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ولو ألصقوا   والمؤيد الستمرار التنسيق األمني  " إلرهاب والعنفاـ"ر موقفي الرافض ليّ غلن أ  عباس:   .1
 مسدسًا برأسي 

، محمود ع اة،  ةالفلسطيني   السلطة  علم  »الشرق األرسط« نن زيا ة  ئيس:  نظير مجل -تل نبيب 
اإلسرائيل  الوفاع  رزير  بي   مع  إلى  رباالتفاق  اإلسرائيل   الجيش  من  بم اد ة  تم   بين  غانتس،   ،

المناطق   ف   الوضع  انفجا   من خطو ة  مشترك  قلق  نشوء  نعقاب  ف   ف   ام هللا،  الرئاسة  مكتب 
خاص. بشكل  الشريف  القوس   الحرم  رف   عام،  بشكل  المحتلة،  ع اة،    الفلسطينية  رنبلغ 

رخصوصا  االقتحامات للمسجو األقصى ف  القوة رالحرم   اإلسرائيليين، بأن اعتواءات المستوطنين،
اإلبراهيم  ف  الخليل، رما يرافق ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية، تنذ  بانفجا  ك ير، رنن هناك  
قوى تعمل باسم الوين، ف  صفوف المستوطنين ف  إسرائيل رف  بعض الفصائل الفلسطينية، تسعى  

رالنزا  القوم   الصراع  تحويل  العنف إلى  ن فض  »ننا  رنضاف  دينية.  حرب  إلى  األ ض  على  ع 
بط يعت  رنفضل األساليب الوبلوماسية رالنضال الشع  . نكره القتل رن فضه. رنسعى لمنع التوهو . 
التنسيق   الستمرا   رالمؤيو  رالعنف  لإل هاب  الرافض  موقف   نغير  فلن  برنس ،  مسوسا   نلصقوا  رلو 

رليس بمقور ي،  ليس  رلكن  تأكل   األمن .  كهذه  فحرب  دينية،  حربا   تصورا  نن  نيضا ،  بمقور كم 
 األخضر راليابس«. 

رالقلق  الرني حول هذه األخطا   يشاطره  بأنه  قائال ،  العين،  د غانتس  بلوة  نة  اللقاء ف   رخالل 
منها؛ لذلك يطلب نن يكون هناك تنسيق نمن  رثيق رتفاهمات لتحسين األجواء رتخفيف التوتر. رقو 

ع اة فعرض     د  رالوسائل؟«.  الطرق  بمختلف  تضعفوننا  رننتم  تنسيقا   تريورن  »كيف  متسائال : 
السلطة  رتقوي  الفلسطينيين  ضائقة  من  تخفف  الت   اإلجراءات  من  مجموعة  عنوئذ  غانتس 

 الفلسطينية. 
الفلسطين ، ألنه يؤدي إلى  بوا مق وال  من الطرف  رحسب مصو  إسرائيل ، فإن »ما قومه غانتس 
قو   رالفلسطينية،  اإلسرائيلية  المعا ضة  ف   ركان  مصاد   راجتماعيا «.  اقتصاديا   قليل  غير  انفراج 
الت    الوعارى  الفلسطينية  السلطة  سحب  ف   ال حث  غانتس  طلب  على  رافق  ع اة  بأن   رج ، 

وم  بها إلى المحكمة الجنائية الورلية ف  الهاي، رتتهم فيها إسرائيل با تكاب جرائم حرب. رإنه  تق
اإلسرائيلية   ال ث  هيئة  نقل   حس ما  جوية«،  سياسية  »بواد   على  إسرائيل  إقوام  نرال   لذلك  يشترط 

ق  غير «. رقال مصو  للقناة، إن ع اة  فض الفكرة، من خالل يقينه بأن الو 11الرسمية »كان  
مالئم لفتح آفاق تسوية سياسية نر حتى مجرد إجراء مفارضات  سمية رفعلية إسرائيلية فلسطينية.  
الوعارى. رإن كان  إسرائيل ترغب فعال    إلغاء  نر  لل حث ف  تجميو  الوق   لذلك قال إن هذا ليس 

رالتزام حقيقية  سلمية  لعملية  جوية  نوايا  تظهر  نن  نرال   فعليها  الوعارى،  بالشرعية  بتجنب  راضحا   ا  
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رنضاف  القناة اإلسرائيلية،   الورلية رحل الورلتين راالتفاق على جورل زمن  راضح لتط يق االتفاق.
نن ع اة نرضح للحاضرين، ننه »خالل األشهر الثالثة المق لة، من المتوقع عقو اجتماعين مهمين  

للحركة   الثو ي  )المجلس  فتح  رحركة  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة لمنظمة  المركزي  رالمجلس 
ظل  ف   قوة،  موقع  ف   رهو  االجتماعات  هذه  إلى  يصل  نن  له  بالنس ة  المهم  رمن  التحرير(، 

 التحويات«. 

 31/12/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 بدياًل عن المسار السياسي ليستالخطوات االقتصادية واألمنية بوتين: لـعباس  .2
محمود ع اة مكالمة هاتفية، نمس، مع نظيره    الفلسطينيةلسلطة  ا  نجرى  ئيس:   ائو ج ر-موسكو

األرسط   الشرق  ف   التسوية  ملف  دفع  آليات  على  خاللها  ال حث  تركز  بوتين،  فالديمير  الررس  
الثنائ . بالتعارن  المتعلقة  بأعياد   رالمسائل  التهان   ت ادال  الطرفين  إن  الكرملين،  بيان نصو ه  رقال 

»ت ادال اآل اء حول مستجوات الوضع ف  األ اض  الفلسطينية«.. ررفقا  لل يان  الميالد ر نة السنة، ر
إسرائيلية    -الرئاس  الررس ، فإن الطرفين »شودا مجودا  على ضرر ة استئناف مفارضات فلسطينية  

 بناءة ف  نسرع رق  ممكن، تح   عاية » باعية« الوسطاء الورليين«. 
ية، بأن ع اة نكو خالل المكالمة على نهمية رقف المما سات  رنفاد بيان نصو ته الرئاسة الفلسطين 

اإلسرائيلية نحادية الجانب، بما ف  ذلك، االستيطان رمصاد ة األ اض  راستهواف منازل الفلسطينيين  
إلى ضرر ة  ردعا  القتلى،  جثامين  راحتجاز  باألسرى  التنكيل  رمسائل  ترحيلهم  رعمليات  القوة  ف  

محذ ا  من نن استمرا  هذه التصرفات اإلسرائيلية »قو يؤدي إلى تفجير    »رقف إ هاب المستوطنين«، 
عن  ع اةرلف     األرضاع«. بويال   تكون  نن  يمكن  ال  راألمنية،  االقتصادية  الخطوات  نن  إلى   ،

حل  ف   فض  إسرائيل  راستمرا   السياس ،  المسا   »غياب  خطو ة  إلى  رن ه  السياس .  المسا  
تقويضه   رالعمل على  رلوح  الورلتين  األموال«.  راقتطاع  الفلسطين   توابير خنق االقتصاد  رمواصلة 

بأن السلطة الفلسطينية سوف تلجأ إلى »اتخاذ قرا ات حاسمة بهذا الخصوص، خصوصا  نننا على  
 نبواب عقو اجتماع مهم للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية«. 

سياس مسا   إطالق  ضرر ة  على  الفلسطين   الرئيس  مع  رشود  الورلية،  الشرعية  لقرا ات  مستنو    
األهمية الخاصة لعقو اجتماع اللجنة الرباعية الورلية على المستوى الوزا ي. ركان هذا المطلب طرح  

 خالل زيا ة ع اة إلى  رسيا الشهر الماض .
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رزير   رنعرب  الورلية،  الرباعية  اللجنة  عمل  ألحياء  سعيها  بتأكيو  الزيا ة  تلك  موسكو  راست ق  
خا جية سيرغ  الفررف عن خي ة نمل بس ب امتناع »بعض األطراف« عن تل ية الوعوة الررسية  ال

 المتكر ة لعقو اجتماع على مستوى رز اء الخا جية ألطراف الرباع  الورل .
 31/12/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 تحول للسلطة الفلسطينية دفعة من أموال المقاصة "إسرائيل" .3

إسرائيل    -القوة   نعلن   ركاالت:  السلطة  ]نرل["األيام"،  مع  الثقة"  لتعزيز  "إجراءات  سلسلة  نمس، 
لقاء  ئيس على  قليلة  ساعات  بعو  رذلك  رزير    الفلسطينيةلسلطة  ا  الفلسطينية،  مع  ع اة  محمود 

غانتس. بين   اإلسرائيل   إجراءات   الوفاع  تنفيذ  "ناقشنا  غانتس  كتب  تويتر،  على  حسابه  رع ر 
اإلسرائيليين   رالعنف من نجل  فاهية  بيننا رمنع اإل هاب  األمن   التنسيق  رتعزيز  اقتصادية رمونية 

بت كي  رالفلسطينيين على حو سواء". تتمثل  نقرها غانتس  إلى رخطوة نخرى  نموال ضرائب  تحويل  ر 
بم لغ   الفلسطينية  شيكل.  100السلطة  حول  .  مليون  تحوثا  رع اة  غانتس  فإن  ال يان،  ربحسب 

 ضرر ة المصادقة على خرائط هيكلية فلسطينية نخرى. 
 30/12/2021، األيام، رام هللا

 
 يرحب بمواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة لحقوق شعبنا  عباس .4

آل   يةفلسطين ال  السلطةئيس   حب   :   ام هللا العزيز  ع و  بن  سلمان  الملك  بمواقف  ع اة،  محمود 
سعود الت  ر دت ف  خطابه الملك  السنوي ألعمال السنة الثانية من الور ة الثامنة لمجلس الشو ى،  

موقف  ع اةرثمن  رالت  ع ر فيها عن مواقف المملكة الصادقة رالواعمة لحقوق الشعب الفلسطين .
مان رتأكيوه نن القضية الفلسطينية كان  رمازال  قضية العرب رالمسلمين المحو ية، رنكو، الملك سل

ان هذه المواقف تأت  ف  سياق الوعم السعودي التا يخ  المتواصل للقضية الفلسطينية على الصعو  
 كافة.

 30/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لقناة عبرية: نبحث عن إسحاق رابين الثاني الشيخ .5
هللا بين  :   ام  ت حث  "السلطة  إن  الشيخ،  حسين  الفلسطينية،  السلطة  ف   المونية  الشؤرن  رزير  قال 

الع رية، الت     14رنضاف الشيخ ف  المقابلة مع القناة    القيادات اإلسرائيلية عن إسحاق  ابين الثان ".
كا نن  "منذ  ننه  الخميس،  يوم  يمكن  نشرت  ننه  نشعر  كنا  اإلسرائيلية،  الحكومة  على  نة  ن  ابين 
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ني  نر  غانتس  بين   كان  سواء  إسرائيل،  ف   الجويو  عن  ابين  ن حث  نحن  رلذلك  تحول،  إحواث 
رتابع نن "قرا نا الذهاب إلى  رش هاعين، خطوة    شخص آخر، طالما ننه يعت رنا كشريك للسالم".

ن  رنحن  حكيمة،  قيادة  عن  رتع ر  جهو  شجاعة  كل  "توجيه  مؤكوا  رالفرص"  الس ل  كل  عن   حث 
 الستنفاد فرص السالم، رإال فإننا نسير نحو التوهو  رالفوضى".

من   إسرائيل  تنسحب  لم  إذا  عام،  غضون  ف   الورلية  المحكمة  إلى  بالتوجه  ع اة  تهويو  رحول 
، ربالتال  فإن قرا   المناطق  الفلسطينية، قال الشيخ: "ال ننوي اللجوء إلى قنوات غير مرغوب فيها

لقاء األمس ف    نبو مازن هو  سالة سالم لشعب إسرائيل كله". "تفاصيل ما جاء ف   رنضاف نن 
منزل بين  غانتس ليس  مهمة، لكن الرسالة الت  ينقلها نبو مازن مهمة، رهذه  سالة للجمهو  بأسره  

 ف  إسرائيل". 
قال الشيخ: إن "نفتال  بيني  ي حث عن سالم  رحول مواقف  ئيس الوز اء اإلسرائيل  نفتال  بيني ،  

ربين    اقتصادي، ريعمل من نجل خطوة ضيقة رمحوردة، لكننا نواصل العمل لتحقيق انفراج سياس ".
نن االجتماع استمر قرابة ساعتين رنصف الساعة، حيث نبلغ غانتس  ئيس السلطة "نيته مواصلة 

األم  التنسيق  رتعزيز  الثقة،  بناء  إجراءات  اإل هاب تعزيز  رمنع  األمن   االستقرا   على  رالحفاظ  ن  
 رالعنف".

