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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 مايو /أيار

 1/5/2022 ،األحد

اإل − الوزراء  رئيس  علمًا  سرائيل أكد  أحيط  أنه  مكتبه،  عن  صدر  لبيان  وفقًا  بينيت،  نفتالي  ي 
غزة  بتصريحات   في  حماس  حركة  من    يحيىرئيس  بالخروج  عباس  لمنصور  ودعوته  السنوار 

ح بغية  اإل  ل  االئتالف  الحالية.سرائيل الحكومة  بات بينيت قال  و   ية  المرحلة  هذه  في  أنه  "أعتقد   :
واضحًا تمامًا أن حماس ليست معجبة بهذه الحكومة، وربما أصبحوا يشتاقون لحقائب الدوالرات، 
المعيشية  الظروف  تحسين  سبيل  في  جميعًا  لنا  المشترك  العمل  خيار  لهم  يروق  ال  ربما  أو 

العرب". بالمواطنين  نققائالً   وأضاف  الخاصة  "إنها  األقنعة  :  تسقط  حيث  األهمية  غاية  في  طة 
ر  عب  وتصبح مآرب كل جهة واضحة بالنسبة للجميع. إن حقيقة رغبة حماس في إسقاط حكومتنا ت  

 1عن كل شيء، وفي هذه الجزئية أيضًا ال يجوز السماح للسنوار باالنتصار".
لمدن الفلسطينية المحتلة  إجراء تدريب يحاكي مواجهات واسعة النطاق في ا   ه وجيش قررت شرطة االحتالل   −

  ، حين انخرط فلسطينيو 2021، المسماة "المدن المختلطة"، خشية تكرار أحداث أيار/ مايو  1948 سنة 
 2بهذه األحداث، ما شكل مفاجأة ثقيلة العيار لالحتالل، ومختلف أجهزته األمنية والعسكرية.  1948

ا − رئيس  عباستلقى  محمود  الفلسطينية  بح  لسلطة  تهنئة  من  اتصال  الفطر،  عيد  الرئيس  لول 
الفلسطينية  .هيرتزوج إسحق    اإلسرائيلي  السلطة  بيان    ،وأفاد مكتب رئيس  ، أن "رئيس دولة  لهفي 

 3السالم واالستقرار في المنطقة".  االحتالل، تمنى أن يعم  
  ،إن حزبه ارتكب خطأ التطبيع  عبد اإلله بنكيران   المغربي   قال األمين العام لحزب العدالة والتنمية −

  " إسرائيل"تطبيع العالقات مع  ع الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني  ي وقتفي إشارة إلى  
أكد بنكيران أن مواقف حزب  و   نذاك.آلحزب العدالة والتنمية    ، وكان العثماني أميناً 2020في سنة  

 4نها". العدالة والتنمية يجب أن تبقى مشرفة، وعندما "نرتكب أخطاء نعترف بها ونتراجع ع 

 2/5/2022 ،اإلثنين

كتائب   − مجاهديها    القسامأعلنت  من  اثنان  نفذها  التي  سلفيت  عملية  عن  الكاملة  في  مسؤوليتها 
وقالت "القسام"، في بيان رسمي: إن العملية جاءت    ة أرئيل قرب سلفيت.مستعمر في    29/4/2022

المبارك األقصى  المسجد  على  الغاشم  الهمجي  االحتالل  عدوان  على  في    ردًا  المصلين  وعلى 
 5ساحاته في عنجهيٍة وصلٍف لم يحسب العدو عواقبه بعد.

فيما حضر نيابة عنه    ،عن أداء صالة عيد الفطرمحمود عباس    الفلسطينيةب رئيس السلطة  تغي   −
 6ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات. من الزهور على وضع إكليالً و حكومة محمد اشتية، الرئيس 
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عبر الحدود ،  وصفتها بـ"الضخمة"  ، إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة   ية سرائيل قالت الشرطة اإل  −
بيت لحم  مع األردن، واعتقلت شخصين   محاولة تهريب لالشتباه في ضلوعهما في  من سكان 

 7.( ألف دوالر   149.35)نحو  ألف شيكل    500قيمتها نحو    ،مسدساً   20
بين    المصرية  Air Cairo  كايرو  إيرأطلقت شركة   − مباشرة  الشيخ  رحالت  أبيب ومدينة شرم  تل 

  ، Yoel Razvozov  ي يوئيل رازفوزوفسرائيلوزير السياحة اإل  وقال  السياحية على البحر األحمر.
ن "اتفاقية السالم التاريخية مع  إ  ،طالق المسار الجديد إلوريون  جفي حفل خاص في مطار بن  

األردن  ،مصر االتفاقية مع  الخل  ،وبعدها  دول  إبراهيم مع  تعاون سياحي  واتفاقيات  إلى  أدت  يج 
 8يربط الجسور بين البلدين".

 3/5/2022 ،الثالثاء

من    "إسرائيل"معارك    لقتلى  74ـ  في أبو ظبي إلى االحتفال بالذكرى ال  يةسرائيلاإلبادرت السفارة   −
 9. ظبي  رحاب إمارة أبو الجنود. وتقام هذه األمسية ألول مرة في دولة عربية في 

النازيين الجدد في أوكرانيا  "إسرائيل"ي سيرغي الفروف  اتهم وزير الخارجية الروس − وقالت   .بدعم 
متعارضة  "  بيد يائير ال ي  سرائيل، إن تصريحات وزير الخارجية اإل لها  في بيان   ،الخارجية الروسية

ية الحالية لنظام النازيين الجدد في  سرائيل تفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة اإل "و  ،"مع التاريخ
الروسية    وأكدت   ."كييف أصل    مجدداً الخارجية  من  زيلينسكي  كون  بأن  الفروف  نظر  وجهة 

مناهضة السامية  "بيان:  الوقالت في    يهودي، ال يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا.
 10."في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف، بل على العكس يجري تغذيتها )في أوكرانيا(

األمريك اقالت   − المتحدة  لسفيرة  األمم  لدى  تول  -توماس   لينداية  بمناسبة  الرئاسة  غرينفيلد،  بالدها  ي 
يين  سرائيل فلسطينيين واإلل: "واشنطن تؤمن أن ا2022مايو    /الدورية لمجلس األمن الدولي في أيار

األرض   ى.. لكننا ندرك أن الوضع عل.يستحقون بشكل متساو العيش في كرامة وحرية ورفاهية
 11الدولتين". ستئناف مفاوضات تفضي إلى تحقيق حل  ال  ليس مناسباً 

 4/5/2022 ،األربعاء

، في كلمة له في حفل ما يسمى بـ"مراسم ذكرى ضحايا  رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت قال   −
ه فقط ضربات لمن  نها لن توج  إالهجمات"، إن حكومته ستتعامل مع "العنف واإلرهاب" بكل قوة، و 

: "لقد قائالً   وأضاف  من يرسلهم ويقف خلفهم.  ضد    اً ن بشكل مباشر، وإنما أيضيي سرائيليهاجم اإل
اإلرهابيون، وكل من يقف خلفهم سنضربه حتى ولو كان عصر الحصانة التي كان يتمتع به    ىول  

كيلو متر عن حدودنا". ألف  والمفقودين    ، في كلمته،بينيت وتطرق    يبعد  في    خصوصاً لألسرى 
 12لى إعادتهم. بالعمل ع اً غزة، متعهد 
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إحصائيات   − واليهود    يةإسرائيل أظهرت  الفلسطينيين  عدد  أن  الماضيين  العامين  في  في  أجريت 
التاريخ والبحر  ية،فلسطين  النهر  تقريباً   ،بين  الفلسطينيين.متساو  لصالح  ضئيلة  أغلبية  مع   ،  

جلت "نقطة التحول" هذه خالل   ي هذه  نت اإلحصائيات أن عدد السكان ف، حيث بي  2020  سنة وس 
 13.نسمة، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتسمليون   14المنطقة أكثر بقليل من 

اإليرانية    أنباءوكالة  أفادت   − بأنه   ، Iranian Students’ News Agency (ISNA)  ( إسنا ) الطلبة 
، في وقت الحق من " إسرائيل " من المقرر إعدام أكاديمي سويدي إيراني مدان بالتجسس لحساب  

، وهو طبيب وباحث في Ahmad Reza Jalali  أحمد رضا جالليى  كم علوح    .2022مايو    / أيار 
، بعد إدانته بنقل معلومات عن عالمين 2017  سنة طب الكوارث مقيم في ستوكهولم، باإلعدام  

 14ي أدت إلى اغتيالهما.سرائيل اإلالموساد    جهاز نوويين إيرانيين إلى  

باسم   − المتحدثة  الروسية ماريا زاخ وزارة  قالت  إلذاعة سبوتنيك:    Maria Zakharova  اروفا الخارجية 
في سماعه على األرجح لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا   يون سرائيل اإل سأقول شيئًا ال يرغب السياسيون  " 

 15. التي تصفها موسكو بـ"النازية"   ، " يون جنبًا إلى جنب مع مقاتلي آزوف سرائيل يقف المرتزقة اإل 
 5/5/2022 ،الخميس

ثالثة  ق   − بجروح   ، يين إسرائيل تل  آخرون  خمسة  في    ، وأصيب  وقعت،  وسكين  بفأس  طعن  عملية  في 
من عمليات الطعن وإطالق النار إلى  ؛ مما يرتفع عدد القتلى اإلسرائيليين  قرب تل أبيب   إلعاد مدينة  

سواء في    ، األسابيع األخيرة خالل آخرين،  إسرائيلياً  31أكثر من   عدد المصابين إلى على األقل، و   17
ية إن  الهجوم وقع على ما  سرائيل قالت الشرطة اإل و   . 1948المحتلة أو داخل أراضي  الضفة الغربية  

متفرقة من   أماكن  إعالم  إلعاد مدينة  يبدو في  وسائل  لكن   الهجوم،  الشرطة مالبسات  ، ولم توضح 
  ية تشتبه بوجود منف ذين اثنين، أحدهما يحمل فأسًا، واآلخر فأساً سرائيل ية قالت إن الشرطة اإل إسرائيل 

 16ية في منطقة المركز إن االفتراض هو أن المنف ذين فلسطينيان. سرائيل وذكر قائد الشرطة اإل   وسكينًا. 
  ة با صإو   ،ثالثة إسرائيليين، بعد مقتل  Mickey Levy  رئيس الكنيست اإلسرائيلي ميكي ليفيشدد   −

انقلبت إلى يوم فظيع    في عملية إلعاد، على أن  خمسة آخرون بجروح وحزين  "فرحة االستقالل 
البالد".   هذه  العيش في  ثمن  يعكس  بن غفير على  و وهذا  إيتمار  الكنيست  عضو  طائرات  "قال 

لشن   دعا  الذي  السنوار  يحيى  منزل  على  صواريخ  إلقاء  اآلن  الجو  بالسالح    سالح  هجمات 
ل عضو الكنيست  ابها القضاء على اإلرهاب". وق  والفؤوس، واغتياله، هذه هي الطريقة التي يتم  

 17. "بألم قلب شديد   ،يوم فخرنا  ،خسارة كبيرة أن ينتهي يوم استقاللنا" : Nir Orbach رباخنير أو 

أن قتل    ، مؤكداً يينإسرائيلمحمود عباس، عن إدانته لمقتل مدنيين    الفلسطينيةر رئيس السلطة  عب   −
لذي  يين ال يؤدي إال إلى المزيد من تدهور األوضاع في الوقت اسرائيلالمدنيين الفلسطينيين واإل

 18. ى تحقيق االستقرار ومنع التصعيد إل اً نسعى فيه جميع 
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المكتب   − رئيس  أن    السياسيأكد  هنية  إسماعيل  حماس  صامت"لحركة  يقف  ولن  لم  كلما    اً شعبنا 
  ددوش  ."تواصل االستهداف لمقدساتنا وأقصانا واالستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية واإلسالمية

قيقي، ال يخضع ألي مساومات، وال يقبل القسمة على اثنين،  أحمر ح لى أن األقصى خط  عهنية  
هدفنا الراهن هو إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى من قبل االحتالل  أن "  اً وضحم

ذلك على  قادر  الفلسطيني  وشعبنا  أخرى،  اإلسرائيلي،  جهة  من  العدو    تهديدات " أن  هنية  أكد  ". 
أن    اً دفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا، مبينباغتيال القادة لن تثنينا عن ال

 19."شعبنا مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافنا كاملة

قال مراسل الجزيرة إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد األقصى منذ الصباح الباكر   −
الـ  "إسرائيل "بالتزامن مع احتفال   "يوم االستقالل"  المسجد األقصى  و ،  74  بما تسميه  قال خطيب 
إن المرابطين في األقصى أفشلوا مخطط المستوطنين    ،في حديث للجزيرة  ،الشيخ عكرمة صبري 

الم إلى  اإلسرائيلية  األعالم  التواصل    . سجد إلدخال  منصات  على  فيديو  مقاطع  وأظهرت 
 20. االجتماعي جنود االحتالل وهم يعتدون على فلسطينيات في محيط المسجد األقصى

أن سلطات االحتالل صعدت تصعيدًا    ،في تقريره الشهري   ،أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى  −
التنكيل واالعتقال بحق    2022خطيرًا خالل نيسان/ أبريل   الفلسطينيين؛ حيث رصد   من حمالت 

 21سيدة. 14طفاًل، و  92حالة اعتقال منهم  ألف المركز ما يزيد على

سكنيًا في  تجمعًا    12في القدس المحتلة التماسًا مقدمًا من أهالي  ة المحكمة العليا اإلسرائيلي رفضت   −
الخليل جنوب  يطا  ضد  مسافر  هدمها    ،  يعني  ما  نار"،  "إطالق  مناطق  إعالنها  االحتالل  قرار 

 .  22وتهجير ما يقارب أربعة آالف فلسطيني 

  ن وليس تهجيرهم".إن "على إسرائيل كقوة احتالل حماية السكان الفلسطينيي  األوروبيقال االتحاد   −
االتحاد  العليا   ،وأضاف  المحكمة  رفض  على  تعقيبًا  القدس،  في  مكتبه  عن  صدر  تصريح  في 

قرار   في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد    سكنياً   تجمعاً   12اإلسرائيلية االلتماس المقدم من أهالي  
ل والترحيل الفردي إعالنها مناطق "إطالق نار"، أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر النق  االحتالل

 23والجماعي لألشخاص المحميين من األراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع".
الكونجرس − في  أعضاء  ثمانية  إلى    األمريكي  بعث  رسالة  والجمهوري  الديموقراطي  الحزبين  من 

ضد   الهجمات  تصاعد  بشأن  العميق"  "قلقهم  عن  فيها  يعبرون  بلينكن،  أنتوني  الخارجية    وزير 
وتنص الرسالة على أن "تصرفات الجماعات المتطرفة القادرة على    ع المسيحي في القدس.المجتم

القدس في  المسيحي  للمجتمع  الدينية  الحرية  مباشر  بشكل  تهدد  العقاب،  من  ض  وتقو    ،اإلفالت 
 24التاريخ الثري للتعاون بين األديان داخل المدينة". 

بفصل عدد من قيادات    مود عباس، قراراً مح  فتح الفلسطينية، رئيس حركة    السلطة أصدر رئيس   −
الرسمية. قوائمها  خارج  قوائم  في  األخيرة  المحلية  باالنتخابات  مشاركتهم  خلفية  على   الحركة، 
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القائمة   الخليل   40وذكرت  بلدية  رئيس  أبرزها:  المحتلة،  الغربية  بالضفة  أقاليم  عدة  في  اسمًا 
النبي   ووجدي أحمد ملحم، وإياد عبد  تيسير أبو سنينة، وحمد حسن مطر، ونائل محمد حطاب، 

 25أبو زياد، وخالد حسن فقوسة. 
إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين اعتذر عما ورد في   ي نفتالي بينيت سرائيل قال رئيس الوزراء اإل −

من أصول   Hitlerوالتي زعم فيها أن الزعيم النازي هتلر  ،وزير خارجيته سيرغي الفروف تعليقات 
بين   يهودية. بوتين  ،يت وأضاف  مع  اتصال  توضيح    ،بعد  على  بوتين  وشكر  االعتذار  قبل  أنه 

 26السوفياتي في دحر النازية.  Red Army على الدور الحاسم للجيش األحمر اً كد ، مؤ موقفه
جنوب   − برلمان  في  النائب  مانديالإكتب  زويليفليل  نيلسون    ، Zwelivelile Mandela  فريقيا  حفيد 

عالقات مع    يجاد األسلحة والبرامج التجسسية وتكنولوجيا الزراعة إلتستخدم    "إسرائيل"أن    ،مانديال
في مقال له بموقع ،  مانديالوأوضح    فريقيا للحصول على نفوذ لها في القارة.إاألنظمة القمعية ب

أول مؤتمر    ،الفرنسي  Orient XXI  21أوريان   فلسطين في  إأنه شارك في  للتضامن مع  فريقي 
فريقية،  إ دولة    21صمة السنغال، والذي شارك فيه مناضلون من  في دكار عا   2022مارس    /آذار

 27ي. سرائيل الفصل العنصري اإل   لبناء حركة على مستوى القارة لدعم نضال التحرير الفلسطيني ضد  
 6/5/2022 ،الجمعة

أبو مرزوق   − موسى  الخارج  في  حركة حماس  رئيس  نائب  بحث قال  في موسكو  حركته  وفد  إن 
في    ،ووصف أبو مرزوق   ة في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة. يسرائيلاالعتداءات اإل
نشرها   يومين  علىتغريدة  استمرت  روسيا  إلى  حماس  من  قيادي  لوفد  زيارة  ختام  في    ، تويتر، 

بـ الثنائي مع األصدقاء الروس"،  الزيارة  تأتي في إطار "تعميق التشاور والتنسيق  "المثمرة"، وأنها 
 28ي في القرار الدولي".مريكتأكيد المشترك على رفض التفر د األ"ال مضيفًا أنه تم  

مشتبه بهم    500، واعتقل أكثر من  "اً إرهابي"  اً هجوم  66إحباط    أنه تم    ي إسرائيلكشف مصدر أمني   −
العبرية، فإن   كان ريشت قناة  وبحسب    .الحالية التي بدأت منذ نحو شهر ونصف  الموجة منذ بداية  

في    اً يإسرائيل  19 فيقتلوا  السبع  بئر  عملية  منذ  الفترة  هذه  خالل  وقعت  التي    الهجمات 
 29. شرق تل أبيب  ، وحتى عملية إلعاد 22/3/2022

ال أوسلو وال  "أن    ممية والمسيحية األب مانويل مسل  قال عضو هيئة الدفاع عن المقدسات اإلسال −
لُّنا وتنير لُّنا على طريق القدس؛ وحدها بندقية المقاوم َتد  في    ،ملنا الطريق". وأكد مسل    التطبيع َيد 

القدس تراب  أن  صحفي،  المسيح  ، والقيامة  ،واألقصى  ،تصريح  ال    ،ومهد  اإلبراهيمي  والمسجد 
المقاوم. بندقية  من  المنطلق  الرصاص  ك ْحل  إال  مسل   يَطه رها  األب  جميع  وأشار  أن  إلى  م 

 30وإن َفِنَيْت فنينا.  الفلسطينيين مشروع شهادة ومقاومة من أجل القدس، إن َبِقَيْت بقينا،
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من خطر تصاعد دوامة العنف   هيثم أبو الفول   األردنية   الخارجية حذ ر الناطق الرسمي باسم وزارة   −
عملية حول  و   ، وتنذر بما هو أسوأ." إسرائيل و "المدنيين في فلسطين    الم دانة التي باتت تتصاعد ضد  

في تصريٍح لوكالة األنباء   ، ل أبو الفول، قا2022/ 5/ 5في  يين بالقرب من تل أبيب،  إسرائيل قتل ثالثة  
 31المدنيين.  إن األردن ي دين هذه العملية كما ي دين كل أعمال العنف ضد  ،  األردنية )بترا( 

ي يائير  سرائيل بنظيره اإل   هاتفياً   عبد هللا بن زايد آل نهيان اتصاالً اإلماراتي  أجرى وزير الخارجية   −
"شدة الهجوم اإلرهابي  بـبن زايد  ودان    ".إسرائيلى "قيام  عل  عاماً   74وهنأه بما يسمى مرور    ،بيد ال

خالص التعازي وصادق المواساة إلى  ـ"ب  ، متقدماً "إسرائيلع الذي وقع في مدينة إلعاد وسط  المرو  
 32تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين". " عن   عرباً ، وم  "سر الضحاياأ  
إن  ،  في إيجاز هاتفي  Jalina Porter  الينا بورترية جمريكنائبة المتحدث باسم الخارجية األ  قالت  −

ات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة  عمر عارض بشدة توسيع المستتية  مريكاإلدارة األ
أن الخطط اإلسرائيلية لتوسيع مستعمراتها في الضفة    ةكد ، مؤ يسرائيلالفلسطيني واإل  ،بين الطرفين

 33دولتين" الفلسطينية واإلسرائيلية.ال الغربية "يضر بشدة بإمكانية حل  
 7/5/2022 ،السبت

الأكد   − تدار في غرف   بني جانتساإلسرائيلي    دفاعوزير  العملياتية والعسكرية  القرارات  أن جميع 
موضحاً  أمنية،  اعتبارات  هو  يحكمها  وما  العام،  للنقاش  مطروحة  وليست  قضية    مغلقة،  أن 

،  سياسياً   السنوار ليست ملفاً اس في قطاع غزة يحيى  رئيس حركة حمية الغتيال  سرائيلالدعوات اإل
 34ويجب مناقشتها أو طرحها في مكانها الصحيح.

