ت ومعطيات �صابقة   •

ال�صتدر�ج حركة حما�ص يف لبنان للوقوع يف كمني، لذلك �صبطنا �أنف�صنا وحر�صنا على �الأمن 

�لهادي، يف حديثه  و�أ�صاف عبد  �لفخ”.  �أنف�صنا يف  ُنوِقع  و�لهدوء خالل وقوع �جلرية ومل 

�لعائالت  الأن  �لعائالت؛  بتهدئة  وقمنا  �لعائالت  �صبط  �إىل  “بادرنا  �الأق�صى:  �صوت  الإذ�عة 

قائالً:  وتابع  ونو��صيهم”.  نزورهم  �لليل  من  متاأخٍر  لوقت  وبقينا  غ�صب،  حالة  يف  كانت 

“و�صعنا �الأجهزة �الأمنية �للبنانية يف �صورة �ملوقف، و�أن هناك جمزرة وقعت، و�أعطيناهم 
�أ�صماء �ملتهمني بالقتل ومن قامو� بارتكاب �ملجزرة، ومّت توقيف عدد منهم وجاري توقيف 

82
عدد �آخر”.

�ملركزّية يف قطاع  �ل�صعبية جميل مزهر، خالل �مل�صرية  �ل�صيا�صي للجبهة  قال ع�صو �ملكتب   •

غزة، مُبنا�صبة �لذكرى 54 النطالقة �جلبهة، �إنه “ال مفاو�صات وال تفاهمات وال ت�صويات وال 

ت�صهيالت �قت�صادية، مقابل �أمن هذ� �لكيان، وال �صوت يعلو فوق �صوت �ملقاومة يف مو�جهة 

�النق�صام،  و�إنهاء  �لوطنية،  �لوحدة  لـ“��صتعادة  �لت�صفوية”. ودعا مزهر  �ملحتل وخمططاته 

ت�صتند  موّحدة،  فل�صطينية  حكومة  وت�صكيل  �ل�صاملة،  �النتخابات  �إلغاء  قر�ر  عن  بالرت�جع 

�إعادة بناء منظمة �لتحرير  “�ملدخل �لوطني �الأ�صا�صي هو  �إىل برنامج وطني”. وقال مزهر: 

�لفل�صطينية، على �أ�ص�ص وطنية ديوقر�طية، حتقق عد�لة و�صمولية �لتمثيل، وحترر �ملنظمة 

وموؤ�ص�صاتها من �صيا�صات �لهيمنة و�لتفرّد”. وتابع: “نطالب بت�صكيل جمل�ص وطني �نتقايل 

مدة عام، ُيح�رّش النتخابات جمل�ص وطني، ُت�صارك فيه �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية وفق مبد�أ 

83
�لتمثيل �لن�صبي �لكامل”.

�أحياء  �صتة  لبناء  ب�رشية،  �إعد�ده  يجري  خمطط  عن  �أبيب  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت   •

��صتيطانية يف مناطق خمتلفة من �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، بالرغم من �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

على  �صخم  ��صتيطاين  حي  بناء  خمطط  بتجميدها  قر�ر�ً  �الأمريكية  �الإد�رة  �أبلغت  قد  كانت 

�أر�ص مطار قلنديا �لفل�صطيني قرب �لقد�ص. وقالت هذه �مل�صادر ل�صحيفة هاآرت�ص �إن �جلهة 



600

اليوميات الفل�سطينية

�لتي كلفت بتنفيذ هذه �ملخططات هي د�ئرة “حار�ص �الأمالك” يف وز�رة �لق�صاء �الإ�رش�ئيلية. 

و�صيتمّ �لبناء �ال�صتيطاين على �لنحو �لتايل: م�صتعمرة جديدة يف حي �ل�صيخ جر�ح، و�أخرى 

�أخريان يف  بالقرب من بيت �صفافا، وم�صتعمرتان  �لعامود، وم�صتعمرتان  بالقرب من باب 

84
بيت حنينا و�صور باهر.

�ل�صيخ  �الأخ�رش  �خلط  د�خل  �الإ�صالمية  �حلركة  رئي�ص  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أفرجت   •

ر�ئد �صالح من �صجن جمدو، بعد 17 �صهر�ً من �العتقال بتهمة �لتحري�ص على “�الإرهاب” 

�ل�صيخ �أكد  للجزيرة.نت،  �صوؤ�ل  على  ورد�ً  �إ�صايف.  كعقاب  �النفر�دي  �لعزل  يف   ق�صاها 

�صالح �أن �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية تالحقه ب�صبب مو�قفه �ملنت�رشة للقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، 

و�أكد �أنه �صيو��صل عمله ون�صاله من �أجل �ل�صعب �لفل�صطيني، مو�صحاً باأن كل ما بادر �إليه 

و�جتهد به من �أجل فل�صطني و�الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية، و�أنه �صيو��صل ن�رشتها و�لدفاع 

85
عنها “حتى نعي�ص �أعز�ء ومنوت كرماء”.

قالت وزيرة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية �أيليت �صاكيد �إنه لدى �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لتز�م بحماية   •

خالل  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وفق  �صاكيد،  و�أ�صافت  �لفل�صطيني.  �لتمدد  من  ج  �ملنطقة 

مع  حمادثاتي  “يف  و�الأغو�ر:  �لغربية  �ل�صفة  يف  ج  �ملنطقة  يف  �لفل�صطيني  �لبناء  حول  موؤمتر 

وتو�صيع  ج،  �ملنطقة  بحماية  مطلق  �لتز�م  ولدينا  به،  ويلتزم  �الأمر  يتفهم  هو  �لدفاع،  وزير 

86
�ال�صتيطان فيها”.

�أعلنت �للجنة �مل�رشية الإعادة �إعمار غزة عن بدء �ملرحلة �لثانية الإعادة �إعمار ما دمره �الحتالل   •
87

خالل �لعدو�ن يف �أيار/ مايو 2021.

�أعلن مكتب رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �أن ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد قبل   •

دعوة بينيت لزيارة “�إ�رش�ئيل”. وذكرت �لقناة 11 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �أن بينيت �أ�صدر �أو�مر 

ببدء �لعمل على ترتيب �لزيارة. و�أكد بيان م�صرتك، �صدر يف ختام زيارة بينيت لالإمار�ت، 

على تعزيز �لتعاون و�لعالقات “�لوطيدة” بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”. كذلك تناول �الجتماع 

�ملناخي  �لتعاون  وتعزيز  �صاملة،  �قت�صادية  �رش�كة  �تفاقية  �إىل  للتو�صل  �ملبذولة  �جلهود 

88
و�لرت�بط �الإقليمي من خالل �لتعاون يف جمال �القت�صاد و�لبنية �لتحتية.

حّذرت  لها،  بيان  ويف  �أمنها.  يزعزع  �ملنطقة  يف  “�إ�رش�ئيل”  وجود  تثبيت  �إن  �إير�ن  قالت   •

�الإ�رش�ئيلي �لوزر�ء  لرئي�ص  نوعها  من  �الأوىل  هي  زيارة  عقب  �الإير�نية،   �خلارجية 

�لذي و�صفته  �الإ�رش�ئيلي  �إجر�ء�ت تنتهي بتثبيت �حل�صور  �أي  نفتايل بينيت لالإمار�ت، من 
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يتعار�ص  �ملنطقة  �الإ�رش�ئيلي يف  �إن �حل�صور  �لبيان  �ملنطقة. وقال  للفنت يف  باملخرب و�ملثري 

مع م�صالح �ل�صعوب و�لدول �لعربية و�الإ�صالمية، و�أ�صاف �أن م�صار �لتطبيع من بع�ص دول 

89
�ملنطقة مع “�إ�رش�ئيل” لن يحقق تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني.

طلباً  رف�صت  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •

�إ�رش�ئيلياً، لتزويدها بطائر�ت ع�صكرية خم�ص�صة للتزود بالوقود، بهدف ��صتخد�مها يف حال 

90
مهاجمة �إير�ن.

�صحيفة مع  مقابلة  يف  �ملعلمي،  �هلل  عبد  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لد�ئم  �لريا�ص  مندوب  قال   • 

عرب نيوز Arab News �ل�صعودية، �إن “�آخر موقف �صعودي ر�صمي هو �أننا على ��صتعد�د 

)�ملبادرة  �ل�صعودية  �ل�صالم  مبادرة  بنود  تنفذ  �أن  مبجرد  �إ�رش�ئيل  مع  �لعالقات  لتطبيع 

فاإنه  ذلك  حدوث  “مبجرد  �ملعلمي:  و�أ�صاف   .”2002 عام  طرحها  مّت  �لتي  لل�صالم(  �لعربية 

�لتعاون  مبنظمة   57 �لـ  و�الأع�صاء  بكامله،  �الإ�صالمي  �لعامل  �ل�صعودية وحدها ولكن  لي�صت 

91
�الإ�صالمي �صيتبعوننا يف ذلك، �أي يف �العرت�ف باإ�رش�ئيل و�إقامة عالقات معها”.

الثالثاء، 2021/12/14

يف  �ألقاها  متلفزة  كلمة  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

�لتاأكيد يف ذكرى �النطالقة  “نحن جندد  34 النطالقة �حلركة عب قناة �الأق�صى:  �لـ  �لذكرى 

�لتي  �ملوؤ�صفة  �الأحد�ث  لتلك  بالغة  بخطورة  وننظر  حقيقية،  وطنية  وحدٍة  لبناء  ��صتعد�دنا 

جرت يف خميم برج �ل�صمايل بلبنان”، معتب�ً ما جرى يكن �أن ي�صكل قا�صمة �لظهر، وي�صع 

عو�ئق كثيفة �أمام بناء فل�صطيني متني وقوي يف مو�جهة �لتحديات و�الأخطار. و�أ�صاف قائالً: 

تفجري  �أو  �ملخيمات  تفخيخ  على  �لطريق  لقطع  �الأحد�ث  تلك  مع  عالية  مب�صوؤولية  “نتعامل 
�أجل  �للبنانية من  �ل�صلطات  �ل�صقيق، ونحن متعاونون مع  �إىل لبنان  �ملمتدة  �صاحة �ملخيمات 

92
ت�صليم �جلناة �إىل �لدولة �للبنانية”.

�صيّع ع�رش�ت �الآالف من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني �لالجئ يف خميمات لبنان، جثامني �ل�صبان   •

�لثالثة �لذين �رتقو� خالل �ملجزرة �لتي �تهمت حركة حما�ص قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطيني 

)�لتابعة لل�صلطة يف ر�م �هلل( بارتكابها يف خميم برج �ل�صمايل، جنوبي لبنان. و�صارك يف مر��صم 

�أو�صاط �صعبية ور�صمية وحزبية  �إىل جانب  فل�صطينية،  قادة ف�صائل، وموؤ�ص�صات  �لت�صييع 

93
لبنانية.
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على  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  تد�ولته  ما  �لهادي  عبد  �أحمد  لبنان  يف  حما�ص  حركة  ممثل  نفى   •

�لهادي،  �مل�صرتك. وقال عبد  �لفل�صطيني  �لعمل  �ن�صحاب حركة حما�ص من هيئة  ل�صانه من 

يف ت�رشيح لوكالة �صهاب، �إن �حلركة جمدت ع�صويتها يف �لقوة �الأمنية يف �ملخيمات، بعد ما 

94
ح�صل يف خميم برج �ل�صمايل، و�إن �حلركة لن تتعامل مع �الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف لبنان.

�أعلنت حركة فتح وقف “كّل �أ�صكال �لتو��صل و�الت�صال مع حركة حما�ص، على �مل�صتويات   •

�لوطني  �الأمن  قو�ت  �الأخرية  �تهام  بذريعة  �للبنانية”،  �ل�صاحة  يف  �ملناطق  كل  ويف  كافة، 

�لفل�صطيني باإطالق �لنار يف خميم برج �ل�صمايل، جنوبي لبنان، وقتل ثالثة من عنا�رشها، يف 

 
95
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خميم يف  جرى  ما  رف�ص  على  قا�صم  نعيم  �للبناين  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  نائب  �صدّد   • 

قا�صم،  و�أكد  �ملّبر�ت”.  مهما كانت  “جملًة وتف�صيالً  �ل�صمايل، يف حميط مدينة �صور،  برج 

يف لقاء مع “جتمع �لعلماء �مل�صلمني”، �أنه “يجب �أن ُيحا�صب �ملرتكب �أو �ملرتكبون، حتى ولو 

كانو� �أفر�د�ً وت�رّشفو� بقناعات منهم، لياأخذ �جلميع �لدر�ص”، د�عياً �إىل �ملحافظة على “�أهلنا 

يف �ملخيمات كما يف بقية لبنان بعيد�ً من �صالح �لفتنة، وبعيد�ً من ت�صفية �حل�صابات بطريقة 

96
ع�صكرية، وبعيد�ً من �إثارة �لقالقل �لتي ُتربك �لنا�ص”.

�تفق وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي عومر بارليف، ووزير �لدفاع بني جانت�ص على �إن�صاء   •

�ملدن  د�خل  “عنف”  �أحد�ث  �أي  مع  للتعامل  �حلدود”،  “حر�ص  ي�صمى  ما  من  �حتياطي  لو�ء 

�لعربية يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، يف �أثناء �أي ت�صعيد ع�صكري على �أي من �جلبهات، 

وذلك وفقاً ل�صحيفة هاآرت�ص. وبح�صب �التفاق، فاإن �للو�ء �جلديد �صي�صّم 11 فرقة تن�صّم �إىل 

97
16 فرقة من �حتياطي حر�ص �حلدود، ومن �ملقرر �أن تبد�أ عملياتها �صنة 2022.

�القت�صادي  �حلو�ر  لتجديد  �مل�صتوى،  رفيعو  وفل�صطينيون  �أمريكيون  م�صوؤولون  �جتمع   •

عن  م�صرتك  بيان  و�صدر  �صنو�ت.  خم�ص  منذ  نوعه  من  �الأول  هو  �لفل�صطيني،  �الأمريكي 

�الجتماع جاء فيه �أن �مل�صوؤولني من �جلانبني ناق�صو� �لعديد من �ملو�صوعات �لرئي�صية، مبا 

يف ذلك تطوير �لبنية �لتحتية، و�لو�صول �إىل �الأ�صو�ق �الأمريكية، و�لتجارة �حلرة، و�لق�صايا 

و�الأمريكية،  �لفل�صطينية  �ل�رشكات  وربط  �لبيئية،  و�ملبادر�ت  �ملتجددة،  و�لطاقة  �ملالية، 

مناق�صة  �حلو�ر  وت�صّمن  �لفل�صطينية،  �القت�صادية  �لتنمية  تعرت�ص  �لتي  �لعقبات  ومعاجلة 

�خلارجية  وزير  م�صاعدة  �أكدت  �الفتتاحية،  �ملالحظات  وخالل  �لدولية.  �لتجارية  �لعالقات 

باأن  بايدن مقتنعة  �إد�رة  �أن   Yael Lempert يائيل ملبت  �الأدنى  �ل�رشق  ل�صوؤون  �الأمريكي 
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“منو  �أن  �إىل  م�صرية  و�زدهار”،  و�أمن  حرية  يف  يعي�ص  �أن  “ي�صتحق  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

حّل  �ل�صامل:  �ل�صيا�صي  هدفنا  دفع  يف  حا�صماً  دور�ً  �أي�صاً  �صيلعب  �لفل�صطيني  �القت�صاد 

�لدولتني �ملتفاو�ص عليه، مع دولة فل�صطينية قابلة للحياة، تعي�ص جنباً �إىل جنب ب�صالم و�أمن 

98
مع �إ�رش�ئيل”.

