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السيسي  لبيد .1 مقابل  ويعرض:    القاهرةب  يلتقي  غزةاالقتصاد  في  مواصلة  و   الهدوء  تؤكد  مصر 
 للتهدئة جهودها 
مكانذكرت   اإلسرائيلي  البث  مراسلها  9/12/2021،  هيئة  عن  اران،  القاهرة   اجتمع:  شمعون   في 

الرئيَس    ،[]أمساليوم التقى  ان  بعد  شكري،  سامح  المصري  نظيره  مع  البيد  يائير  الخارجية  وزير 
ده المركزي في دفع حل قضية األسرى والمفقودين  المصري عبد الفتاح السيسي وشكره على دور بال

مام الرئيس السيسي خطته  ة شمعون اران، أن البيد طرح أيويفيد مراسلنا للشؤون السياس   إلى األمام.
اسرائيل "ا قدمتها  التي  والتسهيالت  الخطوات  واستعرض  غزة"،  قطاع  في  الهدوء  مقابل    القتصاد 

ديات اإلقليمية ومنها مساعي طهران للحصول على أسلحة  لصالح الغزيين. كما بحث الزعيمان التح
 نووية.

موا السيسي  السيد  اكد  لتحقيق  صوبدوره  جهودها  في  القاهرة  في  لة  والعادل  الشامل  الشرق  السالم 
 األوسط، على اساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية.

اء اليوم الخميس في القاهرة جمع  قالت الرئاسة المصرية عقب لق:  9/12/2021الجزيرة.نت،  وأضافت  
ير لبيد، إن مصر تواصل جهودها إلعادة  ئالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية اإلسرائيلي يا

ال ومنع  غزة  واإلسرائيلي.إعمار  الفلسطيني  الجانبين  بين  أن   توتر  لها  بيان  في  الرئاسة  وأضافت 
أ على  السالم  تحقيق  جهود  مواصلة  للبيد  أكد  الدولتين.السيسي  حل  ذكرت    ساس  السياق،  وفي 

إلسرائيلي في القاهرة إحياء مسار السالم  االخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري بحث مع نظيره  
 ائية بين البلدين.والعالقات الثن

 
 قبل "االنهيار"  الفلسطينية بالتحرك لتقوية السلطةة وصي مواقع عبرية: ت  .2

ن جهاز األمن العام  إة،  ري اليوم الجمعموقع واال العب: قال  10/12/2021،  فلسطين أون الينذكرت  
اإلسر  "الحكومة  أوصى  "االشاباك  قبل  الفلسطينية  السلطة  تقوية  على  بالعمل  ووفقًا  انهيار ئيلية"  ها". 

للجهاز   التقييم االستخباري السنوي  بار خالل عرض  "الشاباك" رونين  العبري، طالب رئيس  للموقع 
الع إلى  واألمني  السياسي  الوزراء  مجلس  السلطةلى  لتقوية  بظروف    تحرك  تمر  التي  الفلسطينية 

وحكومية صع  م باقتصادية  مخاوف  بسبب  أنه  تأكيده  رونين  عن  الموقع  ونقل  انهية.  السلطة  ن  ار 
 يجب دعمها وتقويتها، لتعزيز االستقرار في الضفة الغربية وإضعاف حركة "حماس". 

القنا:  9/12/2021ي،  سرائيلاال  I24 Newsموقع  وأضاف   اإلسرائيذكرت  )ة  وزير    ( 12لية  نقال عن 
سنلتقي    غانتس  رائيلي، عيساوي فريج، قوله" أنا ووزير األمن بينيسالتنمية اإلقليمية في الحكومة اإل

  برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس األسبوع الوشيك في مدينة رام هللا لمحاولة تهدئة المنطقة". 
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الفل السلطة  في  الوضع  أن  إلى  فريج  االوأشار  وشك  "على  السلطة    نهيار"سطينية  "روح  وأضاف 
لديها    ألف موظف، وليس  200نين، وهي تسيطر على المنطقة من خالل  طتتغلغل في نفوس الموا

لى دفعها، فتدفع نصف الرواتب حتى ال تسيطر على الشارع" مؤكدا على أن" هذا ما يفسر القدرة ع
 ب للطعن"موجة اإلعتداءات الحالية التي يخرج فيها الشبا

الق "تقوية محمود ع12ناة )وبحسب  النقاش  الفلسطينية حتى ال  ب( سيكون على طاولة  اس والسلطة 
بية، ومقترحات اقتصادية وأمنية تهدف إلى إضعاف حماس" وستطرح  في الضفة الغر تتعزز حماس  

للت في   عاون األمني واالقتصادي من شأنها مساعدة السلطةعلى طاولة المفاوضات عدة مقترحات 
 ية. عملياتها اليوم 

 
 التعليم ويهاجم رئيس مجلس القضاءو الطيراوي يطالب بإقالة وكيل وزارة التربية  .3

راوي، بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وبعض المتنفذين  توفيق الطي  طالب اللواء:  رام هللا
إداري منظم علني وغ  اتهمهم بممارسة فساد  الذين  الوزارة،  التعيينات  معه في  فيما يخص  ير علني 

ف المنصب  واستغالل  والمحسوبية  بما    يالجديدة،  والجدد  القدامى  والعاملين  الموظفين  يلبي  حق 
المتن مصلحة   ووكيلهم.هؤالء  يشغل    فذين  كان  الذي  الطيرواي  أدان  مكتبه،  عن  صادر  بيان  وفي 

اة في المحاكم الفلسطينية"، منضب رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، "ممارسات بعض القض
م عن  المسؤولية  القضاء  مجلس  رئيس  بعض  ممحمال  ببراءة  يقضون  "الذين  القضاة  بعض  ارسات 

الما باإلسلمعلمين  سلوكًا تهمين  ويمارسون  الوطني،  والنشيد  العلم  مثل  وطنية  اعتبارية  لرموز  اءة 
بتبرأتهم تحت حج القانون  عدوانيًا ومرتهنًا لخلفيات حزبية، يقوم القضاء  ة عدم وجود مسوغات في 

ا من  يزيد  الذي  األمر  ذلك،  على  واستحاسب  الوطنية  للسلطة  وتحديهم  األمر  في  لثوابت تغوالهم 
 يخدم مصلحة االحتالل"، وفق قوله. نية، وهو ماالوط

 9/12/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 داخليةالفلسطيني من التجاذبات الالقيادات اللبنانية بإخراج  يطالب دبور .4
ره وزير  أشرف دبور القرار الذي أصد   لدى الجمهورية اللبنانية  يةفلسطين ال  السلطةثمن سفير  :  بيروت 

الل مصطفىالعمل  بتنظي   بناني  للبنانيين".بيرم  المخصصة  بالمهن  العمل  بيان  وأضاف  م  : في 
ي تعديل على  "نستغرب السجال الدائر بين إخوتنا اللبنانيين حول هذا الموضوع، والذي لم يتضمن أ

الل العمل  وزراء  بأن  العلم  مع  االجراء،  المرعي  السابقي بالقانون  إصدار نانيين  تجديد  على  دأبوا  ن 
ت التي  شالقرارات  وهذا  اللبنانية،  األراضي  على  العمل  وكل نظم  داخلي،  لبناني  بإخوتنا  أن  أمل  نا 
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ال معاناة  إنهاء  السياسية،  انتماءتهم  مختلف  على  اللبنانية  لبنان  القيادات  في  الفلسطينيين  الجئين 
ف الثالثة  الفقرة  بتعديل  العمل،  القانون    59المادة    يبمجال  شرط  129من  من  الفلسطيني  واعفاء   ،

 حصول على إجازة عمل". ال
القيادات   دبور  السفير  مذكرا وطالب  اللبنانية،  الداخلية  التجاذبات  من  الفلسطيني  بإخراج  اللبنانية 

الفلسطيني،   الكل  والتي  "بمواقف  عباس،  محمود  الرئيس  ومواقف  الفلسطينية  القيادة  رأسها  وعلى 
وبخد شه متميز  لبناني  بتقدير  مت  التي  الصعبة  السنوات  في  منطقتنا".اصة  بها  الرفض    رت  وأكد 