 30/12/2021، قدس برس

 
 العبري: صفقة تبادل أسرى تلوح في األفق  "روتر نت"قع مو  .6

كشف  رسائل إعالم ع رية، نن ثمة نن اء مؤكوة عن صفقة لت ادل االسرى بوساطة  :  القوة المحتلة
رذكر موقع  رتر ن  الع ري،   يتصو رن قائمة األسماء.  6مصرية، رنن نبطال عملية نفق جل وع الد

على   ستتم  الصفقة  رالنواب    3نن  راألطفال  النساء  عن  اإلفراج  األرلى  المرحلة  تتضمن  مراحل، 
، رف  المقابل يتعين على حركة حماة إث ات نن األسرى اإلسرائيليين على قيو الحياة،  322رعودهم  

المصري. للوسيط  يسلم  فيويو مصو   الثانية،  ف   المرحلة  عن    رتتضمن  االحتالل  من    488إفراج 
المصري. للوسيط  بتسليم األسرى  تقوم حماة  المقابل  العالية، رف   المحكومات  رت ون   األسرى ذري 

المرحلة الثالثة من الصفقة، بالتزامن مع رصول األسرى اإلسرائيليين إلى مطا  بن غو يون ستفرج  
، ٢٠٠٠لستة رجميع األسرى ما ق ل عام  نسيرا فلسطينيا، من بينهم نسرى النفق ا  1,111إسرائيل عن  

ر غزة  نسرى  تكون    ١٨رجميع  ربهذا  اآلن،  حتى  نسماء  ذكر  درن  المختلفة  الفصائل  قيادات  من 
 نسيرا فلسطينيا، بينما المفارضات مستمرة بسرية تامة.  1,921المقارمة قو استطاع  تحرير 

 31/12/2021، وكالة سما االخبارية
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 مناورات المقاومة والوساطة المصرية منعت االحتالل من التصعيد حماس والجهاد:  .7
ن عوم  د االحتالل  ن اعت ر قياديان من حركت  حماة رالجهاد االسالم  ف  غزة    عيسى سعو هللا: 

بقوة على عملية قنص المستخوم اإلسرائيل  شرق ج اليا ارل من امس، لم يكن صوفة بل جاء نتيجة  
رقاال    القوية الت  رجهتها المقارمة من خالل منار اتها العسكرية األخيرة.  لعوة نس اب نهمها الرسائل

من  نخالل   لالحتالل  رقوية  حادة  من  سالة  اكثر  رجه   المقارمة  إن  "األيام"  مع  منفصلة  حاديث 
توحو   األس وع   12خالل  موا   على  القطاع  انحاء  ف   عسكرية  منار ات  رتنظيمهم  عسكريا   ذ اعا  

 الماض .
عض الت   رقال  األخيرة  المتالحقة  االحواث  ان  الهنوي،  سهيل  حماة  لحركة  السياس   المكتب  و 

ررقف  الحصا   ر فضه  فع  االحتالل  جرائم  على  تأت   دا   عمليات  من  رالضفة  القطاع  يشهوها 
الضفة. ف   ار    جرائمه  الضفة  ف   سواء  يحوث  ان  متوقع  امر  هذا  ان  لد"األيام"،  الهنوي  رنضاف 
مك ني  ار  مواجهة القطاع  اجل  من  العوة  رتعو  تعمل  المقارمة  نن  م ينا   االحتالل،  فيه  يتواجو  ان 

 االحتالل رهو يعرف ذلك ريعرف حورد إمكاناتها خصوصا  بعو المنار ات األخيرة الت  اذهلته. 
ن عوم اقوام االحتالل على الرد بقوة على عملية  إبور ه قال القيادي ف  حركة الجهاد خضر ح يب  

تأت  بعو   القنص  سيما  ال  بها،  تطيح  قو  عسكرية  مواجهة  من  االحتالل  حكومة  خوف  باب  من 
التحذيرات الميوانية القوية الت  رصلتها من المقارمة مؤخرا ، باإلضافة الى توخل الوسطاء رخصوصا   
الوسيط المصري الذي يتواصل بشكل دائم مع جميع األطراف لضمان عوم االنزالق الى مواجهة ار  

ح ح يب لد"األيام"، ان إجراءات االحتالل تفرض استمرا  مثل هذه العمليات راالحواث  رنرض  حرب.
 سواء ف  غزة ار الضفة الغربية، م ينا  ان تصاعو المقارمة مرت طة باستمرا  االحتالل رجرائمه. 

 31/12/2021، األيام، رام هللا
 

 يال النخالة: إذا استشهد األسير أبو هواش سنرد على أنها عملية اغت .8
"إذا :  ل نان إنه  الخميس:  يوم  النخالة  زياد  فلسطين،  ف   اإلسالم   الجهاد  لحركة  العام  األمين  قال 

  استشهو األسير هشام نبو هواش، فإننا سنعت ر ذلك عملية اغتيال قام بها العور مع س ق اإلصرا ". 
"سنتعامل مع  رنضاف النخالة ف  تصريح مقتضب اطلع  "قوة برة" عليه، ننه ف  حال تم ذلك  

 األمر رفقا  لمقتضيات التزامنا بالرد على ني عملية اغتيال.. رهلل األمر من ق ل رمن بعو".
 30/12/2021، قدس برس
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 العالول: فتح تفخر بالمقاومة الشعبية وتؤمن بكل أشكالها .9
ني مقوالت سعيو نبو معال: بمسحة دينية ربتركيز على تا يخ حركة فتح المقارم رمن درن    - ام هللا 

الد الحركة  انطالقة  ذكرى  ف   الطويل  النضال   تا يخها  فتح  حركة  استعرض   خالل    57سياسية 
الذي كان    ،محمود العالول  رقام نائب  ئيس حركة فتح  مهرجان جماهيري ف   ام هللا ظهر الخميس.

، رجه  عالولال  محاطا بمجموعة من قيادات الحركة بإشعال شعلة انطالقة الحركة السابعة رالخمسين.
الفلسطينية.  التحرير  منظمة  لشركاء  مليئة    التحية  صع ة  ظررفا  يعيش  الفلسطين   نن  على  رنكو 

بضغوط غير مس وقة من جرائم االحتالل رمستوطنيه، معت را نن جرائم المستوطنين “مسألة ال يمكن  
ا الوطن من شماله  نبوا نن تستمر”. رنشا  إلى نن المناضلين بالمقارمة الشع ية ف  كل مكان ف  هذ 

المستوطنين.  رراجهوا  الشعب  نواء  ل وا  لجنوبه  المقارمون    لوسطه  نيها  بمقارمتكم  “نفتخر  رنضاف: 
رتابع العالول: “نقول بوضوح    الشع يون، ننتم شكل من نشكال المقارمة، رفتح تؤمن بكل نشكالها”.
مستمرة على عهوها رعهوكم لها  ننه  غم قتامة الصو ة رعوم رضوحها نحيانا إال نننا مستمررن، فتح  

راعت ر العالول نن الشعب الفلسطين     رعهوها بكم حتى تحقيق النصر، … فتح لن تنزل عن األمل”.
رذكرى   رالفواء،  ال طولة  ذكرى  النضالية،  هويته  من  الفلسطين   الشعب  مكن   مؤثرة  “ذكرى  يعيش 

ذكرى الطلقة األرلى رالحجر األرل… ثو ة المستحيل الت  حولتها فتح إلى راقع مستمر حتى النصر، 
رلف  العالول ف  كلمته الحماسية إلى نن حركة فتح انطلق  من نجل    رذكرى نطفال اآل  ب  ج ”.

رتابع: “ غم الض ابية    هوف رهو حرية الشعب الفلسطين ، مؤكوا على نهمية نن ي قى الهوف ثابتا.
شعب الفلسطين ،  بما يحصل نحيانا خررج  ف  الصو ة لكن نقول إن فتح كان  رال زال  من نجل ال

 عن القاعوة هنا نر هناك لكن اتجاهنا راضح رمن نجل الحرية للشعب راالستقالل”.
 30/12/2021القدس العربي، لندن، 

 
 غانتس يؤكد حجم التنسيق األمني  -الجهاد: اعتقال كوادرنا بعد لقاء عباس .10

حمالت االعتقال الت  طال  عودا  من كواد ها رقياداتها،  قال  حركة الجهاد اإلسالم : إن  :   ام هللا
الحرب  بوزير  ع اة،  السلطة محمود  الذي جمع  ئيس  األمن   اللقاء  الخميس، جاءت عقب  فجر 

الطرفين". بين  ال غيض  األمن   التنسيق  حجم  على  يولل  "ما  غانتس،  بين   رنضاف    اإلسرائيل  
التنسيق   ثمن  يوفع  "الذي  بياٍن:  ف   رشرفاء الحركة  المقارمون  هم  راالحتالل؛  السلطة  بين  األمن  

بل   ف  عضوهم،  تفّ   "رلن  مجاهويها،  تكسر  لن  االعتقاالت  نن  مؤكوة  كافة"،  الفلسطين   الشعب 
 ستزيوهم قوة رث اتا  على مواقفهم الراسخة، مهما كلف ذلك من ثمن".

 30/12/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 التجريف بالنقب امتداد للعدوان على أرضنا: عمليات حماس .11
بها سلطات  تقوم  الت   رالهوم  التجريف  نن عمليات  قاسم،  "حماة"، حازم  باسم حركة  الناطق  نكو 
االحتالل ف  منطقة النقب ف  الواخل الفلسطين  المحتل، راعتواء الشرطة الصهيونية على نهلنا ف   

ردعا قاسم جماهير شع نا    األ ض راإلنسان الفلسطين .هذه المنطقة، امتواد للعوران الصهيون  على  
إلى   تهوف  الت   االحتالل  لمخططات سلطات  تصويهم  تصعيو  إلى  المحتل  الواخل  ف   الفلسطين  

 .االستيالء على ن ضهم، رإلى مواصلة نضالهم للحفاظ على هويتهم الفلسطينية العربية 
 30/12/2021، موقع حركة حماس

 
 لحماس في غزة  مليون دوالر 66غانتس يوقع أمًرا بمصادرة عمالت رقمية بقيمة  .12

الليلة الع رية، عنو منتصف  هيوم  اإلسرائيل   ]نمس[  ذكر موقع صحيفة يسرائيل  الجيش  نن رزير   ،
  3.11رال  يساري  و ]ال  مليون شيكل   2.6بين  غانتس رقع على نمر بمصاد ة عمالت  قمية بقيمة  

قطاع غزة. لصالح حر   شيكل[ ف   من    كة حماة  تم مصاد تها  األموال  هذه  فإن  الموقع،  ربحسب 
 خالل نموال لشركة المتحورن للصرفة، المرت طة بحركة حماة. رفق ا لمزاعم الموقع.