و�الأ�رشى   1948 فل�صطينيي  علني  وب�صكل  ت�صتهدف،  قو�نني  ثالثة  على  �لكني�صت  �صادق   •

�ل�صيا�صيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، وذلك بدعم �لقائمة �لعربية �ملوحدة ومعار�صة �لقائمة 

�مل�صرتكة. �إذ مّت �إقر�ر قانون لتعزيز م�صلحة �ل�صجون باجلنود بهدف ت�صييق �خلناق على 

للجي�ص  يتيح  متريره،  متّ  �لذي  �لثاين  �لقانون  بينما  �لفل�صطينيني،  �ل�صيا�صيني  �الأ�رشى 

�لقانون  �أما  قومية.  �أمنية  �أهد�ف  �أجل  من  لتعزيزها  �الأمن  وقو�ت  لل�رشطة  وحد�ت  �إر�صال 

�ل�صالحيات يف  �لعربية، ومنحهم كامل  �لبيوت  �قتحام  �لثالث، فهو يتيح لل�رشطة و�جلي�ص 

99
تفتي�ص �لبيوت من دون �أي �أمر من �ملحكمة.

دورته يف  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�ص  �الأعلى  للمجل�ص  �خلتامي  �لبيان  �أكد   • 

ودعمه  �لفل�صطينية،  �لق�صية  مركزية  من  �لثابتة  مو�قفه  �خلليجية”،  �لريا�ص  “قمة   42 �لـ 

 ،1967 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  جميع  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ل�صيادة 

وتاأ�صي�ص �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، و�صمان حقوق �لالجئني، 

�إىل  �لدويل  �ملجتمع  �ملجل�ص  ودعا  �لدولية.  �ل�رشعية  وقر�ر�ت  �لعربية  �ل�صالم  مبادرة  وفق 

�لرئي�ص  �قتحام  �ملجل�ص  ود�ن  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  ��صتهد�ف  لوقف  �لتدخل 

100
�الإ�رش�ئيلي �مل�صجد �الإبر�هيمي �ل�رشيف.

قال وزير �خلارجية �الإير�ين ح�صني �أمري عبد �للهيان، خالل �ت�صال هاتفي مع رئي�ص �ملكتب   •

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، قدم خالله �لتهاين مبنا�صبة �لذكرى �لـ 34 النطالقة 

مف�صلي  دور  ولها  فل�صطني،  لتحرير  �ملقاومة  يف  �لر�ئدة  �حلركات  من  حما�ص  �إن  �حلركة، 

و�أكد  �لثابتة،  حقوقه  على  وح�صوله  �أهد�فه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حتقيق  طريق  على  وبارز 

��صتمر�ر بالده يف تقدمي �لدعم لل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته، و�صوالً لتحقيق �أمنيتنا جميعاً 

101
بتحرير فل�صطني و�لقد�ص.

�مل�رشية، ن�رش   Ten تن  قناة  �لرو�صي �صريجي الفروف يف مقابلة مع  قال وزير �خلارجية   •

ن�صها موقع �خلارجية �لرو�صية، ردً� على �صوؤ�ل عمّا �إذ� كانت مو�صكو حتاول �إيجاد �أي حّل 

�إال ��صتئناف  �أي حلول جديدة  �أن تكون هناك  “ال يكن  �إنه  �أو�صطية،  جديد للق�صية �ل�رشق 
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�ملفاو�صات �ملبا�رشة على �الأ�صا�ص �لقانوين �لدويل، �لذي �صادقت عليه �جلمعية �لعامة لالأمم 

�إىل  �أحد، وهو حّل �لدولتني مع �لتو�صل  �ملتحدة وجمل�ص �الأمن �لدويل، و�لذي ال ي�صكك فيه 

�تفاقات ب�صاأن جميع �مل�صائل �ملتعلقة بالو�صع �لنهائي”. وتابع الفروف قائالً: “ال ن�صتطيع 

�مل�صتمرة  �الإ�رش�ئيلية  �الأعمال  �صيء  كل  قبل  يخ�ص  وهذ�  �جلانب،  �أحادية  �خلطو�ت  تاأييد 

102
لتو�صيع �لن�صاط �ال�صتيطاين �لذي ال يوؤيده �أحد”.

�أرفقت �صحيفة �إير�نية خريطة لفل�صطني �ملحتلة تظهر نقاطاً ُحمر�ً، ُفهم �أنها �صتكون �أهد�فاً   •

حمتملة لل�صو�ريخ �الإير�نية حال تعر�صها الأي هجوم �إ�رش�ئيلي، مع تقرير لها حمل عنو�ن 

“خطوة خاطئة و�حدة فقط”. وعلقت �صحيفة طهر�ن تايز Tehran Times حتت �خلريطة 
باأن  يوحي  �إير�ن  �صدّ  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لتهديد�ت  تكثيف  �أن  “يبدو  بالقول:  �ملرفقة 

�أي مكان”. وت�صمل �خلريطة  �إير�ن قادرة على �رشبهم من  �أن  �ل�صهيوين قد ن�صي  �لنظام 

�أق�صى  �إىل  �ل�صمال  �أق�صى  من  متتد  ع�صكرية،  وقو�عد  حيوية  ملن�صاآت  �الأهد�ف  ع�رش�ت 

103
�جلنوب، مرور�ً مبناطق �لو�صط.

�لع�صكرية   Ein Zeitim زيتيم  عني  قاعدة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزيونية   13 �لقناة  ذكرت   •

ون�صف.  �صهر  منذ  جمهولني  قبل  من  لل�رشقة  تعر�صت  �ل�صمالية،  �ملنطقة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

 ،M16 �أو   16 �أم  بندقية  طر�ز  من  ر�صا�صة  �ألف   150 نحو  �رشقة  مّت  فاإنه  �لقناة،  وبح�صب 

104
و�لتي كانت يف م�صتودعات خم�ص�صة للطو�رئ �أو �حلرب على �أي جبهة.

جمموعة  قيام  خب  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزيونية   13 �لقناة  �إىل  و�صيا�صية  �أمنية  م�صادر  �رّشبت   •

�إىل �مل�صجد  �لت�صلل  �أحكام �ل�صالة �الإ�صالمية، بغر�ص  من �مل�صتوطنني �ليهود بالتدرب على 

�الأق�صى و�الند�صا�ص بني �مل�صلني �مل�صلمني هناك بزّي عربي. ويف �لتقرير �لذي بثته �لقناة، 

 Returning to the تبني �أن �جلهة �لتي تقف ور�ء هذه �خلطة، جمموعة “�لعودة �إىل �لهيكل

105
Mount” �ليمينية �ملتطرفة، �لتي تنادي بال�صيادة �ليهودية على �الأق�صى.

االأربعاء، 2021/12/15

�أعلنت كتائب �لق�صام عن �نطالق مناور�ت ع�صكرية بعنو�ن “درع �لقد�ص”. وقالت �لكتائب، يف   •

بالغ ع�صكري �صدر عنها، �إن �ملناور�ت تهدف لرفع �جلاهزية �لقتالية وحتاكي �صيناريوهات 

خمتلفة. و�أ�صافت �أن هذه �ملناور�ت تاأتي �صمن �صل�صلة من �لتدريبات �لع�صكرية �ملتو��صلة 

106
ملحاكاة خمتلف �أ�صكال �لعمليات �لقتالية.
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قطاع  يف  �أ�صا�صي  �رشيك  “�حلكومة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�الت�صاالت وتكنولوجيا �ملعلومات”. و�أ�صار ��صتية �إىل �أنه “يف فل�صطني هناك 700 �رشكة تعمل 

يف قطاع �الت�صاالت وتكنولوجيا �ملعلومات، منها 80 �رشكة فقط تعمل يف جمال تكنولوجيا 

يتعدى ال  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  “�ل�رشكات  هذه  �إ�صهام  �إىل  �لنظر  الفتاً   �ملعلومات”، 

3%، ومع �ل�رشكات �لعاملة يف قطاع �الت�صاالت ي�صبح �ملجموع  300 مليون دوالر، بو�قع 

107
700 مليون دوالر، وهذ� يعني �أنه هناك �أفق هائل �أمام �لعمل يف هذ� �ملجال”.

على  بريوت،  �للبنانية  �لعا�صمة  �إىل  م�صعل  خالد  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  و�صل   •

�لذكرى �أن�صطة وفعاليات  �مل�صاركة يف  �إطار  �لزيارة يف   ر�أ�ص وفد قيادي من �حلركة. وتاأتي 
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�لـ 34 النطالقة �حلركة، ولقاء �لفل�صطينيني يف لبنان، ومناق�صة ق�صاياهم.

�تفق عدد من �لوزر�ء �الإ�رش�ئيليني مع نو�ب �ملعار�صة، يف رف�ص م�صاريع �لبناء �ملتو��صعة   •

�لغربية. وبعث  �ل�صفة  �ملنطقة ج يف  �لدفاع بني جانت�ص، يف  �أقرها وزير  �لتي  للفل�صطينيني، 

Land of Israel Lobby” يف �لكني�صت، بر�صالة  �إ�رش�ئيل  �أر�ص  “لوبي  �لنو�ب �الأع�صاء يف 

�لدفاع،  “�الإد�رة �ملدنية” ووز�رة  �لوزر�ء نفتايل بينيت، يحتجون فيها على قر�ر  �إىل رئي�ص 

109
ت�رشيع �لرتويج للبناء �لفل�صطيني يف �ملنطقة ج يف �ل�صفة.

�الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  نوعها  من  “مفاجئة”  مناورة  �أكب  �إنهاء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •

موقعه  على  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  وقال  �لقادمة”.  لـ“�حلرب  لال�صتعد�د  خ�ص�صت 

�لر�صمي، �إن “�لتدريبات لزيادة جاهزية �لقو�ت �لتقني- لوجي�صتية و�لقو�ت �لبية للطو�رئ 

جاهزية  حت�صني  �أجل  من  قتالية  �صيناريوهات  حتاكي  “�لتدريبات  �أن  و�أ�صاف  �نتهت”. 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي للحرب �لقادمة”، م�صري�ً �إىل �أن هذه “�لتدريبات قادها ق�صم �لتكنولوجيا 

110
و�للوج�صتيات بالتعاون مع �لقو�ت �لبية وفرقة �لعمليات و�لقيادة �جلنوبية”.

وزير  توقيع  خلفية  على  و�لنو�ب،  �حلكومة  بني  �صاخناً  جد�الً  �الأردين  �لبملان  قبة  �صهدت   •

جدوى  يف  للبحث  تفاو�صية  عملية  يف  لل�رشوع  “نو�يا”،  �إعالن  �لنجار،  حممد  و�لرّي  �ملياه 

�لنو�ب حلكومة  �تهامات  �إ�رش�ئيلي للطاقة و�ملياه، وو�صط  �إمار�تي  �أردين  م�رشوع م�صرَتك 

�ملياه  وزير  و�نفر�د  “نو�يا”،  باإعالن  باالنخر�ط  �ملقنعة  �لرو�ية  بغياب  �خل�صاونة  ب�رش 

بالتوقيع على �التفاق �لذي قد ترتتب عليه م�صوؤوليات وطنية تتحملها �الأجيال �ملقبلة، وت�صع 

�حلكومة  عن  �لثقة  بحجب  �لنو�ب  من  عدد  وطالب  �الحتالل.  دولة  بيد  رهينة  �ملائي  �الأمن 

تنفيذ  �ملائية من خالل  �ململكة  �لذين �صيعو� حقوق   ،1994 �ملياه منذ �صنة  وحما�صبة وزر�ء 



606

اليوميات الفل�سطينية

“�إ�رش�ئيل”  �لتز�م  �الإ�رش�ئيلية، حمذرين من عدم  �الأردنية -  �ل�صالم  قانون معاهدة  �أحكام 

111
بالعهود و�ملو�ثيق.

�ملتحدة  �الأمم  منظمة  يف  �ملادي  غري  �لثقايف  �لرت�ث  حلماية  �لدولية  �حلكومية  �للجنة  �عتمدت   •

فل�صطني:  يف  �لتطريز  “فن  �إدر�ج  �لفل�صطيني  �لطلب  )�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية 

�ملمار�صات، و�ملهار�ت، و�ملعارف، و�لطقو�ص” يف �لقائمة �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي 
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للب�رشية، وذلك خالل �جتماعها �لـ 16 يف باري�ص.

خالل  جوهان�صبغ،  مبطار  لفل�صطني  موؤيدة  مظاهرة  �إفريقيا  جنوب  يف  مو�طنون  نظم   •

“�إ�رش�ئيل”. وعّب �ملحتجون عن رف�صهم  ��صتقبالهم ملكة جمال بالدهم لدى و�صولها من 

يف  �أقيمت  �لتي  �لكون،  جمال  ملكة  م�صابقة  يف   ،Lalela Mswane م�صو�ين  الليال  مل�صاركة 

113
“�إ�رش�ئيل”، يف �لفرتة �ملمتدة ما بني 13–2021/12/17.

اخلمي�س، 2021/12/16

�صمال  ع�صكرية  حو�جز  ون�صبت  ع�صكرية،  بتعزيز�ت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  دفعت   •

�ل�صفة �لغربية، و�أغلقت مد�خل مدينة نابل�ص و�لبلد�ت �ملحيطة بها، عقب هجوم بالر�صا�ص 

�أعلن  قد  �الحتالل  قو�ت  با�صم  ناطق  وكان  �آخرين.  �ثنني  وجرح  م�صتوطن  مقتل  عن  �أ�صفر 

�أن �لنري�ن �أطلقت على �صيارة �مل�صتوطنني من �صيارة م�رشعة الذت بالفر�ر، وي�صتبه يف �أنها 

114
كانت تقّل �صخ�صني.

“�إ�رش�ئيل”  �إن  �أحمد �لروي�صي،  قال م�صت�صار ديو�ن �لرئا�صة �لفل�صطينية ل�صوؤون �لقد�ص،   •

كثفت �صيا�صة �ال�صتيطان وهدم �ملنازل بهدف تقلي�ص �لوجود �لفل�صطيني يف �لقد�ص، وفر�ص 

�لتي  �ملدينة  يف  �أقلية  �لفل�صطينيني  وجعل  �ملقد�صة،  �ملدينة  على  �لكاملة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة 

يخطط �الحتالل �أن تكون يهودية بالكامل، وتابع، �إنه يف �لوقت �لذي �أعلن فيه �أن 42% من 

�رشقي �لقد�ص خم�ص�صة لال�صتيطان مبوجب خمطط 2020، �صمح للفل�صطينيني �لبناء فيها 

115
بن�صبة 12% فقط.

