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 اليوميات الفلسطينية 
 2021 يونيو /حزيران

 1/6/2021 ،الثالثاء

نتنياهو − بنيامين  ذلك   ،إيران  هجوم عسكري ضد    ستفضل شن    "إسرائيل"إن    قال  تسبب  لو  حتى 
بايدن: "بغض النظر  ي جو  مريك لرئيس األ، وأضاف نتنياهو أنه قال ليةمريكاأل  بتوتر مع اإلدارة

سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل إحباط تزود   ،ران أم الالتوصل إلى اتفاق مع إي  إذا تم  
النووية األسلحة  تمتلك  التي  الدول  باقي  عن  تختلف  إيران  ألن  نووية...  بأسلحة  ولهذا   ،إيران 

 1وارد بالحسبان". اء ليس بمثابة خيار السبب االحتو 
عقل، وخالد التالحمة،    فريد   :قرارًا بتعيين القضاة  محمود عباس  يةفلسطين ال  السلطة أصدر رئيس   −

لسنة  3ألحكام قانون رقم  قضاة في المحكمة الدستورية، وذلك استناداً  ؛وعبد الناصر أبو سمهدانة
 2وتعديالته.  2006

ال  − وزارة  تصدير    ية ل سرائي اإل   دفاع قالت  عقود  حجم  في    " إسرائيل " إن  بلغ    2020  سنة للسالح 
  وأضافت  .2019  سنةتفاقيات الموقعة مقارنة ب% في عدد اال15بزيادة بنسبة    ،دوالر  ات مليار   8.3

و44أن    الوزارة الهادئ،  والمحيط  آسيا  لمنطقة  كانت  األسلحة  صادرات  من  ألوروبا،  %30   %
  دفاع ولم يتضمن بيان وزارة ال  ا الالتينية.مريك% أل2ا، وفريقي % إل4ا الشمالية، و مريك% أل20و

 3ية أسماء الدول في كل منطقة. سرائيلاإل
قناة − العام  اإل  Extra Newsنيوز    كستراإ  ذكرت  األمناء  دعت  مصر  أن  للفصائل  خبارية  ين 

بالقاهرة المقبل  األسبوع  لالجتماع  الرئيس  ،الفلسطينية  ومحمود   عبد   ينبرعاية  السيسي   الفتاح 
لالتفاقعباس الخطوات  ىعل  ،  موحدة  االنقسام  ،رؤية  إلنهاء  خر و   ،الالزمة  طريق  يوضع  طة 

 4ة موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.ورؤي ،للمرحلة المقبلة
حملة تضامنية تطالب نقابات عمال الموانئ حول العالم    يون أمريك  وناشطون أطلق تحالف نقابات   −

خالل الفترة الممتدة    ،خالل أسبوع تضامني مع فلسطينها  في  التفريغ ية من  سرائيلبمنع السفن اإل
عنوا   رأىو   .9/6/2021–2بين   تحت  التحالف  عن  صدر  أسبوع  بيان  أن  السفن"،  "أوقفوا  ن: 

اإل االستيطاني  االستعمار  بأن  واضحة  رسالة  إليصال  يهدف  المستمرسرائيل التضامن   ، ي 
 5ه ثمن باهظ.طيني سيكون لالشعب الفلس واالحتالل المتواصل، والعنف الممارس ضد  

وكيل − الخارجية  ةاستدعت  شكعة  الفلسطينية  وزارة  جادو  وال  ،أمل  النمسا  من  كل  تشيك  سفراء 
وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية التصويت السلبي لبلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في  

 6كل من مجلس حقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية. 
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قوة   − حركة  ئيلإسرا اعتقلت  في  القيادي  خاصة  موعدناية  القدس  قائمة  ومرشح  جمال    ،حماس 
 7. الغربية يرة وسط الضفةمن منزله في حي أم الشرايط بالب  ،الطويل

رفض − الطعام  عن  إضرابه  عدنان  خضر  الشيخ  األسير  سجون   اً أعلن  في  التعسفي  العتقاله 
 2021.8/ 30/5ي، وذلك منذ لحظة اعتقاله في سرائيلاالحتالل اإل

ال  17بأن    يمريك األ  أكسيوسموقع  أفاد   − األعضاء  األديموقراطمن  الشيوخ  بمجلس  ي  مريك يين 
للسماح بدخول    "إسرائيل"ه على الضغط على  لحث    ،أنتوني بلينكنزير الخارجية  هوا رسالة إلى و وج  

إعادة  عون إلى  ودعا الموق    المواد الالزمة إلعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة.
 9إلى مستويات ما قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.  ،ي للجهود اإلنسانية في غزةمريكتمويل األال
الفلسطينية   األوروبي   االتحاد   مثل م دعا   − األراضي  بورغسدورف   في  فون  كوهان  إلى    سفين 

ومة  ، وأن تتولى حك"عودة النزاع من جديد ـ"ل  اً منع   ،سياسي بشأن الوضع في قطاع غزة  إيجاد حل  
تدير شؤون الفلسطينيين في  أن  ملف اإلعمار و   ،فضل أن تكون منتخبةي    ،فلسطينية  وحدة وطنية

ب والضفة،  فيها  غزة  الجالء    ،بورغسدورف ن  وبي    القدس.شرقي  ما  برج  أمام  صحفي  مؤتمر  في 
العدوان   خالل  عاجل  ،  األخير  اإلسرائيليالمدمر  تقييم  في  حاليًا  ينخرط  األوروبي  االتحاد  أن 

الالزمة بأقصى جهد ممكن لوصولها    ضرار التي لحقت بغزة، وأنه يعمل على توفير الخدمات لأل
 10.دوالر(  مليون  5.41)نحو  مليون يورو 34 ـالق دعم أولي بللمتضررين من خالل إط

 2/6/2021 ،ءاألربعا

ه تمكن  نأالرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين    بيد يائير ال  (مستقبل   يوجد )  عتيد   يش أبلغ رئيس حزب   −
ب  وذلك  حكومة،  تشكيل  أحزاب  من  رؤساء  توقيع  على  حصوله  التغييرعد  القائمة    ،كتلة  ورئيس 

د الطريق لتشكيل حكومة التناوب مع رئيس حزب  الموحدة منصو  يمينا  ر عباس، على اتفاق يمه 
، "في الضفة الغربيةج  وينص االتفاق على "تشكيل هيئة مراقبة لالحتفاظ بمناطق    .نفتالي بينيت 

ألف وحدة سكنية بأسعار    300و"المصادقة على    ،باإلضافة إلى "تعزيز المواقع التراثية وتوسيعها"
 11. لهدم البيوت   قانون كمنتس تنازل عباس عن شرطه بإلغاء و  مناسبة".

إن زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل    ، قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح −
غزة    اع غزة شهدت وضع حجر األساس إلنشاء مدينة تحمل اسم "مصر" في قطاع األخيرة إلى قط 

اللوح   الفلسطيني.  مداخلة    ، وأوضح  قناة في  على  الطرف   ، مصرية   هاتفية  في  ستقام  المدينة  أن 
إلى أن وضع حجر األساس بهذه السرعة يدل   مشيراً ،  الجنوبي من قطاع غزة بجوار مدينة الزهراء 

 12ي. سرائيل عون في إعادة إعمار ما دمره االحتالل اإل صري بمد يد ال ية التوجه الم على جد  
إحدى    في  ،ينمجاهد  استشهاد    القسامكتائب    أعلنت  − تفكيك  في  الجهادي  واجبهما  تأديتهما  أثناء 

 13من مخلفات االحتالل خالل معركة سيف القدس. ،الذخائر
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ظهر اليوم،   يين وصلوا،فنيين مصر   3مهندسين و   4"إن    قدس برس  وكالةل   مطلعة قالت مصادر   −
الفلسطيني  للجانب  للتوجه  ويستعدون  البري،  رفح  معبر  من  المصري  الجانب  قط   ، إلى  اع  لدخول 

 14جراء العدوان على غزة".   ، البنية التحتية و لالطالع على حجم األضرار التي لحقت بالمباني    ، غزة 
جميل    ا في قطاع غزةعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعهدعا   −

ة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل القياد   ،خالل كلمة له في مسيرة جماهيرية  ،مزهر
الضفة  في  الشعبية  الحماية  ولجان  الموحدة،  حالة    ،الوطنية  وتصعيد  المستوطنين  لمواجهة 

بالجبهة  االشتباك. القيادي  الوط"إن    :وقال  الفلسطينية ومجلسها  التحرير  ني ملك لشعبنا منظمة 
الفلسطينية  اً جامع  اً ومعنوي  اً وطني  اً وبيتالفلسطيني،   القيادة  وعلى  والشتات،  بالوطن  أن    لشعبنا 

 15."ترتقي لمستوى تضحيات شعبنا بالوحدة والمقاومة
هرتسوغ  أصبح   − الكنيست "إسرائيلـ"ل  11الـ  الرئيس    Isaac Herzogإسحق  انتخبه  بعدما   ، 

 Miriam Peretz .16 ميريام بيريتسل صوتاً  26 ، مقابلتاً صو  87وحصل على  اإلسرائيلي،
ق  على  عرض    بني جانتس  يسرائيل إل ا  دفاعال  وزيرأن    العامة اإلسرائيلية  11القناة  ذكرت   − المنس 

خطة    ،هماخالل لقاء بين  ،تور وينسالند   الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط 
 17.غزة قطاع لهدنة طويلة المدى في

الصحعأ  − وزارة  وشحةاست  الفلسطينية  ةلنت  موسى  صادق  فادي  الشاب  بإصابته  شهاد  متأثرًا   ،
أسب قبل  االحتالل  البيرة.برصاص  لمدينة  الشمالي  المدخل  على  ترتفع    وعين  وشحة،  وبارتقاء 

 18.القدسفي  منهم 2، شهيداً  35إلى  الغربية في الضفة معركة سيف القدسحصيلة شهداء 
الزرا  − الزراعي    الفلسطينية  عةأعلنت وزارة  القطاع  تكبدها  التي  الخسائر واألضرار   في أن إجمالي 

غزة   القدسخالل  قطاع  سيف  دوالر    204بلغت    معركة  الوزارة  ي.أمريكماليين  خالل    ،وقالت 
من  صحفي  مؤتمر أكثر  بلغت  المباشرة  األضرار  قيمة  إن  المباشرة    دوالر،مليون    126،  وغير 

 19ر. مليون دوال 79بلغت قرابة 
ي  سرائيلتصريحات رئيس الوزراء اإل  أهمية  من  بساكي   جينيفر باسم البيت األبيض    المتحدثة قللت   −

حتى لو    ،كل المحاوالت لوصول إيران إلى امتالك سالح نووي   بقطع  ياهو الذي تعهد بنيامين نتن 
ها في، في ر صح، خالل مؤتمر بساكي وقالت  أدى ذلك إلى توتر العالقات مع الواليات المتحدة. د 

بها    على تطالب  عسكرية  مساعدات  صفقة  حول  دوالر  "إسرائيل"سؤال  مليار  يتغير  بقيمة  "لم   :
ل  خططنا  في  اإلشيء  للحكومة  المساعدة  المساعدات سرائيل تقديم  تقديم  في  رغبتنا  وكذلك  ية، 

 20اإلنسانية للفلسطينيين". 
من   − مجموعة  الحزبين  45كتبت  من  و ديموقراط ال  نائبًا  رسالالي  وزير  جمهوري  إلى  الدفاع  ة 

لويد أوستن،  مريكاأل بالحفاظ  يعربون ي  الحاسم  بايدن  إدارة  القوي اللتزام  على    فيها عن "دعمهم 
من الصواريخ االعتراضية التي تشكل جزءًا   إسرائيل، بما فيه تجديد مخزون  إسرائيلأمن وسالمة  
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وغيرها". الحديدية  القبة  منظومة  مخوحذ    من  نفاد  خطر  من  المشرعون  من    "إسرائيل"زون  ر 
 21ت حركة حماس المزيد من الهجمات الصاروخية.الصواريخ االعتراضية، في حال شن  

 3/6/2021 ،الخميس

الشراكة بين  جانتس  الدفاع اإلسرائيلي بني  ي أنتوني بلينكن مع وزير  مريك وزير الخارجية األبحث   −
، بحسب ما إسرائيل" "ع بأمن   يتزعز الذي ال  الواليات المتحدةوالتزام    "، إسرائيل"الواليات المتحدة و

مستشار األمن القومي  د  جد  ومن جانبه،    ية. مريك جاء في بيان للمتحد ث باسم وزارة الخارجية األ
سوليفانمريكاأل جيك  حق    ي  سماه  لما  الثابت  بايدن  جو  الرئيس  عن    "إسرائيل"  دعم  الدفاع  في 

سوليفان  نفسها. لقائه    ،وأكد  الرئي  ،جانتسخالل  بتعزيالتزام  بايدن  الشراكة س  جوانب  جميع  ز 
 22الحديدية. بما في ذلك دعم نظام القبة  "،إسرائيل"األمنية بين الواليات المتحدة و

ال  − العوف  أبو  ديانا  يحي استشهدت  والشاب  العجلة،  ىيازجي،  خالل متأثر    باسم  بإصابتهما  ين 
، بينهم شهيداً   260ع إلى  عدد الشهداء في القطا، مما يرفع  ي على قطاع غزة سرائيلالعدوان اإل 

 23.مسناً  17سيدة، و   40، وطفالً   66
ي أول لقاء تلفزيوني له بعد توقيع اتفاق االئتالف  ف  نفتالي بينيت،ية  سرائيل اإل  الحكومةأك د رئيس   −

للقناة   اإلسرائيلية  12الحكومي،  الغربية. أ ،  العامة  الضفة  في  االستيطان  تجم د  لن  حكومته   ن 
غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة، قطاع  ى  ستشن عملية عسكرية عل  وأضاف بينيت أن حكومته

 24.الموحدة إلى تقييدات من هذا النوع إلى القائمةأن يؤدي استناد حكومته  اً مستبعد 
في قطاع غزة بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت النار على فترات زمنية متقطعة   الجزيرةأفاد مراسل  −

حلقت على ارتفاع    ،بترو كواد كمن طراز    ،ية مسيرةإسرائيلع  تجاه طائرات استطال  ،فجر الجمعة
القطاع. في  متفرقة  بمناطق  المراسل  منخفض  إطالق ف  ، ووفق  وقف  منذ  األولى  المرة  هي  هذه 

 25ية على علو منخفض في أجواء قطاع غزة.إسرائيلالنار التي تحلق فيها طائرات استطالع 
لتغيير معالم حي الشيخ جر اح على مشروع ضخم    ية أن العمل جارإسرائيل   إعالمية ذكرت مصادر   −

ترف  "مركز  إلى  صراع"  "مركز  من  وتحويلها  بالقدس،  العامود  حد  وباب  على  بالحياة"،  نابض    يهي 
تعبيرها، موضحًة أن بلدية االحتالل تأمل في تغيير صورة منطقة باب العامود وحي الشيخ جر اح  

، يشمل "بناء  مليون دوالر(  21.5)نحو    ل" ك ن شي مليو   70"عن طريق تجديد معماري شامل بتكلفة  
 26على باب العامود".  جادة حضرية فسيحة ونابضة بالحياة، ومعروضات ضوئية سيتم وضعها 

شؤون   − هيئة  اإل  والمحررين  األسرى أفادت  الشرطة  القصيرة  سرائيلأن  الفترة  خالل  اعتقلت  ية 
   27منهم حتى اللحظة. 184 ق  ، وأصدرت لوائح اتهام بح 1948نيي فلسطيمن  2,142الماضية 
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مصر − من  كل  عن  ،وفرنسا  ،أعرب  خططه   واألردن  بشأن  اإلنساني  العمل  تنسيق    ماعتزامهم 
ما في قطاع غزة، حيث عقدت وزارات لمعالجة األزمة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية، وال سي  

  28. نفرنس ونية المغلقة فيديو كو تقنية الدائرة التلفزي عبر   ،تنسيقياً   اجتماعاً الخارجية بالدول الثالث 

اللجنة الدولية للصليب األح − "تبادٍل لأل  مرأعلنت    " إسرائيل"سرى" بين  استعدادها للوساطة إلجراء 
روبر   ماس.ححركة  و  الدولية  اللجنة  عام  مدير  تصريح    ،Robert Mardini  مارديني  ت وقال  في 

و  نكون  ألن  باستعدادنا  الطرفين  أبلغت   "لقد  عنه:  صدر  حالة   محايداً   سيطاً مكتوب  في  بينهما 
الحق   للعائالت  البشرية،  للرفات  أو  للمعتقلين  تبادٍل  إلجراء  أحبائهم  ر في مع  التفاوض  فة مصير 

 29في الحياة".  والحزن والمضي قدماً 
يائير  مع  الكتلة اتفاق  ،ي وليد طهسرائيلوصف رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست اإل −

بالتاريخي، مشيراً الف سياسإقامة تحو   البيد  عت على  إلى أن قائمته وق    ي لتشكيل حكومة جديدة 
فلسطينيي   خدمة  أجل  من  العربي.  ، 1948االتفاق  المجتمع  مع    ،طهوقال    ومصلحة  لقاء  في 

، لها عالقة بإقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع  كثيرة جداً   إن االتفاق يتضمن بنوداً   ،الجزيرة
األضخم   هي  بـالعربي،  ميزانيتها  وتقدر  اآلن  شيكل  30  حتى  دوالر(  922)نحو    مليار    مليون 

خ إلى  باإلضافة  الحياة،  مرافق  كل  أخرى  طتشمل  وخطة  والعنف،  الجريمة  لمكافحة  خمسية  ة 
)نحو    مليار شيكل  20بمبلغ    عشرية، ثم خطة  مليون دوالر(  768)نحو    مليار شيكل  2.5بمبلغ  
  وأشار  والسلطات المحلية، وإقرار ميزانية سنوية.  ة في البلديات للبنى التحتي  مليون دوالر(  614.6

رئاسة اللجنة الداخلية البرلمانية، وهناك لجنة ت عنى   إلى أن االتفاق يتضمن باإلضافة إلى ذلك طه
 30بالمواطنين العرب برئاسة القائمة العربية الموحدة.