 . ذا الموقف ثابث فلسطيني باالجماعشكل من أشكال التوطين، وه الفلسطيني المطلق ألي
 9/12/2021، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

 
 اتفاقيات تعاون  9ها بتوقيع ت"الفلسطينية األردنية العليا" تختتم اجتماعا .5

اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون    9واألردن، يوم الخميس،    يةين سطفلال  السلطةوقعت  :  رام هللا
التجاري على   التبادل  لرفع  المجاالت، ضمن مساعيهما  البلدين في مختلف  جاء   نحو خاص.بين 

البلد  بين  المشتركة  العليا  اللجنة  اجتماع  الفلسطيني محمد  ي ذلك في ختام  الوزراء  برئاسة رئيسي  ن، 
 ي بشر الخصاونة.اشتية، واألردن

 9/12/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا(  وكالة األنباء
 

 ا مواطنً  26السلطة تواصل اعتقال  أجهزة ":لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" .6
في تقرير يرصد انتهاكات األجهزة    أفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة

ال يوم  الت األمنية بالضفة،  بأن األجهزة األمنية  للسلطة تواصل اعتقال  خميس،  مواطًنا على    26ابعة 
 خلفية سياسية، بينهم أسرى محررون، وصحفي. 

 9/12/2021، فلسطين أون الين
 

 موعة حقوقية: اعتقاالت السلطة سلوك مكمل العتداءات االحتالل جم .7
أن االعتقاالت السياسية التي    جمال غيث: أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"  /غزة-رام هللا 

فة الغربية المحتلة، سلوك مكمل العتداءات االحتالل اإلسرائيلي  تنفذها أجهزة أمن السلطة في الض
اصلة  قال المحامي في المجموعة ظافر صعايدة، لصحفية "فلسطين": إن مو ومنسجم مع سياسته. و 

خلفية االنتماء السياسي سلوك يتزامن مع  تنفيذ االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية على  لسلطة  ا
لالحتالل. مشابهة  واالحتالل    حملة  السلطة  تنفذها  التي  االعتقاالت  حملة  أن  إلى  صعايدة  وأشار 
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نشطاء   السلطة  تستهدف  تشنها  التي  الحملة  أن  وبّين  ومحررين.  الفصائل    لتنسيق انتاج  من جميع 
تغوله  ال يصب إال في خدمة االحتالل ويزيد من  األمني مع االحتالل، مشدًدا على أن "هذا السلوك  

 .على حقوق شعبنا الفلسطيني"
 10/12/2021، فلسطين أون الين

 

 واجهة الهجمات الفردية اإلسرائيلي يعود ألساليب ميديعوت: الجيش  .8
، إن الجيش اإلسرائيلي  نوت العبرية، يوم الخميسو قالت صحيفة يديعوت أحر   :ترجمة خاصة–رام هللا

، بهدف 2015خدام أساليب مواجهته للهجمات الفردية التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين أول  عاود است
في   الجديدة  الهجمات  األخيرة.مواجهة  الصحيفة،   األسابيع  وبالرغم    وبحسب  المؤسسة  فإنه  أن  من 

بأن هجمات  ما جرى من  تعتبر  ال  التي هاألمنية  األدوات  ذات  تستخدم  لكنها  الفترة،  لتلك  مماثلة   ا 
عام  س الهجمات  تلك  وقف  على  قولها. 2015اعدت  حد  على  الجيش   ،  فإن  للصحيفة،  ووفًقا 

دام الوسائل التكنولوجية من  اتي في الضفة الغربية، وعاد الستخاإلسرائيلي ضاعف من نشاطه العملي
وسرد التقرير العبري عدة أسباب    لعائالت الفلسطينية.اقف الهجمات، إلى جانب محاولة ردع  أجل و 

التشابه بين موجة  تظه الهجمات في 2015ر عدم  تلك األسباب أن  ، والعمليات األخيرة، ومن أول 
بنحو   كانت  العام  األه  30ذاك  وأرقام  الواحد،  الشهر  في  ذلك، جوًما  من  تقترب  ال  األخيرة  سابيع 

 في الميدان” والذي لم ريض عبر شبكات التواصل االجتماعي و حوالثاني يتمثل في ما قيل عنه “الت
ها  يكتسب زخًما كما كان في موجة تلك الهجمات، والسبب الثالث هو أن الهجمات األخيرة لم يصاحب

جماعية شغب  فعالي“أحداث  والرابع  والضفة،  القدس  في  األمني.”  التنسيق  أن    ة  التقرير،  وبين 
نفس  تخدام  يها هم من الشباب، أجبرت الجيش اإلسرائيلي على اسذ الهجمات األخيرة وحقيقة أن منف

وأوضح التقرير، أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية    سنوات.  6األدوات التي قطعت موجة الهجمات قبل  
تراقب ش  للعثور علباتت  االجتماعي  التواصل  نوايا شخصي بكات  إلى  تشير  قد  لتنفيذ ى منشورات  ة 

ًيا، كما  عملية اعتقال شهر   100عملياتها بالضفة وتنفذ ما يقرب من    هجوم، كما أنها ضاعفت من
 اطها في مراقبة “النشطاء المحرضين الرئيسيين”، وتم مصادرة رايات ومواد “تحريضية”. ازداد نش

 9/12/2021، دسالق، القدس
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 ظر ردود القـاهرةمة تنتالمقاو ": األخبار" .9
ى التصعيد جّراء تباطؤ عملية  مة الفلسطينية بالعودة إلو بعد أيام من تهديد المقا:  رجب المدهون -غزة 

الفصائل  إ  تنتظر  القطاع،  تجاه  بوعودهم  المصريين  وإخالف  قطاع غزة،  في  اإلعمار  النتائج  عادة 
إليها   ستفضي  البالتي  يائير  االحتالل،  خارجية  وزير  الفتاح زيارة  عبد  الرئيس  ولقاؤه  للقاهرة،    يد، 

المصري سام ونظيره  مقت  حالسيسي،  الشيء  على  لُيبنى  المصريون، خالل شكري،  وسيسعى    ضاه. 
ال الغضب  وامتصاص  األوضاع،  في حلحلة  يسهم  إسرائيلي  موقف  انتزاع  إلى  المباحثات،  ذي  هذه 

ال لدى  أخيرًا  بصراحة  تنامى  »حماس«  حركة  عنه  وعّبرت  علمته  فصائل،  لما  ووفقًا  ووضوح. 
من المقا  »األخبار«،  فإن  فلسطينية،  ستخو مصادر  ما  على  بناًء  ستّتخذ،  محادثات مة  إليه  لص 

عنه  ال  -السيسي   العدول  أو  الماضي،  األسبوع  أعلنته  الذي  التصعيد  برنامج  باستمرار  قرارًا  بيد، 
ري القاهرة اتصاالت معها أيضًا، افت المصادر أن الفصائل َتتوّقع أن ُتجدراسة خيارات أخرى. وأضو 

 . وّتر المنَتظر على حدود غزةحتواء الموقف، واستدراك التالألّيام المقبلة، في محاولة خالل ا
 10/12/2021، األخبار، بيروت

 
 : جاهزون فورا لتلبية دعوة الرئيس الجزائري قيادي في حماس .10

أبدت موافقتها فوًرا دون تحفظات،    ي في حركة "حماس"، حسن يوسف، أن الحركةأكد القياد :  نابلس
الجزائري عبد اعلى   الرئيس  الفلسطينيلدعوة  للفصائل  تبون  الجزائر.مجيد  ين  ب و   ة، عقد جتماع في 

يوسف، أن "موافقة حماس تؤكد على الموقف األصيل للحركة من الملف الداخلي، وإصرارها على  
االنقسام   الصفحةإنهاء  هاي  إنهاء  شأنه  من  ما  كل  شعبنا".   وتقديم  تاريخ  في  وأوضح:    السوداء 

أن  ذا جيدا"، ورأى  كن ألحد أن يتجاوزها، واآلخرون يدركون هم"حماس جزء أصيل من الشعب، وال ي
ولفت    الحركة "ازدادت قوة وصالبة، وقدرة على المواجهة على مختلف الصعد الميدانية والسياسية".

