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 الیومیات الفلسطینیة 
 2022 یویون /حز�ران

 1/6/2022 ،األر�عاء

ي النار سرائیل �عد إطالق جنود االحتالل اإل  ،استشهدت الصحف�ة واألسیرة المحررة غفران وراسنة −
العروب   علیها  مخ�م  مدخل  الخلیل.  ،عند  تقدمت زعم  و   شمالي  الشا�ة  أن  االحتالل  لقوات  ب�ان 

استشهد و   فأطلقوا النار م�اشرة علیها.  لمخ�م وهي تحمل سكیناً نحو عدد من جنوده عند مدخل ا
االحتالل   آخر،  يفلسطینشاب   قوات  مع  مواجهات  �جروح حرجة، خالل  آخرون  وأصیب ستة 

1.ي في بلدة �عبد، جنوب غر�ي جنینسرائیلاإل
F 

مع وفد ه  ئخالل لقا،  هولي   أبو رئ�س دائرة شؤون الالجئین في منظمة التحر�ر الفلسطین�ة أحمد  أكد   −
حالة ،  نرو�جي وفي  للغا�ة،  المخ�مات صع�ة  في  الفلسطینیین  لالجئین  المع�ش�ة  األوضاع  أن 

قوّ  النقد�ة  المساعدات  وفقدان  أوساطهم،  في  والفقر  ال�طالة  معدالت  ارتفاع  مع  تها  انه�ار، 
دة جراء عن تلب�ة احت�اجاتهم المتزای  األونرواو�الة  ، وعجز  ةفي لبنان وسور�  خصوصاً الشرائ�ة،  

المال�ة.  تفو�ض عمل   ه رفض   هولي   أبو أكد  و   أزمتها  مع  تتعارض  مقترحات  وفق    و�الة ال   أي 
 2المال�ة، �ما في ذلك الشراكات مع المنظمات الدول�ة. تها  لمعالجة أزم   ، 302القرار  

التقر�ر الشهري للجنة دعم الصحفیین، ارتكاب   − الحر�ات اإلعالم�ة في    �حقّ   اً انتهاك  162أظهر 
المحتلة األراض الفلسطین�ة  إلى  1967سنة    ي  انقسمت  االحتالل اإل  اً انتهاك   148،  ي،  سرائیلنفذها 

 3نفذتها إدارات مواقع التواصل االجتماعي، وثالثة انتهاكات نفذتها جهات فلسطین�ة داخل�ة.   اً انتهاك   11و 
نع رفع العلم  ، في قراءة تمهید�ة، على مشروع قانون �م اإلسرائیلي  صادقت الهیئة العامة للكن�ست  −

الحكومة  الفلسطیني تمولها  مؤسسات  الجامعات،  من  و   اإلسرائیل�ة  في  عضو    63تأیید  بضمنها 
 4. 16ومعارضة  ،كن�ست 

اقتراح قانون العقو�ات (تعدیل قانون إعدام  ، في قراءة تمهید�ة، اإلسرائیلي   ردت الهیئة العامة للكن�ست  −
لسنة   �ه عضو    ، 2021المخر�ین)  تقدم  المتطرف  الكن�س والذي  ال�میني  بن غفیر إ ت  وعضو    یتمار 

 5. اً عضو   33ف�ما أیده    ، عضو �ن�ست   52االقتراح    ت ضدّ . وصوّ May Golan  الكن�ست ماي جوالن 
مناورات  الذ�رت صح�فة   − أن  بوست  النار"جیروزال�م  اإل  "عر�ات  منذ  يسرائیل للج�ش  المستمرة   ،

وتنتهي الشهر  ط"  ،3/6/2022  في  نحو  إقالع  تدر��ات  مقاتلةأجرت  نقل  ،ائرات    ،وطائرات 
زادت من    "إسرائیل، موضحة أن  "إلى قبرص   إسرائیل وطائرات للتزود �الوقود من عدة قواعد في  

الماضي  العام  منذ  �بیر  �شكل  استعدادها  لخ�ار  ]2021[  مستوى  لإلعداد  خطوات  واتخذت   ،
اإلیران�ة  عسكري ضدّ  النوو�ة  اإل  ."المنشآت  الج�ش  إن  الصح�فة  �خطط " ي،  ئیلسرا وقالت  الذي 
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عدة ضدّ  عسكر�ة  لخ�ارات  الغرب    �جد�ة  بین  النوو�ة  المحادثات  فشلت  حال  في  �یران، و إیران 
تمت محاكاة أحد  "، مض�فة:  "س�قوم �أكبر مناورات في تار�خه مع آالف الجنود وجنود االحت�اط

 6. "الخ�ارات العسكر�ة المحتملة خالل التمر�ن
"إن   :، في �لمة له أمام مؤتمر أمنيTamir Pardo  اردو�تامیر    �س جهاز الموساد األسبققال رئ −

اختارت تشغیل نظام التدمیر الذاتي، رجاًء توقفوا قبل فوات األوان، نحن نع�ش في قر�ة    إسرائیل
یوم�اً  �شاهدنا  والجم�ع  الجم�ع،  أمام  بداخلها  ما  یرى  هنا  عالم�ة  ما �حصل،  نحن    ،و�رى  فهل 

: "قامت هنا  قائالً   اردو�  وأضاف ي ینتظرنا، لألسف لم نتعلم شيء".مستعدون لقراءة الخطر الذ 
أولئك الذین لم �سلموا بوجودنا، دولة غن�ة ومؤسسات�ة،   حروب ضدّ   7ونجت من   ،دولة المستحیل

لم  ]Hitech[  هایتك الذي  الوقت  في  وتنزف  ممزقة  متشظ�ة  دولة  ولكنها  والمز�د،  ، زراعة، طب 
 7ینتظرون ساعة الصفر". تغادرنا المخاطر وأعداؤنا  

 2/6/2022 ،الخم�س

برصاص الج�ش اإلسرائیلي    استشهدوا   فلسطین�اً   62في إحصائ�ة لها، أن    ، ذ�رت وزارة الصحة الفلسطین�ة  −
 2022.8سنة شرق القدس وقطاع غزة خالل النصف األول من �ما في ذلك في الضفة الغر��ة  

مخ�م الده�شة قرب اقتحامها    خاللي  ئیل سرااستشهد شاب فلسطیني برصاص قوات االحتالل اإل −
9. هداء، إضافة إلى عدد من اإلصا�ات ش 3ساعة إلى  24، لیرتفع العدد خالل مدینة بیت لحم

F 
 عمالً   1,358خالل تقر�ره الشهري ألعمال المقاومة �الضفة،    مر�ز معلومات فلسطین "ُمعطى"ق  وثّ  −

�ة، أدت سرائیل المتزامنة مع "مسیرة األعالم اإل   ة الشعب�ة ، واكبت اله�ّ 2022  مایو أ�ار/  خالل    اً مقاوم 
مقتل   و�صا�ة  إسرائیل   4إلى  مختلفة   51یین،  التقر�ر  " �جروح  على    57. ورصد  نار  إطالق  عمل�ة 

10عمل�ة منها في جنین.   27أهداف مختلفة لالحتالل، وقعت  
F 

التشر�عي  أعلن − المجلس  التشر�ع�اإلنا�ة    الفلسطیني  رئ�س  المجلس  تبّني  �حر  لــــأحمد  وسام "ي 
التطب�ع لمناهضة  تكر�م "القدس  ُ�منح  والذي  في   اً وتقدیر   اً ،  المشرفة  والمواقف  الجهود  ألصحاب 

الس�اس�ة الجوانب  مختلف  في  الصهیوني  االحتالل  مع  التطب�ع  جر�مة    ، والثقاف�ة  ،مواجهة 
11والفن�ة وغیرها.  ،والر�اض�ة ،واألكاد�م�ة

F 

ع على مذ�رة تفاهم، مع نظیره الهندي، ، وقّ بني جانتسلوز�ر  أن ا  اإلسرائیل�ةأعلنت وزارة الدفاع   −
بین  Rajnath Singh  سینجراجنات   األمن�ة  العالقات  تطو�ر  على  عزمهما  على  فیها  یؤ�دان   ،
الصناعة  ،الجانبین مجاالت  في  والتعاون  العسكري،  التعاون  أسس  و�ذلك    ،واأل�حاث   ،وترتیب 

12تطو�ر األسلحة.
F 

القدسرصدت   − اإل  في  ،محافظة  االحتالل  انتهاكات  حول  الشهري  محافظة  سرائیلتقر�رها  في  ي 
  ،403واعتقال    آخر�ن،  320، و�صا�ة  ، استشهاد فلسطینیین اثنین2022  مایو   /القدس لشهر أ�ار
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منها إصا�ات جسد�ة، تر�زت خالل    15  ،اعتداء  84  هانفّذ المستوطنون خالل  ؛سیدة  20من بینها  
محافظة القالت  و   من الشهر المذ�ور.  29أقامها المستوطنون في    سمى "مسیرة األعالم" التي�ما  
 13. تلك الفترةخالل المسجد األقصى اقتحموا  مستوطناً  10,468إن 

�ة إن صفقة قادمة �شكل رسمي بین تل أبیب والر�اض،  سرائیلجیروزال�م بوست اإلالقالت صح�فة   −
وأوضحت الصح�فة أنه    .شرق األوسطال  ي جو �ایدن إلى مر�كمع ز�ارة الرئ�س األ  علن تزامناً قد تُ 

على ترتی�ات أمن�ة جدیدة تسمح لمصر بنقل الس�طرة على جز�رتي    إسرائیل"من المقرر أن توافق  
ي جو �ایدن  مر�كتیران وصنافیر إلى السعود�ة، وهو األمر الذي من المتوقع أن �علنه الرئ�س األ

الشهر". نها�ة  المنطقة في  إلى  النظرالصح  ولفتت   في رحلته  المقابل ستسمح    �فة  "في  أنه  إلى 
 14�ة �التحلیق فوق مجالها الجوي".سرائیلالسعود�ة لشر�ات الطیران اإل

 3/6/2022 ،الجمعة

بلوماسي من أجل منع  ی تفضل المسار الد   "إسرائیل"ي نفتالي بینیت إن  سرائیلقال رئ�س الوزراء اإل −
نووي. سالح  ح�ازة  من  بینیت   إیران  التقى  ،وأضاف  للطاقة   الذي  الدول�ة  للو�الة  العام  المدیر 

�حقّ   "إسرائیل"إن    ،Rafael Grossi  الذر�ة رافائیل غروسي النفستحتفظ  �الدفاع عن  والعمل    ،ها 
التوقیت    ضدّ  إطار  في  الدولي  المجتمع  أخفق  حال  في  النووي  برنامجها  ��ح  أجل  من  إیران 

 15الزمني ذي الصلة.
لرئ�س المكتب الس�اسي لحر�ة حماس، أن ق�ادة المقاومة   أكد طاهر النونو، المستشار اإلعالمي  −

في   ، وأشار النونو   مدینة القدس. في  �ة  سرائیل على مسیرة األعالم اإل   تعاملت �حكمة متناه�ة في الردّ 
تصر�حات لقناة األقصى الفضائ�ة، إلى أن المواجهة المفتوحة والشاملة مع االحتالل، استرات�ج�ة  

 16لكن �الك�ف�ة التي تراها المقاومة.  ا حدث في القدس �ستوجب الردّ تقودها المقاومة، وأن م 
من قبل ج�ش االحتالل ومستوطن�ه،   ت اانتهاك   6,107قت هیئة مقاومة الجدار واالست�طان نحو  وثّ  −

واألراضي  استهدفت ،  2022مایو    /أ�ارخالل   وممتلكاتهم،  إلى    ،المواطنین  الطب�ع�ة،  والثروات 
  ات استعمار�ة جدیدة، و�ناء مز�د من البؤر على أراضي المواطنین. جانب المصادقة على مخطط

حالة   73حالة هدم، و  42اعتداًء، تضمنت    186و�لغ عدد االعتداءات على الممتلكات واألراضي  
�ذلك   وتضمن  لمواطنین،  تعود  ممتلكات  وتحط�م  تصنف    24تخر�ب  للممتلكات،  استیالء  حالة 

 17ت وخ�ام وتراكتورات.من بر�سا  ؛معظمها �ممتلكات زراع�ة
اللجنة   − بناء    المحل�ةأقرت  وحدة است�طان�ة جدیدة �جزء من مخطط    820للتنظ�م والبناء مشروع 

وسینفذ المشروع في جزئه األول ببناء   جنوب البلدة القد�مة في القدس المحتلة.  ،بناء في منطقتین
وحدة على طول   490ببناء  ي  والثان  )،الثوري (وحدة است�طان�ة، في محطة القطار العثماني    130
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(الولجة    الخطّ  الخطّ   ،القطمون)  –األخضر  محو  مخطط  القدس    ضمن  بین  الفاصل  األخضر 
 18ات في جنوب المدینة. مستعمر لصالح توس�ع ال ،الضفة الغر��ة�اقي و 
األ − النّواب  المر�كأطلقت عضو مجلس  الحزب  تطالب   ،ي رشیدة طلیب د�موقراطي عن  عر�ضة 

�ایدن   جو  اإلالرئ�س  االحتالل  دولة  لمواطني  تت�ح  مساعي  على  الموافقة  دخول  سرائیل�عدم  ي 
�ة التي تضع ضوا�ط على  سرائیل�ما تطالب برفض اإلجراءات اإل  الوال�ات المتحدة بدون تأشیرة.

