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تعّقب   .1 الهدايا:  يتبادالن  وغانتس  لعّباس  اقتصاديةالسلطة  تسهيالت  مقابل  ومساعدات   لمقاومة 
 أمنية 

قالت قناة "كان" العبرية، إنه خالل  :  القدس المحتلة، من  30/12/2021،  وكالة سما اإلخبارية ذكرت  
رئيس محمود لطة  الس  لقاء  األول    الفلسطينية  طلب  غانتس،  بيني  االحتالل  حرب  بوزير  عباس 

المظاهر  لفض  معدات  تشمل  جديدة  أمنية  مساعدة  على  األمنية الموافقة  األجهزة  تستطيع  حتى  ات 
العبرية، فإن عباس أكد    13ونقال عن القناة    الفلسطينية التعامل بصورة أفضل مع الوضع الحالي.

ونقل اإلعالم العبري،    في رأسه.ر في محاربة المقاومة حتى لو وضعوا مسدسا  لغانتس، أنه سيستم
ية أو حماس، "لذلك على إسرائيل أن تعمل  عن غانتس تأكيده أن هناك خيارين، إما السلطة الفلسطين

وقال عّباس، بحسب "كان"، إنه يدرك أنه خالل والية رئيس الحكومة اإلسرائيلية    على تقوية السلطة".
االحتالل    ي، نفتالي بينيت، لن يكون هناك "اختراق سياسي"، مشيرا إلى أنه "ال ينبغي أن يكتفيالحال

ويجب عليه اتخاذ خطوات سياسية يمكن رؤيتها على األرض،   اإلسرائيلي باإلجراءات االقتصادية،
 من أجل تقوية موقفه ومساعدته على مواجهة االنتقادات التي يتعرض لها".

اللقاء، أعلن  :  نظير مجلي، عن  تل أبيب ، من  30/12/2021دن،  وسط، لنالشرق األ وأضافت   بعد 
الفلسطينيين وتخفيف األعباء عنهم،   غانتس عن إقرار جملة من اإلجراءات لتسهيل حياة المواطنين 

بيانات   تحديث  على  إسرائيل  موافقة  مقابل    6,000بينها:  الغربية،  الضفة  في   3,500فلسطيني 
في وضع غامض وال يستطيعون التحرك بدعوى أنهم    ة ممن يعيشون حاليا  فلسطيني من قطاع غز 

طلب كهذا(. وتقديم مدفوعات   4,000مقيمون غير شرعيين )قبل ثالثة شهور وافقت إسرائيل على  
تصريح دخول إلسرائيل    600شيقل(، وإضافة    3.1مليون شيقل )الدوالر يساوي    100ضريبية بقيمة  

ا األعمال  رجال  كبار  إلى  تشمل  باإلضافة  إسرائيل    500لفلسطينيين،  لدخول  مرخص  تصريح 
تصاريح من  العشرات  وإضافة  الـ»]   بالسيارة،  في    [«VIPبطاقات  والمسؤولين  الشخصيات  لكبار 

األردن  مع  الحدودية  المعابر  في  البيروقراطية اإلسرائيلية،  اإلجراءات  وتخفيف  الفلسطينية،  السلطة 
مة المضافة، وإنشاء منصة دفع على  إنشاء منصة رقمية لضريبة القيوفي نقل النقود عبر البنوك، و 

من   الماليين  مئات  ستدر  التي  التنفيذ  قيد  اإلجراءات  من  وغيرها  الفلسطينيين،  للعمال  اإلنترنت 
 الشواقل لميزانية السلطة كل عام. 

بيروت،  ونقلت   عن  30/12/2021األخبار،  المدهون ،  من :  رجب  »األخبار«  علمته  ما    بحسب 
اللّ  السلطة، فإن  انهيار  قامصادر في  بل كان محوره مْنع  السياسّية،  القضايا  إلى  البّتة  لم يتطّرق  ء 

اّتفق   حيث  المحتّلة،  الغربية  الضفة  في  المقاومة  عمليات  تصاعد  بمواجهة  أمنيا   وتقويتها  السلطة، 
االحتكاك بين    الطرفان على تكثيف »التعاون«، كما على جملة من الخطوات التي تستهدف تخفيف
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وال نفسها،  المستوطنين  للمصادر  ووفقا   أخرى.  جهة  من  والفلسطينّيين  جهة،  من  اإلسرائيلّيين  جنود 
فسيّتكل جيش االحتالل على قوات األمن الفلسطينية العتقال األشخاص الذين يشّك في وجود دافعية  

ا عسكرية لحركَتي »حماس«  لديهم لتنفيذ عمليات، كما سيعّزز الطرفان جهودهما لمنع تشكيل خالي 
 جهاد اإلسالمي« في الضفة. و»ال

من   »قطعة  عن  عبارة  هدية  لغانتس  قّدم  مازن«  »أبو  أن  العبري  اإلعالم  ذكر  جهته،  من 
المجوهرات«، فيما أهدى األخير األّول »زجاجة زيت«. كذلك، انفرد االثنان بلقاء خاص في غرفة  

هيئة  ات ماجد فرج، ورئيس  مراِفق الذي ضّم رئيس المخابر جانبية، من دون إعالم الوفد الفلسطيني ال
 الشؤون المدنية حسين الشيخ.

 
 " إسرائيل"بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع "كان" لقناة الشيخ  .2

هللا الفلسطينية:  رام  المدنية  الشؤون  وزير  الشيخ  قال  عن  حسين  تبحث  الفلسطينية  السلطة  إن   ،
التاريخ" من    "صناعة  الوضع  ومنع  إسرائيل  الت  التدهور.مع  مع  مقابلة  في  الشيخ،  لفزيون  ووصف 

محمود عباس بوزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس    ةالفلسطينيالسلطة  رئيس  اإلسرائيلي "كان"، لقاء  
التاريخ مع   إلى "صنع  الفلسطينية تسعى  القيادة  بـ"لقاء األبطال"، مضيفا أن  أبيب  في ضواحي تل 

وأضاف:   إسرائيل، كما كان الحال مع إسحاق رابين".تس أو أي شخص آخر في حكومة  بني غان 
يكون   أن  يجب  بالسالم  يؤمن  الذي  الشخص  السالم.  يصنعون  من  هم  األبطال  فقط  النهاية،  "في 
شجاعا، وعلينا أن نقاتل من أجل ذلك حتى اللحظة األخيرة"، الفتا إلى أن زيارة محمود عباس لمنزل 

حملت رسائل تحذيرية أيضا، فهو    عباسإلى أن زيارة    ولفت الشيخ  ة شجاعة ومهمة".غانتس "خطو 
التدهور،   النهاية. قد تكون هذه الفرصة األخيرة لمنع الوضع من  "ال يريدنا أن نصطدم بحائط في 

 وفي حال تدهوره، سيكون من الصعب جدا العودة إلى الوراء".
 29/12/2021، وكالة سما اإلخبارية

 
 لصفقة القرن  "إسرائيل"سياق تطبيق  يندرج في ووزير االحتالللقاء عباس : ثيالبرغو مصطفى  .3

رأى األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن اللقاء الذي جمع الرئيس 
االحتالل  تطبيق  سياق  في  يدخل  غانتس  بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  ووزير  عباس  محمود  الفلسطيني 

القرن.لصف البرغ  قة  اإلسرائيلي  وقال  االحتالل  مع  الفلسطينية  السلطة  تجمع  التي  اللقاءات  إن  وثي 
تركز دائما على الجوانب االقتصادية واألمنية، في الوقت الذي يستمر فيه االحتالل وتتابع هجمات 
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علن عنها المستوطنين، وإن اللقاء األخير بين عباس وغانتس هو تطبيق فعلي لصفقة القرن )التي أ 
 يركي السابق دونالد ترمب( من قبل حكومة االحتالل. الرئيس األم

(  2021/12/29الذي حّل ضيفا على حلقة )-وانتقد األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية  
الخبر"  وراء  "ما  برنامج  إن   -من  وقال  والمؤسف،  المرفوض  باألمر  ووصفه  وغانتس،  عباس  لقاء 

لوطنية الفلسطينية ويستعمل مثل هذه اللقاءات ليخلق الوهم بأن  يلي يتالعب بالسلطة االجانب اإلسرائ
هناك اتصاالت مع الفلسطينيين، ومن أجل التغطية على جرائمه وعلى تهميشه للقضية الفلسطينية، 

الفلسطينية. الدولة  مسألة  وال  السياسية  العملية  يبحث  لم  اللقاء  أن  أح  بدليل  أن  على  شدد  د  وبينما 
تعميق االنقسام الفلسطيي الفلسطيني، دعا البرغوثي إلى ضرورة توحيد الصف أهداف االحتالل هو  

الفلسطيني فقد   الفلسطيني من خالل التوافق على إستراتيجية وطنية كفاحية، مشيرا إلى أن الشعب 
 ع عنه.ثقته بنهج أوسلو وطريق المفاوضات، وأنه يتوقع من قيادته أن تعيش ظروفه نفسها وتداف

 29/12/2021الجزيرة.نت، 

 
 المنصات الفلسطينية تنتقد لقاء عباس بغانتس  .4

محمود عباس ووزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس    ةالفلسطيني  السلطة  أثار اللقاء الذي جمع رئيس 
الجدل بمنصات التواصل حيث أطلق ناشطون وسم “لقاء الذل” أدانوا فيه اللقاء الذي يعتبر األول  

مس منذ  مع  إسرائيلي  بالغضب    .2010ؤول  الفلسطينية  المنصات  على  التفاعالت  غالبية  واتسمت 
ي المقابل؛ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين  ف  واالستنكار من اللقاء بين عباس وغانتس.

ة  بدورها، اعتبرت األكاديمي   الشيخ أن اللقاء محاولة جريئة من الرئيس عباس لفتح المسار السياسي".
تماع القيادات الجادة فقالت "الرئيس عباس يزور وزير الدفاع غانتس منسق  دالل عريقات اللقاء باج

لملف الفلسطيني. بينما ليس لدى رئيس الوزراء نفتالي بينيت أي نية للقاء  الحكومة اإلسرائيلية في ا
 ن". عباس أو الدفع بأي عملية سياسية خالل فترة واليته. السالم يتطلب قادة جادي

 29/12/2021الجزيرة.نت، 
 

 منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول األوضاع في دولة فلسطين  .5
يوم األربعاء، ثالث  لدى األمم المتحدة رياض منصور،    الدائم لدولة فلسطينبعث المندوب  :  نيويورك

ذا الشهر )النيجر(،  رسائل متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن له
تواص التي  واإلرهاب  العنف  أعمال  بشأن  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  االحتالل ورئيس  قوات  ل 

والمستوطنين المسلحين والمتطرفين ممارستها ضد الشعب الفلسطيني، في ظل االحتفال    اإلسرائيلي
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ولي، بما شدة المجتمع الد وأعاد منصور منا  بعيد الميالد ورأس السنة المقبلة على وجه الخصوص.
في ذلك مجلس األمن، للتغلب على عجزه وشلله والعمل اآلن، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما  

ذ  المدنيين  في  للسكان  الدولية  الحماية  لضمان  اإلنسان،  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  لك 
ال وضمان  اإلسرائيلي،  االحتالل  تحت  الواقعين  يتم  الفلسطينيين  التي  االنتهاكات  جميع  عن  مساءلة 

وت العقاب،  من  اإلفالت  وإنهاء  الجرائم،  تلك  وقف  بهدف  االحتالل،  دولة  قبل  من  حقيق  ارتكابها 
 العدالة التي ال تزال غائبة حتى اآلن. 