ي سواء "مطاردة مستهدفة من االحتالل اإلسرائيلباه، إلى أن "حماس" منذ انطالقتها وهي  يوسف االنت 
ستهدافات "تتم على  وأبدى أسفه ألن جزءا من تلك اال االعتقاالت واإلبعادات".و من خالل االغتياالت 

 ة".األمنية التابعة للسلطة، والتي تتصاعد عادة مع اقتراب ذكرى االنطالقة الحرك يد األجهزة
 9/12/2021، قدس برس
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 "إسرائيل"قل النفط اإلماراتي عبر  تجميد اتفاق نغانتس يطالب ب .11
ئيلي بني غانتس  يوم الخميس، أن وزير األمن اإلسراقع صحيفة "هآرتس"،  مو   رذك:  صالح النعامي

ا النفط  انضم إلى عدد من  الذين يعارضون االتفاق الذي ينظم نقل  نفتالي بينت  لوزراء في حكومة 
 اإلماراتي عبر أنبوب "إيالت عسقالن".

مرة، في اجتماع مغلق    نتس عبر عن موقفه هذا أمس األربعاء، وألولرت الصحيفة إلى أن غاشاوأ
تي تدير إنبوب "إيالت عسقالن" إيتسيك ليفي، ومديرها العام  رة الشركة العقده مع رئيس مجلس إدا

 إيرز حلفون. 
 لمشروع".وأضافت أن غانتس يطالب بتجميد االتفاق "حتى تنجز الحكومة تصورا عاما بشأن ا

"هآرتس" األسبوع    وذكرت  مطالبة،  اإلسرائيلية  الحكومة  أبيب  اأن  تل  في  محكمة  بإبالغ  لمقبل، 
ال مصيبموقفها  من  تعنى  نهائي  منظمات  قدمته  التماس  على  ردا  وذلك  اإلمارات،  مع  االتفاق  ر 

 بحماية البيئة ضد االتفاق.
 9/12/2021، العربي الجديد، لندن

 
 ة ُتغضب البيد وشاكيد مستشارة بينيت السياسي .12

عامر أبو  تشك  :عدنان  على  أشهر  ستة  مرور  الحايبعد  اإلسرائيلية  الحكومة  نفتالي  ل  برئاسة  لية، 
زع بعض  بينيت  تخرج  بدأت  مستقبل"،  "يوجد  حزب  زعيم  البيد  يائير  ونائبه  "يمينا"،  حزب  يم 

خلالتسري يحصل  عما  تكشف  التي  مائبات  شمريت  بين  اشتباكات  من  الكواليس  المستشارة  ف  ير 
 ووزير خارجيته.  السياسية لرئيس الحكومة،

أن ر  الوزراء  ئوبرغم  لمستشارته، ال تزايس  الكاملة  ثقته  يمنح  القالقل ما زال  تثير  بدورها  األخيرة  ل 
 التي أحدثتها مع دائرته الضيقة. 

قاء نظرة  "إل  " أن21، كشفت في تقرير ترجمته "عربي12القناة    دفنا ليئيل، خبيرة الشؤون الحزبية في
ي يعطي صورة مختلفة عن سير األمور  مخاطفة وراء كواليس حول ما يجري داخل االئتالف الحكو 

تشهد حالة نفتالي    داخله، حيث  الحكومة  لرئيس  السياسية  المستشارة  مائير  بين شمريت  التوتر  من 
إن العاصفة وصلت  ارجية يائير البيد والداخلية آيليت شاكيد، بل  لبينيت من جهة، وبين وزيري الخ
 صالحياتهم". ئير تعمل على تقليص  ا م كبار موظفيه أن م إلى داخل مكتب بينيت، حيث يزع 

 10/12/2021، "21موقع "عربي 
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 اناالحتالل يجري مناورة ضخمة تحاكي ضربة محتملة إلير  .13
البحر   في  جوية ضخمة  مناورات  إلجراء  يستعد  االحتالل  جيش  بأن  عبرية،  إعالم  وسائل  ذكرت 

 بيض المتوسط تحاكي ضربة عسكرية محتملة إليران. األ
ريخه  األضخم في تاي مناورة هي  األربعاء، أن جيش االحتالل سيجر   سرائيلية،إلوذكرت هيئة البث ا

 خالل الستة أشهر المقبلة، تحاكي هجوما على منشآت نووية إيرانية. 
" ستشارك في 16" و"أف35ذلك "أف وبحسب الهيئة اإلسرائيلية، فإن عشرات الطائرات المقاتلة بما في

 ة تزيد عن ألف كيلومتر. فالمناورة التي تستطيع شن هجوم بمسا
وم فيها المقاتالت اإلسرائيلية بالطيران لمسافات طويلة رة عسكرية تقفيديو لمناو   وأرفقت القناة مقطع

 باستخدام حاملة طائرات. 
منع إيران من التقدم نحو امتالك السالح   وكان رئيس جهاز "الموساد" اإلسرائيلي توعد بالعمل على

 النووي.
"الموس بارنياع:اوقال رئيس  دافيد  نو   د"  تملك سالحا  لن  ا"إيران  في  العاجلويا؛ ال  وال على   لقريب 

المدى البعيد"، مضيفا: "هذا تعهد الموساد الذي سيبذل مع أجهزة األمن األخرى كل جهد مستطاع  
 سرائيل"، بحسب ما أوردته هيئة البث اإلسرائيلي الرسمية "كان".إلحباط هذا التهديد وإبعاده عن إ

في   60لمخصب لدرجة  اليورانيوم ااجة ألحد في  نياع، أنه "من الواضح للجميع، أنه ال حبار   ىورأ
 المئة، وال حاجة آلالف أجهزة الطرد المركزي، إال إذا كان ينوي تصنيع سالح نووي".

 10/12/2021، "21موقع "عربي  
 

 " على فيلم "أميرة"21أهالي أسرى هّربوا نطفا يعلقون لـ"عربي .14
خ وأحمد اقدامة  خا :  صقر  لد  نطفا  هّربوا  فلسطينيين  أسرى  أهالي  أن  أكد  اإلسرائيلية،  السجون  رج 

الحقيقة وبعيد جدا عن الواقع، وما هو إال وسيلة لتشويه نضال األسرى    أميرة" يجافيسناريو فيلم "
بهم، وفق وصفهم. "عربي  والتشكيك  تحدثت معهم  الذين  األهالي  تم عرضه  21ولفت  ما  أن  إلى   ،"

وال يمكن حدوثه بالمطلق، نتيجة  طأ في مصدر النطفة، غير حقيقي  فيلم في ما يتعلق بحدوث خلبا
المعقد   النطف.للتكتيك  تهريب  عملية  أثناء  يتبعونه  أسرى   الذي  على  النطف  تهريب  يقتصر  ولم 

أراضي   في  الفلسطيني  الداخل  أسرى  إلى  ليصل  امتد  إنه  بل  وغزة،  الغربية  هذه 48الضفة  ومن   ،
السيدة  الالحا حالة  األسرى ت  قدامى  أحد  زوجة  أحمد،  سالمة  منذ    سناء  والمعتقل  الفلسطينيين 
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الم القرن  والثقافية  ثمانينيات  الفنية  الرسالة  استيائها من طبيعة  "عبرت عن  والتي  دقة،  وليد  اضي، 
 التي يريد الفيلم أن يمررها".

سرائيلي، أكدت أن "العملية تتم بدقة وحول إمكانية الخطأ في تهريب نطفة الزوج من داخل السجن اإل
أميرة" واقعا في يوم من األيام،  مكن أن تكون الحبكة الروائية المريضة في فيلم "شديدة، ومن غير الم
 فهذا أمر مستحيل".

المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى، تامر الزعانين، خالل   أوضحبدوره  
أليدي األهل  أ في عملية تهريب النطفة صفر، حيث يتم تهريبها  سبة الخطن"، أن "21حديثه لـ"عربي

ثم يتم إرسالها إلى المختبر سواء في الضفة أو غزة، ليتم بعدها   مباشرة أو ألناس موثوقين بشكل تام،
( اختبار  عبر  السجن  DNAفحصها  داخل  عيان  شهود  بوجود  ذلك  كل  يتم  وبالطبع  للتأكيد،   )
نه تم تسليمها،  اك شاهدان أو ثالثة في داخل السجن عند التسليم يؤكدون أنوخارجه، حيث يكون ه

 أنهم استلموها".  وكذلك شهود من قبل األهل يؤكدون 
 9/12/2021، 21عربيموقع 

 
 شن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة ي االحتالل .15

طالت  رام هللا الغربية  الضفة  في  واسعة  اعتقاالت  حملة  إسرائيل  شنت  مناطق    من  افلسطيني  32: 
فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال شرقي    5رائيلي  واعتقل الجيش اإلس  .مختلفة، بما في ذلك القدس

و المحتلة  و  9القدس  المدينة،  الخليل، وشخصا آخر من  العروب شمال  من    7أشخاص من مخيم 
الضفة، و و  5نابلس شمال  الضفة،  لحم وسط  بيت  من  2من  طق امن طولكرم شمااًل، وآخرين من 

 مختلفة. 
 10/12/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 ى ممتلكات المقدسيين في حي "الشيخ جراح" بالقدسعتدون علمستوطنون ي .16

المحتلة ممتلكات  :  القدس  الماضية،  الليلة  من  متأخرة  ساعة  في  المستوطنين،  عشرات  هاجم 
المحتلة. القدس  بمدينة  جراح"  "الشيخ  حي  في  "معلوما  المقدسيين  مركز  حلوة"    ت وذكر  وادي 

ا)المتخ عشرات  أن  المحتلة(،  القدس  بشؤون  خمس لمستوطني صص  زجاج  حطموا  المسلحين  ن 
الغربي. جراح  الشيخ  مدخل  عند  الطبي"  الحياة  "مركز  من  بالقرب  الحي،  في  وأظهرت    مركبات 

لممتلكات   به  تسببوا  الذي  الدمار  وحجم  المستوطنين،  اعتداءات  المركز،  نشرها  وصور  تسجيالت 
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ارسال ثالثة عناصر للمكان، اكتفت ب  وأشار المركز، إلى أن شرطة االحتالل اإلسرائيلي،  دسيين. قالم
 دون اعتقال أو محاسبة أي من المستوطنين.

 9/12/2021، قدس برس
 

 موظفو "األونروا" في لبنان يرفضون استقبال المفوض العام للوكالة .17
كرّيم-بيروت  لوك:  مازن  العام  المفّوض  زيارة  الزاريني" اأثارت  "فيليب  "األونروا"  برج  لة  مخيم  إلى   ،
رفضوا  في    البراجنة الذين  "األونروا"  موظفي  قبل  من  غاضبة  فعل  ردود  بيروت  اللبنانية  العاصمة 

وأوضح رئيس "اللجنة القطاعية" التحاد معلمي وكالة الغوث   استقباله في عيادات المخيم ومدارسها.
لبنان، فتح شريف، أن عّمال الصحّ  إلى عيادة  في  الدخول  الوكالة، منعوا الزيريني من  ة وموظفي 

المخيم.  مخيم داخل  له  جولة  خالل  البراجنة،  موظفي    براج  أن  إلى  برس"،  لـ"قدس  شريف  وأشار 
اإلجازة  "فرض  مثل:  مبرر"،  دون  إجراءات ضدهم  "التخاذها  الوكالة،  إدارة  من  غاضبون  "األنروا" 

إع وتأجيل  راتب،  بدون  ووقف ااالستثنائية  المقبل،  آذار/مارس  حتى  للراتب  السنوية  الزيادة  دة 
 يينات في الوكالة.التع

"الهيئة   لبنان، علي هويدي، إن   302وقال مدير عام  الفلسطينيين" في  الالجئين  للدفاع عن حقوق 
نداء  "إطالق  يتم  أن  هويدي  وأِمل  له"،  المرافق  والوفد  العام  للمفوض  وصلت  المحتجين  "رسالة 

 ة". غاثة الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينيإلالطوارئ 
 9/12/2021، قدس برس

 

 من ترشيحات األوسكار  "أميرة"األردن يسحب فيلم  .18
اله  عمان: من  قررت  »أميرة«  فيلم  ترشيح  سحب  )الخميس(،  يوم  لألفالم،  األردنية  الملكية  يئة 

والمخص دولي«  فيلم  أفضل  »أوسكار  جائزة  على  الواليات  صالمنافسة  خارج  الُمنَتجة  لألفالم  ة 
ية األردنية لألفالم في بيان: »نقّدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن بأنه ال يمّس  يئة الملكوقالت اله  المتحدة.

أي شكل من األشكال بالقضية الفلسطينية وال بقضية األسرى، بل على العكس فإنه يسلط الضوء ب
ت أعضاء لجنة االختيار المستقلة التي تم تشكيلها واختار   يعلى محنتهم ومقاومتهم... وكان هذا رأ

ه الفيلم  وأضافت: »لكن في ظل الجدل الكبير الذي أثار   الفيلم من بين أفالم أخرى ليمثل المملكة«.
وعائالتهم،   األسرى  لمشاعر  واحترامًا  الفلسطينية،  بالقضية  يمس  بأنه  البعض  طرف  من  وتفسيره 

 وسكار«.م العدول عن تقديم )أميرة( لتمثيل األردن في جوائز األقررت الهيئة الملكية لألفال
 12/2021/ 9، بيروت، األوسطالشرق 
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 فلسطينيين في االقتصاد الرسمي دمج البشأن  توضيح من مكتب وزير العمل .19
للقرار بدمج  هاتخذ الذي    توضيحًا  بيرم،  مصطفى  اللبناني،  العمل  االقتصاد    وزير  في  الفلسطينيين 

أفا بي  د الرسمي،  مصطفى  العمل  لوزير  اإلعالمي  كانالمكتب  "ما  بأن  في    رم،  ومحظورًا  ممنوعًا 
ما زال   وغيرها،  النقابية  واألنظمة  والمراسيم  به  القوانين  ما سمح  وأن  حاله.  باق على  وهو  ممنوعًا 

القوانين ومن صالحيات الوزير   الفلسطينية فقط، وضمن ما تتيحه  الوزير هو توسعة لنسبة العمالة 
حصرًا، وبالتالي فإن كل ما أشيع خالف ذلك هو محض افتراء وتسرع وقلة مهنية باعتبار عدم قراءة  

ي أن "الوزير يربأ بمن يعترضون، بأن يتسرعوا بعيدًا عن  وأضاف بيان المكتب اإلعالم   القرار بدقة".
التفاصيل ستكون غدًا   االستيضاح واالستفسار قبل إطالق االتهامات جزافًا". وأفاد المكتب بأن كل 

 الجمعة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، في مؤتمر صحفي في وزارة العمل". 
 9/12/2021قدس برس، 

 

 طين مقّنع باسيل: قرار وزير العمل تو  .20
الموسوي  بيرم، :  هيثم  العمل، مصطفى  وزير  قرار  باسيل  القوي« جبران  »لبنان  تكّتل  رئيس  شجب 

القيد بممارسة »عشرات المهن المحصورة باللبنانّيين«. للفلسطينّيين ومكتومي  ورأى باسيل،    السماح 
لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقّنع القرار »مخالف  ودعا   ومرفوض«.  عبر »تويتر« أّن هذا 
وشّدد على أّنه ال   »النقابات إلى كسر القرار أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانّيين لعدم االلتزام به«.

 يمكن تمرير »هيك قصة«، و»ما رح نسمح بتشليح اللبنانّيين وظائفهم بهالظروف«.
 9/12/2021يروت، ب، األخبار

 
 يدعمه  "اكياالشتر "يهاجم قرار وزير العمل... و "الكتائب" .21

بعدما تسبب قرار وزير العمل مصطفى بيرم حول السماح للفلسطينيين بمزاولة بعض  :  هيثم الموسوي 
جبران   النائب  الحّر،  الوطنّي  التيار  رئيس  ابتدأها  حملة  انطالق  في  باللبنانيين،  المحصورة  المهن 

 بعض األحزاب والشخصيات. باسيل، توالت ردود األفعال من قبل 
الحز  رفض  إطار إذ  في  »يأتي  الوزير  قرار  بأن  بياٍن  في  مذّكرًا  الحملة،  االشتراكي  التقّدمي  ب 

كان   التي  اللبنانية  القوانين  من  وجملة  العمل  قانون  مع  يتعارض  ال  بما  له  المعطاة  الصالحيات 
لالجئين الفلسطينيين هو التزام  ولفت إلى أن »تحسين الواقع المعيشي    للحزب شرف اقتراح بعضها«.