عمليات ض ط   نحو  رمن  المجال،  هذا  ف   نمر  نرسع  هو  هذا  فإن  إسرائيلية،  نمنية  لمصاد   ررفق ا 
ا بشركة الصرافة. األصول ف  السنوات األخيرة،  مما يضر نيض 

ررفق ا لما ذكره الموقع، فإن هذه الخطوة تأت  ف  نعقاب نمر رقع عليه غانتس ق ل نشهر، بمصاد ة  
محفظة  قمية تعود لشركة المتحورن   150ني محافظ  قمية، مشير ا إلى ننه تم االستيالء على حوال   

 نفسها الت  تملكها عائلة شملخ بغزة.
الم اغتال  رادعى  نن  بعو  المتحورن  ع ر شركة  المالية  تحويالتها  نشاط  من  زادت  حماة  نن  وقع، 

 ، على حامو الخضري رهو صراف يعمل لصالح حماة.2019الجيش اإلسرائيل  ف  مايو/ نيا  
رقال الموقع، إنه تم الكشف عن ال نية التحتية االقتصادية لعائلة شملخ، من خالل ننشطة مشتركة  

ات ف  الجيش اإلسرائيل ، رمكتب “االقتصاد الوطن  لمحا بة اإل هاب” ف  رزا ة الجيش  لقسم المخابر 
التابعة للشرطة اإلسرائيلية، رالمجلس القوم  لمكافحة    433اإلسرائيل ، رالوحوة االلكتررنية ف  الهف  

 “اإل هاب”، ردائرة الفضاء اإللكتررن  ف  مكتب النائب العام اإلسرائيل . 
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مزاعم   تستو د ربحسب  الت   رالشركات  رالتجا   الصيا فة  من  تحتية  بنية  توير  حماة  إن  الموقع، 
ال ضائع إلى قطاع غزة رتوخل األموال ع رهم لتمويل نشاطات عسكرية، رمن نبرز هذه الشركات  

 “المتحورن” رالت  تحول ماليين الورال ات سنوي ا لحماة رجناحها العسكري على رجه الخصوص.
 التوقيع على األرامر “سنواصل مالحقة نموال اإل هاب”. رفق تع يره. رقال غانتس بعو 

 31/12/2021القدس، القدس، 
 

 اسة حماسالجيش اإلسرائيلي: عملية القنص ال تدل على تغّير سي  .13
قر  الجيش اإلسرائيل  إعادة العمل ف  الحقول القري ة من السياج األمن  المحيط بقطاع غزة اليوم،  
رإصابة   غزة  قطاع  من  النا   قناص  إطالق  إثر  على  للوضع  تقييم  نعقاب  ف   رذلك  الخميس، 

 ة السياج األمن ، نمس.إسرائيل  كان يعمل ف  صيان
لتعليمات  "خالفا  ذلك  فعل  النا   نطلق  الذي  الناشط  فإن  اإلسرائيل ،  الجيش  نجراه  تحقيق  ربحسب 
حماة رالجهاد اإلسالم ". رقال  رسائل إعالم إسرائيلية إن التقويرات ف  الجيش اإلسرائيل  ه  نن  

يرة،  غم ننه  الناشط الذي نطلق النا  "تأثر من تصريحات قتالية لحماة ضو إسرائيل ف  الفترة األخ
 لم يتغير ميوانيا ني ش ء ف  سياسة اللجم لحماة". 

السياج األمن  رعنو مواخل  الت  نص تها قرب  الحواجز  الجيش رالشرطة اإلسرائيليان  رنزال  قوات 
 ال لوات القري ة من القطاع، بعو تقييمات عسكرية.

 30/12/2021، 48عرب 
 

 2018مصادر عبرية: صفقة تبادل أسرى حقيقية رفضتها إسرائيل عام  .14
ركاالت: كشف المتحوث السابق باسم الجيش اإلسرائيل   رنين مانليس نمس، عن  فض   -تل نبيب 

 . 2018إسرائيل إلبرام صفقة ت ادل نسرى مع "حماة" تم رضع بنودها ف  عام 
تعقي ا   "كان"،  لقناة  مانليس  رالمفقودين  رقال  األسرى  ملف  ف   ال ا ز  المسؤرل  استقالة  على   

، كان لوى جميع  ؤساء الجيش رالموساد رالشاباك اعتقاد 2018اإلسرائيليين "موشيه تال"، :"ف  عام  
بأن هناك فرصة حقيقة إلجراء صفقة ت ادل لألسرى مع "حماة" رتم التوصل إلى اتفاق بشأن عود 

رنضاف: "بل كان  هناك ر قة مكتوبة    ن يمكن اإلفراج عنهم بالصفقة".من األسرى الفلسطينيين الذي 
 باألسماء، لكنها لم تنجح". 
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ف    مختلفتين  مناس تين  ف   إسرائيل  بأن  تال  موشيه  استقال  الذي  ال ا ز  اإلسرائيل   المسؤرل  رنفاد 
امتالكه ت ادل نسرى مع حركة حماة، ر غم  إبرام صفقة  إمكانية  األخيرة  فض   ندرات  السنوات  ا 

 للتعامل مع القضية لكنها لم تفعل ذلك.
"حماة"   لوى  الوسيط  اتصاالت حساسة رسرية مع مصر  تال شا ك ف   نن  "كان"  قناة  رنرضح  
للتوصل لصفقة ت ادل، رقوم استقالته ق ل ثالثة نشهر احتجاجا  على نن إسرائيل ال تررج بشكل كاٍف  

حو قوله، فإن إسرائيل تتصرف بال حول رال قوة ف   رعلى    لإلفراج عن الجنود األسرى لوى "حماة".
 هذه القضية. 

رف  مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيل  قال تال: "إنه كان  هناك فرصة سانحة إلبرام صفقة نسرى، 
يقر ،  من  السياس   الواقع  نن  ال عض  رسيقول  لها،  إسرائيل  س ب  فض  شرح  ف   صعوبة  رلوي 

 فقة شالي ، ننا ال نفهم ما حوث".رال عض يقول إننا مصورمون من ص
 رنضاف: "الصومة ه  عوم رجود خطة عمل لوى إسرائيل لإلفراج عن الجنود األسرى لوى حماة". 

رلف  إلى نن نتنياهو  فض إبرام صفقة ت ادل األسرى ألس اب خاصة به، رلكن كان ال ين غ  له نن 
 يقول ال. 

 30/12/2021، رام هللا، األيام
 

 وزير إسرائيلي: "هناك فرق بين التنسيق األمني واحترام أبو مازن"  .15
الفلسطين ، محمود ع اة )نبو  تواصل    الرئيس  لقاء  الفعل ف  إسرائيل على  يوم، الخميس،  درد 

من   نرل  هعاين"،  " رش  ف   األخير  منزل  ف   غانتس،  بين   اإلسرائيل ،  األمن  رزير  مع  مازن(، 
 نمس، رتوجيه انتقادات لغانتس بس ب استق ال ع اة. 

الجيش   إلذاعة  حويث  ف   حواشا"،  "تيكفا  حزب  من  إلكين،  زئيف  راإلسكان،  ال ناء  رزير  راعت ر 
اإلسرائيل ، ننه "يوجو فرق بين التنسيق األمن  ربين إظها  احترام لشخص يريو رضعك ف  السجن. 

ريشير إلكين بذلك إلى نن اء ترددت ف  إسرائيل حول اشتراط ع اة التراجع    رهذا ما فعله غانتس".
ترفضها   "باد ة سياسية"،  مقابل  الورلية ف  الهاي  الجنائية  المحكمة  إسرائيل ف   الوعارى ضو  عن 

 إسرائيل. 
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رقال عضو الكنيس  ميك  زرها ، من حزب الليكود، إنه "صحيح ننه ف  بعض الحاالت منع نبو  
ليات إ هابية، لكن نداءه يميل إلى الجانب الخطير بالنس ة إلسرائيل. رهذا خطير بنظري نن  مازن عم

 تحتاج إسرائيل إلى مساعوته من نجل مكافحة اإل هاب،  غم نن التعارن ليس نمرا جويوا". 
"نبو مازن هو شخص   إن  تما  زانوبرغ، من حزب ميرتس،  ال يئة،  قال  رزيرة حماية  من جان ها، 

لسالم ريعا ض العنف. رالكثير من الهورء ف  السنوات األخيرة جاء ف  نعقاب التنسيق األمن   ينشو ا
 معه".

رنضاف  زانوبرغ، الت  تحوث  لإلذاعة نفسها، نن "من يريو العيش هنا عليه نن يو ك نن الحوا  مع  
 ، هو مصلحة من الو جة األرلى".الفلسطينيين، ربالتأكيو ليس تغيير الوضع إلى األسون

رقال منسق نعمال الحكومة اإلسرائيلية ف  األ اض  الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، ف  مقابلة  
لإلذاعة نفسها، إن "يوجو ف  السلطة الفلسطينية قيادة تسيطر على ما يحوث ف  الشا ع الفلسطين . 

لجان ان من الجانب اآلخر لجم نفرادهم، رثمة حاجة  ريوجو توتر ميوان  ف  االسابيع األخيرة. رطل ا ا
 إلى مسؤرلين ليأخذرا الرسن بأيويهم". 

ف    نشره  مقال  ف   نيالون،  عام   األس ق،  الشاباك  ر ئيس  ال حرية  سالح  قائو  نشا   جان ه،  من 
ف    تحول  ليف،  با   عومير  اإلسرائيل ،  الواخل   األمن  رزير  نن  إلى  اليوم،  "هآ تس"،  صحيفة 

طنين"، إلى "خائن" ر"قاتل" ر"مخرب" رُرصف ش كات التواصل االجتماع  بعو انتقاده "عنف المستو 
محلية   سلطات  ليف  ؤساء  با   هاجموا  الذين  بين  رنن  اليهود"،  القتلى  بوماء  ملطخة  "نيويه  بأن 

 رشخصيات عامة. 
رشود نيالون على ننه "يجب القول بصوت راضح: يوجو إ هاب يهودي! راإل هاب هو الذي ندى إلى  
اغتيال  ابين رحرق عائلة درابشة. رهذا اإل هاب الذي نحرق الفتى محمو نبو خضير رهو على قيو 

. كما نن الحياة، رهذا اإل هاب الذي ندى إلى قتل رإصابة شويوة لفلسطينيين نبرياء على نيوي يهود 
تخريب نمالك فلسطينية، مثل قطع نشجا  الزيتون رإحراق حقول راستهواف بيوت رسيا ات رمصاد   

 المياه، ه  عمليات إ هابية إجرامية". 
نيالون إلى نن "الو ة الذي تعلمه با  ليف رلم يتعلمه الذين هاجموه، هو نن الفئة القليلة من    رلف  

 ".الناشطين العنيفين هؤالء هم طرف الج ل الجليوي رحسب 
 30/12/2021، 48عرب 
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 صحيفة بالعالم: "إيران نووية هي تهديد عالمي"  25لبيد لـ .16
 25رجه  إسرائيل  سالة درلية ضو إيران، من خالل مقابالت نجراها رزير خا جيتها، يائير ل يو، مع 

صحيفة ف  ننحاء العالم، رذلك على خلفية استئناف المفارضات بين إيران رالورل العظمى ف  فيينا  
رالرسالة الت  مر ها ل يو ف  هذه المقابالت ه  نن "إسرائيل ستؤيو اتفاقا نوري مع    حول اتفاق نوري.

إيران إذا كان صفقة جيوة"، لكنه اعت ر ف  الوق  نفسه نن "علينا رضع تهويو عسكري موثوق على  
   تهويو عالم " رنن "إيران نك ر داعمة لإل هاب ف  العالم". رنضاف ل يو نن "إيران نورية ه  الطارلة".