 29/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لم شمل عشرة آالف عائالت فلسطينية السلطة الفلسطينية تعلن موافقة االحتالل على  .6

الشيخ   حسين  الوزير  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  المدنية،  للشؤون  العامة  الهيئة  رئيس  أعلن 
الفلسطينية. الثانية من لم شمل العائالت  وأوضح الشيخ في   موافقة الجانب اإلسرائيلي على الدفعة 

 ف موافقة في كل محافظات الوطن.آال  10ل تغريدة على موقع "تويتر" إن الدفعة الثانية تشم
 29/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تنديد فصائلي فلسطيني شديد اللهجة بزيارة "عباس" لـ"غانتس" .7

هللا وشخ:  رام  حركات  شديدة نددت  بيانات  في  األربعاء،  يوم  فلسطينية،  ووطنية  إسالمية  صيات 
الليلة  اللهجة بزيارة رئيس الس الفلسطينية محمود عباس لوزير الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس،  لطة 

تدهور ا  ]قبل[ شهدت  أن  بعد  الغربية،  الضفة  في  األمني  التصعيد  لمنع  تهدف  والتي  الماضية، 
 ألسابيع األخيرة. باألوضاع األمنية خالل ا

 "تتويج لمسلسل العار األمني" 
في الضفة الغربية، جاسر البرغوثي، إن لقاء محمود    اس"لحركة "حموقال مسؤول العالقات الوطنية  

األمني". العار  لمسلسل  "تتويج  اإلسرائيلي  الجيش  ووزير  ما    عباس  برس"،  لـ"قدس  بحديثه  ووصف 
فتح الوطني في ذكرى انطالقتها، كما أنه طعنة ألهلنا  جرى بأنه "طعنة في ما تبقى من إرث حركة  

 في برقة وجنين والضفة الغربية". 
برت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس" عن بالغ إدانتها واستنكارها للقاء الذي "يأتي في ذكرى  عو 

فزازا   وعّدت الحركة اللقاء "است  ".2008العدوان الذي تعّرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غّزة عام  
صعيد عدواني  لجماهير الشعب الفلسطيني، الذين يتعّرضون يوميا  لحصار ظالم في قطاع غّزة، ولت

 ".يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس
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 مؤامرة ال تختلف عن صفقة القرن 
اإلسالميورأت   الجهاد  فلسطين  حركة  بيان  في  الت  ، في  "اللقاء  الدور  أن  ُيكّرس  األمني  نسيقي 

ها وفشلها، على حساب مصالح  الوظيفي للسلطة، التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجز 
الوطنية. وقضيته  وحقوقه  الوقت   شعبنا  في  المستوى  بهذا  األمني  التنسيق  لقاء  جاء  "لقد  وأضافت 

يق التي  الهجمات اإلرهابية،  يتعرض فيه شعبنا لواحدة من أشد  المتطرف وينفذها  الذي  اليمين  ودها 
ة الجهاد اللقاء "مؤامرة خطيرة ال  حرك  وعدت   جيش االحتالل الذي يتلقى التعليمات من بيني غانتس".

 تختلف كثيرا  عن صفقة القرن، التي واجهها شعبنا وأسقطها بوحدته وثباته. 
 إمعان في الوهم والرهان على السراب 

فلسواعتبرت   لتحرير  الشعبّية  الوهم  طينالجبهة  "إمعانا  في  وغانتس  عّباس  جمع  الذي  اللقاء  أن   ،
ا لدماء الشهداء وعذابات األسرى وكل ضحايا الكيان وقواته التي يقودها  والرهان على السراب، وتنّكر  

اللقاء المرفوض والمتعاكس مع المواقف   وني غانتس". المجرم الصهي وشّددت الجبهة على أّن "هذا 
ا لحل  والمطالب الوطنية يؤكّ  د أّن رأس السلطة ما يزال يراهن على استجداء المفاوضات سبيال  وحيد 

"ال اللقاءات تضرب مصداقّية أي تصريحات    اإلسرائيلي".  –فلسطيني  الصراع  "مثل هذه  أّن  وأكدت 
 وتهديدات يطلقها الرئيس أبو مازن بشأن مستقبل االتفاقيات والعالقة مع دولة الكيان".

 اإلسرائيلية والسالم االقتصاديفخ السياسة 
الوطنيةوحذرت   المبادرة  مخا  حركة  من  برس"  "قدس  تلقته  بيان  السياسة  في  فخ  في  الوقوع  طر 

يلية "التي تعمل على حصر العالقة مع الجانب الفلسطيني في القضايا األمنية واالقتصادية،  اإلسرائ 
ز العنصري اإلسرائيلي وألي عملية سياسية، كبديل إلنهاء االحتالل ومنظومة األبرتهايد ونظام التميي

 ن "سالم اقتصادي" مزعوم. فيما يمثل تطبيق ا حرفي ا لصفقة القرن وما طرحته م
في بيان تلقته "قدس برس" أن "اللقاء يأتي في ظل استمرار عمليات    حزب الشعب الفلسطينيواعتبر  

وأضاف الحزب    نتس ضد أبناء شعبنا".القتل واالستيطان وعربدة وإرهاب المستوطنين التي يقودها غا 
واإلشارا السياسية  التوجهات  كافة  مع  أيضا   يتعارض  "هذا  انعقاد  أن  قبيل  إطالقها  يجري  التي  ت 

رسا وتحمل  الفلسطيني،  المركزي  بشكل  المجلس  تمضي  العالقات  بأن  العالم  خاللها  من  يفهم  لة 
وتصر على القتل اليومي والتوسع طبيعي مع دولة االحتالل في وقت ترفض فيه أي بحث سياسي،  

بنا بإجراءات  يسمى  وما  القدس،  في  العرقي  والتطهير  االقتصادية  االستيطاني  والتحسينات  الثقة  ء 
 صفقة القرن" التي رفضها شعبنا."والتفاهمات في قطاع غزة، األمر الذي يعني التنفيذ الناعم لـ"

"اآلثم"،  وقال إن "مخرجاته كانت أمنية  حسين أبو كويك اللقاء بـ  حركة حماسووصف القيادي في  
الفلسط الشعب  حريات  قمع  من  المزيد  حول  تدور  مقابل  بامتياز،  ومقاومته  نضاله  وإجهاض  يني 
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التنسيق األمني". انهيار سلطة  اقتصادية خشية من  الشعب   مساعدات  اللقاء "طعنة في ظهر  وعّد 
ة األسرى واألسيرات،وبمن تهدم بيوتهم وتصادر  الفلسطيني واستهتارا بدماء الشهداء، واستخفافا بمعانا

 أراضيهم".
 29/12/2021، برسقدس 

 
 غانتس يعطي غطاًء رسميا لجرائم االحتالل  -لقاء عباس : في غزةفصائل  .8

عباس،  :  غزة محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  عقده  الذي  اللقاء  أن  الفلسطينية،  الفصائل  اعتبرت 
)وسط  أبيب"  "تل  بـ  األخير  منزل  في  غانتس  بيني  اإلسرائيلي  الحرب  وزير  مع  الماضية،  الليلة 

المحتلة عام   جاء ذلك عقب   لجرائم االحتالل والتطبيع معه. اء رسمي ا  (، يعطي غط1948فلسطين 
يوم  اجتم فتح(،  حركة  )باستثناء  غزة  قطاع  في  واإلسالمي  الوطني  العمل  فصائل  عقدته  طارئ  اع 

 غانتس. -األربعاء، بدعوة من حركة الجهاد اإلسالمي حول لقاء عباس  
بيان   في  شهاب،  داوود  اإلسالمي  الجهاد  حركة  في  القيادي  لقاء وقال  "يأتي  الفصائل،  باسم  تاله 

الذي  -عباس   الوقت  في  كيان    غانتس  تقلق  ثورية  حالة  والقدس  الغربية  الضفة  مدن  فيه  تشهد 
والقمع   السجون  إدارة مصلحة  الشرسة من قبل ما تسمى  الهجمة  االحتالل والمستوطنين، وفي ظل 

االحتالل". سجون  في  واألسيرات  لألسرى  اللقاء  المستمر  "إن  لشعبنا    وأضاف  يضيف  وقضيته  لن 
الر  التغطية  من  مزيدا   إال  االستيطان  الوطنية  من  بمزيٍد  االستمرار  في  االحتالل  لحكومة  سمية 

وتابع:   ومصادرة األراضي واالستمرار في سياسة القتل واالعتقاالت التي يقوم بها جيش االحتالل".
فإن لقاء عباس بوزير الحرب، يعتبر  "في ظل حالة الهرولة والتطبيع من قبل بعض األنظمة العربية  

 محّرم والمجرم من قبل شعبنا وأمتنا". غطاء  رسميا  للتطبيع ال
الفلسطيني   المركزي  المجلس  مع عقد  بالتزامن  التوقيت  هذا  الثاني، في  االجتماعي  أن عقد  واعتبر 

لمركزي وما يصدر  يعتبر استباق ا لألحداث وتحديدا  مسبقا  لما يمكن أن يكون عليه اجتماع المجلس ا
التنفيذ في ظل   لها  يكتب  لن  من قرارات  يعيشها شعبنا".عنه  التي  الظروف  توحيد    هذه  إلى  ودعا 

حالة   وتشكيل  الشعبية،  للمقاومة  الموحدة  الوطنية  القيادة  تشكيل  على  والعمل  األرض  على  الجهود 
 وطنية وشعبية تعمل على التصدي لالحتالل وقطعان المستوطنين. 