هذه  لطال مع  »التعاطي  إلى  داعيًا  المتعاقبة«،  الحكومات  به  ووعدت  الوزارية  البيانات  تضمنته  ما 
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من   الكثير  في  هناك حاجة  أيضًا حيث  االقتصادية  الزاوية  ومن  اإلنساني  الحق  من زاوية  المسألة 
 القطاعات إلى اليد العاملة«. 
ر بيرم »بمثابة ضربة للبنانيين، إذ  ائب بالحملة على الوزير، فاعتبر قرامن جهته، شارك حزب الكت

لقمة   على  بمزاحمتهم  اللبنانيين  لغير  السماح  عبر  رزق  مصدر  بإيجاد  فرصهم  في ضرب  يساهم 
كما اعتبر أّن »فتح الباب لالجئين في لبنان لممارسة عشرات المهن هو اعتداء على حق    عيشهم«.

وترسيٌخ   اللبناللبنانيين،  فيما  لبنان  في  الدائم  الطريق لوجودهم  قطع  في  وسيساهم  يهاجرون،  انيون 
 على من بقي في بلده في إيجاد فرصة في أعمال كانت حتى اليوم محفوظة لهم بالقانون«. 

 9/12/2021، بيروت، األخبار
 

 " إسرائيل"توقيع مذكرة تفاهم في أبو ظبي لتعزيز اتفاقيات التطبيع مع  .22
تفاهم مع مبادرة "شراكة" اإلماراتية تهدف إلى تعزيز أعلن معهد السالم التفاقيات أبراهام توقيع مذكرة  

األميركي  االتفاقيات المبرمة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس  
في بيان له إن االتفاقية تهدف إلى التعاون  -الذي أسسه كوشنر -وقال المعهد  السابق دونالد ترامب.

القتصادية والثقافية بين الدول التي طّبعت مع إسرائيل، ومتابعة سبل البناء  المتبادل وتعزيز الروابط ا
المعاهدة. هذه  لمعهد   على  التنفيذي  المدير  التفاهم  مذكرة  روبرت    ووقع  أبراهام،  التفاقيات  السالم 

غرينواي، مع مؤسسي مبادرة "شراكة"، اإلسرائيلي أميت درعي، واإلماراتي ماجد السراح، باإلضافة  
 كوشنر.إلى 

 9/12/2021الجزيرة.نت، 
 

 اإلماراتية  "مبادلة للبترول"% من حقل غاز تمار إلى 22اإلسرائيلية تؤكد بيع  "ديليك" .23
أكدت شركة ديليك اإلسرائيلية للغاز الطبيعي، يوم الخميس، بيع حصتها البالغة  د ب أ:    -تل أبيب 

لل22 إلى شركة مبادلة  الغاز اإلسرائيلي تمار    1.1بترول اإلماراتية مقابل حوالي  % من أسهم حقل 
جاء نقل األسهم إلى الشركة الموجود مقرها في أبوظبي بعد توقيع اتفاق بين الجانبين    مليار دوالر.

الماضي.  في بأنها    أيلول/سبتمبر  الصفقة  ديليك،  لشركة  اإلداري  المدير  آبو،  يوسي  ووصف 
اإل بين  توقيعها  يتم  تجارية  أكبر صفقة  وأنها  توقيع  “تاريخية”  منذ  وإسرائيل  المتحدة  العربية  مارات 

مار  كما أكد متحدث باسم ديليك أن الصفقة تمثل أكبر استث  .2020اتفاق التطبيع في أيلول/سبتمبر  
 عربي في إسرائيل حتى اآلن، مشيرا أن االتفاق له أهمية جيواستراتيجية كبيرة.

 9/12/2021، القدس العربي، لندن
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 " إسرائيلـ"تخب اإلماراتي في بطولة ودية باإلعالن عن مشاركة المن .24
الشباب تحت   منتخب  القدم عن مشاركة  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  الدولية   18أعلن  البطولة  عاما في 

بيان    ديسمبر/كانون األول الجاري.  17و  12الودية بإسرائيل، والتي تقام في الفترة ما بين   وبحسب 
يا وألمانيا،  ي البطولة، التي تضم منتخبات إسرائيل وروسنشره االتحاد عبر موقعه، فإن المشاركة ف

  17تأتي "تفعيال التفاقية التفاهم الموقعة بين االتحادين اإلماراتي واإلسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم  
وأثار اإلعالن غضًبا عبر منصات التواصل، واستنكر النشطاء خطوة   ".2020ديسمبر/كانون األول  
 ات وإسرائيل. التي تأتي ضمن التطبيع المعلن بين اإلمار  المشاركة في البطولة

 9/12/2021الجزيرة.نت، 
 

 ة أسلحة إيران في سوري% من 75تدمير بنجحت  "إسرائيل": " العبري واال" .25
نقل موقع »واال« اإلسرائيلي عن مسؤولين في تل أبيب قولهم إن »إسرائيل نجحت    لندن:  -تل أبيب  

سلحة اإليرانية في سوريا وحققت أقصى درجات الردع ضد القوات  في المائة من األ  75في تدمير  
وبحسب المسؤولين، فإن »األسلحة المدمرة كانت موجهة    اإليرانية في سوريا وضد النظام السوري«.

بعض   وأن  اللبناني  هللا  وحزب  السورية  األراضي  على  إيرانية  ومجموعات  إليران  موالية  لميليشيات 
ف األسلح المدمرة صنعت  غير ضروري  ة  وبعضها  وبحرًا،  وجوًا  برًا  إلى سوريا  تهريبها  وتم  إيران  ي 

نفسها«. السورية  األراضي  األضرار   على  تشمل  اإلسرائيلي  للجيش  المنسوبة  الهجمات  أن  وذكرت 
التي لحقت بالطائرات من دون طيار بمختلف أنواعها، والصواريخ، ومكونات أنظمة الدفاع الجوي، 

 تاج األسلحة وغيره.بنية التحتية إلنوال
 10/12/2021، لندن، الشرق األوسط

 

 أهمية التوصل لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وفقًا لحل الدولتين: السعودية وقطر .26
دعمهما لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط، وأهمية   ،في بيان  أكدت السعودية وقطر:  الدوحة

الفلسطيني اإلسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ية شاملة للنزاع  التوصل إلى تسو 
العربية. السالم  ومبادرة  الصلة،  العهد   ذات  ولي  زيارة  ختام  في  مشترك صدر  بيان  في  ذلك  جاء 

 السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى قطر ولقائه تميم بن حمد آل ثاني. 
 9/12/2021، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
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 "الجمعية العامة" تعتمد خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة  .27
متعلقة قرارات  المتحدة، خمسة  لألمم  العامة  الجمعية  بأغلبية ساحقة،    اعتمدت  الفلسطينية  بالقضية 

دعم روا، حيث حاز على  وعلى رأسها القرار المعني بالدعم لالجئي فلسطين، والذي يشمل والية االون
التصويت    164 عن  وامتنعت  فقط  اسرائيل  ضده  صوتت  حين  في  الواليات    10دولة  ومنها  دول 

 المتحدة.
غوث  وكالة  بعمليات  المعني  الثاني  القرار  على    وحصل  »األونروا«  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 

واعتراض    162أغلبية   و   5دولة،  ماكرونيزيا،  وإسرائيل،  )كندا،  والدول  المارشال،  واليات جزر 
 دول )زامبيان اورغواي، غواتيماال، أستراليا، الكاميرون، رواندا(. 6المتحدة(، وامتناع 

ئين الفلسطينيين واإليرادات اآلتية منها على تأييد  فيما حصل القرار الثالث الخاص بممتلكات الالج
  8لمتحدة( وامتناع  اورو، والواليات ادول )كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، ون  5دولة واعتراض    159

الفلسطينية   األرض  في  اإلسرائيلية  بالمستوطنات  الخاص  الرابع  القرار  فيما حصل  التصويت،  عن 
دول    7دولة واعتراض    146ة، والجوالن السوري المحتل، على تأييد  المحتلة، بما فيها القدس الشرقي

دولة   20شال، ماكيونيزيا، والواليات المتحدة( وامتناع  )كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، ليبيريا، وجزر المار 
 عن التصويت. 