 30/12/2021، 48عرب 
 

 ونا من لقاح كور  على جرعة رابعة "إسرائيل" تصادق: اً رسمي .17
صادق موير عام رزا ة الصّحة اإلسرائيلية، نحمان نش، الخميس، على إعطاء جرعة  ابعة من لقاح  

 عام ا.  18كو رنا لألشخاص ذري المناعة الضعيفة، الذين تجارزرا 
ا، رعلى فرض   50كما قّر  نش إعادة فرض ل س الكمامة ف  نماكن مفتوحة فيها نكثر من   شخص 

شخص. رستعرض    100قواعو "الشا ة الخضراء" ف  الفعاليات التربوية رالثقافية الت  تضّم نكثر من  
 لى لجان الكنيس ، مطلع األس وع المق ل، للمصادقة عليها. هذه القرا ات ع

 30/12/2021، 48عرب 
 

 الت الخطيرة بارتفاع آالف إصابة جديدة بكورونا والحا  4الصحة اإلسرائيلية: نحو  .18
إصابة جويوة بفيررة كو رنا المستجو ف  ال الد، رذلك لليوم الثالث الذي يسجل فيه  3947شخص  

بحاجة   الت   راإلصابات  الخطيرة  بالحاالت  المتو ج  اال تفاع  لوحظ  فيما  باإلصابات،  قياس   معول 
 يوم الخميس. عاية ط ية بالمستشفيات، بحسب ما نفادت رزا ة الصحة اإلسرائيلية، لر 

راصل  "نرميكررن"،  الجويوة  بالمتحو ة  اإلصابات  رمضاعفة  الفيررة  تفش   من  التحذيرات  رمع 
( العورى  تناقل  اال تRمعامل  لي لغ  (  المتحو ة 1.61فاع  رتفش   للفيررة  الواسع  االنتشا   ر غم   ،

 الجويوة، إال نن الوفيات جراء كو رنا تواصل االنخفاض.
 30/12/2021، 48عرب 
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 2021ألف مستوطن اقتحموا األقصى وأقاموا شعائرهم خالل  34أكثر من  .19
كشف  دائرة األرقاف اإلسالمية ف  القوة المحتلة نن نعواد المستوطنين اإلسرائيليين الذين اقتحموا 

رصّرح موير عام دائرة األرقاف    نلفا.  34، بلغ نكثر من  2021المسجو األقصى الم ا ك خالل عام  
الخطيب   عزام  الشيخ  األقصى  المسجو  رشؤرن  اليهود    -الخميس -اإلسالمية  المتطرفين  "نعواد  نن 

عام   خالل  الم ا ك  األقصى  للمسجو  ر  34بلغ     2021المقتحمين  رنفذ   متطرفا".  112نلفا 
األرقاف -المستوطنون   رقواتها    -بحسب تصريح موير  الشرطة اإلسرائيلية  "تح  حماية  اقتحاماتهم 

رحّذ  الشيخ الخطيب   لموججة بالسالح، رالت  حول  المسجو األقصى إلى ثكنة عسكرية".الخاصة ا
من التصعيو الخطير ف  اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجو األقصى الم ا ك، راست احة قوسيته من  

باحاته.  داخل  التلمودية  رالطقوة  الصلوات  نداء  الخطيب    خالل  ف  تصريح صحف  رصل  -رنكو 
درنما، ربساحاته رن رقته رُمصلياته    144نن "المسجو األقصى، بمساحته ال الغة    -سخة عنه الجزيرة ن

رال   القسمة  يق ل  ال  للمسلمين  رملٌك  خالص،  إسالم   مسجو  هو  األ ض،  رتح   األ ض  فوق 
 .الشراكة

 30/12/2021الجزيرة.نت، 
 

 ير جداً يومًا في وضع صحي خط136 ": األسير أبو هواش المضرب منذ شؤون األسرى " .20
األس شؤرن  هيئة  رالمحر ين،  نكوت  نبو  رى  هشام  الطعام  عن  المضرب  األسير  نن  الخميس،  يوم 

على التوال ، يعان  من رضع صح  خطير جوا ، فيما يواصل إضرابه  غم قرا     136هواش لليوم  
اإلدا ي.   اعتقاله  نمر  بتجميو  اإلسرائيل   االحتالل  الهيئة حسن    سلطات  باسم  المتحوث  ع و  رقال 

رإن   الطعام،  نتيجة اضرابه عن  يعان  من رضع صح  خطير  الذي  نبو هواش  "األسير  إن   به: 
صحته تتراجع بشكل ملحوظ، رنص ح ف  دائرة الخطر الشويو، ف  ظل تحذيرات راضحة من ق ل 

 األط اء بأنه قو يوخل ف  مرحلة حرجة ف  ني رق ".  
 30/12/2021، فلسطين أون الين

 
 أسيراً  547رى المحكومين بالسجن المؤبد إلى ارتفاع عدد األس .21

(  547ا تفع عود األسرى المحكومين بالسجن المؤبو ف  سجون االحتالل اإلسرائيل ، إلى ):   ام هللا
ن محكمة االحتالل اإلسرائيل  العسكرية ف  إ رقال نادي األسير ف  بيان له، يوم الخميس،    .نسيرا  

بالسجن   بقيمة مليون شيقل رنصف،   15المؤبو ر"عوفر" نصو ت نمس حكما  عاما، رغرامة مالية 
( يوسف سعيو زهو   األسير  الخليل.  24بحق  ف   كاحل  بي   بلوة  من  األسير    عاما(  نن  رنضاف 
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بالسجن المؤبو خالل شهر كانون األرل/ ديسم ر   ،  2021زهو  هو ثالث نسير يصو  بحقه حكما 
رنصير عصاف قاسم عصافرة  األسيرين  إلى  عام  إضافة  نغسطس  آب/  منذ  معتقلون  ننهم  علما  رة، 

، ف  إطا  سياسة العقاب  2019يشا  إلى نن سلطات االحتالل هوم  منازلهم ف  نهاية عام    .2019
 الجماع . 

 30/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مليون فلسطيني مع نهاية العام الجاري  14: "الفلسطيني اإلحصاء" .22
عام  استعرض   :   ام هللا نهاية  ف   الفلسطينيين  نرضاع  الفلسطين ، عال عوض،  اإلحصاء   ئيسة 
بلغ عدود الفلسطينيين المقو  فد  نهاية    ، على النحو اآلت : 2022، عشية  نة السنة الجويوة  2021
مليون نسمة ف     3.2مليون فد  درلة فلسطين، )بواقع    5.3مليون فلسطين ؛    14حوال     2021عام  

،  1948مليون فلسطين  ف  ن اض     1.7مليون نسمة ف  قطاع غزة(، رحوال     2.1الضفة الغربية ر
من   يقا ب  )  7رما  الشتات  ف   رنحو  6.3مليون  العربية  الورل  ف   الورل    750مليون  ف   نلف 

 األجن ية(. 
 30/12/2021، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 5,200وحدة ومخططات لـ 3,984التفكجي: مناقصات لبناء  .23

يام": قال خليل التفكج ، موير دائرة الخرائط ف  جمعية الو اسات العربية، إن سلطات  "األ   -القوة  
  . 2021رحوة استيطانية ف  الضفة الغربية رالقوة خالل العام    4,039االحتالل صادق  على بناء  

  2021رنشا  التفكج  ف  معطيات ن سلها لد"األيام" الى اال تفاع ف  النشاط االستيطان  خالل العام  
 مقا نة مع السنوات الماضية.

 4,348، ر2020رحوة استيطانية خالل العام    3559رذكر ف  هذا الصود ننه تم  المصادقة على  
 .2018رحوة خالل العام  1,783، ر2019رحوة خالل العام 

داخل  المختلفة  بالمستوطنات  لالعتراضات  إيواعها  تم  الت   الوحوات  عود  نن  إلى  التفكج   رنشا  
بلغ  القوة   بينما بلغ عود   540رحوات، فيما تم  المصادقة على    2007الشرقية  رحوة استيطانية، 

رقال: "نما بالنس ة    مشا يع استيطانية.  8رحوة، مقسمة على    793الوحوات الت  تم طرح عطاءاتها  
  3,499رحوة، بينما تم  المصادقة على    3,193للوحوات االستيطانية بالضفة الغربية، فقو تم إيواع  

طرح   تم  الت   الوحوات  بلغ   بينما  سابقة(،  سنوات  ف   مشا يع  على  المصادقات  )بعض  رحوة 
على    3,191عطاءاتها   مقسمة  استيطانية  استيطانيا ".   32رحوة  إلى    مشررعا   التفكج   لف   كما 
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ل ناء   مناقصات  نشر  تم  حيث  االستيطانية  المناقصات  نعواد  ف   استيطانية    3,984اال تفاع  رحوة 
 .2021م خالل العا

رحوة    1,234، ر2020رحوة استيطانية خالل العام    1367رذكر ننه بالمقابل تم نشر مناقصات ل ناء  
العام   ر2019ف   العام    4,980،  ف   استيطانية  السلطات    .2018رحوة  نن  إلى  التفكج   نشا   كما 

ل ناء   مخططات  نردع   العام    5,200اإلسرائيلية  خالل  استيطانية  إلى    .2021رحوة  ننه  رنشا  
ل ناء   إيواع مخططات  تم  فإنه  السابقة  السنوات  مع  العام    8,409بالمقا نة  استيطانية خالل  رحوات 

إيواع    2018فيما تم ف  العام    2019رحوة استيطانية خالل العام    3,077رإيواع مخططات ل ناء    2020
 رحوة استيطانية. 4,270مخططات ل ناء 

 31/12/2021، األيام، رام هللا
 

 ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة "48فلسطينيي "حملة لـ .24
(، حملة  48نطلق  نرساط سياسية رشع ية من المواطنين العرب ف  إسرائيل )فلسطيني     تل نبيب:

احتجاج شع   لمطال ة الحكومة اإلسرائيلية بلجم المعتوين ررقف مما سات الجيش اإلسرائيل  نيضا ،  
 ثانية يسهم بور ه ف  تأجيج القمع رالهوم. الذي من جهة يحم  المستوطنين رمن جهة

اللجنة الشع ية ف  موينة نم الفحم، الت  نظم  مظاهرة   راستهل  هذه المظاهرات، نمس الخميس، 
اعتواءات  تعت ر  شعا ات  ر فعوا  للموينة.  الرئيس   الموخل  على  األهال   من  العشرات  بمشا كة 

ظما ، ردعوا إلى إسقاط حكومة نفتال  بني  رطال وا المستوطنين ف  القوة رالضفة الغربية إ هابا  من
المتظاهررن   ر فع  الهجمات«.  لهذه  للتصوي  راحوة  رقفة  »بالوقوف  رالشع ية  المونية  المؤسسات 

 األعالم الفلسطينية، ر ددرا هتافات مناصرة لألهال  ف  الضفة الغربية. 
 31/12/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ولبنان ةعلى سوري " عدواٍن إسرائيلي واسع"ر من شّن ي حذّ  "السوري  القومي" .25

القوم  االجتماع « نن العوران اإلسرائيل  األخير على مرفأ الالذقية السو ي اعت ر »الحزب السو ي 
متّمم للحصا  االقتصادي المفررض على سو يا، محّذ ا  من شّن العور اإلسرائيل  عورانا  راسعا  على 

 سو يا رل نان. 
ادي على  من نن تكون االعتواءات العسكرية رالحصا  االقتص  ،]نمس[ف  بيان اليوم   رحّذ  الحزب 

سو يا »مقّومة لعوراٍن عسكري راسع على الشام رل نان، بهوف إخضاع قوى المقارمة رفرض مشررع 
لوقف مسا   المتكّر ة  المحارالت  نن »كّل  فلسطين«، مؤكوا   راستفراد شع نا ف   رالتقسيم  االستسالم 
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عافي  السو ي  الجيش  ترسانة  راستعادة  المقارمة  لحركات  العسكرية  القوة  محارالت  مراكمة  ه   تها، 
 محوردة القو ة باعتراف العور«. 

 30/12/2021، األخبار، بيروت
 

 اجتاز الحدود مطلع الشهر الجاري  بدويا من النقب يسّلم "إسرائيل"لبنان  .26
نعادت السلطات الل نانية، مساء، الخميس، شابا عربي ا من النقب اجتاز الحورد مطلع  :  نحمو د ارشة

الجا ي. المت  الشهر  الناقو ة  رذكر  مع ر  نة  ع ر  نعيو  الشاب  نّن  اإلسرائيل   الجيش  باسم  حوث 
رتابع المتحوث باسم الجيش    بتنسيق قوات اليونيفيل، رنّنه نقل لتحقيق جهاز األمن العام )الشاباك(.