ي بلدة سيلة الحارثية غرب محافظة جنين، وفجرت منزل األسير  سرائيل اقتحمت قوات االحتالل اإل −
باقتحام أكثر من    عمر جرادات. ع  دورية عسكرية وطائرات استطال  100وأفادت مراسلة الجزيرة 

الهدم. لتنفيذ عملية  فلسطينيين، كما    البلدة  نار من شبان  القوة إلطالق  تعرض  المراسلة  وأكدت 
 35فلسطينيين برصاص جنود االحتالل. 3تخللت عملية االقتحام مواجهات أسفرت عن إصابة 

على ذمة    معتقالً   أمنياً   اً عنصر   14قدس برس، عن قضاء  وكالة  كشفت مصادر أمنية فلسطينية ل −
قتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، إجازة عيد الفطر برفقة عائالتهم في "فلل" خاصة تابعة  قضية  

وأشارت المصادر   لجهاز األمن الوقائي الفلسطيني، في مدينة أريحا، تحت حراسة أمنية مشددة.
 ه متفق عليه، لكنه غير معلن إلنهاء المحاكمة بادعاء عدم كفاية األدلة، وإغالقإلى "وجود توج  

 36ملف مقتل الناشط نزار بنات بالكامل". 

ونروا األ إن األردن ينظر لوكالة    رفيق خرفان في األردن  ة الشؤون الفلسطينية  قال المدير العام لدائر  −
بل كرمز وشاهد على قضية الالجئين الفلسطينيين،    ، ليس فقط كمقدم خدمات لالجئين الفلسطينيين 

وهو   ، لالجئين الفلسطينيين في األردن ما يقارب مليار دوالر على ا   إلى أن األردن ينفق سنوياً   مشيراً 
 37ونروا على الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة.األ أكثر مما تنفقه  
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جورنال  − ستريت  وول  صحيفة  كوشنر  أن  عن    كشفت  الرئيس  Jared Kushnerجاريد  مستشار   ،
وصهره  األسبق  األمريكي ترامب  مال،  دونالد  الستثمار  أمواليخطط  من  الدوالرات  المملكة    يين 

مليارات   3، أن كوشنر سيستثمر  لها  في تقرير  ،وذكرت الصحيفة  ."إسرائيل"في   السعودية  العربية
ية ناشئة، وذلك حسب أشخاص على معرفة بخطة االستثمار،  إسرائيل دوالر في شركات تكنولوجيا  

التاريخين. العدوين  بين  العالقات  لدفء  إشارة  كوشنر    في  شركة  بار "واستطاعت  ز  تنر أفينتي 
Affinity Partners "    السيادي   3جمع الصندوق  من  دوالر  ملياري  فيها  بما  دوالر  مليارات 

 38يتين الستثمار األموال.إسرائيل السعودي، واختارت شركتين  
 8/5/2022 ،األحد

− ( هللا  عطا  طالب  محمد  معتصم  اقتحام    17استشهد  حاول  أن  بعد  مستوطن  برصاص  عامًا(، 
على مستعمر  المقامة  تقوع  لحم  ة  بيت  شرقي  جنوب  المواطنين  طعنو   ،أراضي  عملية  .  تنفيذ 

)و  مرزوق  نظير  العامود   19استشهد  باب  في  برصاص عامًا(،  االحتالل  ،  بعد شرطة  طعن   ، 
وهو من سكان    ،عامًا(  27استشهد محمود سامي خليل عرام )و   ه بجروح طفيفة.تصاب إشرطي و 

39ن قبل جنود االحتالل، قرب طولكرم.خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد تعرضه إلطالق النار م
 

اعتقلت   أعلن − اإلسرائيلية  األمن  قوات  أن  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  باسم  المتحدث 
اللذَ الفلسطينيَ  بْين  يشتبه  الجزيرة في   .5/5/2022في    ،إلعاد تنفيذهما عملية  ين  وقال مدير مكتب 

م من إلعاد قرب منطقة نحشونيم، وقد   500بعد    القدس وليد العمري إن الفلسطينيْين اعتقال على
الشرطة  بيان  لقوات االحتالل حسب  ي ظهرا أي مقاومة  إنهاك وجوع، ولم  عثر عليهما في حالة 

ن حكومته اآلن في بداية  إي عملية إلعاد وحده ال يكفي، و إن اعتقال منفذَ   بينيت قال  و   اإلسرائيلية.
بـ"الحرب على اإل األمن    النظر  اً فت، الرهاب"مرحلة جديدة من ما وصفه  لمجلس  أوعز  أنه  إلى 

القومي واألطراف المعنية بتقديم خطة منظمة من أجل إنشاء "حرس وطني مدني" بحلول نهاية  
 40"إن المهمة األولى للحكومة اإلسرائيلية هي إعادة األمن الشخصي للمواطنين".والشهر، 

لقرارات بشأن جبل الهيكل )المسجد األقصى( والقدس  ية نفتالي بينيت إن "ا سرائيل رئيس الحكومة اإل قال  −
بناء  ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أ   إسرائيل أن "   ية"، زاعماً سرائيل الحكومة اإل   ستتخذها 

أنه "ال يوجد ولن يكون أي اعتبار سياسي بما يتعلق    على   بينيت   شدد كافة الديانات في القدس". و 
ية، التي تخضع  سرائيل أي قرار بالنسبة لجبل الهيكل ستتخذه الحكومة اإل بمحاربة اإلرهاب. وبالطبع،  

تدخل   أي  تأكيد  بكل  ونحن نرفض  بالحسبان.  اعتبارات أخرى  أي  أخذ  دون  لسيادتها، من  المدينة 
 41". إسرائيل دولة    -ية. والقدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة فقط سرائيل أجنبي بقرارات الحكومة اإل 

 League ofنبيل أبو ردينة إن قرار عصبة األمم    السلطة الفلسطينية   مي باسم رئاسة قال الناطق الرس  −

Nations   حسب لجنة شو   1930  سنة ل  Shaw Committee    ينص على أن ملكية المسجد األقصى

https://arabicpost.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2022/04/11/%d9%83%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-2/
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وحدهم.  للمسلمين  تعود  له  المقابلة  والساحة  البراق  وحائط  ردينة   وشدد   المبارك  على    رداً   ، أبو 
القدس بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية  شرقي أن  ، ي نفتالي بينيت سرائيل ومة اإل تصريحات رئيس الحك 

الدولية  الشرعية  قرارات  حسب  فلسطين  لدولة  األبدية  العاصمة  أي و   ، هي  ية  إسرائيل محاوالت    أن 
 42هي محاوالت فاشلة. القدس    شرقي إلضفاء شرعية على احتاللها ألراضي دولة فلسطين، بما فيها  

المكت − عضو  تصريحات أكد  قاطع  بشكل  الحركة  الر شق رفض  عز ت  لحركة حماس  السياسي  ب 
ت، والتي زعم فيها أنَّ الكيان الصهيوني هو صاحب "السيادة" يرئيس حكومة االحتالل نفتالي بين

يًا صارخًا على  على أن "الرشق    أكد و   على القدس والمسجد األقصى المبارك. تلك التصريحات تعد 
واستهتارًا بكل  األعراف   ،وعلى الرعاية األردنية الهاشمية للمسجد األقصى  حقوق شعبنا المقد سة،

  43. "والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحر كًا عاجاًل إلدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة

أحزاب    عقد  − ا  المعارضةرؤساء  نتنياهو،  بنيامين  بقيادة  خطة جتماعاً اليهودية،  فيه  وضعوا   ،
نيت. وبحسب مصدر، شارك في االجتماع، فقد اتفق المجتمعون على  يب نفتالي  ومة  إلسقاط حك

لها شرعية جماهيرية، وغدت حكومة  "أن   تعد  ولم  الكنيست،  األغلبية في  الحكومة خسرت  هذه 
انشقاقات إضافية في  و .  "غير شرعية إحداث  العمل على  إلى  المعارضة  نتنياهو رفاقه في  دعا 

 44. أحزاب االئتالف الحكومي
إن االقتصاد الفلسطيني   ،له في تقرير ،International Monetary Fund  قال صندوق النقد الدولي −

في التقرير: "ارتفع  الصندوق،  وقال    يعاني من أزمة مالية، وإن التوقعات االقتصادية صعبة جدًا.
إلى    2019  من إجمالي الناتج المحلي في العام  %34.5ين العام )بما في ذلك المتأخرات( من  الد  

العام    49.3% في  المحلي  الناتج  إجمالي  "ظل  التقرير  وقال  ".2021من  مرتفعًا    :  البطالة  معدل 
الفقر، وعانت غزة بشكل غير متناسب. ففي نهاية العام   بلغ معدل البطالة  2021بعناد وتفاقم   ،

وتحس  24% إلى  ،  ظل  13ن  لكنه  الغربية،  الضفة  في  بنسب  مرتفعاً   %  غزة،  في  ،  %45ة  للغاية 
 45من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر".  %60يقدر البنك الدولي أن ما يقرب من و 
تايمز نقلت   − أنشيل    البريطانية   صحيفة  القدس  في  مراسلها  لسان  ، Anshel Pfeffer  يفر ف على 

الصحيفة    ت وقال   العمليات العسكرية.   استمرت ية باغتيال قادة حماس في الخارج لو  إسرائيل تحذيرات  
تحض    " ائيل إسر " إن   أنها  وأوروبا  بالمنطقة  حلفاءها  في أعلمت  حماس  قادة  لقتل  اغتياالت  فرق  ر 

ت أن حماس تلق    الصحيفة   الماضيين. وأضافت   ين للعمليات التي نفذت خالل الشهر   الخارج، انتقاماً 
 46تحذيرات بشأن االغتياالت لقادتها من األجهزة االستخباراتية في الشرق األوسط وأوروبا. 

 9/5/2022 ،ناإلثني

ية الحالية، التي يترأسها نفتالي بينيت، وذلك في  سرائيلأ سِقط مقترح حجب الثقة عن الحكومة اإل −
وسقط مقترحا حجب    جلسة هي األولى للكنيست بدورتها الصيفية، بعد عطلة استمرت لشهرين. 
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الحكومة،   عن  و واللذَ الثقة  الليكود  حزبا  قد مهما  بأغلبية  ْين  ضد  ص  نائباً   61شاس،  مقترح    وتوا 
مقابل   المشتركة،  القائمة  أعضاء  فيهم  بمن  مقترح  و لصالحه.    صوتاً   52الليكود،  شاس  سقط 

 47.عضواً  52مقابل  56بأغلبية 
ية غير القانونية  سرائيلشكري بشارة إن الخصومات واالقتطاعات اإل   الفلسطيني   قال وزير المالية −

تمثَ  المقاصة،  أموال  للحك من  السنوي  العجز  ثلث  التراكمي  ل  المبلغ  تجاوز  وقت  في  ومة، 
خالل عرض تقرير    قائاًل،  وتابع بشارة  مليون دوالر.  500حتى اليوم    2019  سنةللخصومات منذ  

البلجيكية،   العاصمة  في  المنعقد  المانحين  مؤتمر  في  المشاركة  والدول  المانحين  أمام  مالي 
اإل الجانب  مماطلة  إن  الفسرائيل بروكسل،  الحقوق  تسوية  في  إلى   هاواسترداد   لسطينيةي  سيؤدي 

بالتزاماتها بشكل كامل، وسط  الفلسطينية، واإليفاء  للسلطة  العام  المالي  التوازن  إحداث خلل في 
 48للمساعدات الدولية. تراجع حاد  

دعا البنك الدولي المانحين األجانب إلى "منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية"، وذلك في تقرير  −
ا تزال هشة  م الدول المانحة في بروكسل، قال فيه إن "األوضاع المالية للسلطة    نشره عشية اجتماع 

بلغ عجز    2021  سنة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات". ورصد التقرير أنه في  
الفلسطينية   السلطة   1.26السلطة  تاريخي" في دعم ميزانية  "انخفاض  مليار دوالر أمريكي، بسبب 

اإل و   ، الفلسطينية  االتحاد  ا سه انعدام  من  المدفوعات  في  و"التأخير"  الخليج  دول  بعض  من  مات 
األوروبي، ما اضط ر السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر 

الموظفين،   المنح   المعلمين.   خصوصاً و بين  إجمالي  بلغ  الفلسطينية،  المالية  بيانات وزارة  وبحسب 
مليون دوالر، بأدنى    317نحو    2021  سنة خارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في  والمساعدات ال 

 49. وكان متوسط المنح يبلغ عادة نحو مليار دوالر سنويًا.2003  سنة مستوى منذ  
األجنحة   − لكافة  والجهوزية  التأهب  حالة  رفع  المقاومة  لفصائل  المشتركة  الغرفة  قيادة  أعلنت 

وذل  العسكرية،  التي  والتشكيالت  الحرب  شهر  مناورة  انطالق  عن  االحتالل  إعالن  مع  بالتزامن  ك 
كدت الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقاٍد دائم لرصد  أ و   ". Chariots of Fire  أسماها "عربات النار 

االحتالل  ضد  ته ومتابع   سلوك  أي حماقٍة  بارتكاب  لقيامه  تحسبًا    وقالت   . الفلسطيني   شعب ال أبناء    ؛ 
 50كم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة". "نطمئن   : الغرفة 

ية للتشريع على مشروع قانون يتعلق باستخدام كاميرات التعر ف سرائيل صادقت اللجنة الوزارية اإل −
من   ية استخراج معلومات سرائيل ، وبموجبه ي سمح ألجهزة األمن اإلالعامةعلى الوجوه في األماكن  

  هآرتس   صحيفةوطبقًا لتقرير نشرته    الكاميرات من دون الحاجة إلى استصدار أمر من المحكمة.
على  العبرية ينص   القانون  مشروع  فإن   اإل"،  الشرطة  استخدام  آليات  لمنظومات  سرائيلتنظيم  ية 

 51."تصوير خاصة في األماكن العامة
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المحتل  الضفةفي    فلسطينياً   50استشهد   − والقدس  اإلالغربية  قوات االحتالل  ي  سرائيل تين برصاص 
مطلع  ه  واعتداءات الصحة  .2022  سنةمنذ  وزارة  الشهداء   الفلسطينية  وأشارت  بين  من  أن  إلى 

غالبية الشهداء   أن. ويظهر من اإلحصائية الرسمية  اً عام   18ذكور تقل أعمارهم عن    7و  ،سيدتين
أو    ،االحتاللة، وليس بفعل محاوالت  سقطوا بفعل االقتحامات المتواصلة للمدن في الضفة الغربي

 52.أنهم حاولوا تنفيذ عمليات طعن على الحواجز ه،زعم

التاب − والبناء  التخطيط  لجنة  علىصادقت  القدس  في  االحتالل  لبلدية  لبناء  ثالثة    عة  مخططات 
  في ة التلة الفرنسية المقامة على أرض جبل المشارف  مستعمر   فيوحدة استيطانية جديدة    1,600

العبرية. اشرقي   الجامعة  لصالح  المحتلة  مصادقة   لقدس  على  المشروع  حصول  يتعين  زال  وما 
 53. يةسرائيل اإل  هعيركول  صحيفة  ، وذلك بحسب يةسرائيلاللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية اإل

والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس الشيخ عزام الخطيب أن    األوقافأكد مدير عام دائرة   −
دت األردن بكافة األضرار التي تسبب بها جيش االحتالل اإلفي  األوقاف    دائرة ي  سرائيلالقدس زو 

مؤكداً  المبارك،  رمضان  شهر  في  والمصلين  المسجد  على  اعتداءاته  سيتولى    األردن  أن  خالل 
 54عملية الترميم في القريب العاجل.

منذ بداية   اً جد    اً خطير   اً مركز فلسطين لدراسات األسرى إن سلطات االحتالل صعدت تصعيد قال   −
بحق    2022سنة   االعتقاالت  رصد  المقدسيين  من  حيث  اعتقال  1,340؛  فئات   استهدفت ،  حالة 

 55مع التركيز على فئة األطفال. ،المجتمع المقدسي كافة
اإل   العامة اإلسرائيلية  11القناة  ذكرت   − األمن  وافق على مطالبة    بارليف  عومري  سرائيل أن وزير 

  القناة النظر  . ولفتت المسجد األقصى المباركمن أعضاء الوقف للعمل في    50  بإضافة  األردن
وأوضحت أن بارليف "طالب   ،من جانبها، لم تعارض الطلب األردني  ،يةسرائيلإلى أن الشرطة اإل

 56. سجد بإخراج أعضاء الوقف المؤيدين لحماس" من الم
بيرمأكد   − اللبناني م صطفى  العمل  بقراره حول    وزير  لبنان، التمسك  الفلسطيني في  السماح بعمل 

الفلسطيني.   على أناً شدد م للنقاش حول حقوق العامل  فاتحة  القرار  في حديث   ،وقال بيرم  هذا 
ك بقرار السماح بالعمل للعامل الفلسطيني،   لبرنامج "من بيروت" عبر تلفزيون فلسطين: "إن التمس 

 57.ألنظمة المعمول بها"مع الحرص على عدم مخالفة القوانين اللبنانية وا سيتم  

 10/5/2022 ،الثالثاء

ضم   − صحفي  مؤتمر  خالل  رضوان،  إسماعيل  حماس  حركة  في  القيادي  الفصائل  قال    جميع 
إن  الفلسطينية ارتكاب  "،  وإن  المقاومة،  مسيرة  توقف  ولن  ترهبنا،  لن  لالحتالل  تهديدات  أي 

 58. "ه أبواب جهنمقادة المقاومة أو المقدسات سيفتح علي االحتالل أي حماقة بحق  
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خالل كلمته في اجتماع الدول المانحة في العاصمة  ،محمد اشتيةالفلسطيني طالب رئيس الوزراء  −
بروكسل االحتاللـ"ب  ،البلجيكية  وعدوان   ،إنهاء  األحادية  واإلجراءات  االستيطان  ووقف 

المحتجزة لنا، واال  ،المستوطنين، واإلفراج عن أموالنا  المستحقة  باالتفاقيات وتحويل األموال  لتزام 
 59." األمر القائم والتاريخي في القدس علىالموقعة، والحفاظ 

بني جانتس، ورئيس    الدفاعحضوره برفقة وزير  ، خالل  بينيت   لينفتا  اإلسرائيلي رئيس الوزراء  قال   −
األ كوخافيفي  ركان  هيئة  أفيف  اإلسرائيلي  النار"،    ،الجيش  "عربات  غإن  لمناورة    ير حكومته 

بالت معني   الجبهات، و   علىصعيد  ة  لكنها مستعدة    الأي من  ذلك،  ومن    سيناريو.  أليتبحث عن 
أن  جهته،   جانتس  ت عد  أعلن  المناورة  تاريخه  هذه  في  الجيش  تدريبات  حاكي  ت  اوأنه  ،أكبر 

واألذرع الجبهات  متعددة  قتالية  وقال  و بحرًا،  و جوًا،    ؛سيناريوهات  واحد.  آن  في  وسيبرانيًا،  برًا، 
بلسان الجبهة    الناطق  في  أساسي  بشكل  الجاهزية  "مضاعفة  هو  التدريب،  هدف  إن  الجيش 

 60في الضفة الغربية وفي قطاع غزة". الشمالية لكن أيضاً 
اإلهد   − االحتالل  سلطات  القدس سرائيلمت  جنوب  سلوان  بلدة  في  الرجبي  لعائلة  سكنية  عمارة  ية 

 61.فرداً  04 نحوالبناء من دون ترخيص، مما تسبب في تشريد  بدعوى المحتلة 

ي قررت إعادة ملف المعتقل  سرائيلبأن المحكمة العليا لالحتالل اإل  الفلسطيني   أفاد نادي األسير  −
" إلى  البرغوثي  صفقة    لجنةنائل  محرري  قضايا  في  للنظر  ك لت  ش  التي  العسكرية"  االعتراضات 

بناء على طلب من    2011 السابقة،  األحكام  لهم  أعادت  والتي  اعتقالهم،  نيابة االحتالل،  الم عاد 
 62.يوماً  21على أن تتقدم النيابة بطلبها خالل 

الصفدي − أيمن  األردني  الخارجية  وزير  األردنية  ،رفض  "المملكة"  قناة  مع  مقابلة  إجراء  ،  في  أي 
أرض   أنهاي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مقدسات القدس المحتلة، مؤكدًا إسرائيل

 63القوة القائمة باالحتالل.  يلإسرائفلسطينية محتلة، و 

 11/5/2022 ،األربعاء

في تصريح    أعلنت  − الفلسطينية،  الصحة  مراسلة  لها،  وزارة  عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية  "استشهاد 
وجاء في بيان    ي في مدينة جنين".سرائيل قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش اإل 

أقدمت قوات االحتالل    ،تخرق القوانين واألعراف الدولية  ، لشبكة الجزيرة: "في جريمة قتل مفجعة
ودانت الشبكة "الجريمة البشعة التي    ي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".سرائيلاإل

اإل "الحكومة  وحم لت  رسالته"،  أداء  من  اإلعالم  منع  خاللها  من  االحتالل سرائيليراد  وقوات  ية 
 64احلة شيرين". مسؤولية مقتل الزميلة الر 

لحركة    اتصل − السياسي  المكتب  هنية    حماسرئيس  فلسطين بإسماعيل  في  الجزيرة  مكتب  مدير 
وقال هنية، في تصريح صحفي، إن "أبو عاقلة،   باستشهاد شيرين أبو عاقلة.  اً وليد العمري، معزي
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المعاص التاريخ  عرفه  احتالل  أفظع  على  واستشهادها  حياتها  في  الشاهدة  الشهيدة    ، ر"أضحت 
 65وأنها "ستظل محفورة في ذاكرة جيل سيواصل المشوار حتى دحر المحتل عن أرض فلسطين". 