 4/6/2021 ،الجمعة

قليم برئاسة  أعضاء قيادة اإلبقية  انتخاب    ،لها  يانأعلنت حركة حماس في منطقة الخارج، في ب −
ورى إقليم الخارج أجرى انتخاباته  شإلى أن مجلس  ة  ر يشم  ،موسى أبو مرزوق   خالد مشعل، ونائبه

 31توزيع المهام والمسؤوليات. أن قيادة اإلقليم عقدت اجتماعها األول، وتم  و  ،الماضيةفي األيام 

ا  − للجيش  الجنوبية  القيادة  قائد  توليدانو سرائيل إل قال  أليعازر  نظمته   ، ي  مقابلة  اإلخبارية    ا في  القناة 
مرة أخرى في قطاع غزة، قائاًل إن "صراع الشهر المنصرم    حرب إنه يتوقع اندالع ال   ، 13ية  سرائيل اإل 

و  أهمية".  أكثر  لحملة  األولى  الخطوة  سوى  أن  إلى    ة ي سرائيل اإل   معاريف   صحيفة   موقع   أشار ليس 
التوصل إلى  تعتقد أن احتمال التصعيد في قطاع غزة أكبر من احتمال    ة ي رائيل س اإل األجهزة األمنية  

 32يين. سرائيل والمفقودين اإل القطرية لن تدخل غزة إال بعد إعادة األسرى    أن األموال   الموقع   تهدئة. وأكد 
ية على الخطة األمنية الطارئة التي طرحها وزير األمن الداخلي أمير سرائيلصادقت الحكومة اإل −

البلدات   ،وحاناأ شهدتها  التي  المواجهات  أعقاب  فلسطينيي    في  يسكنها  مع    1948التي  تضامنًا 
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وتقضي الخط ة باستمرار دور جهاز الشاباك في   غزة.  قطاعلى الحرب على  عواحتجاجًا    ،القدس
ص  البلدات تلك   وستخص  العام،  واالدعاء  القضاء  ووزارة  الشرطة  بين  التعاون  إلى  باإلضافة   ،
شرطي   300لخط تها، التي تشمل تجنيد    مليون دوالر(   29.75)نحو    مليون شيكل   97مبلغ    الوزارة

 33.المدن المختلطة  مؤقت في نقاط الشرطة في

اندلعت  فلسطينياً   113أصيب   − مواجهات  خالل  بالخطيرة،  وصفت  إصابته  أحدهم  قوات   مع، 
  ، سبوعينأ  منذ   ،يحجبل صبويشهد    ي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.سرائيلاإل  االحتالل

رفضاً  االحتالل،  وقوات  األهالي  بين  يومية  شبه  استي  مواجهات  بؤرة  مستوطنين  انية  طإلقامة 
 34، وإصابة العشرات.شابينبحماية جيش االحتالل على الجبل، أدت حتى اآلن الستشهاد 

التلفزيون   − إلى قط  الرسمي أن مصر أرسلت معدات هندسية وأطقماً المصري  ذكر    ، اع غزةفنية 
وأظهرت    لبدء عملية إعادة اإلعمار في القطاع.  ،على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بناءً 

تحمل األعالم المصرية وتصطف    ،عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات   التلفزيون ها  بث    لقطات 
 35. د حدو ال شاحنة عبرت  50وقال مسؤول حدودي فلسطيني إن  على الحدود لبدء العبور إلى غزة.

وفلسطين   − تركيا  عليها  وقعت  التي  األمني  التعاون  اتفاقية  حي  2018  سنة دخلت  التنفيذ ،  و ز  تشمل  . 
قية التعاون المشترك في مجاالت مكافحة غسيل األموال، والجرائم اإللكترونية، وتهريب الممتلكات  ا االتف 

  اً أيض وتشمل االتفاقية    الشرعية.   الثقافية والطبيعية، وتهريب المخدرات، واالتجار بالبشر، والهجرة غير 
االتفاقية على أنه يمكن تنفيذ    اإلرهاب. وتنص   تبادل المعلومات االستخباراتية والتقنيات العملياتية ضد  

مشاريع التدريب،    مثل مشاريع على المدى القريب والبعيد، في سبيل زيادة قدرة قوات األمن الفلسطينية،  
 36التعاون ضمن مجال األمن البحري والسواحل. و   ، والمساعدات التقنية، واالستشارات 

ه في منتدى سانت بطرسبورغ  لفي كلمة    ،قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني  خارجيةوزير  قال   −
الدولي توافقاً   ،St. Petersburg International Economic Forum  االقتصادي  "هناك  بشأن    إن 

أن اتهام   الوزير القطري  وأكد  ي".سرائيلي اإلالفلسطينالصراع  المبادرة العربية واللجنة الرباعية لحل  
جزء    "إسرائيل" اإلرهابية  المنظمات  بعض  بتمويل  قطرملقطر  لها  تعرضت  تضليل  حملة  ،  ن 

أنفقتأن    مشددًا على  لكنها  تمولها،  أن قطر  يعني    "وجود عالقة جيدة مع حركة حماس ال 
 37تعلم كيفية اإلنفاق".   ئيلإسراو  ،2012مليار دوالر إلعادة إعمار غزة منذ  1.4

األ − الخارجية  وزير  الجالية  مريك أكد  عن  ممثلين  مع  اجتماعه  في  بلينكين  أنتوني  لفلسطينية  اي 
الفلسطينيين بالعيش الكريم والعدالة    الدولتين، وحق    التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل    يةمريكاأل

ضمان أن ما يعاد إعماره  ف وأرضية لإيجاد ظرو   على ضرورةبلينكن    أكد و   في دولتهم المستقلة.
 38بغزة لن يعاد تدميره. 

ية،  سرائيل ووزارة األديان اإل  "سلطة الطبيعة" مى  سي في القدس وما يسرائيلتسعى بلدية االحتالل اإل −
لتنفيذ   المحتلةشرقي  مشروعًا في    13والجمعيات االستيطانية  البلدة   ،القدس  معظمها في محيط 
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أن  بتوسيع  تتعلق  األقصىالقديمة،  المسجد  قائمة في منطقة جنوب  األ  ،فاق  القصور    ، مويةوفي 
. "الحوض المقدس"ـوممرات توراتية فيما يسمى ب  ر وبناء جسو   ،وفي توسيع زراعة القبور الوهمية

وفق   مليون دوالر(  27.6)نحو    مليون شيكل  90تخصيص موازنات مالية لكل منها، بقيمة    وتم  
  39باب الرحمة.من مقبرة   يشمل أجزاءل تفرع م ،عدلمخطط م  

العبرية عن تشكيل   − لي  يالجيش اإلسرائفي  ركان  هيئة األرئيس  كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت 
وبحسب الصحيفة؛    فريقًا؛ الستخالص العبر من العدوان األخير على غزة.  14  لـ  أفيف كوخافي 

سرائيلي في  كشف العدوان األخير على القطاع عن قصور "كبير وخطير" في جهاز الشاباك اإل
 40وفهم هيئة األركان لجناحها المسلح كتائب القسام.  ،التعامل مع حماس

للرأي أجرته − الدولية    كشف استطالع  البحث والتحليل  ، عن تراجع  (YouGov  يوجوف)مجموعة 
بعد العدوان %،  14" في عموم الدول األوروبية بنسبة بلغت في المتوسط  إسرائيلمستوى تأييد "

 41.غزة األخير على قطاع
 5/6/2021 ،السبت

 %5ط  قإن المقاومة الفلسطينية استعملت ف  ،قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار −
معركة   خالل  قوتها  القدس،من  الشرق    سيف  شكل  سيتغير  المواجهة  تفجر  حال  في  أنه  وشدد 

على   السنوار  د شد  و   . وما خفي أعظم"..األوسط، وقال: "لقد قدرنا هللا تعالى أن "نمرمط" تل أبيب.
تحطيم مترو حمـاس  أن تعشقنا، وفشل في    ،"العدو فشل في  هي  ألننا نعشق هذه األرض كما 
بقتل  طتح تقضي  التي  خطته  تنفيذ  وفي  المقاومة  قدرات  المقاومة  10يم  من  مقاتل  ولم    ،آالف 

من   أكثر  األنفاق"3يدمروا  من  قتل    "إسرائيل"أن    اً وضحم  ،%  إلى  ترمي  من  50كانت   %
صفراً المقا حققت  لكنها  الوراء،  إلى  السنين  عشرات  غزة  وإعادة  من  كبيراً   ومة،  يستشهد  و"لم   ،

 42. "فرداً  90أكثر من  ،يع الفصائل م من ج ،مقاومتنا
تصريح  في    ،محمد مقداد   في قطاع غزة  قال رئيس قسم التوعية واإلرشاد في هندسة المتفجرات  −

المتفج رات  األناضولوكالة  ل هندسة  فرق  إن  مع  ،  وقذائف،    1,200تعاملت  قنابل  تحييد  مهمة 
مختلفة   مناطق  في  غزة،  سقطت  قطاع  تنفجر.في  أن  ولم  مقداد  تم    وأضاف  التي    المتفجرات 

  43وقنابل وغيرها.  ،وصواريخ موج هة ،التعامل معها وتحييدها، تنوعت بين قذائف مدفعية ودخانية

والمحررينقالت   − األسرى  شؤون  اإل   هيئة  االحتالل  منذ ئيل راسإن  فلسطيني  مليون  نحو  اعتقل  ي 
بينهم  1967  حرب  الهيئة أن م   أسيراً   226،  حاالت االعتقال    ناستشهدوا داخل سجونه. وذكرت 
ت  أشار ألف حالة من األطفال. و   50ألف من الفتيات والنساء واألمهات، وما يزيد عن    17نحو  

معتقلين "ما بين قرار جديد وتجديد  ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق   54أن أكثر من الهيئة إلى 
 44لالعتقال اإلداري".
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 6/6/2021 ،األحد

كشفت عنه كتائب    صوتياً   تسجيالً   الفضائية   الجزيرة قناة  لى  ع   " ما خفي أعظم " عرض تحقيق برنامج   −
  الذي تم   ، وناشد الجندي  . 2014 سنة يين األسرى لديها في قطاع غزة منذ سرائيل ألحد الجنود اإل ، القسام 
قال  وخالل البرنامج نفسه،  ية العمل على استعادة أسراها.  سرائيل الحكومة اإل   ، في التسجيل اسمه    إخفاء 

إن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراق مساومة إلنجاز  ،  نائب قائد أركان كتائب القسام   ، مروان عيسى 
عيسى   . لألسرى   مشرفة"   تبادل "صفقة   إعالمية   ، وأضاف  وسيلة  على  له  ظهور  أول  ملف  أن    ، في 

سعت خالل    الفلسطينية المقاومة  " ن  أ   وذكر عيسى   األسرى هو األهم اآلن على طاولة قيادة القسام. 
 45ألخيرة مع االحتالل إلى "زيادة غلتها في ملف تحرير األسرى من السجون اإلسرائيلية". ا المعركة  

اإل − األمن  جهاز  في  مسؤولون  السرائيل حذ ر  ينظمها  التي  األعالم"  "مسيرة  أن  من  مستوطنون  ي 
يوم   غزة.  2021/ 10/6  الخميسواليمين  الغربية وقطاع  الضفة  في  أمني  تصعيد  إلى  تؤدي  قد   ،
موقع عن    العبري   الوا  وأشار  ممثلين  بمشاركة  مداوالت  قبيل  جاءت  التحذيرات  هذه  أن  إلى 

 46وجهات أمنية أخرى.  دفاعووزارة ال ،والجيش ،والشاباك ،الشرطة
بعد ساعات من اعتقالها    ،ي عن مراسلة الجزيرة جيفارا البديري ئيل سراأفرجت سلطات االحتالل اإل  −

عن حي الشيخ جراح، وأثار اعتقالها واالعتداء عليها   اً يوم  15بالقدس المحتلة، كما قررت إبعادها  
 47مع مصور القناة نبيل مز اوي ردود فعل مستنكرة. 

منصور عباس، متزعم    لكنيست رية تبرؤها من النائب في االمسلمين المص  اإلخوانأعلنت جماعة   −
ك على األرض  ر ، إنه "بعد أن هدأت المعالها  في بيان  ،وقالت الجماعة  .القائمة العربية الموحدة

به   السياسية الصهيونية في تشكيل تجمع يسقطون  ،  نتنياهوالمباركة، ونجحت محاولة األحزاب 
السيد م الفلسطيني، برز اسم  الشعب  العدوان األخير على  قاد  الذي شارك الذي  نصور عباس، 

  ".(ةاإلسالميى أربعة مقاعد تحت اسم )الحركة  في انتخابات الكنيست األخيرة، وحصل فيها عل
إلى  الحركة  تلك  نسبة  على  اإلعالم  وسائل  بعض  تعمل  الحين،  ذلك  "منذ  الجماعة:  وأضافت 

المسلمون". اإلخوان  فكر   جماعة  صلة  أي  وجود  عدم  تؤكد  اإلخوان  "جماعة  أو  وتابعت:  ية 
 48القصد". تنظيمية لها مع هذه الحركة، وهللا من وراء 

ال − للجبهة  السياسي  المكتب  لتحريديموقراطأكد  بيان    رية  في  السلطة  لهفلسطين،  قيادة  أن   ،
الضرورية    الفلسطينية الخطوات  اتخاذ  في  الوطنية  بمسؤولياتها  النهوض  عن  أخرى  مرة  تخلَّفت 

ام في دفعها على طريق هسبية في األراضي الفلسطينية، واإللتوفير الغطاء السياسي للهبَّة الشع
 49. 21/5/2021-11ي على غزة بين لسرائيعلى العدوان اإل االنتفاضة الشاملة، والرد  

 7/6/2021 ،اإلثنين

حماس   قال  − حركة  رئيس  الحية   نائب  خليل  غزة  قطاع  مسيرة    : في  اقتراب  من  االحتالل  "نحذ ر 
واألقصى.   المستوطنين  القدس  أ   من  آن  للوسطاء  ما نقول  فالصواعق  وإال  االحتالل  هذا  لجم  وان 
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أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى ال يكون    و "أرج   : في مؤتمر صحفي قال الحية،  زالت قائمة". و 
"المقاومة ضربت بعض   شار الحية إلى أن وأ   . 2021  " مايو   / أيار   11الخميس مثل ما كان عليه يوم  

 50بما تعرفون".  وانتهاءً  ، من الصرخة والتحذير   دءاً ر أن نلجم ب نحن من يقر   ، ما تملك من صواريخها 
التي    ،الجماعات االستيطانية  Kobi Shabtai  شبتاي  ية كوبيسرائيلاإل  للشرطةأبلغ المفتش العام   −

إلى   أعالم دعت  المحتلة،    مسيرة  القدس  في  أن  7/6/2021في  جديدة  بعد  ترخيصها،  بإلغاء   ،
 51وتأجيلها إلى أجل غير مسمى. ،كلي للمسيرة إلغاءأو  ،ارأوصت قيادة الشرطة بتعديل المس

للحكومة  أعلن   − القضائي  مندلبليت ا فيح أ   اإلسرائيلية المستشار  للمحكمة    ي  توصية  أي  يقدم  لن  أنه 
بشأن   المحتلة    ملفالعليا  بالقدس  الشيخ جراح  منازلها في حي  الفلسطينية من  العائالت  إخالء 

محكمة في قرارها أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي  ت الوكتب  وإحالل المستوطنين مكانها. 
 52ماس المقدم في هذا الشأن". تللحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة االل

القانونية   − الدائرة  مدير  شرعوا  إعمارلجنة    فيأفاد  مستوطنين  بأن  جحشن  توفيق  تحت   ،الخليل 
 53. اإلبراهيمي سجد ، قرب الم2م 400بتجريف  حماية جيش االحتالل،

ن جهود إعادة اإلعمار في  ، إ في مقابلة مع الجزيرة  ،الفلسطيني محمد اشتية  الوزراءقال رئيس   −
مع األمم المتحدة لم تعد تعمل    "إسرائيل"طاع غزة ستخضع للتغيير، وأن اآللية التي وضعتها  ق

 54بعد إعادة فتح معبر رفح. 