التي    أما القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية
العرب في األراضي المحتلة، فحصل على تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان  

 دولة عن التصويت. 73دولة، وامتناع  18اعتراض دولة، و  80تأييد 
 10/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تبحثان بواعث القلق إزاء إيران  "إسرائيل"البنتاغون: الواليات المتحدة و .28

ئيلي  البنتاغون( إن مسؤولين سيبحثون مع وزير الدفاع اإلسراقالت وزارة الدفاع األميركية ):  واشنطن
الزائر بيني غانتس، في وقت الحق من اليوم الخميس، في بواعث القلق المشتركة إزاء إيران، وفقا  

لألنباء. »رويترز«  ع   لوكالة  تحدث  لـ»رويترز«  تقرير  على  التعليق  عن  أحجمت  الوزارة  ن  لكن 
 بات عسكرية تركز على إيران. مناقشات حول إمكان إجراء تدري

لـ»رويتر  تقرير حصري  يبحث  وكان  أن  توقعه  أميركي كبير  األربعاء عن مسؤول  نقل أمس  قد  ز« 
التحضير   تدريبات عسكرية محتملة من شأنها  المتحدة وإسرائيل في إجراء  الواليات  الدفاع في  قادة 
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فقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء  لمنشآت النووية اإليرانية إذا أخألسوأ سيناريو ممكن لتدمير ا
 البلدين. 
متحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحافية: »أعلم أن هناك اهتماما بتقرير معين  وقال ال

نظرائنا   مع  روتيني  بشكل  تدريبات  نجري  نحن  لكم:  سأقوله  ما  »كل  وأضاف:  لرويترز«. 
 عنه أو أشير إليه أو أتكهن به«. وليس لدي اليوم ما أعلنه أو أتحدث اإلسرائيليين، 

 9/12/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 بولندا تتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد السفارة اإلسرائيلية  .29
التي   األزمة  خلفية  على  وبولندا  االحتالل  دولة  بين  األخيرة  األسابيع  في  الهادئة  االتصاالت  رغم 

مطالبات العقارية للناجين من المحرقة النازية نشبت بينهما بسبب قانون البرلمان البولندي الخاص بال
أليام الماضية، ومن  ب العالمية الثانية، لكن رياح أزمة جديدة بينهما أثيرت من جديد في ا في الحر 

آثارها المباشرة إصدار وزارة الخارجية البولندية قرارا بتقييد االتصال والتعاون مع السفارة اإلسرائيلية  
د بشأن خطئه الفادح  نتقادات إسرائيلية حادة إلى وزير الخارجية يائير البيفي وارسو، فيما وجهت ا 

 في إدارة العالقة. 
"عربي ترجمته  تقرير  ذكر في  يديعوت أحرونوت،  السياسي لصحيفة  المراسل  آيخنر  " أن  21إيتمار 

اإلسرائ  اإلعالن  دون  تمت  ألنها  إليها  اإلسرائيلي  السفير  عودة  من  أعربت عن غضبها  يلي  "بولندا 
" إسرائيل عن السفير البولندي في تل أبيب مارك على خلفية اندالع األزمة "أعلنت عنها رسميا، ألنه  

 ماغيروفسكي". 
وأضاف أن "وارسو غاضبة من التصريحات اإلسرائيلية المسيئة ضدها، ومن أجل إظهار احتجاجهم  

ارسو، ع كبار المسؤولين في و أصدر البولنديون توجيها يمنع السفير اإلسرائيلي من عقد اجتماعات م
ا وزارة  وجهت  لذلك،  بأي  إضافة  بإبالغها  الحكومية  الوزارات  لجميع  تعليمات  البولندية  لخارجية 

اتصاالت تود إجراءها مسبقا مع السفارة اإلسرائيلية، وصوال إلى االمتناع عن مثل هذه اللقاءات دون 
 توصية صريحة منها".  

البولن المسؤولين  أن  الواضح  نظرائهمن  من  غاضبون  "غيديين  سلوكهم  بسبب  اإلسرائيليين  ر  م 
الدبلوماسي" في إدارة هذه األزمة، ومفادها أنه في ظل عدم وجود سفير بولندي في تل أبيب، فإن  

 السفير اإلسرائيلي في وارسو لن يتمكن من عقد اجتماعات رفيعة المستوى هناك. 
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البولند  الخارجية  وزارة  أصدرت  ذاته،  الوقت  لألكاديميةفي  تعليمات  ومؤسسات   ية  للعلوم  الوطنية 
ية أخرى بإبالغها مسبقا بأي اتصاالت هاتفية يجرونها مع السفارة اإلسرائيلية في بولندا، وأي أكاديم

مؤسسات بحثية إسرائيلية، وهو توجيه غير عادي لم تصدره وزارة الخارجية البولندية من قبل، مما  
 بينهما.  يعني أننا أمام أزمة متفاقمة  

 9/12/2021، "21موقع "عربي  
 

 لي يتجدد في ذكرى انتفاضة الحجارة الفشل اإلسرائي .30
 د. عدنان أبو عامر 

الـ السنوية  الذكرى  الفلسطينيون  يحيي  الى    34فيما  مهمة  اإلشارة  تبدو  الحجارة،  انتفاضة  الندالع 
الحدي القبضة  بإشهار  الفور  على  تمثل  وقد  تجاهها،  اإلسرائيلي  الفلسطينيين،  السلوك  وجه  في  دية 

إنه هس يقال عنه  أقل ما  يقودها شباب، وتدعمها كل  وكان  انتفاضة جماهيرية  تيري، بعد أن رأوها 
ية بتأجيج لهيبها، بعد أن تسببت المهانة التي وّلدها استمرار الجماهير، وساهمت التنظيمات السياس

للتعامل معه، والوضع االقتصادي   االحتالل، ومصادرة األراضي، وضغطه المستمر إلجبار الناس
 لسطينيين، مما تسبب بغياب األمل في أي حّل سياسي. الذي عاشه غالبية الف

ائيلية، السّيما العسكرية، وفاجأتهم قوتها وشموليتها  لقد باغت اندالع انتفاضة الحجارة األوساط اإلسر 
ع  عشرين  خالل  استطاع  االحتالل  أن  اعتقدت  التي  وهي  الضفة  واستمراريتها،  من  يجعل  أن  اًما 

و  به،  ملحقة  غزة  وقطاع  أن  الغربية  بباله  يخطر  ولم  أهلهما،  من  العظمى  الغالبية  تحييد  في  نجح 
 العسكرية المطبقة عليهم بانتفاضة شعبية عارمة.  سكان المناطق سيجرؤون على تحدي سلطته

حدٍّ   على  والعسكرية  السياسية  اإلسرائيلية  القيادة  االرتباك  أصاب  تحديد لقد  تستطع  لم  ألنها  سواء، 
هي حرب؟ وإذا كانت كذلك، كيف يمكن التعامل معها، وبأي وسائل؟    طبيعة االنتفاضة بدقة: هل 

  لها؟ أم هي نزاع طويل، وإلى متى سيستمر؟ وإذا كانت تمرًدا، كيف يمكن وضع حدٍّ 
بق جديدة  حرب  هي  الحجارة  انتفاضة  أن  على  والجيش  الحكومة  في  اتفاق  ساد  مختلفة،  كما  واعد 

، بل أراد معظمهم رؤيتها، وكأن باإلمكان القضاء عليها  ورفض معظم الوزراء اعتبارها نزاًعا طويال
النتفاضة هي حرب في كل شيء، وهي أسوأ وأصعب  دفعة واحدة بحلٍّ عسكري، وثمة من رأى أن ا