ز�ر رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل و�لوفد �ملر�فق له، مفتي �جلمهورية �للبنانية   •

�صحايا  �صقوط  جر�ء  �أمله  عن  م�صعل  وعّب  بريوت.  يف  �لفتوى  د�ر  يف  دريان  �للطيف  عبد 

فل�صطينيني باأيٍد فل�صطينية )يف خميم برج �ل�صمايل(، منوهاً �أن ذلك لن يدفعنا �إىل �لتخلي عن 

حر�صنا على �لوحدة �لفل�صطينية، وال عن �صالمة �ملخيمات و��صتقر�رها، و�صنمنع �أي �جنر�ر 



607

كانون الأول/ دي�سمرب 2021

وقو�نينه،  �ل�صيا�صية،  و�صلطته  �لبلد،  هذ�  نحرتم  نحن  م�صعل:  وقال  د�خلية.  خالفات  نحو 

فال  �لقانون،  وفق  وحما�صبتهم  وت�صليمهم  �لقتلة،  مبعاقبة  لبنان  يف  �مل�صوؤولني  طالبنا  لذلك 

يكن تبير هذه �جلرية. و�لتقى م�صعل رئي�ص �لوزر�ء �للبناين جنيب ميقاتي و�أجرى معه 

مباحثات تركزت حول �أو�صاع �لالجئني �لفل�صطينيني وتطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية، موؤكد�ً 

دعم حما�ص لوحدة لبنان و�أمنه و��صتقر�ره، وحر�صها على �ملحافظة على �الأمن و�ال�صتقر�ر 
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يف �ملخيمات �لفل�صطينية.

لقاء  بت�صهيل  قام  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  بالقد�ص  �الأوروبية  �ملفو�صية  عن  �صادر  بيان  قال   •

عند  �لفل�صطيني،  �خلا�ص  �لقطاع  وممثلي  و�الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ل�صلطات  بني  م�صرتك 

ر�ئدة  مبادرة  باإطالق  �خلا�صة  �لرتتيبات  ناق�صو�  حيث  �حلدودي،  )�لكر�مة(  �للنبي  معب 

جاءت  �ملبادرة  �أن  على  م�صدد�ً  عليها،  و�التفاق  �حلدودي  �ملعب  عب  �حلاويات  �صحن  لبدء 

للم�صاعدة يف تو�صيع �لتجارة �لفل�صطينية، و�الإ�صهام يف توفري فر�ص عمل، وحت�صني �لظروف 
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�القت�صادية �لعامة للفل�صطينيني.

رحّبت حركة حما�ص بالروؤية �لوطنية �ل�صاملة �لتي �أعلنتها �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني   •

يف كلمتها �ملركزية خالل مهرجان �نطالقتها �لـ 54، يف مدينة غزة يف 2021/12/13. و�أكد رئي�ص 

�لروؤية  �أن هذه  �لوطنية بحركة حما�ص ح�صام بدر�ن، يف ت�رشيح �صحفي،  �لعالقات  مكتب 

تتقاطع ب�صكل كبري مع روؤية حما�ص لرتتيب �لبيت �لفل�صطيني، و�إجناز �مل�صاحلة، وحتقيق 
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�لوحدة �لوطنية.

دعت ف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إىل �حلفاظ على �أمن خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني   •

يف لبنان، على خلفية ��صت�صهاد �لفل�صطينيني �لثالثة يف خميم برج �ل�صمايل. جاء ذلك يف بيان 

�صدر عقب �جتماع طارئ عقدته ف�صائل �ملنظمة يف �صور، جنوبي لبنان. ود�ن �لبيان �إطالق 

�لنار �لذي جرى على م�صيّعي �ل�صهيد حمزة �صاهني يف 2021/12/12. وتوجهت �لف�صائل، يف 

بيانها، بالتعازي لعائالت �ل�صهد�ء ولعموم �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعت �إىل �لتعاطي باأعلى 

قدر من �مل�صوؤولية �لوطنية، حفاظاً على �أمن �ل�صعب �لفل�صطيني و�ملخيمات يف لبنان، وقطع 

�لطريق على ما و�صفتها بامل�صاريع �مل�صبوهة ال�صتهد�ف �ملخيمات كمقدمة لت�صفية �لق�صية 

��صتدعاوؤه،  يتم  من  كل  لت�صليم  و��صتعد�دها  فتح  حركة  موقف  �لبيان  وثّمن  �لفل�صطينية. 

و�أعرب عن رف�صه �تهام قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطيني، وما و�صفه مببد�أ �التهام و�لتخوين 
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�لذي ي�صهم يف زيادة �الحتقان بني �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، على حّد تعبري �لبيان.
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�ل�صعب  حّق  يوؤيد  قر�ر  على  باالأغلبية  نيويورك  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �صوتتّ   •

�لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري. وقالت بعثة دولة فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة يف بيان لها، �إن �لقر�ر 

�عتمد باأغلبية 168 دولة �صوتت ل�صالح �لقر�ر، وعار�صته 5 دول هي: “�إ�رش�ئيل”، وجزر 

120
�ملار�صال، وميكرونيزيا، و�لواليات �ملتحدة، وباالو، و�متنعت 10 دول عن �لت�صويت.

مع  �تفاقية  �الأملاين،   KfW �الإعمار  الإعادة  �الئتمان  بنك  بو��صطة  �الأملانية،  �حلكومة  وقّعت   •

 The United Nations Office for Project Services مكتب �الأمم �ملتحدة خلدمات �مل�صاريع

(UNOPS)، لتقدمي مبلغ 4 ماليني يورو )نحو 4.5 ماليني دوالر(، الإعادة بناء �ملنازل �ملدمرة 

121
يف قطاع غزة، وتقدمي �لدعم �لنف�صي و�الجتماعي ل�صكان �لقطاع.

“�إ�رش�ئيل” �أنها �أوقفت �صفقة بني �رشكتني �إ�رش�ئيلية و�أخرى �إ�رش�ئيلية - �إمار�تية،  �أعلنت   •

�لبيئة  حماية  وزيرة  وقالت  �إيالت.  مدينة  خليج  عب  �أوروبا  �إىل  �خلليج  من  �لنفط  لنقل 

�الإ�رش�ئيلية تامار ز�ندبرغ، يف بيان لها ن�رش عب �صفحتها �لر�صمية يف تويرت: “منعنا دخول 

ع�رش�ت ناقالت �لنفط �إىل خليج �إيالت... �إ�رش�ئيل لن ت�صبح ج�رش�ً للتلوث يف ع�رش �الأزمة 

122
�ملناخية”.

ع�صكرياً  متريناً  �الأخرية  �الأيام  خالل  �أجرت  �أنها  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيادة  �أعلنت   •

�صيناريو  مع  للتعامل   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  جنوب  يف  �لناطق  و��صع 

و�صط يف  �صغب”  “�أعمال  مع  تز�منا  و�جلنوبية،  �ل�صمالية  �جلبهتني  على  حرب   ن�صوب 

فل�صطينيي 1948، يف م�صعى لعرقلة �أد�ء �لقو�ت ملهامها. و�أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” 

�صتعمل �حتياط  جنود  من  مكّونة  وحد�ت  بت�صكيل  قر�ر�ً  موؤخر�ً  �تخذت  �جلي�ص  قيادة   �أن 

على تاأمني طرق وحماور ��صرت�تيجية، ل�صمان مرور قو�ت و�آليات ع�صكرية عليها، يف �أثناء 

123
حاالت �لطو�رئ.

�الأر��صي  �أنحاء  كل  يف  �أنه  م�صرتك،  بيان  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص  كنائ�ص  وروؤ�صاء  �لبطارقة  �أكد   •

متطرفة.  يهودية  فئات  قبل  من  وم�صتمر  متكرر  هجوم  هدف  �مل�صيحيون  �أ�صبح  �ملقد�صة 

وقالو� يف بيانهم: “منذ عام 2012 تعر�ص رجال دين و�آخرون لهجوم ج�صدي ولفظي متعدد. 

�الأماكن �مل�صيحية تعر�صت لل�رشقة و�لتك�صري و�لتدني�ص، فيما ي�صتمر �لتهديد و�لتنّمر �صّد 

�مل�صيحيني �ملحليني، و�لذين يرغبون بال�صالة و�حلياة �لطبيعية. هذه �الأعمال يتم ��صتخد�مها 

�لقد�ص  عن  �مل�صيحي  �ملجتمع  �إبعاد  حماولة  بهدف  منهجية  ب�صورة  متطرفة  فئات  قبل  من 

124
ومناطق �أخرى من �الأر��صي �ملقد�صة”.
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اجلمعة، 2021/12/17

و�الإعالن  �لقرن  “�صفقة  �إن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

�الأمريكي �عتبار �لقد�ص عا�صمة للكيان �ل�صهيوين قر�ٌر حتت �أقد�منا، ومنّزقه ب�صو�ريخنا 

موؤمتر  يف  م�صاركته  خالل  هنية،  و�أّكد  و�الأق�صى”.  �لقد�ص  يف  وبالرباط  وهتافاتنا  وبنادقنا 

�ل�صهيوين،  �لعدو  مع  �ل�صامل  �ل�رش�ع  حمور  ت�صّكل  �لقد�ص  �أن  زوم،  تطبيق  عب  �أكاديي 

وهي عنو�ن وحدة وتوحيد �الأمة، م�صدد�ً على �أن �ملقاومة �ل�صاملة هي طريق �لتحرير، و“�أننا 

�ملعريف يف  �الإطار  �أربع نقاط، ت�صّكل  �إىل  �ل�رش�ع”. و�أ�صار هنية  �ليوم نقرتب من ح�صم  بتنا 

�صياق �ل�رش�ع مع �لعدو وحماية �ملقد�صات، وهي �لتاأكيد جمدد�ً على �أن �لق�صية �لفل�صطينية 

ق�صية �أمة ولي�ص �صعب، وتر�صيخ �لوعي �أن �لعدو �ل�صهيوين هو �لعدو �ملركزي لالأمة، و�أن 

125
�لقد�ص هي حمور �ل�رش�ع، �إىل جانب تعزيز �ملقاومة �ل�صاملة كخيار ��صرت�تيجي للتحرير.

�حلركة،  من  قيادي  وفد  ر�أ�ص  على  م�صعل،  خالد  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �لتقى   •

م�صعل،  وتعّهد  لبنان.  جنوب  �صور  يف  �ل�صمايل  برج  خميم  يف  �رتقو�  �لذين  �ل�صهد�ء  عو�ئل 

با�صم حما�ص، مبو��صلة �لعمل و�لتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية �للبنانية حتى ينال �ملجرمون 

ل�صيادة  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  حما�ص  “�حرت�م  موؤكد�ً  جمر�ه،  �لقانون  ياأخد  و�أن  عقابهم، 

لبنان و��صتقر�ره”. و�أ�صاف �أن “�حلركة لن تنجر �إىل �رش�ع د�خلي يف �ملخيمات �لفل�صطينية 

مع �إخو�ننا يف حركة فتح �أو غريها من �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية”، م�صدد�ً على “مت�صك 

حما�ص بالعمل �لدوؤوب مع كافة �أطياف �صعبنا �لفل�صطيني و�لدولة �للبنانية، للحفاظ على �أمن 
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و��صتقر�ر �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان”.

�لعبية،  �لدولة  �أر�صيف  Moshe Mossack، وهو م�صوؤول كبري يف  ك�صف مو�صي مو�صاك   •

 1948 �صنة  مطلع  يف  د�همت  �ل�صهيونية  �حلركة  جلي�ص  تابعة  خا�صة  كوماندوز  قوة  �أن 

�ملتعلقة  وثائقه  من  كبرية  كمية  و�رشقت  �لبيطاين،  �النتد�ب  حكم  �إبان  �الأر�صيف  خمازن 

بت�صجيل �الأر��صي و�ل�صكان. وقال مو�صاك، يف كتاب جديد �أ�صدره، �إنه بعد �أن �صار و��صحاً 

للح�صول على وثائق  تفكر يف طريقة  �ل�صهيونية  بد�أت �حلركة  �لبيطانيني �صريحلون،  �أن 

�لطابو، وت�صجيل �الأر��صي، وملفات ت�صجيل �ل�صكان لكي تعينها يف �إد�رة �صوؤون “�إ�رش�ئيل” 
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عند قيامها.

�ل�صفة  �صمايل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  مع  مو�جهات  يف  �لفل�صطينيني  ع�رش�ت  �أُ�صيب   •

�لغربية. وقالت جمعية �لهالل �الأحمر �لفل�صطيني �إن طو�قمها تعاملت مع 154 �إ�صابة يف قرى 

128
بيتا، وبيت دجن، وبُرقة، وكفر قدوم مبحافظة نابل�ص.
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�أن �لفل�صطينيني �صعب  �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص �ملطر�ن عطا �هلل حنّا  �أكد رئي�ص   •

ي�صتعيد  و�أن  باحلرية،  ينعم  �أن  �ل�صعب  لهذ�  ويحّق  و�لنك�صات،  و�لنكبات  للمظامل  تعر�ص 

حقوقه �ل�صليبة، ولذلك “فاإننا كم�صيحيني فيما يتعلق بال�صاأن �لفل�صطيني ال يكننا �أن نكون 

على �حلياد كما يريدنا �لبع�ص �أن نكون”. وقال �ملطر�ن حنّا �إنه “يحّق للفل�صطينيني �أن ينعمو� 

باحلرية �لتي طال �نتظارها، و�لتي يف �صبيلها قدمو� وما ز�لو� يقدمون �لت�صحيات �جل�صام، 

لنا  �الأيدي، ال حول  �أن نكون مكتويف  �ملظامل  �أمام هذه  فل�صطينيني  وال يكننا كم�صيحيني 
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وال قوة”.

ك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت عن بند خفي يف �تفاق قدمي بني و��صنطن وتل �أبيب، �إذ�   •

�لواليات  تعهدت  حيث  �ملنطقة؛  يف  �إقليمية  حرب  ن�صوب  �إثر  للتدمري  “�إ�رش�ئيل”  تعر�صت 

�لتي  �ملدنية،  �لتحتية  و�لبنى  �ملن�صاآت  �إعمار  �إعادة  على  “�إ�رش�ئيل”  مب�صاعدة  �ملتحدة 
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�صتت�رشر، مبا فيها على �صبيل �ملثال �ندالع قتال م�صلح بينها وبني �إير�ن.

لل�صعب  �لد�ئمة  “�ل�صيادة  �ملعنون  �لقر�ر  م�رشوع  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   •

يف  �لعرب  ولل�صكان  �ل�رشقية،  �لقد�ص  فيها  مبا  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني 

دولة،   156 �لقانون  ل�صالح  و�صوتت  �لطبيعية”.  مو�ردهم  على  �ملحتل  �ل�صوري  �جلوالن 

وناورو،  وكند�،  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  هي  دول   7 عار�صته  فيما 
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وميكرونيزيا، وجزر �ملار�صال، وباالو، و�متنعت 15 دولة عن �لت�صويت.

تاأكيد   Victoria Nuland نوالند  فيكتوريا  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  م�صاعدة  �أعلنت   •

من  حمذرًة  و�الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  �ل�صعبني  مل�صلحة  �لدولتني  بحّل  مت�صكها  و��صنطن 

نوالند،  ودعت  باجلميع.  �ل�رشر  وُيلحق  كلها،  �ملنطقة  �صيُ�صعل  و�لتوتر  �لعد�ء  ت�صعيد  �أن 

�مل�صجد  عن  �مل�صوؤولية  �إيد�ع  بهدف  وعمّان،  �أبيب  تل  بني  حو�ر  �إىل  معاريف،  مع  مقابلة  يف 

132
�الأق�صى يف �أيدي �الأردنيني.