الفلسطين   أكدت  − التحرير  لمنظمة  التنفيذية  خالل  يةاللجنة  عقدت،  هللا  في   هاجتماع  ضرورة    ،رام 
الفلسطينية، م تنفيذ االتفاقات الموقعة    ناستمرار الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل  أجل 

ودعم ما دعا له الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية    ،بشأن االنقسام بكل تفاصيله 
وسياس الفلسطينية  التحرير  منظمة  برنامج  و تعكس  الدولي،  المجتمع  مع  وتعاملها  أجل  اتها  من 

لسطينية، وإدارة شؤونها وفق  فإنهاء االنقسام من خالل بسط سيادتها على كافة أراضي الدولة ال
 55. القانون الواحد، والسلطة الواحدة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة

الرئيس   − تبون   الجزائري قال  المجيد  مع  ف  ، عبد  مقابلة  بشأي  القضية الجزيرة،  من  الموقف  ن 
بالت يتغير  ال  الفلسطينية  القضية  من  بالده  موقف  إن  والتطبيع،  بالتخاذل. قالفلسطينية  وال   ادم 

اتفاقاً   تبون   وأضاف هناك  بهذا   عربياً   أن  ملتزمة  الجزائر  وأن  السالم،  مقابل  األرض  مبدأ  على 
 56طبيع؟". فل م  الت لم وال أرض بالقول "لكن اليوم ال س   الموقف، مستدركاً 

:  ي ، وه " إسرائيل " مع  خمسة شروط لتحسين العالقات  ش أوغلو  ي مولود جاو وزير الخارجية التركي  م  قد   −
اإل "  االعتداءات  حل  سرائيل وقف  تستنزف  التي  الخطوات  عن  والتراجع  الفلسطينيين،  على  الدولتين،    ية 

  ، الفلسطينية   ير الشرعية وسلب األراضي ووقف بناء المستوطنات غ   ، والعودة إلى مباحثات السالم مجدداً 
  إسرائيل تراجع  " أن  على  ًا  دد ش ، م " والكف عن اإلجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في القدس 

 57. " عن سياساتها الخاطئة سيسهم في تحسين عالقاتها مع دول كثيرة، وليس تركيا فحسب 
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بلينكنمريك تعهد وزير الخارجية األ − دتها لجنة الشؤون الخارجية  استماع عقفي جلسة    ،ي أنتوني 
، وانتقد حركة حماس قائاًل  ةبما تحتاجه لبرنامج القبة الحديدي  "إسرائيل"في مجلس النواب، بتزويد  

إرهابية "منظمة  نفسها".    لديها حق    إسرائيلو   ،إنها  بلينكن  و الدفاع عن  التي  إ قال  هي  ن حماس 
مرجحًا أن يكون قرار رئيس السلطة الفلسطينية  تسيطر على قطاع غزة وليس السلطة الفلسطينية،  

د بلينكن على أن  وشد    وز حماس.فء االنتخابات، نابعًا، جزئيًا، من تخوفه من  محمود عباس إلغا
القانوني  "إسرائيل" وضعها  عن  النظر  بغض  الجوالن  هضبة  على  سيطرتها  على   . ستحافظ 
 58. نسانية للفلسطينيينإعادة إحياء المساعدات اإل على بلينكن د شد  بالمقابل و 

دول بشكل  لقال وزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد آل نهيان إنه "من المؤسف أن تتردد ا −
 أو اإلخوان المسلمين بطريقة أوضح".  ،أو حزب هللا  ،حماسفي الحديث عن كيانات مثل    ،أكبر

ية، إنه من المضحك أن ريكمخالل حديث له مع موقع اللجنة اليهودية األ  ،قال الوزير اإلماراتيو 
أنه  على  السياسي،  الجناح  وليس  ما،  لكيان  فقط  العسكري  الجناح  تصنف  الحكومات    بعض 

 59إرهابي، في حين أن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق.
بارت   − ميديا  موقع  وقع  Mediapartنشر  رسالة  عربية    1,500  حون  هاالفرنسي  بارزة  شخصية 

و  بتفتطال  ،يةإسرائيلوغربية  اإلب  العنصري  الفصل  نظام  حد  سرائيلكيك  ووضع  لالعتداءات   ي، 
 60تالل. حوإنهاء اال ،الفلسطينيين  ية بحق  سرائيلاإل

 8/6/2021 ،الثالثاء

واألمنية    المصغر الوزاري  المجلس  أعلن   − السياسية  األعالمتأجيل    ( كابينت) للشؤون  في    مسيرة 
المحتلة،  مدينة جلسة.  15/6/2021حتى    10/6/2021من    القدس  كل  الكابينت   وخالل  أوصى   ،

ورئيس   أرغمان،  نداف  الشاباك  جهاز  رئيس  األمن  اإلسر في  ركان  هيئة  أفيف  االجيش  ئيلي 
للشرطة  كوخافي العام  والمفتش  وفقاً   ،كوبي شبتاي،  المسيرة  إقامة  الذي   بعدم  للمخطط األصلي 

ال من  والمرور  العامود  باب  من  القديمة  البلدة  إلى  بالدخول  اإلسالمييقضي  إلى    وصوالً   ، حي 
"مناقشات ـولفت الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إلى ما وصفه ب  باحة حائط البراق. 

 61.المسيرة ، ونتنياهو، حول السماح بإقامة بني جانتسي  سرائيلحادة" بين وزير الدفاع اإل
رئيس   − إن    الوزراءقال  اشتية  قم"محمد  التي  العربية  الدول  في  األيام  األشقاء  خالل  بزيارتها  نا 

دس،  قأكدوا على ضرورة إيجاد مسار سياسي ينهي االحتالل، وحشد الدعم من أجل الالماضية  
غزة". قطاع  إعمار  إعادة    وإعادة  في  الفلسطينية  الحكومة  جهود  جراء    إعماروحول  غزة  قطاع 

  اإلعمارعادة  إ ن  أ على    االتفاق مع جميع دول العالم  تم  : " اشتية  ، قالي األخيرسرائيل العدوان اإل
 62. "من خالل الحكومة الفلسطينية ستتم  
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إلى القاهرة    ،ووفد من قيادة الحركة   ،هنية  إسماعيلرئيس المكتب السياسي لحركة حماس  وصل   −
المصرية القيادة  من  لدعوة  والميدانية،    ،تلبية  السياسية  التطورات  مختلف  في  حوارات  إلجراء 

 63.في ظالل معركة سيف القدس خصوصاً 

دعون ساعر، الذي يفترض أن يصبح وزير القضاء،  ج المرتقبة    لية ي اإلسرائ   الحكومة   عضاء قال أحد أ  −
وتوسيع االستيطان    ، سلسلة مشروعات لتعزيز الطابع اليهودي للقدس   األولى في جلساتها    إنها ستقر  

الب  "تعزيز  هو  القدس  في  الهدف  إن  ساعر  وقال  المحتلة.  الفلسطينية  المناطق  جميع    ناء في 
 64عبر نقل مقرات الوزارات إليها".   ، ي سرائيل االستيطاني في المدينة وتحويلها إلى مركز الحكم اإل 

د  − الفلسطينية    سابقانيان  إسرائيل لوماسيان  بيوصف  األراضي  في  أبيب  تل  سلطات  تفعله  ما 
 Ilan  جاء ذلك في مقال إليالن باروخ   ".Apartheid  المحتلة، بأنه نظام فصل عنصري "أبارتهايد 

Baruch في جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي، وألون ليئيل  "إسرائيلـ"ل  اً ، الذي عمل سفير 
Alon Lielل الذي عمل سفيرًا  إفريقيا ومدير   "إسرائيلـ"،  الخارجية، نشرته    اً عام  اً في جنوب  لوزارة 

 65في جنوب إفريقيا.  GroundUp وكالة أنباء غراوند آب 
أخطأت باعتمادها على    "إسرائيل"ية يوسي كوهين إن  سرائيللجهاز الموساد اإل  السابق قال الرئيس   −

أنه "حتى منتصف   إلى تهدئة في قطاع غزة. وأضاف كوهين  يأن المنحة المالية القطرية ستؤد 
عملية حارس األسوار العسكرية كنا نأمل أن ضلوع القطريين والمال القطري سيقودنا إلى تهدئة  

 66. عبري عن السيطرة"، حسبما ذكر موقع واال ال ألمر خرج قليالً مع حماس، لكن هذا ا
المتحدة جلعاد أردان إن  حركة حماس استخدمت   قال السفير اإلسرائيلي في واشنطن ولدى األمم −

إسرائيلية،   جوية  ضربة  تدم ره  أن  قبل  غزة  في  دولية  إعالمية  مؤسسات  يستضيف  كان  مبنى 
لقائه رئيس وكالة األسوشيتد برس غاري   ، خاللأردانم  د  وق  للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي.

"وحدة    أن    اً عما ز ،  ضرب برج الجالء  رائيليس اإلقرار  لل  اً توضيح،  في نيويورك  Gary Pruitt  برويت 
ضد   يستخدم  إلكتروني  تشويش  نظام  تطور  كانت  حماس(  الدفاعي".  )في  الحديدية  القبة   نظام 

 67. في إعادة بناء مكتبها في غزة الوكالة عدةبمسا "إسرائيلعن رغبة "أردان  أعرب و 
الموحدة وأحزاب   القائمة العربية   ينبعن تفاصيل االتفاق  اإلذاعة العامة العبرية اإلسرائيلية  كشفت   −

والتي ستكون برئاسة منصور    ،تجريد لجنة الداخلية التابعة للكنيست   تضح بأنه تم  اكتلة التغيير، و 
صالحيات مراقبة عمل الشرطة ومتابعة سير عمل وزارة األمن  عباس رئيس القائمة الموحدة، من  

 68نية أخرى. اداخلي، حيث ستنقل هذه الصالحيات إلى لجنة برلمال
ن دواًل إضافية تنظر في إمكانية تحسين عالقاتها  إوزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي    قال −

خالل    ،شكنازي أ. وقال  رين والمغرب مارات والبحاتفاقيات التطبيع مع اإل  في ظل    "،إسرائيل"مع  
رقعة الدول العربية    عية ستكلف مسؤواًل تناط به مهمة توسي مريكإن اإلدارة األ  ،حوار مع صحفيين
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مع سبعة من نظرائه    تحدث مؤخراً   هأنحديثه إلى  وقد كشف أشكنازي، في  .  "إسرائيل"المطبعة مع  
 69. "إسرائيل"اسية مع ومبلي بعضهم من دول ال تقيم عالقات د  ،في الشرق األوسط

رئيس  ها  ر مع حملة أطلقها نشطاء لـ"كنس وتنظيف" أماكن زا  واسعاً   شعبياً   المغرب تفاعالً   ت شهد  −
، بحسب بيان وحسابات نشطاء على  مكتب االتصال اإلسرائيلي في الرباط، السفير ديفيد غوفرين

 70مواقع التواصل االجتماعي في المملكة.

 9/6/2021 ،األربعاء

ية،  سرائيل الحقوقية اإل   Shurat HaDin  عوت أحرونوت العبرية أن منظمة شورات هدين يفة يدي ذكرت صح  −
يين في عمليات للمقاومة الفلسطينية، دعاوى قضائية  سرائيل ن عوائل القتلى اإل م عدد    عن رفعت نيابة  

  )نحو   للحصول على تعويضات مالية بأكثر من مليار شيكل   ، البنوك والجمعيات الخيرية القطرية   ضد  
  س ، أمام محكمة القد اً ي إسرائيل   قتيالً   24عوائل    بأسماء وتتهم القضايا التي رفعت    . دوالر(   يين مال   307.6

 71المركزية، تلك البنوك والجمعيات بتحويل أموال طائلة لحركة حماس وجناحها العسكري. 
يمي وعربي  التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني: "هناك إجماع دولي وإقل  اللجنةقال عضو   −

الحكوم مسؤولية  تحت  تكون  أن  يجب  اإلعمار  إعادة  أن  الفتاً على  سياسي،  بأفق  ومرتبطة    ة 
تشكيل لجنة إلعادة اإلعمار بإشراف    ،في اجتماعها األخير  الفلسطينية،  رار الحكومة قإلى    النظر

 72سكان واألشغال العامة.الحكومة وبمتابعة مباشرة من وزير اإل
الجديد" إن المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصري أبلغوا لـ"العربي  فلسطينية    مصادرقالت   −

الو  الحوار  بتأجيل  الفصائل  السبت  طقيادات  القاهرة  انطالقه في  الذي كان مقررًا  الفلسطيني  ني 
أن  و   .12/6/2021 النظر   التأجيلكشفت مصادر مصرية خاصة  تباين في وجهات  بسبب  جاء 

الفلسط الفصائل  بين  فتح من جهة أخرى، حول  وخالفات  وحركة  غزة من جهة،  ينية في قطاع 
 73. تناولهاة" الحوار، والملفات التي كان مقررًا "أجند 

أي ضغوط على    اً لن تجدي نفع: "موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس  قال   −
في   ضغوط  ملفحماس  كانت  سواء  األسرى،  إعادة    اً الجنود  أجل  أومن  القضايا    اإلعمار 

قضية األسرى على   ألهلنا في غزة، فموقف الحركة كان وال يزال األسرى مقابل األسرى.المعيشية 
 74".لدى قيادة حماس رأس األولويات 

اإل  − االحتالل  شرطة  عضو  سرائيل قررت  منع  غفيركنيست  الي  ي  بن    Itamar Ben-Gvir  إيتمار 
غوالن األقصى،    May Golan  وماي  المسجد  اقتحام  من  10/6/2021  الخميس  يوممن  خشية   ،

 75التصعيد مع المقاومة الفلسطينية التي قالت إنها ستتابع التطورات في القدس. 
وزا − في  ر أعلنت  الصحة  الصحي  قطاع  ة  القطاع  لها  تعرض  التي  الخسائر  إجمالي  أن  غزة 

 76دوالر.  يينمال  4.2ي على قطاع غزة بلغ سرائيل اإل العدوانوالخاص خالل  ،واألهلي ،الحكومي
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األيس  ئر قال   − كوخافيفي  ركان  هيئة  أفيف  اإلسرائيلي  الجيشإ  الجيش  على  أن    اإلسرائيلي  نه 
ية جولة الشهر الماضي من القتال مع الفصائل المسلحة في قطاع  فعال  مفي تقيي   "متواضعاً "يكون  
تشن  و غزة،   لن  حماس  أن  بالضرورة  تعني  ال  التكتيكية  اإلنجازات  هذه  أن  أخرى    أضاف  مرة 

ضد   قريب..  "رائيلسإ"  هجمات  وقت  أن    كوخافي  وأشار  .في  تطوير    "إسرائيل"إلى  إلى  بحاجة 
غ  بقطاع  يتعلق  فيما  واضحة  وحم ز سياسات  تحقيق  ة  أجل  من  استراتيجي"اس  على    "انتصار 

إطالق  األركان  رئيس  وأقر    الحركة. من  اإلسالمي  والجهاد  حماس  منع  في  فشل  الجيش  بأن 
 77. ية خالل الحرب سرائيلالداخلية اإل الصواريخ وقذائف الهاون على الجبهة

األ − الخارجية  وزير  لوكامريك ربط  التمويل  إعادة  تجديد  بلينكن  أنتوني  األلي  نظم  ة  بإصالح  ونروا 
: "نحن مصممون على أن تواصل األونروا القيام الً ئقا  ،مناهضة لها  "إسرائيل"  تراهاالتعليم التي  

انته ببعض  يتعلق  فيما  للغاية  الماضي، وال  بإصالحات ضرورية  التي حصلت في  النظام  اكات 
معاد سي   معلومات  التعليمية  منتجاتها  نشر  في  رأيناه  الذي  التحدي  للسيما  إلة  أو  "، سرائيلامية 

إنها   الالجئين  وكالة  تقول  التي  اآلليات  إلى  شديدة"  بعناية  "ستنظر  الخارجية  وزارة  أن  مضيفًا 
 78."مواد تعليمية إشكالية" موضوعة من أجل معالجة 

اإل  − الجو  سالح  قائد  نوركينسرائيل كشف  عميكام  متابعًة  ،  Amikam Norkin  ي  ع ر ض  فيلٍم  في 
األخير على قطاع غزة، وبثته القناة    عدوانخالل ال  عام كامل، وتحديداً   لخالو  ج حثيثًة لسالح ال

ل  ية كانت مهددة بصواريخ حركة حماس خالإسرائيل أن مطارات عسكرية  ،  العامة اإلسرائيلية  12
حربية  و   .األخير  عدوانال طائرة  إسقاط  حاولت  الفلسطينية  الفصائل  أن  نوركين  ية  إسرائيلذكر 

 79يصبها.  ه لمنلك ،بصاروخ كتف

 10/6/2021 ،الخميس

للجزيرة  مصري قال مصدر   − الحوار.موثوق  تأجيل  القاهرة قررت  الداخلي  نت إن  إلى    الفلسطيني 
، "والسبب أن جهاز المخابرات العامة وجد أجل غير مسمى، ومن دون تحديد موعد آخر لعقده

 80ف فتح وحماس".مواق نيلنجاح ضعيفة، وقد تكون معدومة، نتيجة الفجوة الواسعة بأن فرص ا
ملف مسيرة األعالم    قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي خليل الحية: إذا ما ظل   −

 "لكي يستمر وقف إطالق النار، ال بد    أنه  اً ، مؤكد اً "وقف إطالق النار" هش    على الطاولة، فسيظل  
البيت الفلسطيني    ترتيب  نوشدد الحية على أ  من وقف مشروع التهجير لضواحي القدس المحتلة".

أن حماس تنازلت عن الكثير من األمور حتى عن بعض حقوقها،   اً حاجة ملح ة وضرورية، مؤكد 
، "صحيحة  التحرير الفلسطينية على أسسننا نريد إعادة بناء منظمة  "إ  :قال الحيةو   من أجل ذلك.

 81رد أن تتغير".التف ةلنه "آن األوان لحاإوجوب تشكيل مجلس وطني كمرحلة انتقالية، و  اً مؤكد 
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، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص  فلسطينيين  3عن استشهاد    الفلسطينية   الصحةأعلنت وزارة   −
"مستعربون  إسرائيلية  خاصة  في    "قوة  االحتالل  لجيش  جنين.تابعة   وزارة الوأوضحت    مدينة 

جهاز  من    ،ةسعليوي، والنقيب تيسير عي   أدهم ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم المالزم  
 82. االستخبارات العسكرية، واألسير المحرر جميل العموري من مخيم جنين

سرقة األرشيف  عملية عمياًل نفذوا    20إن لجهاز الموساد اإلسرائيلية يوسي كوهين    السابق الرئيس    قال  −
 83ي. إسرائيل لم يكن بينهم أي مواطن  أنه    على   ، مشدداً النووي اإليراني من قلب العاصمة، طهران 

يون على أسرى من حركة حماس في سجن إسرائيلانون  نفذه سج    وحشياً   اعتداءً   صحفيقرير  ق تث  و  −
إلقاء    ووفقاً   .3/2019/ 24النقب الصحراوي، في   فإنه جرى  تلو الً كب م  أسيراً   55للتقرير،  الواحد   ،

اآلخر، على األرض. ووثقت كاميرات الحراسة السجانين يتحلقون من حولهم، يضربونهم بعصي  
هم فيما كانت أياديهم مقيدة خلف ظهورهم. وم نع األسرى من التحرك أو التكلم، وبقوا في  ركلونيو 

 84هذا الوضع لساعات طويلة، كما ذكرت صحيفة هآرتس. 
 International Organization for Migration  منظمة الهجرة الدوليةع  م  بالتعاون   ،أرسلت مصر −

(UNHCR)،  وغذائية طبية  مساعدات  لدعم    ،ينيينلفلسط ل  قافلة  المصرية  الجهود  ضمن 
ال من  المتضررين  غزة.  علىاألخير    عدوانالفلسطينيين  التضامن    قطاع  لوزارة  بيان  ووفق 

طنًا من المستلزمات الطبية والمعيشية واألجهزة،    60االجتماعي، فقد تضمنت قافلة المساعدات  
 85. والمواد الغذائية، وأدوات الوقاية من فيروس كورونا

األ   لجنةالحت  تتاف − أبو  مكتباً   American Jewish Committee (AJC)  يةمريكاليهودية  ظبي    في 
  مارك سيفيرز وتمت تسمية    لها في الخارج واألول في دولة عربية.  13الـ  هذا األسبوع، هو الفرع  

Mark Sievers .86، سفير الواليات المتحدة السابق في ع مان، كمدير لمكتب اللجنة الجديد 
األاالخ  ريوز أكد   − السابق  مريك رجية  مقابلة  ي  في  بومبيو،  صحيفة  مايك  أحرونوت، يمع  ديعوت 

بشأن   أثير  ما  طائرات   صفقة حول  التطبيع،    35-أف  بيع  اتفاق  من  جزء  أنها  أكد و لإلمارات 
  . "إسرائيل"التفاق تطبيع العالقات بين اإلمارات و  اً ي أن إتمام الصفقة كان شرطمريكل األلمسؤو ا

، والتوقيع عليها في النهاية  اً سلة إجراءات اتخذت سمحت لالتفاق بالمضي قدمإن سل  ووقال بومبي 
 87بما في ذلك صفقة الطائرات.