 19یین من أصل فلسطیني لموطنهم.مر�ك ز�ارة األ
  نج �ة األسبق مناح�م ب�یلسرائ �ة أّن رئ�س الحكومة اإلسرائیلكشف تقر�ر في صح�فة هآرتس اإل −

Menachem Begin  األ ر�غانمر�كوالرئ�س  رونالد  األسبق  في    Ronald Reagan  ي  التق�ا 
�حثا طرد الالجئین  و ،  1982  في سنةي للبنان  سرائیل �عد أسبوعین من بدء االجت�اح اإل  ،واشنطن

من  ب�   ه،الفلسطینیین  �  نج وأن  أخرى  عر��ة  دول  إلى  الفلسطینیین  ترحیل    ،والعراق  ،لیب�ااقترح 
التقر�ر أن  و وسور�ة.   لبنان    "إسرائیل"�شف  اجت�اح  تنوي وقف  �أنها ال  المتحدة  الوال�ات  أبلغت 
 20حینها.  في اً من الحدود، �ما أُعِلن رسم�ّ  م�  40عند خط 

�ة تحدیثًا عن الخطوات التي قامت بها مر�كي من اإلدارة األمر�كاأل  كونجرس �ال  عضواً   80طلب   −
الز�ادة في التصار�ح  و   ؛الفلسطینیین والممتلكات الفلسطین�ة  نف المستوطنین ضدّ لردع تصاعد ع

است�طان�ة وحدات  لبناء  المنازل  ،والمناقصات  بهدم  التهدید  أو  الهدم  عمل�ات  ازد�اد و   ،واستمرار 
 21�ة في الضفة الغر��ة.سرائیلات اإلمستعمر على ال  �ةسرائیلاإلحكومة الاإلنفاق المالي من قبل 

 4/6/2022 ،السبت

التي تترأس االتحاد األورو�ي، على تقد�م    ،محمود ع�اس فرنسا  ةالفلسطین�  السلطة  رئ�س  حّض  −
خالل اتصال هاتفي مع   ،وقال ع�اس القض�ة الفلسطین�ة.  أفق س�اسي لحلّ   �جاد م�ادرات فاعلة إل 

ت عل�ه الوضع الحالي ال �مكن السكو ":  Emmanuel Macron  الرئ�س الفرنسي إ�مانو�ل ماكرون 
الفلسطیني، وتنصل سلطات    أو تحمله، في ظلّ  الدول�ة لشعبنا  غ�اب األفق الس�اسي، والحما�ة 

 22."ي من التزاماتها وفق االتفاقات الموقعة وقرارات الشرع�ة الدول�ةسرائیلاالحتالل اإل
عائالت   − اإل لشهداء  أطلقت  الج�ش  قتلهم  و�واصل  سرائیل فلسطینیین  السجون  داخل  توفوا  أو  ي 

جثامینهما احتجاز  بتسل�مها.  ، الحتالل  تطالب  شعب�ة  لـ"الحملة   حملة  األول  للب�ان  تالوته  وفي 
رواج�ة، عدنان  قال  الشهداء"  جثامین  السترداد  رام هللا  الشعب�ة  وسط  وقفة  عائالت    ،خالل  إن 

في   القانون�ة  اإلجراءات  �ل  استنفدت  أن    "،إسرائیل"الشهداء  في    جثماناً   253وأضاف  موجودة 
23. 2015 سنةجثامین محتجزة في الثالجات منذ   105قابر األرقام، وم

F 
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 5/6/2022 ،األحد

في منشور على حسا�اته في الش�كات االجتماع�ة،   ،نفتالي بینیت   اإلسرائیلي  رئ�س الوزراءقال   −
تقف أمام اخت�ار حق�قي،    "إسرائیل، إن  Bikkurim (First-fruits)  البواكیرعش�ة االحتفاالت �عید  

. علینا أن نذ�ر ��ف  د حالة غیر مسبوقة تقترب من االنه�ار، وتواجه مفترق طرق تار�خ�اً وتشه
تفككت دولتنا في التار�خ القد�م قبل ألفي عام، مرتین، �سبب الصراعات الداخل�ة األولى عندما  

ي  نحن اآلن نع�ش ف"  وأضاف قائًال:  ،"عاماً   77عامًا، والثان�ة عندما �ان عمرها    80كان عمرها  
من   سنتمكن  فهل  حق�قي،  اخت�ار  أمام  جم�عًا  ونقف  الثامن،  العقد  من  ونقترب  الثالثة  حقبتنا 

 24. "الحفاظ على دولتنا؟
بتفو�ض   − المساس  قاطع  �شكل  الفلسطین�ة  التحر�ر  منظمة  التالعب    أواألونروا  و�الة  رفضت 

قة عن اللجنة التنفیذ�ة  . وأكدت اللجنة العل�ا المنبث302�صالح�اتها المحددة �قرار تفو�ضها رقم  
خالل اجتماع ألعضائها    ،هاوعمل  األونروا  للمنظمة لمتا�عة �ل ما یتعلق �المحافظة على تفو�ض 

في مقر منظمة التحر�ر، على أن الجهة صاح�ة الصالح�ة �النظر �قرار التفو�ض هي الجمع�ة  
 25العامة لألمم المتحدة من خالل تصو�ت الدول األعضاء.

انتخا�اتها الداخل�ة الخت�ار جسم تنظ�مي وق�ادي، للمرة الثان�ة في    اإلسالميهاد  أطلقت حر�ة الج −
انتخا�ات   الحال�ة، على أن تجرى  المرحلة  �انتخاب أعضاء األقال�م في قطاع غزة في  تار�خها، 

ثمّ  الغر��ة  الضفة  في  تتوّ   سر�ة  یتزعم الخارج،  الذي  للحر�ة  الس�اسي  المكتب  �انتخاب  اآلن  ج  ه 
 26.ةالعام ز�اد النخالاألمین 

على ثروة لبنان المائ�ة وفرض أمر    "إسرائیل"قال رئ�س الوزراء اللبناني نجیب م�قاتي إن تعدي   −
م الخطورة،  منتهى  في  أمر  علیها  متنازع  منطقة  في  أزمة  على    اً شدد واقع  تفتعل  أبیب  تل  أن 

عون   طلب و   جدیدة. م�شال  جه  ،الرئ�س  �الم،  تهمن  تزو�ده  الج�ش  ق�ادة  الدق�قة  من  عط�ات 
ا  م  وقال إن المفاوضات لترس�م الحدود ال�حر�ة الجنو��ة  ،والرسم�ة لیتسنى اتخاذ القرار المناسب 

 27. عدائ�اً  وعمالً  تزال مستمرة، وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع علیها �شكل استفزازاً 
على الحدود الشمال�ة   حالة الهدوء النسبي  من   رغم�ال، أنه  لها  في تقر�ر  ،معار�فصح�فة    ذ�رت  −

الثان�ة في   لبنان  أمن�ة" متعددة وقعت منذ حرب  "2006  سنة�استثناء "حوادث  " إسرائیل، إال أن 
مؤخراً  أجرت  حیث  جدیدة  حرب  اندالع  إلمكان�ة  االستعدادات  الكبیرة    تجري  العسكر�ة  المناورة 

ش�ة حرب لبنان الثان�ة �ان  �ة تشیر إلى أنه عسرائیلونوهت إلى أن التقدیرات اإل  عر�ات النار."
�اتجاه الشمال، لكن التقدیر الیوم أن لد�ه  آالف    4ألف صاروخ أطلق منها    15حزب هللا �متلك  

 28ألف صاروخ. 100أكثر 
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"قالت   − العبر�ةالسرائیل  إصح�فة  الخطوط   یوم"  أمام  الجوي  السعود�ة على وشك فتح مجالها  إن 
ذها�اً سرائیل الجو�ة اإل یین ولصناعة  سرائیلأن "هذه �شرى آلالف اإلصح�فة  الفت  وأضا  .و��ا�اً   �ة 

السعود�ة و  بین  التي هي جزء من صفقة  المحل�ة،  المتحدة، وستحدث   �سرائیلالطیران  والوال�ات 
والسعود�ة    إسرائیلوأكدت الصح�فة أن "  تغییرًا جذر�ًا في خر�طة التحالفات في الشرق األوسط".

29سري، منذ سنوات عدیدة". تر�طهما عالقات غیر رسم�ة، وتعاون 
F 

 

 6/6/2022 ،اإلثنین

الذي �سري منذ احتالل الضفة الغر��ة سنة  ي في تمر�ر قانون األ�ارتهاید  سرائیلفشل االئتالف اإل −
واعتاد   1967 "إسرائیل"  في  المواطنون  بها  یتمتع  التي  نفسها  الحقوق  فیها  المستوطنین  و�منح 

القانون   ظلّ   ، وذلك فيالكن�ست تمدیده �ل خمسة أعوام ،  فشله في حشد األغلب�ة لتمدید أحكام 
من أعضاء �تل االئتالف،    52وأید القانون    إثر معارضة النائب مازن غنا�م (القائمة الموحدة).

عضو �ن�ست، في حین لم �متنع أي من الحاضر�ن عن التصو�ت، وذلك في   58ف�ما عارضه  
 30ون.نرفض أحزاب ال�مین في المعارضة دعم هذا القا  ظلّ 

اتهام لبنان لها �التعدي على حقل غاز متنازع عل�ه في ال�حر المتوسط واست�عدت   "إسرائیل"نفت   −
إن الخالف    بني جانتس قال وز�ر الدفاع اإلسرائیلي  و   احتمال نشوب صراع �سبب هذا الخالف. 

ال�حر�ة   الطب�عي  الغاز  احت�اط�ات  �شأن  لبنان  د   مسألةمع  سُتحل  بوسایمدن�ة  ة  طبلوماس�ًا 
في تصر�حات لكتلته البرلمان�ة نقلها التلفز�ون: "كل ما یتعلق �النزاع    ،أمر�ك�ة. وأضاف جانتس

 31سیتم حله في إطار المفاوضات بیننا و�ین لبنان بوساطة الوال�ات المتحدة". 
قال مكتب رئ�س حكومة تصر�ف األعمال اللبنان�ة نجیب م�قاتي إن الرئ�س م�شال عون وافق  −

الم دعوة  األ�على  هو�شتاینمر�كعوث  أموس  لمواصلة   Amos Hochstein  ي  بیروت  إلى 
وقال مكتب رئ�س الحكومة إنه   ."إسرائیل" المفاوضات �شأن ترس�م الحدود ال�حر�ة الجنو��ة مع  

تقرر إجراء اتصاالت مع الدول الكبرى واألمم المتحدة لتأكید تمسك لبنان بثروته ال�حر�ة، واعت�ار  
بها تقوم  أعمال  واألمن    "إسرائیل"  أي  السلم  یهدد  عدوان�ًا  استفزازًا  علیها  المتنازع  المنطقة  في 

32الدولیْین و�عرقل التفاوض. 
F 

تل أبیب ل�كون بوا�ة  أعلنت غرفة دبي أن وحدتها العالم�ة تخطط الفتتاح مكتب تمثیلي لها في   −
بین البین�ة  والتجارة  المشتر�ة  الم�اشرة  إل  لالستثمارات  الخطوة ترجالجانبین، مشیرة  مة  ى أن هذه 

33."إسرائیل"سر�عة التفاق�ة الشراكة االقتصاد�ة الشاملة التي وقعتها مؤخرًا اإلمارات و
F 
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عالم�  "إسرائیل"احتلت   − األولى  الصحفیین  اً المرت�ة  قتل  وفق  في  ومالحقتهم،  حقوقهم    اً وانتهاك 
، 2000  سنةومنذ    ا.أمر�كفي    Countercurrentsلدراسة تفصیل�ة نشرتها منظمة الت�ارات المضادة  

 34. خالل ق�امهم �عملهم الصحفي اً فلسطین� اً صحف�  55ي سرائیلقتل االحتالل اإل 

 7/6/2022 ،الثالثاء

المتحدة  − لألمم  التا�عة  الجدیدة  المستقّلة  الدول�ة  التحقیق  لجنة  عن  الصادر  األّول  التقر�ر  خُلص 
، إلى أن  1948وأراضي  ، ي القدسذلك شرق �ما في  ، 1967 سنة  ة المعن�ة �األرض الفلسطین�ة المحتل 

اإل  والتمییز ضدّ سرائیل استمرار االحتالل  الفلسطین�ة  الجذر�ان    ي لألرض  السب�ان  الفلسطینیین هما 
المنطقة.  في  النزاع  أمد  و�طالة  االستقرار  وعدم  المتكّررة  التوّترات  وراء  لجنة   الكامنان  ولحظت 

د بین صفوف الشعب الفلسطیني. ر �االست�اء المتزای ن العقاب یز�ي الشعو التحقیق أن اإلفالت م 
والعنف من قبل   ،ات وتوس�عها مستعمر و�ناء ال   ،وأعمال الهدم   ،ورأت أن التهجیر القسري والتهدید �ه 

 35�ّلها عوامل مؤّد�ة إلى تكرار دّوامات العنف.   ؛ والحصار المفروض على قطاع غّزة   ، المستوطنین 
أنها ستدفع رواتب جزئ�ة لمعظم موظفیها،  ة الفلسطین�ة أعلنت  فلسطینیون إن السلط  قال مسؤولون  −

حولت   أن  عنها.  "إسرائیل"�عد  ن�ا�ة  تجمعها  التي  اإلیرادات  �عض  المال�ة  وق  لها  وزارة  الت 
وقال أمجد غانم، أمین عام مجلس الوزراء   من رواتبهم.  %80الفلسطین�ة إن الموظفین سیتلقون  

ل الو�الة  الفلسطیني  تبذل جهودًا مضن�ة إللزام  "، إن  هاتف من رام هللارو�ترز عبر  المال�ة  وزارة 
 36."االحتالل بتحو�ل األموال المستحقة لنا، حتى نكون قادر�ن على دفع رواتب الموظفین

لصح�فة "فلسطین": "حر�ة فتح تدفع اآلن  ر  عضو المجلس الثوري لحر�ة فتح حاتم عبد القاد قال   −
الس ممارساتهثمن ضعف  وأخطاء  ملطة  الفلسطیني    على  اً شدد ا"،  الس�اسي  المشروع  أّن وصول 