استهدافها  رأت في  نعت قوى وفصائل سياسية فلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، و  −
وقال قياديون في عدد   للتغطية على تصعيد إسرائيلي قادم في األراضي المحتلة.  محاولةوقتلها  

للجزيرةم الغربية  بالضفة  الفلسطينية  الفصائل  لمراسلة  .ن  اإلسرائيلي  الجيش  استهداف  إن  نت 
 66لمحاكمة قتلتها. عاجالً  الجزيرة خالل عملها الصحفي في مدينة جنين، يستوجب تحركاً 

أعلنه   − ما  تويتر،  له على  الشيخ، في تغريدة  التحرير حسين  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  نفى عضو 
ة االحتالل نفتالي بينيت، حول توجههم للسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق في اغتيال  رئيس حكوم 

 67تحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.  أنه سيتم   شيرين أبو عاقلة، مؤكداً 
اإل − الوزراء  رئيس  بسرائيل قال  نفتالي  إن  ي ي  مسل  "نيت  األرجح" يتحم لون    "حينفلسطينيين    "على 

مقتل عاقلة.  مسؤولية  أبو  شيرين  الجزيرة  قناة  في  الفلسطينية  وزير  و  الصحفية  خارجية  الوصف 
مقتل أبو عاقلة بـ"المؤسف" وعرض إجراء تحقيق مشترك مع   ، من جهته،بيد يائير ال  يسرائيلاإل

التحقيق في إمكانية تعرض صحفيين    إنه "يتم    ،من جانبه،  قال الجيش اإلسرائيليو   .الفلسطينيين
 68طالق نار قد يكون مصدره مسلحون فلسطينيون".فلسطينيين إل

قدمتها   -بتسيلم    منظمة  ت قال − التي  الرواية  إن  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلي  المعلومات  مركز 
وقال الناطق باسم    عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة غير صحيحة.  اإلسرائيليةالحكومة  

لـ"وفا": ال"  بتسيلم كريم جبران، في حديث  ي كذ ب رواية التحقيق  بتسيلم،  الذي أجراه مركز  ميداني 
 69الجيش اإلسرائيلي عن أن أبو عاقلة ق تلت برصاص فلسطيني".

العربية،   − الدول  لهافي  دانت جامعة  أبو عاقلة.   ، بيان  باغتيال الصحفية شيرين  البشعة    الجريمة 
و عاقلة، مؤكدة أن  أعربت منظمة التعاون اإلسالمي عن إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال أب كذلك  

  70ذلك يشك ل خرقًا واضحًا للقوانين واألعراف الدولية ويستدعي التحقيق الفوري والمحاسبة. 
. لى فتح تحقيق في عملية استهدافها، داعيًا إدان االتحاد األوروبي بشدة مقتل شيرين أبو عاقلة −

لسطينية شيرين أبو عاقلة في الف - دانت وزارة الخارجية األمريكية "مقتل الصحفية األمريكية ذلكك
وقالت في تغريدة عبر تويتر، إن "موت الصحفية األمريكية إهانة لحرية اإلعالم    الضفة الغربية".
 71ودعت إلى أن "يكون التحقيق فوريًا وشاماًل ويجب محاسبة المسؤولين". في كل مكان".

مجلس شورى ء مداوالت في  بعد أن عاد من زيارتين سياسيتين إلى كل من األردن وتركيا، وإجرا −
القائمة  "، أعلن رئيس  الفرع الجنوبي  -  1948األراضي الفلسطينية المحتلة  اإلسالمية في  الحركة  
نيت  ي، النائب منصور عباس، عن منح فرصة أخرى لالئتالف الحكومي بقيادة نفتالي ب "الموحدة

 والحركة اإلسالمية، وسحب وعدم االنسحاب منه. وعلى أثر ذلك؛ هاجم بنيامين نتنياهو الحكومة  
 72مشروعه لتبكير موعد االنتخابات. 
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تحقيق   − لجنة  لتشكيل  قانون  مشروع  على  تمهيدية،  قراءة  في  للكنيست،  العامة  الهيئة  صادقت 
ت   ية.سرائيلاسوس، وحقيقة استخدامه من ِقبل الشرطة اإلجرسمية بشأن برنامج التجسس بي وصو 

 73. عضواً  58رضه عضو كنيست، فيما عا  59لصالح القانون 
ي سرائيل الشيخ حاتم البكري، إن قوات االحتالل اإل  الفلسطينية  قال وزير األوقاف والشؤون الدينية −

األقصى   المسجد  اإلبراهيمي    21اقتحمت  المسجد  في  األذان  رفع  ومنعت  خالل  اً وقت  52مرة،   ،
 74. 2022شهر نيسان/ أبريل 

مشروع   − األولى،  بالقراءة  العراقي  البرلمان  الكيان  أقر  مع  العالقات  وإقامة  التطبيع  "حظر  قانون 
القانون، المتضمن    الصهيوني". القراءة األولى لمشروع  النواب العراقي،  فقرات    10وأنهى مجلس 

ة، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم رئاسة البرلمان لمسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة  يرئيس
 75الصدرية بمجلس النواب العراقي.

 12/5/2022 ،سالخمي

 أبو عاقلة،   رين ي ش   ، خالل مراسم تشييع الشهيدة له في كلمة    محمود عباس،   ية فلسطين ال   السلطة رئيس  قال   −
السلطات اإل  :رام هللافي  الرئاسة    مقر  في المشترك مع  التحقيق  ية، ألنها سرائيل "رفضنا ونرفض 

حكمة الجنائية الدولية لمالحقة  إلى الم  الجريمة، وألننا ال نثق بها، وسنذهب فوراً   ارتكبت هي التي  
 76."قررنا منح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس"  قائاًل: أضافو  المجرمين".

  ، ي مسؤول عن مقتل شيرين أبو عاقلة سرائيل قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الجانب اإل  −
فلسطينياً "أن    على  مشدداً  سيكون  شيرين  مقتل  في  الدول  صرفاً   التحقيق  مع  نتائجه  وسنشارك   ،

ي  سرائيل م الجانب اإلوأكد اشتية أن حكومته لن تسل    ."ذات العالقة بما فيها قطر والواليات المتحدة
 77المقذوف الذي قتل شيرين أبو عاقلة، ألنها ستقوم بتزويره، حسب قوله. 

وحدة سكنية استيطانية    4,427ية على بناء  سرائيل العليا في اإلدارة المدنية اإل   التخطيط وافقت لجنة   −
اإلدارة المدنية أعطت موافقة  " ية إن  سرائيل اإل منظمة السالم اآلن  وقالت    جديدة في الضفة الغربية. 

 78. في الضفة   " وحدة أخرى   1,636لي على بناء  فيما صادقت بشكل أو    ، وحدة   2,791نهائية على بناء  
ال  229  ت استنكر  − اغتيال  جريمة  ودولية،  عربية  حقوقية  عاقلة.منظمة  أبو  شيرين  وأكد    صحفية 

على   مشتركالموقعون،  مقصود بيان  عمل  عاقلة هو  أبو  استهدفت  التي  االحتالل  جريمة  أن   ،
األركان مكتملة  اغتيال  وجريمة  إعالمية  28دانت  و   .ومدبر  جهتها،مؤسسة  من  دول  ،   : من 

وكولو  المتحدة،  والواليات  والبرازيل،  واألرجنتين،  الكاريبي،  وجزر  وغانا، هاييتي،  وشيلي،  مبيا، 
 79جريمة قتل أبو عاقلة.  ،لها  فريقيا، وهندوراس، في بيانإوبوليفيا، والهند، وجنوب 
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السلطة الفلسطينية إلى اإلعالن رسميًا  هنية    رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيلدعا   −
التعاون األمني مع العدو، ،  الصهيوني  بالكيانوفعليًا عن إلغاء أوسلو وسحب االعتراف   ووقف 

واغتيال ابنة    ،"وحشية الكيان  ؛ ردًا علىوااللتفاف حول برنامج المقاومة الشاملة لمواجهة االحتالل
أبو عاقلة]  فلسطين وتصاعد االستيطان في الضفة، والعربدة في   ،واقتحام مخيم جنين  [،شيرين 

  ذلك ك ."العودة قال اآلالف، ورفض حق  األقصى، وحصار غزة، واستهداف شعبنا في الداخل، واعت
 80إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع االحتالل.   ، في تصريح صحفي   ، دعا هنية 

  من  تشييعها ع عشرات اآلالف من الفلسطينيين جثمان شيرين أبو عاقلة، التي انطلق موكب  شي   −
لدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بعد وقت  كنيسة الروم الكاثوليك إلى مقبرة "جبل صهيون" في الب

بالمدينة. الفرنسي  المستشفى  الخروج بجثمانها من  الجنازة لدى محاولة    من قمع قوات االحتالل 
أوروبية دول  سفراء  فلسطينية  هاوقناصل  وشارك  سياسية  وأخرى  ومسيحية،  دينية  وشخصيات   ،

المشترك العربية  القائمة  من  كنيست  أعضاء  منهم  التشييع. ودولية  جنازة  في  البيت و   ة  أعرب 
عن "انزعاجه الكبير" من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة اإلسرائيلية    ، من جهته،األبيض 

 81خالل جنازة الصحفية الفلسطينية األمريكية شيرين أبو عاقلة. 
 82في مواجهات مع الفلسطينيين في جنين. من وحدة العمليات الخاصة ي إسرائيلقتل ضابط  −
  من منصبه ليبقى عضواً   Matan Kahana  ي متان كهاناسرائيلقال وزير الخدمات الدينية اإلاست −

في تغريدة له على    ،وادعى كهانا  في الكنيست، بعد أن أعلم بذلك، رئيس الحكومة نفتالي بينيت.
 83أنه استقال من أجل "تقوية االئتالف" الحكومي.  ،تويتر

اإل − االحتالل  جيش  في  غزة  فرقة  قائد  ألونيسرائيلكشف  نمرود  تشكيل    Nimrod Aloni  ي  عن 
إن هذه   له،  في تصريحات   ،حركة حماس لوحدة "مظليين" قادرة على تجاوز الحدود. وقال ألوني

والذي من خاللها يمكنهم    Turktron bird  الوحدات تمتلك طائرات شراعية بمحرك تركترون طائر
 84ات غالف غزة. مستعمر الوصول ل

بايدنمريك الرئيس األلقائه    خالل  ،الثاني  هللا  دعا الملك عبد  − إلى تكثيف الجهود الدولية   ،ي جو 
واإل الفلسطيني  الجانبين  بين  المفاوضات  إطالق  الدولة سرائيل إلعادة  قيام  إلى  يفضي  بما  ي، 

 85."القدس الشرقية"وعاصمتها  ،1967الفلسطينية المستقلة على خطوط 

على منطقة    ن  ش    ياً إسرائيل   صاروخياً   إن هجوماً   ، بيان عسكري عن    نقالً   ، قالت وسائل إعالم رسمية سورية  −
 86آخرين بينهم طفلة.   7أشخاص من بينهم مدني، وإصابة    5بريف حماة، أسفر عن مقتل    مصياف 

فرنسا − من  لكل   الخارجية  الشؤون  وزارات  باسم  الناطقون    ، وإسبانيا  ،وبلجيكا  ،وألمانيا  ،أعرب 
  ، والسويد   ،وهولندا  ،وبولندا  ،والنرويج  ،ومالطة  ،ولكسمبورغ  ،يطالياإو   ،يرلنداإو   ،واليونان  ،والدنمارك
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 اً ية العليا بالمضي قدمسرائيلوفنلندا عن قلقهم الشديد من "القرار الصادر عن لجنة التخطيط اإل 
في بيان مشترك لهم،    ،ودعوا  آالف وحدة سكنية في الضفة الغربية".  4في مشاريع بناء أكثر من  

 87ي بصورة مل حة إلى العدول عن هذا القرار. سرائيلاإلسلطات االحتالل 
 14/5/2022 ،السبت

ي بالقدس المحتلة عن استشهاد وليد الشريف  سرائيلأعلنت المصادر الطبية في مستشفى هداسا اإل −
 88(، الذي أصيب في الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالمسجد األقصى المبارك. عاماً  23)

أمنية   − مصادر  جنوب  ةي إسرائيلقالت  في  حماس  حركة  تموضع  كثب  عن  تتابع  أبيب  تل  إن   ،
لبنان، وأنها تستعد لسيناريوهات منها انضمام عناصر حماس هناك إلى أي معركة قد تندلع مع  

قطاع  الحركة   تقرير    غزة.في  اإل  ،يإسرائيلوبحسب  البث  هيئة  في  الناطقة  سرائيلورد  العامة  ية 
نشاط   ،بالعربية بتكثيف  تقوم  حماس  تتسم  فإن  تركيا  مع  عالقاتها  باتت  أن  بعد  لبنان  في  اتها 
على    "إسرائيل" ل ذراعها في لبنان عنصر ردع آخر يحد من إمكانية  وتأمل في أن يشك    ،بالفتور

 89الرد في حالة نشوب معركة جديدة.
 15/5/2022 ،األحد

اإل − العليا  المحكمة  ضد  أربعة  ية  سرائيلردت  قدمت  على    التماسات  مخطط  بناء  مخطط  خطة 
بساحة   الطور(  )جبل  الزيتون  جبل  يربط  الذي  المحتلة  القديمة  بالقدس  "تلفريك"  الهوائي  القطار 
البراق، ويهدف لربط شرقي القدس بغربها، وبذلك شرعنت المخطط الذي أقرته لجنة البنى التحتية  

 90ية. سرائيلالمدعومة من الحكومة اإل
أن   − الشاللدة  محمد  الفلسطيني  العدل  وزير  قوات  أعلن  برصاص  عاقلة  أبو  شيرين  اغتيال  ملف 

اإلسرائيلي   فرصة   سيحال االحتالل  أقرب  في  استكماله  بمجرد  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى 
مشاركة   رفضه  عباس  محمود  الرئيس  جدد  حين  في  بشأن    "إسرائيل"ممكنة،  تحقيق  أي  في 

وقال    ى إلى كونها جريمة حرب.وأكد الشاللدة أن جريمة اغتيال أبو عاقلة متعمدة وترق  الجريمة.
قال عضو اللجنتين  و   من إيجاد آليات للمالحقة والمساءلة".  "نحن مع أي لجنة تحقيق دولية وال بد  

الشيخ، حسين  فتح،  لحركة  والمركزية  التحرير،  لمنظمة  جهته،  التنفيذية  ترحب    من  السلطة  إن 
 91ية شيرين أبو عاقلة. بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق بمقتل الصحف

الوزراء − القدس إلى ضرورة    الفلسطيني  دعا رئيس  بعثة الصليب األحمر في  محمد اشتية رئيسة 
االحتالل   ضحايا  وعائالت  وللباحثين  العالمي  العام  للرأي  األحمر  الصليب  أرشيف  فتح 

ليتم  سرائيلاإل انتهاكات    ي،  م   "إسرائيل"كشف  فلسطين  في  اإلنسان  لحقوق  النكبة  المتواصلة  نذ 
 92وحتى اليوم، من أجل محاسبتها على جرائمها. 
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الزبيدي − داوود  رمبام  ،استشهد  مستشفى  في  الزبيدي،  زكريا  األسير  حيفا،    Rambam  شقيق  في 
 93أسبوع.  قبل يسرائيلبجراحه التي أصيب بها في اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل اإل متأثراً 

الضابط الذي ق تل خالل عملية عسكرية فاشلة في أن  عن  ي  سرائيل في أعقاب كشف الجيش اإل  −
في   الثانيقطاع غزة،  العربية    ،2018نوفمبر    /تشرين  حرفيش  قرية  من  الدين  خير  محمود  هو 

دور ليبرمان باقتراح لتعديل قانون القومية الذي يميز جأفي  اإلسرائيليالدرزية، خرج وزير المالية  
لليهود.  ضد   عرقيًا  تفوقًا  ويمنح  ليبرمانو   العرب  طرح    ، قال  ينوي  إنه  تويتر،  على  منشور  في 

تصبح   بحيث  القومية  قانون  لتعديل  الكنيست  في  يهودية  "  "إسرائيل"مشروع  ،  "يةديموقراطدولة 
 94يها كما جاء في وثيقة االستقالل. تتعامل بمساواة مع جميع مواطن

  سنة في العالم بلغ في نهاية  إن عدد الفلسطينيين اإلجمالي  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني قال   −
مرات منذ أحداث نكبة    10مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو   14حو  ن   2021
  سنة مليون في المناطق المحتلة    1.7ماليين( نسمة في فلسطين التاريخية )   7حو نصفهم ) ن ،  1948
نكبة، إن الفلسطينيين يشكلون  لل  74في بيان صحفي صدر لمناسبة الذكرى    ، وأضاف الجهاز  (. 1948
% من مجموع  50.1% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته  49.9

من   أكثر  ويستغلون  التاريخية. 85السكان  لفلسطين  الكلية  المساحة  من  الشهداء    %  عدد  وبلغ 
( نحو مئة ألف شهيد، فيما بلغ عدد  الفلسطينيين والعرب منذ النكبة وحتى اليوم )داخل وخارج فلسطين 

أشارت  و   . 2022/ 4/ 30–2000/ 9/ 29، خالل الفترة  شهيداً   11,358الشهداء منذ بداية انتفاضة األقصى  
، 2020  ول/ ديسمبراأللى أن عدد الالجئين المسجلين وذلك في كانون  إسجالت وكالة األونروا  

فلسطيني  ماليين  6.4حو  ن عدد    .الجئ  سجو   األسرى وبلغ  االحتالل  في  حتى    4,450ن  أسيرًا 
 95. أسيرة( 32أسيرًا من األطفال، باإلضافة إلى  160)منهم  2022 أبريل /نيسان

أكثر من   ية سرائيل اإل  Yesh Din  ييش دين  منظمةكشفت   − بإنشاء  المستوطنين  قيام  النقاب عن 
ع للمواشي في بؤرة تستخدم كمزار   35بؤرة استيطانية خالل السنوات الخمس األخيرة، من بينها    50

 96الضفة الغربية. 
 16/5/2022 ،اإلثنين

ال − النائبة  ذكرى    والية ية من  ديموقراطقدمت  إلحياء  تاريخي  قرار  ميشيغان رشيدة طليب، مشروع 
الفلسطينيين. الالجئين  بحقوق  واالعتراف  الفلسطينية  القرار   النكبة  مشروع  صياغة  في  وشارك 

  ، وماري نيومانAlexandria Ocasio-Cortezكورتيز  أربعة نواب آخرين هم ألكساندريا أوكاسيو  
Marie Newmanوبيتي ماكولوم ، Betty McCollum، وإلهان عمر Ilhan Omar .97 

وبلغ   .مقعداً   15، من أصل  مقعداً   11فازت حركة فتح بانتخابات نقابة المحامين، بحصولها على   −
يحق   الذين  المحامين  في    عدد  االقتراع  وقلهم  الغربية  غزةالضفة    ووفقاً   .محامياً   9,443  طاع 



 2022 مايو /أيار ________ ____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 17                                                   

ي ذكر في فوز حركة فتح في   فإنه ال جديد  مقاعد لصالح    4، سوى خسارتها  اً مقعد   11لمراقبين 
 98المعارضة ألول مرة في تاريخ انتخابات النقابة، التي دأبت حركة فتح في السيطرة عليها.

ثمانية جنود   − الغربية والقدس يين ومستوطن، خالل أعمال مقاومة متنو إسرائيلأصيب  بالضفة  عة 
خالل   الماضية  24المحتلة  اندلعت   هممن  ستة  ،ساعة  مواجهات  خالل  تشييع    في  أصيبوا  أثناء 

 99جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة.