 29/12/2021، برسقدس 
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 خماد الثورة المشتعلة في الضفة محاولة إل غانتس - عباس": لقاء حماس لـ"فلسطين .9
أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الخطيئة السياسية التي ارتكبها رئيس السلطة محمود 

في المشتعلة  الثورة  إلخماد  محاولة   تأتي  غانتس،  بيني  االحتالل  حرب  وزير  بلقائه  الضفة    عباس 
أون   "فلسطين  لـ  خاص  حديث  قاسم في  وقال  خطير،  الغربية.  تطور  هو  به عباس  قام  ما  الين": 

وطعنة في ظهر المقاومة. وشدد على أن اللقاء الذي عقدته الفصائل الفلسطينية بغزة يأتي ردا  على 
صو  رفع  على  مصرة  الفلسطينية  "الفصائل  وأضاف:  وغانتس.  عباس  بين  المشترك  تها  االجتماع 

 نية".الرافض لسياسة رئيس السلطة وعبثه في الحالة الفلسطي
 29/12/2021، أون الين فلسطين

 
 كتائب القسام: الجدار "اإلسرائيلي" شرق غزة لن يحمي جنود االحتالل من األسر  .10

ة  " التي عقدتها الغرف2، إن مناورات "الركن الشديد  امقالت كتائب الشهيد عزالدين القس:  ربيع أبو نقيرة
ا لفصائل  تأالمشتركة  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  لمقاومة  فصائل  وحدة  على  تأكيدا   تي 

في  القيادي  أكد  له،  كلمة  وفي  االحتالل.  مقاومة  في  الفلسطيني  الشعب  خيار  خلف  واصطفافها 
ترسل  المقاومة  فصائل  أن  غزة،  قطاع  جنوبي  عسكرية  مناورة  خالل  نوفل،  أيمن  القسام  كتائب 

لغرفة المشتركة وعلى رأس ملفات  ئلها للعدو والصديق وأنها "وضعت موضوع األسرى على سلم ارسا
قوى المقاومة". أوضح نوفل أن اإلجراءات الهندسية والجدران التي يبنيها االحتالل شرقي قطاع غزة،  

على حدود لن تحمي االحتالل وجنوده. وقال: "الجدران واإلجراءات الهندسية التي يجريها االحتالل  
بقة وسيكون بإذن هللا سبحانه وتعالى للمقاومة كلمتها".  القطاع لن تحميه، وهذا ما أثبتته المعارك السا

بالذات   الموقع  لها كلمتها في موضوع األسرى والمسرى، وإن اختيار هذا  "المقاومة  نوفل:  وأضاف 
ه المجاهدون ونفذوا عملية  وتحديدا  على أرض موقع شهداء القسام، وهو نفس الموقع الذي تدرب في

 جندي شاليط". اإلغارة خلف الحدود وأسروا ال
 29/12/2021، فلسطين أون الين

 
 " في قطاع غزة 2"الغرفة المشتركة" تختتم مناورات "الركن الشديد  .11

التدريب  فعاليات  األربعاء،  غزة،  الفلسطينية في قطاع  المقاومة  لفصائل  المشتركة"  "الغرفة  اختتمت 
"، والتي استمرت لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة 2"مناورة الركن الشديد  المشترك  

فعاليات التدريب   وكانت فصائل المقاومة أطلقت األحد الماضي  األذرع المسلحة لفصائل المقاومة.
الفعاليات  "، التي "شهدت العديد من األنشطة التدريبية و 2المشترك لفصائل المقاومة "الركن الشديد  
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فصائل المقاومة، لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ  العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع  
 المهام بكفاءة واقتدار".

نذ يومين، إّن "المقاومة ماضية في مراكمة القّوة وليس آخرها  وفي السياق، قالت حركة "حماس"، م
 حتالل بحق أبناء شعبنا". أليدي أمام تصعيد اال، ولن تبقى مكتوفة ا2مناورة الّركن الشديد 

 29/12/2021قدس برس، 
 

 حماس تلتقي حزب هللا في لبنان .12
الهادي"، على رأس وفد قيادي من الحركة،  التقى ممثل حركة "حماس" في لبنان "أحمد عبد  :  بيروت 

س السياسي  مسؤول الملف الفلسطيني في حزب هللا النائب السابق "حسن حب هللا"، في مقر المجل
لحزب هللا، واستعرض الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع الالجئين الفلسطينيين في  

 لبنان. 
 بصورة تطورات األوضاع في الداخل الفلسطيني، وما ووضع القيادي عبد الهادي، قيادة حزب هللا

ن إدارة سجون االحتالل، يتعرض له األسرى واألسيرات في السجون من تنكيل واعتداءات متواصلة م
م  مؤكدا  أن المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي جراء هذه الهجمة على أسرانا، وستكون سندا  وعونا  له 

 في معركتهم. 
الح ممثل  من واستعرض  وعدد  شهداء  ثالثة  خاللها  ارتقى  التي  الشمالي"  "برج  مخيم  جريمة  ركة 

ال هذا  مالبسات  كشف  ضرورة  تأكيده  ا  مجدد  الفاعلين  الجرحى،  ومعاقبة  تسليم  وضرورة  حادث، 
واستق أمن  على  الحركة  حرص  على  ومشددا   اللبناني،  القضاء  أمام  ومحاكمتهم  رار  ومحرضيهم 

 المخيمات الفلسطينية. 
جه  كل  من  قضية  هي  الفلسطينية  القضية  أن  وأكد  حماس،  حركة  بوفد  هللا"  حب  "حسن  رحب  ته، 

ورأى أن "ما حصل خالل تشييع الشهيد حمزة شاهين   الم.األحرار، وهي بوصلة كل المقاومين في الع
أمر مرفوض ومدان"، مشير ا إلى أن "هناك جهات تعمل على بث الفتن بين أبناء الشعب الفلسطيني  

، وتريد شرًّا بالمقاومة الفلسطينية، وتعمل على تخريب األمن، وضرب السلم األهلي الفلسطيني  الواحد 
 واللبناني". 

 29/12/2021، لإلعالم نيالفلسطيالمركز 
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 مستوطن  قنصاالحتالل يقصف مواقع للمقاومة شرق غزة عقب  .13
نار من   فيما ردت أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن مستوطنا أصيب جراء إطالق  قطاع غزة، 

وقال المتحدث باسم جيش االحتالل في تغريدة   مدفعية االحتالل بقصف موقع للمقاومة شرق غزة.
أنباء وردت عن وقوع حادث إطالق نار قرب السياج  على "تويتر شمال قطاع غزة، ما أدى  "، إن 

 إلصابة مستوطن بجراح طفيفة.
لـ"عربي فلسطيني  أمني  مصدر  "مد 21وأفاد  بأن  بقصف  "  قليل  قبل  قامت  االحتالل  مراصد    4فعية 

اصا  در أن "قنوأكد المص  للمقاومة شمال قطاع غزة، قرب السياج األمني الفاصل مع قطاع غزة".  
جندي  إصابة  إلى  أدى  ما  غزة،  مع  الجدار  في  العاملة  الجيش  قوات  باتجاه  النار  أطلق  فلسطينيا 

م   إسرائيلي". أن ثالثة  فلسطينية،  مصادر  بلدة وذكرت  استهدف  الذي  القصف  زارعين أصيبوا جراء 
 بيت حانون شمال القطاع. 

 29/12/2021، 21عربيموقع 
  

 ياة األسير أبو هواش القوى العالمية إلنقاذ حزكي يوجه نداء لألحزاب و  .14
والحزب :  رام هلل الدولية  والمؤسسات  والقوى  لألحزاب  نداء  المركزية  اللجنة  عضو  زكي  وجه عباس 

األسير   حياة  إنقاذ  في  للتدخل  اإلنسان،  حقوق  ومؤسسات  الحر  العالم  وضمير  الصيني  الشيوعي 
ابو هواش منذ   المناضل    يوما.135المضرب عن الطعام هشام  استمرار  إلى  ندائه  وأشار زكي في 

هشام   األمر  األسير  اإلداري،  العتقاله  رفضا  االحتالل  سجون  في  الطعام  عن  بإضرابه  هواش  أبو 
الذي وضعه على حافة الموت في أي لحظة، وأن األسير أبو هواش يواجه االحتالل بأمعائه الخاوية  

 وإنما الكرامة اإلنسانية في كل مكان. دفاعا عن كرامة اإلنسان ليس في فلسطين فحسب، 
 29/12/2021، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا

 
 هرتسوغ يرحب بلقاء غانتس وعباس ويصفه بالمهم  .15

رحب الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم األربعاء، باللقاء الذي جمع الليلة الماضية بين وزير  
غانتس   بيني  اإلسرائيلي  عباس.الجيش  محمود  الفلسطيني  له    والرئيس  بيان  في  هرتسوغ  وقال 

أع  حياتنا  مجاالت  جميع  في  بالحوار  يؤمن  ا  شخص  إيجابي، “بصفتي  الحوار  هذا  أن  بالتأكيد  تقد 
وأعتقد أن االجتماع بحد ذاته مهم وصحيح، ال سيما في وقت نواجه فيه تحديات أمنية في الضفة  

 الغربية”.
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 هو جزء أساسي من الحرب على ‘اإلرهاب’..”.ي  وأضاف، “التعاون األمن 
 29/12/2021القدس، القدس، 

 
 نائب غانتس: من واجبه لقاء أبو مازن للحفاظ على األمن .16

قال ألون شوستر نائب وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس، اليوم األربعاء، إن من واجب األخير 
وأضاف شوستر في مقابلة   ى الوضع األمني.لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للحفاظ عل 

يام األخيرة  مع موقع “واي نت” العبري، إن “مهمة الحكومة هي إخماد النيران التي اشتعلت في األ
وتوسيع األفق المدني ورفاهية السكان.. أولئك الذين لديهم أفق اقتصادي ومدني سيكون لديهم اهتمام  

قبل اليمين ضد غانتس، قائال     ريحات التي نشرت من وأعرب عن أسفه للتص  أقل بإحداث الضرر”.
 “إنه يبذل جهدا هائال للحفاظ على أمن إسرائيل”.

ا أن نهنئ غانتس على حقيقة أنه إلى جانب الحرب ضد ‘اإلرهاب’ يعمل على  وقال، “علينا جميع  
 االقتصادي و’االستقرار’ في الشرق األوسط”، وفق تعبيره.  -تعزيز األفق المدني 

 29/12/2021دس، ، القالقدس
 

 غانتس وعباس  لقاء بينيت انتقد .17
ذكرت إذاعة “كان” العبرية نقال  عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت، أن  
األخير أعرب عن استيائه من استضافة أبو مازن في منزل غانتس، وأن وزراء في الحكومة وصفوا 

 مة.ستقرار الحكو سلوك األخير بأنه ال يسهم في ا
 29/12/2021القدس، القدس، 

 
 الشركة اإلسرائيلية مصنعة الطائرة المسيرة االنتحارية  الئحة اتهام ضدّ  .18

اإلسرائيلية   العامة  النيابة  ريشون    يومقدمت  مدينة  في  الصلح  محكمة  إلى  اتهام  الئحة  األربعاء، 
"إيروناوتيكس"   طيار  دون  من  الطائرات  تصنيع  شركة  ضد  بسبب  لتسيون،  فيها،  مسؤولين  وثالثة 

حظر نشر   وتم فرض   مخالفة قانون مراقبة التصدير األمني من خالل العالقة مع أحد أهم زبائنها.
 شامل على تفاصيل الئحة االتهام ضد الشركة التي تصنع طائرة انتحارية من دون طيار.  

 29/12/2021، 48عرب 
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اإلسرائيلكوخافي:   .19 الحت  الجيش  استعداداته  عسكرية  يواصل  ضربة  توجيه  النووية  مال  للمنشآت 
 اإليرانية 

ن جيش الدفاع يواصل استعداداته الحتمال  إ ركان العامة الجنرال أفيف كوخافي  قال رئيس هيئة األ
 ا مع نشاطاته ضد محاوالت تموضعها في سوريا. يران تماشي  إ توجيه ضربة على المنشآت النووية في 
العام الجاري أكثر من ألف وستمئة عملية    جيش نفذت خاللوكشف كوخافي النقاب عن أن قوات ال

لتهريب األ المحاوالت  العمليات ساهمت في عرقلة  إلحباط  سلحة في ست جبهات مختلفة وأن هذه 
 ران الى المنطقة. ومنع تهريب كميات كبيرة للوسائل القتالية من اي

إلسرائيل على مواقع قد تستخدم وأضاف ان امتناع  ايران عن الرد على الضربات الجوية المنسوبة  
وة الردع للدولة وان جيش الدفاع يواصل تحسين قدرات وحداته في لتخزين االسلحة يدل على زيادة ق

ا ان االعتداءات الصاروخية ال تزال تشكل الته  ديد الرئيسي على اسرائيل. شتى المجاالت مؤكد 
ان   قائال  غزة  قطاع  في  االوضاع  الى  االركان  رئيس  مستمرة   وتطرق  التهدئة  حالة  لتثبيت  الجهود 

توسيع التسهيالت االقتصادية للفلسطينيين مؤكدا وجود  فجوات كبيرة بين اسرائيل وأنها تتركز  على  
 وحماس بخصوص صفقة تبادل.