ربحسب  الفترة..  طيلة  رالسياسية  األمنية  الجهات  ق ل  من  الموضوع  معالجة  تم  "لقو  اإلسرائيل  
 ننه اجتاز إلى ل نان برغ ة شخصية ركان على د اية بالعمل".  المعطيات اّتضح

 30/12/2021، 48عرب 
 

 يشاركان بلقاء افتراضي استضافته خارجية أمريكا "إسرائيل"وزيرا خارجية السعودية و .27
افتراضيا  :  نيويو ك اجتماعا  الماض ،  األس وع  بلينكن،  انتون   األمريك ،  الخا جية  رزير  استضاف 

"الفيويو كونفرنس" مع رز اء خا جية لعود من الورل حول متحو  "نرميكررن" لفيررة كو رنا  ع ر  
"كوفيو  ناد ة    ".19-الجويو  حالة  ره   رإسرائيل،  السعودية  العربية  المملكة  من  رز اء  اللقاء  رشمل 

المكالمة. نفس  ف   دبلوماسية  سمية  عالقات  تربطهما  ال  الذان  ال لوان  فيها  يصو   يشا ك    رلم 
لش كة   قال  سعودي ا  مسؤرال   لكن  المكالمة،  بشأن  علن   تصريح  ني  رزير   CNNالسعوديون  إن 

 CNNرسأل     الخا جية األمير فيصل بن فرحان شا ك ف  االجتماع االفتراض  مع بلينكن رآخرين.
نحال   الخا جية األمريكية عما إذا كان  المملكة العربية السعودية قو شا ك  ف  المكالمة، إال ننها  

 ش كتنا إلى السعوديين لإلجابة على ذلك.
 30/12/2021سي أن أن، 

 
 أسابيع من تطوير أسلحة نووية  8تقديرات استخباراتية إسرائيلية: إيران على بعد  .28

األخيرة   االستخ ا اتية  التقويرات  نن  الخميس،  نمس  نبيب،  تل  ف   نمنية  مصاد   ذكرت  نبيب:  تل 
األمن   تقري ا  عن  ألجهزة  نسابيع  ثمانية  بعيوة من ستة حتى  اليوم  بات   إيران  بأن  تفيو  اإلسرائيلية، 

الوصول إلى المادة االنشطا ية الت  تسمح بتطوير قن لة نورية، رلكنها لم تقر  المض  قوما  ف  هذا  
بعو. »كان    المسا   الرسمية  اإلسرائيلية  ال ث  لهيئة  رفقا   المصاد ،  هذه  نن  11رنضاف   طهران  «، 
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تمكن  من تقليص الجورل الزمن  الذي يتيح لها الوصول إلى القو ة الت  تمكنها من تطوير نسلحة  
ف  المائة، خالل ستة إلى   90نورية، ربات  قاد ة على إنتاج كمية من اليو انيوم المخصب بنس ة  

كيلوغراما     25اج إلى  ثمانية نسابيع، ره  النس ة المطلوبة لالنتقال إلى إنتاج قن لة نورية. ره  تحت
 ف  المائة، رخالل ثالثة شهو  تستطيع إنتاج قن لة نورية.  90من اليو انيوم المخصب بنس ة 

 31/12/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 2022ماليين دوالر لعام  804"األونروا": الوضع التمويلي ال يزال بالغ الخطورة ونحتاج  .29

رنررا" فيليب الزا ين  إن الوضع التمويل  للوكالة ال يزال بالغ  قال المفوض العام لوكالة الغوث "اال
 . 2022ماليين درال  لعام  804الخطو ة مع الحاجة إلى 

مقا نة باألعوام الماضية،    2021رنبلغ الزا ين  موظف  "األرنررا" نن التمويل زاد بشكل طفيف عام  
ماليين درال ( كحو ندنى   806نررا )رال الغ  إال ننه ال يزال نقل بكثير من التمويل الذي تحتاجه األر 

 لإلبقاء على جودة الخومات المقومة سنويا  عنو مستوى يحترم حقوق ركرامة الجئ  فلسطين. 
الخومات   استمرا ية  على  الحفاظ  نن  إلى  المفوض  نشا   الجويو  العام  لمناس ة  للعاملين  رف   سالة 

نقرب   من  استثنائية  جهودا   تطلب  الرراتب  نن  رتأمين  على  دالئل  رجود  مؤكوا  "األرنررا"،  شركاء 
المانحة، مما يحو من   الورل  داخلية ف  بعض  الوكالة يواجه تحويات س  ها عوامل سياسية  تمويل 

 القو ة على إجراء تن ؤات مالية.
رنوه إلى نن "األرنررا" تواصل بذل الجهو بال هوادة لجمع المزيو من التمويل، إال ننها مق لة على عام  

، الفتا  إلى  2022خر صعب، مما يفرض عليها االستمرا  ف  العمل رفقا  لميزانية صفرية النمو ف   آ
رالكلف  االحتياجات  تنام   مع  سيما  ال  الظررف،  هذه  ظل  ف   الخومات  جميع  تقويم  صعوبة 

 التشغيلية. 
رقال "إن ما يوعو للتفاؤل نن المانحين رالورل المضيفة تو ك تماما  نن الوضع المال  غير مستوام  
مستواما    حال  األرنررا،  مع  بالتشار   يجورا،  نن  منهم  تتطلب  فلسطين  الجئ   تجاه  مسؤرليتهم  رنن 

 طويل األمو للحفاظ على جودة الخومات". 
لذين منحوا "األرنررا" تفويضا  راضحا  يتحملون مجتمعين  رنكو نن الورل األعضاء ف  األمم المتحوة ا

ردائم   عادل  حل  على  االتفاق  حين  إلى  فلسطين  الجئ   حقوق  رإعمال  راحترام،  صون،  مسؤرلية 
 لوضعهم.
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الورل   من  لها  المتاح  الكاف   غير  رالتمويل  األرنررا  تفويض  بين  ما  التوتر  إن  الزا ين   رقال 
هجمات السياسية الشرسة يتطلب إجراء حوا ات منفتحة رنحيانا  صع ة  األعضاء، رالذي تفاقم بس ب ال

المنطقة   ف   فلسطين  لالجئ   الحيوية  الخومات  تقويم  حول  المانحة  رالجهات  المضيفة  الورل  بين 
 مستق ال . 

( بقيمة  CERFرنوه إلى نن نرنررا تقوم  بطلب قرض من الصنورق المركزي لمواجهة الطوا ئ )
، لكنه سيزيو التزاماتها  2021يف لشهر كانون األرل/  مليون درال  سيتيح لها إمكانية تغطية التكال   28

 ، إذ سيتعين عليها سواد القرض ف  رق  م كر من العام.2022ف  عام 
"سن ون عام   قرابة    2022رقال  ت لغ  عام    60بالتزامات  ف   قمنا  نن  بعو  نمريك   درال     2021مليون 

الم الوفعات  سواد  رتأخير  رالرراتب،  للخومات  األرلوية  علينا  بإعطاء  سيتعين  ما  للمو دين،  ستحقة 
 ". 2022سوادها ف  عام 

األرل من   الربع  ك يرة لألرنررا ف   يتم صرف مساهمات  نن  استجابة لطلب   2022رتوقع الزا ين  
صريح كان  األرنررا قو قومته ل عض المانحين المقربين لتوفير الوعم لألرنررا ف  رق  م كر من  

القرض رمستحقات المو دين رغيرها من االلتزامات المرّحلة من عام  العام، مما سيتيح إمكانية سواد  
2021. 

 31/12/2021م هللا، األيام، را
 

 مليون دوالر لصالح األونروا 99لواليات المتحدة تقرر تحويل ا .30
تحويل   الماضية،  الليلة  األميركية،  اإلدا ة  لصالح    99قر ت  المالية،  المساعوات  من  درال ،  مليون 

رية، فإن هذه ربحسب موقع صحيفة هآ تس الع   ركالة غوث رتشغيل الالجئين الفلسطينيين “نرنررا”.
المساعوة ستوفر التعليم رالرعاية الط ية رالمساعوة الطا ئة لمئات اآلالف من األطفال الفلسطينيين  

 راألسر المحتاجة. 
 31/12/2021 القدس، القدس،

 
 الفلسطينيين واشنطن: يجب وقف عنف المستوطنين ضدّ  .31

الفلسطينيين. رقال   دع  اإلدا ة األميركية الى رقف عنف المستوطنين اإلسرائيليين ضو المواطنين 
نيو برايس، الناطق بلسان رزا ة الخا جية األميركية، ف  اإليجاز اليوم  الذي رصل  نسخة منه لد 
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المغلقة. األبواب  خلف  إسرائيل  مع  دبلوماسيتنا  "سنترك  بمسألة    "األيام":  األمر  يتعلق  عنوما  رلكن 
األطراف عن   تمتنع جميع  نن  بمكان  األهمية  ننه من  نعتقو  إننا  القول  يمكنن   المستوطنين،  عنف 
الخطوات الت  تؤدي إلى تفاقم التوترات رتقويض الجهود الم ذرلة لوفع حل الورلتين المتفارض عليه،  

 طة من ق ل". هذا يشمل العنف ضو المونيين، لقو نرضحنا هذه النق
 30/12/2021م هللا، األيام، را

  
 رّتب للقاء عباس بغانتس  األمريكي قوميمستشار األمن ال: "المونيتور" .32

ال األمن  مستشا   الغربية  الضفة  ف   األرضاع  تفّجر  من  الخشية  جيك  األمريك   قوم  دفع    ،
سوليفان، إلى ترتيب اللقاء الذي عقو مساء الثالثاء، بين الرئيس الفلسطين ، محمود ع اة، ررزير  

 الخميس. يوماألمن اإلسرائيل ، بين  غانتس، رفق ما كشف موقع "المونيتو "، مساء 
اإلسرا الحكومة  ر ئيس  رغانتس  بع اة  رالتقى  ال الد  سوليفان  زا   الماض ،  نفتال   راألس وع  ئيلية، 

 بيني ، ررزير الخا جية اإلسرائيل ، يائير ل يو.
يعّو   كان  الذي  بغانتس،  اجتمع  إن  رقته"  يهو   "لن  بأنه  ع اة  رعو سوليفان  "المونيتو "،  ربحسب 

 حزمة من التسهيالت االقتصادية للضفة الغربية. 
موينة   ف   راألرضاع  الغربية  الضفة  ف   الفلسطينية  العمليات  تصاعو  إلى  اللقاء  دافع  الموقع  رعزا 

 القوة، باإلضافة إلى عمليات المستوطنين المتزايوة ضو الفلسطينيين ف  الضفة الغربية. 
نين با ، الحكومة اإلسرائيلية بازدياد احتماالت  رمؤخر ا، نبلغ  ئيس جهاز األمن العام )الشاباك(،  ر 

عليه   رافق  ما  رهو  األرضاع،  لتهوئة  عاجلة  إجراءات  باتخاذ  رنصح  نخرى"،  "لموجة عنف  التوّجه 
غانتس، الذي رصفه الموقع بأنه " جل راشنطن ف  الحكومة اإلسرائيلية.. الذي نث   ننه الشخص 

ا". ريعمل غانتس، رفق الموقع، على إضعاف  اإلسرائيل  الناضج رالمسؤرل ف  مواجهة  ا م هللا نيض 
 حركة "حماة" رتقوية السلطة الفلسطينية. 

رنضاف الموقع نن ع اة رغانتس يتابعان عن كثب "الجهود الهائلة" الت  ت ذلها "حماة" ل ناء قواعو 
 عسكرية ف  مون الضفة الغربية رمخّيماتها، من مقا ها ف  قطاع غّزة رتركيا.

 31/12/2021، 48عرب 
 
 



  
 
 
 

 

ص            22   5722 العود:             12/31/2021 ةجمعلا التا يخ: 

 

                                     

 لماذا تعرقل الحكومات اإلسرائيلية صفقة أسرى جديدة مع حماس؟ تقرير:  .33
المحتلة رتو   -القوة  اإلسرائيل     :محمو  الطاقم  نعضاء  نحو  تال  موشيه  الضابط  استقالة  عكس  

رجهها  الت   راالنتقادات  الفلسطينية،  المقارمة  مع  األسرى  ت ادل  صفقة  مفارضات  عن  المسؤرل 
ريشرف ضابط االحتياط تال   لحكومته؛ حالة العجز رعوم الرغ ة اإلسرائيلية بتنفيذ ني صفقة قري ا.