قوله، في جلسات مغلقة،   جانتساإلسرائيلي بني    دفاعوزير اليوم"، عن  السرائيل  إنقلت صحيفة " −
أراضي في الجليل والنقب، وإمكانية خسارتها المنطقتين في    إسرائيلقدان  إن حكومته قلقة من "ف

فإننا  جانتسوذكر    النهاية". والنقب،  الجليل  في  نستثمر  لم  حال  "في  أنه  الصحيفة،  بحسب   ،
 100على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. سنضطر للقبول بقرار التقسيم"، والذي نص  

ي، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، في تصريح مكتوب أرسل نسخة قال مكتب الشيخ عكرمة صبر  −
ية سلمت الشيخ الدكتور عكرمة صبري قرارًا موقعًا سرائيل إن "المخابرات اإل  ،منه لوكالة األناضول
نه  أل  ،أشهر"  4ت شاكيد يقضي بمنعه الخروج من البالد لمدة  ييلية أسرائيل من وزيرة الداخلية اإل

 101.، بحسب القرارعلى أمن الدولة"  يشكل "خطرًا محققاً 

مساعدات إنسانية لتلبية    (مليون دوالر  20)نحو    مليون يورو  25عن تقديم   األوروبيأعلن االتحاد   −
وأضاف   وقطاع غزة. ،القدسشرقي بما فيها االحتياجات األساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية 

عنه اليوم على تقديم المساعدة الصحية؛ بما  سيركز التمويل المعلن  "االتحاد األوروبي في بيان:  
في ذلك الرعاية النفسية من الصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على  

 102."غزة، وتأثير جائحة )كورونا( 
ل − تمويله  خفض  حول  المتداولة  واألخبار  التقارير  أن  األوروبي  االتحاد  اأكد  هي  وكالة  ألونروا 

االتحاد األوروبي، في بيان له، على أنه شريك   وشدد   أساس لها من الصحة".  "أخبار باطلة وال
مضيفاً  لألونروا،  رئيسي  ومانح  به  التنبؤ  ويمكن  الثاني  موثوق  تشرين  في  ، 2021نوفمبر    /أنه 

المفوضية   يورو  92أنفقت  دوالر  95.7)نحو    مليون  أول   (مليون  تحميل  مع  واحدة،  دفعة  على 
  2024-2022  للسنوات أكد أن مستوى تمويله األساسي لألونروا  و ،  2021  سنةالتخصيص الكامل ل

 103. سنوياً  (مليون دوالر 85.3)نحو  مليون يورو  82سيبقى بقيمة 
 17/5/2022 ،الثالثاء

المكتب  قال   − خالد    السياسيرئيس  الخارج  في  حماس  مقابلة    ، مشعللحركة  فضائية    معفي 
والعودة، وطالما توحدنا في الميدان بقيت الوحدة   المقاومة والنضال طريق التحرير"، إن  األقصى

د مشعل على شد  و   السياسية، وقد نجحنا في الميدان، وعلينا أن نتوجه إلى نجاح سياسي وقيادي".
كالن  أ نسمح  ـ"فلسطينيين  ولن  وهدمه،  وتقسيمه  األقصى  بتهويد  نسمح  لن  وأمة،  ومقاومة  شعب 
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نية أو السياسية للصهاينة على األقصى، األقصى  بأي شكل من أشكال الوصاية أو السيادة الدي
التاريخ   طوال  والتحفيز  اإللهام  مصدر  وهما  وروحه،  الصراع  عنوان  وأشار   ".الفلسطينيوالقدس 

أن   إلى  لتهدد  "مشعل  قدر  على  غزة  جاءت  األقصى  اقتحامات  في  يسرف  أن  أراد  حين  العدو 
شيخ جراح العام الماضي، وقالت جاهزون وتقول أيدينا على الزناد، وعندما انتصرت لألقصى وال

  كد وأ   ."لتكرار سيف القدس وأيدينا على الزناد، وأجبرته على التراجع، وهذه محطة إنجاز وطني
والعربي واإلسالمي  ع  الفلسطيني  الوجدان  أنها رسخت في  القدس  لى أن من دالالت معركة سيف 

أبو عاقلة  شيرين  ه بأن جريمة اغتيال  ونو    ة. الثقة بالقدرة على هزيمة الكيان وأن أيامه أصبحت معدود 
وتعر   ستكشف  التي  المحطات  أن  من  يريد  العدو  وقال:  الوراء،  إلى  للتراجع  وستدفعه  االحتالل  ي 

إلى   العكسي لنهايته، مشيراً   يسحقنا وهو ال يستطيع، وعندما تبدأ جرائمه تنقلب عليه، تكون بداية العد  
 104في القلق على مستقبله.   لتي عاشها إال إمعاناً أنه في هشاشة، ولم تزده العقود ا 

السنوار، وقائد كتائب    ى إن اغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحي  يسرائيلقال الجيش اإل −
القناة اإلسرائيلية الرسمية  جاء ذلك وفق ما أفادت به    ."قائماً   ما زال خياراً "القسام محمد الضيف  

 105عن مصادر عسكرية رفيعة لم تسمها. ، نقالً ن( التابعة لهيئة البث اإلسرائيلي )مكا 
اإل  − االحتالل  سلطات  صالح  سرائيل قررت  شارع  في  تكنولوجي"  ابتكار  "مركز  سمته  ما  إقامة  ي 

التي أشارت إلى أن   ،العبرية  هعيركول  وكشفت عن ذلك صحيفة    القدس المحتلة.شرقي    ،الدين
 ية لشؤون القدس تقفان خلف هذا المشروع. يل سرائي وما تسمى الوزارة اإلسرائيلبلدية االحتالل اإل

تم   المركز،  إنشاء  "لغرض  تقارب    وأضافت،  إنشاء  2م  1,500إعداد مساحة  بتكلفة استثمار في   ،
 106".[ماليين دوالر 5.9نحو ]  مليون شيكل 20سنوات تقدر بـ  5وتشغيل المركز لمدة 

فلسطينية − محلية  مصادر  خاصة    قالت  قوات  )مستعربيإسرائيل إن  بالعبرية    مستعرفيموتلفظ    نية 
Mista'arvim عشية انتخابات    ،(، اختطف ثمانية طالب من الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت
دورا القرع، إلى أن العملية جرت في بلدة    قدس برس وكالة  وأشارت المصادر ل  .فيها  مجلس الطلبة 

الجامعة معتصم زلوم، وعضو  وأن من بين المختطفين، عضو الكتلة اإلسالمية في  ،  قرب رام هللا
الجا طلبة  مجلس  النتخابات  التحضيرية  التركاللجنة  وسام  حماسو   .معة،  حركة  من  دانت   ،

إن  مالحقة قوات االحتالل لطالب الكتلة   ،في تصريح صحفي  ،وقالت   ،ختطافعملية اال  جهتها،
تزيدهم إال  عزيمة    اإلسالمية، وتهديد الطلبة وذويهم برسائل تحمل عبارات الترهيب والوعيد، لن

 107وإصرارًا على تحد ي االحتالل وكسر جبروته، واستمرار عملهم النقابي لخدمة جميع الطلبة.
تويتر، إن أكبر خطأ في    علىفي تغريدة    ،أحمد بن حمد الخليلي  الشيخ  عمانقال مفتي سلطنة   −

مشد  والعنصر،  بالوطن  ترتبط  عربية  قضية  الفلسطينية  القضية  جعل  كان  أنها    داً التاريخ  على 
 108. وليست قضية قومية أو شعبية، قضية عقدية
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المصريين − الصحفيين  نقيب  رشوان  أعلن  الفلسطينية    ضياء  الصحفية  اسم  تحمل  جائزة  تدشين 
 109."إسرائيل"الراحلة شيرين أبو عاقلة، ودعم تحركات لمقاضاة 

ال − لتجريم  قانون  مشروع  البرلمان  رئاسة  إلى  جزائريون  إسالميون  نواب  مع  قدم  ، "إسرائيل"تطبيع 
وقال النائب عن    تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.  يتضمن بنوداً 

حركة مجتمع السلم يوسف عجيسة، لألناضول، إنه "أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه )عددهم  
بين    65 البرلمان".462من  رئاسة  إلى  القانون  مشروع  عجيسة  (  نائب    ،وأوضح  رئيس  وهو 

مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها    المجلس، أن "مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم  
 110لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها". 

الفلسطينية وتأبين الشهيدة ال  متضامن من   آالف  5شارك أكثر من   − النكبة  بيرو في إحياء ذكرى 
 111ا الالتينية. أمريكفي  األضخمي فعالية هي ، فبيرو ليماالي عاصمة ، فشيرين أبو عاقلة

ية  إسرائيليوم" العبرية بأن غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات  السرائيل  إأفادت صحيفة " −
تفحص إن كانت هذه إشارة على    إسرائيل". وأشارت الصحيفة إلى أن "ةفي سوري  قصفت أهدافاً 

 112". ةسوري العسكري في  إسرائيلتغيير موقف روسيا من حرية عمل 
وأفاد   .لة تشاد لدى دو   أبيب أول سفير لتل    Ben Bourgel  بلوماسي بن بورغليالد   "إسرائيل"نت  عي   −

لدى السنغال    "إسرائيل"وهو سفير    ،"، بأن، بورغلإسرائيل  فتايمز أو "   الموقع اإللكتروني لصحيفة
قد  أيضاً  لرئيس  ،  اعتماده  أوراق  تشاد    المجلسم،  في  ديمحمد  العسكري   Mahamat  بي إدريس 

Idriss Déby.  113.عاماً  50ي لدى تشاد منذ إسرائيل وبهذا التعيين، أصبح بورغل أول سفير 
 18/5/2022 ،األربعاء

على السماح لمسيرة األعالم    ،، بشكل نهائيبارليف  عومر  اإلسرائيليوزير األمن الداخلي  صادق   −
الع باب  فيها  بما  القديمة  البلدة  من  بالمرور  مصادقة    .29/5/2022في    مود ااالستفزازية  وتأتي 

منظمة   رئيس  أطلقها  دعوات  مع  بالتزامن  المستوطنين،  لمسيرة  السماح  على   لهافااالحتالل 
، إلى تفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين "الهيكل"  Bentzi Gopstein  اإلرهابية بنتسي غوبشتاين 

 114المزعوم، في ساحات المسجد األقصى.
"الوفا − اإلسالمية  الكتلة  فوز حققت  اإلسالمية"  جامعة    اً كبير   اً ء  في  الطلبة  مجلس  انتخابات  في 

صوتًا، وكتلة    5,068ووفق النتائج الرسمية؛ حصدت كتلة الوفاء اإلسالمية    بيرزيت في رام هللا.
الفتحاوية(   ياسر عرفات )الشبيبة  التقدمي )الجبهة  اً صوت  3,379الشهيد  القطب الطالبي  ، وكتلة 

وكاً صوت  888الشعبية(   ال،  )الجبهة  الطالبية  الوحدة  اتحاد  اً صوت   132ية(  ديموقراطتلة  وكتلة   ،
الشعب(   التقدمية )حزب  بيرزيت   .76الطلبة  اتحاد طلبة    وأعلنت جامعة  انتخابات مجلس  نتائج 

، مقعداً   28حصلت كتلة الوفاء على  مقعدًا،    51من أصل  و   %.78.1الجامعة، بنسبة اقتراع بلغت  
 115. مقاعد   5ي التقدمي ديموقراط، وكتلة القطب الطالبي المقعداً  18 وكتلة الشهيد ياسر عرفات 
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النونو  −   ، إلسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  ل المستشار اإلعالمي    ، كشف طاهر 
ر فيها من استئناف العدو  أن هنية وج ه رسائل واضحة إلى العديد من القادة والدول في المنطقة حذ  

االغتي  سياسة  بحق  الصهيوني  التوجه    االت  هذا  على  سيترتب  وما  الفلسطينية،  المقاومة  قيادات 
إلى ما ينطوي عليه هذا النهج من ردود فعل كبيرة ال يستطيع أحد تقدير    اً مشير ،  العدواني من نتائج 

 116. " ليس في الحسبان   اً شعبنا ومقاومته، وسيدفع العدو ثمن "   مع   مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة 

بـإسرائيل آالف    4أن    يفة يديعوت أحرونوت العبريةت صحذكر  − "الحرس ي انضموا إلى ما يعرف 
اإلالمدني الشرطة  بدأت  الذي  األخيرة. سرائيل "  العمليات  بعد موجة  التشجيع عليه  ويظهر من   ية 

هم المدني"  "الحرس  إلى  المنضمين  معظم  أن  ثم    من  إحصائيات  حيفا،  يليها  أبيب    القدس،  تل 
%  85ويتبين أن    زيادة في أعدادهم بالمدن التي شهدت موجة العمليات األخيرة.  وبئر السبع، مع

 117%.77اء، ومعظم المتطوعين هم من اليهود بنسبة س% من الن15منهم من الرجال، و
نه وبعد عام على معركة سيف القدس أصبحت المقاومة أكثر قوة وعتادًا، أأكدت سرايا القدس،   −

ي، قائلة: "حاضرون سرائيلعدوان أو حماقة يقدم عليها العدو اإل  أي  مؤكدة جاهزية رجالها لصد  
المحتلة". المدن  القدس  للنزال في غزة وجنين وكل  في كلمة لها خالل مهرجان   ،وشددت سرايا 

مشرع زال  ال  القدس  الكل "اً "سيف  عن  يدافع  الذي  البتار  القدس  سيف  ستبقى  أنها  على   ،
 118بعضها البعض.  الفلسطيني، ولن نسمح بفصل الساحات عن

ال − وزارة  نقلت    يسرائيلاإل  دفاعأعلنت  و  2,000أنها  أوكرانيا.  500خوذة،  لصالح  واقية،    سترة 
تسليمها لقوات اإلنقاذ    العبري، فإن هذه المعدات سيتم  صحيفة يديعوت أحرونوت  موقع    وبحسب 

 119والمنظمات المدنية العاملة في أوكرانيا.

 Herbert  رايموند ماكماستر   هربرت له مع الجنرال المتقاعد    مقابلة ي، خالل  عبد هللا الثان   ي األردن   الملك قال   −

Raymond McMaster ،    ساحات القتال ضمن البرنامج العسكري المتخصص"  Battlegrounds "  إن ،
يين بالتأكيد على أن تجاهل الشرق األوسط سيعود عليكم بمخاطر  مريك مستمر مع الرؤساء األ " حديثه  

ال  " األردني على أنه    الملك وشدد    . " القضية الفلسطينية   حريصين ولذلك يجب حل    أكبر إذا لم تكونوا 
، إذا لم  إسرائيل مهما أقيمت عالقات بين الدول العربية و "   : ، قائالً " القضية الفلسطينية   بديل عن حل  

 120. " القضية الفلسطينية فهذا من منظورنا كمن يخطو خطوتين لألمام وخطوتين للخلف   تحل  
  األردني عبد هللا الثاني، يس التركي رجب طيب أردوغان، والملك  أن الرئ   هآرتس العبرية   ذكرت صحيفة  −

لتعزيز   هيرتزوج إسحق  ي  سرائيل ورئيس اإلمارات محمد بن زايد، وافقوا على اقتراح قدمه الرئيس اإل
كاك  أن هذه القضية يمكن أن تمنع االحت هيرتزوج ويرى  التعاون اإلقليمي في مكافحة أزمة المناخ.

 121. "إسرائيل"واالستعدادات الالزمة لألزمة في  خبين الدول، وأنه قلق بشأن أزمة المنا

عوا على األقل وق    كونجرس من أعضاء ال   10ي رشيدة طليب إن  مريك قالت عضو مجلس النواب األ  −
 122. ية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة بفلسطين شيرين أبو عاقلة مريك رسالة لمطالبة السلطات األ 
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 19/5/2022 ،الخميس

الرجوب عل   − جبريل  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  طلبة    ق  مجلس  انتخابات  نتائج  على 
من نقاش طبيعة    جامعة بيرزيت قائاًل: "أنه ال يجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة، وأنه ال بد  

السلطة وفتح بين  الرجوب ا. وأض"العالقة  تلفزيون فلسطين  ،ف  بد    :في حديث عبر  من    "إن ه ال 
 123. "استخالص العبر من نتائج انتخابات جامعات بيرزيت 

أعلن أمين سر حركة فتح في رام هللا والبيرة موفق سحويل تقديم استقالته وعضويته من لجنة إقليم   −
وطالب   ،انتخابات جامعة بيرزيت  خسارة حركة فتحبعد  "قرار نهائي ال رجعة عنه"رام هللا والبيرة كـ

ل بـبتشكيل  امتألت  الحركة  ألن  حدث  ما  مجريات  في  تحقيق  والدخالء"جنة  ،  والحقاً   ."المرتزقة 
وأمين    ،ووضاح خميس  ،ورعد البرغوثي  ، انضم أعضاء لجنة إقليم فتح في رام هللا منيف الريماوي 

 124ولؤي المنسي، إلى سحويل، وقدموا استقاالتهم. ،وفادي حماد  ، وميسون قدومي ،أبو رداخة
 وصول إنه سيعمل على منع    Issawi Frej  عاون اإلقليمي اإلسرائيلي عيساوي فريجوزير التقال   −

نقل موقع صحيفة معاريف العبرية عن فريج قوله إنه  و   ،إلى منطقة باب العامود   مسيرة األعالم
 125نفتالي بينيت إصدار قرار بمنع مرور المسيرة من البلدة القديمة.  ةحكومالسيطلب من رئيس 

ئتالف  الغيداء ريناوي الزعبي استقالتها من ا  ميرتسلعربية في الكنيست عن حزب  أعلنت النائبة ا −
ية في المسجد األقصى  سرائيل نفتالي بينيت، مبررة هذه الخطوة بعنف الشرطة اإل  برئاسةالحكومي  

عاقلة. أبو  شيرين  جنازة  الزعبيو   وخالل  فيها    أعلنت  نددت  رسالة  في  االئتالف  من  خروجها 
 126. 1948فلسطينيي تجاه بسياسة الحكومة 

إنه ال مجال في الوقت الحالي لفتح تحقيق    أفيخاي أدرعي   اإلسرائيلي المتحدث باسم الجيش  قال   −
سوف يتخذ بعد انتهاء التحقيق    نهائياً   بشأن ظروف قتل شيرين أبو عاقلة. وأضاف أدرعي أن قراراً 

قرار بعدم فتح التحقيق اتخذ وفق العملياتي والنظر في كل المعلومات ذات الصلة. وأكد أدرعي أن ال 
ية، والتي تنص على  سرائيل التصديق عليها بقرار من المحكمة العليا اإل   سياسة التحقيقات التي تم  

 127ي في الضفة الغربية.سرائيل عدم فتح تحقيق جنائي فوري في عمليات الجيش اإل 
لبنان،سرائيلاإل  الجيشاستأنف   − مع  الحدود  على  العازل  الجدار  تشييد  التي    ي  المناورات  بموازاة 

، حيث انطلقت صواريخ  "التشخيص "ي جريها وحال االستنفار على الحدود، التي أدت إلى خطأ في  
 128ية. إسرائيلدفاع جوي من القبة الحديدية باتجاه هدف تبي ن الحقًا أنه مسي رة 

القناة   − اإلسرائيلية   12نشرت  اإل  مفصالً   اً تقرير   العامة  الجيش  استعدادات  لمواجهة  ائيلسر حول  ي 
وصر ح مسؤول كبير في    اسم "عربات النار".  والتي أطلق عليهاعسكرية محتملة متعددة األطراف  

للقناة   االحتالل  بتدريب  "جيش  نقوم  مكو    8أننا  الداخلية  كتائب  الجبهة  قيادة  من  لواءين  من  نة 
دولة   في  للجيش  الحركة  سالسة  الشرطة".  إسرائيللتوفير  مع  أنهم  وأوضح    بالتعاون  المسؤول 

وتسلل مقاومين من غزة ولبنان إلى   ،على سيناريو سقوط صواريخ في مساحات خطيرة  سيتدربون 
 129الداخل، و"الصعوبة الكبرى هي بناء صورة دقيقة وصحيحة لما يجري في الجبهة الداخلية".
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من  وق   − أكثر  عالمياً   ،ومخرجاً   ،فناناً   130ع  محتوى  جر   ؛وصانع  تدين  مفتوحة  رسالة  ائم  على 
بحق    "إسرائيل" بتحقيق    الفلسطيني  شعب ال  المستمرة  وطالبوا  حولها،  الدولي  الصمت  واستمرار 

عاقلة. أبو  شيرين  للشهيدة  على    العدالة  عقوبات  بفرض  متهمين    "إسرائيل"وطالبوا  ومحاسبتها، 
باست  "إسرائيل" قدمت  الغربية  القوى  "ألن  صارخ،  بشكل  الدولية  واألعراف  القوانين  مرار  بانتهاك 