ا الغربية  كما  الضفة  مناطق  في  الفلسطينية  االرهابية  االعتداءات  ضحايا  عدد  انخفاض  الى  شار 
 م ارتفاع عددها باألخص تلك الفردية. خالل العام الجاري رغ

 29/12/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 تقديرات استخباراتية إسرائيلية: إيران على بعد أسابيع قليلة من تطوير قنبلة نووية  .20
تفيد تقديرات االستخباراتية ألجهزة األمن اإلسرائيلية، بأن إيران باتت اليوم بعيدة من ستة حتى ثمانية  

عن الوصول إلى المادة االنشطارية التي تسمح بتطوير قنبلة نووية، بحسب ما أفادت   ع تقريباأسابي 
 "(، مساء األربعاء.11هيئة البث اإلسرائيلية )"كان  

قررت  إيران  أن  إلى  تشير  االستخباراتية  األجهزة  تقديرات  فإن  اإلسرائيلية،  الرسمية  القناة  وبحسب 
 صول إلى القدرة التي تمكنها من تطوير أسلحة نووية. ها الو تقليص الجدول الزمني الذي يتيح ل

%، خالل 90وشدد التقرير على أن إيران باتت قادرة على إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة  
 ستة إلى ثمانية أسابيع، كافية إلنتاج قنبلة نووية.
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ج قنبلة نووية  الكافية إلنتا%، هي الكمية  90كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة    25يذكر أن  
 شهر.خالل فترة تقدر بنحو ثالثة أ 

 29/12/2021، 48عرب 
 

 سكرتير الحكومة اإلسرائيلية السابقة يقّر بإتالفه مستندات بعد اإلطاحة بنتنياهو  .21
في  محفوظة  كانت  وثائق  أتلف  أنه  برافيرمان،  تساحي  السابقة،  اإلسرائيلية  الحكومة  سكرتير   أقّر 

ن نتنياهو، عند تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب تسجيل صوتي نشره حكومة، بنياميمكتب رئيس ال
 موقع "هآرتس"، األربعاء.

فيها   كانت  وثائق  عّدة  الخزنة  من  أخرجت  أغادر،  أن  "قبل  الصوتي  التسجيل  في  برافيرمان  ويقول 
 .هى األمر واكتمل"وأعطيتها لنائبتي. وقلت لها مزقيها اآلن. ومزقتها، وبهذا انت

مع   تتوافق  برافيرمان  اعتراف  أن  إال  بالكذب.  ووصفه  قبل،  من  األمر  هذا  نتنياهو  نفى  أن  وسبق 
نتنياهو   يخلي  أن  قبل  وثائق  إتالف  إلى  أشاروا  الذين  نتنياهو  مكتب  في  آخرين  موظفين  شهادات 

 وال تعرف ما هي الوثائق التي أُتلفت بواسطة آلة تمزيق الورق. مكانه لنفتالي بينيت.
 29/12/2021، 48 عرب

 
 عائلة غولدن: فرص كثيرة أهدرتها إسرائيل إلعادة أبنائنا من غزة .22

بغزة،    حماس  حركة  لدى  األسير  غولدن،  هدار  اإلسرائيلي  الجندي  والد  غولدن  سيمحا  يوم  قال 
ا كثيرة من أجل  األربعاء، إن الحكومات اإلسرائ يلية المتعاقبة وكذلك المستوى العسكري أهدروا فرص 

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة “كان” العبرية تعقيب ا على ما نشر الليلة    دة المحتجزين لدى حماس.إعا
بسبب  والمفقودين  األسرى  لجنة  من  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  هيئة  ممثل  استقالة  حول  الماضية 

 ضياع فرصتين مهمتين إلمكانية إتمام صفقة تبادل مع حماس.
فرص من  أكثر  “هناك  غولدن  اوقال  من  العشرات  هناك  اإلسرائيلي  تين  للجيش  يمكن  كان  لفرص 

 والحكومة استغالها ولم تفعل هم يفعلون دوم ا العكس”. 
الذين  الجنود  إلحضار  يخططا  ولم  األسوار  حارس  عملية  على  وكوخافي  غانتس  “أشرف  وأضاف 

 ، كوخافي بنفسه أخبرني ذلك”.2014تركوهم في غزة عام 
 29/12/2021، القدس، القدس
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 لضرب إيران "بنك أهداف"الجيش اإلسرائيلي يعد  .23
كسنة    2021في الوقت الذي قام فيه رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بتلخيص سنة  

األركان  مستوى  على  ضخمين  تدريبين  إجراء  وفي  العدو  لدى  األهداف  مئات  ضرب  في  ناجحة 
في    تمرينا  ذات أهمية كبيرة  12والخارج، من بينها    تمرينا  دوليا  في إسرائيل   50العامة والمشاركة في  

أهداف  بنك  أعد  بأنه  الحكومة  أبلغ  الجيش  أن  عسكرية  مصادر  كشفت  والبحرية،  الجو  سالَحي 
 لضرب إيران، لكنه أكد »صعوبة تحديد نتائج وتأثيره« على برنامج طهران النووي.

كوخافي بأن  أمس،  المصادر،  تلك  عن  »هآرتس«  صحيفة  أجروا   وأفادت  الجيش  قادة  من  وغيره 
الح أمام  لهجوم  استعراضا   عدة  سيناريوهات  عن  خالله  تحدثوا  األخيرة،  جلساتها  إحدى  في  كومة 

 3.1مليارات شيكل )الدوالر يساوي    9محتمل ضد إيران، وذلك بعدما ضمنوا أن الحكومة أضافت  
كب  كميات  شراء  تمويل  أجل  من  األصلية،  الجيش  ميزانية  إلى  المتطورة  شيكل(،  الذخيرة  من  يرة 

وج الجو  سالح  وجنراالته  وتدريبات  كوخافي  وأبلغ  دقيقة.  أهداف  حول  استخباراتية  معلومات  مع 
 الحكومة بأن جيشه »سيكون جاهزا  ومستعدا  لمهاجمة إيران عندما تقرر الحكومة ذلك«.

طّورت   إيران  أن  إلى  تشير  اإلسرائيلي  الجيش  تقديرات  أن  التقرير  من  دفاعاتها  ويتضح  منظومة 
 يتطلب هجوما  إسرائيليا  بـ»قدرات أعلى وأكثر دقة«. الجوية في السنوات األخيرة، ما

إلى تنامي قدرات إيران الصاروخية للمدى الطويل، وضرب أي نقطة في إسرائيل،   النظر  كما يلفت 
سيع منظومة  »بشكل كبير«. وهو ما دفع الجيش اإلسرائيلي إلبرام عقود ضخمة من أجل تعزيز وتو 

 دفاعاته الجوية في جميع أنحاء البالد.
النووية اإليرانية،  وقا لت المصادر إن هذه االستعدادات تشمل االستعداد لتبعات استهداف المنشآت 

وضمن ذلك حرب مقابل »حزب هللا« و»حماس« واالستعداد لما يصفه كوخافي بـ»جباية ثمن باهظ«  
ش في هاتين الجبهتين. وبحسب التقديرات التي قدمها الجي  من الحركتين وتحقيق »إنجازات كبيرة«

اإلسرائيلي إلى المستوى السياسي، فإنه بإمكان إيران »صنع قنبلة نووية في غضون عامين«، في 
 حال قررت ذلك. 

وكانت مصادر أخرى قد أكدت أن كوخافي، الذي يدخل هذه األيام سنته الرابعة واألخيرة من واليته، 
ن العسكريين اإلسرائيليين، في  »تحديا  شخصيا  له«. وبهذه المناسبة، التقى المراسلي   يعتبر الموضوع

»عام   بأن  وتباهى  التحديات.  هذه  عن  وتحدث  ساعات،  خمس  من  ألكثر  الحالي،  األسبوع  بداية 
القوة العسكرية وفي مقدمتها زيادة ملموسة في نطاق بنك    2021 بناء  تقدما  ملموسا  في خطة  شهد 
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ون  األهداف حجم  لزيادة  الصفقات  وإبرام  واالستخبارات  وصواريخ  العسكرية  الهجومية  األسلحة  طاق 
 االعتراض، باإلضافة إلى تطوير خطة الدفاع الجوي وشبكات االتصاالت«.

البرية من خالل   للقوات  تنفيذ اجتياح بري  وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي عمل على تطوير قدرات 
والو  األسلحة  رقعة  وتوسيع  المقاتلة  للقوات  النوعية  االستخبارات  لنقل  قدرات  القتالية.  تطوير  سائل 

عركة بين  نفذ الجيش عددا  كبيرا  من العمليات العسكرية في إطار ما يسمى »الم  2021وخالل عام  
الحروب«، حيث تمت مهاجمة آالف األهداف العسكرية في الجبهات المختلفة، باإلضافة إلى تنفيذ  

 ن. آالف الطلعات الجوية وعشرات العمليات الخاصة ومئات التدريبات والتماري
ووفقا  للمحلل العسكري في »هآرتس«، عاموس هرئيل، فإن القسم األكبر من اللقاء مع المراسلين لم 

خصص للنووي اإليراني أو للصواريخ الدقيقة لدى »حزب هللا«، وإنما الستياء الجمهور اإلسرائيلي  ي
عام   »في  لجنوده.  الجيش  يقدمه  الذي  الطعام  جودة  من  ه 2021الواسع  ميزانية  مع  وخطة  ،  ائلة 

في ذلك    لضرب المواقع اإليرانية، نسي الجيش األكثر تقدما  في الشرق األوسط إطعام جنوده«. وأّيده
»كوخافي   إن  يقول  كتب  الذي  يهوشواع،  يوسي  أحرونوت«،  »يديعوت  لصحيفة  العسكري  المراسل 

ين أسباب ذلك طعام  يدرك أنه ليس بإمكانه إنهاء واليته بوجود مشاكل تتعلق بفقدان ثقة الجمهور، وب
سرائيلي في  وسفريات الجنود. ولذلك قرر التركيز على هذا الموضوع ووضع غاية مركزية للجيش اإل

 العام المقبل، تتمثل بالعناية بالفرد، خاصة تحسين الطعام والعناية الطبية«. 
 30/12/2021ن، شرق األوسط، لندال

 
 2021تقديرات "التأمين الوطني": ارتفاع نسبة الفقر في العام  .24

الفقر  وي الذي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني اليوم، األربعاء، أن نسبة  أظهر تقرير الفقر السن
، لكن يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى  2019% في العام  21.6، قياسا بـ2020%، في العام  21كانت  
 % في العام الحالي. 22.7

بـ الماضي  العام  في  الحياة  مستوى  فإن  2.4وارتفع  الوطني،  التأمين  تقديرات  وبحسب  مستوى  %. 
بـ سيتراجع  كان  اإلجا10الحياة  ومخصصات  كورونا  هبات  لوال  والمساعدات  %  راتب  دون  من  زة 

 الحكومية.
شيكل للفرد، أي أن دخل عائلة مؤلفة من    2811وحدد التأمين الوطني خط الفقر بمبلغ دخل يقارب  

 ل. شيك 10,543والدين وثالثة أوالد ستعتبر فقيرة إذا كان دخلها الشهري يقل عن 
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إلى    2019% في العام  21.2ة من  وأشارت معطيات التأمين الوطني إلى تراجع نسبة العائالت الفقير 
%، وبين المسنين  28.7% إلى  29.2، وتراجعت النسبة بين القاصرين من  2020% في العام  20.4
 %. 13.5% إلى 15.8من 

التأمين   تقديرات  فإن  الحالي،  العام  في  االقتصادي  االنتعاش  الفقر  ورغم  اتساع  إلى  تشير  الوطني 
ل الصافي. وأضاف التقرير أن المجموعات السكانية األكثر  وانعدام المساواة، من خالل تحليل الدخ

تضررا بسبب جائحة كورونا كانت المجموعات الضعيفة في سوق العمل التي كان دخلها متدنيا قبل 
 الجائحة أيضا. 