 ة من "بيتنا". من جميع الحروب التي مرت بها "إسرائيل"، ألنها حرب متواصلة وطويلة، وقريب
ا األمنية  القيادة  بقيت  فقد  وأعماها جمودها  رغم كل لك،  اإلسرائيلية غارقة في غطرستها،  لعسكرية 

نفجارها، ولم تستطع رؤية الظواهر الجديدة في الحركة الفكري وعنصريتها عن فهم االنتفاضة لحظة ا 
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ع عن  مجردة  موضوعية  بصورة  تقرأها  ولم  هي،  كما  الفلسطينية  واكتفت  الشعبية  المحتل،  نجهية 
  ألحداث تعودت عليها لسنوات طويلة.بالتعامل معها باعتبارها تكراراً 

السيطرة على االنتفاضة بسهولة خالل  بل إن أركان القيادة العسكرية اإلسرائيلية ظنوا أن بإمكانهم  
م للقيادة السياسية،  أيام معدودة باألساليب والوسائل القديمة، هكذا كانوا مقتنعين، وهكذا كانت تقاريره 

ة بعض مستشاريه بقطع زيارته لواشنطن والعودة إلى تل أبيب  وبسببها رفض "رابين" األخذ بنصيح
ات عنجهية من واشنطن قال فيها: بعد أيام سأعود لمعالجة الموقف، وشجعته على إطالق تصريح 

لكنها استمرت سنوات   إلى تل أبيب، وعندها ستنتهي حركة "الشغب" الجارية في المناطق المحتلة،
 حتالل االستخبارية، وتوقعاته األمنية! طويلة، معلنة فشل كل تقديرات اال

 9/12/2021فلسطين أون الين، 
 

 جب قوله عباس في ضيافة سعيد.. ما ال ي .31
 أنور الغربي 
رئيس   عباس  محمود  السيد  حديث  من  الفلسطينية  الوطنية  الفصائل  موقف  سيكون  كيف  ندري  ال 

 خلي. طينية وتدخله غير الودي وغير المقبول في شأن تونسي داالسلطة الفلس
شأنه   فهذا  الكبرى  فلسطين  بقالدة  تونس  في  الحالي  البالد  رئيس  قيس سعيد  السيد  الرجل  يقلد  أن 

قرار ال يعنينا، وهو حر في قالدته يضعها على رقبة من يشاء، وال تهمنا مطلقا معاييره في ذلك،  و 
م من الشعب بتلك العبارات يعتبر تطاوال غير مقبول وإهانة لجزء مهولكن حديث عباس عن سعيد  

من   جزءا  نفسه  عباس  محمود  يكون  أن  وقبل  السنين،  عشرات  منذ  فلسطين  يدعم  الذي  التونسي 
 مشهد الفلسطيني سواء النضالي الميداني أو السياسي.ال

ة مؤسساته التي انقلب عليها  إن الشعب التونسي يكافح اليوم من أجل استعادة حريته وكرامته وإعاد 
وك سعيد  قيس  السيد  المجتمع  تعسفيا  وجمعيات  الوطنية  والمنظمات  لألحزاب  الداخلية  المواقف  ل 

بطالن هذا االنقالب وتطالب بالتراجع عن إجراءاته وعودة عمل  المدني وحتى المنتظم الدولي تقر ب
 لدولي.مؤسسات الدولة وهو ما يبرر عزلة تونس اليوم على المستوى ا

فلسطي  لدعم  قيس سعيد  أدوار  يثمن محمود عباس  من  أن  يعرف  هو  ومن حقه وربما  رأيه  فهذا  ن 
أ  نعلمها، ولكن  الرجل ال  تاريخ  أنه  خالل شبكة عالقاته أمورا عن  ن يتحدث عن قيس سعيد على 

هذا  رجل المرحلة  وأنه قائد على المستويات العربية والدولية فال ندري كيف توصل السيد عباس ل
 العربية والمنتظم الدولي!التقدير ومن خوله للحديث باسم التونسيين والشعوب 
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ويكرر عبارة الحكيمة"  "القيادة  توصيف  السيد محمود عباس  يستعمل  للتشديد   مرة أخرى  لها"  "أنتم 
وهذه المرة لوصف مسار وأداء قيس سعيد، فال ندري هل أن السيد محمود عباس يرى في كل من 

لغوي أم اللغو الذي ال يليق برجل  ة القائد الحكيم والملهم أو كان هذا من باب القصور اليلتقيهم صف
أن ينطق بأوصاف ربما  من المفترض أنه يتحدث باسم قضية عادلة ومن المفترض أن يفكر قبل  

 تؤذي آخرين. 
وأ تونس  الفلسطينية في  السفارة  بناية  إنجاز  الفضل في  له  بمن كان  يذّكر  أن  أتمنى  يثمن  كنت  ن 

ط من شهداء فلسطين على أرض تونس وبشهداء أدوار التونسيين لدعم فلسطين، وأن يذكر بمن سق
 يد بين صالحين وشياطين. تونس على أرض فلسطين ال أن يقسم التونسيين بمقياس قيس سع

وددت لو أن الرئيس عباس كان في مستوى الرجل المجمع الذي يدافع عن قضية عادلة يجمع عليها  
لسفارة الفلسطينية في تونس وأن ال يستثمر  نسيون ويذكر بعقالنية وهدوء بتاريخ تشييد وبناء مقر االتو 

 في سياسات باطلة وال أفق لها.
البوصلة والتطاول على   انحراف  فيها من  كنت كتبت منذ مدة رسالة "لإلخوة في فلسطين" وحذرت 

ة والفساد وهو ما من شأنه بث الفرقة في حرية اآلخرين عبر دعم أنظمة االستبداد والعبث والشعبوي
 طينية.  الخاصرة الفلس

بأننا نقدر ظروفكم في عدم إجراء انتخابات للحصول على  الشرعية الشعبية والمؤسساتية    قلنا مرارا 
أن   ولكن  منه،  الشرعية  وأخذ  للشعب  الرجوع  في  راقيا  مثاال  جميعا  إلعطائنا  السباقين  كنتم  وأنتم 

حرير فلسطين فهذا عباس اليوم على الشعب الذي خرج ليرفع شعار الحرية وت  يتطاول السيد محمود 
 هو العبث وضياع البوصلة. 

المحط عديد  في  جانبكم  إلى  وأهلها،  كنا  غزة  بحق  المتكرر  العدوان  تجريم  إلى  المسعى  ومنها  ات 
واستبشرن والجوي  والبحري  البري  الحصار  رفع  على  إمكانيات  من  لدينا  توفر  بما  خيرا  وعملنا  ا 

مات الدولية وشجعناكم على المضي قدما بحصول فلسطين على صفة العضوية في عدد من المنظ
 ل.في نهج ربح المواقع ومحاصرة االحتال

المسؤولين   الكفيلة بمالحقة  السبل  النظر في  يسهل عليكم  اتفاقية روما  إلى  انضمامكم  إن  لكم  قلنا 
الشعب  بحق  المرتكبة  الجرائم  عن  الجهد   اإلسرائيليين  بمضاعفة  للمطالبة  معكم  وكنا  الفلسطيني. 

والقانونية والسيالقانو  القضائية  المستويات  الشعبي على  ليترجم اإلنجاز  اسية ودعوناكم  ني والحقوقي 
المصارحة والمصالحة  تحقيق  إلى  الديمقراطية والشرعية  المؤسسات  أكثر من مناسبة وفي ظل  في 

ولكنكم   المشترك،  الفلسطيني  وبعدما ضيعتم  والبناء  بكثير..  ذلك  بأقل من  اليوم  ت سنوا  8ترضون 
 وة بالبعض منكم. كاملة من الوقت وبعدما سار الكثير من الذين كانوا معكم في مسار التطبيع أس
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نعم يجب معاضدة كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإشراك كافة المؤسسات 
بالقضي الصلة  ذات  باالدولية  ومسنودة  وعادلة  قضية شرعية  باعتبارها  الفلسطينية  الدولية ة  لشرعية 
 والقانون الدولي اإلنساني.  