 130لها للقيام بذلك".  غطاء دبلوماسياً 
على تقارير إعالمية    Mikhail Bogdanov  ميخائيل بوغدانوف   عل ق نائب وزير الخارجية الروسي  −

الروسية   القوات  أن  سوري   المنتشرة مفادها  منظومة    ة في  مرة  ألول   S300  أو   300أس  استخدمت 
ن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد أعتقد أ " وقال:   ، ية إسرائيل مقاتالت    للدفاع الجوي ضد  

 131." من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريينا، غير أنني اعتبر هذا الخبر كاذبًا تماماً 

 اً شدد دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة، مدان اتحاد اإلذاعات اإلسالمية   −
 ،ودعا االتحاد   لمشاعر المسلمين حول العالم.ذلك إذكاء للتطرف الديني واستفزاز صارخ  على أن  

 132.في بيان صدر عنه، المجتمع الدولي إلى التدخل لكبح جماح هذا التطرف العنصري 

ي  سرائيلإن جنود االحتالل اإل  لها،  في بيان  ،فلسطين  –  للدفاع عن األطفال  العالميةالحركة  قالت   −
درعاً  فلسطينية  طفلة  اقتحام في  بشرية    استخدموا  جنين.أثناء  مخيم  العالمية   هم  الحركة  وتقول 

حالة استخدام أطفال فلسطينيين    26قت ما ال يقل عن  وث    2000  سنةللدفاع عن األطفال إنه منذ  
 133ي. سرائيلبشرية من قبل جيش االحتالل اإل دروعاً 
 20/5/2022 ،الجمعة

من للجبهة باستكمال  أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الثا −
شهد  الذي  السياسي،  المكتب  وأعضاء  مزهر  جميل  ونائبه  سعدات  أحمد  العام  األمين  انتخاب 

فيهما. الساحات  لمختلف  وشاماًل  عضويتهما،  في  واسعًا  تجديدًا  العامة  المركزية  وقالت   واللجنة 
والجماهيرية والشعبية  التأكيد على استخدام كل وسائل النضال السياسية    "تم    : هاالجبهة، في بيان

 134والكفاح المسلح في مقدمتها؛ من أجل تحقيق أهدافنا وإلحاق الهزيمة بدولة الكيان".
أن    اً نفتالي بينيت إن "مستقبل البالد في خطر، ويجب علينا جميعاإلسرائيلي    الوزراءرئيس  قال   −

غيداء ريناوي  ة  على خطاب استقال  اً رد   ،في منشور له عبر فيسبوك  ، وأضاف بينيت   نقف بقوة".
ودعا بينيت إلى وقف   "يجب أال نستسلم، ليس لدينا دولة أخرى".  :من االئتالف الحكوميالزعبي  

 135رقة وتوحيد الصفوف في مواجهة ما أسماه "اإلرهاب الفلسطيني". الفِ 
 Aish Global  آيش غلوبال، الرئيس التنفيذي لمجموعة  Steven Burg  ستيفن بورغزعم الحاخام   −

الحديثةاليهودية   "  أن،  األرثوذكسية  بين  و إسرائيلالتطبيع  وقت". "  "مسألة  مجرد  هو    السعودية 
الذي زار البحرين والسعودية مؤخرًا مع قادة أعمال يهود،   ،السابعة العبرية إن بورغ  وقالت القناة
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وصف المملكة بأنها "مذهلة"، وقال إنه رأى مكانًا "يمضي قدمًا مع مجتمع األعمال الراغب في  
 136البتعاد عن النفط، إلى وضع اقتصادي أفضل".ا
، أسرى   9، من بينهم  103إلى قضية احتجاز جثامين الشهداء وعددهم   الفلسطيني  تطرق نادي األسير  −

 النادي،  وبي ن   في "مقابر األرقام"، وفقًا لمعطيات مركز القدس للمساعدة القانونية.   256إلى جانب  
، مشيرًا إلى أن  1967  سنة سجون منذ  ال ارتقوا في    228لغ  أن عدد الشهداء األسرى ب في بيان له،  

وذكر النادي أن من بين الشهداء   هناك مئات األسرى الذين ارتقوا بعد اإلفراج عنهم بفترات وجيزة. 
و   76األسرى   العمد،  للقتل  نتيجة  و   7ارتقوا  مباشرة،  عليهم  النار  إطالق  لسياسة    72بعد  نتيجة 

 137نتيجة للتعذيب.  73" التي تنفذها إدارة سجون االحتالل، و اإلهمال الطبي "القتل البطيء 
  مرة أراضي سورية   12استهدفت    "إسرائيل" أن    ، في بيان له،أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان −

أو  2022  سنةخالل   صاروخية  ضربات  عبر  سواء  نحو،  إصابة  عن  أسفرت    اً هدف  33  جوية، 
وتسببت بمقتل    ؛وآليات   ،ومراكز  ،ومقرات   ،والذخائر  ومستودعات لألسلحة  ،ما بين مبانٍ   ه،وتدمير 

باإلضافة إلصابة    28 القدس،  فيلق  إيرانيان من  بينهم ضابطان  العسكريين، من  آخرين    34من 
 138مدنيين بجراح بينهم طفلة.  6باإلضافة إلصابة  ،منهم بجراح متفاوتة

باكستان   − خارجية  وزير  زارداري قال  بوتو  مع    ، Bilawal Bhutto Zardari  بيالوال  لقاء  القدس  " في 
، إن هناك إجماعًا في باكستان على دعم الشعبين الفلسطيني والكشميري، بغض النظر عمن  " العربي 

، فاهتمامنا هو تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه أواًل.  " إسرائيل " يحكم البالد، وقال إن بالده لن تطبع مع  
عالقات عميقة مع  ائلتي لها تاريخ وروابط طويلة و باكستان لديها تاريخ طويل مع فلسطين، وع  وقال إن 

 139ولن نتخلى أبدًا عن الشعب الفلسطيني، ولن نتركه وحده في األيام الصعبة.   ، الشعب الفلسطيني 
تطالب  أمريك  كونجرسعضو    55ع  وق   − عريضة  الفدراليةي  التحقيقات  آي(  مكتب  بي    )أف 

شيرين   الصحفية  استشهاد  ظروف  في  تم    ،عاقلة  أبوبالتحقيق  قد  كان  إذا  ما  بتحديد   مطالبين 
 140ية أبو عاقلة. مريكاأل -  ية تحمي المواطنة الفلسطينيةأمريكانتهاك أي قوانين 

تت الجمعية الوطنية الفنزويلية، في جلستها االعتيادية، باإلجماع على مشروع "اتفاق تضامن  صو   −
 141للنكبة.  74 مع دولة وشعب فلسطين" لمناسبة الذكرى الـ

الح − األشطبت  بينها  مريككومة  من  األجنبية،  اإلرهابية  للمنظمات  قائمتها  من  منظمات  خمس  ية 
 اليهودية المتطرفة.   "Kahane Lives  كاهانا حي  "من قطاع غزة وجماعة    المجاهدينمجلس شورى  

ية لضمان  مريكا تزال المنظمات الخمس مدرجة على قائمة سوداء أخرى للحكومة األمفي حين  
 142لوصول إلى أموال مجمدة. عدم قدرتها على ا

 21/5/2022 ،السبت

اإل   فلسطيني   فتى  استشهد  − االحتالل  قوات  حرجة، برصاص  بجروح  آخر  خالل  سرائيل وأصيب  ي 
 143على جنين ومخيمها.  هعدوان



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

 24 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                     

الـ  انطلقت  − الطارئ  العربي  المؤتمر  البحرين، تحت    33  أعمال  برئاسة  العربي،  البرلماني  لالتحاد 
وجم األقصى  "المسجد  العاصمة عنوان  في  األولى"،  أولويتنا  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  يع 

القاهرة. الكو و   المصرية  الغانمدعا رئيس مجلس األمة  إيجاد صيغة دعم مالي    يتي مرزوق  إلى 
كيان مالي مدعوم من كل    ملكل القوى الناعمة الفلسطينية، سواء عبر إنشاء صندوق تمويلي، أ

العربية؛   الفلسطيني  ي عنى بدعم ك"الدول  الفلسطينية، وتعزيز شهادة  الذاكرة  ل ما من شأنه حفظ 
 144على تاريخه وأرضه، وخاصة ذاكرة القدس المحتلة".

 22/5/2022 ،األحد

اإل  − الصلح  محكمة  التلمودية    أولياً   حكماً   يةسرائيل أصدرت  صلواتهم  بأداء  للمستوطنين  بالسماح 
عاٍل" الركوع    ،بـ"صوت  يشبه  بما  األقصى  أثناءفي  والقيام  المسجد  لباحات    .المبارك  اقتحامهم 

يسرائيل"    رأت و  "شيماع  العبرية  باللغة  )يصيحون  عال  بصوت  الصالة  أن  قرارها،  في  المحكمة 
( واإلنحناء على األرض داخل المسجد األقصى، أمر ال يمكن تجريمه  "إسرائيلاسمع يا  "وتعني  

 145م المدني.بالسل   أو اعتباره م خالً 

إسماعيل هنية قادة االحتالل الصهيوني من اإلقدام على  ب السياسي لحركة حماس  رئيس المكت حذ ر  −
تنظيمها   المزمع  األعالم  ومسيرة  األقصى  المسجد  داعي 2022/ 5/ 29في  اقتحام  في    اً ،  المرابطين 

سنواجه بكل   أننا : "قرارنا واضح هنية   وقال  األقصى إلى الجهوزية الكاملة واالستعداد لحماية المسجد. 
شعبنا    أو بالعربدة في شوارع القدس ضد    ، باستباحة المسجد األقصى   اً ولن نسمح مطلق   ، انات اإلمك 

مرحلة ما بعد سيف القدس تختلف  " تأكيده أن    اً "، مجدد 48ـ  وأهلنا في القدس أو الضفة أو أراضي ال 
 146وأن الصراع مع االحتالل دخل مرحلة جديدة بكل أبعادها ومآالتها.   ، عن ما قبل المعركة"   اً كلي 

األعالم   − مسيرة  أمام  بحزم  بالوقوف  الفلسطينية  المقاومة  لفصائل  المشتركة  الغرفة  تعهدت 
خالل جاء ذلك في كلمة للغرفة المشتركة    .29/5/2022ية التي من المقرر تنظيمها في  سرائيلاإل

 147ينة غزة بمناسبة مرور عام على معركة سيف القدس.حماس في مد مؤتمر عقدته حركة 

ألف شقة سكنية مهددة بالهدم من   20قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن هناك أكثر من   −
  من تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي في القدس.   اً حذر م  في القدس،  قبل بلدية االحتالل

ية للقدس والمسجد األقصى، التي تنظمها رئاسة  أوضح الهدمي، خالل مشاركته في الندوة الدولو 
مبنى سكني في محافظة    500الشؤون الدينية التركي في أنقرة، أن "سلطات االحتالل هدمت قرابة  

 148. القدس خالل العامين الماضيين"

وغرامة مالية بقيمة    أعوام،   5قضت محكمة الصلح في الناصرة عقوبة السجن الفعلي لمدة   −
سنوات، على    3لمدة    ،أشهر  8دوالر(، وسجن مع وقف التنفيذ لمدة    1,500نحو  آالف شيكل )  5

جلبوع  سجن  الحرية" والفرار من    قكل واحد من األسرى الفلسطينيين الذي شاركوا في عملية "نف
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بحق    ي.سرائيلاإل صدرت  التي  األحكام  هذه  السابقة،    وتضاف  محكوميتاهم  إلى  الستة  األسرى 
 149نفيعات، اللذين كانا موقوفين بدون محاكمة. وذلك باستثناء الزبيدي وا

في   − الحكومي  االئتالف  إلى  زعبي  ريناوي  غيداء  العربية  النائبة  انسحابها  "إسرائيل"عادت  بعد   ،
إنها اتخذت  لها، في بيان ،وقالت  ،شيرين أبو عاقلةاالحتالل في جنازة  قوات على عنف   احتجاجاً 

عدد من وبعد أن مارس    ،ياجات المجتمع العربي"هذا الموقف من أجل "تحقيق مكاسب تلبي احت
أحرنوت ومعاريف   يديعوت وذكرت صحيفتا    شديدة" عليها للقيام بذلك.  زعمائه المحليين "ضغوطاً 

اإل الخارجية  وزير  ال سرائيل أن  يائير  ذلك  ي  إثر  وعلى  الزعبي،  مع  سابق  وقت  في  اجتمع  بيد، 
 150لحكومي.تراجعت األخيرة عن قرار انسحابها من االئتالف ا

ب − على صلة  إنه فكك خلية  اإليراني  الثوري  الحرس  القبض    "إسرائيلـ"قال  وألقى  الموساد  وجهاز 
عناصرها. الكيان   على  في  استخبارات  "جهاز  سماه  ما  إن  اإليراني  الثوري  الحرس  وقال 

 151الصهيوني" قام بتوجيه هذه الخلية للقيام بأعمال خطف وتخريب.

الناصر  وال  الدراسات قال رئيس وحدة   − الفلسطينية عبد  توثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين 
 لشهداء فلسطينيين وعرب.  جثماناً   350ي تحتجز أكثر من  سرائيل فروانة إن سلطات االحتالل اإل

عرف بمقابر  ، إلى أن االحتالل يحتجز جثامين الشهداء فيما ي  في تصريح صحفي  ،ةوأشار فروان
 152جثامين ألسرى فلسطينيين استشهدوا داخل سجون االحتالل.  9 األرقام وثالجات الموتى، بينهم

 23/5/2022 ،اإلثنين

، بأن سلطات االحتالل شرعت بقص و"قطع" أجزاء  لها  ، في بيان الفلسطينية  أفادت وزارة األوقاف −
ونشرت الوزارة على صفحتها    لمشروع "المصعد الكهربائي".  استكماالً اإلبراهيمي    سجد من درج الم

يين يقطعون الدرج األثري بالتزامن مع مباشرة آليات االحتالل عمليات  إسرائيل يظهر عمااًل تسجياًل 
 153. سجد ، في الساحات الخارجية الغربية للمم تقريباً  100حفر بآليات ثقيلة على بعد  

عضو   − البطش    المكتب أكد  خالد  اإلسالمي  الجهاد  حركة  في  باقتحام  " ن  أالسياسي  العدو  تهديد 
الطريق الستعادة الحقوق ال تمر  "وأن    "،لة حرب وسنتصدى لها ونحمي أقصانااألقصى هي رسا

بالبندقية ك  ،لمقاومةوا  ،إال  واعتقالهم  الجنود  الفلسطينيموأسر  يعتقلون  مضيفاً "ا  أن  ،  يجب   :
تنا يجب أن نحدد سنوات اعتقالهم، ودون هذه نأسرهم كما يأسروننا، وكما يحددون سنوات اعتقاال"

 154األسرى".  االحتالل يمارس عدوانه وجرائمه وتهديده وانتهاكاته بحق   سيظل   لوعيواالترتيبات 

الدينية اإلسالمية في القدس المحتلة، أنها "ال تعترف بأي قرار أو قانون يصدر   المرجعيات أكدت   −
األقصى". المسجد  بشأن  إسرائيلية  جهة  أي  أو  محكمة  أي  مشترك    عن  بيان  في  ذلك  جاء 

الهيئة  و ية في القدس ممثلة بمجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية،  للمرجعيات اإلسالم 
العليا،   الفلسطينية،  و اإلسالمية  اإلفتاء  القدسو دار  في  القضاة  قاضي  األوقاف   ،ديوان  ودائرة 
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على قرار محكمة إسرائيلية بالسماح للمستوطنين بأداء   اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى، تعقيباً 
 155في المسجد األقصى.طقوس دينية 

الكنيست  − في  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  باراك  اإلسرائيلي   أبدى  بن   Ram Ben  رام 

Barak   إذ يشمل الحي اإلسالمي في البلدة   ،المخطط لما يسمى بمسيرة األعالم  قلقه من المسار
ذه الفترة الحساسة يجب  بأنه يعتقد أنه خالل ه  هيئة اإلذاعة اإلسرائيليةل  بن باراكوصرح    القديمة.

أو أي نوع من االستفزازات التي    ،دينية هنا  "يجب علينا أال نشعل بأيدينا حرباً نه  توخي الحذر، وأ
 156من شأنها إشعال الشرق األوسط".

أن    الخارجيةوزير    كشف − المالكي عن  الفلسطينيةالفلسطيني رياض  يومين،   السلطة  قبل  رفعت 
الفل  خاصاً   ملفاً  الصحفية  الدولية.بمقتل  الجنائية  المحكمة  إلى  عاقلة  أبو  شيرين  وقال    سطينية 

 157في مقابلة مع وكالة األناضول: "ما حدث في مقتل أبو عاقلة جريمة".  ،المالكي
ي سفينتي إنزال قوات من الواليات المتحدة، وأعلن أنه يخطط الستخدامهما  سرائيلاشترى الجيش اإل −

وأقام سالح   .وم"يالسرائيل إن، حسبما ذكرت صحيفة "حزب هللا في لبنا  في حال نشوب حرب ضد  
سَ  أة  ري  البحرية  ميناء  في  قاعدته  في  جديدة  اإلنزال، سخاصة  سفينتي  استيعاب  أجل  من  دود 

 158وستقوم بتشغيلهما. 
، طفالً   165، بينهم  2022أبريل    خالل نيسان/ فلسطينيًا    1,228ي  سرائيل اعتقلت سلطات االحتالل اإل −

أع   11و  وهي  مطلع  امرأة،  منذ  االعتقال  حاالت  في  نسبة  شهري  وذلك    ، 2022لى  تقرير  بحسب 
اإلنسان.  وحقوق  األسرى  مؤسسات  عن  والمعتقلين    صدر  األسرى  عدد  أن  التقرير  في  وجاء 

، من  2022أسير، وذلك حتى نهاية نيسان/ أبريل    4,700الفلسطينيين في سجون االحتالل بلغ نحو  
 159معتقل إداري.  600ا يزيد عن  ، وم قاصراً   170أسيرة، و   32بينهم  

األوروبيعب ر   − البرلمان  أعضاء  من  منع    عدد  من  غضبهم  برلماني   "إسرائيل"عن  وفد  دخول 
عاقلة. أبو  شيرين  اغتيال  قضية  لبحث  الفلسطينية  لألراضي  البرلمان    أوروبي  من  وفد  وألغى 

فة الغربية وقطاع غزة،  لها للض  األوروبي المكلف بالعالقات مع السلطة الفلسطينية زيارة مخططاً 
، ما أثار حفيظة عدد  Manu Pineda  بعد رفض تل أبيب إعطاء تصريح لرئيس الوفد مانو بينيدا

، أن قرار  عنهوذكر رئيس الوفد البرلماني األوروبي، في بيان صدر    من األعضاء في البرلمان.
 160.ية "مؤسف وغير مقبول"سرائيل السلطات اإل

 24/5/2022 ،الثالثاء

مد  − التهويدية".قال  المخططات  "أخطر  يواجه  المسجد  إن  الرجبي  غسان  اإلبراهيمي  المسجد   ير 
حديث    ،الرجبي  وأوضح مباشرلفي  الصباح  إ  ،لجزيرة  ساعات  منذ  شرعت  االحتالل  قوات  ن 
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األولى في هدم درجات الباب الغربي للحرم بهدف تركيب ما ي عرف بـ"المصعد الكهربائي" وهو ما  
 161من مساحة المسجد. (2ألف م   3) ت دونما 3يعني ضياع 

ية إدراج أربعة أفراد وستة كيانات على صلة بحركة حماس إلى قائمة  مريك أعلنت وزارة الخزانة األ  −
األ   واتهمت العقوبات.   مك مريك الخزانة  االستثمار ية  أنه Investment Office  تب  التي زعمت  تابع    ، 

شركات تعمل في    من   ون دوالر، بما يشمل ملي   500بامتالك أصول تقدر قيمتها بأكثر من    ، حماس ل 
، بحسب  توجيه هذه األموال في أعمال تثير العنف  السودان وتركيا والسعودية والجزائر واإلمارات، يتم  

الوزارة  ست    . زعم  الخزانة،  وزارة  أدرجت  لألفراد،  هي    باإلضافة  واجروجيت  Anda  اندا شركات؛   ،
 Al Rowad Realي لعقار لتطوير ا ، والرواد ل Trend GYO د جيو رن ، وت Agrogate Holding هولدينج 

Estate Development وشركة سيدار ،  Sidar  ية  لعقار ا   إتقان ، وشركةItqan Real Estate JSC .162 
عليها  قالت   − فرضت  إنها  المتحدة  الواليات  تقول  التي  والشخصيات  الجهات  إن  حماس  حركة 

الناطق باسم حماس حازم قاسم لصحيفة    وأكد   ".بالحركةعقوبات لصلتها بحماس، "ال عالقة لها  
أن   على ""فلسطين"،  العدوان  في  االحتالل  لدولة  المتحدة  الواليات  مشاركة  من  جزء  القرار  هذا 

بعد  المتهاوية  االحتالل  صورة  إلنقاذ  ومحاولة  الحصار،  وشرعنة  شعبنا  على  والضغط  شعبنا 
 163. "جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

، إن السلطة  لهعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريح    قال −
األ اإلدارة  طالبت  "قوائم مريكالفلسطينية  عن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  برفع  رسمية  برسالة  ية 

بالاإلرهاب  الخاص  التصنيف  وفق  ورفضنا    .كونجرس"،  استغرابنا  عن  "أعربنا  الشيخ  وأضاف 
لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم لشعب تحت االحتالل، في الوقت الذي ت شطب فيه    المطلق
 164اإلرهابية عن تلك القوائم".  [Kach] كاخمنظمة 

لوسيط  " بعثت رسالة لحركة حماس في غزة عبر اإسرائيلبأن "  العامة اإلسرائيلية   13القناة  أفادت   −
ط للتصعيد وأن مسار مسيرة األعالم ال يختلف  مفادها أنها ال تخط   ،القطري والمخابرات المصرية 

وأوضحت "أنها جاهزة لتوجيه ضربات في غزة حال إطالق صواريخ    ،عن مسارها في كل عام
القطاع. القناة   من  مسيرة    أن  وأضافت  يوم  غزة  من  صواريخ  إطالق  الحتمال  يستعد  الجيش 

 165هجومية.   وضع خطط تعزيز منظومات القبة الحديدية وتم   األعالم، لذلك تم  
فلسطينيين من القدس المحتلة بشبهة التخطيط الغتيال   5 اعتقل أنهي سرائيل اإلالشاباك جهاز  زعم −

ية أخرى، وتنفيذ عمليات تفجيرية  إسرائيل وشخصيات    يتمار بن غفيرإالكنيست المتطرف    عضو
طالق نار ووفق الجهاز، فإن الفلسطينيين الخمسة خططوا لتنفيذ عمليات إ  في أهداف لالحتالل.