دو  ومن  للدخل  وفقا  الفقر،  نسب  أن  بين  ويتبين  كبير  بشكل  ارتفعت  كورونا،  هبات  احتساب  ن 
%، وبين األفراد من  40.8% إلى  36.7د ارتفعت نسبة العائالت الفقيرة من  . فق2020و  2019العامين  

 %.40.9% إلى  36.5%، وبين القاصرين من 36.3% إلى 32.2
العام    وجاء في أدى في  ومواجهته  "وباء كورونا  أن  فقد    2020التقرير  خطيرة.  اقتصادية  أزمة  إلى 

ُسجل انخفاض في معدل الدخل. وتراُجع    %. كما9.4% وانخفض عدد العاملين بـ2.5تقلص الناتج بـ
 الدخل شمل معظم السكان العاملين". 

لم يتغلغل بشكل متساو بين    2021ووفقا لتقديرات التأمين الوطني، فإن النمو االقتصادي في العام  
مخصصات  في  التسهيالت  وقف  يبدو،  ما  على  وخاصة،  الحكومة،  "سياسة  وأن  السكان،  مجمل 

 قياسا بالسنة السابقة، وهذا يستوجب   2021فاع في حجم فقر السكان في العام  البطالة، أدى إلى ارت
 حلوال في مجال سوق العمل".

 29/12/2021، 48عرب 
 

 مستوطنون يطلقون النار صوب منازل المواطنين في الشيخ جراح .25
مستوطنون، مساء األربعاء، النار صوب منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح شرق  أطلق  :  القدس

المحتلة، واعتقلت قوات االحتالل طفال. النار بشكل   القدس  وأفادت مراسلتنا بأن مستوطنين أطلقوا 
عشوائي وكثيف صوب منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة؛ رغم تواجد قوات  

  13وأضافت أن قوات االحتالل اعتقلت الطفل أنس جعبري )  لى المدخل الغربي للحي.االحتالل ع
 عاما( من حي الشيخ جراح. 

 29/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 خالل أسبوعين  منزالً   15وهدمت  آخرين 348"أوتشا": "إسرائيل" قتلت فلسطينيي ن وأصابت  .26
هللا ):  رام  األربعاء  يوم  المتحدة،  لألمم  تقرير  قتلت  12-29قال  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  إن   ،)

وأصابت  فلسط وهدمت    348ينيْين،  وذلك   15آخرين،  الغربية،  الضفة  في  فلسطينيون  يملكها  منزال  
الماضيين. األسبوعين  الشؤون    خالل  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  عن  صادر  تقرير  ذلك في  جاء 

خالل  اإلنسا  الفلسطينيين،  المدنيين  بحق  االنتهاكات  وُيغطي  )أوتشا(،  الفلسطينية  األراضي  في  نية 
 كانون أول/ ديسمبر الحالي.  20 -  7لفترة ما بين ا

 29/12/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه  8 :الفلسطينية" الخارجية" .27
فلسطينيين مفقودين    8قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن  :  رام هللا
للتحقق من مصيرهم.في ح العمل  ايجه وجاري  المركب في بحر  بيان    ادثة غرق  الديك، في  وقال 

فارة فلسطين لدى اليونان تفاصيل حادثة غرق المركب في بحر ايجه  للخارجية، يوم األربعاء، تتابع س
  8د  وقبالة جزيرة باروس، وتقوم بمتابعة هذه القضية مع السلطات اليونانية المختصة، حيث تأكد وجو 

 فلسطينيين بين المفقودين وجاري العمل على التحقق من مصيرهم. 
 29/12/2021، القدس، القدس

 
 خالل مواجهات وعمليات هدم واسعة في األغوار والخليل إصابات بالرصاص  .28

"األيام": مندوبو  والعشرات  كتب  خطيرة،  جروحه  أحدهم  الحي،  بالرصاص  شبان  سبعة  أصيب 
عقبت عمليات اقتحام شنتها قوات االحتالل في محافظات عدة، أقدمت باالختناق، خالل مواجهات أ 

ربة ابزيق، عالوة على هدم منزل وتسوية وخزان  خاللها على هدم عشرات المساكن والمنشآت في خ
 شجرة في قريتي حوسان وواد فوكين.  250مياه في مدينة الخليل، واقتالع 

 29/12/2021، األيام، رام هللا

 
 على غرار الشيخ جراح تهجير عائالت حي عين جويزة غربي بيت لحم  يحاول االحتالل .29

لحم العصا  -بيت  المهدومة   :فادي  البيوت  ليرينا  بيده،  األعرج  إبراهيم  الفلسطيني  المحامي  يشير 
بشكل كامل أو جزئيا، أو المهددة بالهدم من قبل االحتالل اإلسرائيلي، في حي "عين جويزة" بقرية  

لح  بيت  غربي  المحتلة. الولجة  الغربية  الضفة  جنوب  قرابة    م  سوى  الولجة  ألهالي  اليوم  يتبق    3لم 
بعد ضم أراضيها إلى مدينة القدس المحتلة، وشق شارع التفافي يمر من أراضيها لخدمة    آالف دونم،
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عام   كل  1993المستوطنين  من  يحيطها  عنصري  فصل  وجدار  استيطانية  بؤر  إقامة  إلى  إضافة   ،
 المواطنين الزراعية عنهم.  جانب، عازال أراضي

بالقرية، إن حي "عين جويزة" في  يقول إبراهيم األعرج، وهو عضو لجنة أصحاب المنازل المهدد  ة 
منزال، بحجة بنائها دون    50مواطنا يسكنون قرابة    350القرية يتعرض لمخطط تهجير قسري يستهدف  

االحتالل اإلسرائيلي. من  االحتال2016ومنذ عام    تراخيص  من  ، هدم  أكثر  القرية.    40ل  منزال في 
منزال    38في قرارات هدم لقرابة    2022شباط  / ومن المقرر أن تنظر محكمة االحتالل العليا في فبراير

المحتلة.  بالقدس  جراح  الشيخ  حي  عائالت  طرد  لمخطط  مشابه  مشهد  يضيف األعرج    أخرى. في 
وإفر  جويزة"،  "عين  حي  لتهجير  يهدف  االحتالل  إن  نت،  يتم  للجزيرة  كي  السكان،  من  أراضيها  اغ 

مستوطنات "غوش عتصيون" المقام على    الربط الجغرافي بين المستوطنات المحيطة بالقدس، ومجمع
 أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم. 

 29/12/2021الجزيرة.نت، 
 

 2021انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خالل  832"دعم الصحفيين": شهيد و .30
تعنى:  غزة لجنة  ملحوظا    قالت  تصاعدا   هناك  أن  الخميس،  اليوم  الفلسطينيين،  الصحفيين  بدعم 

العتداء االحتالل اإلسرائيلي على الحريات الصحفية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي بلغت 
)منظمة  جاء ذلك في التقرير السنوي لـ "لجنة دعم الصحفيين"    انتهاك ا منذ بداية العام الجاري.  832

عنى بحقوق الصحفيين(، لحالة الحريات الصحفية، والذي يغطي الفترة من شهر مطلع كانون  عربية ت
اليوم   "قدس برس" نسخة عنه.  30ثاني/يناير ولغاية  تلقت  اللجنة، أن   كانون أول/ديسمبر،  وأكدت 

ألخير على غزة  حدة هذه االنتهاكات ارتفعت في شهر أيار/مايو الماضي خالل العدوان اإلسرائيلي ا
واالعتداء على الصحفيين في الضفة والقدس المحتلتين، خالل تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية  
بشكل  الفلسطينيين  على  المستوطنين  واعتداءات  العنصري،  الفصل  وجدار  لالستيطان  المناهضة 

 عام، ومصادرة منازل المقدسيين بالقدس المحتلة. 
 30/12/2021، برسقدس 

 
 2021منزال ومنشأة فلسطينية خالل عام   950االحتالل هدم ي": ض ر امركز أبحاث األ" .31

: في اللحظة التي أصدر فيها مدير مركز أبحاث األراضي، المختص سعيد أبو معالالقدس المحتلة ـ 
منه   جانب  في  المتعلق  الرصدي  تقريره  المحتلة  األراضي  في  االحتالل  انتهاكات  توثيق  في 

اال المتعلقةباإلجراءات  كانت   حتاللية  الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  منازل  بهدم 
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وجاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز   جرافات االحتالل اإلسرائيلي تهدم منزلين في القدس.
جيش   أن  مفادها،  معلومة  العملة  جمال  الباحث  خالله  وقدم  الخليل،  مدينة  في  األرض  أبحاث 

وم  950هدم  االحتالل   عام  منزال  خالل  فلسطينية  إسرائيل    .2021نشأة  عليه  زادت  الرقم  هذا  لكن 
المحتلة  القدس  في  سلوان  وبلدة  المكبر  جبل  حي  في  لعائلتين  يعودان  مقدسيين  لمواطنين  منزلين 

منزال، وهو الرقم المرشح    952بحيث أصبح عدد المنازل التي هدمها االحتالل بعد انعقاد المؤتمر  
 أيامه.  2021ينهي عام  يكون أكبر قبل أنألن  

وحسب جهات فلسطينية فإنه ومنذ بداية العام الحالي وحتى بداية شهر كانون األول/ ديسمبر الحالي 
 20مبنى، وهو الرقم الذي يمكن أن يضاف إليه هدم أكثر من    139هدمت قوات االحتالل أكثر من  

بشكل ملحوظ في القدس والضفة  تزايد في قرارات الهدم  وهناك    منزال خالل كانون األول/ ديسمبر.
الغربية وتحديدا مناطق األغوار وجنوب الضفة الغربية، وهو أمر يقترن بشكل أسبوعي بالكشف عن  

 مشاريع استيطانية جديدة على أراضي المدينة المحتلة. 
 بؤرة  15إقامة 

صص في توثيق انتهاكات وكشف تقرير رصدي فلسطيني صادر عن مركز أبحاث األراضي المتخ
هدم  ا اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  أن  أمس،  وأقام    950الحتالل،  فلسطينية،  ومنشأة  بؤرة    15منزال 

أعلن ذلك، أمس   .2021استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خالل عام  
ف المختص  األراضي،  أبحاث  مركز  مدير  الَعْملة،  جمال  االحتاألربعاء،  انتهاكات  توثيق  الل في  ي 