راالت  المفارضات  نيابة عن  على ملف  بواسطة مصرية مع حركة حماة،  تتم  الت   السرية  صاالت 
"نمان"، منذ تسريحه من الجيش اإلسرائيل  عام   العسكرية  ، رذلك كممثل 2019شع ة االستخ ا ات 

رالمفقودين".  األسرى  بد"ملف  يعرف  فيما  كوخاف ،  نفيف  اإلسرائيل   الجيش  ن كان  هيئة   عن  ئيس 
ويوة اللهجة، قال الضابط تال إن "الحكومة اإلسرائيلية تتصرف بال حول ربع ا ات قاسية رانتقادات ش 

باتجاه تحرير األسرى   الكفاية  فيه  بما  رال قوة رتقف عاجزة ف  ملف األسرى رالمفقودين، رال تعمل 
غزة". ف   حماة  حركة  تحتجزهم  الذين  بد  رالمفقودين  )حماة(  حركة  بينهم    4رتحتفظ  إسرائيليين، 

ُنسرا خال رالحرب على غزة ف  صيف  جنويان  المأكول"  "العصف  اإلفصاح  2014ل معركة  درن   ،
 عن مصيرهما، ريعت رهما الجيش اإلسرائيل  قتيلين.

الحكومة اإلسرائيلية ف  عام   تفض   2018رنهو ت  ت ادل  مناس تين مختلفتين، فرصا لصفقة  ، رف  
رهما على قيو الحياة. باإلضافة إلى    إلى إعادة المونيين المحتجزين بغزة؛ هشام السيو رنفرا منغستو،

جثت  الجنويين شاؤرل آ رن رهوا  غولون اللذين تحتجزهما حماة راللذين ُقتال نثناء عملية "الجرف  
 الصامو" رفق الرراية اإلسرائيلية.

 صدمة شاليط 
  رعزا محللون امتناع الحكومة اإلسرائيلية عن إبرام صفقة ت ادل إلى ما رصفوه "صومة ثمن صفقة 

رالم رمة عام   "رفاء األحرا "(،  الفلسطينيون صفقة  )يسميها  نفرج  حماة   2011شاليط"،  ربوج ها 
منذ   لويها  المحتجز  اإلسرائيل  جلعاد شاليط،  الجنوي  إسرائيل عن  2006عن  إفراج  مقابل   ،1,027  

اإلسرائيل     نسيرا فلسطينيا من ذري األحكام العالية، رنجمعوا نن هذه الصومة تمنع المستوى السياس 
 من التقوم نحو صفقة جويوة.

االنتقادات   بنيامين  -رعززت  السابق  الوز اء  رلرئيس  السياس   للمستوى  تال  الضابط  رجهها  الت  
اعتقاد للمحللين العسكريين رالسياسيين ف  تل نبيب بأن صومة ثمن "صفقة شاليط" الت  ما   -نتنياهو 

قو تمنع ني مسؤرل نر حزب من إبرام صفقة مستق لية، زال  تهمين على المشهو السياس  اإلسرائيل  
 رذلك ألهواف خاصة باالئتالف داخل الحكومة نر بال قاء على كرس   ئاسة الوز اء.
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ذكر   حماة،  مع  مستق لية  ني صفقة  ف   الثمن  بوفع  اإلسرائيلية  الحكومة  عوم  غ ة  على  رتأكيوا 
ل، استقال من منص ه ق ل عوة نشهر، احتجاجا  التلفزيون اإلسرائيل  نن عضو الطاقم اإلسرائيل  تا

 على عوم قيام المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بخطوات جوية إلتمام صفقة الت ادل. 
 دالالت خطيرة

رانضم يواف شطيرن الصحف  اإلسرائيل  المختص ف  الشؤرن العربية رالفلسطينية إلى االنتقادات 
تصر  نن  م ينا  اإلسرائيلية،  للحكومة  دالالت  الموجهة  جوهرها  ف   تكمن  "الت   تال  الضابط  يحات 

خطيرة جوا، تؤكو نن حكومة نتنياهو ه  من عرقل  صفقة الت ادل رمنع  تحرير المونيين راألسرى  
حماة". لوى  باالستخ ا ات    الجنود  احتياط  رضابط  مهن   شخص  عن  "نتحوث  شطيرن  رقال 

ة، رعليه تصريحاته لها رقعها رذات  العسكرية الذي ليس لويه ني درافع رمصالح شخصية رسياسي
ريعتقو الصحف  نن الحكومات اإلسرائيلية السابقة رالحالية، تعتمو نهجا خاطئا ف  ملف    مصواقية".

من خالل  حماة  تسارم  رنيضا  الت ادل،  بصفقة  غزة  إعما   ملف  تربط  حيث  رالمفقودين،  األسرى 
 ف األسرى. إحكام حصا  المونيين، إلج ا ها على تقويم تنازالت بمل

ررفق شطيرن، تهوف إسرائيل من هذا النهج إلى تأزيم األرضاع الواخلية ف  غزة، رتأليب السكان  
المونيين على حماة، رذلك ظنا منها نن ذلك سيوفع الحركة للتنازل ف  ني صفقة مستق لية مقابل  

 الحصول على "تسهيالت" رالتقوم بمشا يع إعادة األعما .
هذه كان   إذا  ما  قال   رحول  جويوة،  لصفقة  رتمهو  إسرائيليا  داخليا  ضغطا  تشكل  قو  التصريحات 

ما  رالسياسية،  االئتالف  رالتركي ات  حكوماتها  بمختلف  إسرائيل  نن  تؤكو  التصريحات  "هذه  شطيرن 
رنشا  إلى نن تكثيف ت ادل زيا ات الوفود األمنية   زال  بعيوة عن إتمام صفقة جويوة مع حماة".

ية، رالتسري ات عن مفارضات سرية بشأن صفقة الت ادل؛ "يوح  نن حكومة بيني   اإلسرائيلية المصر 
 ترّتب األر اق من جويو، رلربما تعيو تشكيل طاقم المفارضات راستقالة تال رتصريحاته تؤكو ذلك".

للتعامل مع   لويها سياسة راضحة  ليس   بيني ،  نفتال   برئاسة  الحالية  الحكومة  نن  ريعتقو شطيرن 
األس شاليط"،  ملف  صفقة  صومة  تحكمها  األخرى  ه   لكن  غزة،  قطاع  مع  رنيضا  رالمفقودين  رى 

 ربس ب هشاشة الحكومة يعتقو ننها ستواصل إدا ة ملف نزمة غزة حتى المواجهة العسكرية المق لة. 
 رفض 

بوا  رن بن يشاي المحلل العسكري ف  صحيفة "يويعوت نحررنوت" نقل انتقادا للحكومة اإلسرائيلية  
ريرى بن يشاي نن إسرائيل معنية بصفقة نسرى، لكن من يعيق   ل تعثر صفقة الت ادل مع حماة.حيا

ذلك هو  ئيس حماة ف  غزة يحيى السنوا ، "الذي ما زال ي حث عن صو ة االنتصا  استكمال لما  
القطاع". على  األخيرة  العسكرية  العملية  ف   حركته  الحكومة   حققته  نن  العسكري  المحلل  ريعتقو 
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سرائيلية الحالية تسعى من خالل الوساطة المصرية إلى مناقشة عود األسرى بأي صفقة مستق لية،  اإل
ر"خطو ة نفعالهم رفترة نحكامهم"، رنيضا مشا يع إعما  غزة، مع ترسيخ االعتقاد برفض ني صفقة  

 مستق لية ألنها تضّر بالمصالح األمنية إلسرائيل رمواطنيها.
حركة حماة تسعى لحسم معركة الوع  لصالحها رتحقيق نصر معنوي على  رف  المقابل، يقول إن  

شاليط   رصفقة  الثمانينيات(  )نراسط  ج ريل"  "نحمو  صفقة  تفوق  ت ادل  صفقة  إبرام  ع ر  إسرائيل 
(، رتتويج الصفقة الجويوة باإلفراج عن نسرى النفق ف  سجن جل وع، لذلك، يقول بن يشاي  2011)

 الحملة العسكرية المق لة".  "قو يتم تأجيل الت ادل حتى
حكومة   ت ويه  الذي  االستهتا   ضو  اتهام  الئحة  لوتان  استقالة  إن  قاال  غولون  هوا   الجنوي  رالوا 
إن  قاال  غولون"،  "هوا   غزة  ف   المأسو   الجنوي  بغزةرالوا  األسرى  الجنود  مصير  تجاه  نتنياهو 

 إسرائيل ال تفعل شيئا الستعادته )الصحافة اإلسرائيلية( 
 اوضات عالقة مف

االحتالل   ف  جيش  ك ا   دعوُة ض اط  لحكومته،  رانتقاداته  اإلسرائيل   الطاقم  استقالَة عضو  رس ق 
إلى "استغالل الهورء النس   ف  قطاع غزة"، من نجل التوصل إلى صفقة ت ادل نسرى مع حماة،  

رائيلية، فإن المفارضات ررفقا للمسؤرلين باألجهزة األمنية اإلس  حس ما نقل موقع "رالال" اإللكتررن .
رتقويم   للتنازل  مستعوين  غير  رحماة  إسرائيل  الجان ين  "كال  نن  كون  عالقة،  األسرى  ت ادل  حول 

 الثمن مقابل إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ". 
رعلق  عائلة الجنوي المأسو  ف  غزة "هوا  غولون" على استقالة الضابط رالمعلومات الت  كشف  

إنها " بالقول  قلناه منذ  عنها  الذين    7تعزز على ما  المقاتلين  تفعل شيئا إلعادة  سنوات؛ إسرائيل ال 
 تركوا ف  ساحة المعركة، رهذا ين غ  نن يزعج ني رالو ينضم نرالده إلى الجيش اإلسرائيل ".

 30/12/2021.نت، الجزيرة
 

 عباس إذ يشارك في المؤامرة ويستخّف بشعبه.. أين الحل؟  .34
 الزعاترة ياسر 

منذ   الفلسطين   التا يخ  يعرفه  لم  نحو  على  الوطنية،  المحّرمات  ا تكاب  ع اة  محمود  يواصل 
الوقوف على الضو من إجماع   تجّرن على  الحال، فمن  يفاجئنا ف  راقع  الذي ال  "االنتواب"، األمر 

قصى"، ثم  الشعب الفلسطين  رقواه، رعلى الضو من  ئيسه )عرفات حينها(؛ نعن  ف  "انتفاضة األ
 ض  نن ُيستخوم من ق ل نعواء الشعب ف  التآمر على ذلك الرئيس؛ لن ُيستغَرب منه نن يذهب  

 . 2004نبعو من ذلك بكثير، رهو ما نتابعه منذ ر اثته للرئاسات الثالث عام 
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تكن   لم  القاهرة،  ف   لقاء  بجانب مصر راأل دن، ف   يومين من مشا كته ع ر رزير خا جيته؛  بعو 
غ الشعب خالصته  ع اة  فاجأ  سياس ؛  نفق  ني  ربغياب  االقتصادي"،  "السالم  مسا   دعم  ير 

الفلسطين  بسهرة ف  بي  رزير حرب االحتالل )غانتس( ف  القوة، ربحضو  ذ اعْيه ف  التعارن  
 مع الغزاة )حسين الشيخ رماجو فرج(.

 : لمجريات اللقاء روايتان، وكلتاهما تثيران القهر والسخرية في آن
األرلى ه   راية الوزا ة الت  يقودها )غانتس(، رالت  نصو ت بيانا قال  فيه إنه رع اة ت احثا ف   
التنسيق   اللقاء " ّكز على االهتمام المشترك بتعزيز  "قضايا نمنية رمونية على المحك"، مضيفة نن 

ع اة "ننه يعتزم    األمن ، رالحفاظ على االستقرا  األمن ، رمنع اإل هاب رالعنف"، رنن غانتس نبلغ
 مواصلة اإلجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة ف  المجالين االقتصادي رالمون ".

سيقّومها   الت   المكافآت  ماهية  عن  اإلسرائيلية  التاسعة  القناة  نخ رتنا  السخرية،  مشهو  يكتمل  رلك  
"نحو   لع اة، رالت  كان  كالتال :  ت  30"غانتس"  بيانات  مليون درال  )موفوعات ضري ية(،  حويث 

ر  6,000 الغربية  الضفة  من  تجويو    3,5000فلسطين   )المقصود  إنسانية  ألس اب  غزة،  قطاع  من 
ر رالخررج(،  بالوخول  لهم  تسمح  الت   اإلسرائيلية  األعمال    600هوياتهم  لك ا   جال  تصريح 

إلى   باإلضافة  الد  500الفلسطينيين،  بطاقات  من  رعشرات  بالسيا ة،  إسرائيل  لوخول  " VIP"تصريح 
 لمسؤرلين ف  السلطة". 