 11/6/2021 ،الجمعة

ي، خالل قمع سرائيل إصابته برصاص قوات االحتالل اإل   استشهد الطفل محمد سعيد حمايل، جراء −
ف  صبيح  جبل  قمة  على  لالستيطان  مناهضة  مسيرة  نابلس. بلدة    ي االحتالل  جنوب  قال و   بيتا، 

 88أشخاص بجروح.  110الهالل األحمر الفلسطيني إن المواجهات في بلدة بيتا أسفرت عن إصابة  
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  ، في حديث خاص لـ"األيام"  ، محمد العسكري ي غزة مدير عام وزارة األشغال العامة واإلسكان ف قال −
العاملة الفلسطينية هي من  يدي  أل ا إن الجانب المصري أبلغ الوفد الفني من غزة، بأن الشركات و 

ن عملية إعادة اإلعمار الخاصة بالمنحة  أو ،  قطاعال ستقوم بتنفيذ عمليات إعادة اإلعمار كاملة في  
و الجهات الفلسطينية المختصة،  أ لوزارات  بلغ مالي عبر ادون مرور أي م   المالية المصرية ستتم  

ال  و"ستتم   برئاسة    ،لجنة عليا إلعادة اإلعمار   ل شك    ي ذ العملية بالكامل من قبل الجانب المصري 
بناء  أ   العسكري   نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية. وأضاف  المصري وعد بإعادة  الجانب  ن 

 89. عملية إزالة األنقاض   االنتهاء من، وذلك بعد  هاوإعمار  األبراج السكنية 
الغيط    قال − أبو  العربية أحمد  للجامعة  العام  غزة  قطاع  خيرة في  األ  ةي لسرائيالحرب اإلإن  األمين 

ل قاسيًا  درسًا  أن "إسرائيلـ"كانت  إلى  مشيرًا  المقاومة،  على  الفلسطيني  الشعب  قدرة  أثبت   ،
لتي شهدت تحركًا كبيرًا للشعب الفلسطيني  يين يدرسون جيدًا ما حدث في هذه الحرب، اسرائيلاإل

 90ضفة الغربية. وال 8491الفلسطينية المحتلة منذ سنة مدن العلى كامل التراب الوطني في 

بن − خارجية  وزير  المؤمن جأكد  عبد  الكالم  أبو  خالل   ،Abul Kalam Abdul Momen  الديش 
  الده لم ولن تعترفيوسف رمضان، أن ب  الديشجبنمؤتمر صحفي بمشاركة سفير فلسطين لدى  

دول  "إسرائيلـ"ب إقامة  رأسها  وعلى  المشروعة،  حقوقه  كامل  الفلسطيني  الشعب  ينال  أن    هتقبل 
 91وعاصمتها القدس. ،1967تقلة على حدود المس

 12/6/2021 ،السبت

براهيم أحمد تالحمة، وفريد جميل محمود عقل،  إ أدى القضاة عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة، وخالد  −
 92محمود عباس، قضاة في المحكمة الدستورية العليا.   ية فلسطين ال   السلطة مين القانونية، أمام رئيس  الي 
متأثرة بجروحها، إثر إطالق النار عليها عند    المحررة ابتسام كعابنة  فلسطينيةالة  سير ألااستشهدت   −

منصات شرت  ، ون ية إنها كانت تحمل سكيناً سرائيل وقال بيان للشرطة اإل  حاجز قلنديا العسكري.
توثق لحظة إطالق النار عليها عند الحاجز العسكري، الذي يقع   فلسطينية مقطع فيديو وصوراً 

 93قدس.لاشمال 
 13/6/2021 ،األحد

نفتالي   − الوزراء    بينيت أدى  ليكون رئيس  لحكومته،  الدستورية  الحكومات   13الـ  اليمين  تاريخ  في 
  .59مقابل    صوتاً   60بأغلبية  ئتالف الحكومي  ت الكنيست لصالح منح الثقة لالية. وصو  سرائيلاإل
في المنطقة   خصوصاً و  ربية،غلستدعم االستيطان في كل مناطق الضفة ا"إن حكومته  بينيت  قالو 

والتي شهدت   ،لمنح الحكومة الجديدة الثقةالكنيست  في مستهل جلسة    ،د بينيت وشد    ."المصنفة ج
"إسرائيل لن تسمح إليران بامتالك سالح  أن    على  ،وانتقادات إلى جانب طرد بعض النواب   صخباً 
  حركة إعادة مفقودينا لدى  أن "  ىلوأشار بينيت إ  إحياء االتفاق النووي مع طهران.  رافضاً   ،نووي"
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وقال بينيت إنه "يتمنى الحفاظ على وقف إطالق النار   حماس هي مهمة مقدسة يجب إنجازها".
 94ينا فسنواجه ذلك بحائط من النار".مع قطاع غزة، لكن إذا اختارت حماس تهديد مواطن

  " إسرائيل"مع حركة لار من طبيعة تعامل أن شكل أي حكومة إسرائيلية لن يغي   حماسأكدت حركة  −
 95ككيان احتاللي استيطاني تجب مقاومته. 

في أول تعليق على سقوط نتنياهو: "إن االمتحان أمام    ،شتيةامحمد    الفلسطيني   الوزراءقال رئيس   −
في حكومة  بالح   أي   واالعتراف  االحتالل،  بإنهاء  تعهدها  هو  لنا  بالنسبة  التاريخي    ق  إسرائيل 

 96لة مستقلة عاصمتها القدس".ن بدو يي والسياسي السيادي للفلسطين
األبيض  − البيت  الجديد   يمريك األ  قال  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  تحدث  بايدن  جو  الرئيس  إن 

إن الواليات المتحدة "ما   للبيت األبيض،  في بيان   ،بايدن  الوق  نفتالي بينيت "لتقديم تهانيه الحارة".
حكومتها مع  وستعمل  إسرائيل،  بأمن  ملتزمة  إلسرائيل    ة".لجديد ا  زالت  "ليس  بايدن:  وأضاف 

 97الواليات المتحدة ثابتة في دعمها ألمن إسرائيل".  صديق أفضل من الواليات المتحدة، وتظل  
الوزراءقال   − اش  الفلسطيني  رئيس  تضمن    تيةمحمد  جديدة  آليات  وفق  اإلعمار  بدء عملية  يجب 

مقبول،   زمني  إطار  في  القديمة  بعيداً اتمامها  اآللية  فا  عن  سبباً   "،إسرائيل"رضتها  لتي    وكانت 
العملية. أن  وأوضح  ببطء  ثم    3"هناك    اشتية  باإلغاثة،  تبدأ  غزة:  لدعم  اإلعمار،  إ   مراحل  عادة 

 98اد وخلق فرص عمل".ويليها عملية متكاملة إلنعاش االقتص
  ةم عصام الدعليس مهام منصب رئيس متابع الحكومي في قطاع غزة تسل    ياإلعالمأعلن المكتب   −

في بيان صحفي، أن تكليف الدعليس جاء    ،المكتب   نوبي    الحكومي، خلفًا لمحمد عوض.  العمل
 99بعد مصادقة المجلس التشريعي، الذي قبل في وقت سابق استقالة تقدم بها عوض.

سيف  "والتي تحمل عنوان    ،"طالئع التحرير"، عن بدء التسجيل في مخيمات  القسامت كتائب  لنأع −
في بيان لها، أن التسجيل في المخيمات يستهدف كاًل من المرحلة    ،ائب تكوأوضحت ال  ."القدس

ام  وتقول كتاب القس  اإلعدادية، والمرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية، باإلضافة إلى مرحلة الكبار.
وإعداد    ،إشعال جذوة الجهاد في جيل التحرير، وزرع القيم اإلسالمية"مات تهدف لـإن هذه المخي
 100. "ب لتحرير فلسطينلمرتقا جيش النصر

دغلس قال   − الضفة   ، غسان  شمال  االستيطان  ملف  الفلسطينية   ، الغربية   مسؤول  للحكومة  إن    ، التابع 
وحدة استيطانية    534ة شفوت راحيل، بإضافة  مر مستع لتوسعة    كبيراً   ودعت مخططاً أ سلطات االحتالل  

قرار  إ وأضاف دغلس أن    لس. ب ا راضي المواطنين في جالود وترمسعيا، جنوب ن أ جديدة، على حساب  
 101. 1991  سنة قيمت  أ ة التي  مستعمر لى نحو خمس مرات في ال إ اعف االستيطان  د سيض المخطط الجدي 

  خطيراً   شهد تصعيداً   2021ر/ مايو  كشف تقرير شهري صادر عن مؤسسات األسرى، أن شهر أيا  −
لتي تمت خالل شهر ات ا ع ب للمتا   اً ووفق .  تها قوات االحتالل في عمليات القمع واالعتداءات التي شن  

 .طفالً   471من النساء و   42من بينهم    ، فلسطيني   3,100االحتالل اعتقلت    سلطات أيار/ مايو فإن  
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من بينهم    ، حالة اعتقال   2,000ت نحو  ، حيث بلغ 1948وكانت أعلى هذه االعتقاالت في أراضي  
 102.طفالً   291

 14/6/2021 ،اإلثنين

الفصائل  فإن    ار"، لفصائل المقاومة تحد ث إلى "األخب  ةبحسب مصدر في غرفة العمليات المشترك −
تتابع ما يجري في مدينة القدس، وت جري تقييمًا متواصاًل لألوضاع. وأكد المصدر أن المقاومة لن  

مواجهة معركة   تتوانى عن  رسمها خالل  تم   التي  المعادلة  لكسر  االحتالل  ق ب ل  من  محاولة  أي  
دة المقاومة، ى قيا ات مطروحة على الطاولة لد هف السيناريو لت"سيف القدس"، مشيرًا إلى أن مخ

بناًء على    2021  مايو  /أيار  11  سيناريوبما فيها تكرار   القرار سيكون  نفسه، موضحًا أن اتخاذ 
 103. ييمات الواردة من المدينة المقدسةالمعطيات والتق

ينوي المستوطنون تنفيذها    ي ت حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن مسيرة األعالم ال   باسم قال الناطق   −
  ستكون بمثابة "صاعق انفجار" لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد األقصى.   2021/ 6/ 15  الثالثاء 

 104مخططات االحتالل".   لي القدس والداخل إلفشال "شعبنا ومقاومته مع أها   أن   القانوع   وأضاف 
المركزية لحركة فتح   − للت " دعت اللجنة  غد،   ي لمسيرة المستوطنين يوم د ص كوادرها وجماهير شعبنا 

اللجنة المركزية   . " ة ي سالمية والمسيح للدفاع عن القدس والمقدسات اإل   واحداً   صفاً والوقوف   وأكدت 
بيان  خط  لها   في  القدس  أن  ل   ، أحمر   ،  الش وأن  اإل دى  الفلسطيني  على  عب  واإلصرار  الصلبة  رادة 

 105. وإفشال مخططاته االستعمارية   ، تلة ح م مقاومة االحتالل في القدس وكافة األراضي الفلسطينية ال 

يادة حركة فتح إقليم شرق غزة، عن تقديم استقالة جماعية لقيادة التنظيم بسبب ما وصفوه ت قلنأع −
،  لها  في بيان  ،وأكدت قيادة إقليم شرقي غزة  قيادة الحركة".  بـ"التهميش الواضح لمطلبهم من قبل

تلق لم  وأصواتهم  "مطالبهم  ق   الصاغية    اً آذان  َ  أن  بحالةمن  مررنا  بل  بعيد،  من  وال  من    ريب 
لتسويف والمماطلة بحقوق شعبنا وحقوق أبناء حركة فتح الذين قدموا وما زالوا وسيبقون يقدمون  ا

 106ركتنا فتح". جل رفعة شعبنا وحأكل جهد من 
األعالم   − بمسيرة  يسمى  ما  على  الجديدة  بينيت  نفتالي  حكومة  في  الداخلي  األمن  وزير  صادق 

زير األمن الداخلي جاء بعد مشاورات مع قيادة  رار و وأفاد مراسل الجزيرة أن ق   نين بالقدس. ط و للمست 
الثالثاء  المسيرة في موعدها  تبقى  بحيث  والمخابرات،  والجيش  والتي تصل   ،2021/ 6/ 15  الشرطة 

منية  أل وقد صدرت األوامر للشرطة واألجهزة ا   إغالقه أمام الفلسطينيين.   مود الذي سيتم  ا إلى باب الع 
وحشد  سرائيل اإل  جاهزيتها  برفع  وتعزيز تعزيز ية  المحتلة  والقدس  األخضر  الخط  جانبي  على  ات 

 107نية صواريخ من غزة. النفجار الموقف وإطالق الفصائل الفلسطي   تحسباً   ، منظومة القبة الحديدية 
دياب  − أبو  فخري  الناشط  سلوان  أراضي  عن  الدفاع  لجنة  عضو  بحي    ،أكد  يطمع  االحتالل  أن 

أنه وقف   نسمة، موضحاً   1,550ويحوي على    (2ألف م   70)  اً دونم  70  ستان الذي يبلغ مساحته بلا
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اء أنها  ء بادعباإلخال ةمنزل مهدد  100ن أبو دياب أن هناك وبي   إسالمي منذ زمن الخليفة عثمان.
الرغم على  ترخيص،  دون  من  ب    من  بنيت  منها  كثير  القدسأن  احتالل  قبل  ليست   ،نيت  وهي 

 108عمر االحتالل.ر من على أن عمر المنازل أكب راخيص، مشدداً تل بحاجة 
،  كذراع وسط الطالب والشباب   ، "الرابطة السودانية لمقاومة التطبيع"  السودان في    أطلق مناهضو التطبيع  −

نت  . ل رئيس الرابطة الحاج وقيع هللا للجزيرة ا وق .  القضية الفلسطينية   لمناصرة إلعادة الزخم  اولة  في مح 
المكتب  لل   إن  بوالية التنفيذي  أعضائها و   ، اص أشخ   9  يضم    الخرطوم   رابطة    . عضواً   160–150  عدد 

 109. عضو   100,1طر بلغوا  عن أن أعضاء الرابطة الحديثة في جميع أنحاء الق  رئيس الرابطة  وكشف  
 15/6/2021 ،الثالثاء

ية في سرائيلإلا اندالع اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات  عن  الحدث"    "العربية/قناة  أفاد مراسل   −
وقال    وسط استنفار أمني كبير.  القديمة،الم"، بالقرب من البلدة  األع  مع انطالق "مسيرة  ،القدس

القديمة للقدس، مضيفًا أن متظاهري    ية غيرت مسار التظاهرة لتجنب البلدةسرائيلإن السلطات اإل
كما أكد أن هناك    . اليمين االستيطاني في القدس سينتقلون من باب العامود إلى باب الخليل 

تغيير مسار   عنصر أمني. وأضاف أنه تم   2,500القدس يحيط بهم  ي فيل إسرائيآالف متظاهر  5
أبيب. تل  مطار  في  الطائرات  وهبوط  ا  إقالع  أعلن  المقابل،  الفلسفي  األحمر  عن  طيني  لهالل 

 110. 8ية بالقدس، واعتقال سرائيلشخصًا في مواجهات مع القوات اإل 27إصابة 
ث السياسية والمسحية تراجع الدعم لرئيس  للبحو طالع الذي أجراه المركز الفلسطيني  ستالاأظهر   −

عباس.  ةني الفلسطيالسلطة   أن    محمود  االستطالع  أن    %53وكشف  يعتقدون  الفلسطينيين  من 
ووجد   فقط حركة فتح.%  14حماس "هي األجدر بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني"، بينما يفضل  

الفلسطينيين يرون أن حماس خرجت منت  %77االستطالع أن   مام االحتالل، والنسبة صرة أمن 
دفانفسها   الحرب  خاضت  إنها  معركة   عاً قالت  كونها  من  أكثر  المقدسة،  ومواقعها  القدس  عن 

ضد   فتح.  داخلية  االنتخابات،    ت رفضو   حركة  تأجيل  السلطة  قرار  العظمى  % 65ل  اقو الغالبية 
تعارض إ الجمهور    لاقو .  تأجيلها   تؤيد %  25و  ،هاتأجيلعباس  قرار    نها  أجل  ن  إ ثلثا  قد  عباس 

إجراءها    "إسرائيل"نه أجلها بسبب رفض  إ%  25ل  اقفيما    ،االنتخابات ألنه قد خشي من نتائجها
  أراضي عامة تشريعية ورئاسية قريبًا في  نها تريد إجراء انتخابات  إ%  72ل  اقو   .القدس  شرقيفي  