�أعلنت جلنة �ل�صوؤون �لعامة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�الآيباك( �أنها �صتطلق جلنة “�صوبر باك   •

Federal PAC” يف  “فيدر�ل-باك  �أثر قوية فوق �لعادة”، و�أخرى  “جلنة  �أو   ”Super PAC

�ملر�صحني  ل�صالح  �ملحدود  غري  �ملبا�رش  �التفاق  يف  لتخو�ص   ،2022 �صنة  من  �الأول  �لن�صف 

133
�لذين يدعمون كل ما تفعله “�إ�رش�ئيل”، �أو �صّدهم؛ وذلك ب�صكل علني للمرة �الأوىل.

�عرت�ف   Yevgen Korniychuk كورنيت�صوك  يفهني  “�إ�رش�ئيل”  لدى  �أوكر�نيا  �صفري  نفى   •

بالده بالقد�ص “عا�صمة وحيدة” لـ“�إ�رش�ئيل”. و�أكد �ل�صفري، على �صفحته يف في�صبوك، �أنه 
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“يتعني حلّ ق�صية �لقد�ص من خالل �ملفاو�صات، على �أ�صا�ص قر�ر�ت جمل�ص �الأمن و�جلمعية 
134

�لعامة لالأمم �ملتحدة”.

ال�صبت، 2021/12/18

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل حر�ص حما�ص على وحدة �ل�صف �لوطني   •

�إن  بريوت،  يف  و�لدعاة  �لعلماء  مع  لقاء  خالل  م�صعل،  وقال  و�خلارج.  بالد�خل  �لفل�صطيني 

“�صيا�صتنا مع �رشكائنا �الآخرين من �لقوى و�لف�صائل �أننا حري�صون على �أن يكون �لوجود 
�لفل�صطيني عامل �أمن و��صتقر�ر يف لبنان، ال عامل تفجري و�حرت�ب”. و�أكد م�صعل �أن ح�صم 

مّت  �لقد�ص  �صيف  معركة  يف  ��صتنز�فه  متّ  ما  �أن  �إىل  م�صري�ً  يطول،  لن  �الحتالل  مع  �ل�رش�ع 

135
تعوي�صه وترميمه يف �ل�صهور �ملا�صية.

�إن �الأونرو� فتحت  �أبو ح�صنة  قال �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو� يف قطاع غزة عدنان   •

�أ�صحاب  من  �الآالف  لتمكني  �ل�صبت،  �ليوم  غزة  قطاع  يف  كافة  �الجتماعية  �خلدمات  مكاتب 

ت�صلّم  من   ،2021 مايو  �أيار/  يف  �الأخري  �لعدو�ن  خالل  جزئي،  ب�صكل  �ملت�رشرة  �ملنازل 

تعوي�صاتهم. وك�صف �أبو ح�صنة �أن نحو 2,200 الجئ توجهو� �إىل مكاتب �خلدمات للتوقيع 

على تعهد�ت ت�صلّم تعوي�صاتهم �لتي �صتدفع لهم خالل �الأيام �ملقبلة عب �مل�صارف، مو�صحاً 

136
�أن �الأونرو� �صتدفع لهذه �لفئة مبلغاً قدره 3.5 ماليني دوالر.

�أن  و�ل�صابقني  �حلاليني  �الإ�رش�ئيليني  �لع�صكريني  و�خلب�ء  �مل�صوؤولني  من  �لعديد  ذكر   •

ر، �أو حتى يعّطل  “�إ�رش�ئيل” تفتقر يف �لوقت �حلايل �إىل �لقدرة على �صّن هجوم يكن �أن يدمِّ
�الأمريكية.  �لنيويورك تايز  ملا نقلته �صحيفة  �لنووي، وفقاً  �إير�ن  ب�صكل ملحوظ، برنامج 

من  باأجز�ء  �ل�رشر  تلحق  قد  �لنطاق  �صغرية  �رشبات  �صّن  �إمكانية  �إىل  �مل�صوؤولون  و�أ�صار 

137
�لبنامج �لنووي، ولكن دون تعطيله �أو �إنهائه متاماً.

�مل�صيحية  �ملقد�صة  �الأماكن  وحار�ص  �لكاثوليكية  بالكني�صة  �ملقد�صة  �الأر��صي  حار�ص  قال   •

Francesco Patton، يف مقال يف �صحيفة ديلي تلغر�ف  �لقد�ص �الأب فر�ن�صي�صكو باتون  يف 

“م�صيحيو �الأر��صي �ملقد�صة مهددون باالنقر��ص”:  Daily Telegraph �لبيطانية عنو�نه 

“ي�صّن �ملتطرفون �الإ�رش�ئيليون حرب ��صتنز�ف �صّد �ملوؤمنني �مل�صاملني �لذين ال يرغبون يف 
�أن هدفهم  “يبدو  للبقاء على قيد �حلياة”. وتابع قائالً:  �إىل م�صاعدة خارجية  �لقتال. نحتاج 

هو حترير �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص من �لوجود �مل�صيحي، حتى �حلي �مل�صيحي”. و�أكد باتون 
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�أنه يجري تباعاً تدني�ص مو�قع مقد�صة وتخريبها، مبا يف ذلك كنائ�ص، و�رتكاب جر�ئم �صّد 

ق�صاو�صة ورهبان وم�صلني. وكتب باتون �أنه بينما كان �مل�صيحيون ي�صكلون 20% من �صكان 

138
�لقد�ص، فاإن ن�صبتهم �ليوم تبلغ �أقل من %2.

االأحد، 2021/12/19

�أعلن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقال من يتهمهم بتنفيذ هجوم م�صلح �أ�صفر عن مقتل م�صتوطن   •

و�إ�صابة �ثنني �آخرين، قرب مدينة نابل�ص �صمايل �ل�صفة �لغربية يف 2021/12/16. ووفق بيان 

جي�ص �الحتالل، فاإنه �عتقل �أربعة فل�صطينيني من قرية �صيلة �حلارثية غرب جنني، و�إن �ثنني 

�ل�صخ�صان  لهما  قدم  بينما  حوم�ص،  م�صتعمرة  قرب  �مل�صتوطنني  على  �لهجوم  نفذ�  منهم 

بينيت كان  نفتايل  �لوزر�ء  �أن رئي�ص  �ل�صابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  �مل�صاعدة. وذكرت  �الآخر�ن 

قادة  بار، وكبار  �ل�صاباك رونني  �أفيف كوخايف، ورئي�ص  �أركان قو�ته  حا�رشً� برفقة رئي�ص 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وتابع عن كثب عملية �عتقال �مل�صتبه بتنفيذهم �لعملية. وهنّاأ بينيت قو�ت 

جي�صه على تنفيذ �لعملية بنجاح و�عتقال �مل�صتبه بهم ب�رشعة. وقال �إّن “كل �إرهابي يعرف 

�أننا �صن�صل �إليه ونحا�صبه. من �مل�صتحيل �الختباء لفرتة طويلة. يجب �أن يعلم كل �إرهابي �أنه 

يعي�ص يف �لوقت �ل�صائع. �الإرهاب لن ينت�رش ولن ينقلنا من مكاننا”، وفق تعبريه. وباملقابل، 

139
تبنّت �رش�يا �لقد�ص عملية �إطالق �لنار قرب م�صتعمرة حوم�ص.

�أمن و��صتقر�ر لبنان،  �أكد رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل، حر�ص حركته على   •

�للبنانية، مع  �ل�صاحة  ��صتقر�ر يف  �إال عامل  لبنان لن يكونو�  �لفل�صطينيني يف  �أن  م�صدد�ً على 

�حلزب  رئي�ص  لقائه  خالل  م�صعل،  ودعا  �لتوطني.  ورف�ص  �لعودة  بحّق  �لفل�صطيني  مت�صك 

�لتقدمي �ال�صرت�كي وليد جنبالط، يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت، �حلكومة �للبنانية و�لقوى 

حتى  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ظروف  حت�ّصن  �لتي  �الإجر�ء�ت  من  للمزيد  �للبنانية 

140
�لعودة و�لتحرير.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي خالد �لبط�ص �أن تعطيل �إعادة �إعمار غزة   •

2021، و��صتمر�ر �حل�صار،  �أيار/ مايو  �الأخري على قطاع غزة، يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بعد 

وما ير�فق ذلك من تد�عيات خطرية على �الأو�صاع �الإن�صانية، يدفع لالنفجار جمدد�ً يف وجه 

141
“�إ�رش�ئيل”.

و�رش�يا  �لق�صام  كتائب  قيادة  �أن  �صهاب  د�ود  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  ك�صف   •

�لقد�ص ��صتعر�صتا �أمام �لقيادة �ل�صيا�صية، خالل �الجتماع �لثنائي �ملطول يف 2021/12/18، 
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“ما يكن �أن تقوم به �ملقاومة يف حال ��صتمرت مماطلة �الحتالل يف رفع �حل�صار عن غزة”. 
�أن �إجر�ء�ت رفع �حل�صار  “فل�صطني �ليوم” �لف�صائية، على  و�صّدد �صهاب يف ت�رشيح لقناة 

142
عن غزة غري مرتبطة بتقدمي �أي ثمن �صيا�صي.

�تفق وزير� �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص و�الأمن �لد�خلي عومر بارليف على ت�صكيل لو�ء   •

ع�صكري، ي�صّم عدد�ً من �لكتائب، للتعامل مع فل�صطينيي 1948 �صو�ء فيما يتعلق بالعمليات 

�حتجاجات  �أي  ملو�جهة  �أم  و�لعنف،  �ل�صالح  ظاهرة  مبحاربة  �ملرتبطة  �العتيادية  �الأمنية 

143
حمتملة يف ظّل �ن�صغال “�إ�رش�ئيل” يف �حلروب.

�أعلنت موؤ�ص�صة �إبد�ع يف خميم �لدهي�صة لالجئني �لفل�صطينيني، و�لقوى و�ملوؤ�ص�صات �لوطنية،   •

و�أ�رش �أطفال �لنطف �ملحررة، يف �حتفال جماهريي حا�صد، يف بيت حلم، �عتماد يوم 13 �آب/ 

�الحتالل  �صجون  من  �ملحررة”  “�لنطف  �أطفال  لن�رشة  وطنياً  يوماً  �صنة،  كل  من  �أغ�صط�ص 

144
�الإ�رش�ئيلي.

�لتقى وفد قيادي من �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني بالوفد �الأمني �مل�رشي يف مدينة غزة،   •

وجدد تاأكيده على �أن �ملدخل ملعاجلة �الأزمات و�مل�صكالت �لوطنية و�ملعي�صية �لتي يعاين منها 

�ل�صعب �لفل�صطيني يكون بال�رشوع �لفوري باإنهاء �النق�صام، و�إجناز �مل�صاحلة على قاعدة 

�ل�رش�كة �لوطنية، و�أكدت �جلبهة �أنها �صتو��صل جهودها من �أجل طّي هذه �ل�صفحة �ل�صود�ء 

145
من تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني.

ك�صفت معطيات ر�صمية �أن 70% من جممل جر�ئم �إطالق �لنار يف “�إ�رش�ئيل” ُنفذت باأ�صلحة   •

�أ�صلحة  بو��صطة  نار  �إطالق  جرية   463 وقعت  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  من  م�رشوقة 

�أفاد  ح�صبما   ،2021 �صنة  يف  كهذه  جرية   675 �أ�صل  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  من  م�رشوقة 

�ملجتمع  يف  ت�صتخدم  �الأ�صلحة  هذه  معظم  فاإن  �ملعطيات،  وبح�صب  �الإلكرتوين.  و�ال  موقع 

146
�لعربي. و�صبطت �ل�رشطة قر�بة 2,200 قطعة �صالح منذ بد�ية �صنة 2021.

كتب �أ�صقف كانرتبري جا�صنت ويلبي Justin Welby ورئي�ص �أ�صاقفة �لكني�صة �الإجنليكانيّة   •

ح�صام نعوم Hosam Naoum يف مقال ب�صحيفة �صند�ي تايز The Sunday Times، �أن 

�لقد�ص”.  �لقدية يف  �لبلدة  �ليوم يف  تبّقو�  �ألَفي م�صيحي  �أقّل من  �أّن  �لكني�صة يقّدرون  “قادة 
ور�أو� �أن “�لزيادة يف �أعمال �لعنف �جل�صدي و�للفظي �صّد رجال �لدين �مل�صيحينّي، وتخريب 

�الأماكن �ملقد�صة من جانب جمموعات هام�صيّة ومتطّرفة” ي�صّكل “حماولة من�ّصقة” الإخر�ج 

147
�مل�صيحينّي من “�إ�رش�ئيل”.
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االإثنني، 2021/12/20

�الحتالل  �صجون  �صباط  �أحد  حما�ص  حركة  �أ�رشى  ق�صم  يف  معتقل  فل�صطيني  �أ�صري  طعن   •

�صهدت  حيث  طفيفة،  بجروح  و�أ�صابه  بالنقب،  �ل�صحر�وي  نفحة  �صجن  يف  �الإ�رش�ئيلي، 

�الأ�رشى  �أعلن  ذلك،  مع  وبالتو�زي  �الأ�رشى،  �صفوف  يف  ��صتنفار  وحالة  توتر�ً  �ل�صجون 

باأن  �الإ�رش�ئيلية  �لعبية  �لعامة  �الإذ�عة  و�أفادت  �الإ�رش�ئيلية.  �ملحاكم  مقاطعة  �الإد�ريون 

 منفذ عملية �لطعن هو �الأ�صري يو�صف �ملبحوح، وي�صكن يف جباليا �صمايل قطاع غزة، حمكوم

عبو�ت  وزرع  )�لق�صام(،  حلما�ص  �لع�صكري  للجناح  و�النتماء  �لن�صاط  بتهمة  عاماً   15 بـ 

148
نا�صفة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن “�حلكومة توجهت بر�صائل �إىل �الأمم �ملتحدة   •

و�ملنظمات �حلقوقية �لدولية، للتدخل، لوقف �إرهاب �لدولة �ملنظم �لذي يقوم به �مل�صتوطنون 

�صّد �أهلنا بحماية و�إ�صناد جنود �الحتالل”. كما طالب ��صتية بـ“فتح �الأر�صيف �الإ�رش�ئيلي 

�أمام جلنة حتقيق دولية للنظر يف �ملذ�بح �لتي �رتكبت بحّق �صعبنا يف �لعام 1948 و�الأعو�م �لتي 

 تلته، وما ت�صبب من دمار الأكرث من 480 بلدة وقرية، وتهجري �أكرث من 900 �ألف فل�صطيني،

149
ال ز�لو� الجئني منفيني عن بيوتهم حتى �ليوم”.

�صليماين  قا�صم  ت�صفية  يف  دور�ً  لعبت  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  �أن  عن  �لنقاب  كُ�صف   •

لهيئة  �ل�صابق  �لرئي�ص  و�أ�صار  �الإير�ين.  �لقد�ص  لفيلق  �ل�صابق  �لقائد   ،Qasem Soleimani

مركز  جملة  مع  مقابلة  خالل   ،Tamir Hayman هايان  تامري  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت 

�لرت�ث �ال�صتخبار�تي )مابات ماالم Mabat Malam(، �إىل �أن فرتة توليه هذ� �ملن�صب �صهدت 

�جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  �الأخرى  ويف  �صليماين،  �إحد�ها  يف  قُتل  مهمّتني،  ت�صفية  عمليتي 

150
�ال�صالمي بهاء �أبو �لعطا يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019.