ووفق بيانات مؤسسات حقوقية إسرائيلية،    األراضي المحتلة، خالل مؤتمر صحافي في مدينة الخليل.
مستوطنة   145ألف مستوطن إسرائيلي يسكنون في  666فإن عدد المستوطنين في الضفة والقدس بلغ 

 ة اإلسرائيلية(. بؤرة استيطانية عشوائية )غير مرخصة من الحكوم  140كبيرة و
 29/12/2021العربي، لندن، القدس 

 
 مستوطنات جديدة جنوب النقب  4قامة إلمخطط "إسرائيلي"  .32

الثالثاء، عن :  الناصرة للنقب،  إيليت شاكيد، خالل زيارة  داخلية االحتالل اإلسرائيلي،  أعلنت وزيرة 
مستوطنات جديدة في مناطق "العزازمة" جنوب النقب، منها مستوطنة سيطلق عليها    4مخطط إلقامة  

هداج". "بير  قرية  ستقام على  غوريون"  "نافه  هداج" إعال   اسم  "بير  المحلية في  اللجنة  ن  واستنكرت 
هو   المستوطنات  تلك  إقامة  من  الهدف  أن  إلى  مشيرة   النقب،  في  جديدة  مستوطنات  إقامة  شاكيد 

ا غوريون"  "نافه  مستوطنة  أن  المحلية  اللجنة  وأوضحت  أراضيها.  من  العائالت  وترحيل  لتي  اقتالع 
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إلى الفتة   الحيران"،  و"أم  "حيران"  مستوطنة  عن  ا  نموذج  ستكون  القرية،  أراضي  على  أن   ستقام 
 عائلة من أراضيها.  300المستوطنة ستقتلع أكثر من  

 29/12/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االقتصادية  "النقد" و"اإلحصاء" يستعرضان أداء االقتصاد الفلسطيني للعام الجاري والتنبؤاتتقرير:  .33
هللا االقتصاد :  رام  األداء  مشترك،  بيان  في  لإلحصاء،  المركزي  والجهاز  النقد،  سلطة  استعرضت 

للعام   للعام  2021الفلسطيني  االقتصادية  والتنبؤات  اليوم    .2022،  نشرت  التي  النتائج،  وجاءت 
 األربعاء، على النحو التالي: 

 2021أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 
ال لالقتصابدء  التدريجي  مع  تعافي  كورونا،  لجائحة  الوبائي  المنحنى  انكسار  ظل  في  الفلسطيني  د 

 بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة ) بالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي(
بدأ االقتصاد الفلسطيني بالتعافي التدريجي في ظل انكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم  

% خالل 6الخارجي، حيث سجل االقتصاد الفلسطيني ارتفاعا  بحوالي  لتوقف شبه التام للدعم  من ا
مدفوعا  بتحسن مستوى الطلب الكلي، االستهالكي واالستثماري، مع بقائه أقل من مستواه    2021عام  

 %.3.5ما قبل الجائحة. ما أدى الرتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  
تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة    2021فقد شهد الربع االول من عام  ا على المستوى الربعي،  أم
. ونتيجة  لتخفيف حدة اإلجراءات الناتجة عن الجائحة سجل  2020% مقارنة بنفس الفترة من عام  6

% كما تشير  7ة  %، ليستمر االرتفاع خالل الربع الثالث  بنسب 19الربع الثاني ارتفاعا  ملحوظا  بنسبة  
 ت إلى استمرار هذا التعافي على مستوى الربع الرابع من ذات العام.التقديرا

 2022التوقع بتباطؤ نمو االقتصاد الفلسطيني خالل العام 
كما أصدرت كل من سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريرين حول التنبؤات للعام 

كتروني لكل منهما. تضمنت تلك التقارير التنبؤ بالمؤشرات الرئيسية  ، والمتاحة على الموقع االل2022
الفلسطيني خالل العام   النتائج على افتراض استمرار العودة 2022في االقتصاد  ، وقد استندت هذه 

الفلسطيني إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل األزم للنشاط االقتصادي  ة الصحية  التدريجية 
لفية توقع استمرار استقرار الوضع الصحي. باإلضافة إلى عدم حدوث أي تغير (، على خ19-)كوفيد 

للحكومة  المالي  الوضع  صعوبة  واستمرار  اإلسرائيلي،  الجانب  مع  السياسي  الوضع  في  جدي 
ائيلي،  الفلسطينية على خلفية استمرار اقتطاع جزء إضافي من أموال المقاصة من قبل الجانب اإلسر 
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ع بعض الدول المانحة عن تقديم المساعدات والمنح. وقد تم عكس هذا الوضع وكذلك استمرار امتنا 
 على االفتراضات الرئيسية المستخدمة في بناء التنبؤات.

على    - تؤثر  التي  المؤشرات  بعض  تحسن  استمرار  افتراض  تم  الحقيقي،  القطاع  مستوى  فعلى 
 اليقين المرتبطة بجائحة كورونا.  مار، في ظل انحسار حالة عدممستويات االستهالك الكلي واالستث 

المالية العامة، تم افتراض استمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية على    - وفي قطاع 
خلفية استمرار اقتطاع جزء إضافي من أموال المقاصة من قبل الجانب اإلسرائيلي واستمرار امتناع  

 قديم المساعدات والمنح.بعض الدول المانحة عن ت
في القطاع الخارجي، استمرار الجانب اإلسرائيلي بفرض القيود على حركة تنقل االفراد والتجارة  و   -

 الداخلية واستمرار العقبات والعراقيل أمام حركة االستيراد والتصدير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعدد العمال التوظيف والتشغيل المحلي،    وفي قطاع العمل، تشير االفتراضات إلى نمو مستويات   -

الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة قريبة من معدل نموها خالل األعوام السابقة. وبالتالي استقرار معدل  
 نمو التعويضات المالية للعاملين في إسرائيل. 

 .2021 استمرار تدفق التحويالت المالية للقطاع الخاص باالعتماد على تقديرات نموها في العام -
قدي، فقد تم افتراض نمو التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنفس  أما في القطاع الن   -

للمشاريع االقتصادية اإلنتاجية والخدماتية   المقدم  التمويل  تزايد حجم  السابق. مع  العام  مستواها في 
 والريادية من خالل صندوق استدامة.
جيل االقتصاد الفلسطيني نموا  خالل  ير التنبؤات إلى إمكانية تس وباالستناد إلى هذه االفتراضات، تش

، مع ارتفاع طفيف في  2021% في العام  6%، مقارنة مع نمو تقديري بنسبة  3بحوالي    2022العام  
، على أن يكون هذا 2021بالمقارنة مع    2022نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام  

والعرض على حد سواء. ففي جانب الطلب، تعافي مكونات جانبي الطلب    األداء مدفوعا  باستمرار
بنسبة   ليساهم  الكلي  االستهالك  مستويات  تحسن  استمرار  المتوقع  المتوقع،  2.2من  النمو  في   %

بنحو   بنسبة  2.3واالستثمار  الصادرات  تساهم  أن  فيتوقع  الخارجي،  القطاع  صعيد  على  أما   .%
مستو 0.8 ارتفاع  ويتوقع  كما  في  %،  الواردات  على  الطلب  االستهالك  يات  مستويات  تحسن  ظل 

 %.2.1وبالتالي يرجح أن تسهم الواردات في تثبيط معدل النمو بحوالي 
 29/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 والمسلمين المحورية زالت هي قضية العرب   ما : القضية الفلسطينية كانت و الملك سلمان .34
الحرمين  الرياض:   خادم  جلسةخالل  أكد  لمجلس    افتتاحه  الثامنة  الدورة  من  الثانية  السنة  أعمال 
زالت هي قضية   ما، أن القضية الفلسطينية كانت و مساء )األربعاء(  عبر االتصال المرئي-الشورى،  

أولويات  رأس  على  »تأتي  أنها  ألى  مشيرا   المحورية،  والمسلمين  الخارجية،   العرب  المملكة  سياسة 
أو المملكة  تتوان  لم  المشروعة،   حيث  حقوقه  الستعادة  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  دعم  في  تتأخر 

( عام  بحدود  الفلسطينية  األراضي  على  السيادة  ذات  المستقلة  الفلسطينية  دولته  م(  1967وإقامة 
 وعاصمتها القدس الشرقية«. 

 29/12/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 لضفة والجوالن الحكومة القطرية تندد بمواصلة "سياسة االستيطان" في ا .35
"سياستها :  الدوحة اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  مواصلة  األربعاء،  القطرية،  الحكومة  أدانت 

للقانون   السافر  وتحديها  المحتل،  السوري  والجوالن  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  االستيطانية 
بقرار حكومة االحتالل وندد مجلس الوزراء القطري،    رعية الدولية ذات الصلة".الدولي وقرارات الش

بناء  على  ذلك  قبل  ومصادقتها  المحتل،  السوري  الجوالن  في  المستوطنات  "بتوسيع  الماضي  األحد 
االسرائيلي   1300 االحتالل  قوات  اعتداءات  وتصعيد  المحتلة،  الغربية  بالضفة  استيطانية  وحدة 

المست الفلسطينيين في الضفة".ومليشيات  المواطنين  ا  وطنين على  "يشكل  وأضافت  ذلك  لحكومة أن 
تطورا خطيرا، ويستدعي تدخال عاجال وحاسما من المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف 

لقرارات    االستيطان". وفقا  السالم،  عملية  إلحياء  اإلسرائيلية؛  الحكومة  على  بـ"الضغط  وطالبت 
 العربية".  امة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي ومبادرة السالمالجمعية الع

 29/12/2021، قدس برس
 

 تغريدة جديدة لنجمة هوليوود سارندون تجدد فيها دعمها للشعب الفلسطيني .36
عبر   الفلسطيني،  والشعب  للحق  ودعمها  وقوفها  سارندون  سوزان  الشهيرة  األميركية  النجمة  جددت 

 تغريدة نشرتها، اليوم األربعاء، على حسابها في موقع "تويتر". 
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ديزموند سارند   وقالت   الراحل  إفريقيا  جنوب  أساقفة  فيها صورة لرئيس  التي نشرت  تغريدتها  ون في 
توتو، "لن تحصل إسرائيل على األمن واألمان الحقيقيين من خالل قمع شعب آخر، السالم الحقيقي  

 ال يمكن أن ُيبنى في نهاية المطاف إال على العدل".
 29/12/2021، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية  2فنلندا تقدم  .37

قدرها   مساهمة  فنلندا  مستشف   2قدمت  إلى  الطبية  التحويالت  تغطية  لدعم  يورو  القدس مليون  يات 
للسلطة   المباشر  المالي  للدعم  بيغاس"  "آلية  خالل  من  المساهمة  هذه  توجيه  يتم  حيث  الشرقية، 

التابعة  الفلسطينية  األوروبي.  الوطنية  فون    لالتحاد  كون  سفين  األوروبي  االتحاد  ممثل  وقال 
التي ال تزال بورغسدورف "ان مستشفيات القدس الشرقية هي من بين المؤسسات الفلسطينية القليلة  

تعمل في المدينة وتقدم خدمات رعاية صحية أساسية عالية الجودة غير متوفرة في أي مكان آخر 
 في فلسطين". 