بذلك.  إ%  25ل  ا قفيما    ،فلسطينيةال  السلطة ترغب  ال  عدم  نه  إ%  69ل  اقو نها  األفضل  من 
إسرائيلية لموافقة  على    ،االنتظار  واقع  كأمر  االنتخابات  انتخابات  و   ."إسرائيل"وفرض  جرت  لو 

اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل    ،رئاسية جديدة اليوم   عباسوترشح فيها 
% لعباس قبل  47% لهنية و46ة مع  رناق% )م 59على    هنية% من األصوات ويحصل  27على  

% 51رغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على  أما لو كانت المنافسة بين مروان البثالثة أشهر(.  
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في سؤال مفتوح   البرغوثي هو المفضلعباس لالنتخابات فإن  لو لم يترشح  و %.  42وهنية على  
لو جرت انتخابات برلمانية  و   .%6  ـ%، ثم محمد دحالن ب28ـ  هنية ب%، يتبعه  29حيث اختارته  

تحصل قائمة التغيير   ،2006ة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات جديدة اليوم بمشارك
قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت  )  % 30%، وفتح على  41ماس على  واإلصالح التابعة لح

خابات  ركة في االنتاشالتي سجلت للم  36عن التصويت للقوائم الـ  و   .( %43% ولفتح  30لحماس  
في   إجراؤها  مقررًا  كان  التابعة    %36:  2021  مايو  /يارأالتي  موعدنا"  "القدس  لقائمة  ستصوت 

و ولقائمة  %  19لحماس،  العالول،  محمود  بقيادة  القدوة،  %  9فتح  ناصر  بقيادة  الحرية  لقائمة 
 111. ائمة المبادرة الوطنيةق ل %2، وقائمة المستقبل التابعة لمحمد دحالنل %3و
غوتيريش    العام األمين  تعهد   − أنطونيو  المتحدة  ودائم لألمم  عادل  "سالم  لتحقيق  العمل  مواصلة 

ية متصلة األراضي وتتمتع ديموقراطة فلسطينية  "دول  ، وإقامة"إسرائيل"وشامل" بين الفلسطينيين و
قييم  ت  نأ، بشلألمم المتحدة جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش ألعضاء الجمعية العامة    .بالسيادة"

 31/3/2021.112–1/4/2020 خالل الفترة الممتدة ما بينالمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني  
الفرنسي،   Mediapartبايدن نشرها موقع ميديابارت  ي جو  مريكفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس األ −

ن  مل معلإلى ا  يةمريك الواليات المتحدة األدولة، قادة    75مرموقة ومنظمة من    شخصية  680دعت  
تمارسه   الذي  المؤسسي،  والقمع  الهيمنة  إنهاء  في  المساعدة  الشعب    " إسرائيل"أجل  على 

األساسي اإلنسان  حقوق  حماية  وإلى  الخالفلسطيني،  حان  ة  قد  الوقت  أن  إلى  مشيرة  بهم،  اصة 
 113لتكسر الوضع السياسي الراهن في الشرق األوسط.للواليات المتحدة 

 16/6/2021 ،األربعاء

  في قطاع غزة.   الفلسطينية  ي عدة غارات على موقعين للمقاومةسرائيل ئرات االحتالل اإلاطت  شن   −
ًا على إطالق  رد    ،ي غزة وخانيونسوذكر بيان لجيش االحتالل أنه "هاجم مواقع تابعة لحماس ف

القتال".  البالونات الحارقة، وإنه مستعد لجميع الخيارات بما فيها    فريامع ذكرت صحيفة  و   تجدد 
س،  حماحركة  د قيادة  هد    الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي  ركان  هيئة األرئيس  ية أن  ئيلار اإلس
وقال    بالرد   شديدة،  بغارات  حارقة  بالونات  إطالق  جعلى  إلى  يستعد  جيشه  من  إن  أخرى  ولة 

العدائية. األعمال  استمرت  إذا  القريب،  في  غزة  قطاع  مع  في   جنراالت مخاطبًا  وقال    الحرب 
( إن تطلب األمر ذلك"، مضيفًا 2"نحن نجه ز أنفسنا لعملية )حارس األسوار    ئيلي:ا ر الجيش اإلس

لن  "ما اإلسرائيلي  فالجيش  غدًا.  سيكون  ما  ليس  األمس  في  بال  كان  إطالق  على  ونات  يسكت 
ًا متفجرة من قطاع غزة إلى البلدات والحقول اإلسرائيلية، وما جرى الليلة من قصف في غزة رد  

 114بة أولى". ما هو إال وج ،ت على البالونا
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على   رسمية،  هنية في زيارة وصل إلى المغرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل   −
كة أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة زيارات وجاء في بيان رسمي للحر  رأس وفد قيادي من الحركة. 
المنطقة دول  إلى  أجل    ،خارجية  من  واإلسالمي  العربي  الموقف  حشد  القضية  د خبهدف  مة 

واستقبل رئيس    تواصلة.ية المسرائيلوحماية القدس والمسجد األقصى من التهديدات اإل  ،الفلسطينية
هنية العثماني  الدين  سعد  بأن  وقال  ،  الوزراء  تعهد  السادس  محمد  الملك  من  "إن  المغرب  عمل 

نضال الشعب    ال اليوم وال في المستقبل على حساب   جل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً أ
 115."ه المشروعةالفلسطيني ومن أجل حقوق

بعدما  − القدس،  النار،  سرائيل ل اإلأطلق عليها جيش االحتال  استشهدت مواطنة فلسطينية شمال  ي 
 116س وطعن. عبدعوى محاولتها تنفيذ عملية د 

اإل  شكلت  − الجديدة  سرائيلالحكومة  واألمنية   المصغر الوزاري  المجلس  ية  السياسية  للشؤون 
 117.وزيراً  11 يضم   وقد ، ( تكابين ) 
وزيرة   − شاكيد  أييلية  سرائيلاإل  داخليةالتعتزم  قانت  تمديد  مشروع  إلطرح  والدخول  المواطنة  ى  ون 

على صفحتها الرسمية في تويتر، إنها ال تتخيل أن المعارضة    ،، وقالت ةإضافي  سنة، ل"إسرائيل"
أنهم من  متأكدة  أنا  سياسية.  ألعاب  أجل  من  البالد  بأمن  المطلوب   "ستضر  النضج  سيظهرون 

القانون  لم    ،"وسيدعمون  يمنع  فيها  الذي  الزوجين  أحد  عربية  عائالت  األراضي    شمل  من 
 1967.118 سنةالمحتلة  الفلسطينية

  محمد السادس برقية تهنئة للسيد نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً   المغربي  ملكال  بعث  −
في    ."إسرائيل"  فيللوزراء   تهانئيعن    يعرب المغربي    الملك  أن  ةيبرقالوجاء  وأخلص   "أحر 

 119متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية".
األحمر   − الهالل  رفح   تركي الأعلن  معبر  إبقاء  بخصوص  المصري  نظيره  مع  تفاهم  إلى  توصله 

 120يصال المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة. إأمام  الحدودي مفتوحاً 

"  ذكرت  − أيوملاسرائيل  إصحيفة  زاندبرغو   ن"  تامار  البيئة  حماية    طالبت  Tamar Zandberg  زيرة 
عسقالن، الذي يخترق األراضي  -الت اراتي عبر خط أنابيب إيبإلغاء فوري التفاق نقل النفط اإلم

 قناة السويس المصرية. ، متجاوزاً إلى البحر األبيض المتوسط غرباً  اً المحتلة من خليج العقبة جنوب
لغت الحكومة االتفاق، فقد ظبي قولهم: "إذا أوفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في أبو  

 121استقرار اتفاقيات إبراهيم". وستهدد بالخطر  إسرائيلتحدث أزمة في العالقات مع 
 17/6/2021 ،الخميس

في    خمسةاندلعت   − جديدة  غزةإسرائيلات  مستعمر حرائق  لقطاع  محاذية  استمر   ،ية  جراء  ار  من 
التوالي على  الثالث  لليوم  الحارقة  البالونات  اإلسرائيلية  11قناة  الوبحسب  .  إطالق  فإن  العامة   ،
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لحقت بمساحات واسعة   ،فت أضرارًا جسيمة، خل  التواليلليوم الثالث على  تمرة  سلسلة الحرائق المس
 122من األراضي الزراعية وأتت على محاصيلها. 

قدس برس  وكالة  وقال مراسل    سلسلة غارات على قطاع غزة. ية  سرائيل ت الطائرات الحربية اإلشن   −
قطاع    ي بلدة بيت الهيا شماليللمقاومة الفلسطينية ف  ية قصفت موقعاً إسرائيلحربية    إن "طائرات 

 123عن وقوع إصابات جراء القصف.  من جهتها، لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية،و  غزة".

لحركة  اجتمع   − السياسي  المكتب  هنيةإسم  حماسرئيس  الحركة وو   ،اعيل  قيادة  رئيسي  مع    ،فد 
  االستقالل ي  ووفد من حزب   ،حكيم بنشماس  المستشارينو   الحبيب المالكي  المغربي  مجلس النواب 

والمعاصرةو) المغربي  أكد  و .  (األصالة  البرلمان  المغرب رئيس  بين  التاريخية  العالقة  على 
أن القدس   ، مشددًا علىلشعب الفلسطينيل   اً وشعب   اً وبرلمانوحكومة    وفلسطين، ودعم المغرب ملكاً 

الفلسطيني  الشعب  المغربيرئيس  أكد  فيما    .عاصمة  المستشارين  إلى    مجلس  المغرب  وقوف 
ومقاومته وصموده  الفلسطيني  الشعب  وأن  جانب  للشعب ،  الدعم  كل  لتقديم  مستعد  المغرب 

جهته،  و   الفلسطيني. فيأك د  من  والمعاصرة  زب ح  القيادي  القضية    شيشناخأحمد    األصالة  أن 
إلى أنه وبعد العدوان األخير    مشيراً الفلسطينية تحظى باهتمام ودعم وتأييد كل األحزاب المغربية،  

 124لمشروعة للشعب الفلسطيني. وأكثر ضرورة تحقيق الحقوق ا اً أصبح ملح 
القانونية − للمساعدة  القدس  العاروري، مدير مركز  عصام  ا ل  ،قال  بدأت    إسرائيل "ألناضول:  وكالة 

الثالجات منذ عام    لشهداءااحتجاز جثامين    . "جثماناً   80ز اآلن  ، وتحتج2015الفلسطينيين في 
تواصل  وأ االحتالل  سلطات  أن  العاروري  مقابر    جثماناً   254احتجاز  "  اً أيضضاف  في  آخر 

 125."األرقام، بعضها منذ سبعينيات القرن الماضي
)مكان(قالت   − اإلسرائيلي  البث  التحقيقات   إن  هيئة  الشرط  قسم  أفراد  إلى    اإلسرائيلية  ةمع  قدم 

القدس،  " في  المركزية  بحق  المحكمة  اتهام  بإطالق    شرطي  الئحة  فيها  يتهم  الحدود،  حرس  من 
وأضافت أنها  النار على الشاب الفلسطيني إياد الحالق في المدينة قبل عام، مما أدى إلى مقتله".

 126وت.أ سندت إلى هذا الشرطي تهمة الطيش المفضي إلى الم
اإلسرائيليةاإلذا نقلت   − العبرية  العامة  العاصمة،  عة  في  مصادر  قولها:  األردنية  عن  إن    عم ان 

نهائي   بشكل  قرر  وبين    التخلي"األردن  بينه  البحرين،  قناة  مشروع  والسلطة    إسرائيلعن 
اهتمامها على تطوير مشروع "ناقل    وبحسب المصدر األردني، سترك ز المملكة جل    الفلسطينية".

ة األردنية مواجهة  الذي ال يشارك فيه أي طرف، وذلك في محاولة من الحكوملمياه الوطني"،  ا
 127ص الحاد في المياه الذي تعاني منه البالد.النق

إن الدعوة التي وجهها حزبه   ،سعد الدين العثماني  المغربي  قال أمين عام حزب العدالة والتنمية −
أن المغرب   العثماني   ل". وذكرعلى عج  "لم تأت  نها  أأشهر، و   6  قبلحماس تمت  حركة  لقيادة  

الفلسطين   د  يع  "،وحكومة وشعباً   "ملكاً  المغربي   ية قضيته"، مشيراً "القضية  الشعب  إلى أن مواقف 
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دعماً  عقود،  طيلة  نظمت  التي  المليونية"  المسيرات  ودعماً   "تترجمها  لوكالة   متواصالً   لفلسطين، 
 128د السادس. بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محم

األت  أشار  − المتحدة  مريكالسفيرة  األمم  لدى  استمغرينفيلد -توماس  لينداية  جلسة  في  عقدتها  ،  اع 
الشرق  منطقة  تزور  الخارجية  وزارة  من  وفودًا  أن  إلى  النواب،  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة 

كبير   د تعهو   حماس.  ية بيد حركةمريكللحرص على أال تقع المساعدات األ  ،األوسط بشكل دوري 
السيناتالجمهوري الشيوخ،  بمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  في  ريش ين  جيمس   ؛Jim Risch  ور 

إدارة    من جهته،مليون دوالر،    75الذي جم د مبلغ   تقدم  إلى أن  بأنه لن يفرج عن هذه األموال 
و أ   ،ل إلى حماسبأن األموال المذكورة لن تحو    كونجرسي جو بايدن ضمانات للمريك الرئيس األ

 129. تهم"ل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ "لإلرهابيين وعائال ت ستعمل من قب

ية وثائق ح فظت في خزنات في المكتب، بواسطة آلة تمزيق سرائيلالحكومة اإل  أتلف مكتب رئيس −
 ، ، وقبل دخول رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت إلى هذا المكتب 13/6/2021  األحد الورق، يوم  
إن   ت صحيفة هآرتس عن موظفين في مكتب رئيس الحكومة قولهمونقل  ة لحكومته.بعد منح الثق

 130ق بنيامين نتنياهو هو الذي أمر بتمزيق الوثائق.رئيس الحكومة الساب
 18/6/2021 ،الجمعة

الفلسطينيين واإل  "دعت مصر إلى "تحريك الجمود الحالي − "استمرار قيامها    ، مؤكدةيينسرائيلبين 
قاه  عادل ودائم في الشرق األوسط". جاء ذلك خالل اتصال تلية لتحقيق سالم  الرام  الجهود بدعم  

وأكد وزير الخارجية    .يائير البيد ي،  سرائيل ري، سامح شكري، من نظيره اإلوزير الخارجية المص
المصري على "ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما ي نذر بتفاقم األوضاع مجددًا، 

الد  عن  بجهود  فضاًل  قدمًا  التنموي  فع  والدعم  اإلعمار،  األراضي  إعادة  أنحاء  لسائر 
  131. الفلسطينية"

 والمقد رة ي حول تبادل لقاحات فايزر  سرائيل لحكومة الفلسطينية إلغاء االتفاق مع الجانب اإلأعلنت ا −
ية  وزيرة الصحة الفلسطينأشارت  و   ن أنها غير مطابقة للمواصفات.ألف جرعة، بعد أن تبي    90بـ  

ى مدة صالحية اللقاحات لد إلى أن وزارة الصحة لم تكن على علم مسبق بأن    دورها،ب  ،مي الكيلة
 132.على االنتهاءشارفت  يسرائيلالجانب اإل

الفلسطينية من إسقاط طائرة مسيرة لالحتالل في مدينة غزة، وذلك خالل الغارات   المقاومةتمكنت   −
 133. ع لكتائب القسامت على القطاع، واستهدفت مواقع تتبالتي شن  

،  حماس مأدبة عشاء على شرف وفد المكتب السياسي لحركة    محمد السادسالمغربي    ملكأقام ال −
المغربية سعد الدين العثماني، وعدد من ممثلي   الحكومة  رئيسر  و حض، ببرئاسة إسماعيل هنية

مال القدس في   وكالة بيت زار  قد    ،ووفد قيادة الحركة  ،وكان هنية  األحزاب والنقابات المغربية. 
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مع   وبحث  وعملها،  المؤسسة  دور  حول  مفصل  شرح  إلى  واستمع  الرباط،  المغربية  العاصمة 
وإسناد   صمود  دعم  يخدم  بما  العمل  تطوير  سبل  الوكالة  مدي  الفلسطيني  شعب المسؤولي  نة  في 

المحتلة. الشرقاوي  و   القدس  سالم  محمد  الوكالة  مدير  ت بذلاستعرض  التي  السياق  .الجهود    وفي 
 134معرض القدس نقطة في السماء الدائم والواقع في مقر الوكالة. هنيةزار  نفسه، 

خضر   − اإلسالمي،    ،حبيب قال  الجهاد  حركة  في  نقلت إالقيادي  المقاومة  فصائل  لى  إرسالة    ن 
اإل الهجمات  على  صبرها  بنفاد  فيها  أبلغتها  الحصار سرائيل مصر،  فرض  واستمرار  العسكرية  ية 

سترد بالمثل على أي هجمات عسكرية قادمة، ولن تسمح بأن تفرض حكومة على القطاع و"بأنها  
 135و عزل غزة". أشروطها على المقاومة  االحتالل

"معتقل  − حساب  تويت كشف  موقع  على  الرأي"  السجون  ي  في  المعتقلين  الفلسطينيين  "عدد  أن  ر، 
 136في سجن أبها". أن "جميعهم موجودون  و   ، " شخصاً   160بتهمة االنتماء لحركة حماس هو    السعودية 

األمريكي  أ − الدفاع  وزير  أوستن بلغ  األمريكي  لويد  الميزانية    ،الكونجرس  مشروع  يناقش  الذي 
  شيكل  حو مليارن وتبلغ كلفة هذا المشروع    ـ"إسرائيل"، لمنية  ها المساعدات األاألمريكية العامة بما في 

خصيص الميزانيات الالزمة على ت  رسمياً كدت  أالواليات المتحدة  دوالر(، أن  ماليين    306.2  )نحو
على   خير األ  العدوانلى ما كان عليه قبل  إ  "إسرائيل"مخزون صواريخ القبة الحديدية في    إلعادة