يف  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  مد�والت  خالل  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�لكني�صت، �إن �لعمليات �لعلنية و�ل�رشية �صدّ �إير�ن �صتت�صع يف �لفرتة �ملقبلة. ويف �لوقت نف�صه، 

قال جانت�ص: “على مد�ر �لعام ون�صف �لعام �ملا�صيني، �ن�صغلنا وكّر�صنا جهودنا لبناء �لقوة 

�الأمني  �لتفّوق  على  �حلفاظ  �صاأنها  من  جديدة  ع�صكرية  ومعد�ت  �آليات  و�رش�ء  �لع�صكرية، 

151
الإ�رش�ئيل يف �ملنطقة، لتتمكن من مو�جهة جميع �لتهديد�ت”.

�لنووي  بو�صهر  مفاعل  �أجو�ء  يف  تدريبات  �الإير�نية  �جلوي  �لدفاع  قو�ت  �أجرت   •

�خلليجية...  �ملياه  ويف  �ملحافظة  عموم  يف  �متدت   ،Bushehr Nuclear Power Plant
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ر�صيد علي  غالم  �للو�ء  �الإير�نية  �الأركان  لهيئة  �لتابع  �ملركزي  �لعمليات  مقر  قائد   وقال 

تهديد  �أي  �إن   ،”17 �الأعظم  “�لر�صول  مناور�ت  ح�صوره  خالل   ،Gholam Ali Rashid

�إ�رش�ئيلي للمن�صاآت �لنووية �الإير�نية لن يكون �إال مبو�فقة �أمريكية، و�صيقابل بـ“رّد �صاحق” 

152
ومن دون تردد.

�أن  يظهر  تقرير�ً  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  �أ�صدرت   •

�لفل�صطينيني  �صوب  �حلي  �لر�صا�ص  �إطالق  يتعمدون  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  جنود 

من  ��صتهد�فهم  يتّم  من  ي�صكل  �أن  دون  وذلك  “�عتيادي”،  ب�صكل  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف 

مو�جهات  �أو  �أحد�ث  �أي  هناك  تكون  �أن  ودون  �الحتالل،  قو�ت  على  خطر  �أي  �لفل�صطينيني 

153
ت�صتدعي �إطالق �لنار.

�أ�صبح �لي�صاري غابرييل بوريك Gabriel Boric �لرئي�ص �جلديد لدولة ت�صيلي، بعدما حقق   •

فوز�ً عري�صاً على مناف�صه من �ليمني �لقومي �ملتطرف، بفارق �أكرث من ع�رش نقاط. ويتميز 

حيث  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ومنها  �لعربية  �لق�صايا  مع  ��صتثنائي  بتعاطف  �جلديد  �لرئي�ص 

154
و�صف موؤخر�ً “�إ�رش�ئيل” بـ“دولة �الإبادة”.

الثالثاء، 2021/12/21

��صت�صهد �صاب فل�صطيني، و�حرتقت �صيارته جر�ء �إطالق قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنار   •

عليه، بزعم حماولته تنفيذ عملية دع�ص عدد من جنودها قرب حاجز دوتان �لع�صكري جنوبي 

155
جنني، �صمال �ل�صفة �لغربية.

“�ملحاوالت  لكل  �صتت�صدى  �لقيادة  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

��صتقباله وفد قيادة حركة فتح  �لوطن، موؤكد�ً، خالل  �إىل ف�صل غزة عن  �لهادفة  �مل�صبوهة” 

�لقادم من غزة، �أنه “ال دولة بدون غزة، وال دولة يف غزة”. وقال عبا�ص: “�إننا ن�صعى الإنهاء 

بال�رشعية  حما�ص  حركة  فيها  تعرتف  �لتي  �للحظة  يف  �لوطنية،  �لوحدة  وحتقيق  �النق�صام 

156
�لدولية وتلتزم باالتفاقيات �ملوقعة”.

قال رئي�ص �لقائمة �لعربية �ملوحدة من�صور عبا�ص، يف مقابلة مع �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية،   •

�صتبقى،  وهكذ�  يهودية  دولة  ُولدت  �إ�رش�ئيل  “دولة  �إن  �لقومية”،  “قانون  على  تعقيب  يف 

هي  ما  و�إمنا  �لدولة  هوية  هي  ما  لي�ص  و�ل�صوؤ�ل  �أحد.  �أي  �أوهم  �أن  �أريد  وال  و�قعيون  نحن 

مكانة �ملو�طن �لعربي فيها”. و�أ�صاف من�صور: “ال �صّك يف �أننا �أمام بد�ية عهد جديد، و�أقول 
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�الئتالف �جتاهاً  �ل�رش�كة على م�صتوى  و�أن تكون  �أن تنجح هذه �خلطوة  و�آمل  هذ� بحذر، 

قالت  بياناً  �مل�صرتكة،  �لقائمة  �القت�صاد و�ل�صناعة وغريها”. و�أ�صدرت  �أخرى يف  ل�رش�كات 

157
فيه، �إن ت�رشيح عبا�ص يدل على �النحر�ف �لفكري و�ل�صيا�صي.

�أّكد مكتب �إعالم �الأ�رشى �أن “�إد�رة �صجون �الحتالل قررت �إيقاف زيارة �الأهايل لكافة �أ�رشى   •

حما�ص يف �ل�صجون”. و�أو�صح �ملكتب �أن “�الأ�رشى ما�صون يف معركتهم �صّد �إد�رة �صجون 

�لقمعية  �الإجر�ء�ت  جميع  و�أن  كر�متهم،  على  و�حلفاظ  حقوقهم  �نتز�ع  حتى  �الحتالل 

و�لعقابية �لتي تنفذها �إد�رة �ل�صجون، لن َتثني �الأ�رشى عن مطالبهم، ولن يرت�جعو� عنها قيد 

158
منلة”.

ُ
�أ

مليون   2.45 �إن   ،”Latet “التيت  منظمة  ن�رشته  �لذي  �ل�صنوي  �لبديل  �لفقر  تقرير  قال   •

�أن ن�صبة  �لتقرير  �ملقابل، ك�صف  1.118 مليون قا�رش. يف  �إ�رش�ئيلي يعي�صون يف فقر، بينهم 

 %23.6 �إىل  كورونا،  جائحة  تف�ّصي  قبل   %14 من  �رتفعت  �لفقر  خط  من  �لقريبة  �لعائالت 

حالياً. كذلك ��صتعر�صت “التيت” موؤ�رّش�ً �آخر بهدف متييز �لتحوالت �لعامة �لتي طر�أت يف 

159
�ملجتمع، من خالل �لدخل و�لظروف �الأ�صا�صية و�ل�صائقة �ل�صخ�صية.

�الحتالل  قو�ت  �إن  �الأردنية  �خلارجية  وز�رة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  لد�ئرة  تقرير  قال   •

منها  نوفمب،  �لثاين/  ت�رشين  خالل  فل�صطينية،  �صكنية  جتمعات   410 �قتحمت  �الإ�رش�ئيلي 

403 يف �ل�صفة �ملحتلة، و�صبعة يف قطاع غزة، و�أن قو�ت �الحتالل �أقامت 276 حاجز�ً ع�صكرياً 

يف �ل�صفة. و�أ�صارت �لتقرير �إىل �أن 3,857 م�صتوطناً �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى. و�أظهر �لتقرير، 

�أر��صيهم  �لفل�صطينيني، وم�صادرة  �لعن�رشية �صّد  “�صيا�صاتها  مو��صلة �صلطات �الحتالل 

22 بيتاً ومن�صاأة يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص،  و�إخطار �لكثري من �ملن�صاآت بالهدم، حيث هدم 

160
و�صادقت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على بناء 11 �ألف وحدة ��صتيطانية جديدة.

للكني�صة  ت�رشيحات  على  �أّيام  بعد  يتز�يد،  �مل�صيحينّي  �صكانها  عدد  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   •

�الأجنليكانيّة عن “حماولة من�ّصقة” ت�صتهدفها من جانب “جمموعات متطّرفة”. وقالت د�ئرة 

1.4% عن  بزيادة  �لبالد،  �ألف م�صيحي يعي�صون يف   182 �إّن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء 

161
�صنة 2020.

 Council on American–Islamic )كري(  �الإ�صالمية  �الأمريكية  �لعالقات  جمل�ص  �أعلن   •

�ملجل�ص  م�صوؤويل  عن  معلومات  ي�رّشب  كان  جا�صو�صاً  ك�صفه  عن   ،Relations (cair)

وقناعاتهم جتاه �الحتالل �ل�صهيوين، �إىل موؤ�ص�صة “�مل�رشوع �ال�صتق�صائي حول �الإرهاب” 
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على  وو�فق  طو�عية  نف�صه  عن  �عرتف  “�جلا�صو�ص  �أن  “كري”  و�أعلن  للم�صلمني.  �ملعادية 

�لتعاون معنا”. و�أ�صاف �ملجل�ص على تويرت باأن: “�جلا�صو�ص مل يكن ينتمي �إىل كري، لكنه كان 

162
متطوعاً ن�صيطاً يف �أحد �مل�صاجد �لكبرية �لتي كانت تقام فيها �للقاء�ت �لوطنية للمجل�ص”.

االأربعاء، 2021/12/22

�ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  رئي�ص  لت�رشيحات  رف�صها  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  عبّت   •

�أن  بيان،  يف  �لرئا�صة  و�أكدت  �لقومية.  وقانون  “�إ�رش�ئيل”  يهودية  حول  عبا�ص،  من�صور 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يثل  وال  نف�صه،  �إال  يثل  ال  �لت�رشيحات  هذه  مبثل  عبا�ص  من�صور 

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير يف بيان لها، عن  �أعربت �للجنة  كما  �لوطن ويف كل مكان يف �لعامل. 

163
�إد�نتها و��صتنكارها �ل�صديدين لت�رشيحات من�صور عبا�ص.

عبا�ص،  من�صور  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  ع�صو  ت�رشيحات  �أن  على  حما�ص  حركة  �أكدت   •

�نحياز فا�صح للرو�ية  �إالّ  �لدولة” ما هو  بـ“يهودية  ى  و�لتي عبَّ فيها عن �عرت�فه مبا ي�صمَّ

بها.  و�ملنّدد  �لّر�ف�ص  �لفل�صطيني  �لوطني  �الإجماع  ملوقف  �رشيحة  وخمالفة  �ل�صهيونية، 

وقالت حما�ص، يف ت�رشيح �صحفي، �إن هذه �لت�رشيحات هي �إقر�ر و��صح لقانون “�لقومية” 

مو�قف  نحو  خطري  و�نحر�ف  �ل�صهيونية،  �ملوؤ�ص�صات  ته  �أقرَّ �لذي  �ملرفو�ص،  �لعن�رشي 

164
�ليمني �ل�صهيوين �ملتطّرف.

��صتنكرت حركة فتح، ب�صدة، مو�قف رئي�ص �لقائمة �لعربية �ملوحدة يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلية   •

من�صور عبا�ص، �لتي �أعلن خاللها عن مو�فقته على قانون �لقومية “يهودية �لدولة”. و�أكدت 

�لتاريخية  �لوطنية  باحلقوق  جوهرياً  مت�ّص  �لتي  �ملو�قف  هذه  “خطورة  لها،  بيان  يف  فتح، 

ل�صعبنا �لفل�صطيني يف فل�صطني”، معتبة �إياها ت�صاوقاً رخي�صاً مع �لرو�ية �ل�صهيونية �لتي 

165
حتتكر تاريخ فل�صطني زور�ً وبهتاناً.

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني وهيئة �صوؤون �الأ�رشى �لتابعة ملنظمة �لتحرير �إن �إد�رة �ل�صجون   •
166

�الإ�رش�ئيلية �أنهت عزل �الأ�صري�ت مرح باكري، و�رشوق دويات، ومنى قعد�ن.

يف  �تفاقاً   12 وّقعتا  و“�إ�رش�ئيل”  بالده  �أن  بوريطة  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

 جماالت عديدة منذ ��صتئناف �لعالقات بينها، برعاية �أمريكية، يف 2020/12/10، بعد توقفها

دوالر  مليون   500 بـ  ُيقدر  �لبلدين(  )بني  �لتعاون  “حجم  �إن  بوريطة  وقال   .2000 �صنة 

167
�صنوياً”.
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م�صري�ت  يف  �ملغاربة  �آالف  خروج  �لرباط،  �لعا�صمة  بينها  �ملغربية،  �ملدن  ع�رش�ت  �صهدت   •

لتوقيع  �الأوىل  �ل�صنوية  �لذكرى  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  للتطبيع  مناه�صة  �حتجاجية 

�تفاق �لتطبيع. وجاءت �مل�صري�ت ��صتجابة للند�ء �لذي �أطلقته �جلبهة �ملغربية لدعم فل�صطني 

و�صدّ �لتطبيع. وبلغت �ملدن �لتي �نخرطت باالحتجاجات نحو 40 مدينة، وحا�رشت قو�ت 

168
�الأمن بع�صها، ومنعت عدد�ً من �لوقفات، و�عتقلت وهاجمت �آخرين.

�أجو�ء  �أردوغان �رشورة بذل كافة �الأطر�ف جهود�ً لتعزيز  �أكد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب   •

�ل�صالم و�ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط. وذكر �أردوغان، يف كلمة �ألقاها خالل لقائه مع �جلالية 

�ليهودية �لرتكية و�أع�صاء “حتالف �حلاخامات يف �لدول �الإ�صالمية” يف �أنقرة، �أن “حتذير�تنا 

على  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم  منظور  من  �الأمور  مع  �لتعامل  �صمان  هي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة 

فيما  �تخاذها  �صيتّم  خطو�ت  �أي  �أن  �أردوغان  و�أو�صح  �الأو�صط”.  �ل�رشق  يف  �لطويل  �ملدى 

�أمن و��صتقر�ر �لفل�صطينيني فقط  يخ�ص �لق�صية �لفل�صطينية، ال �صيّما �لقد�ص، لن ت�صهم يف 

تتقدم يف  �لبلدين  �لعالقات بني  �أن  �إىل  �لنظر  �أردوغان  �أي�صاً. ولفت  “�إ�رش�ئيل”  �صت�صمل  بل 

�لر�أي �ختالف  من  بالرغم  م�صارها،  �صمن  و�ل�صياحية  و�لتجارية  �القت�صادية   �ملجاالت 

169
حول �لق�صية �لفل�صطينية.

يديعوت  ل�صحيفة  حديث  يف   ،Tomer Bar بار  تومر  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  قائد  قال   •

و�إن  �إير�نية”،  ملن�صاآت  جوية  �رشبة  توجيه  على  �لقدرة  �إ�رش�ئيل  “لدى  �إن  �أحرونوت، 

�لدفاع  و�أنظمة   F–35  ]35 ]�أف  طائر�ت  �رش�ء  ذلك  يف  مبا  فرتة،  منذ  جارية  “�ال�صتعد�د�ت 
�صيُعاين لبنان،  يف  �ملقبلة  �حلرب  “يف  �أنه  من  بار  حذّر  �أخرى،  جهة  ومن   �ل�صاروخي”. 