جنود   أسر  محاولة  في  الستخدامها  ناسفة  عبوات  مضيفاً إسرائيلوإعداد  طائرة    يين،  اشتروا  أنهم 
 166مسيرة الستخدامها في تنفيذ تفجير يستهدف القطار الكهربائي في مدينة القدس.
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وساطة  تجري  جو بايدن    الرئيسإدارة  أن  عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة    العبري نقل موقع واال   −
والسعودية ومصر في محاولة للتوصل إلى تسوية الستكمال نقل السيادة على   "إسرائيل"ية بين  سر 

جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وبحيث تشمل خطوة سعودية منفصلة لتطبيع 
 167. "إسرائيل"عالقات مع 

ياض المالكي في ش أوغلو، بعد لقائه نظيره الفلسطيني ر ياو جوزير الخارجية التركي مولود    قال −
.  "إسرائيل"رام هللا، إن الدعم التركي لفلسطين لن يتراجع حتى بعد ذوبان الجليد في العالقات مع  

للصحفيين مع  قائالً   وأضاف  عالقاتنا  مسار  عن  تمامًا  مستقل  الفلسطينية  للقضية  "دعمنا   :
وفلسطينيون  و   إسرائيل". أتراك  مسؤولون  ف  تسعوق ع  تفاهم  ومذكرات  االجتماع  اتفاقيات  ختام  ي 

 168الثاني للجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام هللا. 
الجيش اإل − للجنود في  الدراسية  "المنح  قانون  على مشروع  الكنيست  دعم  سرائيلصادق  ي"، حيث 

ب   55القانون   فقط،  المشتركة  القائمة  نواب  عارضه  حين  في  كنيست،  أعضاء عضو  امتنع  ينما 
تخصيص منح    على  المشروع األساسي للقانون   ونص    أحزاب المعارضة والليكود عن التصويت.

لتمويل   معينة"  اقتصادية  مكانة  "في  تم  66لجنود  بينما  الجامعات،  في  الدراسي  القسط  من   %  
قدمه وزير %، وذلك من خالل مقترح التسوية الذي  75تعديله ورفع قيمة تمويل المنح للجنود إلى  

 169. بني جانتس دفاعال
المغرب  وق   − تفاهم في مجال االب   13  "إسرائيل"وع  الفائقةمذكرة  التكنولوجيا  خالل   ،تكار وصناعة 

 في،  5/2022/ 25و 23، المنظم بين  ": تواصلوا من أجل االبتكارإسرائيل  -المغرب  "أعمال منتدى  
 170رسمية. الدار البيضاء من طرف شركات خاصة، بحسب وكالة المغرب ال

المتحدث   − برايس  بلسانقال  نيد  األمريكية  تصر  إ  الخارجية  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة    ن 
عاقلة،   أبو  شيرين  األمريكية  الفلسطينية  الصحفية  اغتيال  في  ودقيق  شامل  تحقيق  إجراء  على 

 171ومعاقبة الجناة إلى أقصى حدود القانون.
 25/5/2022 ،األربعاء

طقوسهم  المركزية  االحتالل  محكمةأعلنت   − بأداء  لليهود  السماح  قرار  والصالة  إلغاء  في    الدينية 
 172تعبيرها.   ، لحساسية المرحلة بحد  باحات المسجد األقصى المبارك

ع وق    Fares Atila  فارس عطيلةية  سرائيلأن رئيس اإلدارة المدنية اإل  هآرتس العبرية  صحيفةذكرت   −
ديدة في الضفة الغربية، وهي األكبر التي أعلنت على أمر إعالن السيطرة على محمية طبيعية ج

اتفاقيات أوسلو.  "إسرائيل"عنها   المحمية ربع أراضيها ملكيتها    منذ  وبحسب الصحيفة، فإن هذه 
لـخاصة ل  "الدولة/ لالحتالل"، وهي تغطي محمية "عين العوجا"  فلسطينيين واألخرى مصنفة أنها 

 173. (2كم   22) ألف دونم 22بالقرب من أريحا وتقع على  
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الحداد    قائد قال   − الدين  عز  القسام  كتائب  في  غزة  اإل"ن  إلواء  في  سرائيلاالحتالل  سيتفاجأ  ي 
ِدقة وكثافة وتأثير صواريخنا القادمة، من  خالل حديثه في فيلم عن    ،وأضاف الحداد   ."المعركة 

ذن هللا، فهذا إ "سيرى العدو ما يسوؤه ب  أن  "عميد التصنيع" نشره الموقع اإللكتروني لكتائب القسام
 174."وعد هللا الجبار وسندخل األرض المقدسة، وإنا لقادمون 

رئاسة − باسم  الرسمي  الناطق  التحدي   السلطة   قال  استمرار  جراء  إنه  ردينة  أبو  نبيل  الفلسطينية 
، فإنه حان الوقت لتصبح  مسيرة األعالم، وإصراره على القيام بما يسمى  يينسرائيلاإلواالستفزاز  

بمقدسا فلسطينياً القدس  للجميع  راية  والمسيحية  اإلسالمية  االعتداءات وعربياً   تها  هذه  لمواجهة   ،
 175المتواصلة من قبل االحتالل ومتطرفيه المزعزعة لالستقرار.

إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية    حركة فتح األسير مروان البرغوثي دعا عضو اللجنة المركزية ل −
في كلمة   ،وقال البرغوثي  للوفاق الوطني برنامجًا لها.، تستند إلى وثيقة األسرى  الجميعبمشاركة  

له من داخل سجنه، إن مهمة هذه الحكومة أن تتول ى إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية  
في الضفة الغربية وقطاع غزة على قاعدة الشراكة الكاملة، وإعادة إعمار قطاع غزة، واإلشراف  

العامة. االنتخابات  البرغوث  على  كافة  ودعا  بمشاركة  الشامل  للحوار  وطني  مؤتمر  عقد  إلى  ي 
بهدف إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة الوطنية،    ممثلي القوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية

وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية  
 176. ركتي حماس والجهاد لهاالكاملة والتعددية، وانضمام ح

يائير ال سرائيلاتفق وزيرا الخارجية اإل − خالل مؤتمر صحفي    ،ش أوغلوياو جمولود  بيد والتركي  ي 
اجتماع اإلسرائيلية    هماعقب  الخارجية  وزارة  االقتصادية    ،القدسفي  في  األنشطة  تعزيز  على 

 ية بالتحليق في أجواء تركيا.سرائيل، وكذلك النشاط السياحي والسماح لشركات الطيران اإلالمشتركة
 177الصراع مع الفلسطينيين. سيساعد في حل   "إسرائيل"قال أوغلو إن تجديد العالقات مع و 
لالنسحاب  22  في كلمة له بمناسبة الذكرى الـحسن نصر هللا،  نب ه األمين العام لحزب هللا اللبناني −

إلى أنه قد تحدث خالل أيام أمور    إلى خطورة األوضاع في فلسطين، مشيراً   من لبنان،  يسرائيلاإل
على أي   إلى أن المقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد     النظرتؤدي إلى انفجار المنطقة، الفتاً 

 178مسيرات األعالم الصهيونية. على مساس بالمسجد األقصى و 
ة من  ستجنيان فوائد هائل  "إسرائيل"السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة و  الخارجيةقال وزير   −

ككل. المنطقة  وكذلك  التطبيع،  جلسة    وراء  خالل  فرحان،  ابن  دافوس في  وأوضح  منتدى 
، أننا لن نستطيع جني هذه الفوائد،  في سويسرا  World Economic Forum in Davos  االقتصادي
 179القضية الفلسطينية. ما لم تحل  

 26/5/2022 ،الخميس

بتكليف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة    محمود عباس قراراً   يةفلسطين ال  السلطة  رئيسأصدر   −
 180. 52/5/2022توقيع الكتاب في  من تاريخ التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتباراً 
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الذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية، إلى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس شيرين    التقرير خلص   −
ا  النوع  من  هو  الستشهادها،  وأدى  عاقلة  سالح  أبو  مع  ت ستخدم  خصائص  ويحمل  للدروع،  لخارق 

في مؤتمر صحفي، على أن الوقائع    ، النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب وشدد    قناص. 
التي تنفي وجود اشتباكات مسلحة في مسرح الجريمة، تظهر توفر أركان جريمة حرب ارتكبتها قوات  

 181كون حجر األساس في مالحقة المجرمين والقتلة. أن التحقيق سي   ي، مؤكداً سرائيل االحتالل اإل 
عاقلة   إلى أن شيرين أبو   خلص سي أن أن  رفض الجيش اإلسرائيلي نتائج تقرير استقصائي لشبكة   −

لالجئين. جنين  مخيم  في  اإلسرائيلية  القوات  برصاص  عمدًا  بيان:   ق تلت  في  الجيش  وأضاف 
وفاة شيرين   تعازيه في  عن  ي عرب  اإلسرائيلي  إلى "الجيش  الفلسطينية  السلطة  ويدعو  عاقلة  أبو 

 182التعاون في تحقيق الطب الشرعي مع ممثلي الواليات المتحدة للتوصل إلى نتيجة نهائية". 
حماس   − حركة  األعالم    "إسرائيل"حذرت  بمسيرة  سمحت  إذا  أخرى  بحرب  تخاطر  أنها  من 

باسم نعيم حكومات دول    دائرة السياسة والعالقات الخارجية في حماس  رئيسودعا    االستفزازية.
على   للضغط  االستفزازية.  "إسرائيل"العالم  المسيرة  مسار  حماس  نعيم:    وقال  لتغيير  أن  "أتوقع 

التكلفة".  النظر عن  الحدث بغض  لمنع هذا  لبذل كل ما في وسعها  والفصائل األخرى مستعدة 
رد    نعيم  وأضاف إن  قال  "من  فقط؟  أن  غزة  من  سيكون  وأنهالفعل  سي  "،  هناك  ربما  كون 

القدس،    ستشهاديون ا منا""داخل  بأوامر  يعملون  ال  أعلم.  الهجمات   مشيراً ،  ال  من  سلسلة  إلى 
فلسطينية.  "إسرائيل"  ضد  األخيرة   فصائل  أي  إلى  ينتمون  ال  رجال  أن و   نفذها  على  نعيم    شدد 

 183سطيني"."المعركة ليست مع حماس وحدها إنها مع الشعب الفل
في حالة انعقاد دائم تراقب وتتابع عن كثب كل ما    ا والغرفة المشتركة بأنه أعلنت الفصائل الفلسطينية   −

في مؤتمر صحفي   ، لت الفصائل صدر االحتالل من تصريحات وصور لألحداث واالعتداءات. وحم  ي  
هذه   سيصاحب  ما  تبعات  االحتالل  حكومة  الشعبية،  الجبهة  من  بدعوة  لها  اجتماع  عقب  عقدته 

 184. " شعبنا ومقاومته لن يتراجعوا عما حققته معركة سيف القدس " ة أن  االعتداءات من ردود، مؤكد 

من مختلف األجهزة األمنية    اً يإسرائيل   اً أن هناك إجماع  يديعوت أحرونوت العبرية  صحيفةذكرت   −
والعسكرية وحتى من أعلى المستويات السياسية على أن تجري مسيرة األعالم في القدس المحتلة  

 185في السنوات األخيرة.  سنةمسارها الذي كانت تسلكه كل  وفق 29/5/2022يوم األحد 
مندوبو   − وإستونيا  وفرنسايرلندا  إأكد  االتحاد    ،وألبانيا  دول  أعضاء  عن  نيابة  مشترك  بيان  في 

في   اً المضي قدم  إسرائيلاألوروبي الحاليين والسابقين في مجلس األمن، عن "أسفهم الشديد لقرار  
ية بالتراجع  سرائيلطانية في الضفة الغربية"، مطالبين السلطات اإلآالف وحدة استي  4بناء أكثر من  

جلسة مجلس األمن، انعقاد  يرلندا عقب  إوأكد البيان الذي تلته مندوبة جمهورية    عن هذا القرار.
إلى أن    النظر  اً الدولتين"، الفت  أن "الوحدات االستيطانية الجديدة ستشك ل عقبة إضافية أمام حل  
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اإل انتهاكسرائيل"المستوطنات  تشك ل  الدولي  اً واضح  اً ية  سالم    ، للقانون  تحقيق  طريق  في  وعقبة 
 186يين والفلسطينيين". سرائيل عادل ودائم وشامل بين اإل

التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي عيساوي فريجر  حذ   − التاريخية    "إسرائيل"من أن تفوت    وزير  الفرصة 
الفلسط مع  السياسية  الرئيس  للتسوية  بوجود  عباسينيين،  أفضل   ،محمود  هو  عباس  إن  وقال 

 187. "إسرائيلـ"شريك ممكن ل
،  اإلبراهيمي   سجد ي من تركيب هيكل المصعد الكهربائي في الم سرائيل انتهت سلطات االحتالل اإل −

إلى  وشاحنات  ثقيلة  معدات  المستوطنين،  من  ومجموعات  االحتالل  قوات  أدخلت  أن  بعد  وذلك 
 188.سجد كهربائي خاص بالمستوطنين لتسهيل اقتحامهم للم لتركيب مصعد    ، تمهيداً سجد ساحات الم 

األخيرة.   − السنوات  خالل  الفلسطينيين،  عدد  ارتفاع  مقابل  القدس،  في  اليهود  السكان  عدد  تراجع 
، التي شملت معطيات حول القدس المحتلة أيضًا، في التقرير السنوي الصادر اإلحصائية وجاءت  

وبحسب   . اإلسرائيلي   Jerusalem Institute for Policy Research  معهد القدس لبحث السياسات عن  
القدس  التقرير  في  السكان  عدد  بلغ  في    951,100،  بينهم  2020  سنة نسمة  يهودي   570,100، 

مسيحي. وأشار التقرير إلى   12,900مسلم و   353,800%(، بينهم  39فلسطيني )   366,800%( و 61) 
 189تراجع نسبة تكاثر الفلسطينيين في القدس.

ا − النواب   اإلعالميةلدائرة  قالت  بيان    العراقي،  لمجلس  صو    إن،  لهافي  النواب  خالل "مجلس  ت 
الكيان الصهيوني". التطبيع مع  اليوم، على مقترح قانون تجريم   الدائرة  ضافت أو   جلسته المنعقدة 

 190جماع الحاضرين". إب  "التصويت تم   أن
  "فضالً   م التطبيع مع الكيان الصهيوني جر العراقي الذي ي   إن القانون   قالت وزارة الخارجية األمريكية  −

عن تهديده حرية التعبير وتعزيزه بيئة معاداة السامية، يتعارض بشكل صارخ مع التقدم الذي حققه 
وأضاف بيان صادر عن المتحدث    جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العالقات مع إسرائيل". 

ال يلين في دعم إسرائيل، بما في  قوياً  "شريكاً  ستظل  أن الواليات المتحدة  الخارجية نيد برايس  بلسان 
 191في سالم ورخاء أكبر للجميع". ذلك مساعيها لتعزيز العالقات مع جيرانها أمالً 

البالغين    األمريكي  Pew Research Center  لألبحاث   مركز بيونشره  أظهر استطالع حديث   − أن 
% مؤيد 61ى الشعب الفلسطيني بحرارة )عامًا ينظرون إل   30يين الذين تقل أعمارهم عن  مريكاأل

إلى حد   أو مفضل  إيجابي.%  35و  ،ما(   جدًا  الفلسطينية بشكل  الحكومة  المركز:    يقي مون  وقال 
ي أكثر إيجابية بشكل متواضع تجاه كال الجانبين  مريك "في السنوات األخيرة، أصبح الرأي العام األ

 192ي الفلسطيني".سرائيلفي الصراع اإل
 27/5/2022 ،الجمعة

برنامج   − أعظم  ما"كشف  القدس،"خفي  سيف  معركة  كواليس  في    ،  قادتها  غزة غرفة قطاع  التي 
حلقة لقطات  الوكشفت    ."محور المقاومة"مشتركة للمقاومة الفلسطينية مع ضباط استخبارات من  
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حل   القسام  كتائب  أنتجتها  هجومية  لمسي رات  آليات  حصرية  فوق  الحدود. إسرائيلقت  في عمق   ية 
  ، Yossi Yehoshua  ية، يوسي يهوشع سرائيلالمحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت اإل  وأقر

ية وأظهرت عدم نجاح  سرائيلبأن صواريخ المقاومة فاجأت المؤسسة األمنية اإل  ،حلقةلفي حديثه ل
محمد السنوار، القيادي في هيئة أركان  وأكد  االستخبارات العسكرية في قراءة نوايا حركة حماس،  

لكتا القسام،  طوال ،  برنامجلئب  منعقدة  كانت  المقاومة  محور  جمعت  مشتركة  أمنية  غرفة  أن 
ضباطاً   ،الحرب  الغرفة  وضمت  مهمة.  استخباراتية  إسهامات  لها  والحرس   وكانت  القسام  من 

أن كتائب القسام حاولت تنفيذ عملية    السنوارمحمد    كشفو   الثوري اإليراني وحزب هللا اللبناني.
القدسمطلع م  ،أسر استشهد خالل    ،عركة سيف  أنه  مبينًا  تبادل،  االحتالل على صفقة  إلرغام 

 193مقاومًا خالل محاولة التنفيذ. 18هذه العملية التي وصلت إلى مراحل متقدمة 

سفير   − منظمة    السلطةاستلم  وفصائل  فتح  حركة  سر  وأمين  دبور  أشرف  لبنان  لدى  الفلسطينية 
أب  الفلسطينية فتحي  العرد التحرير  لفلسطينية.   ات و  أدوية مقدمة من الحكومة   ،وقال دبور شحنة 

  إيداعها   من الدواء، تم    الطن  خمسة أطنان ونصفمن  في تصريحات صحفية، إن الشحنة تتكون  
الهمشري" محمود  "الشهيد  مستشفى  صيدا  في  لبنان  ـ" ب،  في  في  شعبنا  أبناء  صمود  دعم  هدف 

 194. بحسب قوله  ،والتخفيف من معاناته"

لـ"قدس برس"  رمصاد كشفت   − قد    مطلعة  بشارة  الفلسطيني شكري  المالية  وزير  استقالته من  أن  م 
الهيئة   مبادرة  على  اشتية  محمد  الحكومة  رئيس  موافقة  على  احتجاجًا  أيام،  ثالثة  قبل  منصبه 

  195الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان إلنهاء إضراب المعلمين، دون مراجعته.

االستفزازية،    مسيرة األعالم شعبنا لن يسمح بمرور ما يسمى  "إن    ،لها  فتح في بيان   حركةقالت   −
لها الواقع،  "وسيتصدى  "لن نسمح لالحتالل ومستوطنيه بمحاولة فرض سياسة األمر  ، مضيفة: 

 196". أحمر لن نسمح بالمساس به إطالقاً  ألن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية خط  
في القدس    القديمةفي البلدة    مسيرة األعالمبينيت أن تجري    ية نفتاليسرائيل ر رئيس الحكومة اإلقر   −

المقرر29/5/2022في  المحتلة،   مسارها  وفق  المسجد    .،  في  "األنشطة"  أن  بينيت  قرر  كذلك 
 197األقصى "ستستمر كالمعتاد" ما يعني استمرار اقتحامات المستوطنين وقوات شرطة االحتالل.