الفلسطیني   الشعب  یواجه  الذي  الس�اسي  إلى طر�ق مسدود، واالنسداد  التحر�ر والسلطة  لمنظمة 
 37من أس�اب تراجع حر�ة فتح في العمل النقابي، بل وهز�متها.أ�ضًا ُ�عّدان 

ا − "الروح  �ن�سة  على  مستوطنون  الیو اعتدى  والحد�قة  ل�طر�لقدس"  التا�عة  الروم نان�ة  ر��ة 
�محتو�اتها،  ممتلكاتها، وعبثوا  المحتلة، وخر�وا  القدس  مدینة  األرثوذ�س على جبل صهیون في 

38ون�شوا قبور األموات، وألقوا القمامة في �احاتها.
F 

عن إیداع  ،  "األ�ام"النقاب لـ  خلیل التفكجي، مدیر دائرة الخرائط في جمع�ة الدراسات العر��ة، كشف   −
وحدات است�طان�ة على    1,208مخططات ه�كل�ة تفصیل�ة لبناء ما مجُموعه    6حتالل  سلطات اال

 39�الضفة الغر��ة. ) 2ألف م  953(دونمًا  953مساحة 
العبر�ة   − �ان  ر�شت  قناة  اإلأذ�رت  الوزراء  رئ�س  لجنة  سرائیلن  أعضاء  أطلع  بینیت  نفتالي  ي 

الفلسطینیین من قطاع  ن ز�ادة حصة العمال  ت على قرار اتخذ �شأالخارج�ة واألمن في الكن�س 
إلى   اتخذ قبل مسیرة األعالم،  .اً ألف   15غزة  القرار  القناة، فإن  تمّ   و�حسب  أنه  إلى  نقل    وأشارت 

 40رسالة حول الموضوع إلى حر�ة حماس.
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األ − الخارج�ة  وصفته  مر�كعارضت  ما  ابـ�ة  الحقائق  تقصي  للجنة  الغامضة"  تمثل  "الطب�عة  لتي 
إن تقر�ر لجنة تقصي الحقائق    لها،  في ب�ان  ،ال �عزز آفاق السالم. وقالت الخارج�ة  زاً منحا   نهجاً 

. وأكد الب�ان  "ال �قلل من مخاوفنا "غزة  قطاع  و   الغر��ة  والضفة  "إسرائیل"األمم�ة �شأن الوضع في  
  جة عیو�ه �ما في ذلك أن استئناف مشار�ة الوال�ات المتحدة في مجلس حقوق اإلنسان جاء لمعال

 41حسب الب�ان.�، وأنها ستواصل السعي وراء اإلصالحات، " إسرائیل" موقفه المنحاز ضدّ 

 8/6/2022 ،األر�عاء

واانطلقت   − الملك�ات  "وثائق  مؤتمر  مقر أعمال  في  الم�ارك"،  األقصى  للمسجد  التار�خي  لوضع 
مالك العر��ة تناول المؤتمر في جلساته، ملفي توثیق األ و   مدینة البیرة.في  جمع�ة الهالل األحمر  

التار�خ والوضع  القدس،  لفي  المؤرخین ألقصىي  من  ومجموعة  عر��ة،  شخص�ات  �حضور   ،
ودب والخارج،  فلسطین  من  دین.وال�احثین  ورجال  خالل  و   لوماسیین،  مقدس�ة  مؤسسات  عرضت 

ل  75،  مؤتمرال المسلمین  تناول    .ألقصىوث�قة، تظهر ملك�ة  فیلم وثائقي  المؤتمر عرض  وتخلل 
د محطات تار�خ�ة وعرض وثائق تتعلق �مرافق  ، وسر ألقصىللملك�ات والوضع التار�خي  مسألة ا

الهاشم�ة،   والوصا�ة  والمس�حي،  اإلسالمي  الوقف  ونظام  الجغرافي  وموقعها  المقدسة،  المدینة 
محمود    �ةفلسطین ال  السلطةوقال رئ�س    وقرارات المنظمات الدول�ة واألمم المتحدة الخاصة �القدس.

كل الشواهد والوثائق التار�خ�ة تؤ�د هو�ة  " إن    ،أمام المؤتمر  ر الهاتف�لمة ألقاها عب  ع�اس، في
على  ، مشددًا  "ح�ة �عاصمتنا المقدسةالقدس والمسجد األقصى وجم�ع المقدسات اإلسالم�ة والمس�

�انت  "أنه   مهما  األقصى،  في  القائم  والتار�خي  القانوني  الوضع  بتغییر  نقبل  ولن  نسمح  لن 
 . "القدس ل�ست للب�ع وسنسقط المؤامرات �افة التي تستهدف تصف�ة قضیتنا"أن  وعلى    ،"الظروف
لجنة القدس، عملت ن  أ  النظر إلى  مستشار دیوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرو�ضيولفت  

من خالل �حث شار�ت ف�ه مجموعة من النخب األكاد�م�ة والمهن�ة المختصة والس�اس�ة، على  
الت الحق�ة  متوثیق  الممتدة  سنتيار�خ�ة  بین  مدیر  .2015و  1855  ا  الز�تونة    عام   وأكد  مر�ز 

�عنوان "معالم في مواجهة   ؤتمرقدمها للم ورقة  صالح، في  محمد  حسن  م،  االستشارات و   للدراسات 
، أن "األرش�ف العثماني �نز مليء �الذخائر، و�له  االدعاءات الصهیون�ة تجاه األقصى والقدس"

و�ث  الملك�ات،  الحقّ یثبت  في    بت  القرن الفلسطیني  في  الوزراء  رئ�س  أرش�ف  دفتر  مكان.  �ل 
مثل  أخرى  مناطق  في  وال  القدس،  في  یهودي  أي  �اسم  وقف�ة  أ�ة  ف�ه  ترد  لم  عشر  السادس 

بینما علماء اآلثار اإلسرائیلیون �طمسون الحضارات األخرى". �العمل  مؤتمر  الأوصى  و   الخلیل، 
الوثائق   �افة  ودراسة  جمع  والتار�على  القانون�ة  الحقائق  تثبت  لألالتي  والجغراف�ة  قصى خ�ة 

العلم�ة    والقدس؛ وتوفیرها �آل�ة سهلة إلى جم�ع ال�احثین ومراكز األ�حاث والجامعات والمؤسسات 
والتوثیق. وال�حث  الدراسة  المؤتمر    لمواصلة  الروا�ة  وأكد  ونشر  تأكید  على    اإلسالم�ة العمل 

الدیني والتار�خي والقانوني    "على الحقّ   صوصاً خ  ،��ة في قض�ة القدسوالمس�ح�ة الفلسطین�ة العر 
ال الم�اركللمسلمین في  األقصى  الكاملةمسجد  �مساحته  وتحت   األرض وجم�ع ساحاته فوق    ،"، 
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و  أحد،  ف�ه  �شار�هم  ال  حوله  ،األقصىأن  األرض،  األوقاف   جزء  ،وما  أمالك  من  یتجزأ  ال 
إلى    اإلسالم�ة. المؤتمر  الدولي  الوصا�تمكین  ودعا  المجتمع  المقدسات ودعوة  الهاشم�ة على  ة 

الیونسكو لإلسراع بتنفیذ قرارها المتعلق �إرسال  ، أ�ضًا، منظمة  ، ودعالحمایتها من مخاطر التهو�د 
القد  الى  عاجلة  تحقیق  الروا�ة   �إطالق  المؤتمر  وأوصى.  سلجنة  توضح  إلكترون�ة  منصة 

العر��  الحقوق  حول  الموحدة  القدسالفلسطین�ة  في  التار�خ�ة  منظومة    وأقر،  ة  لكترون�ة  إتطو�ر 
 42. ذ��ة لترجمة األوراق والوثائق والمستندات الصادرة �اللغة العثمان�ة ورقمنتها

مؤتمر "وثائق الملك�ات  خالل  ،اإلسالميعن األمین العام لمنظمة التعاون    ممثالً  ،قال سمیر �كر −
مدینة في  في مقر جمع�ة الهالل األحمر  ذي ُعقد  لالوضع التار�خي للمسجد األقصى الم�ارك"،  وا

المنظمة عقدت مؤخراً   ،البیرة وال  اجتماعاً   إن  الوزاري،  المستوى  الفلسطین�ة  على  الس�ادة  أكد  ذي 
ومقدساتها. القدس  مدینة  على  أن    �كر   وأشار  الكاملة  والتدن�س  "إلى  العدوان  رفض  االجتماع 

�حقّ  المتواصل  المقد   اإلسرائیلي  یتالمدینة  ما  خاصة  الم�اركسة،  األقصى  المسجد  له   ."عرض 
�كر جهوداً   النظر  ولفت  یتطلب  القدس  له  تتعرض  ما  أن  األمالك   إلى  توثیق  في    مشتر�ة 

اإلسالم�ة والمس�ح�ة �المدینة، حتى تص�ح في متناول ال�احثین، لما �شكله من حلقة من حلقات  
في   وما تتعرض له حيّ ى قض�ة القدس  في الحفاظ عل   الدفاع عن مدینة القدس، و�ساعد أ�ضاً 

الشعوب  �افة  مشددًا  ذاكرة  على ،  الحفاظ  شأنها  من  التي  والم�ادرات  الجهود  دعم  على ضرورة 
 43هو�ة وذاكرة مدینة القدس التار�خ�ة، التي تصون مقدساتها اإلسالم�ة والمس�ح�ة. 

  ا اتخذت ة لج�ش االحتالل  لمدن�ة التا�ع �ة واإلدارة ا سرائیل كشفت صح�فة هآرتس العبر�ة أن وزارة الثقافة اإل  −
وقالت الصح�فة إن مفتشي سلطة اآلثار    �ة. سرائیل ة اآلثار اإل قرارًا �ضّم مناطق الضفة الغر��ة إلى سلط 

ال�مین اإل " �ة سیبدأون العمل في أرجاء الضفة  سرائیل اإل  ، وتنفیذًا الّتفاق  " ي سرائیل استجا�ة لضغوط من 
 Hili Tropper .44  ترو�ر ن�ة وسلطة اآلثار، �موافقة وز�ر الثقافة حیلي  أبرم أخیرًا بین اإلدارة المد 

ملیون دوالر، لمساندة إصالحات في   30الدولي عن الموافقة على تقد�م منحة �ق�مة    أعلن البنك −
في   األخضر  واالقتصاد  المالي  والشمول  العامة  المشتر�ات  المجال  وأخرى  �ةفلسطین السلطة   ،

45. ع�ةوفیر خدمات اجتمامالیین دوالر لت 7�ق�مة 
F 

للغاز تمثل "أحد األصول   Karish  ، في ب�ان رسمي، أن منصة �ار�ش�ةسرائیل اإلادعت الحكومة   −
�ة"، داع�ة السلطات في سرائیل "، مشددة على أنها "تقع في األراضي اإلإسرائیللدولة    االسترات�ج�ة

 46لبنان إلى "اإلسراع في المفاوضات �شأن الحدود ال�حر�ة".
 ضدّ ي أر�عة تدر��ات، خالل الشهر األخیرة، حاكت جم�عها هجمات  سرائیل ح الجو اإلسال  أجرى  −

إیران�ة حق�ق�ة، �عد تطو�ر أدخله    فیها على مهاجمة أهداف تش�ه أهدافاً   الط�ارون إیران، وتدرب  
اإل  الجو  إلى  سرائیلسالح  ذها�اً 35-فأمن طراز    Adair  أدیر  طائرات ي  التحلیق  من  تمكنها   ،  

 47اإللكتروني.  الوالتقر�ر نشره موقع  �الوقود، وفقاً تزود الإلى إیران من دون  اً و��ا�
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م المحكمة الجنائ�ة الدول�ة نتائج التحقیق في اغت�ال  أعلن وز�ر الخارج�ة الفلسطیني ر�اض المالكي أنه سلّ  −
وقال المالكي إنه دعا المدعي    رب. شیر�ن أبو عاقلة، الذي خلص إلى أن الجر�مة ترقى لمستوى جرائم الح 

لز�ارة األراضي الفلسطین�ة، وأشار    Karim Ahmad Khan  ن خا   أحمد   العام للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة �ر�م 
 48إلى أن خان طلب من الجانب الفلسطیني تفاصیل التحقیق في اغت�ال شیر�ن أبو عاقلة. 