170
حزب �هلل من �رشبة ال ي�صتطيع حتى تخيّلها”.

اخلمي�س، 2021/12/23

قناة  مع  تلفزيوين  لقاء  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�لقمة  عقد  قبل  �صو�ء  �جلز�ئرية،  �لندوة  حل�صور  حما�ص  ��صتعد�د  �جلز�ئرية،  “�ل�رشوق” 
�لرئي�ص  دعوة  �إن  وقال  حل�صورها.  م�صبقة  �رشوط  �أي  لديها  لي�ص  و�أنه  بعدها،  �أم  �لعربية 

�الهتمام  عن  ُتعّب  �لفل�صطينية،  للف�صائل  جامع  لقاء  لعقد  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري 

171
�جلز�ئري �ملقدَّر بالق�صية �لفل�صطينية.

قناة  مع  مقابلة  يف  �لعاروري،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  قال   •

�الأق�صى، �إنه “ال يوجد هدن طويلة بيننا وبني �إ�رش�ئيل يف غزة، وما يحدث هو ترتيبات وقف 
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�إن  �إطالق �لنار بعد كل معركة”. وب�صاأن �لتوتر �حلا�صل يف �ل�صفة �لغربية، قال �لعاروري 

“ال ي�صت�صلم وال ير�صخ لالحتالل مهما بلغت �لت�صحيات، وهناك خط  �ل�صعب �لفل�صطيني 

“ت�صعيد موجة �ملقاومة بال�صفة بكل �الأ�صكال،  �إىل  للمقاومة”، د�عياً  ت�صاعدي و��صح جد�ً 

172
و�الجتماع كفل�صطينيني على منهج �ملقاومة”.

�لقومي  �الأمن  م�صت�صار  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لناطق  قال   •

�أن �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن ملتزم  �أكد للرئي�ص حممود عبا�ص  �الأمريكي جيك �صوليفان 

�أبلغ رئي�ص حكومة �الحتالل  �إنه  �أن �صوليفان قال  �أبو ردينة  و�أكد  بكل وعوده �لتي قطعها. 

نفتايل بينيت �أن �لرئي�ص بايدن ملتزم بحّل �لدولتني، ومعنّي باإعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية 

173
يف �رشقي �لقد�ص ومتحفظ على كل �الإجر�ء�ت �ال�صتيطانية.

بنحو  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  لالأجهزة  مالية  �إ�صافة  على  �لكني�صت  يف  �ملالية  جلنة  �صادقت   •

�ليوم”.  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  موقع  ذكر  ما  وفق  دوالر(،  مليار   2.9 )نحو  �صيكل  مليار�ت   9

وتخ�ّص�ص �مليز�نية �لعامة �الإ�رش�ئيلية مبلغ 58 مليار �صيكل )نحو 18.3 مليار دوالر( مليز�نية 

�الأمن، ما يعني زيادة هذه �مليز�نية بـ 7 مليار�ت �صيكل )نحو 2.2 مليار دوالر( عن ميز�نية 

174
�الأمن ل�صنة 2021.

�رتفعت ن�صبة �لهجرة �ليهودية �إىل “�إ�رش�ئيل” بن�صبة 30% خالل �صنة 2021، مقارنة بال�صنة   •

27,050 �صخ�صاً، مقارنة “�إ�رش�ئيل” �إىل   �لتي �صبقتها، لريتفع �إجمايل من مّت ��صتقد�مهم �إىل 

و�لوكالة  �لهجرة  وز�رة  عن  �صادرة  �إح�صاء�ت  بح�صب   ،2020 �صنة  خالل   21,820 مع 

مهاجر،   7,500 رو�صيا،  من  قدمو�  �ملهاجرين  من  عدد  �أكب  �أن  �لبيانات  وتظهر  �ليهودية. 

�أكب  مهاجر، وهو   4,000 2020، وتليها �لواليات �ملتحدة بنحو  10% مقارنة ب�صنة  بزيادة 

عدد ي�صجل منذ �صنة 1973. وو�صل نحو 3,500 مهاجر من فرن�صا، وهو �أعلى رقم ي�صجل 

 %5 بزيادة  مهاجر،   3,000 نحو  ��صتقد�م  مّت  �أوكر�نيا  ومن  �ملا�صية.  �الأربع  �ل�صنو�ت  يف 

من  مهاجر   900 نحو  ��صتقد�م  ومّت  �إثيوبيا.  من  مهاجر�ً   1,363 جاء  بينما   ،2020 �صنة  عن 

�الأرجنتني، بزيادة 55% عن �صنة 2020، وهو �أعلى عدد من �ملهاجرين من �لدول �لو�قعة يف 

�أمريكا �جلنوبية منذ �صنة 2003. وهاجر نحو 650 �صخ�صاً من �ململكة �ملتحدة، بزيادة %22 

550 من جنوب �إفريقيا، وهي زيادة حادة  550 من �لب�زيل، ونحو  2020، ونحو  عن �صنة 

188 يف بـ  290 من �ملك�صيك مقارنة  �لتي �صبقتها، وهاجر نحو  72% مقارنة بال�صنة   بن�صبة 

�لت�صاعدي  �الجتاه  ��صتمر�ر  �ملعطيات  وتظهر   .%55 بن�صبة  قفزة  �صّكل  وهذ�   ،2020 �صنة 
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جميع  من   %55 ي�صكلون  مهاجر�ً،   14,620 نحو  �أن  بحيث  للبالد،  �ل�صابة  �الأجيال  لهجرة 

175
�ملهاجرين؛ هم من �الأجيال �ل�صابة، حتى �صّن 35 عاماً.

د�نت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف بيان لها، ب�صدة، ت�صعيد �مل�صتوطنني �ملتطرفني جر�ئمهم   •

و�عتد�ء�تهم �ملتو��صلة �صدّ �ل�صعب �لفل�صطيني �الأعزل، بحماية قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

�لتي متار�ص �صيا�صة �الإعد�مات �مليد�نية، معتبة ذلك �نتهاكاً �صارخاً للقانون �لدويل �الإن�صاين 

176
و�ملو�ثيق �لدولية، ي�صتدعي �لتحقيق و�مل�صاءلة.

على  �إ�صافية  عقوبات  فر�ص  �إىل  �الأمريكية  �الإد�رة  وجمهوريون  ديوقر�طيون  نو�ب  دعا   •

�لب�رشية  للدروع  ��صتعمالهما  ب�صبب  �لفل�صطينية  حما�ص  وحركة  �للبناين  �هلل  حزب  تنظيم 

تد�بري  �ملتحدة  �لواليات  “�تخذت  وفيما  �إنه  �لر�صالة  كاتبو  وقال  �ملنطقة.  يف  �ل�رش�عات  يف 

حا�صمة ملو�جهة حما�ص وحزب �هلل يف �الأعو�م �الأخرية، فاإنها مل ُتعاقب بعد قادة �لتنظيمني 

 ب�صبب ��صتعمالهم للدروع �لب�رشية”، وخ�ّص �مل�صرتعون بالذكر رئي�ص حما�ص يف قطاع غزة

177
يحيى �ل�صنو�ر، د�عني �إىل فر�ص عقوبات عليه وعلى بقية زعماء �حلركة.

تلخي�صها يف  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  قالت   • 

�لقد�ص �الإ�رش�ئيلية كل يوم، يف  تز�يد �جلر�ئم  بالرغم من  �إّنه   ، بياٍن ر�صميٍّ 2021، يف   ل�صنة 

“�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  حركة  منّو  وترية  �أن  �إال  وغريها،  وحيفا  و�للد  و�لنقب  و�خلليل  وغزة 

حول �لعامل قد تز�يدت بجهود �أحر�ر �لعامل. فقد �صهدت هذه �ل�صنة قيام �لعديد من �ملنظمات 

و�لكنائ�ص،  و�لفنانني،  �الأكادييني  و�أطر  �لعمالية،  و�لنقابات  �لتحرر،  وحركات  �حلقوقية، 

�الأر�صية،  �لكرة  من  �جلنوبي  �لن�صف  يف  خ�صو�صاً  �ملنتخبني،  �مل�صوؤولني  من  و�لعديد 

�أبارتهايد، باالإ�صافة لكونها نظام ��صتعمار - ��صتيطاين و�حتالل  “�إ�رش�ئيل” كنظام  باإد�نة 

178
ع�صكري.

“�إ�رش�ئيل”  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �إن  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال   •

و�الإمار�ت جتاوز �ملليار دوالر. و�أ�صار �إىل �أن �خلطوة �ملقبلة لتعزيز �لتعاون �القت�صادي، هي 

�ل�صغرية  �لتكنولوجية  �ل�رشكات  م�صتوى  على  �ملتبادلة  �ال�صتثمار�ت  لتو�صيع  �آليات  �إيجاد 

�أن هناك مفاو�صات جتري حالياً الإقامة منطقة جتارة حرة بني  و�ملتو�صطة. و�أ�صاف البيد 

179
�لبلدين.
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اجلمعة، 2021/12/24

��صت�صهدت فل�صطينية )63 عاماً( بعد �أن دع�صها م�صتوطن ب�صيارته على مدخل بلدة �صنجل   •
180

�صمال ر�م �هلل.

على  �الأحد،  يوم  �لعادية  حكومته  جل�صة  عقد  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر   •

�إىل  تهدف  فيه،  كبرية  ��صتيطان  خطة  الإقر�ر  وذلك  �ملحتلة،  �ل�صورية  �ملرتفعات  �أر�ص 

م�صاعفة عدد �مل�صتوطنني �ليهود وتو�صيع �مل�صتعمر�ت �لقائمة فيها. وح�صب وثائق ُوزِّعت 

و�إن�صاء  وحتديثها،  �لتحتية  �لبنية  تغيري  مرة،  والأول  يت�صمن،  �مل�رشوع  فاإن  �لوزر�ء  على 

“عا�صمة  �إىل  �جلوالن  وحتويل  للم�صتوطنني،  وظيفة  �ألفي  وتوفري  جديدة،  م�صتعمر�ت 

خطة  ��صتثمار�ت  “�إجمايل  �إن  حكومي  م�صدر  وقال  �إ�رش�ئيل”.  يف  �ملتجددة  �لطاقة  لتقنيات 

�ال�صتيطان �جلديدة هذه يبلغ مليار �صيكل )نحو 317 مليون دوالر(، ومن �ملتوقع �أن ت�صارك 

181
فيها معظم �لوز�ر�ت �حلكومية”.

ميز�نية  �عتماد  الإلغاء  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  يف  “�إ�رش�ئيل”  به  تقدمت  مقرتح  ف�صل   •

�الإن�صان بعد عدو�ن �الحتالل على قطاع  �لتي �صكلها جمل�ص حقوق  جلنة تق�صي �حلقائق، 

جمموعة  تقدمتهم  دولة،   125 �الإ�رش�ئيلي  �ملقرتح  �صّد  و�صّوت   .2021 مايو  �أيار/  يف  غزة 

�صوتا  بينها  من  �أ�صو�ت   8 �صوى  �ملقرتح  ينل  مل  فيما  �لعربية،  و�ملجموعة  و�ل�صني،   77 �لـ 

182
“�إ�رش�ئيل”، و�لواليات �ملتحدة.

حذّر �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني من �حتمال �نهيار �لوكالة �الأممية، قائالً   •

�إن “�لنق�ص طويل �الأمد يف متويل �لوكالة بات يثل �الآن تهديد�ً وجودياً”. وقال الز�ريني، يف 

ر�صالة مفتوحة �إىل �لالجئني �لفل�صطينيني، �إن �لنق�ص �ملزمن و�جل�صيم يف �لتمويل قد يوؤدي �إىل 

183
�نهيار �لوكالة، كا�صفاً �أن “�لتق�صف بلغ حدّه �الأق�صى و�أ�صبح يوؤثر على جودة خدماتنا”.

�ل�صلطة  ممار�صات  جابر  بدر�ن  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �لقيادي  و�صف   •

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل، ومالحقة �ملو�طنني على خلفية �صيا�صية و�عتقالهم، ومنع رفع �أعالم 

�لف�صائل، بـ“�ل�صيا�صة �خلاطئة” �لتي حتتاج �إىل ت�صويب، حمذر�ً من خطورة هذه �ل�صيا�صة 

�لتي يدفع ثمنها �ملو�طن، وجتعل م�صتقبل �لق�صية يف خطر. و�أ�صاف جابر �أن ��صتمر�ر حالة 

للحالة  �لر�ف�صة  �لقوى  كل  ي�صم  و��صع  وطني  �ئتالف  لت�صكيل  باجلبهة  �صيدفع  �النق�صام 

�ل�صيا�صية �حلالية، ي�صّم حما�ص و�ل�صعبية وكل من ير�صى �لدخول فيه على قاعدة �حلفاظ 

184
على �لق�صية �لوطنية �حلية.
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�أن  م�صلّم  مانويل  �الأب  و�ملقد�صات  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  ع�صو  �أكد   •

�نتهاكات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحّق �مل�صيحيني �لفل�صطينيني ومقد�صاتهم يعزز عالقات �أبناء 

�ل�صعب �لفل�صطيني جميعاً، م�صيد�ً بدور حركة حما�ص يف �لتعامل مع �مل�صيحيني و�حت�صانهم 

من  منوت  �أن  ��صطررنا  “�إذ�  قائالً:  وقيادتها  حما�ص  م�صلّم  �الأب  وخاطب  عنهم.  و�لدفاع 

وختم �أفر�دها”.  من  فرد  �أي  حماية  �أجل  من  و�حد  �أول  �أكون  �أن  ي�صعدين  حما�ص،   �أجل 

تبنيها  ب�صبب  تهديد  الأي  حما�ص  تعر�ص  وعند  �مل�صيحيني  على  يجب  بـ“�أنه  م�صلّم  �الأب 

185
م�رشوع �ملقاومة، �أن يكونو� ر�أ�ص �حلربة يف �لدفاع عنها وم�رشوعها �لوطني، معاً”.

ال�صبت، 2021/12/25

�أن ثالثة �صباط من جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي �نتحرو�  12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية  ذكرت �لقناة   •

مثرية  �لعامل،  يف  ��صتخبار�تية  منظمة  �أف�صل  تعّد  “موؤ�ص�صة  يف  �لظاهرة  وهذه  عام،  خالل 

186
للقلق”.

�لثاين/ كانون  خالل  �صيتّم  �إنه  ح�صنة  �أبو  عدنان  �الأونرو�  لوكالة  �الإعالمي  �مل�صت�صار  قال   • 

�أيار/  خالل  غزة  قطاع  على  �حلرب  من  للمت�رشرين  �لتعوي�صات  بعملية  �لبدء   2022 يناير 

�أن  �آمالً  للتعوي�ص،  مايل  متويل  وجود  �إذ�عية،  ت�رشيحات  يف  ح�صنة  �أبو  و�أكد   .2021 مايو 

�آالف   6 �أن نحو  �أبو ح�صنة  �لتي حتتاج لالإعمار. و�أو�صح  �لتمويل كافة �حلاالت  يغطي هذ� 

�صيبت بيوتهم باأ�رش�ر خمتلفة، وهناك نحو 850 بيتاً دمر تدمري�ً كامالً، 
ُ
الجئ فل�صطيني �أ

187
وهي بيوت الجئني فل�صطينيني.