 137. قطاع غزة
والية − عمال  نقابة  تضم  ،  Vermont  فيرمونت   دانت  نحو    التي  عضويتها  بيان    ،ألفاً   30في  في 

ا االحتالل  قوات  تمارسه  الذي  العرقي  التطهير  عنها،  جراح  سرائيلإلصدر  الشيخ  حي  في  ي 
االقص  المسجد  على  اليومية  واالعتداءات  عزة.  ،ىوسلوان،  قطاع  على  األخيرة  وفي    والهجمات 

دعت فيه    بيانعلى    باإلجماعفي والية واشنطن    ة سياتلصوتت نقابة معلمي مدين  السياق ذاته،
 138". إسرائيلـ"ية لوقف المساعدات المالية لمريكالحكومة األ

غوتيريش    العام مين  األ ر  قر   − أنطونيو  المتحدة  اإل لألمم  القوات  إدراج  عدم  على  يل سرائمواصلة  ية 
المنتهكة   والجماعات  للدول  السوداء  مناطق الالئحة  في  األطفال  من  رغم  بالالنزاعات،    لحقوق 

ضد   الجسيمة  االنتهاكات  غالبية  عن  المسؤولية  سنة    تحميلها  خالل  الضفة    2020األطفال  في 
جدد   في حين  .1948األراضي المحتلة سنة  غزة و قطاع  القدس، و شرقي  محتلة، بما فيها  الغربية ال

دعوته   اإل  "إسرائيل"غوتيريش  االحتجاز  إنهاء  جم إلى  ومنع  لألطفال،  سوء داري  أشكال  يع 
 139مخبرين.كأثناء االحتجاز، ووقف أي محاولة لتجنيد األطفال المحتجزين  في المعاملة

 19/6/2021 ،السبت

ا − صفق   الثانيلنائب  قال  في  جرى  ما  "إن  خريشة  حسن  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  ة  لرئيس 
مبسطاً  نموذجًا  يمثل  الذي    اللقاحات  المطلق  اللفساد  بالضفة  السلطة  وأضاف   لمحتلة".تعيشه 
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"ما جرى يستوجب وقفة وطنية حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن العبث بحياة الشعب أن  خريشة  
 140. الفلسطيني بأكمله"

في مقر إقامته    ،ووفد قيادة الحركة  ،إسماعيل هنيةرئيس المكتب السياسي لحركة حماس  استقبل   −
عدد  المغرب  استقبل    اً في  فقد  المغربية،  الفعاليات  ممثلي  أجل من  من  العمل  مجموعة  وفد 

من عبد    الوفد كالً   لمناهضة التطبيع، وضم    فلسطين، ونقيب الحقوقيين، وممثل المرصد المغربي
رحمن بن عمرو نقيب الحقوقين في المغرب، ولطفي الغوتي نائب منسق مجموعة العمل ألجل  ال

التطبيع. لمناهضة  المغربي  المرصد  عضو  هناوي  وعزيز  إلى   فلسطين،  الحركة  رئيس  واستمع 
الحقوقي والقانوني من أجل شرح تفصيلي حول دور ومهام هذه المجموعات على مستوى التحرك  

وفد الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني برئاسة  هنية  استقبل  فسه،  ق نوفي السيا  .فلسطين
، وقال "ما قدمتموه في هذه المرحلة من سيف القدسمعركة  بنتائج  أشاد  ، الذي  بنجلون األندلسي

به تقومون  وما  استراتيجيتكم  وعلى  عليكم  فيه  االعتماد  يمكن  أنه  يؤكد  معكم  ...  نصٍر  نحن 
على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية    األندلسيوشدد    عكم عن غزة والقدس".ونساندكم في دفا 

 141.ة أي قضية مغربية أخرى بمنزل
، فوز  Jamal Aref  ل عارف أعلن مساعد وزير الداخلية اإليراني، رئيس اللجنة االنتخابية العليا، جما  −

 142. 2021/ 6/ 81إيران في  في  لرئاسية التي جرت  باالنتخابات ا   m RaisiEbrahiالمرشح إبراهيم رئيسي  

 20/6/2021 ،األحد

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن الشعب الفلسطيني على موعد قريب مع  −
والتحرير   إ  والصالةالنصر  نتيجة  األقصى  المسجد  المقاومة.في  السنوار  نجازات  خالل   ،وقال 
للوجهاء   في  مؤتمر  الفلسطين   ،غزةقطاع  والعشائر  طباع  التطبيع  إن  حمالت  بعد  تتغير  لم  يين 

اإل االحتالل  مع  بما    السنوار  وأشار  ي.سرائيلالعربي  النصر  صنعوا  من  هم  غزة  أهالي  أن  إلى 
 143ير.وتدم ،وحصار  ،وجوع ،تحملوه طيلة السنوات الماضية من قهر

  "ئيل إسرا " ماس، إن صبر  لحركة ح   موج هة رسالة    ية نفتالي بينيت، في سرائيل قال رئيس الحكومة اإل  −
وفي ما يخص  الم حتجزين لدى حماس، قال بينيت: "هي سبع سنوات، وهذا أكثر من الالزم.   نفد. 

اآلن، فهذه   أما   ، ومررتم بخيبة أمل وإحباط مرات عديدة   ، وأعلم أنكم سئمتم من الوعود والتصريحات 
نجاز العسكري"، أبيب "استثمار اإل إن على تل    بني جانتس   دفاع القال وزير  و   واليتي وهذا التزامي". 

سياسي ة"  "خطوة  إلنجاز  القطاع؛  على  األخير  العدوان  اإل و .  خالل  الرئيس  رؤوفين  سرائيل قال  ي 
 144." تى يكون الهدوء : "لقد ول ت األيام التي تفتح فيها حماس النار وتقرر م من جانبه ،  ريفلين 

 على معبر كرم أبو سالم   " ئيل إسرا " التي تفرضها ي قطاع غزة أن القيود أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية ف  −
 145مليون دوالر، نتيجة عدم السماح بالتسويق والتصدير الزراعي.   16  سببت خسائر تقدر بـ 
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الشيخ كمال  خل الخط األخضر  نائب رئيس الحركة اإلسالمية دا ية اإلفراج عن  إسرائيل قررت محكمة   −
اشترطت  . و لتحريض على العنف هر الماضي بتهمة ا لته قوات االحتالل الش الخطيب، وذلك بعد أن اعتق 

مدة   كنا  كفر  بلدته  عن  إبعاده  الخطيب  عن  لإلفراج  مقابالت  يوماً   45المحكمة  إجراء  من  ومنعه   ،
 146أشهر.   3لصالة في المسجد مدة  أو ا   ، أو أي خطب دينية   ، أو المشاركة في خطب الجمعة   ، صحفية 

ااالئتالف    أحزاب اتفقت   − ألمانيا،  في  ا الحكومي  حزبي  نة من    المسيحي   قراطيو الديم  التحاد لمكو 
Christian Democratic Union of Germany   األلماني  و الديمو االشتراكي   Socialقراطي 

Democratic Party of Germany.الفلسطينية وفق ما أوردت  و   ، على حظر علم حركة حماس 
االئ   Welt  فيلت   صحيفة استند  مشروعاأللمانية،  في  الحكومي  الماد   تالف  إلى  من   86ة  القرار 

 147القانون األلماني الذي "يحظر أنشطة المكونات التي تعارض الدستور األلماني". 
 عد انتهاءب   ، مليون دوالر   164للمساعدة اإلنسانية والتعافي المبكر بقيمة    أطلقت وكالة األونروا نداءً  −

النداء العاجل   محل    النداء يحل  إن هذا    وكالة ال   وقالت   غزة.   قطاع   ي األخير على سرائيل اإل   عدوان ال 
إن عدد النازحين منذ    الوكالة   ت ل ا وق   . 2021/ 5/ 19والذي صدر في    ، مليون دوالر   38األولي البالغ  

ألقارب واألصدقاء، وما يحتمون مع ا   شخصاً   7,150الجئ، بينهم    7,500حو  ن يقدر ب   عدوان ال انتهاء  
 148الشاطئ.  ا في جباليا ومخيم في مدرستين تابعتين له ا يزالون  م   اً فرد  350يقرب من  

 21/6/2021 ،اإلثنين

غزة  قال   − قطاع  في  حماس  حركة  السنواررئيس  مع    ،يحيى  اللقاء  لألمم  إن  الخاص  ق  المنس 
ولم يكن    ،كان سيئاً   ،مرافق لهوالوفد ال  ،تور وينسالند   المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط

أن حماس لن تقبل باستمرار األزمة  لي األمم المتحدة  إبالغ ممث  أنه تم    ند وينسال   أضافو   .إيجابياً 
و  غزة.  قطاع  في  توجد "ن  إ  السنوارقال  اإلنسانية  وال  والمقاومة،  شعبنا  ابتزاز  يحاول  االحتالل 

الفلسطينية إلطالعها  أالسنوار    ذكرو   ."بوادر لحل األزمة اإلنسانية بغزة لقاء للفصائل  نه سيعقد 
 149.ذ القرار المناسب ند في غزة، واتخارى في اللقاء مع وينسالعلى ما ج 

المجلس الثوري لحركة  اجتماع  ، في كلمته، بمستهل  محمود عباس  رئيس السلطة الفلسطينيةدعا   −
وحماس فتح  حركتي  الفلسطينية  ، فتح،  التحرير  منظمة  الجها  ،وفصائل  إلى  وحركة  اإلسالمي  د 

فوراً  االنقس   على مدار  إلى حوار جاد    العودة  الشراكة  ،امالساعة إلنهاء  الوطنية على كل    وبناء 
 150وقضيته الوطنية. الفلسطيني  شعب الالمستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه 

على    رسمية،  هنية في زيارةرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل    ا موريتاني وصل إلى   −
وفد   نواكشوط   ، هنية التقى  و   الحركة.   ة قياد من  رأس  ا  ، في  ولد  محمد  الموريتاني  لشيخ  الرئيس 

تمسك  عب ر  الذي    ، الغزواني  الفلسطينية   بالده عن  القضية  الشعب   ، بثوابت  جانب  إلى  ووقوفها 
الفلسطيني وإنجازات معركة سيف   الفلسطيني ونضاله في جميع المحطات، وأشاد بصمود الشعب 
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،  د بايه الشيخ ول ( رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية )البرلمان هنية التقى نفسه، وفي السياق   القدس. 
وقضيته العادلة في كل وقوف الشعب الموريتاني بالكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني  أكد    الذي 

حيث استقبل  ،  من قادة األحزاب السياسية الموريتانية   اً عدد هنية  استقبل  و   . المحافل ومختلف المراحل
لإلصالح والتنمية،   ني إبراهيم بكاي، ورئيس حزب التجمع الوط من رئيس المعارضة الموريتانية    كالً 

التقدم،  و  اتحاد قوى  الموريتاني و رئيس حزب  والتغيير  الوطني  االتحاد  رئيس حزب و ،  رئيس حزب 
الديموقراطي  و ،  اإلصالح  الوطني  التحالف  الجمهور و رئيس حزب  ية رئيس حزب االتحاد من أجل 

نهم  ل األمة، وأ وأكد قادة األحزاب الموريتانية أن القدس قضية ك   . سيدي محمد ولد الطالب أعمر 
 151يدعمون تمسك الشعب الفلسطيني بحقه ورفضه أي مساس بأرضه ووطنه. 

تشكيل   − الفلسطينية  الحكومة  غزة.  ثالث أعلنت  قطاع  إعمار  إلعادة  ال  فرق  في وأشارت  حكومة، 
 152مع مكتب رئيس الوزراء. ق الثالثة ستنسق عملها، عقب اجتماعها األسبوعي، أن الفر لها بيان

الو  − رئيس  قضية  الفلسطيني  زراء  أوعز  في  الحقائق  لتقصي  مستقلة  لجنة  بتشكيل  اشتية  محمد 
ن تنهي  أ ، بسبب مشارفتها على االنتهاء، على  "إسرائيل"اللقاحات التي أرجعتها وزارة الصحة إلى  

 153قرار.اللجنة أعمالها خالل أسبوع من تاريخ صدور ال

الوزر  − مجلس  األسبوعية،    ،الفلسطيني  اءقرر  جلسته  "لجان    بار اعت في  المحلية  الهيئات  مجالس 
أعمال" المحلي  ،تسيير  الحكم  وزارة  ورقابة  إشراف  يتم    ،تحت  للهيئات   حتى  االنتخابات  إجراء 

 154.لجنة في موضوع التقسيم اإلداري بجميع محافظات الوطن المحلية قبل نهاية العام، وتشكيل

مليون دوالر    672ف الصحي بتكلفة  في قطاع المياه والصر   مشروعاً   93طينية  نفذت الحكومة الفلس  −
 2020.155و   2019  سنتي خالل  

وأصبحت متاحة للمشاهدة   ،في اإلمارات    لهاجديداً   ية مكتباً سرائيل اإل  A24  أو  24افتتحت قناة أي   −
وتوقيع    ،متب في مدينة دبي لإلعالوافتتاح مك  ،علن عن منح ترخيص البث في اإلمارات . وأ  فيها

 156الت الخاصة بمؤسسة دبي لإلعالم. مذكرة تفاهم مع شركة االتصا

إجراء سلسلة تجارب ناجحة على منظومة جوية العتراض طائرات   ي سرائيل اإل   وزارة الجيش أعلنت   −
 157وسالح الجو.  Elbit  بالتعاون مع شركة إلبيت   ، ة الليزر مسيرة وقذائف صاروخية من خالل أشع 

 22/6/2021 ،الثالثاء

، مؤكدًة بأن التباطؤ والمماطلة في "إسرائيلـ"تهديدًا ل  هت حركة حماس والفصائل في قطاع غزةوج   −
برد   سيواجه  الحصار  غزة.  كسر  خنق  استمرار  على  تصمت  لن  المقاومة  وأن  وأكدت   حاسم، 

بالمهم مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، أن "الشع بعد اجتماع    ،حماس الفلسطيني  وصف  ب 
واومقاومته   الخنق  استمرار  على  مطلقًا  يصمتوا  أننا  لن  سيرى  االحتالل  وأن  للقطاع،  لحصار 

 158جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها". 
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−  " أن  على  نزال  محمد  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  المقاومة أكد  خيارات  جميع 
ر  ي، أن يعيق إعمار غزة، وال أن يستمائيلسر ن نسمح لالحتالل اإل الفلسطينية مفتوحة، وال يمكن أ

قدس برس، أن معركة "سيف القدس" األخيرة،  وكالة  د نزال، في حوار مع  وشد    حصاره للقطاع".
للتحرير، مضيفاً  "بروفة"  للنتائج و مثل ت  "نحن إزاء عملية مراكمة  الفرصة  :  النقاط، وعندما تكون 

ه ل  159ي". سرائيلل اإلحسم الصراع مع االحتالمواتية ومهيئة، سنتج 

السيا − المكتب  إن موريتانيا واجهت ضغوطات، في   حماسسي لحركة  قال رئيس  إسماعيل هنية 
إدارة   مع  فترة  دبلوماسية  عالقات  إقامة  أجل  من  هنية   ."ليإسرائ "ترامب  لقائه    ،وأضاف  خالل 

خالل لقائه    ،محمد ولد الشيخ الغزواني  موريتانيال  ، أنه عبر للرئيسةموريتاني ال  ةبالصحافة الوطني
حماس،   الحبوفد  تقدير  ومواجهتها عن  السياسية"،  "أصالتها  على  موريتانيا  لمحافظة  ركة 

 160. تتبنى استيراتيجة االنفتاح على كل الدول حماسلى أن  إًا ير مش ،للضغوطات في هذا المجال

حماس  استقبل   − لحركة  السياسي  المكتب  هنية رئيس  الحركة   ، إسماعيل  قيادة  العاصمة    ، ووفد  في 
المستقبل برئ الموريتانية   للجمعية الشيخ سيد الحاج. اسة األمين ال وفد جمعية  تطرق الوفد إلى  و   عام 

أهمية الجمعية ودورها في المجتمع الموريتاني، معبرين عن تأييدهم وإسنادهم للشعب الفلسطيني ودعم  
  ، الذين من ممثلي األئمة والعلماء في موريتانيا  اً عدد هنية استقبل وفي السياق نفسه،   حقوقه التاريخية. 

أن فلسطين تشكل   وا وأكد ،  كامل الدعم والحب واإلسناد للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية  عن  وا عب ر 
من ممثلي المجتمع المدني    اً عدد هنية استقبل و  قاعدة إجماع للشعب الموريتاني ال يختلف عليها أحد. 