قا جهتها،  ممثلةمن  عالية    لت  الصحية  الرعاية  بدعم  ملتزمة  فنلندا  "تظل  بيلتوكوسكي  بايفي  فنلندا 
وأضافت أن "الدعم المالي المباشر من    الجودة للفلسطينيين من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية".

خدمات  إلى  تحتاج  التي  الفلسطينية  العائالت  حياة  من  ويحسن  االستقرار  يخلق  بيغاس  آلية    خالل 
 تخصصة".صحية م 

 29/12/2021، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك
 

 كيين تزايدتير اليهود األم ئيلي: االعتداءات ضدّ مركز أبحاث إسرا .38
يوم اإلثنين، من تعاظم االعتداءات على اليهود وتبني  حذر "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي،  

 واليات المتحدة. التوجهات "المعادية للسامية" في ال
وهو باحث يهودي يعمل في جامعة إنديانا، أشار المركز وفي ورقة أعدها البرفسور أولفين روزنفلد،  

 إلى أن جماعات أميركية تنادي بتفوق "البيض" باتت مصدر الخطر األكبر على اليهود األميركيين. 
ف األميركي"  اليمين  "اتحاد  نظمها  التي  المسيرة  أن  الورقة  في   2017أغسطس/آب    12ي  واعتبرت 

انت واحدة من أبرز مظاهر "معاداة السامية" التي حدثت في مدينة شارلوتسفيل في والية جورجيا ك
 الواليات المتحدة. 
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وأشارت إلى أن المشاركين في تلك المسيرة رددوا شعارات "ضعوا حدا للتأثير اليهودي في أميركا"، 
 حلوا مكاننا"، وغيرها من الشعارات. لن ي"اليهود يمثلون الشيطان"، و"اليهود 

جماعات   ونفذتها  األميركيين  اليهود  استهدفت  التي  السامية"  "معاداة  مظاهر  أخطر  أن  إلى  ولفتت 
بيتسبرغ في   مدينة  الكنيس في  على  الهجوم  كان  األميركي  األول    27اليمين  ،  2018أكتوبر/تشرين 

الهجوم عدد من الهجمات المماثلة، كان  هذا    شخصا ؛ وأعقب   11وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل  
المدارس    19آخرها في   طالب  أحد  مقتل  عن  وأسفر  دينفر،  مدينة  الجاري في  العام  من  أغسطس 

 الدينية اليهودية.
وحسب معد الورقة، فإن السلوك اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بات أحد  

الهجمات   تؤجج  التي  الاألسباب  اليهود  على  استهدفت  التي  الهجمات  زيادة  أن  معتبرا   يهود، 
 األميركيين خالل الحرب األخيرة على غزة يدل على ذلك.

وزعمت الورقة أن الكثير من القيادات السياسية األميركية تجاهلت االعتداءات التي تستهدف اليهود 
 خرين نددوا بها بحذر.في حين أن زعماء آ

% من اليهود األميركيين يرون أن "معاداة السامية"  82ع أظهرت أن  وأشارت إلى أن نتائج استطال
 تعاظمت بشكل كبير خالل السنوات الخمس الماضية.

حيث   المتحدة،  الواليات  داخل  مجتمعية  تحوالت  إلى  السامية"  "معاداة  مظاهر  تعاظم  الورقة  وعزت 
ان "هل انتهت قصة الحب زيف يوفي إلى نشر مقال بعنو دفعت هذه التحوالت الكاتب األميركي جو 

 األميركية اليهودية". 
 27/12/2021عربي الجديد، لندن، ال

 
 كسر عباس الجمود في عملية السالم؟ هل  .39

 فايز أبو شمالة  د.
للشعب  والمهينة  المهانة  فالزيارة  المفاوضات،  بشأن  ساكنا   يحرك  ولم  الجمود،  عباس  يكسر  لم 

ئيل(، التي قضت بأن التطبيع مع األنظمة العربية هو  الفلسطيني جاءت في التوقيت المناسب لـ)إسرا
طينيين، وجاءت زيارة عباس لوزير حرب العدو غانتس لتقول لكل الطريق المضمون للسالم مع الفلس

طلبا    أحذيتكم  تحت  ترتمي  سيجعلها  التحرير  منظمة  لقيادة  والتجاهل  التشدد  طريق  اإلسرائيليين: 
أيها تطرفكم  زاد  فكلما  التي    للمساعدات،  المفاوضات  لمقترحات  تجاهلكم  زاد  وكلما  اإلسرائيليون، 
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ال تهافتت  عباس،  قتلة  يطرحها  مع  كان  ولو  حتى  لقاء،  أي  لعقد  وتوسلت  أكثر،  الفلسطينية  قيادة 
 الشعب الفلسطيني. 

لكم   نسمح  لن  الغربية،  الضفة  شباب  كل  أذن  في  لتصرخ  جاءت  غانتس  لإلرهابي  عباس  زيارة 
سمح لكم بمقاومة االحتالل، بل لن نسمح لكم بالتصدي للمستوطنين، حتى ولو  باالنتفاضة، ولن ن

 تكم، وقتلوا أطفالكم.أحرقوا بيو 
زيارة عباس عززت من مكانة وزير الحرب لدى بعض اإلسرائيليين، ولدى اإلدارة األمريكية، وفكت  

زير الحرب الذي قتل عن عنق اإلرهابي وزير الحرب قاتل األطفال حبل مشنقة العدالة الدولية، فو 
ذا العام، وجد فرصته ليقدم  شهداء في الضفة الغربية في شهر ديسمبر كانون األول من ه  9جيشه  

 نفسه رجل سالم، وصاحب مبدأ، وصديق ا لعباس، ويتبادل معه الهدايا.
التي أسفرت عن زيادة عدد بطاقات   بدخول VIPزيارة عباس  لها  المسموح  السيارات  ، وزيادة عدد 

صادية التي  ائيل، وزيادة عدد العمال، واإلفراج عن مئة مليون شيكل، هذه األشياء المادية واالقتإسر 
حصل عليها محمود عباس، كان يحصل عليها رؤساء البلديات إذا أجبروا على االلتقاء مع الحاكم  

الوطنية، ودون أن ي القيم  خيانة  بإسرائيل، ودون  يعترفوا  بزيارة  العسكري اإلسرائيلي، دون أن  قوموا 
 ش العدو.لوزير الحرب في بيته بتل أبيب، ودون أن يقدموا فرائض الوالء لقائد جي 

زيارة عباس التي اقتصرت على الجانب األمني، ومواصلة تقديم الخدمات، جاءت في الوقت الذي  
لمسجد كانت الجرافات اإلسرائيلية تهدم بيوت الفلسطينيين في الخليل، وكان المستوطنون يقتحمون ا

ق يقتحمون  المستوطنون  وكان  البيرة،  مدينة  يقتحم  غانتس  بيني  جيش  وكان  الضفة  األقصى،  رى 
 الغربية، بينما كان محمود عباس يشرب قهوة الوفاء والوالء ألعداء الشعب الفلسطيني.

  لقد تعهد عباس بأال يسمح باستخدام العنف ضد المستوطنين، ما دام على قيد الحياة، وهذا ما أسعد
من، ومنع  اإلسرائيليين، وهذا ما جعل وزير حربهم يقول: لقد تركز الحديث مع عباس على ضبط األ

لقد  االقتصادية،  المساعدات  من  بالمزيد  له  وتعهدنا  الفلسطيني،  الشباب  اندفاع  ولجم  االنتفاضة، 
مريحا ، مقابل فتات  تفاخر غانتس أمام المتطرفين الصهاينة، بأنه َضِمن لهم استيطانا  آمنا ، واحتالال   

 المال، وبعض البطاقات الخاصة لقيادة منظمة التحرير.
لبني غانتس كانت أحد مقترحات كسر الجمود التي تحدثت عنها لقاء القاهرة، وأخذت   زيارة عباس

الضوء األخضر من مصر واألردن، لتشكل بداية لجملة من المقترحات التي تشمل تشديد الحصار  
تنفي تبادل أسرى تؤثر في االستقرار في الضفة الغربية، وزيادة عدد أفراد  على غزة، وعدم  ذ صفقة 

و  أي األمن،  المساعدات  لهذه  يكون  أن  دون  السلطة،  لقيادة  المالية  المساعدات  من  المزيد  صرف 
 أبعاد سياسية. 
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ة، زيارة عباس لبني غانتس تحتم على القوى الوطنية، والتنظيمات الفلسطينية، والشخصيات السياسي 
الفلسطيني، أن يأخذوا دورهم، وأن يسهموا ف أبناء الشعب  ي إطالق شرارة  والوجهاء والمثقفين، وكل 

التخلص من قيادة التعاون األمني مع االحتالل، مع البدء في تشكيل قيادة وطنية بديلة، قيادة وطنية  
مع االحتالل دون وجل،    قادرة على مواجهة األطماع اإلسرائيلية، قيادة قادرة على تعرية المتعاونين

 ودون رحمة بكل أولئك الذين وضعوا أيديهم في أيدي المحتلين. 
 30/12/2021فلسطين أون الين، 

 
 عباس والزيارة "الفضيحة" للقاتل غانتس! .40

 د. عدنان أبو عامر 
بصفتي   علي  يصعب  فإنه  بعناية،  المفردات  واختيار  األلفاظ،  وانتقاء  السياسة،  فذلكات  عن  بعيدا 

أطنان  فلسطي غزة  في  علينا  صب  الذي  غانتس،  الحرب  مجرم  ويالت  من  ذاق  أن  نيا  المتفجرات، 
أتقبل زيارة "أبو مازن" له في منزله، المقام على أراضينا المحتلة في قرية رأس العين قضاء الرملة، 
القادمون من أقاصي األرض، أبي وجدي على   بلدتي "عاقر"، التي أجبر فيها أجداد غانتس  وفيها 

هذاا ليس  والمذابح،  والمجازر  والنار،  بالحديد  وطردوهم  منها،  الهدايا   لهجرة  وتبادال  بل  فحسب، 
أو   مصطلح  عليها أي  نطلق  أن  لنا  يمكن  بل  دبلوماسية،  وال  بسياسة،  هذه  فما  وهللا،  هذا  ..كثير 

 مفردة إال السياسة! 
ضد   الجرائم  مرتكب  االحتالل،  حرب  وزير  الكرام،  القراء  أيها  وتالحقه  غانتس  الفلسطينيين، 

ر أوروبي خشية اعتقاله، فرش مدخل بيته وردا ورمال المحاكمات الدولية، وال تحط طائرته بأي مطا
"على   بأنها  اإلسرائيليون  وصفها  ومدنية،  أمنية  "قضايا  في  تباحثا  وقد  مازن"،  "أبو  استقبال  في 

ي، والحفاظ على االستقرار األمني،  المحك"، وركزا على اهتمامهما المشترك في تعزيز التنسيق األمن 
ال وفق  والعنف،  "اإلرهاب"  اإلجراءات  ومنع  مواصلة  االحتالل  اعتزام  مقابل  اإلسرائيلي،  توصيف 

 الهادفة لتعزيز الثقة في المجالين االقتصادي والمدني.
نجل  أن  وغانتس،  عباس  جمع  الذي  الدافئ"  "الحميمي  االجتماع  هذا  عن  اإلسرائيليون  كشفه  مما 