سنة وإني أثمن أي جهد لدعم فلسطين    40طيني منذ ما يزيد عن  أنا أحد الذين يدعمون الحق الفلس
حقوا بالركب من أي كان سواء الذين عرفوا بدعمهم المعروف على مدى السنين الطوال أو الذين الت

 مؤخرا، دون أن يشمل ذلك من انقلبوا على 
 إرادة الشعوب وقتلوا أبناءهم تمسكا بالحكم.  

ثل جزءا من الشعب الفلسطيني في الضفة واألولوية بالتأكيد  نحن ندرك أن السيد محمود عباس يم
لة وليس هي إلجراء انتخابات في األراضي الفلسطينية ومواصلة الكفاح للحصول على الحقوق كام

 االتهم. التطاول على الحقوق التي اكتسبها اآلخرون بنض 
 9/12/2021، "21موقع "عربي 

 
 لم التاريخي"أمالك الغائبين": حان الوقت لتصحيح الظ .32

 ميراف ارلوزوروف
مثل مشكالت كثيرة في إسرائيل، أيضًا هذه المشكلة ولدت جراء األمور التي قمنا بكنسها ووضعها  

هي المواطنون العرب    ، واآلن هي تنفجر في وجهنا. هذه المرة القضية1948عام  تحت البساط في ال
 بقوا مواطنين إسرائيليين. الذين فقدوا أمالكهم في »حرب االستقالل«، لكنهم 

كان من السهل جدًا فقدان االمالك في حينه. حددت الدولة موعدًا لإلحصاء، ومن لم يكن موجودًا 
في الناصرة    مالكه ُأخذت منه. كان يكفي أن العائلة مكثت مدة أسبوعفي بيته في ذاك اليوم فان ا

ولة بالسكن في ذاك البيت، لكن بمكانة  من أجل أن تفقد بيتها في يافا. وعند عودتها سمحت لها الد 
 مستأجر محمّي )تدفع إيجارًا رمزيًا( وليس كصاحبة بيت.

الخوة هرب الى لبنان ونصيبه في البيت كانت هناك ايضا حاالت لعائالت تم تقسيم بيوتها. احد ا
م الغائبين  بل اهتمت الدولة احيانا وقامت ببناء جدار داخلي في البيت يفصل بين قسصادرته الدولة، 

الغائبين، تم ارسالهم لتدبر    –وقسم العائلة التي بقيت في إسرائيل. جزء من المهجرين، الحاضرين  
ة، وسمحت الدولة لجزء آخر بالسكن في امالك الغائبين. امورهم في القرى العربية التي بقيت قائم

لرملة واللد وحيفا بعد هرب المعنى هو عشرات آالف البيوت والشقق التي بقيت فارغة في يافا وعكا وا
 أصحابها العرب منها. 
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إسرائيل، بشكل متعمد، لم تقم بمصادرة هذه البيوت. خشيت الدولة من أن تظهر كمن تقوم بمصادرة  
منع ذلك. ولكن ايضا ألنه في تلك  تم تركها في الحرب، ايضا بسبب القانون الدولي الذي ي  امالك

م  الناجين  من  الكثير  هناك  كان  في  السنين  تركوها  التي  امالكهم  استعادة  حاولوا  الذين  الكارثة  ن 
وير، اوروبا. بدال من المصادرة تم االعالن عن هذه البيوت كأمالك غائبين، وتم نقلها لسلطة التط

دو أن يحافظ على هذه االمالك لصالح اصحابها  وهي هيئة مثل القيم العام الذي كان يمكنه كما يب
 لسالم.الفلسطينيين الى أن يحل ا

الواقع   في  لكنها  الفلسطينية عنها،  االمالك  بابعاد  قامت  الحقيقة  في  الدولة  يحدث.  لم  بالطبع  هذا 
االر  التطوير.  سلطة  عن طريق  بمصادرتها  خمسة  قامت  )تقريبا  الفور  على  مصادرتها  تمت  اضي 

دونم إسرائيل في حدود  ماليين  التطوي1949، ربع مساحة  أيدي سلطة  البيوت في  بقيت  ر. وفي  (. 
بيت منها    1700آالف بيت مثل هذه البيوت،    4الثمانينيات بدؤوا في بيعها رويدًا رويدًا. بقي تقريبًا  

 في يافا. 
هي لم تمنح العرب للسكن في البيوت المتروكة في المدن المختلطة. و قامت الدولة بإرسال المهجرين  

درتها. وبداًل من ذلك حصل المهجرون  العائالت العربية ملكية هذه البيوت؛ ألنها لم ترغب في مصا
 على البيوت بمكانة مستأجرين محميين مع الحق في السكن في البيت مقابل إيجار رمزي لجيلين.

ل«، بسبب الطرد أو  آالف المواطنين الذين فقدوا أمالكهم في »حرب االستقال الخطأ األول األساسي:
جديد  امالكا  اعطائهم  من  بداًل  يهم،  ال  هذا  كمستأجرين  الهرب،  مؤقتة  مكانة  في  الدولة  أبقتهم  ة 

محميين. هذا الوضع المؤقت هو الذي يشعل المدن المختلفة، ال سيما يافا، على ضوء الخوف من 
 د.الى مهجرين من جدي 1948د بتحويل الجيل الثالث لمهجري أن الدولة تهد 

نوات االخيرة بيع معظم  سلطة التطوير، بوساطة »عميدار« وسلطة اراضي إسرائيل، تحاول في الس
باالساس   الذين هم  انفسهم،  المحميين  للمستأجرين  الشقق  لبيع  األولوية  يافا.  بقيت في  التي  الشقق 

ميدار فانه  عشرات السنين. فعليا، هذا ال يحدث حقا. وحسب بيانات ععائالت عربية تسكن فيها منذ 
بين   فقط    1,684من  وفقط    944شقة،  للبيع،  تلب  507مخصصة  للمستأجرين  شقق  الكامل  الحق  ي 

 كمستأجرين محميين. 
منها    140عائلة ال يمكنها شراء الشقق التي تسكن فيها ألنها فقدت حقها كمستأجرين محميين.    437

ابسبب مخ الشقة، مثال فتح جدار فاصل في  بناء اجريت على  منها بسبب أن    277لشقة، والفات 
 انون لم يعد له حق في الشقة.االمر يتعلق بالجيل الثالث، الذي هو حسب الق

نصف العائالت التي لها حق، والتي نقلت للسكن في يافا بعد ان صادرت الدولة امالكها االصلية،  
لها في ظل    ن سنة دون أي امالك، وبالطبع دون القدرة على شراء شقةيمكن أن تتنازل بعد سبعي
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افا أي قدرة على االنتقال للسكن في مدن  االسعار المرتفعة في يافا. ونذكر بأنه ال يوجد للعرب في ي
 مجاورة مثل بات يم، والمدن العربية القريبة هي فقط الرملة واللد. 

النصف اآلخر ايضا،   فيها    500مشكلة اخرى هي أن  التي تعيش  الشقق  لها حق في شراء  عائلة 
جوة االقتصادية  ن محميين، ال يمكنهم فعل ذلك بسبب اسعار السكن المرتفعة في يافا. الف كمستأجري 

االجتماعية في يافا والتي هي في االصل حي فقير مع اسعار سكن مرتفعة، تحول شراء الشقة    –
ا، حتى بعد التخفيضات التي تم عرضها عليهم. حسب  الى امر نظري وخيالي بالنسبة للعرب في ياف

فقط  القان يشتروا  أن  يجب  المحميون  المستأجرون  )  40ون  الشقة  من  المئة  في    60في  المئة  في 
في المئة. ولكن    40االصل لهم، مقابل الرسوم الرمزية التي دفعوها طوال السنين(. هذا مع تخفيض  

حسب االسعار في يافا يصبح غير ذي صلة. حسب   ألف شيكل، والذي  320التخفيض محدد بمبلغ  
سط من أجل مليون شيقل بالمتو   1.5ميدار« فان العائلة في يافا يجب عليها أن تدفع  معطيات »ع

ماليين    4شراء الحق على شقتها. وهذا كما يبدو صفقة مالية ممتازة، ألن الشقة تساوي بالمتوسط  
 إمكانية هذه العائالت الفقيرة. شيقل. ولكن عمليا يدور الحديث عن مبلغ خارج

 »هآرتس« 
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