مشار�ع مقدمة من مؤسسة التعاون    أعلن رئ�س دائرة شؤون الالجئین أحمد أبو هولي عن رزمة −
دینار �و�تي (  600�ق�مة   الفلسطینیین في مخ�مات ملیون دوالر  2  نحوألف  الالجئین  ) لصالح 
49بتمو�ل من الصندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكو�ت.  ،لبنان

F 

الشوا − مالیین  �مئات  ُتقّدر  میزان�ة  القدس رصدها  في  االحتالل  بلد�ة  الس�طرة  كأعلنت  لتعز�ز  ل 
المقدسالعلى   للبلد�ةةمدینة  التا�عة  المال�ة  اللجنة  وأكدت  بنحو  سرائیل اإل  .  تقدر  میزان�ة  �ة رصد 

لتعز�ز ق�ضتها على قطاع التعل�م شرق القدس المحتلة،    ) ملیون دوالر   153.8 (نحو   ل ك ملیون ش�  514
�اء المدینة وم�اٍن عامة، وتعز�ز  لبناء فصول دراس�ة ور�اض أطفال في قرى وأح   اً مشروع   18وتشمل  
أن    ، ومقاومة االست�طان شرق القدس �سام �حر   رض األ رئ�س لجنة الدفاع عن  أكد  و   تحت�ة. البن�ة ال 

شكل   على  ضخمین،  طولیین  مبنیین  إقامة  یتضمن  التهو�دي  االست�طاني  ذهب�ة " المشروع    "خوذة 
وقال إن   �ساو�ة في جبل المشارف. عن سطح األرض، حیث س�قام على أراضي بلدة الع   م 35�ارتفاع  

50. من مساحة أراضي الع�ساو�ة )  2ألف م   28(   اً دونم   28المشروع التهو�دي �سلب  
F 

اإل  العامة اإلسرائیل�ة   12القناة  كشفت   − الج�ش  في  سرائیل أن  دول  عدة  في  رادار  منظومة  نشر  ي 
ترك في مواجهة الشرق األوسط �ما في ذلك اإلمارات وال�حر�ن، وذلك ضمن رؤ�ة للتعاون المش

الم�كر". إیران الصاروخ�ة، وخلق منظومة لإلنذار  المنظومة    وأوضحت   "تهدیدات  القناة أن هذه 
عندما أطلقت إیران طائرات مسیرة مفخخة �اتجاه    ،نجحت في توفیر إنذار مسبق قبل أشهر عدة

51، والتي أسقطت فوق األجواء العراق�ة. "إسرائیل"
F 

اإلمارات  �حث   − محمد رئ�س  آ  الش�خ  زاید  نه�ان  بن  بینیت   يسرائیلاإلوزراء  الرئ�س  و ل  ، نفتالي 
استق�ال أ   ه خالل  الجوانب ،  ظبي  بو في  مختلف  في  تنمیته  وفرص  الثنائي  التعاون  مسارات 

االستثمار�ة واالقتصاد�ة والتنمو�ة، �جانب مجاالت األمن الغذائي والصحة، وغیرها من    خصوصاً 
 52لتنم�ة والتطور �ما �حقق تطلعات البلدین نحو المستقبل. القطاعات الحیو�ة التي تقوم علیها ا

األ − الرئ�س  إدارة  فصل مر�ك ألغت  مجددًا  وأعادت  السا�قة،  ترامب  دونالد  إدارة  قرار  �ایدن  جو  ي 
�الفلسطینیین عن السفارة األ وحدة الشؤون " وأعید تسم�ة    ."إسرائیل"�ة في  مر�ك الدائرة التي تعنى 

السفارة  "الفلسطین�ة لتص�ح  مر�كاأل  داخل  في  "�ة  الفلسطین�ة  للشؤون  المتحدة  الوال�ات  مكتب 
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والسلطة الفلسطین�ة مس�قًا    "إسرائیل"تبل�غ    �ة إنه تمّ مر�ك سؤولون في الخارج�ة األوقال م.  "القدس
 53عبر عن معارضتها.لم تُ   "إسرائیل"بهذه الخطوة، وأن 

، من خالل  اتفاق�ة دعم  )ملیون دوالر  10.7  (نحو  مالیین یورو  10وقعت الحكومة األلمان�ة �ق�مة   −
فیروس �ورونا)،   (دعم برنامج التطع�م ضدّ   لفلسطینيابنك التنم�ة األلماني، لدعم قطاع الصحة  

 54نفذ عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. والذي یُ 

 10/6/2022 ،الجمعة

التقى    ة،لقطاع غز   مأ�ا   أر�عة  روحي فتوح ز�ارة استمرت   الفلسطیني  اختتم رئ�س المجلس الوطني −
حلّ   هاخالل أحمد  فتح  لحر�ة  المر�ز�ة  اللجنة  الوطنيس، وأعضاء معضو  المجلس  ورؤساء    ،ن 

ومقرري لجان المجلس داخل قطاع غزة، واتفق معهم على إعادة تشغیل مقر المجلس الوطني في 
 55. هوتفعیل القطاع

 "إسرائیل"في سفارتها لدى    "سطین�ةوحدة الشؤون الفل"�ة تغییر اسم  مر�كقرار اإلدارة األعلى إثر   −
 المعارض، نیر بر�ات   د ن�ست من حزب الل�كو عضو الك طالب  ،  "الفلسطین�ةمكتب الشؤون  "إلى  

Nir Barkatاأل اإلجراء  بوقف  وشنّ مر�ك،  األ  ي  المسؤولین  على  لمر�ك حرب  المؤ�دین  هذا  یین 
األ"إن  بر�ات  وقال    .اإلجراء �مّس مر�كالقرار  اومكانت  إسرائیل�  ي  في  تراجعًا    ،لقدسها  و�شكل 

 56. "ي للدولة العبر�ةمر�كخطیرًا عن الدعم الس�اسي األ
المنظمة   − "اللجنة  سرائیلاإل  الحقوق�ةأعلنت  التعذیب العامة  �ة  إسرائیل  لمناهضة   Publicفي 

Committee Against Torture in Israel (PCATI) ،أنها توجهت إلى المحكمة الجنائ�ة الدول�ة "
ة  یین في ممارسة التعذیب في إطار تحقیق تجر�ه المحكمة �شبهإسرائیل محاكمة ضالعین  مطال�ة �
وقالت المدیرة العامة   .1967  سنةجرائم حرب في األراضي الفلسطین�ة المحتلة    "إسرائیل"ارتكاب  

المحام�ة طال شتاینر التعذیب  مناهضة  "�عد    Tal Steiner  للجنة  الكفاح ضدّ   عاماً   30إنه   من 
توصلالتعذی �أن  ب،  المؤسف  لالستنتاج  وقف   إسرائیلنا  على  الیوم  قادرة  وغیر  معن�ة  ل�ست 

�حقّ  التعذیب  �شكاو   استخدام  �استقامة  والتحقیق  المسؤولین"    ى الفلسطینیین،  ومحاكمة  الضحا�ا 
 57لب�ان اللجنة.  عن ممارسة التعذیب، وفقاً 

اإل  − للج�ش  التا�عة  الحر��ة  الصناعات  طراز  صارو   تطو�ر عن  ي  سرائیل كشفت  من  جدید  خ 
�صر�ة Tammuz 4أو    4  تموز  �هر�ائ�ة  �طاقة  �عمل  العالم.م   عدّ و�ُ   ، ،  في  السادس  الجیل   ن 

وذ�ر ناطق بلسان هذه الصناعات أنه �مكن إطالق الصاروخ من عر�ات متحر�ة وأهداف ثابتة 
 ،عد له صوار�خ في وقت واحد من قوا أر�عة    ائرات، وأن �مقدور �طار�ته إطالقط من ال وحتى  

ُ�عد   على  أهداف  ضرب  من    50و�ستط�ع  (بدًال  الصار   32�م  إلیها  �صل  �ان  حتى �م  وخ 
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إلى   مروح�ةنقل الس�طرة عل�ه من طائرة    خاص�ةن هذا الصاروخ �متلك  قائًال إالیوم). وأضاف  
 58و�مّكنه من تحدید هدفه خالل طیرانه.  ، �حتوي على رادار ینقل له الصور ، و مر��ة مدرعة 

توري  السنوي الخاص �الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان الفلسطین�ة من حالة فراغ دسقر�ر  ر التحذّ  −
والرئاس�ة،   التشر�ع�ة  االنتخا�ات  تأجیل  استمرار  �فعل  الفلسطیني،  للمجتمع  موقوتة  قنبلة  تشكل 

أن  و  �أموال    ت سجل   2021  سنة�شف  المدعومة  اإلنسان�ة  المشار�ع  في عدد  جدیدًا  ق�اس�ًا  رقمًا 
ها، إلى هدم  مّ م�اٍن ومنشآت ت  906مشروعًا، من أصل    220انحین المهدومة والمصادرة لتبلغ  الم

  جانب تشر�د أكبر عدد من المقدسیین من بیوتهم في سنة واحدة خالل السنوات العشر�ن األخیرة. 
ع أكبر عدد من القرارات �قانون خالل عام واحد منذ وقو  ت شهد  2021 سنةأكد التقر�ر أن  وداخل�اً 

 59.قراراً  44االنقسام حیث بلغ عدد القرارات 
�افة الرحالت عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفًا  أعلنت وزارة النقل السور�ة تعلیق −

وتّم تحو�ل  ،  سرائیل�ًا عند الفجر ألحق، وفق ما قال مصدران في المطار، أضرارًا �مدرج الهبوطإ
الرحالت   تعود    إلى�عض  الفن�ة  مطار حلب ر�ثما  الحالة  دمشق.جاهز�ة  و�الة    لمطار  وأفادت 

 عن مصدر عسكري، أن العدو اإلسرائیلي نفذ عدوانًا جو�ًا برشقات  األن�اء السور�ة الرسم�ة، نقالً 
دمشق. جنوب  النقاط  �عض  مستهدفًا  المحتل  السوري  الجوالن  اتجاه  من  الصوار�خ  وأكد    من 

اإل القصف  أن  اإلنسان  لحقوق  السوري  هللا   استهدفسرائیلي  المرصد  لحزب  تا�عة  مستودعات 
 60دمشق الدولي. اللبناني وقوات إیران�ة في مح�ط مطار

زاخاروفا قالت   − مار�ا  الروس�ة  الخارج�ة  وزارة  �اسم  الجو�ة   المتحدثة  الغارة  �شدة  تدین  روس�ا  إن 
 61الشر�رة.  ي بوقف هذه الممارسةسرائیل�ة على مطار دمشق الدولي، وتطالب الجانب اإلسرائیلاإل

ال − منتجات  على  ممِیزة  عالمة  وضع  النرو�ج�ة  الحكومة  اإلمستعمر قررت  وأعلنت   �ة.سرائیلات 
مناس�ة فقط للمنتجات المقبلة من    "إسرائیل"، أن عالمة المنشأ  لهاب�ان    في  ،الحكومة النرو�ج�ة

 ة الفرنس�ة.، حس�ما أفادت و�الة الصحاف4/6/1967�ة قبل  سرائیل األراضي الخاضعة للس�طرة اإل
في المحتلة  األراضي  على  س�طبق  اإلجراء  إن  النرو�ج�ة  الحكومة  الجوالن    وقالت  مرتفعات 

الغر��ة ذلك    ،والضفة  في  للو�الة    .القدسشرقي  �ما  تصر�ح  في  النرو�ج  خارج�ة  وز�رة  وأكدت 
) بي)أ النرو�ج�ة  تي  الخطوة  Norwegian News Agency (NTB)  ن  أن  مقاطعة  "،  ل�ست 

62. "س�اسة سیئة"، وأن المقاطعة "�أي حال من األحوال سرائیلإل
F 

 11/6/2022 ،السبت

برئاسة مساعدة وز�ر    �اً أمر�ك  وفداً خالل استق�اله    محمود ع�اس،  �ةفلسطینال  السلطة  رئ�سأكد   −
األ ل�فمر�ك الخارج�ة  �ار�را  في  Barbara Leaf  ي  اتخاذ رام هللا،  الفلسطین�ة �صدد  الق�ادة  أن   ،

لمواج اإلإجراءات  التصعید  ظلّ سرائیل هة  في  إرغام    ي،  عن  الدولي  المجتمع    " إسرائیل"عجز 



 2022 یونیو /حز�ران  ___________________ ______________________________________

ة للدراسات واالستشاراتمر�ز الز�تون                 13                                                   

من  االمتثا �ه  تقوم  وما  واالحتالل�ة  اإلجرام�ة  ممارساتها  ووقف  الدول�ة،  الشرع�ة  لقرارات  ل 
ظلّ  وفي  عنصري،  وتمییز  عرقي  تطهیر  األ  إجراءات  االستفزازات مر�كالصمت  هذه  على  ي 

 63ك �شكل صارخ القانون الدولي.ي تنته�ة التسرائیلوالممارسات اإل

 12/6/2022 ،األحد

ال − التصن�ع  قادة  أحد  فیلمأكد  إبراه�م"، خالل  بـ"أبو  الملقب  القسام،  �تائب  عن ح�اة    عسكري في 
أن   الرسم�ة،  منصاتها  عبر  القسام  �تائب  بثته  الذي  الخطیب،  وحازم  الشوا،  ظافر  الشهیدین 

تطو�ر   على  تر�زت  الشهیدین  تطوراً "مجهودات  ُتحدث  التي  واألسلحة  النوع�ة    استرات�ج�اً   القوة 
و�شف   ئرات المسّیرة، والقدرات ال�حر�ة، ومنظومات التحكم والس�طرة".على االحتالل، مثل الطا

64.أبو إبراه�م أن الشوا والخطیب التق�ا الشهید محمد الزواري 
F 

ن  إ   ، �ون فلسطین لف الیوم" عبر تلفز في حدیث لبرنامج "م   ، محمد اشت�ة الفلسطین�ة  رئ�س الوزراء  قال   −
، أكدوا فیها أن تكون المساعدات لفلسطین  األورو�ي د  وز�ر خارج�ة أورو�ي أرسلوا رسالة لالتحا   23" 

بال شروط، و�ناء عل�ه وحسب توقعاتي، س�أتي التصو�ت بنتائج مرض�ة حول األموال التي لم نستلمها  
اعدات مال�ة مشروطة، ولن نقدم أي تنازل  ل أي مس "لن نقب   اشت�ة قائًال:   وأضاف   . " 2021منذ عام  

أو    ، زء من �رامة الفلسطیني، ولن نسمح بتغییر الروا�ة الفلسطین�ة حول المنهاج التعل�مي الذي هو ج 
وأن القدس عاصمة دولتنا، ولن    ، العودة   التنازل عن الحقوق الفلسطین�ة خاصة المتعلقة �الالجئین وحقّ 

 65التعل�مي الفلسطیني إال في أطار مصلحتنا الوطن�ة".   نغیر سطرًا واحدا �المنهاج 
جلسة الحكومة، إن حكومته واحدة من أفضل    خالل  ،نفتالي بینیت   يیلسرائ رئ�س الوزراء اإلقال   −