االأحد، 2021/12/26

خ�صو�صاً  �ملعنيني،  �لو�صطاء  �أبلغت  �ملقاومة  ف�صائل  �أن  مّطلعة  ف�صائلية  م�صادر  ذكرت   •

“�صكلي”  تخفيف  يف  تتمثل  �إ�رش�ئيلية  مقرتحات  �أو  حلول  الأّي  رف�صها  �مل�رشي،  �لو�صيط 

�الإ�رش�ئيلية و�لعربية  �الإعالم  �ملفرو�صة على قطاع غزة، كما حتدثت بع�ص و�صائل  للقيود 

188
موؤخر�ً.

�أعلنت �الأجنحة �لع�صكرية �لتابعة لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �نطالق مناور�تها   •

�لغرفة  وقالت  �لع�صكرية.  �جلاهزية  لرفع  وذلك  نوعها،  من  �لثانية  �مل�صرتكة،  �لع�صكرية 

�مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، يف بيان ع�صكري: �إن هذه “�لتدريبات �صت�صتمر لعدة 

189
�أيام يف مو�قع وميادين �لتدريب مب�صاركة ف�صائل �ملقاومة كافة”.
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�أعلنت �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى حركة حما�ص يف �صجون �الحتالل دخول �لفوج �الأول من   •

�أ�رش�ها يف �إ�رش�ب عن �لطعام، “يتقدمهم �لقادة �لرموز”. و�أكدت �أن �الإ�رش�ب �حلايل �صتتبعه 

“خطوة �الإ�رش�ب �ملفتوح عن �لطعام، و�حلل �لفعلي للتنظيم”، م�صيفة �أن “لهذه �خلطوة ما 
190

بعدها”، يف �إ�صارة �إىل �أن حّل �لتنظيم يعني �لفو�صى و�ملو�جهة يف كل �ل�صجون.

قال �لرئي�ص �لفنزويلي نيكوال�ص مادورو Nicolás Maduro، خالل لقاء خا�ص مع �مليادين:   •

هذه  نقبل  �أن  يكن  وال  فل�صطني،  عن  بالتخلّي  مطالبتنا  على  يجروؤ  �لعامل  هذ�  يف  �أحد  “ال 
�أو تركها وحدها”. و�صدَّد  �لتخلّي عن فل�صطني،  �لتفكري يف  �ملطالَبة. و�خلطيئة هي يف جمرد 

�ملقدَّ�صة، والأر�ص فل�صطني مكانة  �لب�رشية  �أر�ص  “فل�صطني هي  �أن  �لفنزويلي على  �لرئي�ص 

عظيمة جد�ً لدينا. ��صم فل�صطني ن�صمعه عالياً وعظيماً”. وقال مادورو �إن “لفل�صطني دعمي 

كله، �ليوم و�إىل �الأبد، و�صتحظى د�ئماً بهذ� �لدعم، الأننا نحب فل�صطني، وكلَّ �صعبها، وجميَع 

191
ف�صائلها”.

كيبوت�ص  يف  عقدت  �لتي  حكومته  جل�صة  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

�إقامة م�صتعمرتني جديدتني يف �جلوالن، وتو�صيع  �ملحتل،  �ل�صوري  ميفو حاما يف �جلوالن 

م�صتوطن  �آالف   10 �إىل  �لعدد  ي�صل  حتى  �صكانه  عدد  م�صاعفة  بهدف  قائمة،  م�صتعمر�ت 

بنهاية �صنة 2030، يف خطوة ر�صدت لها �حلكومة مليار �صيكل �إ�رش�ئيلي )نحو 317 مليون 

192
دوالر(.

�الإ�رش�ئيلي �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  قالت   • 

رئي�ص  حتذير  غد�ة  �إير�ن،  �صدّ  حمتمل  لهجوم  �ال�صتعد�د�ت  بت�رشيع  وجّه  كوخايف  �أفيف 

193
�الأخرية �إبر�هيم رئي�صي من �أن �أي حترك عد�ئي جتاه بالده �صيو�جه برد ع�صكري حازم.

�أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تو��صل �حتجاز جثامني   •

وهجمات،  عمليات  تنفيذ  حماولة  �أو  عملية،  تنفيذ  خالل  ��صت�صهدو�  فل�صطينيني  من   %80

194
�صّد �أهد�ف ��صتيطانية و�إ�رش�ئيلية خمتلفة خالل �صنتي 2020–2021.

دعت �صبكة �ملنظمات �الأهلية �لفل�صطينية، و�لتي ت�صم 145 موؤ�ص�صة، �الأمم �ملتحدة �إىل توفري   •

حماية دولية للمدنيني �لفل�صطينيني من �عتد�ء�ت يرتكبها �مل�صتوطنون �الإ�رش�ئيليون بحقهم، 

�إىل  وترتقي  �لق�رشي”  “�لرتحيل  حماوالت  من  جزء  وهي  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  من  بحماية 

195
“جر�ئم حرب”.
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�الأ�صبوع   ،Moshe Bar–Am بار–عام  مو�صيه  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  قا�صي  �أ�صدر   •

�ملا�صي، قر�ر حكم يف ق�صية �أر��صي �لبطريركية �الأرثوذك�صية يف �لقد�ص، يق�صي باأن على 

لل�صندوق  �لتابعة   Himanuta هيمنوتا  �رشكة  �إىل  دوالر  مليون   13 تدفع  �أن  �لبطريركية 

�لقومي �ليهودي يف ق�صية تاأجري �الأر��صي لالأخرية، يف منطقتي رحافيا وطالبية يف �لقد�ص، 

196
ملدة 99 عاماً.

�أزمة  حلّل  م�رشوع  متويل  �تفاق  توقيع  عن  غزة  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  �أعلنت   •

كهرباء �لقطاع، بقيمة 60 مليون دوالر. وقال رئي�ص �للجنة �ل�صفري حممد �لعمادي، يف بيان 

�لفل�صطينية  �لطبيعية  و�ملو�رد  �لطاقة  �صلطة  من  كل  مع  تفاهم  مذكرة  وّقعت  �للجنة  �إن  له، 

197
و�رشكة غزة لتوليد �لكهرباء.

االإثنني، 2021/12/27

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل �ت�صاالت هاتفية �أجر�ها مع   •

�أكد وقوفه  عدد من عو�ئل �صهد�ء حرب �لفرقان، مرتحماً عليهم، ود�عماً ل�صمود عو�ئلهم، 

�إىل جانب هذه �لدماء �لتي �صنعت ن�رش�ً يف معركة �لفرقان، و�أ�ص�صت النت�صار�ٍت الحقة يف 

198
معارك �ملو�جهة مع �لعدو �لتي كان �آخرها معركة �صيف �لقد�ص.

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لع�صكري  �جلناح  �لوطنية،  �ملقاومة  كتائب  �أطلقت   •

يف  و�أ�صارت،  غزة.  قطاع  بحر  نحو  �لتجريبية   ”10 “قا�صم  ��صم  حتمل  �صو�ريخ  جمموعة 

بيان لها، �إىل �أن �إطالق �ل�صو�ريخ ياأتي يف �إطار حت�صني قدر�تها �لع�صكرية، و“تعوي�ص ما مّت 

��صتهالكه خالل معركة �صيف �لقد�ص”، موؤكدة على “جهوزيتها ل�صّد �أي حماقة قد يرتكبها 

199
�الحتالل”.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، خالل جل�صة للهيئة �لعامّة للكني�صت خ�ّص�صت   •

لنقا�ص فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص بدعوة من 40 ع�صو كني�صت، �إّن حكومته �أو�صحت 

200
لالإد�رة �الأمريكية �أن “ال مكان لقن�صلية �أمريكية خم�ّص�صة للفل�صطينيني يف �لقد�ص”.

 Le Monde لوموند  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال   •

�لفرن�صية، �إن “وزير دفاعنا ]جانت�ص[ ز�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص يف ر�م �هلل بعد عقد من عدم 

وجود مثل هذه �الت�صاالت، لتح�صني �لتن�صيق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية”. و�أ�صار البيد �إىل �أن 

“�إ�رش�ئيل” �أقر�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية قبل �صهرين 140 مليون يورو )نحو 158.3 مليون 
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دوالر(، “نعتقد �أنه من �الأف�صل لكال �جلانبني تقوية �ل�صلطة �لفل�صطينية ولي�ص �إ�صعافها”. 

و�صدد البيد على �أن “تركيبة حكومتنا ال ت�صمح لنا مثل حكومتهم، بالتحرك نحو �ملفاو�صات، 

201
لكننا نريد م�صاعدة �لفل�صطينيني على حت�صني حياتهم و�قت�صادهم”.

�الحتالل  �صلطات  �إن  )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  ملكتب  تقرير  قال   •

�الإ�رش�ئيلي قتلت فل�صطينينَْي، و�أ�صابت 348 �آخرين، وهدمت 15 منزالً يلكها فل�صطينيون 

 
202

يف �ل�صفة �لغربية، وذلك خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني.

الثالثاء، 2021/12/28

�ل�صيخ،  �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ح�صني  �لفل�صطينية، ع�صو  �ل�صوؤون �ملدنية  �أعلن وزير   •

�لدفاع  وزير  �لتقى  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  تويرت،  على  له  تغريدة  يف 

�صيا�صي  �أفق  خلق  “�أهمية  تناول  �الجتماع  �أن  �ل�صيخ  وذكر  جانت�ص.  بني  �الإ�رش�ئيلي 

�ملتوترة  �مليد�نية  �الأو�صاع  وكذلك  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  �صيا�صي  حّل  �إىل  يوؤدي 

و�القت�صادية  �الأمنية  �لق�صايا  من  �لعديد  �الجتماع  وتناول  �مل�صتوطنني،  ممار�صات  ب�صبب 

و�الإن�صانية”. وقالت �الإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية �إن جانت�ص �جتمع مع عبا�ص يف منزله 

يف م�صتعمرة رو�ص هعاين. وقالت م�صادر فل�صطينية لالإذ�عة �إن عبا�ص �أو�صح �أنه لن ي�صمح 

باال�صتمر�ر  عبا�ص  وتعّهد  �الإ�رش�ئيليني.  �صّد  �لنارية  �الأ�صلحة  و��صتخد�م  �لعنف  مبمار�صة 

م�صتوطنني  بني  �مل�صتطاع  قدر  �الحتكاك  ملنع  �جلهود  ببذل  ذلك  مع  طالباً  �لنهج  هذ�  على 

�إجر�ء�ت بناء  �إنه ينوي مو��صلة دفع  وفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. وقال جانت�ص لعبا�ص 

�هلل.  ر�م  يف  �الأ�صبق  �للقاء  يف  بينهما  �تفق  ح�صبما  و�ملدين  �القت�صادي  �ملجالني  يف  قدماً  �لثقة 

وقالت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �إن عبا�ص طلب من 

ت�صتطيع  حتى  �ملظاهر�ت  لف�ّص  معد�ت  ت�صمل  جديدة  �أمنية  م�صاعدة  على  �ملو�فقة  جانت�ص 

�الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية �لتعامل ب�صورة �أف�صل مع �لو�صع �حلايل. ونقالً عن �لقناة 13 

�أنه �صي�صتمر يف حماربة �ملقاومة حتى لو  �أكد جلانت�ص،  �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية، فاإن عبا�ص 

�إما  �أن هناك خيارين،  و�صعو� م�صد�صاً يف ر�أ�صه. ونقل �الإعالم �لعبي، عن جانت�ص تاأكيده 

و�أعلن  �ل�صلطة”.  تقوية  على  تعمل  �أن  �إ�رش�ئيل  على  “لذلك  حما�ص،  �أو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

جانت�ص، بعد لقائه عبا�ص، عن �إقر�ر جملة من �الإجر�ء�ت بينها: مو�فقة �إ�رش�ئيل على حتديث 

بيانات 6,000 فل�صطيني يف �ل�صفة، مقابل 3,500 فل�صطيني من قطاع غزة. وتقدمي مدفوعات 

دخول  ت�رشيح   600 و�إ�صافة  دوالر(،  مليون   32 )نحو  �صيكل  مليون   100 بقيمة  �رشيبية 
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500 ت�رشيح مرخ�ص  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينيني،  �الأعمال  لـ“�إ�رش�ئيل” ت�صمل كبار رجال 

 ”VIP لدخول “�إ�رش�ئيل” بال�صيارة، و�إ�صافة �لع�رش�ت من ت�صاريح بطاقات �لـ“ يف �آي بي

�لبريوقر�طية  �الإجر�ء�ت  وتخفيف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  و�مل�صوؤولني  �ل�صخ�صيات  لكبار 

�الإ�رش�ئيلية يف �ملعابر �حلدودية مع �الأردن، ويف نقل �لنقود عب �لبنوك، و�إن�صاء من�صة رقمية 

203
ل�رشيبة �لقيمة �مل�صافة، و�إن�صاء من�صة دفع على �الإنرتنت للعمال �لفل�صطينيني.

�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة على قانونني طرحتهما �حلكومة   •

�الإ�رش�ئيلية يق�صيان مب�صاركة قو�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل جانب �ل�رشطة بقمع مظاهر�ت 

�ل�صيا�صيني  �الأ�رشى  بقمع  �جلي�ص  من  قو�ت  وم�صاركة  �لعربي،  �ملجتمع  يف  �حتجاجية 

�لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل. و�أيد �لقانونني 56 ع�صو كني�صت، بينهم �أع�صاء �لكني�صت 

204
من �لقائمة �لعربية �ملوحدة، وعار�صه 54 ع�صو كني�صت.

يجب  �الأمريكية  �لقن�صلية  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لناطق  قال   •

 �أن تفتح يف �رشقي �لقد�ص، بغ�ص �لنظر عن مو�فقة رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت

205
�أم ال.

�إن  �لهندي  حممد  �جلهاد  حركة  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  وع�صو  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  رئي�ص  قال   •

�أو  �لعمل  ت�صاريح  عب  غزة  على  �لت�صهيالت  تنقيط  يف  �لو�صطاء  وبع�ص  �الحتالل  �صيا�صة 

�ل�صماح للبع�ص يف �ل�صالة بامل�صجد �الأق�صى، هي �صيا�صة ت�صعى لك�صب �لوقت وال ت�صمن 

و��صتئناف  �الأمد  طويلة  تهدئة  يف  يرغبون  “�لو�صطاء  قائالً:  و�أ�صاف  جوع.  من  تغني  وال 

206
عملية �ل�صالم بني �الحتالل و�ل�صلطة، و�إعادة �الأخرية �إىل غزة”.