،  يتانيا والجمعيات والمنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعيات الخيرية في مور 
 161. مته لشعب الفلسطيني ومقاو ا   ة صر ن  عن اعتزازهم وافتخارهم ب   وا عب ر ين  الذ 

استشهد ضابط في األمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالقرب  −
 162غربي نابلس.  ،من قرية دير شرف

  ل الفلسطينيين، على مدار ل من العما ك ا عشرات ماليين الشو نهبت    " إسرائيل "   أن   ذكرت صحيفة هآرتس  −
مبلغ من رواتبهم. وقررت المحكمة المركزية في القدس أن  الماضية، من خالل خصم    الخمسين عاماً 

ية أعفت نفسها من تعويض العمال من  سرائيل للقانون، لكن السلطات اإل  خصم هذه المبالغ كان مخالفاً 
المحكم  إلى  قدمته  الذي  اإلنهاء"  "إشعار  إلى    ة. خالل  عشرات  يشار  من  خ صمت  المبالغ  هذه  أن 

 163بشكل مخالف للقانون.   Histadrut  تحويلها إلى الهستدروت   مال الفلسطينيين، وجرى آالف الع 
اإل − المالية  وزارة  للشرطةسرائيلصادقت  ميزانية  على  سريعة  بإجراءات  ذخيرة    ،ية  شراء  أجل  من 

في حال    خصوصاً تجاجات،  مظاهرات واح  لتفريق المظاهرات، وفي إطار استعداد الشرطة لقمع
  ة، وفق ما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة هآرتس. داءات في القدس المحتلكانت مرتبطة باعت

أي   وأن  وحسب"،  ظاهري  الحالي  "الهدوء  إن  قوله  الشرطة  في  مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
 164.اً أيض  "ائيلإسر "تصعيد أمني سيستوجب تعزيز قوات الشرطة في المدن والبلدات داخل 
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اإل  أعلن − الخارجية  يائيرسرائيلوزير  ا  ية  الوزير  تعيين  زاميرأسبق  ألالبيد   Asaf Zamir  ساف 
 165في نيويورك.  "إسرائيلـ"ل عاماً  قنصالً 

فرحان  أعرب  − بن  فيصل  السعودية  الخارجية  في  وزير  صحفي  ،  نظيره  له  مؤتمر  مع  فيينا  في 
ألكسندر شالينبرغ  ية  سرائيل ن تتخذ الحكومة اإلأمله  أعن    ،Alexander Schallenberg  النمساوي 

ي عالقات بين  أعدم وجود  نفسه  الوقت  في    ة مع الفلسطينيين، مؤكداً يجابيإأكثر    دة موقفاً الجدي
 166والسعودية.  "إسرائيل"
شتية في رام هللا بشأن تشكيل  ارفضت شبكة المنظمات األهلية القرار الصادر عن حكومة محمد   −

ال  زة.غقطاع  فريق إعمار   إوقالت  القرار جاء دون  لها، إن  بيان  نقاش وتشاور  شبكة، في  جراء 
المختلفةوتوا الجهات  مع  غزة  ،فق  قطاع  في  المتضررة  الجهات  مقدمتهم  مشاركة    ،وفي  دون 

 167حقيقية لمنظمات المجتمع المدني.

اللجنة الوزارية لدول عدم االنحياز بأشد العبارات األعمال العدائية التي تقو  − م بها سلطات  دانت 
اإل  الفلسطيسرائيلاالحتالل  الشعب  تجاه  االعتد ي  ذلك  بما في  المسجد ني،  المصلين في  اء على 

شرقي   في  منازلها  من  الفلسطينية  العائالت  مئات  بتهجير  والتهديد  المبارك،  القدس  األقصى 
ين الوزارية  الختامي، عقب االجتماع الذي عقدته لجنة فلسط  هافي بيان  اللجنة،  كما دانت   المحتلة.

 168. على قطاع غزة  ي األخيرسرائيل وان اإلالعد  ،للحركة، بناء على طلب دولة فلسطين

اإل − بوست  جيروزاليم  صحيفة  تم  سرائيلأفادت  بأنه  المجال    ية  في  تاريخية  اتفاقية  على  التوقيع 
 169ي للرعاية الصحية. سرائيلاإل Clalit  الصحي بين وزارة الصحة اإلماراتية وصندوق كالليت 

 23/6/2021 ،ألربعاءا

لحدعا   − السياسي  المكتب  رئيس  حماس  نائب  العارور ركة  الفلسطينية  صالح  السلطة  رئيس  ي 
 النظر،  العاروري   ولفت   محمود عباس، إلى تقديم الخيارات المناسبة الستئناف مسار المصالحة.

ل تصريح  برسوكالة  في  ا  ،قدس  الشامل  الوطني  المسار  أوقف  مازن،  أبو  "األخ  أن  لمتفق إلى 
فيعليه،   عقدت  التي  السابقة  الحوار  جوالت  األ  خالل  واجتماع  العام  القاهرة،  للفصائل  مناء  ين 

الفلسطينية، الذي عقد الصيف الماضي، بالتزامن في مدينتي بيروت ورام هللا، دون التشاور مع  
 170الشركاء أو الضامنين، بقراره تعطيل االنتخابات".

من قادة   اً عدد   ،ووفد قيادة الحركة  ،اعيل هنيةإسم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  استقبل   −
الموريتانية. السياسية  كالً   األحزاب  استقبل  الصواب من    حيث  حزب  حرمه  رئيس  السالم  ، عبد 

  حزب االتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم   ةرئيسو ،  المختار سيدي مولود   رئيس حزب المستقبلو 
كان حاميدو    ئيس حزب حركة إعادة التأسيسر و ،  السيدة فالة  حزب حوار  ةرئيسو ،  الناها مكناس

المنظمة الحقوقية السياسية    ،أيضاً   ،التقىو ،  عبد الرحمن محمد الشيخ  رئيس حزب الطالئعو ،  بابا
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ية أن القدس قضية كل األمة،  وأكد قادة األحزاب الموريتان  مبادرة انبعاث الحركة االنعتاقية "إيرا".
 171قه ورفضه أي مساس بأرضه ووطنه. وأنهم يدعمون تمسك الشعب الفلسطيني بح

صوراً  − االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  إسماعيل    تداول  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  لرئيس 
الحركة  ،هنية قيادات  الموريتاني  ،وعدد من  التقليدي  اللباس  يرتدون  للعاصمة    ،وهم  خالل زيارة 

رواجاً   نواكشط. الصور  بالك  ،واسعاً   والقت  النشطاء  تناقل  وتلقَّاها  حيث  االستحسان،  من  ثير 
المنصات. من  العديد  في  الشخصية  حساباتهم  على  الصور  والدكتور   البعض  الباحث  وعلق 
قيادات حماس يلبسون  "  :الموريتاني في جامعة قطر محمد مختار الشنقيطي، على الصور قائالً 

لنواك  "الدراعة" زيارتهم  خالل  جبالموريتانية  وأشرق  موريتانيا  تشرفت  عرض   . "ينهاشوط.  فيما 
عدداً  الشنقيطي  الددو  الحسن  الموريتاني محمد  ال  العالمة  بتويتر تجمعه  من  صور على حسابه 

بالزي  وقياداتها  الحركة  الشيخ.  يف  برئيس  إقامة  مقر  في  استقبالهم  العام  و   أثناء  األمين  وصف 
ت على  حسابه  عبر  الشنقيطي  الحسني  أحمد  العربي  المغرب  علماء  لرابطة  على  المساعد  وتير 

 172."الزعيم"اس خالل ارتداءه الزي بـصورة رئيس حم
مرة   ولأل  الضفة الغربية،لشؤون االستيطان على خطط لبناء في    صادقت اللجنة الوزارية الفرعية  −

خطة كانت في    31وقد صادقت اللجنة على    ،الجديدة مقاليد الحكمومة اإلسرائيلية  الحكمنذ تولي  
التنفيذ  من  مختلفة  في  وم  ،مراحل  مدرسة  الكانامستعمر نها  معاليه    ،ة  مدينة  في  تجاري  ومجمع 

 173كنية في يتسهار.من الوحدات الس وعدد  ،دوميمأ
  جل في عدد العمليات الفلسطينية، ضد  رتفاعًا ملحوظًا قد س  ي أن اسرائيلاإلالشاباك  أعلن جهاز   −

أيارإسرائيل أهداف   السابق  ،2021مايو    /ية، خالل شهر  األشهر  إنه   ة.مقارنة مع  الشاباك  وقال 
 ، 1948لمحتلة سنة  األراضي اوداخل  القدس  في شرقي    178هجومًا بالضفة الغربية و  414سجل  

غزة   2,213و  قطاع  الشاب   .. . من  تم  وأشار  أنه  إلى  حارقة   401إطالق  تسجيل    اك    ، زجاجة 
ية في  حريقًا متعمدًا، وهجومين بقنابل يدو   87و   ، قنبلة أنبوبية   33و   ، عملية إطالق نار   47و 

 174. 2021مايو    / أيار خالل شهر  شرقي القدس  بما فيها  الضفة الغربية  
األرئيس  قال   − كوخافيفي  ركان  هيئة  أفيف  اإلسرائيلي  اجتماع  الجيش  خالل  العاصمة ،  في 

، إن "هناك فرصة معقولة مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفانواشنطن، مع  ية  مريكاأل
 175في المستقبل القريب". لمواجهة عسكرية أخرى في غزة 

اإلدارة    يحث    ، كونجرسفي ال  يًا وجمهوريًا، مشروع قانون ديموقراط طرح أكثر من خمسين سيناتورًا   −
هذه االتفاقات التاريخية "، من منطلق أن  " ائيلإسر ل أخرى للتطبيع مع  تشجيع دو "ية على  مريكاأل

رها من دول المنطقة، وتخلق فرصًا والدول العربية، وغي  إسرائيلقد تساعد على إحقاق السالم بين  
ي الفلسطيني عبر  سرائيلالصراع اإل  حل  دبلوماسية إضافية. كما أنها ستحسن من الجهود الداعمة ل

 176."نالدولتي صل إلى حل  التفاوض، والتو 
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على    يين قولهم إن البلدين اتفقا أخيراً إسرائيل يين و أمريكي عن مسؤولين  مريكنقل موقع أكسيوس األ −
التي    ،موعة عمل مشتركة لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة الموجهةتشكيل مج

 177وتزود بها حلفاءها في المنطقة. ،ا إيرانتنتجه

المجل − الفلسطيني  صادق  التشريعي  برئاسة عصام  س  الحكومي  العمل  متابعة  لجنة  على أعضاء 
نة أعضاء لجنته وبرنامجها  ، حيث عرض رئيس اللجالمجلس  في جلسة خاصة عقدها   ،الدعليس

 2021.178سنة للنصف الثاني من 

 24/6/2021 ،الخميس

ال − الناشط  متوفي  اعتقاله  خالل  بنات،  نزار  الفلسطيني  والحقوقي  األمنية سياسي  األجهزة  قبل    ن 
قال المفوض السياسي العام، المتحدث و   في بلدة دورا جنوبي الخليل.للسلطة الفلسطينية  التابعة  

األجهزة أوعز    الفلسطينية  األمنية  باسم  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  إن  دويكات،  طالل  اللواء 
  دويكات أنه ال مانع من وأضاف    تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة نزار بنات.  بتشكيل لجنة

تترتب    إجراءات أن الحكومة جاهزة التخاذ أي    مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكداً 
 179تي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.على النتائج ال

الموساد مع محمد جهاز  ؤولين في  ي عن لقاء "سري" جمع بين مس مريك األ   كشف موقع أكسيوس  −
عن مصادر   ، ونقل الموقع  دة االنتقالي السوداني. نائب رئيس مجلس السيا   ، حمدان دقلو )حميدتي(

 180يين. سرائيل ة سرية للمسؤولين اإل أن اللقاء جرى األسبوع الماضي في السودان خالل زيار   ، مطلعة 
)أمانرئيس    قال − اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  ن  إ  Aharon Haliva  اليفاهأهارون  (  شعبة 

  في مقابلة مع  ،اليفاهوأضاف    ر "محكوم بالموت".قطاع غزة يحيى السنوا  رئيس حركة حماس في
لفترة القريبة، لن يكون في  صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إطالق قذائف صاروخية من غزة في ا

تمرارًا لها. وإذا دعت الحاجة إلى نظره دلياًل على فشل العملية العسكرية األخيرة؛ "بل سيكون اس
 181ن، فإني سأوصي بتوجيه ضربات شديدة جدًا". ات ليوم أو يومين آخري العودة لتوجيه ضرب

إلى   − أبيب  تل  من  سفارتها  مقر  هندوراس  في  غربي  نقلت  وذلك  حضرها  القدس،  رسمية  مراسم 
هيرنانديز أورالندو  خوان  الهندوراسي  الوزراء    ، Juan Orlando Hernández  الرئيس  ورئيس 

بينيت.سرائيلاإل نفتالي  هيرنان  ي  م  :ديزوقال  اليوم  هنا  في  "أنا  هندوراس  سفارة  لتدشين  وفدنا  ع 
إل  األبدية  العاصمة  ل..سرائيلالقدس  المقبل  الرئيس  يحافظ  أن  بصدق  أتمنى  بغض    ،هندوراس. 

 182على هذا القرار". ،النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه
قطاع غزة مع    ي التراجع عن إجراءات اتخذها لتشديد الحصار علىرائيلسقرر جيش االحتالل اإل −

العد  في  بدء  األخير  للصيادين    .10/5/2021وان  السماح  تقرر  إنه  الجيش  باسم  المتحدث  وقال 
السماح بإدخال المواد الخام   اً أيضوذكر أنه تقرر  .  ال بحرية فقطبممارسة مهنتهم حتى تسعة أمي
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ه اإلجراءات يبدأ ية"، عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن سريان هذ "للمعامل المدنية الضرور 
 183. 52/6/2021في 

ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسطقال   − أمام مجلس    تور وينسالند   المنس 
ية الجديدة أن توقف نشاطها االستيطاني، وحذر وينسالند  سرائيل، إنه يجب على الحكومة اإلاألمن

تم  م الذي  العدائية  إليه  ن أن وقف األعمال  ا موحماس    "لإسرائي"بين    21/5/2021في    التوصل 
 184.ر من تجدد التصعيد في الفترة المقبلةللغاية، وحذ   يزال هشاً 

النواب البولندي  م   صادق  − هو المجلس السياسي األدنى في البرلمان  و   ، ( Sejm  سيم   لبولندي با ) جلس 
للناجين  "استعادة أمالك يهودية، أو منح تعويضات   " من إسرائيل " سيمنع  على مشروع قانون   ، البولندي 

المح  ا من  القانون  وأبنائهم". وينص مشروع  الدعاوى  رقة  استعادة    بخصوص لبولندي على أن جميع 
 185األخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.   ها خالل الثالثين عاماً حسم   مالك التي لم يتم  األ 

 25/6/2021 ،الجمعة

ء سريعًا بوعده بايدن إلى الوفاي جو مريكالرئيس  األ ديموقراطي كونجرسعضو  70دعا أكثر من  −
كما دعوا    وسحب خطة "صفقة القرن".  ،ية منفصلة في القدسأمريكقنصلية    االنتخابي بإعادة فتح 

القانون الدولي". ايدن  ب "التوضيح بأن الواليات المتحدة تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع  إلى 
إخالء العائالت ي بشدة عن طريق  إلى "معارضة الطرد القسر   بايدن  كونجرس كما دعا أعضاء ال

الشرقيةالفلسطينية من منازله القدس  الفلسطينية".  وفي  ،ا في  إلى   جميع أنحاء األراضي  أضف 
األذل واالتصاالت  الوثائق  جميع  أن  من  "التأكد  أخرى  مريكك  مرة  تشير  الصلة  ذات  الرسمية  ية 

 186باستمرار إلى وضع الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها محتلة". 
 ه ا أجر في حوار  موسى أبو مرزوق،    المكتب السياسي لحركة حماس في الخارجنائب رئيس    رأى −

يتحكمون" به،  مع  21  عربيموقع   بـ"تغييبها"أن "من  يقومون  الفلسطينية  التحرير  وإلغاء   ،منظمة 
، من خالل 2021دورها، وأن السلطة تعرقل إعمار قطاع غزة المحاصر، بعد عدوان أيار/ مايو  

األموال  اشترا بنز ط عبور  للثقة  غياب  تقييم حماس لدعوة    تها.ها من خاللها، وسط  رئيس الوعن 
إلنهاء االنقسام، قال أبو مرزوق: "نحن في حماس من    " لحوار جاد عباس األخيرة للعودة "فوراً 

يصبح   حتى  الوطنية،  اللحمة  ويعيد  جذوره،  من  االنقسام  ينهي  فلسطيني جاد،  إلى حوار  ندعو 
 187ي".سرائيل وه اإلنا الوحيد مع عد تناقض شعب 

الد  − األمن  وزير  إن    ،معاريف  لصحيفة  ،Omer Barlev  بارليف  عومر  يسرائيلاإلاخلي  قال 
سحب االعتراف    ية، حتى لو تم  سرائيلالجوالن السورية المحتلة، ستبقى تحت السيادة اإل  مرتفعات 

ء ال يتجزأ من  هضبة الجوالن جز ن  أ  ، من جهته،يائير البيد أكد وزير الخارجية  و   ي بذلك.مريكاأل
  188ذخر استراتيجي. و  ،السيادية "إسرائيل"
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وبقنابل    ،ونتيجة للسقوط  ،االختناقو   ،بالرصاص الحي والمطاطي  يفلسطين  400أصيب أكثر من   −
مواجهات   خالل  مباشر  بشكل  للدموع  المسيل  اإل   معالغاز  االحتالل  جبل  سرائيل جيش  في  ي، 

 189صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

 26/6/2021 ،السبت

المؤسسة األمنية الفلسطينية لن تكون وحدها في معركة "أن    (ةاألقاليم الشمالي)أعلنت حركة فتح   −
عن وقضيته  الدفاع  وحقوقه  صورتها    ،شعبنا  وتشويه  بها  المساس  محاوالت  لكل  وسنتصدى 

تطاول على  واستغالل هذه الحادثة لبث السموم، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ال
 ،، إنها تتابع عن كثب حادثة وفاة نزار بنات لهابيان  وقالت الحركة في    ."مؤسستنا األمنية  أبناء

 190ياتها في الشارع الفلسطيني، معزية عائلة بنات بوفاته. وتداع ،رحمه هللا
  ة باغتيال د اعتدت قوات شرطة السلطة الفلسطينية على متظاهرين شاركوا في مسيرة برام هللا، مند  −

الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين  تخدمت قوات أمن السلطة قنابل الصوت و واس  نزار بنات.
في حين اعتدت قوات أمنية بلباس مدني على    منهم باالختناق.  في المسيرة؛ ما أدى إلصابة عدد 

 ،شاركن في التظاهرات   الالئيالمتظاهرين، وقامت العناصر األمنية المدنية بسحل بعض الفتيات  
 191بالضرب.  واعتدوا عليهن

الشعبية في كل أرجاء الضفة  ،تفاضةدعت حركة حماس لتصعيد االن  − المقاومة    الغربية   وتوسيع 
وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع    غول االحتالل ومشاريعه االستيطانية.لمواجهة ت

ة  خطة استيطاني   31، أن مصادقة حكومة االحتالل على مخطط استيطاني يشمل  لهفي تصريح  
حكومة   تطرف  على  دليل  الضفة،  االستيطانييت  ني بفي  التغول  سياسة  في  وسرقة    ،ومضيها 