أخرجت الدولة من الشلل إلى النمو، ومن الضعف إلى "ي، ألنها  سرائیلالتار�خ اإل  فيالحكومات  
الطب�ع  الوضع  نحو  الفوضى  ومن  الـ(نحن)،  الردع،  س�اسة  إلى  الـ(أنا)  س�اسة  ومن  والسوي،  ي 

. ولذلك  "بین الكتل االئتالف�ة حتى في ظل اختالفات قطب�ة في الرأي أن �اإلمكان التعاون   وأثبتت 
 66ها المعارضة إلسقاطها.تعهد �أال یوفر جهدًا في سبیل �قائها ونجاحها و�فشال الحرب التي تشنّ 

ي  سرائیل على قانون األ�ارتهاید، الذي �فرض القانون اإل اإلسرائیل�ة  عللتشر�  الوزار�ةصادقت اللجنة   −
 67. لتصو�ت الهیئة العامة للكن�ست  لطرحه مجدداً  وطنین في الضفة الغر��ة، تمهیداً على المست

  قرار الحكومة النرو�ج�ة وضع عالمة ممِیزة على منتجات المستعمرات اإلسرائیل�ة.  " إسرائیل "دانت   −
بین  على العالقات الثنائ�ة    على أنه "سیؤثر سل�اً   لها،   في ب�ان   ، ائیل�ة ارج�ة اإلسر ت وزارة الخ شدد و 

 68إسرائیل والنرو�ج، و�ذلك على أهم�ة األخیرة في تعز�ز العالقات بین إسرائیل والفلسطینیین". 
رها  تدمی   بلورة آالف األهداف التي سیتمّ الج�ش اإلسرائیلي أف�ف �وخافي  في ر�ان  هیئة األ رئ�س  أعلن   −

المقبلة في لبنان. خ  أن األهداف التي    ، ي سرائیل في ب�ان نشره الج�ش اإل   ، وأكد �وخافي   الل الحرب 
 69ضر�ها في لبنان تشمل مقرات الق�ادة ومنظومة الصوار�خ والقذائف التي �متلكها حزب هللا.   سیتمّ 
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على منع عبور    ي تشكیل ق�ادة لواء مهمات (لواء في الج�ش)، للعمل سرائیل قرر ج�ش االحتالل اإل  −
خطّ  منطقة  من  �ال   الفلسطینیین  إلى  التماس  المحتلة  الغر��ة  سنة   مناطق ال ضفة   . 1948  المحتلة 

 70العاملة في القطاع.  ، وتتشكل الق�ادة الجدیدة من الكتائب العسكر�ة التا�عة لقوات االحتالل 
إ�س�ان    ن�ة مع قناة خالل مقابلة تلفز�و   ،Nicolás Maduro  مادورو  ن�كوالس  الفنزو�ليالرئ�س  قال   −

لقض�ة الفلسطین�ة هي أقدس قض�ة ن "اإ�اللغة اإلس�ان�ة،    الناطقة  اإلیران�ة  Hispan TV  تي في
و لل�شر�ة و �"،  لل�شر�ة"،  أهم�ة  األكثر  الثالث  السماو�ة  الد�انات  المحتلة هي مهد  "فلسطین  ن �ن 

 71"كل األنب�اء التار�خیین مروا بها، وهذا �كفي لإلعجاب �فلسطین".
بوست كدت  أ − واشنطن  جند�اً مر�كاأل  The Washington post  صح�فة  أن  ش  لج�  تا�عاً   �ة، 

بناء    ،وفندت الصح�فة  ر�ن أبو عاقلة.یي هو من أطلق النار وقتل الصحف�ة شسرائیلاالحتالل اإل
الروا�ة اإل نتائجه على موقعها اإللكتروني،  تحقیق موسع أجرته ونشرت  �ة، وراجعت  سرائیل على 

واقع نشرها على م  مقطع فیدیو للواقعة والعدید من المنشورات والصور التي تمّ   50ر من  ف�ه أكث
 72. التواصل االجتماعي

 13/6/2022 ،اإلثنین

في   − النقاب  دونم   " إسرائیل " كشف  ملیون  نحو  یلتهم  جدید  است�طاني  مخطط  من    ) 2�م   ألف (   عن 
بین   الواقعة  الفلسطین�ة المحتلة في الضفة الغر��ة،  المیت، بدعوى تحو�لها  األراضي  القدس وال�حر 

م  تشتمل على  قوم�ة  تا�عة    شروعات س�اح�ة. إلى حد�قة  المشروع شر�ة حكوم�ة  هذا  إلى  و�ادرت 
  ات الیهود�ة. مستعمر مجلسًا محل�ًا و�قل�م�ًا لل   17�ة، لكنها تعمل �المشار�ة مع  سرائیل لوزارة الداخل�ة اإل 

ها سكان؛ هم  مصادرتها هي المنطقة الوحیدة التي �قطن   وحسب وثائق المخطط، فإن المنطقة المزمعة 
عشیر  من  الفلسطینیون  الشمال  البدو  في  هشاحر  �وخاف  مستعمرة  من  وتبدأ  وغیرها،  الجهالین  ة 

73ًا حتى أر�حا وشمال ال�حر المیت. الشرقي، وحتى بیت لحم في الشمال الغر�ي، وتمتد جنو� 
F 

للمسجد األقصى من قبل    اقتحاماً   22إنها وثقت    ین�ةالفلسط   ت وزارة األوقاف والشؤون الدین�ةقال −
خ والمستوطنین  االحتالل  أ�ارقوات  تمّ 2022  مایو  /الل  ف�ما  الم  ،  في  األذان  رفع    سجدمنع 

74.وقتاً  50براه�مي اإل
F 

اإل − االحتالل  قوات  هدم  العر��ة،  الدراسات  لجمع�ة  التا�ع  األراضي  أ�حاث  مر�ز  ي  سرائیل وّثق 
وقال المر�ز في تقر�ر له: إن    .2021سنة    ضفة الغر��ة والقدس خالل�ال  نشأة وم  اً مسكن  1,032

  ، ف�ما تمّ طفالً   954، منهم  اً فرد   1,834ما أدى لتشر�د    ،مسكناً   361اكن التي هدمت  "عدد المس
ینتفع منها    671هدم   دین�ة) �ان  ترفیه�ة،  منشأة مختلفة (زراع�ة، تجار�ة، مؤسسات�ة، خدمات�ة، 

من    وأضاف أن "أكثر المحافظات استهدافاً   من اإلناث".  1,800طفل، و  2,600م  منه  فرداً   5,455
  75محافظتا الخلیل و�یت لحم". ت الهدم هي محافظة طو�اس، تلیها محافظة القدس، ثمّ عمل�ا
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المفوض العام لـو�الة المض�فة لالجئین الفلسطینیین خالل اجتماعهم مع    العر��ة �حث ممثلو الدول   −
 حول "تعز�ز وتوس�ع الشراكات  2022/ 4/ 23 فيالصادرة  ما ورد في رسالته ، الزار�ني  ونروا فیلیب األ 

مع المنظومة الدول�ة لتقد�م خدماتها لالجئین الفلسطینیین ن�ا�ة عن األونروا و�إشرافها"، والتي أثارت 
مثلو أكد م و   حالة من الغضب والقلق في أوساط الالجئین الفلسطینیین داخل المخ�مات الفلسطین�ة. 

المض�فة   جانبهم،  الدول  ال من  أعضاء  أمام  �لمته  في  التزم  العام  المفوض  االستشار�ة �أن   ،لجنة 
�أن تكون بدیًال عن األونروا، والذي أدى   " �الن�ا�ة عن " �أنه لم �قصد في �لمة    ، و�ناء على طلبهم 

 76. 302من القرار    18�حسب ممثلو الدول المض�فة بتصو�ب مسار الشراكات وفق المادة  
رئ�س   − الس  الوال�ات قال  إلى  المتوقعة  "ز�ارته  إن  �ایدن  جو  األمر�ك�ة  تتعلق  المتحدة  ال  عود�ة، 

وأوضح �ایدن، في تصر�حات لوسائل إعالم    �الطاقة والنفط، إنما تتعلق �األمن القومي إلسرائیل".
 77أمر�ك�ة، أن "الز�ارة المرتق�ة تتعلق �اجتماع �بیر تستض�فه السعود�ة".

ال�عد أن   − اتفاقها مع االتحاد األورو�ي لالنضمام إلى مشروع هور سرائیل حكومة اإلأقرت    ایزون �ة 
Horizon  ات �ونها منطقة محتلة، قررت تكل�ف وز�ر الثقافة  مستعمر األورو�ي، والذي �ستثني ال
  �إعداد مشروع دعم للنشاطات العلم�ة والثقاف�ة للمستوطنین والمعاهد العلم�ة   ترو�رحیلي  والعلوم  

ار دوالر)  مل�  111نحو  مل�ار یورو (   95.5برنامج هورایزون األورو�ي  �خصص  و   اتهم.مستعمر في  
78).2027-2021على شكل منح لست سنوات (

F 
من أو�ران�ا في فلسطین المحتلة   یهودي ألف مهاجر 25عن "است�عاب"  يسرائیلاإلأعلن االحتالل  −

 79منذ بدء الحرب الروس�ة األو�ران�ة.
السلطا − الت اعتقلت  األمن�ة  شبهات ت  لهم  تنسب  حیث  اإلیراني،  الثوري  الحرس  في  نشطاء  ر��ة 

الختطاف  التخط� هجمات ضدّ إسرائیل ط  وتنفیذ  في إسرائیلأهداف    یین  التر��ة  األراضي  على  �ة 
وأفاد مراسل الشؤون الس�اس�ة    . العامة اإلسرائیل�ة   إلذاعة ا ، وذلك �حسب ما أفادت  2022مایو    أ�ار/ 

التعاون  �ة �أن عمل�ة االعتقال للنشطاء في الحرس الثوري اإلیراني، جاءت في "إطار ئیل را س لإلذاعة اإل 
80االستخ�اراتي بین تل أبیب وأنقرة"، وذلك �غرض ما وصفه "إح�اط اعتداءات إرهاب�ة في تر��ا". 

F 

 14/6/2022 ،الثالثاء

(نحو    ملیون یورو   224.8  على حزمة مساعدات جدیدة لفلسطین �ق�مة  األورو��ةوافقت المفوض�ة   −
دوالر  235 المفوض�ة  .)ملیون  حزم  ،وقالت  ستدعم  لها،  ب�ان  هذه في  الجدیدة  المساعدات  ة 

الفلسطین�ة المحتلة الفلسطین�ة والمشار�ع الحیو�ة في األراضي  ، تضاف إلى 1967سنة    السلطة 
یورو  92 دوالر  96(نحو    ملیون  سا�ق   )ملیون  �صل    اً قدمت  و�ذلك  األونروا،  إجمالي  لدعم 

األ  االتحاد  عام  مساعدات  موازنة  للفلسطینیین ضمن  یورو ملی  317إلى    2021ورو�ي  (نحو    ون 
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دوالر  331 �شمل  )ملیون  ال  وهذا  یورو   25،  دوالر  26(نحو    ملیون  من    ) ملیون  إضاف�ة 
 2022.81مایو  /اإلعالن عنها في أ�ار المساعدات اإلنسان�ة التي تمّ 

منظمةكشف   − في  القدس  دائرة  الفلسطین�ة    رئ�س  مخطط  التحر�ر  عن  النقاب  الحسیني  عدنان 
القدس شرقي  من أراضي الوقف اإلسالمي في    )2ألف م   350 (ونماً د   350ي لمصادرة نحو  إسرائیل
82.لصالح قبور الیهود  هاوتسجیل المحتلة

F 

إن   − للح�اة"،  صالح  غیر  مكان  "غزة  �عنوان  له  تقر�ر  في  اإلنسان،  لحقوق  المیزان  مر�ز  قال 
ت، من السیدا  %9من األطفال، و  %23  هم من بین  ،غزةفي قطاع    فلسطین�اً   5,418الل قتل  االحت

إلى المدنیین �جراح مختلفةإ  إضافة  المر�ز أن االحتالل اإل  .صا�ة آالف  دّمر سرائیلوأوضح  ي 
إضافة    ،مر��ة  2,237و  ، مصنعاً   557و  ،منشأة تجار�ة  3,118الماض�ة، نحو    15  خالل األعوام الـ

وذ�ر   ألف وحدة سكن�ة �شكل جزئي.  41وحدة سكن�ة �شكل �لي، وأكثر من    12,631یر  تدم  إلى
فلسطینیین    204ن قوات االحتالل حّولت معابر غزة لمصیدة لإل�قاع �الفلسطینیین، حیث اعتقلت  أ

83. ز)�بیت حانون (إیر أثناء مرورهم عبر حاجز في 
F 

، "إسرائیل"س�م الحدود ال�حر�ة مع  یدًا لتر عرضًا جد   لم�عوث األمر�كي أموس هو�شتاینل  قّدم لبنان −
ت بیروت في  ذ�ر حافة الفرنس�ة، �ستثني حقل �ار�ش الذي  وفق ما قال مسؤول لبناني لو�الة الص

84وقت سابق أن أجزاء منه تقع في منطقة متنازع علیها. 
F 

، أنه  ه إغالقًا عل�   " إسرائیل " عامًا على فرض    15�عد    ، قطاع غزة   هیومن رایتس ووتش منظمة  وصفت   −
ملیوني نسمة من السكان  �حرمان أكثر من    " إسرائیل " واتهمت المنظمة  . " سجن �بیر في الهواء الطلق " 

 85مقیدة بذلك حقوقهم في العمل والتعل�م.   ، من فرص تحسین ح�اتهم، ومنعهم من مغادرة القطاع 