ع جنديا"، الذي رد عليه باألمل  ألخير دخل فجأة عليهما، فقام والده بتقديمه لعباس، زاعما أنه "صنا
أن يخرج السالم من هذا البيت، مع العلم أن الجندي في التعريف اإلسرائيلي يعني االحتالل والقتل  

د األيمن لهذا والموت، في حين السالم في تعريف عباس وفريقه يعني الخنوع والخضوع وإدارة الخ
 الجندي ووالده بعد أن يضرب على الخد األيسر! 
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وفي حين أهدى غانتس ضيفه بعضا من "زيت الزيتون"، المصادر والمسروق من أراضينا المحتلة،  
فقد قدم له األخير هدية، لم تعرف ماهيتها بعد، لكن من الواضح أنها تتمثل بتكثيف التنسيق األمني، 

المقاومة، وتعب  المستوطنين القتحام أراضينا وإحراق حقو ومالحقة  أمام قطعان  الطرق  لنا وتدنيس  يد 
أقصانا، والويل والثبور وعظائم األمور لمن يحاول من الفلسطينيين التصدي لهم، ألن ذلك سيعكر  

 صفو صاحب الضيافة! 
وميديا  لقد مثلت زيارة عباس الحميمية لغانتس في منزله المسروق من أصحابه الفلسطينيين قمة الك

ا أبناء  يحياها  التي  للكارثة  التجاهل  وحالة  التي  السوداء،  القمعية  السياسة  بسبب  الفلسطيني  لشعب 
يطرح تساؤالت   ما  المحتلة،  والقدس  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  القتلة، في  وجنوده  ينتهجها غانتس 

"الفضيحة" الزيارة  به، ممن نصحوه، وشجعوه على هذه  المحيطين  أثنوا  جدية حول طاقم  إنهم  ، بل 
للحصار اإلسرائيلي،   اختراقا  وعدوها  ذاته  عليها،  وهو  مع االحتالل،  القائم  السياسي  للجمود  وكسرا 

المنطق القديم الجديد الذي دأب عليه شعراء البالط وكتبة السلطان في تأييدهم لكل ما يصدر عنه،  
 حتى لو كان خطأ سافرا، وخطيئة ال تغتفر! 

 30/12/2021فلسطين أون الين، 
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 يف كوفوفيتش ين 
عرض الجيش اإلسرائيلي على المستوى السياسي سيناريوهات مختلفة لهجوم محتمل في إيران، لكنه  
أكد أن هناك صعوبة لتقدير تأثيره ونتائجه على المشروع النووي اإليراني. حسب الجيش، هو يستعد  

مليارات    9يزانية بمبلغ  محتمل في إيران. تشمل االستعدادات التي ترتكز على زيادة الممؤخرا لهجوم  
شيكل، شراء كمية كبيرة من السالح المتقدم وتدريب سالح الجو وجمع معلومات دقيقة من قبل قسم  
بأن   السياسي  للمستوى  أكدوا  الجيش  وفي  دقيق.  بشكل  مهاجمتها  ستتم  أهداف  عن  االستخبارات 

 ذلك.يكون جاهزا ومستعدا لهجوم في إيران في اليوم الذي ستصادق الحكومة فيه على الجيش س
قدروا في الجيش أن إيران قد زادت وطورت مؤخرا منظومة دفاعها الجوي، بحيث إن هجوما محتمال  
سيحتاج الى قدرات عالية واكثر دقة. أيضا إيران نجحت في السنوات األخيرة في أن تزيد بشكل كبير  

نمنظو  أي  الى  بسهولة  تصل  أن  يمكن  والتي  بحوزتها،  التي  المدى  بعيدة  الصواريخ  في  مة  قطة 
لصالح  الشواكل  بمليارات  صفقات  على  األخيرة  السنة  في  اإلسرائيلي  الجيش  وّقع  لذلك،  إسرائيل. 

 تعزيز منظومة الدفاع الجوي وتوسيعها على النطاق القطري الشامل.
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تشمل ليس فقط التدريبات على ضرب المنشآت النووية، بل أيضا    قالوا في الجيش، إن االستعدادات 
ير هذا الهجوم، منها القتال أمام "حزب هللا" و"حماس". في هذا الوضع، يستعدون في االستعداد لتأث 

 الجيش لجبي ثمن باهظ من التنظيمات اإلرهابية والوصول الى إنجازات كبيرة في هذه القطاعات. 
التي عرض  التقديرات  إنتاج قنبلة نووية فهي  حسب  إيران  إذا قررت  السياسي فإنه  المستوى  ت على 

االستخبارات في تستطيع   سابقة عرضتها شعبة  تقديرات  التقدير  هذا  يشبه  خالل سنتين.  ذلك  فعل 
الجيش اإلسرائيلي وهكذا فإن "الجدول الزمني" للمشروع النووي اإليراني لم يتغير. في نفس الوقت،  

 سرائيلي مع دول المنطقة، من بينها مصر واألردن وقبرص واليونان وعدد من دول يتعاون الجيش اإل
مشترك  وإحباط  االستخبارية  المعلومات  تبادل  على  تشتمل  مختلفة  تنفيذية  عمليات  في  الخليج، 
لعمليات تخريبية في المنطقة. وحسب مصادر أمنية فإن هذه الشراكة تعزز العالقات بين هذه الدول،  

 أن تزيد من مشروعية عملية عسكرية إسرائيلية في إيران من قبل هذه الدول.  ويتوقع حتى
التي ح المعادية  الدول  فإن  الماضي  األسبوع  في  األمن  منظومة  في  عرضت  التي  التقديرات  سب 

هذا  شديدة.  واجتماعية  اقتصادية  لصعوبات  تتعرض  ولبنان،  سورية  مثل  إسرائيل،  ضدها  تناضل 
ا هذه  قدرات  يحول  الى الوضع  الداخلية.  مشكالتها  معالجة  لصالح  األمن  في  االستثمار  من  لدول 

% من إرساليات السالح من إيران  70، في الجيش يقدرون بأنهم نجحوا في إحباط نحو  جانب ذلك
لبنان. اجبر هذا الوضع اإليرانيين على تحويل السالح في إرساليات اصغر،  الى  وسورية والعراق 

ية مدنية بحيث إن تمركز إيران في سورية ومشروع صواريخ "حزب هللا" واحيانا بواسطة رحالت جو 
ع ذلك ورغم الصعوبات إال أنهم في الجيش قدروا أن "حزب هللا" قد نجح حقا في زيادة  تضررت. م

 ترسانة صواريخه الدقيقة. 
لى  وحسب المعلومات التي تم عرضها فإنهم في جهاز األمن يقدرون بأن الجيش اإلسرائيلي حافظ ع

سلين عسكريين قال رئيس  الردع أمام الدول المعادية إلسرائيل في السنة الماضية. وفي حوار مع مرا
األركان، افيف كوخافي، إن "قدرة الجيش اإلسرائيلي على المناورة تحسنت بشكل كبير على قاعدة 

البشرية في سالح    زيادة القدرة على نقل معلومات استخبارية نوعية للقوات وزيادة حجم التسلح والقوة
ية على مختلف المستويات". وفي جهاز البر في الخدمة النظامية وإدخال طواقم نيران وخاليا هجوم

األمن قالوا، إن االستخبارات االسرائيلية هي افضل بصورة واضحة مقارنة بنظيرتها في إيران. ومن  
ما زيادة  تحويل  تقرر  فقد  االستراتيجي  التفوق  هذا  على  الحفاظ  االستخبارات، اجل  لشعبة  كبيرة  لية 

متطورة   سايبر  منظومات  لصالح  أخرى،  أمور  بصورة  ضمن  أهداف  تجميع  من  التمكين  اجل  من 
 ناجعة اكثر.
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مليون شيكل إلقامة مقطع من الجدار على الحدود مع    900وقد تقرر أيضا تخصيص ميزانية بمبلغ  
المشروع انتهاء  فإنه عند  الجيش اإلسرائيلي  تكنولوجية    لبنان. وحسب  الجدار سيتضمن وسائل  فإن 

محاولة اختراق ستتطور وستمكن من التعامل معها بصورة   متطورة بحيث إن قدرة رد الجيش في حالة
 ناجعة بشكل خاص. 

 جاهزية في كل القطاعات 
بالنسبة لتعامل الجيش اإلسرائيلي مع "حماس" في القطاع فقد قدروا في الجيش بأن "حماس" تلقت  

قاسي فإن  ضربة  التقديرات  وحسب  الماضي.  أيار  شهر  في  األسوار"  "حارس  عملية  أعقاب  في  ة 
"حماس" بدأت في إعادة تأهيل قوتها العسكرية ومواقع إنتاج الصواريخ. مع ذلك، لم ينجحوا خالل  
يقدرون   الجيش،  وفي  المدى.  بعيدة  الهجومية  الصواريخ  بمنظومة  كبير  ضرر  إلحاق  في  العملية 

ية التي تم  األمني النسبي السائد، اآلن، بين إسرائيل والقطاع ينبع من المساعدة المدن  أيضا أن الهدوء
القادمة   السنة  المساعدة في  تقديم  الجيش مواصلة  للقطاع في األشهر األخيرة. وينوون في  تحويلها 

 والسماح بدخول البضائع الى القطاع. 
اتصاالت بين إسرائيل و"حماس" حول إعادة  أشاروا في جهاز االستخبارات االسرائيلية الى أنه جرت  

 ضمنت إحراز تقدم معين، وأن الفجوة بين الطرفين ما زالت كبيرة. جثث الجنود والمدنيين المفقودين، ت
مقارنة   اليهود  ضد  الضفة  في  اإلرهابية  العمليات  في  زيادة  حدثت  أنه  الى  أشاروا  الجيش،  في 

العمليات الجنائية القومية المتطرفة من قبل المستوطنين    بالسنوات السابقة، وأنه يوجد ارتفاع في عدد 
الفلسطينيين. ف أثناء إلحاق  ضد  يقفون جانبا  ي الجيش، فهموا أن أحداثا كثيرة وثق فيها جنود وهم 

انتقادات   توجيه  الى  وأدت  اإلسرائيلي  الجيش  بصورة  أضرت  بالفلسطينيين،  الضرر  المستوطنين 
 عالمية. 

ب استطالع،  نشر  مع  مؤخرا،  مقارنة  الحضيض  في  توجد  اإلسرائيلي  بالجيش  الجمهور  ثقة  حسبه 
الم في  السنوات  كوخافي  فيها  عمل  التي  الطريقة  هو  ذلك  أسباب  أحد  االستطالع،  وحسب  اضية. 

في  المواطنون  فيه  يضطر  الذي  الوقت  في  الدائمة،  الخدمة  لجنود  التقاعد  مخصصات  موضوع 
اال التداعيات  مع  التعامل  الى  األحداث،  إسرائيل  ذلك،  الى  إضافة  كورونا.  لوباء  الصعبة  قتصادية 

هنا كان  فيها  في  التي  أيضا  ساهمت  األركان،  رئيس  قبل  من  ترقيتهم  وتمت  فاشلون  ضباط  ك 
األضرار بمكانة الجيش اإلسرائيلي في نظر مواطني الدولة. "هدف رئيسي للسنة القادمة هو معالجة  

 قديم العالج"، قال كوخافي.الفرد والتأكيد على تحسين الغذاء وت
 "هآرتس" 

 30/12/2021األيام، رام هللا، 
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