السيو  "التقى  قال:  حيث  الشيخ(،  )حسين  السلطة  ف   المونية  الشؤرن  رزير  قّومها  األخرى  الرراية 
الرئيس محمود ع اة بالوزير بن  غانتس، حيث تنارل االجتماع نهمية خلق نفق سياس  يؤدي إلى  

الميو  األرضاع  ركذلك  الورلية،  الشرعية  قرا ات  رفق  سياس   مما سات حل  بس ب  المتوترة  انية 
 المستوطنين، رتنارل االجتماع العويو من القضايا األمنية راالقتصادية راإلنسانية". 

الحظوا كيف قّوم )الشيخ( الجانب السياس  على الجوانب األخرى ف  اللقاء، رهو ما يثير السخرية  
اللقاء لم يكن ألجل التفارض  رفتح نفق لحل سياس ، بل    نيضا لس  ين؛ األرل نن الكل يعرف نن 

ألجل القضايا األمنية، رحيث يريو االحتالل ضمان الهورء ف  الضفة، رسط مخارف اشتعالها من  
عاما بال جورى، ريأت    17جويو. نما الس ب الثان ، فيتمثل ف  سؤال حل سياس  يطا ده ع اة منذ 

بإمكانيته مع نكثر  ؤساء الحكومات تطّرفا )بين يقنعنا  ي (، رالذي يصرخ بالءاته الوقحة اآلن ك  
 كل يوم، ضو "الورلة الفلسطينية"؛ نيا كان ، رضو رقف االستيطان رالتهويو.

األكثر إثا ة للسخرية ف  المشهو يتمثل ف  طقس احتفال  له دالالته، حيث نهوى "غانتس" ع اة  
 ع وة من زي  الزيتون "اإلسرائيل "، بحسب تع يره! 
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بعو نسابيع من تصعيو القمع راالعتقاالت ف  الضفة الغربية، رمن تصاعو   لقاء العا  المذكو  جاء
اعتواءات المستوطنين، رمن جملة تصريحات رمما سات إسرائيلية تستخف بالشعب الفلسطين ، ركل  
ذلك مقابل سلسلة من العمليات ال طولية الت  نثا ت مخارف الصهاينة من انوالع انتفاضة جويوة  

لذي استوعى جلب ع اة إلى بي  "غانتس"، ك  يتم التأكيو على استمرا ه ف   ف  الضفة، األمر ا
جلب الهورء )نكو ذلك درن موا بة(، ف  حين كان قادة الكيان يضغطون على األمريكان راألر ربيين  

 ك  يوعموا السلطة ماليا ك  ال تنها . 
ا، هو  كن نساس  من التمهيو  ما يجب التأكيو عليه مرا ا رتكرا ا هنا هو نن ما يقترفه ع اة  اهن

ترك قضايا   على  يقوم  رالذي  الكيان،  ركل ساسة  "بيني "  يت ناه  الذي  االقتصادي"  "السالم  لمشررع 
إلى  رصوال  العرب ،  التط يع  درائر  توسيع  مع  راالستثما ،  الهورء  عن  رالحويث  رالحلول،  السياسة 

مشررع "الوطن ال ويل"، ني  بط الضفة   تجميو القضية، رجعل المؤق  دائما، رقو يتطّو  األمر إلى
ظل   رف   المفتوحة،  الحورد  سياسة  رفق  ناعم  تهجير  ع ر  ذلك  ركل  األ دن،  مع  كسكان  الغربية 

 صعوبة رضع الفلسطينيين ف  "الكانتونات" الت  يعيشون فيها  اهنا.
التو  يمكنه  ال  نحوا  نن  يعرف  الذي  الويمقراط   رالحزب  "بايون"  يوعمها  السياسة  قيع على حل هذه 

للفلسطينيين بأي ش ر من فلسطين، بل  بالتفاصيل الت  يريوها الصهاينة، رالت  ال تعترف  سياس  
فقط بإمكانية العيش، ألن اعترافا كهذا، ينسف  راية الغزاة من نساسها )تغريوة الناطق باسم خا جية  

ن رالحرية راالزدها "، نمريكا كان  راضحة ف  "الترحيب بلقاء ع اة رغانتس"، ربحويث عن "األم 
 درن ذكر للحل السياس (.

كيف يمكن الرد على هذه السياسة الت  ينتهجها ع اة، رف  ظل استمرا  "ق يلته الحزبية" )فتح( ف   
 منحه الوالء رالشرعية، بل رف  ظل صعوبة القول إن ر ثته سيختطون مسا ا آخر غير مسا ه؟ 

اة رالجهاد رالج هة الشع ية( على صيغة جويوة لقيادة ال بو من تفاهم قوى المقارمة، ربخاصة )حم
بجانب  موز   فتح،  راستقطاب شرفاء من  ال راءة من ع اة رسياساته،  الفلسطين ، رإعالن  الشعب 

 مستقلين من شع نا ف  الواخل رالخا ج، ركل ذلك ف  معرض فتح نفق جويو للقضية. 
 ف  العمل على تصعيو المقارمة ف  الضفة بكل  نما األهم من ذلك، فهو ما قلناه سابقا، رنقوله ممثال

رسيلة ممكنة، ربخاصة ع ر العمليات الفردية الت  تعلن الفصائل ت ن  منفذيها، رإبعاد الفاشلين من 
 هذه القوى عن إدا ة الملف، رصوال إلى إطالق االنتفاضة  غم ننف ع اة. 

المسا هذا  لفضح  تتوقف  ال  رسياسية  إعالمية  حملة  مع  ذلك،  رمن  كل  يختطونه،  من  رتجريم   ، 
 يؤيورنه، ررقف التعامل معه كاجتهاد سياس  مق ول.

 30/12/2021، "21موقع "عربي 
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 الفلسطينيون والمعركة القادمة  .35
 سنية الحسين  د. 

المستوطنين   اعتواءات  تعت ر  ال  المتابعين،  تصريحات  تشير  كما  كثافة   راألكثر  األشو  ننها   غم 
الفلسطينيين الحوث األهم، إذ إن تحوي هجمات المستوطنين رالتصوي لها هو الحوث األخيرة على  

الفلسطينيين   بين  الحاسمة  المعركة  بونت  هل  اآلن،  نفسه  يطرح  الذي  رالسؤال  اليوم.  نهمية  األكثر 
رمحتلهم؟ بعو نن نسقط  إسرائيل آخر غصن للزيتون من يوهم. لم تكن الحالة الت  رصل  إليها  

ضفة الغربية بمفاِجئة لكثير من المتابعين، فتا يخ إسرائيل رمصالحها المعلنة، رسياساتها  نرضاع ال
الممنهجة تشير إلى ضرر ة الوصول إلى حالة المواجهة راالشت اك مع االحتالل ف  النهاية، إذ إن  

، رالت  الشعب الفلسطين  لم يكن يوما  شاهو زر  نر متفرجا  على مؤامرات االحتالل المستمرة بحقه
المفيو  يكون من  قو  فيه.  رنفيه عن رطنه رهو ساكن  رتهميش رجوده  لنهب ن ضه  تهوف صراحة  
فيها   بما  الغربية  الضفة  ف   الفلسطينيين  راقع  رمراجعة  اليوم،  الفلسطينية  الحالة  تشخيص  إعادة 

الزمة القوة، المستهوفين الرئيسيين ف  معركة األ ض مع االحتالل، ف  إطا  رضع المعطيات ال
 لمرحلة المواجهة راالشت اك القادمة.

نر   فلسطين  إلى  تأِت  لم  إسرائيل  بعوها  رمن  الصهيونية  الحركة  نن  إلى  الشواهو  من  العويو  تشير 
تستول  عليها ك  تقسم األ ض بينهما ربين نهلها، فاختا ت الحركة الصهيونية السيطرة على غرب 

نن   من  الرغم  على  ال واية،  ف   فلسطين  ف  رشمال  تتركز  عليها  اعتموت  الت   الوينية  ادعاءاتها 
إلى   الصهيونية  الحركة  رنرعزت  رالسامرة".  "يهودا  نسمته  بما  فلسطين  رجنوب  شرق  على  األساة 

عام   بيل  على  1937لجنة  بالسيطرة  التقسيم،  غ تها  فكرة  إلى  نشا ت  الت   تا يخيا   األرلى  الجهة   ،
ف الشمال  من ن ض  رالجزء  الغرب   بالحصول الساحل  الصهيونية  الحركة  اهتم   تا يخيا ،  لسطين. 

على األ ض رنف  نهلها، فادع  ف  ال واية بأن فلسطين "ن ض بال شعب"، ربعو نن اتضح صعوبة  
األ ض  على  السيطرة  على  تقوم  سياسة  انتهج   األ ض،  ف   المتجذ   الفلسطين   الوجود  إنكا  

ع  غرباء  مهاجرين  رغرة  فيها،  التو يج   رقام  رالتمود  منها.  األصليين  نهلها  رطرد  فيها،  نها 
الحركة الصهيونية ف  النهاية بطرد مليون فلسطين  عن ن ضه دفعة راحوة، ف  إطا  تركيزها على  

 امتالك عامل القوة، رنفيه عن الطرف اآلخر لتحقيق نهوافها.
  1948لم تختلف توجهات الصهيونية الوينية نر الصهيونية القومية الت  تحكم إسرائيل منذ قيامها عام 

ني ت اينات نيويولوجية بين الطرفين،    1967حول قضية األ ض رالسيطرة عليها، فأزال احتالل عام  
السيطرة على    فيما يتعلق بالسيطرة على األ ض الفلسطينية، رنف  سكانها عنها، ف  مخطط استكمال

ال لو   نهل  مكان  اليهود  رإحالل  األ ض  استيطان  بمخطط  إسرائيل  بونت  فلسطين.  من  ت قى  ما 
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، منذ اليوم األرل للضفة الغربية رقطاع  1948األصليين، استرشادا  بالمرحلة األرلى، الت  س ق  عام  
عام   جاءت  الت   "آلون"  األرلى  االستيطان  خطة  ف   ذلك  رتجسو  حكومة  بم ا  1968غزة،  من  د ة 

حزب العمل العلمانية، الت  نعلن  ننها "لن تعيو ني قطعة ن ض محر ة"، ررضع  الل نات األرلى  
نهمية   على  نكوت  كما  الهونة،  خط  تلغ   نر  تمحو  نن  رحارل   رالخليل،  القوة  ف   لالستيطان 

الحك فكرة  مرة  ألرل  رطرح   األمن،  لضمان  األ دن،  مع  الشرقية  الحورد  على  الذات   السيطرة  م 
عام   احتالل  نعقاب  ف   حكمها،  من  العشر  السنوات  خالل  الفلسطينيين.  شجع  1967للسكان   ،

من   اليمين   الليكود  حزب  جاء  الذي  الوين ،  المفوال  حزب  ضمن  بائتالف  العمل،  حزب  حكومة 
،  1968 حمه، المتوينين اإلقامة ف  المستوطنات الت  تقيمها، رنقام  مو سة دينية ف  الخليل عام  

ردعم  منظمة غوش إيمونيم المتطرفة، الت  قادت عملية استيطانية راسعة ف  جميع ننحاء الضفة  
اإل هابية   المنظمات  لمعظم  نما   تمثل  رالت   فقط،  "آلون"  ف  خطة  جاء  بما  لاللتزام  الغربية  افضة 

نهاي ف   ذلك.  بعو  المحتلة  الفلسطينية  األ اض   ف   الت  جاءت  الصهيونية  ة عهوها عام  اليهودية 
مستوطن فقط،   250بخمس مستوطنات ر  1968، نجح  حكومة حزب العمل، الت  بونت عام  1977

 مستوطن.  1300مستوطنة ر 26برفع ذلك إلى 
بيغن خطة  بقيادة مناحيم  الليكود  تا يخها، رضع  حكومة  السلطة، ألرل مرة ف   بمجرد استالمها 

ربون التنفيذ،  موضع  االستيطانية  ايمونيم  األ اض   غوش  جميع  ف   شاملة  استيطانية  بعملية  ت 
، درن قيو نر شرط، كما ت ن  فكرة الحكم الذات ، الت  طرحها بيغن  1967الفلسطينية المحتلة عام  