 15/6/2022 ،األر�عاء

القاهرة مذ�رة    "إسرائیل"وقعت   − إلى  ومصر واالتحاد األورو�ي في  الغاز الطب�عي  تفاهم لتصدیر 
التوق�ع  وخالل  أورو�ا. مؤ   ،مراسم  ضمن  جرت  العاصمة التي  في  الطاقة  لشؤون  إقل�مي  تمر 

�مشار�ة الغاز   إن هذه المذ�رة تمثل التزاماً الطاقة اإلسرائیل�ة �ار�ن إلهارار    وز�رةقالت    ،المصر�ة
الطاقة تنو�ع مصادر  أورو�ا ومساعدتها على  �سمح  إلهارار  وأضافت    .الطب�عي مع  االتفاق  أن 

الغاز من   األو   " إسرائیل"بتصدیر  االتحاد  إلىإلى  �متد  أنه  إلى   ثالث  رو�ي عبر مصر، مشیرة 
86لمدة عامین.  سنوات، قابلة للتجدید تلقائ�اً 

F 
إن طهران    Mohammad Ali Jafari  اللواء محمد علي جعفري القائد في الحرس الثوري اإلیراني  قال   −

  خرى. و�عضها في دول أ  "، إسرائیل " �ة في اآلونة األخیرة، �عضها داخل إسرائیل ت ألهداف  وجهت ضر�ا 
87تضاعفت في اآلونة األخیرة، وما زالت مستمرة.   " إسرائیل ـ" جعفري أن الضر�ات اإلیران�ة ل   ذ�ر و 

F 
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ألفًا �شكل یومي لتز�د الحصة    20حصة العمال الفلسطینیین من الضفة الغر��ة    "إسرائیل"رفعت   −
إنه    نوت و ي لموقع صح�فة ید�عوت أحر إسرائیلألف عامل. وقال مسؤول أمني    120یوم�ة إلى  ال

س�كون هناك عدد أكبر من الفلسطینیین مع تصار�ح رسم�ة، وهذا س�قلل احتمال تنفیذ عمل�ات  
�طر�قة خاضعة    "إسرائیل"وتستند الخطة إلى ز�ادة عدد العمال الذین یدخلون إلى    و�ض�ط األمن.

 88. "المق�مین غیر الشرعیین"تقلیل ظاهرة ة واإلشراف األمني، و للرقا�
األطفالأنقذ "حّذرت منظمة   − �مناس�ة مرور  "Save the Children  وا  نشرته  تقر�ر  عامًا    15، في 

اإل الحصار  بدء  أن  سرائیل على  من  غزة،  قطاع  على  من    %80ي  �عانون  القطاع  أطفال  من 
، "محاصرون "في تقر�ر �عنوان    ،�ا مقرًا لهامن بر�طان  التي تتخذ   ،وقالت المنظمة  ضائقة نفس�ة.

89القطاع آخذة في التدهور.  إّن الصحة العقل�ة ألطفال
F 

  2021  سنة   ت قد تكون الدولة األولى في تصدیر األسلحة، حیث شهد   " إسرائیل "   أن كشفت إحصائ�ات   −
�ق�مة   توق�ع عقود  العسكر�ة عبر  دل ر، ما �عا مل�ار دوال  11.3قفزة حادة في حجم الصادرات 

�أكثر من    36 صفقات   تشهد  التي ،  2020  سنة مقارنة �   % 30مل�ار ش�كل، وهي ز�ادة �بیرة 
  زمن إسرائیل مراسلة موقع "  Tal Schneider  دوالر. وذ�رت تال شنایدر   ات مل�ار   8.5�ق�مة    عسكر�ة 

Zman Yisrael  د ة إلى تشا قدمت أسلح و صّدرت أسلحة إلى م�انمار،    " إسرائیل ، أن " لها "، في تقر�ر
رواندا مع  األمر  و�ذلك  فیها،  األهل�ة  الحرب  أثناء  متمردی و ،  في  وقدمت سلحت  الكونغو،  في  ن 

90األسلحة إلى �ین�ا. 
F 

 16/6/2022 ،الخم�س

"جرائم    " إسرائیل"�عترف �ارتكاب    اً أصدر البرلمان الكتالوني، وهو برلمان إقل�مي في إس�ان�ا، قرار  −
البرلمان الكتالوني، أول   عدّ م غر��ة، �ُ . ووفق وسائل إعالالشعب الفلسطیني"  فصل عنصري ضدّ 

 91مثل هذا القرار.مؤسسة أورو��ة تتخذ 
مدینة سال قرب العاصمة الر�اط،  في  ي،  سرائیل منتخب اإلاللعب المنتخب المغر�ي لكرة السلة مع   −

الد   وهو  عالقاتهما  إعادة  �عد  ر�اضي  تطب�عي  لقاء  مصا2020  سنة بلوماس�ة  یأول  ووفق  در . 
جدّ   إعالم�ة قلیل  الم�اراة سوى عدد  لم �حضر  في    اً مغر��ة  الجماهیر، وجرت  مغطاة  من  قاعة 

الم�اراة غداة توق�ع اتحاَدي �رة السلة المغر�ي واإل ي  سرائیلوسط إجراءات أمن�ة مشددة. وجاءت 
92رات لتطو�ر �رة السلة المغر��ة". للتعاون �سعى إلى "ت�ادل الخب اً اتفاق

F 
  ،فاً أل   14ز�ادة بواقع ألفي تصر�ح عمل لسكان قطاع غزة لیرتفع عدد التصار�ح إلى   " یل إسرائ " أعلنت   −

الفرنس�ة.  وفقاً  الصحافة  الفلسطین�ة    لو�الة  األراضي  في  المدن�ة  الشؤون  تنسیق  وحدة  وقالت 
العمل "):  COGAT  (كوغات  تصار�ح  حصة  ز�ادة  الدفاع  وز�ر  قرر  األمني  الوضع  تقی�م  �عد 

التصار�ح    ."تصر�ح إضافي  2,000بـ    رائیلسإوالتجارة في   المعاییر  "وسُتمنح  است�فاء  بناء على 
93. لها أكدت الوحدة في ب�ان �حسب ما،  "رهنا �الخضوع للتشخ�ص األمنيو 

F 
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أجرته   − تحقیق  وقال  عاقلة،  أبو  شیر�ن  بها  اغتیلت  التي  للرصاصة  الجز�رة صورة  ش�كة  نشرت 
بندق�ة م  انطلقت من  الرصاصة  أكد مدیر مكتب  و   .األمر�ك�ة  M 4أو    4م  أن طراز  الش�كة إن 

و رایت  "إسرائیل"فلسطین  أن    ،للجز�رة  من جهته،،  س ووتشفي هیومن  إلى  تشیر  األدلة  �ل  أن 
 94ي.إسرائیل الطلقة صدرت من جندي 

في قطاع  لعامة واإلسكان  قال مدیر اإلدارة العامة لإلعمار وشؤون المدیر�ات في وزارة األشغال ا −
  وخصوصاً وحدة مدمرة �شكل �امل من الحروب الماض�ة    1,300إن هناك نحو    بود غزة محمد ع

ملیون دوالر    12إلى وجود عجز �ق�مة    مشیراً ،  ، ما تزال تنتظر تمو�ل إعادة إعمارها2014حرب  
2021.95خالل حرب  ،�شكل نهائي ،�شأن األضرار الجزئ�ة

F 

 17/6/2022 ،الجمعة

ش�ان استشهدوا برصاص قوات االحتالل في �مین نصبته  ة  ثالثجثامین  ي مدینة جنین  ع أهالش�ّ  −
آل�ة    30نحو  اقتحمت  و   فلسطینیین �جروح خطیرة.  8أصیب  و المدینة،    خالل اقتحامها هذه األخیرة  

ونصبت الكمائن والقناصة في المنطقة الشرق�ة، وحاصرت س�ارة في حي المراح،  المدینة  عسكر�ة  
وأصابت الرا�ع �جروح خطیرة قبل أن  ثالثة    اخلها، فقتلت ش�ان �انوا د أر�عة  وأطلقت النار على  

ارئ�س  قال  و   تنسحب. �وخافيفي  ر�ان  ألهیئة  أف�ف  اإلسرائیلي  فرق    :الج�ش  عدة  قامت  "لقد 
من وحدة جوالني في منطقة جنین �حملة اعتقاالت لیل�ة، إحدى هذه القوات شخصت   جنوداً   تضمّ 

 96".ثالثة ادة الفرقة، وأح�طوا خل�ة إرهاب وقتلواس�ارة مشبوهة وحدث تالحم ومواجهة قادها ق
ي تجسسي، �عد إسقاطه في بلدة بیت  إسرائیلالس�طرة على منطاد    تمكنت المقاومة الفلسطین�ة من −

�ة" من تسر�ب معلومات إسرائیلو�شفت مصادر عبر�ة عن "مخاوف    حانون شمالي قطاع غزة.
المقاومة على أجهزة إلى "خشیتها    استخ�ارات�ة "خطیرة"، وحصول  الجودة، إضافة  تصو�ر عال�ة 

 97موجودة لدیها". وتجسس غیرمن امتالك حماس أجهزة تصو�ر 

 18/6/2022 ،السبت

القسامأعادت   − على    ، والذي �طلّ اً ترم�م مرصدها، الذي قصفته طائرات االحتالل ص�اح   �تائب 
مجمع  مستعمر  في  هعتسراه  نت�ف  القطاع.مستعمر ة  شمالي  غزة،  غالف  مراسل  فاوأ  ات  و�الة  د 

واضح تحٍد  في  طب�عي،  �شكل  للعمل  عاد  المرصد  أن  غزة  في  برس  وقواته   قدس  لالحتالل 
98ة.عمر المنتشرة في مح�ط المست

F 

وز�ر   − جانتسي  سرائیلاإل  الدفاعقال  للردّ   بني  مستعدة  بالده  �ستهدف   إن  هجوم  أي  على  �قوة 
مكان،  سرائیلاإل أي  في  محاوالت  و یین  أي  إح�اط  على  "ا تعمل  سماه  ما  الرتكاب  عتداًء إیران�ة 

99إلى االنص�اع لتعل�مات الجهات األمن�ة.  حال�اً  المتواجدین منهم في تر��ا داع�اً ، "إرهاب�اً 
F 
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مع    اتصاالً   Hossein Amir Abdollahian  عبد الله�ان  أمیروز�ر الخارج�ة اإلیراني حسین  أجرى   −
في المنطقة یزعزع األمن،    "إسرائیل"جود  إن و قال  و نظیره اإلماراتي عبد هللا بن زاید آل نه�ان،  

100دول الجوار. ده لن تسمح ألي طرف �االنطالق منها ضدّ بینما أكد الوز�ر اإلماراتي أن بال
 

،  ال�طر�ر�ي  Synod  في ختام السینودس  ،�شارة �طرس الراعي  اللبناني  ال�طر�رك الماروني  طالب  −
، من خالل إ�جاد حّل نهائّي  اً ومع�ش�  اً قتصاد�اق  �التخف�ف عن �اهل لبنان المره  "األسرة الدولّ�ة

لو�الِة   اً . وقال الراعي: "صح�ٌح إنَّ التجدیَد مؤّخر "على أرض لبنان  لوجوِد الالجئین الفلسطینّیین 
المطلوُب   َ�ُعد  لم  لكنهما غیُر �افَیین.  "األونروا" وتمو�َلها أمران ضرورّ�ان  الفلسطینّیین  الالجئین 

�عد   اً جئین الِفلسطینّیین في لبنان بل السعي الِجّدِي إلى حلِّ هذه المسألة، خصوصإدارَة وجوِد الال
َل الجم�ُع من قراِر حقِّ العودة".   لذلك َوَجَب على الدولِة اللبنانّ�ِة أن تقوَم  وأضاف قائًال: "أن َتنصَّ

ر�ّ�ِة واألمِم المّتحدِة والدوِل  �ُجهٍد استثنائيٍّ من خالِل التفاوِض مع السلطِة الِفلسطینّ�ِة والجامعِة الع
وتأمیِن ح�اٍة    اً راف�ّ وجفي دوٍل قادرٍة على است�عاِبـهم د�م  الكبرى حوَل مشروِع إعادِة انتشاِر الالجئین

101."إنسانّ�ٍة واجتماعّ�ٍة �ر�مٍة لهم 
F 

 19/6/2022 ،األحد

عامل − اإل  فلسطیني  استشهد  االحتالل  قوات  السرائیل برصاص  الفصل  جدار  قرب  عنصري ي، 
102أثناء محاولته الدخول عبر بوا�ة "جلجول�ة". في ،جنوب قلقیل�ة

F 
، إن عدد القذائف الصاروخ�ة  اجتماع الحكومة   نفتالي بینیت، خالل   �ة سرائیل الحكومة اإل رئ�س  قال   −

الصاروخ�ة   القذائف  مئات  من  انخفض  سنة،  قبل  الحكومة،  تشكیل  منذ  القطاع  من  أطلقت  التي 
أنه "�عد تشكیل الحكومة غّیرنا الس�اسة    على   بینیت شدد  و   قذائف صاروخ�ة.   7منذ عقد إلى    سنو�اً 

وانتقلنا من س�اسة    ، نقل حقائب الدوالرات إلى حماس   حماس في عدة أ�عاد. فقد أوقفنا فوراً مقابل  
صر على  "نُ   أنه   ، مؤ�دًا على یین إلى صفر تسامح" إسرائیل احتواء إطالق (القذائف الصاروخ�ة) على  

 103". وسدیروت وغالف غزة. وهدفنا هو منع تعاظم قوة حماس مجدداً ق لسكان أشكلون  هدوء مطل 
إسماعیل هن�ةدع − لحر�ة حماس  الس�اسي  المكتب  الذي    ،ا رئ�س  الفلسطین�ة  الس�ادة  في مؤتمر 