أقدم على االنتحار قبل  الذي ي في االستخبارات سرائيل اإل ضابط ال انتحار حالة  أن    " يوم ال   إسرائيل " علمت   −
  ، 2022خالل نيسان/ أبريل  أسابيع، تنضم إلى سلسلة حاالت انتحار أخرى في جيش االحتالل حصلت  

ما إذا قارنا ذلك بسنة  سي    جدًا، وال   ياً شهد أربع حاالت انتحار، وهو ما اعتبرته الصحيفة معطى عال   الذي 
 198التي انتحر فيها تسعة جنود.   2020  سنة ، و ا كله   سنة جنديًا في ال   11تحر فيها  التي ان   2021

االحتالل − جيش  أن  العبرية  معاريف  صحيفة  بالعمل   ، ذكرت  للمجندات  سمح  األولى،  وللمرة 
سمح به على خلفية التماس تقدمت قد  ، وهو  "669"كمقاتالت في وحدة اإلنقاذ الخاصة المعروفة بـ

 2020.199 سنةية العليا، في سرائيل مة اإل به مجندات إلى المحك
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اإل أمريكمشرعًا    83  طالب  − الحكومة  لدى  التدخل  بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزير  لمنع  سرائيل يًا  ية 
  ووق ع الرسالة  فلسطيني من منازلهم في مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.  ألفإخالء أكثر من  

ي جو  مريكها عشية زيارة محتملة للرئيس األتوجيه  نائبًا، وتم    62عضوًا في مجلس الشيوخ، و  19
 200. 2022حزيران/ يونيو نهاية   يةفلسطين ة الطالسلو  "إسرائيل"بايدن إلى 

 مستوطن  2,800مقابل   ، يعيش في سلوان ألف مقدسي  59 إن  الناشط المقدسي فخري أبو دياب قال  −
أحياء    6يعيشون في    فرد   7,500خطر التهجير القسري نحو    ويهدد بؤرة استيطانية،    78في    يعيشون 

أمر هدم   2,780، وأصدر  2022منذ بداية  منزل    200  هدم   االحتالل وذكر أن    مستهدفة في البلدة. 
منشأة   472حين دمر االحتالل  في منزل،   21,500، وبلغ عدد المباني المهددة بالهدم اً وقضائي   اً إداري  

 2021.201في سنة    ومنزالً 
 28/5/2022 ،السبت

لدينا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة  "إن    إسماعيل هنية  سياسي لحركة حماسرئيس المكتب ال  قال −
األقصى  ومحاوالت األعالم   المسجد  صحفي:  هنية،  وأضاف    ."تدنيس  تصريح  ثالثية  "في  لدينا 

غد  الموقف  تطورات  مع  للتعامل  لكل    ،والشعب   ،)األمة  اً متأهبة  وجاهزون  والمقاومة( 
في الدفاع عن    اً ة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومالسيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحرب

 202". امتداد شعبي وميداني مفتوح ،48ـ األقصى والضفة وال
العاروري أكد   − صالح  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  ت  ،نائب  حفل  خالل  كلمة  كريم  في 

القدس في خانيونس لدح"، أن  شهداء سيف  يتحضر لمعركة قريبة ال محالة،  ر االحتالل شعبنا 
على أن الضفة سند وعون للمقدسيين  العاروري  وشدد    ."وتطهير المقدسات ونيل الحرية الكاملة

 203. هم االستفزازيةفي إفشال مخطط المستوطنين ومسيرت

آن األوان في هذه اللحظة التاريخية  "  إنه  الخارج خالد مشعل منطقة  قال رئيس حركة حماس في   −
ننتقل نقلة استراتيجية، وأن ننخرط في الميدان لتحرير القدس    والخطيرة على القدس واألقصى أن

إن   ،خالل مشاركته في ملتقى العلماء لمواجهة مسيرة األعالم،  قائالً   مشعلوأضاف    ."واألقصى
موقفنا الواضح أن القدس قدسنا واألقصى أقصانا، وأنه ال وجود للصهاينة واليهود فيه، بل هو  "

ينبغي أن نفعل فعاًل عظيمًا يعلم من خالله العدو وحلفاؤه "  أنه  "، مشددًا علىحق إسالمي صرف
العرب  )نقتل  يقولون  كما  ال  األرض،  على  تقع  السماء  سيجعل  األقصى  على  العدوان  أن 

األرض( على  السماء  تقع  وال  مشعل  و   ."والمسلمين  واإلسالمية  دعا  العربية  اختصار  األمة  إلى 
واالستف " المعاناة  وزمن  االحتالل  معاً زمن  ننخرط  وأن  األعالم،  مسيرة  في  لمشاعرنا  في   زاز 

أن العدو ال يحترم    مؤكداً القادة والعلماء،    مه مقدمتوفي  ،  ةماألجهود  ب"،  المعركة واستعادة القدس
التراجع إلى  اضطر  غزة  في  المقاومة  هددت  وحين  القوة،  لغة  األمة و .  إال  شعوب  مشعل  دعا 

الحكوم على  للضغط  والعلماء  وأن  والحراكات  التاريخية،  المسؤولية  الحكومات  تتحمل  وأن  ات، 
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والقدس،   األقصى  في  يحدث  لما  رسمية  مواقف  كل  ـ"ب  طالبهمو تتخذ  بقطع  ورجولة  نخوة  خطوة 
أن الصمود   وشدد مشعل على ."العالقات مع االحتالل الصهيوني والعمل على وقف التطبيع معه

لعامود في وجه مسيرة األعالم، وفي الضفة الفلسطيني في ساحات األقصى وميادينه وعند باب ا
 204وغزة المحاصرة يحتاج إلى دعم مالي.

فصائل − الفلسطينية  أعلنت  درجة   المقاومة  أخرى  رفعت  فيما  العام،  النفير  حالة  غزة،  قطاع  في 
فقد رفعت األجنحة العسكرية   الجهوزية، قبل ساعات من انطالق مسيرة األعالم في مدينة القدس.

حماس   في  لحركتي  الفصائل  وباقي  تصريح،  القطاع والجهاد،    درجة  ،عنها  ت صدر   ات في 
وأطلقت فصائل   التأهب، وبدأت بإعادة نشر وتمركز عناصرها وقياداتها، تحسبًا لحدوث طارئ.

قبالة   خصوصاً المقاومة رشقات متتالية من القذائف الصاروخية من مختلف العيارات تجاه البحر، 
القطاع. وجنوب  وسط  لجهوزية    منطقتي  اختبار  هو  اإلطالق  هذا  أن  مطلعة،  مصادر  وأكدت 

الوقت    خصوصاً المقاومة،   وفي  الصواريخ"،  تدنيس    هذات"مطلقي  بأن  لالحتالل،  رسالة  هو 
  205المسجد األقصى عبر ما يسمى "مسيرة األعالم"، سيواجه برد سريع.

ين خليل البردويل ومحمد ، نزار عي اش إن الصيادَ في قطاع غزة  الفلسطينيين  الصيادينقال نقيب   −
بعد   ،اعتقالهما من قبل قوات البحرية المصرية، وسحب قاربهما إلى الجانب المصري   تم    البردويل

 206. قرابة الحدود المصرية الفلسطينيةفي صيد السمك،  اا لمزاولة عملهمهمجو خر 
،  "إسرائيلـ"ع ليوم" على موقعها اإللكتروني، عن زيارة وفد سوداني رفي ال   سرائيلإكشفت صحيفة " −

موقع  ونقلت الصحيفة عن    األسبوع الماضي، لبحث فرص تعزيز العالقات بين الجانبين.خالل  
أونالين الفرنسي  إنتلجنس  جهاز    االستخباراتي  نظ  سرائيلاإلالموساد  أن   السوداني  ي  الوفد  زيارة  م 

 207، وليس وزارة الخارجية كما هو متعارف عليه. "إسرائيلـ"ل
س  − اليابان  شيغينوبوأطلقت  فوساكو  مؤسسة  Fusako Shigenobu  راح  الياباني ،  األحمر    الجيش 

Japanese Red Army  أمضت بعدما  في    بالسجن  كعقوبة  عاماً   20،  رهائن  احتجازها  بسبب 
الجيش  استمرت مئة ساعة، إلطالق سراح أعضاء من    1974السفارة الفرنسية في هولندا في سنة  

بعد العمليات التي  وثمانينيات القرن الماضي    ت في سبعينيا  بوشيغينو واشتهرت    .األحمر الياباني
 208في جميع أنحاء العالم دعمًا للقضية الفلسطينية.  الجيش األحمر اليابانينفذها 

 29/5/2022 ،األحد

حيث   األعالممسيرة    انتهت  − اإلسرائيليين،  آالف  عشرات  بمشاركة  القدس،  مدينة  في  اإلسرائيلية 
ال حائط  باحات  إلى  من  وصلت  مرورها  بعد  مروراً بابراق  والخليل  العامود  اإلسالمي    بي  بالحي 

، فيما اعتدت قوات االحتالل على المقدسيين ونفذت  داخل أسوار البلدة القديمة في المدينة المحتلة
واسعة اعتقاالت  القديمةوفر    ،حملة  البلدة  محيط  في  الفلسطينية  األعالم  ترفع  مسيرة  بالقوة   .قت 
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مجموعات  جراح    واعتدت  الشيخ  حي  في  وممتلكاتهم  الفلسطينيين  منازل  على  المستوطنين  من 
المقدسية العيسوية  بلدة  في  األهالي  مع  و   .وعلى  مواجهات  مسيرة    قوات اندلعت  عقب  االحتالل 

حيث جرى االعتداء على شبان  القدس،  في    في باب الساهرة ومدخل شارع صالح الديناألعالم  
ال  األعالم  يرفعون  العلم  و   فلسطينية. فلسطينيين  تحمل  صغيرة  مسي رة  طائرة  فيديو  مقطع  أظهر 

وأصيب    منطقة باب العامود في القدس.في  الفلسطيني، وتحل ق به فوق مسيرة األعالم اإلسرائيلية  
داخل البلدة القديمة من القدس  ، المستوطنين عليهم   واعتداء اإلسرائيلية جراء قمع الشرطة    فلسطينياً   79

ونقلت معاريف عن الشرطة قولها إنها    معية الهالل األحمر الفلسطيني. حسب ج ب وذلك  ومحيطها،  
عن   يقل  ال  ما  األعالم.  ، فلسطينياً   50اعتقلت  مسيرة  أحداث  الحكومة اعترف  و   خالل  رئيس 

"هدف بـبأن مستوطنين شاركوا في مسيرة األعالم    ،في بيان صدر عنه ،  اإلسرائيلية نفتالي بينيت 
مع    نية"، وادعى أنه "أصدر تعليمات إلى أجهزة األمن بعدم التسامح إطالقاً تأجيج األوضاع الميدا

االحتالل أن    شرطة أعلنت  فيما  و ".  أحداث عنف أو استفزازات من قبل جهات متطرفة في القدس
وأن   ، عضو الكنيست إيتمار بن غفير   أبرزهم   ، شاركوا في مسيرة األعالم شخص  ألف    70نحو  

، ما يعكس  ألف شخص   50  مشاركةإلى    بينيت ي تأمينهم، أشار  آالف من عناصرها شاركت ف  3
اإلسرائيلية األرقام  في  ضد    .تناقضات  عنصرية  هتافات  المستوطنون  والعرب   وردد  الفلسطينيين 

 . صلى هللا عليه وسلم ومسيئة للنبي محمد 
بعد وتأتي هذه المواجهات بعد اقتحام عدد كبير من المستوطنين للمسجد األقصى، في الصباح و 

قتحامات عدد من اال   تلك   وشارك في   . مستوطناً   2,626أكثر من    المقتحمين بلغ عدد    ، حيث الظهر 
اقتحم رئيس الوزراء   مع ذلك،  بالتزامن . و بن غفير إيتمار  الشخصيات السياسية اإلسرائيلية أبرزها  

البراق  نتنياهو حائط  بنيامين  الحائط. ،  السابق  يتجول عند  المس   وظهر وهو  توطنين  ورفع عشرات 
للمستوطنين بتأدية    ، ألول مرة و   ، علم اإلسرائيلي في ساحات األقصى، فيما سمحت شرطة االحتالل ال 

تلمودية ج الحرم شعائر  الملحمي"، وذلك على   ، ماعية واالنبطاح في ساحات  بـ"السجود  ما يسمى 
لتلمودية  الرغم من قرار صادر عن المحكمة المركزية في القدس المحتلة الذي حظر هذه الطقوس ا 

اقتحامات  و   األقصى.في   مسار  قوات  لألقصى    المستوطنين لتأمين  المصلحاصرت   ىاالحتالل 
يهم،  الغاز والرصاص المطاطي عل   ت طلق أ ، و فيه   على المعتكفين   قامت باقتحامه واالعتداء و   ، القبلي 

القبلي و  المسجد  أسطح  واعتالء  المغاربة  باب  مئذنة  أقفال  بكسر  االحتالل  شرطة  عناصر   .قام 
على رفع أعالم    اً تصدى المرابطون القتحامات المستوطنين، ورفعوا العلم الفلسطيني؛ رد  بالمقابل،  

 209.، وأدوا صالة الضحى والتهليل االحتالل في المسجد، وواجهوا االقتحامات بالتكبير  
النونو   ذكر  − السياسي لحركة حماس   ، طاهر  المكتب  أن    ل هنية، إسماعي   المستشار اإلعالمي لرئيس 

بدأت االتصال بهنية من أجل العمل على احتواء الموقف، وعدم تدهور األمور أكثر    األطراف بعض  
رئيس الحركة أكد لهذه األطراف أن ما جرى في القدس والمسجد  " غير أن  ،  مما جرى حسب قولهم 
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وقد  أرضنا  عن  االحتالل  اجتثاث  حتى  طريقها  ستواصل  المقاومة  وأن  يغتفر،  لن    . " سنا األقصى 
أو ضمانات ألي طرف لما يمكن أن تكون    يعطي تعهداً " رئيس الحركة رفض أن    أن   وأضاف النونو 

  . " في هذا العالم   عليه األوضاع داخل فلسطين المحتلة، بل إن ما جرى هو اعتداء على كل مسلم وحر  
فجر اليوم    جماهير شعبنا الفلسطيني التي هب ت منذ ـ" ب   ، في تصريح صحفي   ، أشادت حماس وبالمقابل،  

تحت  األحد، واحتشدت ورابطت في المسجد األقصى المبارك، وتصد ت القتحام المستوطنين الصهاينة 
دة  منع االحتالل ألبناء شعبنا من الوصول إلى المسجد  " وقالت حماس إن    . " الحراسة العسكرية المشد 

ى أي  شبر من المسجد  األقصى، واعتداءه على المرابطين فيه، لن يمنح االحتالل سيادة مزعومة عل 
 210. " لشعبنا الفلسطيني   ميًا خالصًا، وال سيادة فيه إال األقصى المبارك، الذي سيظل إسال 

حجم   − كان  مهما  والمقدسات  المبارك  األقصى  المسجد  عن  تدافع  ستبقى  أنها  فتح  حركة  أكدت 
تو "وأكدت أن    التضحيات. أماكن  أبناء شعبنا في كافة  اجدهم من  كوادرها وأبناءها ملتحمين مع 

 211."أجل إفشال مخططات االحتالل، التي تستهدف المسجد األقصى المبارك والمقدسات 
المكتب السياسي لحركة الجهاد محمد الهندي أن الصراع على السيادة في القدس لم    عضو أكد   −

بعد   وبعد    55ي حسم  احتاللها،  من  بالنكبة.  74سنًة  شعبنا  ي سلِ م  لم  الهندي  عامًا  في   ،وقال 
ت" طالما "دولتهم" كلها تستنفر لحماية  ي"القدس ليست "موحدة" كما يزعم "بين   حات صحفية:تصري

وتابع قائاًل: "صحيٌح أنهم حشدوا واقتحموا؛ ولكن الصحيح أيضًا أن أبناء القدس تصدوا   المسيرة"
 212وتحدوا ورفعوا أعالم فلسطين في وجه عربدتهم وعدوانهم".

فلسقا − لتحرير  الشعبية  الجبهة  المستوطنين    طين لت  اقتحام  خطير  اإن  "تجاوز  األقصى  لمسجد 
التضحيات". كانت  مهما  ثمنه  العدو  "تصعيد   سيدفع  إلى  صحفي،  بيان  في  "الشعبية"،  ودعت 

رد  ا االحتالل  مع  الشاملة  بدعٍم    اً لمواجهة  المستوطنون  ينفذها  التي  االستفزازية  االقتحامات  على 
ة مواجهة هذه االقتحامات بتفجير الغضب الفلسطيني  وأشارت إلى "ضرور   من شرطة االحتالل".

 213والعربي في وجه االحتالل". 
الوزراء − رئيس  في    الفلسطيني  دان  المواطنين  على  واعتداءاتهم  المستوطنين  مسيرة  اشتية  محمد 

من التبعات الخطيرة لتلك المسيرة وما تمثله من استفزازات لمشاعر   مدينة القدس المحتلة، محذراً 
المبارك.المواطني األقصى  المسجد  لساحات  واقتحامها  من    ن  المقدسيين  بشجاعة  اشتية  وأشاد 

القدس كانت وستظل عبر السنين  "عن مسرى المصطفى، وقال إن    المرابطين والمرابطات دفاعاً 
وإلى أبد اآلبدين عاصمة دولة فلسطين وهي عربية الوجه، والقلب واللسان، وإن محاوالت تغيير  

دانت  و   ."ق الدين، والتاريخ، والقداسةالسيادة الوهمية عليها، لن تصمد أمام حقائمعالمها، وفرض  
الخارجية جهتها،  وزارة  من  من    الفلسطينية،  رافقها  وما  التهويدية،  األعالم  مسيرة  العبارات  بأشد 

الذين   الفلسطينيين  وعشرات  المقدسيين  المواطنين  بحق  وحشية  وتنكيل  قمع  وعمليات  اعتداءات 
  214ألعالم الفلسطينية في القدس بمن فيهم نساء وأطفال، واعتقال العشرات منهم.رفعوا ا
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عدوان صريح على  " قال المجلس الوطني الفلسطيني إن مسيرة األعالم االستيطانية في القدس المحتلة  −
بكل   لها  التصدي  ويجب  لمشاعره،  واستفزاز  ومقدساته  وحقوقه  عاصمته  على  األبدية  شعبنا  سيادة 

فيصل   . " المشروعة الوسائل   علي  المجلس  رئيس  نائب  باسم    ، وحم ل  صدر  صحفي  تصريح  في 
واإلجراءات   السياسات  تلك  تداعيات  عن  الكاملة  المسؤولية  االحتالل  حكومة  الوطني،  المجلس 

أبناء شعبنا  "  من جهته،  دعا رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني، و اإلرهابية. 
 215. " يرة األعالم االستفزازية، التي تعبر عن إفالس سياسي لحكومة اليمين المتطرفة إلى التصدي لمس 

الفلسطيني  − التشريعي  المجلس  لرئيس  األول  النائب  بحر  دعا  والدولية   أحمد  العربية  البرلمانات 
جاء ذلك خالل الوقفة    للعمل على نصرة القضية الفلسطينية والمسجد األقصى والقدس المحتلة.

البرلمانية.  البرلمانية الكتل  التشريعي في مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن  المجلس   التي نظمها 
وتنفيذ  وحذ   األقصى،  المسجد  اليهود على  اعتداءات  بحر من مواصلة  وتخلل    .مسيرة األعالمر 

البرلما للكتلة  كلمات  التشريعيالوقفة  المجلس  في  المختلفة  من  نية  دولية  برلمانية  ومشاركات   ،
  216نواب األردني والجزائري عبر كلمات مسجلة.مجلسي ال

القدس − شؤون  وزير  لباحات    الفلسطيني  قال  ومستوطنيه  االحتالل  استباحة  إن  الهدمي  فادي 
م الحمراء،  الخطوط  لكل  تجاوز  هو  والقدس  األقصى  علىالمسجد  ومريع أنه    شددًا  فظ  انتهاك 

 عرض الحائط لكل القوانين الدولية. وضرب ب  ،للوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد األقصى
المنطقة إلى حرب   أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول جر    ، بدوره،أكد محافظ القدس عدنان غيث و 

تكن لتتمادى لوال    إلى أن السلطات اإلسرائيلية لم  دينية من خالل االعتداء على المقدسات، مشيراً 
 217لية". "هرولة بعض الدول المطبعة وازدواجية المعايير الدو 

للروم   − سبسطية  أساقفة  رئيس  حنا أكد  هللا  عطا  المطران  في    األرثوذكس  المسيحية  الكنائس  موقف 
وأوضح عطا هللا أن اقتحامات المسجد األقصى استهداف    القدس الرافض لمسيرة األعالم االستفزازية. 