لوكالة  خا�ص  ت�رشيح  يف  �مل�صايخ،  خ�رش  بال�صعودية  �الأردنيني  �ملعتقلني  جلنة  رئي�ص  قال   •

�لفل�صطينيني  �أحكام �ملعتقلني  �ل�صعودية، رفعت بع�ص  �إن حمكمة �ال�صتئناف يف  قد�ص بر�ص 

�أبرز  �أن  �ملعتقلني. و�أ�صاف  لغالبية  �الأحكام  �إىل عدة �صنو�ت، وثبّتت  �لب�ءة  و�الأردنيني من 

�لقر�ر�ت كانت تخفي�ص مدة حكم ممثل حركة حما�ص �ل�صابق يف �لريا�ص حممد �خل�رشي، من 

15 عاماً �إىل �صتة �أعو�م، مع وقف �لتنفيذ لثالث منها، الفتاً �لنظر �إىل �أنه “مبوجب هذ� �حلكم؛ 

207
فاإن مدة حمكومية �خل�رشي تنتهي �ل�صهر �ملقبل، �إذ يكون قد ق�صى ثالث �صنو�ت”.

�صفري  كاأول  نائيه،  �إيتان  �عتماد  �أور�ق  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد  �لبحرين  ملك  ت�صلّم   •
208

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ملنامة.
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�لب�مج  على  �الإنفاق  ح�صيلة  �أن  لها،  تقرير  يف  �ل�رشيف،  �لقد�ص  مال  بيت  وكالة  �أعلنت   •

دوالر  ماليني   3.6 نحو   2021 �صنة  نهاية  حتى  بلغت  �لقد�ص،  مدينة  ل�صالح  و�مل�صاريع 

و�لرتميم،  و�الإعمار،  و�ل�صحة،  �لتعليم،  قطاعات  على  �ملنجزة  �مل�صاريع  وتوزعت  �أمريكي. 

و�لثقافة، و�ل�صباب و�لريا�صة، ثّم قطاع �مل�صاعدة �الجتماعية �لذي ��صتاأثر لوحده باأكرث من 

209
54% من جمموع بر�مج وم�صاريع �لوكالة �ملُنفذة يف �ملدينة �ملقد�صة.

هدم �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أن  �الأر��صي  �أبحاث  مركز  عن  �صادر  تقرير  ك�صف   • 

�ملحتلة، �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صتيطانية،  بوؤرة   15 و�أقام  فل�صطينية،  ومن�صاأة  منزالً   950 

210
مبا فيها �رشقي �لقد�ص، خالل �صنة 2021.

االأربعاء، 2021/12/29

��صتنكرت حركة حما�ص �للقاء �لذي متّ بني رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، وبني   •

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، �لذي ياأتي يف ذكرى �لعدو�ن �لذي تعّر�ص له �ل�صعب 

�للقاء  هذ�  �إنَّ  �صحفي،  ت�رشيح  يف  حما�ص،  وقالت   .2008 �صنة  غزّة  قطاع  يف  �لفل�صطيني 

“يك�صف  �لعدو،  �لتن�صيق �الأمني وبني جي�ص  �لذي مّت بني زمرة  �لهد�يا  “�حلميمي” وتبادل 
�لعدو،  مع  �لتعاون  من  ورئا�صتها؛  �ل�صلطة  هذه  �إليه  و�صلت  �لذي  �لكبري  �النحد�ر  جمّدد�ً 

ومالحقة �ملقاومني و�الأحر�ر من �أبناء �صعبنا”. ود�نت حما�ص مثل هذه �للقاء�ت �لتي ال تخدم 

�إالّ �لعدو، م�صددةً على �أنه “كان على رئي�ص �صلطة �أو�صلو �أن ينحاز �إىل �صعبه، ويلتقي بالكل 

�إليها  و�ال�صتناد  �صعبنا،  ة  قوَّ عو�مل  تعزيز  ت�صمن  �لتي  �لعملية  �خلطو�ت  التخاذ  �لوطني، 

211
للخال�ص من �الحتالل”.

�ل�صيخ،  �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ح�صني  �لفل�صطينية، ع�صو  �ل�صوؤون �ملدنية  �أعلن وزير   •

يف تغريدة على تويرت، مو�فقة �جلانب �الإ�رش�ئيلي على �لدفعة �لثانية من مّل �صمل �لعائالت 

212
�لفل�صطينية، ت�صمل 10 �آالف مو�فقة، يف كل حمافظات �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�ختتمت �لغرفة �مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة فعاليات �لتدريب �مل�صرتك   •

“مناورة �لركن �ل�صديد 2”، و�لتي ��صتمرت لعدة �أيام يف مو�قع وميادين �لتدريب، مب�صاركة 
كافة �الأذرع �مل�صلحة لف�صائل �ملقاومة. وقالت كتائب �لق�صام، �إن هذه �ملناور�ت تاأتي تاأكيد�ً 

على وحدة ف�صائل �ملقاومة و��صطفافها خلف خيار �ل�صعب �لفل�صطيني يف مقاومة �الحتالل. 

للعدو  ر�صائلها  تر�صل  �ملقاومة  ف�صائل  �أن  له،  كلمة  يف  نوفل  �أين  �لكتائب  يف  �لقيادي  و�أكد 
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و�ل�صديق و�أنها “و�صعت مو�صوع �الأ�رشى على �صلّم �لغرفة �مل�صرتكة، وعلى ر�أ�ص ملفات 

قوى �ملقاومة”، و�أن �الإجر�ء�ت �لهند�صية و�جلدر�ن �لتي يبنيها �الحتالل �رشقي قطاع غزة، 

 
213

لن حتمي �الحتالل وجنوده.

�أ�صيب جر�ء �إطالق نار من قطاع غزة، فيما  �أعلن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أن م�صتوطناً   •
214

رّدت مدفعية �الحتالل بق�صف موقع للمقاومة �رشق غزة.

قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إن �جلي�ص يو��صل ��صتعد�د�ته   •

�إير�ن، متا�صياً مع ن�صاطاته �صّد حماوالت  الحتمال توجيه �رشبة على �ملن�صاآت �لنووية يف 

متو�صعها يف �صورية. وك�صف كوخايف �أن �جلي�ص نّفذ خالل �صنة 2021 �أكرث من 1,600 عملية 

�أ�صهمت يف  �لعمليات  �الأ�صلحة يف �صّت جبهات خمتلفة، و�أن هذه  لتهريب  �ملحاوالت  الإحباط 

�إن  كوخايف  وقال  �ملنطقة.  �إىل  �إير�ن  من  �لقتالية  للو�صائل  كبرية  كميات  تهريب  ومنع  عرقلة 

�لت�صهيالت  تو�صيع  على  ترتكز  و�أنها  م�صتمرة،  غزة  قطاع  يف  �لتهدئة  حالة  لتثبيت  �جلهود 

“�إ�رش�ئيل” وحما�ص بخ�صو�ص  �القت�صادية للفل�صطينيني، موؤكد�ً وجود فجو�ت كبرية بني 

215
�صفقة تبادل.

 The �الإ�رش�ئيلية  �لوطني  �لتاأمني  “موؤ�ص�صة  عن  �صدر  �لذي  �ل�صنوي  �لفقر  تقرير  �أظهر   •

 ،2020 �صنة  يف   ،%21 كانت  �لفقر  ن�صبة  �أن   ،”National Insurance Institute of Israel

216
قيا�صاً بـ 21.6% يف �صنة 2019، لكن يتوقع �أن ترتفع هذه �لن�صبة �إىل 22.7% يف �صنة 2021.

تغطية  لدعم  دوالر(  مليون   2.25 )نحو  يورو  مليون   2 قدرها  �إ�صهامات  فنلند�  قدّمت   •

�الإ�صهام من خالل  يتم توجيه هذ�  �لقد�ص، حيث  �إىل م�صت�صفيات �رشقي  �لطبية  �لتحويالت 

�لتابعة  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ملبا�رش  �ملايل  للدعم   PEGASE �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية 

217
لالحتاد �الأوروبي.

اخلمي�س، 2021/12/30

�إىل بيت  �أن زيارة رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص  علمت �صحيفة �ل�رشق �الأو�صط   •

مع  وباالتفاق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  من  مببادرة  متت  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير 

218
مكتب �لرئا�صة يف ر�م �هلل.

�ل�صيخ،  ح�صني  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لفل�صطينية،  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  قال   •

�إن “�ل�صلطة تبحث بني �لقياد�ت �الإ�رش�ئيلية عن �إ�صحاق ر�بني �لثاين”. وحول تهديد عبا�ص 
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بالتوجه �إىل �ملحكمة �لدولية، �إذ� مل تن�صحب “�إ�رش�ئيل” من �ملناطق �لفل�صطينية، قال �ل�صيخ، 

يف �ملقابلة مع �لقناة 14 �لعبية: “ال ننوي �للجوء �إىل قنو�ت غري مرغوب فيها، وبالتايل فاإن 

219
قر�ر �أبو مازن هو ر�صالة �صالم ل�صعب �إ�رش�ئيل كله”.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة �إنه “�إذ� ��صت�صهد �الأ�صري   •

ه�صام �أبو هو��ص، فاإننا �صنعتب ذلك عملية �غتيال قام بها �لعدو مع �صبق �الإ�رش�ر”. و�أ�صاف 

�لنخالة، يف ت�رشيح له، �أنه يف حال مّت ذلك “�صنتعامل مع �الأمر وفقاً ملقت�صيات �لتز�منا بالرّد 

220
على �أي عملية �غتيال”.

�خلطيب، عز�م  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد  و�صوؤون  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  عام  مدير  قال   • 

بلغت   2021 عام  خالل  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  �ملقتحمني  �ليهود  �ملتطرفني  “�أعد�د  �إن 

221
34,112 متطرفاً”.

قالت “جلنة دعم �ل�صحفيني” �لعربية يف �لتقرير �ل�صنوي، �إن هناك ت�صاعد�ً ملحوظاً العتد�ء   •

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �حلريات �ل�صحفية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، و�لتي بلغت 

222
832 �نتهاكاً منذ بد�ية �صنة 2021.

ذكر �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يف تقرير له، �أن �لعدد �ملقدر للفل�صطينيني يف نهاية   •

�صنة 2021، بلغ نحو 14 مليون فل�صطيني؛ 5.3 ماليني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )3.2 ماليني يف 

 ،1948 1.7 مليون فل�صطيني يف �أر��صي  �ل�صفة �لغربية، و2.1 مليون يف قطاع غزة(، ونحو 

وما يقارب من 7 ماليني يف �ل�صتات )6.3 ماليني يف �لدول �لعربية، ونحو 750 �ألف يف �لدول 

223
�الأجنبية(.

قال خليل �لتفكجي، مدير د�ئرة �خلر�ئط يف جمعية �لدر��صات �لعربية، �إن �صلطات �الحتالل   •

خالل �لقد�ص  و�رشقي  �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صتيطانية  وحدة   4,039 بناء  على   �صادقت 

 
224

�صنة 2021.

�أنطوين بلينكن، �الأ�صبوع �ملا�صي، �جتماعاً �فرت��صياً  ��صت�صاف وزير �خلارجية �الأمريكي   •

�لدول، حول  �ملغلقة فيديو كونفرن�ص، مع وزر�ء خارجية عدد من  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  عب 

ومل  و“�إ�رش�ئيل”.  �ل�صعودية  من  وزر�ء  �للقاء  و�صمل   ،”Omicron “�أوميكرون  متحور 

ل�صبكة قال  �صعودياً  م�صوؤوالً  لكن  �ملكاملة،  ب�صاأن  علني  ت�رشيح  �أي  �ل�صعوديون   ي�صدر 

�صي �أن �أن �إن وزير �خلارجية �الأمري في�صل بن فرحان �صارك يف �الجتماع �الفرت��صي مع 

225
بلينكن و�آخرين.
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قال �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني �إن �لو�صع �لتمويلي للوكالة ما يز�ل بالغ   •

�خلطورة مع �حلاجة �إىل 804 ماليني دوالر ل�صنة 2022. و�أبلغ الز�ريني موظفي �الأونرو� �أن 

�لتمويل ز�د ب�صكل طفيف �صنة 2021 مقارنة بال�صنو�ت �ملا�صية، �إال �أنه ما يز�ل �أقل بكثري من 

�أدنى لالإبقاء على جودة �خلدمات �ملقدمة �صنوياً عند  �الأونرو�، كحّد  �لذي حتتاجه  �لتمويل 

226
م�صتوى يحرتم حقوق الجئي فل�صطني وكر�مته.

قررت �الإد�رة �الأمريكية حتويل 99 مليون دوالر من �مل�صاعد�ت �ملالية ل�صالح وكالة �الأونرو�.   •

وبح�صب موقع �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، فاإن هذه �مل�صاعدة �صتوفر �لتعليم، و�لرعاية �لطبية، 

227
و�مل�صاعدة �لطارئة ملئات �الآالف من �الأطفال �لفل�صطينيني و�الأ�رش �ملحتاجة.

اجلمعة، 2021/12/31

قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إن �الحتالل كان على و�صك بدء   •

عملية و��صعة يف جنني قبل ثالثة �أ�صهر، “لكن بف�صل �ل�صغوط �لتي مار�صتها �إ�رش�ئيل على 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، دخلت �أجهزتها �الأمنية هي �إىل �أزقة خميّم جنني �ل�صيّقة، وعملت �صّد 

228
�الإرهابيني هناك”، بح�صب ما نقلت عنه �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمة متلفزة، ملنا�صبة �لذكرى �لـ 57 النطالقة   •

 حركة فتح: “لقد نفد �صبنا على �لو�قع �ملرير �لذي يعي�صه �صعبنا منذ قر�بة ثمانية عقود،

�لقد�ص،  مدينة  وهوية  طابع  لتغيري  �ملمنهجة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مبمار�صات  نقبل  ولن 

و�العتد�ء على حرمة مقد�صاتنا فيها”. وتابع عبا�ص قائالً: “مند �أيدينا ل�صنع �ل�صالم �لعادل 

�لرباعية  وبرعاية  �لدولية،  �ل�رشعية  لقر�ر�ت  وفقاً  يعقد  دويل  موؤمتر  �إطار  ويف  و�ل�صامل، 

229
�لدولية، بهدف �إنهاء �الحتالل الأر�ص دولة فل�صطني بعا�صمتها �لقد�ص”.

ذكر موقع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” �لعبية، �أن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص وّقع   •

ل�صالح  �ألف دوالر(   834 )نحو  �صيكل  2.6 مليون  بقيمة  �أمر مب�صادرة عمالت رقمية  على 

حركة حما�ص يف قطاع غزة. وبح�صب �ملوقع، فاإن هذه �الأمو�ل مّت م�صادرتها من خالل �أمو�ل 

230
ل�رشكة �ملتحدون لل�صريفة، �ملرتبطة بحركة حما�ص. وفقاً ملز�عم �ملوقع.

قالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �إن �صاباً فل�صطينياً ��صت�صهد بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �لتي   •
231

�أطلقت �لنار عليه بزعم حماولة طعن جنود على حاجز ع�صكري جنوب مدينة نابل�ص.
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قالت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �إنها وقّعت �تفاقاً مع و��صنطن ل�رش�ء طائر�ت �أمريكية بقيمة   •

كيه �إت�ص-53  �صي  طر�ز  من  مروحية   12 ت�صمل  �ل�صفقة  �أن  و�أو�صحت  دوالر.   ملياري 

CH–53K من �إنتاج �رشكة لوكهيد مارتن، وطائرتني للتزود بالوقود من طر�ز كيه �صي-46 

6 مروحيات �إ�صافية، ح�صب ما ذكرت  �إنتاج بوينغ. وت�صمل �ل�صفقة �رش�ء  KC–46 من  �أو 

232
وز�رة �لدفاع يف بيان لها.
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