لرفض التطب�ع ودعم الشعب الفلسطیني    استرات�ج�ةلبناء تحالفات    ،نظمته جامعة األمة في غزة 
األقصى،   على  و وتحر�ر  واالتفاق  الفلسطیني  الشعب  لوحدة  دعوته  فلسطین�ة    استرات�ج�ة جّدد 

حا المقاومة.لتجاوز  وترعى  الثوابت  تحمي  وطن�ة  جبهة  و�ناء  الداخلي  االنقسام  هن�ة    أكدو   لة 
مشدداً  الداخلي،  االنقسام  حالة  وتجاوز  الوحدة  لتحقیق  حر�ته  جبهة    استعداد  بناء  على ضرورة 

طر�ق إعادة بناء منظمة  الثوابت وترعى المقاومة، وتشكل مرجع�ة على  وطن�ة فلسطین�ة تحمي  
 104ما تعثرت الوحدة العامة.التحر�ر إذا 
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الوزراءقال   − الثقافة    ،محمد اشت�ة  الفلسطیني  رئ�س  تأبین نظم في قصر  رام هللا  في  خالل حفل 
لمشترك في اغت�ال  : "رفضنا التحقیق اأبو عاقلة  لمناس�ة مرور أر�عین یومًا على استشهاد شیر�ن

ًا قادر على أن یزّور روا�ة،  یر�ن أبو عاقلة، ألن الذي یزّور تار�خ شعب و�سرق أرضًا ووطنش
نطالب   �العكس  بل  الرصاصة،  تسل�م  وحتى  المشترك  التحقیق  لذلك رفضنا  بهم،  نثق  ونحن ال 

 105بتسل�م البندق�ة التي اغتالت شیر�ن". 
ا  − لشؤون  الوزار�ة  اللجنة  �سمى  ما  اإل رفضت  على   �ة سرائیل لتشر�ع  الس�ادة  لتطبیق  قانون  مشروع 

الغر��ة.  ا   الضفة  یتزعمه  ووصف حزب  الذي  الدین�ة  الموافقة    بتسالئیل سموتر�تش لصهیون�ة  عدم 
لالشمئزاز مثیر  أمر  �أنه  القانون  مشروع  على   خاص و�شكل    ، على  تعتمد  الحال�ة  الحكومة  وأن 

المشت  والقائمة  الموحدة  العر��ة  قائالً   سموتر�تش ّد  وع   ر�ة. القائمة  �أنه "فوضى مطلقة"،  : ما �جري 
   106هي الحكومة الصهیون�ة".   اً .. الحكومة التي سنق�مها قر�� . اً مخلص   اً ود� �ستحق یه   إسرائیل "شعب  

تجمید قرار �ان �قضي بز�ادة حصة سكان قطاع غزة    بني جانتسي  سرائیل قرر وز�ر الدفاع اإل −
في   العمل  تصار�ح  اإل  ."إسرائیل"من  الحكومة  أعمال  منسق  موقع  المناطق  سرائیلونشر  في  �ة 
ضب، أن قرار التجمید لوقف إصدار ألفي تصر�ح إضافي لسكان القطاع  الفلسطین�ة، في ب�ان مقت

107من غزة على منطقة عسقالن.  ،فجر السبت  ،على إطالق صاروخ جاء رداً 
F 

ططات إسقاط حكومته السعي  إن من بین مخ  اء ال�اكستاني السابق عمران خانرئ�س الوزر قال   −
ب و "إسرائیلـ"لالعتراف  �اكس،  ُتعادي  دول  أجندات  "ق�اد�اً خان  و�شف    .تانتحقیق  أن  في    عن 

حال�اً  الحاكم  الحز�ي  �   التحالف  االعتراف  إمكان�ة  عن  في  �ا   إسرائیلتحدث  �صب  ذلك  عت�ار 
108". مصلحة �اكستان

F 

 20/6/2022 ،اإلثنین

أنهما قررا طرح   �ائیر البید فتالي بینیت ورئ�س الحكومة البدیل  �ة ن سرائیلأعلن رئ�س الحكومة اإل −
الكن�ست لتصو�ت الهیئة العامة للكن�ست، خالل األسبوع المقبل، وتنفیذ اتفاق    مشروع قانون لحلّ 

  هأوضح بینیت أن،  في مشتركوفي مؤتمر صح   التناوب على منصب رئ�س الحكومة بین االثنین.
استمرار�" لضمان  القرار  اإل اتخذ  القانون  تطبیق  اإلسرائیل ة  المستوطنات  على  وقال .  �ة"سرائیلي 

واتخذت هذا    ،ستدخل في فوضى قانون�ة عارمة وقررت أال أسمح بذلك  إسرائیلأن  "أ�قنت    :بینیت 
الج�ش والشا�اك  : "أرسلنا قوات نها إنجازات لحكومته قائالً إ قال�ما  اً القرار". وتحدث بینیت متفاخر 

فقط. ومن خالل مسیرة األعالم، أعدنا    ول�س قوالً   اإلرهابیین، وحار�ناهم فعالً   إلى جنین ومواقع
 109�ة ولم نرضخ لتهدیدات حماس". سرائیلالكرامة الوطن�ة اإل
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ادرة عن   − التي  �شارة �طرس الراعي    اللبناني   ال�طر�رك الماروني رفضت حر�ة حماس التصر�حات الصَّ
ن بالده، و�عادة توطینهم في بلدان أخرى، وعّدتها مواقف ال  طالب فیها بترحیل الالجئین الفلسطینیین م 

 110قو�َّة التي تجمع بین القوى الس�اس�ة الوطن�ة والشعب�ة اللبنان�ة والفلسطین�ة. تعكس عمق العالقة ال 
الم�اه والريّ  − النجار إن بالده �صدد شراء    قال وز�ر  الم�اه من    3ملیون م   50األردني محمد  من 

 ،2022و  ،2021  سنوات لل  3م  150تتضمن شراء األردن    اتفاق�ة وقعت مس�قاً ، �موجب  "إسرائیل"
استنكر تجمع "اتحّرك" لمجابهة و عو�ض النقص في �م�ات الم�اه الذي �شهده األردن.  لت؛  2023و

وردَ  ما  لسان    التطب�ع  مطال�اً األردنيوز�ر  العلى  األردن�ة،  الحكومة  نفسها      على  تخجل  "�أن 
111العار مع االحتالل". وتنفّك من اتفاق�ات 

F 
حالف للدفاع الجوي في الشرق األوسط  أنهم �صدد بناء ت   بني جانتس ي  سرائیل أعلن وز�ر الدفاع اإل  −

  " إسرائیل " إن  جانتس وقال   �ة للتصدي لما سماها تهدیدات إیران ودول أخرى في المنطقة. أمر�ك �ق�ادة  
  وأضاف أنهم حققوا أ�ضاً  ر�ة إیران". األشهر األخیرة في "تسخیر العالم لمحا في سجلت عدة نجاحات  

112. �شأن برنامج التعاون اإلقل�مي )  The Pentagon  غون وزارة الدفاع األمر�ك�ة (البنتا مع    تقدماً 
F 

نفتالي  �ة لضغوط حكومة  سرائیلعامًا، رضخت لجنة رؤساء الجامعات اإل  40�عد رفض دام نحو   −
مستعمرة  األكاد�م�ة القائمة في    ضمّ   ، وما س�قتها من حكومات، ووافقت �شكل رسمي، علىبینیت 
و أرئیل  وقراها.  نابلس  أراضي  على  المقامة  لضغوط ،  تعرضوا  �أنهم  الجامعات  رؤساء  اعترف 

 113س�اس�ة �بیرة لم �عودوا �ستط�عون الصمود فیها. 
األونروا  − و�الة  العالمي لالجئین في    ، أشارت سجالت  المسجلین،   ، الیوم  الالجئین  أن عدد  إلى 

% منهم في 28.4الجئ فلسطیني، �ع�ش    مالیین  6.4حو  ن ،  2020  د�سمبر   / ول في �انون األ 
 2021  سنة �لغ عدد الفلسطینیین اإلجمالي في العالم في نها�ة  و   . و�الة ل ل  تا�عاً   رسم�اً   مخ�ماً   58
، 1948مرات منذ نك�ة    10تضاعف عدد الفلسطینیین نحو    إلى ملیون نسمة، ما �شیر    14  و حن 
 114.في فلسطین التار�خ�ة   ) نسمة  مالیین   7حو نصفهم ( ن 
تفاقم انعدام األمن الغذائي في الضفة الغر��ة    الناتج عن  "الجوع المستتر"الدولي من    البنكر  حذّ  −

الفتًا   غزة،  تقر�رالنظر،  وقطاع  على  ل  في  ی�عث  للفلسطینیین  التغذو�ة  الحالة  سوء  أن  إلى  ه، 
115. ة �بیرةتفشي حاالت نقص المغذ�ات الدق�قة �صور  القلق، في ظلّ 

F 
ال  − الحزب  مؤتمر  الشمال�ةد�موقراطأقر  �ارولینا  وال�ة  في  تته   ي  �ممارسة   "إسرائیل"م  قرارات 

الفصل   الفلسطیني.  ضدّ   العنصري س�اسات  مؤتمره،    الشعب  أعمال  ختام  في  الحزب،  وطالب 
المسؤولین اإل �ما  سرائیل�فرض عقو�ات على  �انتهاك حقوق اإلنسان في فلسطین،  المتهمین  یین 

116یین المشار�ین في ذلك.سرائیلفي ذلك حظر السفر وتجمید األصول لإل
F 
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اإل − والصناعة  التجارة  وزارة  وفد   ،ّ�ةسرائیلأّكدت  أّن   ، ب�اٍن رسميٍّ أعمال   �ضمّ   اً مصر�  اً في  رجال 
من نوعها    إلى أّن هذه هي الز�ارة األولىالنظر    اً وأصحاب مصانع وصل إلى الدولة العبرّ�ة، الفت

الو  مع  مصر  فیها  تشترك  اتفاق�ة  إطار  في  وذلك  الزمان،  من  عقد  نحو  المتحدة  منذ  ال�ات 
�اتفاق�ة  "إسرائیل"و وُتعرف  المؤهلة  ،  الصناع�ة   Qualified Industrial Zones)كو�ز(المناطق 

(QIZ)  بین التجارّي  الت�ادل  فإّن حجم  الب�ان  بلغ قد    2021  سنةومصر في    "إسرائیل". و�حسب 
 117الب�ان.في لما ورد  اً ، ط�ق2020 سنةمقارنًة � %63ملیون دوالر، بز�ادة قدرها  330حو ن
ع�اس  �ةفلسطینال  السلطةرئ�س    قال − األورو�ي  خالل  ،  محمود  االتحاد  تمو�ل  اتفاق�ة  توق�ع 

نتم وعدتمونا �اتحاد : "أملیون دوالر)  235.5(نحو    ملیون یورو  224�ق�مة    2021  سنةلفلسطین ل
مكن  لذلك ال �  ،إلجرائها في القدس ولكن لألسف لم �حصل هذا  إسرائیلرو�ي �الضغط على  أو 

انتخا�ات   ثالثة  في  القدس  داخل  وأجر�ناها  سبق  ألننا  القدس  بدون  االنتخا�ات  هذه  نجري  أن 
فقط هو تنفیذ ما   اً واحد  اً ي �ایدن سیزورنا، وسأطلب منه شیئمر�ك: "الرئ�س األع�اسوقال  سا�قة".

118."جدیداً  د �ه، ولن أطلب منه شیئاً تعه
F 

تدفع   أصدرت قراراً ،  �ة في القدسسرائیلمة المر�ز�ة اإلالمحكإن    العامة اإلسرائیل�ة  إلذاعةاقالت   −
قتلوا خالل هجمات نفذها فلسطینیون    �اً إسرائیل  34السلطة الفلسطین�ة �موج�ه تعو�ضات لعائالت  

 119ي). أمر�كملیون دوالر  38حو ن ل (كملیون ش� 130�ق�مة 
"حصول ألف موظف من    إن   لعمال في قطاع غزة، سامي العمصي قال رئ�س االتحاد العام لنقا�ات ا  −

) جر�مة جدیدة، تضاف إلى سلسلة  48موظفي السلطة على تصار�ح عمل في الداخل المحتل (أراضي  
الفلسطین�ة (في رام هللا) �حقّ  السلطة  التي ترتكبها  الجرائم  ألف عامل    92أن " إلى    اً مشیر ،  غزة"   من 
 120ة اسُتصدرت لموظفي السلطة". سجلوا للتصار�ح �غزة، وماطل فیها االحتالل طو�ًال، وفي النها� 

�عد   ةقررت استئناف عالقاتها مع سور�  حماس و�ترز، إن حر�ةر و�الة  قال مصدران في حماس ل −
�شا السوري  الرئ�س  لحملة  معارضتها  �سبب  دمشق،  ق�ادتها  مقاطعة  من  األسد عشر سنوات  ر 

الطرفین عقدا "  وقال مسؤول �الحر�ة طلب عدم الكشف عن هو�ته، إن   حكمه.  على انتفاضة ضدّ 
قرارًا "وقال مسؤوالن �الحر�ة إن حماس اتخذت    ."لقاءات على مستو�ات ق�اد�ة عل�ا لتحقیق ذلك

 121. "ة�اإلجماع إلعادة العالقة مع سور�
اللبنان�ة بیروت على  وصل رئ�س المكتب الس�اسي لحر�ة حماس إسماعیل   − هن�ة إلى العاصمة 

هن�ة  یلتقي  سو   قي خاللها المسؤولین والق�ادات اللبنان�ة.رأس وفٍد ق�ادي من الحر�ة، في ز�ارة یلت 
 122.لسطینيق�ادات الفصائل، وق�ادات العمل الوطني والشعبي الف