ن لمدينة القدس  وأضاف: "المسيحيون ينتمو   للكل الفلسطيني، وأن القدس تحولت إلى بؤرة احتاللية. 
  ويدافعون عنها، ونرفض اقتحامات المستوطنين. والقدس ألهلها، ولن تكون للمستوطنين الصهاينة". 

 218على أن االحتالل لن يستطيع تغيير الواقع في القدس والمسجد األقصى.   المطران حنا وشدد  
الشديدة − إدانته  عن  الغيط  أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  من   أعرب  عدد  لقيام 

القوات   المسجد األقصى، في حماية أعداد كبيرة من  باقتحام  ،  اإلسرائيليةالمتطرفين اإلسرائيليين 
مؤكدًا أن هذا التحرك يشكل انتهاكًا جديدًا للوضع القائم، كما يمثل استفزازًا كبيرًا للمشاعر العربية  

  219القدس ومناطق أخرى. واإلسالمية، ويمكن أن يترتب عليه إشعال األوضاع في مدينة
دان البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين اليهود باحات المسجد األقصى،   −

الشريفة.  ساحاته  في  االحتالل  سلطات  أعالم  الخطوات    ورفع  هذه  أن  عنه،  صدر  بيان  في  وأكد 
 220ن حالة عدم االستقرار األمني في المنطقة. التصعيدية واالستفزازية ستؤدي لمزيد من االحتقان وتفاقم م 



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

 38 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                     

عن إدانتها لسماح السلطات اإلسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين   رية أعربت وزارة الخارجية المص  −
باحات المسجد األقصى، م حذرة من مغبة هذه التطورات التي ت نبئ بمزيد من االحتقان والتصعيد على  

،  أحمد حافظ   ، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية   لسطينية. استقرار األوضاع في األراضي الف 
انتهاكات   أي  وقف  ضرورة  وعلى  للمسلمين،  خالص  إسالمي  وقف  هو  األقصى  المسجد  أن  على 

مقدساتها  وكل  القدس  لمدينة  والمسيحية  اإلسالمية  العربية  الهوية  الوضع    ، تستهدف  تغيير  وكذلك 
القائم.  والقانوني  القانون    حافظ ب  وطال   التاريخي  قواعد  وفق  مسؤوليتها  بتحمل  اإلسرائيلية  السلطات 

 221والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات االستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين.   ، الدولي 
دان األردن السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي باقتحام المسجد األقصى، تحت   −

ت وزارة الخارجية األردنية من تفاقم األوضاع في ضوء السماح وحذر   حماية الشرطة اإلسرائيلية.
وأكدت أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم    بالمسيرة االستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة.

انتهاك  ت عد   الدولي.  اً االستفزازية،  وللقانون  القائم،  والقانوني  التاريخي  الخارجية و   للوضع  شددت 
بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن  إدارة    مسجد األقصىالاألردنية على أن  

  222.سجد بإدارة شؤون الم األوقاف األردنية هي الجهة القانونية المختصة حصراً 
وأوضحت   دانت الكويت اقتحام المتطرفين للمسجد األقصى، بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي. −

هذه   أن  الكويتية  الخارجية  تشكل    تهاكات االن وزارة  التي  المسلمين  االصارخة  لمشاعر  ستفزازًا 
والدولي،  اإلقليمي  واالستقرار  األمن  على  وخيمة  بعواقب  تنذر  الدولي  للقانون  صريحة  ومخالفة 

وشددت على موقف دولة    وستزيد من فرص المواجهات الدينية.  االحتقانوستضاعف من مظاهر  
الم الحقوق  دعم  في  والثابت  المبدئي  المستقلة الكويت  دولته  وإقامة  الفلسطيني  للشعب  شروعة 

 223."القدس الشرقية"وعاصمتها 
ته انتهاكًا  د  دانت قطر اقتحام المتطرفين للمسجد األقصى، بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، وع −

األقصى   للمسجد  والقانوني  التاريخي  الوضع  تغيير  لمحاوالت  وامتدادًا  الدولي،  للقانون  صارخًا 
العالم.والدفع ب المسلمين في  للمسجد، واستفزازًا لمشاعر  الزماني  الخارجية    التقسيم  وحذرت وزارة 

المسجد األقصى يكشف بوضوح    القطرية من أن استمرار االنتهاكات الخطيرة واالستفزازية بحق  
  224رغبة االحتالل في توجيه الصراع إلى حرب دينية.

المسجد   تهاكات اإلسرائيلية اإلجرامية في القدس بحق  ، االنلها  في بيان  دانت الخارجية اإليرانية، −
األقصى والمعتكفين فيه والمدافعين عنه، داعية العالم والدول اإلسالمية إلى الوقوف إلى جانب 

ومقدساتهم. أرضهم  عن  الدفاع  في  سعيد    وشدد   الفلسطينيين  اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث 
بيSaeed Khatibzadehه  خطيب زاد  أبدية    له،  ان ، في  "القدس ستبقى عاصمة موحدة  على أن 

مشيداً  البحر"،  إلى  النهر  من  القدس  لفلسطين  عن  والمدافعين  الفلسطيني  الشعب    بمقاومة 
 225، ومحذرًا "من مغامرات جديدة وأعمال استفزازية للصهاينة".هموصمود 
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على الوضع الراهن لألماكن  باتخاذ تدابير تحافظ  "إسرائيل"الخارجية التركية مطالبتها وزارة جددت  −
القدس مدينة  في  االستفزازية.  ،المقدسة  أعمال  ألي  السماح  للوزارة،    شدد و   وعدم  أن  بيان  على 

ماية  إيتمار بن غفير ومجموعة من المتطرفين المسجد األقصى تحت حاقتحام عضو الكنيست  
 226للوضع القائم للمسجد األقصى.  الشرطة اإلسرائيلية، انتهاك صارخ

بمسيرات جماهيرية حاشدة    مخيمات الشتات واللجوء في لبنانفي    الفلسطيني  شعب الشارك أبناء   −
ل  لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، من قبل حكومة االحتال  وتنديداً   استنكاراً 

الفلسطينية  والمستوطنين. المخيمات  الفلسطينية  وشهدت  الفصائل  إليها  دعت  حاشدة    ، مسيرات 
والجمعي  يممثل  ةشاركبم والمؤسسات  الفلسطينية،  والفصائل  اللبنانية  واالتحادات األحزاب  ات، 

ب نظم الحز وفي السياق نفسه،    .بية والمؤسسات والجمعيات األهليةاللجان الشع  ياللبنانية، وممثل
فيو الديم الشعبي  مدي  قراطي  في  فلسطينية  أعالم  مسيرة  رفضاً لبنان  صيدا،  األعالم    نة  لمسيرة 

  227ستفزازية التي ينفذها المستوطنون في القدس، وتضامنًا مع المرابطين في فلسطين.اال
ذ االحتالل عمليات خداع واسعة على طول حدود غزة، عبر تسيير مركبات وحافالت ودبابات نف   −

الستهدافها.  فارغة، المقاومة  عناصر  استدراج  بهدف  "طعمًا"،  لتبدو  واضحة  بصورة   وإظهارها 
نبض المقاومة، ومعرفة ما إذا كانت تخطط    االحتالل كان يحاول جس    فإنووفق مصدر مطلع،  

الوقت  الماضية، لكن في  التصعيد  بدايات جوالت  الحدود كما حدث في  آليات على  الستهداف 
إيقاع  هذات يريد  التي    ال  المركبة،  الخداع  بعملية  قام  لذلك  جنوده،  بصفوف  األرواح  في  خسائر 

 228سرعان ما جرى اكتشافها. 
مسيرة إلى أن    ، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع حكومته األسبوعي   ية سرائيل رئيس الحكومة اإل أشار   −

ي    األعالم  الذي  المدينة،  احتالل  ذكرى  في  اليوم  ستجري  التي  االحتفاالت  بين  عليه  هي  طلق 
هو أمر مفهوم    إسرائيل في عاصمة    إسرائيل "يوم القدس". وادعى بينيت أن "رفع علم    يون سرائيل اإل 

بينيت ضمناً  وتابع  األولى"،  اللحظة  منذ  الموضوع  هذا  في  واضحين  كنا  ولذلك  اليوم : ،  "سنطرح 
 229.[" والر مليون د   293.7نحو  ]   القدس بحجم يزيد عن مليار شيكل   مجموعة قرارات لتطوير مدينة 

على خط ة لتعزيز وتوسيع العالقات االقتصادية مع مصر، بحسب   يةسرائيلصادقت الحكومة اإل  −
اإل  والصناعة  االقتصاد  وزارة  عن  صدر  بيان  في  جاء  "الخط ة سرائيلما  أن  البيان  وذكر  ية. 

يا ومصر، باالعتماد على دمج القدرات والمزا  إسرائيل تهدف إلى توسيع التعاون االقتصادي بين  
للبلدين".  أن    النسبي ة  الوزارة  الدولتين " وذكرت  بين  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  تتضمن  الخط ة 

لدائرة    اً ووفق  سنوات".  3مليون دوالر )ال يشمل صادرات الغاز الطبيعي والسياحة( خالل    700إلى  
ومصر    "إسرائيل"ن  ية، بلغ حجم التجارة السنوية بيسرائيلالتجارة الخارجي ة في وزارة االقتصاد اإل

في   الطبيعي(  الغاز  وصادرات  السياحة  يشمل  دوالر.  330حو  ن  2021  سنة)ال  وقالت    مليون 
 230". 2020% مقارنة بعام 60ية إن ذلك "يعكس زيادة كبيرة بنحو سرائيلالوزارة اإل
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اإل − الوزارية  اللجنة  في سرائيل صادقت  فلسطين  أعالم  رفع  يمنع  قانون  مشروع  على  للتشريع  ية 
سات التعليم العالي، وتقرر تقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وعارض القانون مؤس 

 Nachman Shai .231شاي  ونحمان    Tamar Zandberg  تامار زاندبرغ وزيران في اللجنة هما  
لسنوات األخيرة، زياراتهم يين كثفوا، في اإسرائيلإن مسؤولين أمنيين    يوم"السرائيل  إقالت صحيفة " −

نتنياهول بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس  أجراها  زيارة  ذلك  في  بما  ولي    ،لسعودية،  فيها  والتقى 
عن مصادر رسمية وأمنية، أن نتنياهو زار    وأقر التقرير ألول مرة، نقالً   العهد محمد بن سلمان.

 232. ، حيث التقى بن سلمان2020نوفمبر   /مدينة نيوم السعودية في تشرين الثاني
لها،  إسرائيل"تايمز أوف    صحيفة  قالت  − تقرير  اإل  اً "جنود   إن "، في  الخاصة  القوات  ية،  سرائيل من 

تدريب   من  األخير  األسبوع  في  للمشاركة  األحد،  قبرص،  إلى  النار" توجهوا  العسكري،   "عربات 
 233حزب هللا". لمحاكاة حرب ضد  

 30/5/2022 ،اإلثنين

أوف  قالت   − "تايمز  األ   " إسرائيل صحيفة  الرئيس  إدارة  من  مريك إن  سلسلة  على  استقرت  بايدن  جو  ي 
ية  مريك بلوماسية مع الفلسطينيين بداًل من إعادة فتح القنصلية األ ي الخطوات تهدف إلى تعزيز عالقاتها الد 

  وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن سيقوم بترفيع نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون   في القدس المحتلة. 
عمسرائيلاإل هادي  والفلسطينية  للفلسطينيين،    Hady Amr  روية  الخاص  المبعوث  منصب  إلى 

 234والذي سيقوم برحالت منتظمة إلى المنطقة وسيعمل عن كثب مع وحدة الشؤون الفلسطينية. 
متفرقة   − مناطق  في  استفزازية  أعالم  مسيرات  المستوطنين  مئات  تحت  من  نظم  الغربية،  الضفة 

االحتالل استفزازية رفعوا خاللها  إة  عمر ن من مستو م مستوطننظ  فقد    ؛حراسة جيش  يتمار مسيرة 
وشهد  نابلس،  العسكري، قرب  إلى حاجزة حوارة  عورتا  بلدة  وتوجهوا من معبر  االحتالل،  أعالم 

ونابلس   جنين  بين  الواصل  الفلسطينيين.  اعتداءالطريق  على  مستوطنون    المستوطنين  وهاجم 
ة كريات  عمر مستوطنون من مستفي محافظة الخليل، نظم  و   مدرسة في قرية عوريف قرب نابلس.

اقتحم عشرات المستوطنين  فيما    .المسجد اإلبراهيمي  وقاموا باقتحامأربع مسيرة أعالم استفزازية،  
االحتالل شرطة  بحماية  المغاربة  باب  جهة  من  األقصى  المسجد  واصلت فرض    ،ساحات  التي 

الم الفلسطينيين لساحات  دائرة األو و   .سجد تقييدات على دخول  تلقوا  قاأفادت  المستوطنين  ف بأن 
  235.تلمودية في ساحاته شروحات عن "الهيكل" المزعوم خالل االقتحامات، وأدوا طقوساً 

أن الصورة التي أوهم العدو نفسه أنها    أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق −
مشدداً  كيانه،  هشاشة  وتظهر  تفضحه  نفسها  هي  القدس،  على  السيادة  أن    تمنحه  عبنا  ش"على 

الناطق باسم حركة حماس  قال  و   ."سيبدد أوهام االحتالل وأحالمه في السيادة على القدس المحتلة
برهوم جهته،  ،فوزي  سيالً   من  تلقت  الحركة  تدهور    إن  لعدم  الوسطاء  قبل  من  االتصاالت  من 
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اإل االحتالل  مع  حقيقة  حرب  حالة  إلى  اإلسرائيلاألوضاع  اإلعالم  مسيرة  بسبب    في ية  سرائيلي 
 236لمسار مسيرة األعالم الصهيونية.  اً إلى أن تهديدات المقاومة وضعت حد   ، مشيراً القدس

أكد   − ما  حسب  والتأهب،  االستعداد  أهبة  على  ناشطيها  غزة  قطاع  في  المسلحة  الفصائل  أبقت 
لـ مطلع  العربي"مصدر  وذلك  "القدس  ال،  األعالم.  من  رغمعلى  مسيرة  أن   المصدرأكد  و   انتهاء 

الرد   المسيرة  ع  عدم  تلك  الحوادث سيرها  خالللى  المقاومة ستقبل بما حدث، وأن  يعني أن  ، ال 
  237الفعل المناسب. التي شهدتها القدس لن تمر من دون رد  

ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال    المحتلةالقدس    بما فيهاشهدت األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية   −
مع ما يسمى بمسيرة األعالم اإلسرائيلية، مما أدى    مناً زاساعة، ت   48االحتالل خالل    المقاومة ضد  
إصابة   مختلفة.  اً لييإسرائ   22إلى  المعلومات    بجراح  مركز  رصدها  التي  العمليات  إجمالي  وبلغ 
عملية إطالق نار واشتباك    12عماًل مقاومًا، بينها    235  ،تلك الفترةخالل    ،(معطى)الفلسطيني  

إلقاء    ةعملي  24عملية، و  39عمليات إلقاء العبوات الناسفة  د  مسلح مع قوات االحتالل. وبلغ عد 
وبلغت عمليات التصدي    زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، أدت إلى إحراق مركبات للمستوطنين.

عمليات إلقاء حجارة ومواجهة بأشكال متعددة،   106  عملية، إضافة لـ  24العتداءات المستوطنين  
 238.شعبية منددة بجرائم االحتالل رةمظاهرة ومسي 25تنظيم  في حين تم  

من   − بحماية  المبارك  األقصى  المسجد  لباحة  متطرفين  مستوطنين  اقتحام  بشدة  اإلمارات  دانت 
موقفها الثابت    ،في بيان لها  اإلماراتي،  وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي  القوات اإلسرائيلية.

االنته ووقف  للمسجد  الكاملة  الحماية  توفير  وضرورة  اك بضرورة  فيه،  واالستفزازية  الخطيرة  ات 
احترام دور األردن في رعاية المقدسات واألوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم،  

  239وعدم المساس بسلطة صالحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون األقصى.
األرة  زاو قالت   − عاقلة  مريكالخارجية  أبو  شيرين  قتل  جريمة  في  شامل  تحقيق  إلى  تدعو  إنها  ية 

 240والمحاسبة الكاملة، لكن المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب لذلك.
األسابيع    وزيرةأعلنت   − خالل  تفاهم  مذكرة  ستوقع  أبيب  تل  أن  إلهارار  كارين  اإلسرائيلية  الطاقة 

وأعلنت الهرار عن إطالق   االتحاد األوروبي، لتصدير الغاز إلى دول التكتل.و   المقبلة، مع مصر
استعداداً  الغاز  عن  للتنقيب  المناقصة    مناقصة جديدة  نشر  "قررنا  وقالت:  أوروبا،  إلى  للتصدير 

 241الجديدة في ضوء الطلب على الموارد اإلسرائيلية من أوروبا عقب حرب روسيا وأوكرانيا". 

الخارج − وزير  يائير    يةدعا  السعودية،  بيد ال اإلسرائيلي  مع  اإلسرائيلية  العالقات  تطبيع  ألنه    إلى 
إلى أن تطبيع العالقات بين تل أبيب والرياض "لن   مشيراً   ،ضمن المصالح اإلسرائيلية"  ب  ينص"

 242". طويالً  "، إال أنه قد "يستغرق وقتاً يكون مفاجئاً 
 Mediaالين  ، في حوار مع "ميديا  David Govrinجوفرين  السفير اإلسرائيلي في المغرب ديفيد    قال  −

Line " ،    النزاع    " إسرائيل " إن موقف تل    اإلقليمي من  أن  البوليساريو واضح، وأكد  المغربي مع جبهة 



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

 42 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                     

على سؤال عما إذا كانت    ورداً   أبيب تدعم المقترح المغربي إلنهاء هذا النزاع الذي وصفه بـ"المفتعل". 
أن المغرب يمكن أن    "نعتقد حقاً   : جوفرين وحماس، قال    " إسرائيل " ن  بي   الرباط يمكن أن تصبح وسيطاً 

 243. " للغاية، كما كان يلعب خالل الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي   مهماً   يلعب دوراً 
 31/5/2022 ،الثالثاء

اإلمارات   − التجارية    " إسرائيل"وأبرمت  العالقات  توطيد  بهدف  شاملة  اقتصادية  شراكة  اتفاقية 
مليارات دوالر سنويًا في غضون    10وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصواًل إلى    ،تثماريةسواال

العديد    "إسرائيل"وتوفر اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة بين اإلمارات و  .المقبلةاألعوام الخمسة  
التي تدر نحو  ع  % من البضائ 96من المزايا القتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على  

التصدير،  99 عائدات  من  من و %  المزيد  وتجذب  األسواق،  إلى  المصدرين  وصول  تعزز 
اإللكترونية    وجد وت  ،االستثمارات  والتجارة  والبيئة  الطاقة  مثل  رئيسية  قطاعات  في  جديدة  فرصًا 

 244واالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. 

التركي   − الخارجية  وزير  أوغلوياو جمولود  قال  بال  ش  مع    دهإن  مواصلة    "إسرائيل"تفاهمت  على 
وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا    الحوار إال أن ذلك ال يأتي على حساب القضية الفلسطينية.

على ضرورة التخلي عن    ، مؤكداً ا يتعلق بمسيرة األعالم في القدسية فيمسرائيلرت الحكومة اإلحذ  
بحق   "االستفزازية"  الخطوات  هذه  حماية  وأ  الفلسطينيين.  مثل  ضرورة  على  التركي  المسؤول  كد 

  : وقال  ،حقوق الفلسطينيين في حال إجراء أي عمليات تنقيب قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر
ينبغي لغزة  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  في  تنقيب  عمليات  أو  أنشطة  بأي  القيام  حال    ، "في 

 245م بالالزم في هذا الخصوص".غه، وقمنا بإبالإسرائيلالتقاسم العادل للموارد بين فلسطين و 
إطالق اسم    في بيان على لسان الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة،  ،قررت األمم المتحدة −

لتدريب  السنوي  المتحدة  األمم  برنامج  على  عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة  الفلسطينية  الصحفية 
تخليد  وذلك  نيويورك،  في  الفلسطينيين  بشجاعتهااقو   ،لذكراها  اً اإلعالميين  للقيم    ،تداء  وإعالء 

 246والمبادئ المهنية التي كانت أبو عاقلة تمثلها. 
الخارجية األ  − بلينكنمريك أكد وزير  أنتوني    ةالفلسطيني  السلطة  خالل اتصال هاتفي مع رئيس  ،ي 

  ، ووقف التوسع االستيطاني   ،الدولتين  ي جو بايدن بحل  مريكمحمود عباس، التزام إدارة الرئيس األ
ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف األعمال األحادية    ، على الوضع القائمظ  والحفا

 247.ية في القدسمريكوتحدث بلينكن عن التزام اإلدارة بإعادة فتح القنصلية األ من الجانبين.
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