عام   مصر  مع  السالم  محادثات  اطا   ف   ديفيو  كامب  مفارضات  مجلس  1987خالل  رظهر   .
،   1987يهودية ف  الضفة الغربية منذ عام  المستوطنات "ييشع" نر ما ُيعرف نيضا  بمجلس ال لوات ال

المستوطنين بشكل  سم ،   تمثيل  تراجع  مكانتها، ف   الت   ايمونيم،  ليستكمل مسيرة حركة غوش 
رتعزيز المشررع االستيطان  بشكل  ئيس بالتعارن مع سلطات االحتالل، ربق  المجلس يحمل ذات 

عام   نرسلو  اتفاق  توقيع  بعو  يفرض  1993المهمة  نن  المستوطنات  مجلس  استطاع  اليوم.  رحتى   ،
على   فعلية  عام     61سيطرة  بين  ما  الفلسطينية،  األ اض   من  ذات  1991ر  1979بالمئة  ره    ،

المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق نرسلو، من خالل سلسلة من األرامر العسكرية، رالت  بونت من  
العسكري  قم   باألمر  االحتالل  على    ،1967/    58بواية  السيطرة  االحتالل  لسلطات  نتاح  الذي 

راألمر  قم   ال الد،  نهلها  غاد   الت   الخاصة،  االحتالل 1967/    59األ اض   لقوات  الذي سمح   ،
الغربية، رضع   الضفة  إسرائيل  احتالل  نعقاب  رف   الحكومية.  األ اض   يوها على جميع  بوضع 

يقره الت   التخطيط  صالحيات  على  يوها  االحتالل  راألبنية  سلطات  رالقرى  المون  تنظيم  قانون  ا 
األ دن ، رالذي كان سا يا  ق ل االحتالل. عول االحتالل هذا القانون بعو ذلك، رنلغى لجان تنظيم  
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المجلس  إلى  صالحياتها  نقل  رتم  الفلسطينيين،  السكان  تمثل  كان   الت   راللوائية  المحلية  المون 
راألمر   1979/    783رما بين األمر العسكري  قم    األعلى للتخطيط، رالذي يشغله ض اط عسكريون.

المستوطنات تو يجيا  بسط سيطرته على مساحات شاسعة 1981/    892العسكري  قم   بون مجلس   ،
 من الضفة الغربية، رالتحكم بمصيرها رمصير سكانها رفق مخططات االحتالل االستيطانية. 

االحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مناطق "ج"،  منذ نرسلو،  كزت الحكومات اإلسرائيلية المختلفة على  
نعواد  رزيادة  المستوطنات  بتوسيع  قعة  المناطق،  هذه  ف   جويو  راقع  لخلق  الزمن  رسابق  

رمراكز المون    1948المستوطنين رخلق ش كة مواصالت راتصاالت بين هذه المنطقة رقلب ن اض   
مجلس المستوطنات، لتنفيذ سياساتها  فيها. استخوم  حكومة االحتالل مؤسسات الظل رعلى  نسها  

المستوطنات مؤسسة فوق   الظهو  ف  الصو ة، ألس اب سياسية. ريعت ر مجلس  االستيطانية، درن 
ف    قياداته  رتعمل  الغربية،  الضفة  ف   راإلقليمية  ال لوية  المجالس  عضويته  ف   يضم  اذ  حكومية، 

بعمل رتنمية رتطوير المستوطنات،    مناصب عليا ف  الوز ات الحكومية، خصوصا  تلك الت  تتعلق
مالية   مزايا  على  المجلس  يحصل  الكنيس .  ق ة  تح   المنضوية  األحزاب  مختلف  بوعم  ريحظى 

 رخومية حكومية خيالية، بعضها م اشر رنغل ها غير م اشر.
رتوعم الحكومات اإلسرائيلية على اختالف توجهاتها االستيطان صراحة، إذ تصرف على المستوطن  

الضف المون  ف   ف   العادي  المواطن  على  تصرفه  ما  نضعاف  ثالثة  رنحيانا   ضعف  الغربية  ة 
راالمتيازات  السكن  نسعا   بتخفيض  بوءا   االستيطان،  لتشجيع  عويوة  حوافز  رتقوم  اإلسرائيلية. 
الضري ية لتشجيع المشا يع المختلفة الصناعية رالز اعية رحتى الرعوية. رتستخوم سلطات االحتالل  

ال الضفة  نيضا   مناطق  إطا   ف   الماض ،  العام  عمله  عن  الذي صرح  اليهودي،  القوم   صنورق 
الغربية، لتسهيل عملية نقل األ اض  من الورلة لمجلس المستوطنات، للتغطية على در ها الم اشر  
االستيطان   لخومة  القضائ   الجهاز  در   االحتالل  حكومة  تفعل  كما  االستيطان.  عمليات  ف  

ف  شراء    رالمستوطنين،  عمليات  تزرير  ف   الطعون  عملية  تعرقل  لقوانين  الكنسي   سن  اطا  
األ اض  من الفلسطينيين، ناهيك عن األرامر العويوة  الت  تعطل عمليات ال ناء راالستثما  رالتنمية  
اإل هابية،   رالمنظمات  الجماعات  إسرائيل  تستخوم  رنخيرا ،  "ج".  مناطق  ف   الفلسطينيين  ق ل  من 

را  عمليات التوسع االستيطان  رسرقة األ اض  رترهيب الفلسطينيين، بس ب التزاماتها  لضمان استم 
التوسع   استمرا   تضمن  الت   االستيطانية،  ال ؤ   تشييو  ف   الجماعات  هذه  فتوعم  السياسية، 
لهذه  الحماية  ركذلك  راللوجست   المال   الوعم  فتوفر  سياسيا ،  ذلك  ت عات  تحّمل  درن  االستيطان ، 

ال ؤ  إن صو  قرا  قضائ  ضو رجودها، بل تعمل على  الجماع بعوم إخالء هذه  تكتف   ات، رال 
 شرعنتها رت ييضها عنوما تحين الفرص.
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إنها معركة األ ض، فإستراتيجية الصمود رالتحوي بال قاء لم تعو تكف  رحوها لمواجهة هذا التغول 
المخطط رالمو رة رالمتفق عليه عموما  من ينف     رالتوحش الصهيون   ق ل درلة االحتالل، رالذي 

صراحة الوجود الفلسطين  األصيل ريست وله بوهم الصهيونية المصطنع رمصالح استعما  شره، لم  
يعو قاد ا  على إخفاء نواياه. لقو نث ت  األحواث األخيرة ف  برقة رغيرها من المناطق الفلسطينية، نن  

رالحشو رالمواجهة، إذ إن المواجهة القادمة تحتاج إلى  إسرائيل ال تعرف إال لغة راحوة، ه  لغة القوة  
إلسقاط مخطط   رإنما  المستوطنين،  اعتواءات  لصو  فقط  ليس  المشترك،  رالتصوي  الجماع   العمل 

، إنها معركة كسر العظم، فإما نن 1967االستيطان رالوجود اليهودي برمته ف  ن ضنا المحتلة عام  
 ننتصر نر ننتصر. 

 31/12/2021األيام، رام هللا، 
 

 على ماذا يراهن غانتس؟ .36
 اليشع بن كيمون 

بسيطة   جو  معادلة  من  مكون  تكتيك   حوث  ش ء  كل  ق ل  هو  رغانتس  مازن  نبو  تعزيز    –لقاء 
ف    مازن  نبو  تلقاها  الت   الطي ة  فال اد ة  األخضر.  الخط  خلف  هورءا   سيجلب  الفلسطينية  السلطة 

المخططا ف   رالتقوم  العمل  تصا يح  زيادة  ف   شكل  السيطرة  على  تشجعه  نن  يفترض  الهيكلية  ت 
 المون الفلسطينية ران يقض  على نعشاش إ هاب لحماة.

الهوف اآلن ف  الضفة هو التهوئة. هذا هو الحوا  الجا ي بين محافل االمن، من قادة األلوية رحتى 
المستوطنين   بين  نشاطه  توجيه  اإلسرائيل   الجيش  يحارل  المنطقة.  كل قائو  ريفعل  رالفلسطينيين، 

ش ء ك  ال يتعرض لحوث عنيف آخر يوقع قتلى. فمن شأن مثل هذا الحوث ان يؤثر على مناطق  
 اخرى ران يؤدي الى ضعضعة االستقرا  االمن . 

رعليه، فان اللقاء الذي انعقو ف   نة العين هو حسب ما يراه جهاز األمن، بالض ط الجواب لهذا 
االعتراف بأن الواقع على األ ض مختلف. فمعطيات اإل هاب ف  ا تفاع  التخوف. غير ننه ين غ   

 د اماتيك ، رالسيطرة على الفلسطينيين ال تترجم الى نمن. 
الخميس   يوم  حومش  الى  بهم  يأتوا  نن  ف   نجحوا  الذين  الهائلة  الناة  بكمية  المستوطنون  يت اهى 

الوع  ف   حومش  بات   طرق.  مفترق  ف   فهم  اآلن  اما  الصخب    الماض .  فإن  رحسب  نيهم، 
فإن حومش    –الجماهيري هو الذي منع إخالء المو سة الوينية حتى اآلن. اذا ما اختا را »التهوئة«  

رينظموا   يهوؤرا«  »لم  اذا  نخرى  جهة  من  المو سة.  سيخل   األمن  رجهاز  الوع   عن  ستشطب 
 سينشأ احتكاك رتوتر مع الفلسطينيين.  -مسيرات جماعية نخرى  
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المهم   محفزا   من  يشكل  العملية  جانب  الى  إذ  حومش،  ف   الجماهيري  الحوث  رلو  كيف  نفهم  ان 
لتواصل العالقة بين غانتس رابو مازن. حجم الحشو فاجأ حتى المستوطنين. بعو العملية الت  قتل  

حومش   حركة  اعضاء  جلس  ديمنتمن  يهودا  عكيفا    –فيها  زمرا،  بن  غادي  الحاخام  فيهم  بمن 
يرمن ربرال بررم  ، رتشار را معا. كيف نشعل الجمهو  على حومش؟ طرح  سموتريتش، يهوشع ش 

اقتراح ألن يؤتى الى المكان كل يوم بسياس  آخر، رادعى آخررن بأنه ين غ  تركيز الجهو ف  يوم 
الخميس ف  نهاية ايام الحواد الس عة. »قوة حومش« الت  ضم  ايضا  ئيس مجلس السامرة يوس   

ب العمل.  رزع   المو سة  داغان،  الى  انتقل  معهو    –عضهم  من  ؤساء    –مو سة،  رطل وا  معهو، 
الموا ة الوينية تحرير التالميذ ف  الظهيرة. »اذا رصل خمسة آالف شخص سيكون هذا انجازا «، 
قال نحو الحاضرين ق ل بضعة ايام من الحوث. اما النهاية فكلنا  نيناها. كان هذا استعراضا  هاما   

 .2005صيف للقوة، نيقظ نوبة  
تظهر المعطيات الت  نشرها الجيش اإلسرائيل  امس، ا تفاعا  د اماتيكيا  ف  اإل هاب. حسب الجيش 

حوثا  ا هابيا  بالمتوسط. يكاد يكون هذا غير معقول. يمكن   17ف  كل يوم يقع ف  الضفة اكثر من  
اللقاءات مع ابو مازن. فالرجل يحول ال اليمين يخافون  نفهم لماذا ف   لقتلة اإلسرائيليين.  ان  رراتب 

الطارلة ف  كل حويث، رمحظو   يكون على  نن  يستوجب  ديمنتمن. رهذا  لقتلة  بالوفع  رلتوه سي ون 
تجاهل هذه الحقيقة. رعلى الرغم من هذه األقوال، فان غانتس يسير بكل القوة مع ابو مازن. الرئيس  

ألمن. راال فان الوضع ف  الضفة من  الذي يحتاج إلظها  ننه يقوم بأعمال تخفض اإل هاب رتعيو ا
 شأنه ان يتفجر لنا ف  الوجه.

 »يديعوت أحرونوت« 
 31/12/2021األيام، رام هللا، 
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