 192واقتالع أهلها.  ،األرض 

 27/6/2021 ،األحد

حماس  وصل   − لحركة  السياسي  المكتب  هنيةرئيس  الحركة  ،إسماعيل  قيادة  من  إلى   ،ووفد 
بيروت  اللبنانية  ضمن سلس  ،العاصمة  رسمية  زيارة  الر في  الزيارات  بداية  لة  بها  شرع  التي  سمية 

ذه  إن ه  هنية  قال  ،وخالل مؤتمر صحفي عقده فور وصوله مطار بيروت   . 2021يو  حزيران/ يون 
على أن    اً الزيارة تأتي في إطار استثمار انتصار المقاومة العظيم في معركة سيف القدس، مشدد 

 193.الدولةء المسؤولين في أهمية خاصة كونها فرصة للقا اً زيارة لبنان تكتسب دائم

المجل   ، قال محافظ سلفيت  − فتح، عبد هللا كميل:  عضو  لحركة  الثوري  تسعى  إن  س  "حركة حماس 
التحرير بصورة رخيصة   الناشط نزار بنات لالنقالب على منظمة  والسيطرة    ، الستغالل حادثة وفاة 

لة عن  المسؤولية الكام ل كميل حماس  عليها، وقلب الشارع الفلسطيني على السلطة الوطنية". وحم  
 194ها في الشارع"، قائاًل إنه "كان األجدر بها انتظار نتائج التحقيق". "حالة الفوضى التي تسعى إلثارت 
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من   − االنسحاب  قررت  للحزب  المركزية  اللجنة  أن  الفلسطيني  الشعب  حزب  في  مسؤول  أعلن 
اشتية بسبب   الفلسطينية برئاسة محمد  للقوانين" الحكومة  احترامها  العام  عدم  ، وذلك  "ةوالحريات 

: وقال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر لوكالة فرانس برس.  نزار بنات على خلفية وفاة  
اللجنة المركزية صادقت القر "  إن أيام، وإن  ار كان اتخذ من المكتب السياسي للحزب قبل ثالثة 

 27/6/2021.195 "على القرار األحد 

كن  الفلسطيني في جميع أما  الكل  "عقدته،  عد اجتماع طارئ  ب  ،دعت اللجنة المركزية لحركة فتح −
شبوهة التي تستهدف وحدة تواجده في الوطن والشتات لليقظة والحذر من المحاوالت الخطيرة والم

صفوفنا بين  والتكفيري  االنقالبي  الفكر  لتسلل  السماح  وعدم  الصميم،  في  وضربها  كما    ."شعبنا 
 196انون. في حماية الوطن والمواطن في إطار القلسطينية بدورها حي ت اللجنة قيام أجهزة األمن الف

يهدف   ،لعرضه على الكنيست ي أن حزب الليكود أعد مشروع قانون  سرائيلذكرت إذاعة الجيش اإل −
وحسب    إلى جانب المستوطنين اليهود.  1948إلى تهويد المدن المختلطة التي يقطنها فلسطينيو  

نيها  ومنح قاط  ،تلطة "مناطق أفضلية وطنية"ن عن المدن المخستعل  "إسرائيل "مشروع القانون فإن  
 197تسهيالت ضريبية كبيرة. 

تفع  − قادة األردن ومصر والعراق ضرورة  يلبي  أكد  الذي  العادل والشامل،  السالم  لتحقيق  الجهود  يل 
الحقوق   المستقلة    المشروعة جميع  المشروعة للحصول على دولته  الفلسطيني ونيل مطالبه  للشعب 

جاء    لي وقرارات الشرعية الدولية. ، وفق القانون الدو " القدس الشرقية " ا  وعاصمته   1967وط  على خط 
مصري  ال رئيس  ال قمة الثالثية التي ع قدت في بغداد، وجمعت  ذلك في البيان الختامي الصادر عن ال 

 198ي. مصطفى الكاظم   ية العراق   الحكومة ملك األردني عبد هللا الثاني، ورئيس  ال عبد الفتاح السيسي، و 
القدس شادي عثمان للصحفيين في رام هللا،  إلعالم في مكتب االتحاد األوروبي في  قال مسؤول ا −

عبر  "إن   يعمل  األعضاء  ،السياسية  ت القنوااالتحاد  الدول  بين  الحوار  خالل  والجانب   ،ومن 
إلى أن  عثمان  وأشار    ."على ضمان أن ال يكون هناك تهجير للفلسطينيين في القدس  ،يسرائيلاإل

فلسطينيين تحت أي ذريعة، باعتبار أن حي  ال يمكن أن يقبل بتهجير السكان ال" ي  األوروب  االتحاد 
ية وفق القانون الدولي  سرائيلينية محتلة، وبالتالي الحكومة اإلالشيخ جراح قائم على أرض فلسط

 199. "ملزمة بحمايتهم وليس تهجيرهم
 28/6/2021 ،اإلثنين

الحكومة   − ال  على  ية سرائيل اإلاقترحت  "تتعمر مسقادة مجلس  المحتلة،  الغربية  الضفة  سوية"  ات في 
قرب نابلس، على أن تبقى قوة المقامة على جبل صبيح    ،تقضي بإخالء البؤرة االستيطانية أفيتار

أسابيع مدرسة دينية    6عسكرية من جيش االحتالل بشكل دائم في الموقع الذي ستقام عليه بعد  
 200.اإلسرائيلية   العبرية   العامة   اإلذاعة  لتعليم التوراة، بحسب ما أفادت 
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 ار األخب صحيفة  يعة المستوى في السلطة الفلسطينية، طلبت عدم ذكر اسمها، ل روت مصادر رف −
اغتيال    اللبنانية، بعملية  متعل قة  أنه  تفاصيل  المصارد  وذكرت  بنات.  عملية  نزار  من  أيام  قبل 

الفلسطي العامة  المخابرات  جهاز  مسؤول  م  قد  لرئاالغتيال،  فرج  ماجد  الفلسطينية  يسني    السلطة 
ور  عباس،  إلى محمود  لها  الشعبي  التأييد  وتدن ي  السلطة  مكانة  تراجع  حول  موقف  تقدير    قة 

ة عوامل تسب بت بهذا التراجع،   مستويات تاريخية في استطالعات الرأي العام. وأشار فرج إلى عد 
ح وإثارة القضايا  وحكومة حركة فت   من ضمنها وجود أشخاص دأبوا على مهاجمة السلطة وقادتها

قضية وآخرها  ها،  وذ كر    ضد  الصالحية.  منتهية  اللقاحات  نزار  فرج  صفقة  هؤالء  أبرز  بين  من 
اجتماع عقده عباس، وضم  عددًا من كبار قادة السلطة وحركة فتح،   نات. بعدها بيومين، وخاللب

مسؤول جهاز ن، ليجيب عليه  الناشط بنات، متسائاًل عن سبب عدم إسكاته إلى اآل  عباسذكر  
الفلسطي العامة  إليه  المخابرات  وسنصل  حاليًا،  األنظار  عن  "مختٍف  بنات  بأن  فرج،  ماجد  ني، 

 201"، ليرد  عباس: "خلصونا منه!".قريباً 

حيث   لبنان،  ، اسماعيل هنية على رأس وفد من الحركة  زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  −
عون ميشا   اللبناني   رئيسالالتقى   و ل  مج،  بري رئيس  نبيه  النواب  ورئيسلس  تصر   ،  يف  حكومة 

الوطني لتحقيق الوحدة األعمال حسان دياب، وشدد هنية على ضرورة مواصلة الحراك الفلسطيني  
ترحيبه بأي دور جديد لدولة الرئيس بري والدولة اللبنانية في هذا    اً الوطنية وإنهاء االنقسام، مبدي

الرسميمو   هنية،ثم ن  كما    السياق. لبنان  الفلسطينية،    قف  للقضية  الداعم  رفض    اً مؤكد والشعبي 
البد  والوطن  والتهجير  التوطين  مشاريع  لكل  الفلسطيني  اللبنانية    يل.الشعب  الحكومة  هنية  ودعا 

 202.إلى تسهيل حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان
لتشغيل  الوقود المخصص    للمرة األولى منذ أكثر من شهر ونصف، سمحت سلطات االحتالل بإدخال  −

قطا  في  الوحيدة  الكهرباء  دولة قطر محطة  والمدعوم من  بعد مصادقة حكومة    . ع غزة،  القرار  وجاء 
 203على القرار، بعد تقدير لألوضاع األمنية، وقد اشترط مقابل ذلك استمرار الهدوء األمني.   االحتالل 

اإلعمار في قطاع    المصرية إلعادة   شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم الجهود  −
توليه    نيت، بمناسبة ي ي نفتالي ب سرائيل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اإل خالل    ، موضحاً   غزة، 

الفلسطينيين واإل   ، مهام منصبه  التوتر بين  وقال المتحدث    يين". سرائيل "ضرورة الحيلولة دون تصاعد 
المصرية  الرئاسة  باسم  ع   الرسمي  أكد  السيسي  لجم إن  مصر  "دعم  حل  لى  إلى  التوصل  جهود    يع 

 204األوسط". تحقيق سالم شامل بالشرق  ي، وصواًل ل سرائيل ين الجانبين الفلسطيني واإل عادل ودائم ب 

ال  وجمهوريون يون  ديموقراطدفع   − إلى  مريكاأل  كونجرسفي  يهدف  قانون  مشروع  إقرار  باتجاه  ي 
المشر  عبر معاقبة كل م ن يدعمها. وطر   ،محاصرة حماس مادياً  هذا اإلطار مشروع  عون في  ح 

األشخاص والوكاالت والحكومات   التمويل الدولي لحماس" لفرض عقوبات ضد  قانون بعنوان "منع  
 205الجهاد اإلسالمي.حركة التي تساعد حماس، أو مجموعات مسلحة أخرى في قطاع غزة ك
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السالح  الك  امتمن  إيران  ين  تمك، وبعدم  " إسرائيل"ي جو بايدن بالتزامه تجاه  مريكد الرئيس األتعه   −
بايدن  .النووي  ا   ،وقال  اإلفي  نظيره  مع  ريفلين  ي  سرائيلجتماع  األبيض رؤوفين  البيت  إن    ،في 
تجاه  التزام بينيت.    "إسرائيل"ه  نفتالي  الجديد  الوزراء  رئيس  مع  لالجتماع  يتطلع  وإنه  صلب، 

بايدن له مع مسؤول  ،  وأضاف  اجتماع  أول  تولي إسرائيلفي  منذ  كبير  الرئاسةي  إ  ، ه  لن  أن  يران 
 206لسلطة.تحصل على سالح نووي وهو في ا

 29/6/2021 ،الثالثاء

الخارجية اإلودش  .  ارات رسميًا، سفارتها في اإلم  إسرائيلافتتحت   − في   يائير البيد ي  سرائيل ن وزير 
الشريط في افتتاح    "قص    :ظبي سفارة بالده، وكتب في تغريدة على تويتر  العاصمة اإلماراتية أبو

تجمعه  ف  إسرائيلسفارة   بصورة  إياها  مرفقًا  أبوظبي"  الكعبي.ي  نورة  اإلماراتية  الثقافة    بوزيرة 
في السالم مع جيرانها"، موضحًا "لن نذهب إلى أي مكان. الشرق "بالده ترغب    أن  البيد وأضاف  

بذلك". لالعتراف  المنطقة  دول  كل  وندعو  لنبقى،  هنا  نحن  بيتنا،  نفسه،  األوسط  السياق    وفي 
مع البيد  اإل   اجتمع  زايد. نظيره  بن  هللا  عبد  للتعاون    وتم    ماراتي  اتفاق  توقيع  اللقاء  خالل 

لى  إلى السالم وتدعو الدول العربية قاطبة  إترنو    "إسرائيل"ن  إبيد  االقتصادي بين البلدين. وقال ال
 207السالم.مارات وااللتحاق بركب الحذو حذو دولة اإل

أن − البحرين  أنباء  وكالة  الج  البحريني  ملكال  أعلنت  خالد  عي ن  خليفة  آل  عيسى  بن  الهمة حمد 
 208بلوماسية البحرينية في الدولة العبرية.يرئيسًا للبعثة الد 

ت بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة منشأة تجارية في حي البستان ببلدة سلوان، عقب هدم −
 209. الً منز  17غالق مداخله، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم  إ محاصرته و 

للتحقيق في مالبسات مقتل نزار بنات، عن    ينيةالفلسط  ة التحقيق المشكلة من الحكومةأعلنت لجن −
إحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية المختصة، دون أن تكشف  انتهاء أعمالها، موصية ب

 210عن تفاصيل حول االستخالصات التي توصلت إليها. 

ح − لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  هنيقال  إسماعيل  فعاليات    ،ةماس  مع  لقائه  فلسطينية  في 
 وأضاف  ى حماية نفسها.ي لم تعد قادرة علسرائيلعاصمة اللبنانية بيروت، إن دولة االحتالل اإلبال

أو نقل المعركة    ،معارك طويلة  : "ندرك في ذلك أن واقع العدو اليوم، ال يسمح له بشن  هنية قائالً 
أن    إلى أرضه". هنية على  الوشدد  يسلم  ما حصلت عليه  لن  القدس،  مقاومة في معركة سيف 

وأن تضع قضي  لالحتالل في ملف اإلعمار،  ولن  بمكاسبها،  ة اإلعمار على  المقاومة ستتمسك 
 211الطاولة، وسيتم إعمار ما دمره االحتالل".

 30/6/2021 ،األربعاء

الخارجية  − وزير  البيد   اإلسرائيلي   قال  القنص   ، يائير  افتتاح  مراسم  اإل خالل  دبي   ية سرائيل لية  في 
يرمز إلى   ، وإنما مركز للحوار وللتعاون   ، نه اليوم هو ليس قنصلية فقط تدشي   ما يتم  "إن    ، إلمارات ا ب 
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مع ق  التفكير  على  مع اً درتنا  للتطور  مع   اً ،  العالم  ولتغيير  المجاالت،  كافة  أن   البيد   وأكد   ." اً في 
 2021تموز/ يوليو  إلى أن شهر    إلمارات، مشيراً ستوقع العديد من االتفاقيات الثنائية مع ا   " إسرائيل " 

 212." إسرائيل " إبرام اتفاقيات متبادلة بين البلدين في  سيشهد  
اإل − الوفد  التفاق  ائيلسر أفشل  التوصل  لمحاولة  مصر  رعتها  التي  المحادثات  من  جديدة  جولة  ي 

ريشت  ة قناذكرت و  .مع حركة حماس مبدئي بشأن الخطوط العريضة للتوصل لصفقة تبادل أسرى 
 Yaron يارون بلوممنسق شؤون األسرى والمفقودين  ي الذي يرأسهسرائيلرية، أن الوفد اإلالعب  كان 

Bloom  القاهرة أبيب   عاد من  تل  وفد حماس  ،إلى  أبلغ  المصري   ،بعدما  الوسيط  لن    ،عبر  أنه 
 213يين.سرائيل قضية األسرى والمفقودين اإل يكون هناك تهدئة طويلة األمد بغزة بدون حل  

الشال − محمد  الفلسطيني  ،لدةقال  العدل  لجو   ،وزير  والمعارض  رئيس  الناشط  وفاة  في  التحقيق  نة 
بنات  لعنف    ،نزار  تعرض  األخير  مضيفاً إن  غير طبيعية،  ووفاته  حالة    جسدي،  حصل  ما  أن 

من جانب القيادة والسلطة، فيما رفضت أسرة بنات النتائج التي توصلت إليها  وليست نهجاً  ،فردية
 214التحقيق.  لجنة

لقاء شعبي أقيم في العاصمة   ،عيل هنيةرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماقال   − خالل 
ماليين الجئ فلسطيني إلى مدنهم وقراهم األصلية في فلسطين حق    7  "عودةإن    ،اللبنانية بيروت 

سنحافظ  مهما كلفنا الثمن، وسنحمي ثوابت شعبنا الفلسطيني، و   ،شرعي لن نتخلى أو نتراجع عنه
حت التحرير".عليها  معركة  هنيةوأكد    ى  الداخل سيف    أن  في  الفلسطيني  الشعب  وحدت  القدس 

المقاومة على، مشوالخارج حول خيار  نعطيه ألحد بسيف    أن  ددًا  لن  القدس  أخذناه بسيف  "ما 
 215ي".سرائيل عن أنف االحتالل اإل   اً اإلعمار، وسنعيد إعمار غزة رغم

اإلماراقال   − الخارجية  عبد وزير  بن    تي  نهيان،  هللا  آل  أجراهزايد  خاصة  مقابلة  الصحفي  في  ا 
بينت    -ه "معجب بكون حكومة البيد  إن  العبري،  ، لموقع واالBarak Ravidاإلسرائيلي باراك رافيد  

متحمسة تجاه العالقات بين تل أبيب وأبو ظبي"، وأن "التحدي المقبل في إطار مسار التطبيع هو  
 216اللعبة". إدخال الفلسطينيين إلى

  )وام(،   مارات نباء اإل أ خالل مقابلة صحفية مع وكالة    ، د البي   يائير   اإلسرائيلي   وزير الخارجية كشف   −
  مليون دوالر   675من   أكثر مارات بلغ واإل   " إسرائيل " حجم التجارة بين  أن  ،  لإلمارات ه على هامش زيارت 

توقيع   منذ  مرت  التي  العشرة  األشهر  إبراهيم"خالل  التجارة  ن  ألى  إ  مشيراً   بينهما،"  اتفاق  حجم 
 217الل السنوات المقبلة.مرشح للتضاعف مرات عدة خ

ية، أن معظم مرتكبي  سرائيل مصادر في الشرطة اإل، نقاًل عن  العامة اإلسرائيلية  12القناة  كشفت   −
ي، والعمالء السابقين سرائيلالجرائم في المجتمع العربي هم من المتعاونين مع جهاز الشاباك اإل

 218حصانة. ل، ويتمتعون باللالحتال
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