ال − علي حسن الفي حرب  استشهد  الفلسطیني  �عشاب  �ان  بینما  له  مستوطن  في  �عد طعن  مل 
123ة أرئیل.مستعمر أرضه قرب 

F 
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)  اً عام  40ي خلیل عواودة (سرائیلون االحتالل اإلأّن المعتقل في سج  الفلسطیني   أّكد نادي األسیر  −
العتقاله اإلدارّي، وذلك �عد    اً رفض  اً یوم  111عّلق إضرا�ه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة  

124وعود وتعهدات �إنهاء اعتقاله.
F 

"كی  − منظمة  نافوت أكدت  المواشي  ،  �ة سرائیل اإل "  Kerem Navot  ر�م  ظاهرة رعي  أن  لها،  تقر�ر  في 
�ة في الضفة، تحولت على مدار العقد الماضي إلى أكبر الوسائل التي تستخدمها  سرائیل �قار اإل واأل 

بؤرة    77وذ�رت المنظمة أنه توجد الیوم في الضفة    . هب التجمعات السكان�ة الفلسطین�ة لن   " إسرائیل " 
125. قد الماضي ة است�طان�ة تعتمد على رعي األغنام واأل�قار، وأق�مت غالبیتها العظمى خالل الع رعو� 

F 

صادر − تقر�ر  الفلسطیني  عن    ذ�ر  لإلحصاء  المر�زي  للسلطة  الجهاز  التا�عین  النقد  وسلطة 
الفلسطین�ة، حول النتائج األول�ة لوضع االستثمار الدولي والدین الخارجي لفلسطین �ما هي في  

ون دوالر ملی  9,788، أن إجمالي أرصدة أصول االقتصاد الفلسطیني تبلغ  2022�ة الر�ع األول  نها
بنس�ة  أمر�ك م�اشر  أجنبي  استثمار  بین  واستثمارات حافظة  % 3ي، موزعة  واستثمارات  % 16،   ،

 126. %9، وأصول احت�اط�ة %72أخرى (أهمها العملة والودائع) بنس�ة 
اإلسرائیل�ةأكدت   − الداخل�ة  شاكید  یأیل  وز�رة  الشؤون    ،للصحفیینت  وز�ر  مع  محادثاتها  عقب 

127لس�ادة المغرب على الصحراء الغر��ة. "إسرائیل"دعم ور�طة، الخارج�ة المغر�ي ناصر ب 
F 

أعلنت السلطة القضائ�ة اإلیران�ة الق�ض على ش�كة تجسس تعمل في محافظات البالد المختلفة   −
اإل الموساد  جهاز  إلىسرائیل لصالح  مشیرة  نوو�ین    ي،  علماء  الغت�ال  تخطط  �انت  الش�كة  أن 

الش�كة  إیرانیین. السلطة أن  تتكون من    وأضافت  للموساد  تعمل  الق�ض   ثالثةالتي  عمالء، وأن 
 128أشهر من الرصد والمتا�عة األمن�ة. ثمان�ةعلیهم جاء �عد 

دوجار�ك  المتحدث قال   − ست�فان  المتحدة  لألمم  العام  األمین  خالل  Stéphane Dujarric  �اسم   ،
الیوم مرور   وتا�ع    زة".على بدء الحصار المفروض على غ  عاماً   15مؤتمر صحفي: "�صادف 

نحو  قائالً   دوجار�ك المرتفعة وعوامل أخرى، أص�ح  ال�طالة  والفقر ومعدالت  الحصار  "و�سبب   :
وأفاد �أن "أكثر من نصف سكان   من سكان غزة �عتمدون اآلن على المساعدات اإلنسان�ة". 80%
ون  من الش�اب عاطل  %80وحوالي    ،، الذین یز�د عددهم عن ملیوني نسمة، �ع�شون في فقرغزة

العمل". الوضع   دوجار�ك   وقال  عن  حدة  من  للتخف�ف  �ه  الق�ام  یتعین  الذي  المز�د  "هناك  إن 
�ة (الحصار)، سرائیلاإلنساني، مع الهدف النهائي المتمثل في الرفع الكامل لعمل�ات اإلغالق اإل

 129".2009لعام  1860اشى مع قرار مجلس األمن �ما یتم
  في عدد حاالت االنتحار في صفوف الج�ش اإلسرائیلي.   إسرائیلي عن تسجیل ارتفاع   تقر�ر كشف   −

الذي أوردته   التقر�ر  البث اإلسرائیليوأفاد  انت  11تسجیل    عن  11  القناة  (مكان)   هیئة  ار  ححالة 
ال   ،حالة  11تسجیل    ت شهد   2021  سنةأن    في حین  ،2022  سنة األولى من    ست خالل األشهر 

 130.ت حاال 9ُسجلت  2020وفي سنة 
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على   − للكن�ست  العامة  الهیئة  لحلّ   11صادقت  قانون  من    مشروع  �بیرة  أغلب�ة  بتأیید  الكن�ست 
أعضاء الكن�ست، قدمها أعضاء الكن�ست من أحزاب مختلفة. وستحول مشار�ع القوانین إلى لجنة  

 131األسبوع المقبل.خالل إلعدادها للتصو�ت �القراءات الثالث،  ست تمهیداً في الكن�
  س المكتب الس�اسي لحر�ة حماس إسماعیل هن�ة ز�ارته إلى لبنان بلقائه مفتي الجمهور�ةرئ�  بدأ −

األصیلة تجاه  "وف�ما أشاد هن�ة بدور در�ان ومواقفه    عبد اللط�ف در�ان، في دار الفتوى.  اللبنان�ة
اللجوءالقدس وال الداخل والخارج ومخ�مات  الفلسطیني في  الفلسطین�ة وأبناء شعبنا  ّنأه  ، ه"قض�ة 

الن�ابي"بـ االنتخابي  االستحقاق  عن  "إتمام  وعّبر  في "،  �حقوقه  یتعّلق  ما  في  لبنان  مع  تضامنه 
 132. "الغاز وثرواته الطب�ع�ة

اإللوّ  − الدفاع  وز�ر  جانتسي  سرائیلح  نشرها ع  بني  تغر�دات  سلسلة  تو�تر  في  اجت�اح  لى  �إعادة 
لبنان فسوف تكون قو�ة ودق�قة، وستفرض    : "حال ُطلب منا الق�ام �عمل�ة عسكر�ة فيالً ئقا  ،لبنان
"نحن جاهزون للمعر�ة، و�ذا لزم   :مهدداً جانتس    أضافو   على حزب هللا ودولة لبنان".  �اهظاً   ثمناً 

وصیدا وصور". بیروت  إلى  أخرى  مرة  سنسیر  تر�د   جانتسلكن    األمر  ال  بالده  أن  وأكد  عاد 
�عیداً   وقال:الحرب،   للذهاب  مستعدون  ط  جداً   "نحن  یتعلق  في  ما  مثل  والتسو�ة  السالم  ر�ق 

 133�الحدود ال�حر�ة بیننا و�ین لبنان والتي �جب أن نختتمها �شكل سر�ع وعادل".
�حث   − الصناعة  أجراه أظهر  أر�اب  اتحاد  في  االقتصاد  "إسرائیل"  قسم   Manufacturersفي 

Association of Israel  ي  سرائیل قتصاد اإلأن تكال�ف یوم االنتخا�ات للكن�ست، التي یتكبدها اال
إلى   ستصل  الیوم،  هذا  خالل  العمل  تعطیل  ش�كل  2.8جراء  ،  )دوالرملیون    811نحو  (  مل�ار 

والقطاع    دوالر)ملیون    550.3نحو  (  مل�ار ش�كل  1.9�حیث یتكبد القطاع الخاص خسارة �مبلغ  
ف ستة أ�ام  وأشار ال�حث إلى أن مجموع تكال�  .دوالر)ملیون    260.7نحو  (  مل�ار ش�كل  0.9لعام  ا

انتخا�ات    خمس هي    ؛من االنتخا�ات  للكن�ست وجولة  انتخاب�ة  المحل�ة،  واحدة  جوالت  للسلطات 
 134.دوالر) ات مل�ار   4.86نحو ( ش�كل مل�ار 8.16في السنوات األخیرة، بلغ 

ا  − هیئة شؤون  والمحرر�ن قال رئ�س  ترفض    الفلسطین�ة   ألسرى  االحتالل  إن سلطات  �كر  أبو  قدري 
داخل    أسیراً   23"إن نحو    : خالل مؤتمر صحفي ،  وأضاف أبو �كر  لألسرى المرضى.   تقد�م العالج 

أسرى مقعدین    8�عانون من فشل �لوي، و   أسیراً   11سجون االحتالل �عانون من أمراض السرطان، و 
 135أسیر �عانون من أمراض مختلفة".   500ض خطیرة، وأكثر من  �عانون من أمرا   أسیراً   40و 
من أقدم المساجد   دّ ع�ُ  ،ر�خي �بیر في مدینة رهط داخل صحراء النقب عن مسجد تا النقاب شف  كُ  −

136في العالم و�لقي الضوء على تطور اإلسالم في فلسطین. 
F 
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د، اتفقت، خالل لقائها  شاكیت  یأیل�ة،  سرائیلقالت صح�فة ید�عوت أحرونوت إن وز�رة الداخل�ة اإل −
توق�  الر�اط، على  بور�طة في  المغر�ي ناصر  الخارج�ة  البناء  وز�ر  ثنائ�ة لجلب عمال  اتفاق�ة  ع 

إلى   �البدء    ".إسرائیل"والتمر�ض  یتمثل  "الهدف  إن  قولها:  شاكید  عن  العبر�ة  الصح�فة  ونقلت 
 137". إسرائیلخالل شهر في جلب عمال مغار�ة إلى 

برا�سا  بلسانالمتحدث  قال   − نید  األمر�ك�ة  للصحفیینلخارج�ة  الیومي  اإل�جاز  في  زلنا   :،  "ما 
إعادة فتح قنصل�ة في القدس. في غضون ذلك، قمنا �الفعل �إعادة تنش�ط العالقة بین  ملتزمین �

 138الوال�ات المتحدة والسلطة الفلسطین�ة، و�ذلك مع الشعب الفلسطیني". 

 23/6/2022 ،الخم�س

�اسم حر�ة − المتحدث  هن�ة    أكد  إسماعیل  للحر�ة  الس�اسي  المكتب  رئ�س  أن  طه  جهاد  حماس 
وأوضح طه، في    حسن نصر هللا، في العاصمة اللبنان�ة بیروت.  هللام لحزب  التقى �األمین العا

ل قوى  و�الة  تصر�ح  تعاون  وأهم�ة  ضرورة  على  اللقاء،  خالل  أكدا،  "الجانبین  أن  برس،  قدس 
الفلسطین�ة" القض�ة  لخدمة  استعراضاً   طه  ن و�یّ   .المقاومة  شمل  "اللقاء  التطورات   أن  لمختلف 

فلسطین ولبنان والمنطقة، وتطور محور المقاومة، والتهدیدات والتحد�ات الس�اس�ة والمیدان�ة في  
القائمة". اللقاء على "تعاون �ل أجزاء محور المقاومة، �ما �خدم    والفرص  تأكید  وأشار طه إلى 

و  له،  والمر�زي  األساسي  �كافة  الهدف  الفلسطین�ة  والقض�ة  والمقدسات  �القدس  یتعلق  الذي 
المسؤولو   جوانبها". الكیالني �عضاً   �شف  لبنان ولید  من تفاصیل    اإلعالمي لحر�ة حماس في 

  ، وقال إنها تأتي في س�اق تعز�ز العالقة بین حماس وحزب هللا، وتعز�ز المقاومة في ظلّ لقاءال
  ق بین الجانبین على سبل الوقوف في وجه غطرسة االحتالل. المتغیرات الدول�ة، والتنسیق المسب

ا للمر�ز  الكیالني  حقّ وقال  على  اللقاء  خالل  التأكید  جرى  إنه  لإلعالم،  في    لفلسطیني  لبنان 
و�فّ  ال�حر�ة  الغاز من حدوده  الموارد.   استخراج  وسرقة  القرصنة  اإلسرائیل�ة عن  وأضاف    الید 

أنه   تعز "الكیالني  على  التأكید  وحقّ جرى  المخ�مات  في  أهلنا  صمود  ورفض   �ز  لهم،  العودة 
والتسفیر التوطین  اللقاء  و   . "مشار�ع  وانعكاساتها على  "استعرض  المنطقة  الس�اس�ة في  التطورات 

برّمتها والمنطقة  فلسطین  على  التطب�ع  مسار  على  المترت�ة  والمخاطر  الفلسطین�ة،    . "القض�ة 
ّتأكید   المقاومة �اعت�ارها الخ�ار االسترات�جي الستعادة الحقوق تطو�ر برنامج ومحور  "كذلك، تّم 

األمة وشعو�ها من سلوك االحتالل الذي �سعى إلى نهبها، �اإلضافة إلى    الوطن�ة وحما�ة مقدرات 
 139. "جر�مته الكبرى �احتالله األراضي الفلسطین�ة والعر��ة

العمال المغار�ة في قطاعي  أولي لتوظ�ف عشرات    "برنامج تجر�بي"لإلعالن عن    "إسرائیل"تستعد   −
واألخ البناء  عمال  نقا�ة  رئ�س  وقال  والتمر�ض،  العمالالبناء  لنقا�ات  العام  االتحاد  في   شاب 

مو�ال)  Histadrut  الهستدروت (  لصح�فة  Yitzhak Moyal  یتسحاق  إن ال،  بوست،  جیروزال�م 
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ل "استق�ال أكثر من  و�أمل مو�ا.  ألف عامل في عشرة مهن مختلفة"  40القطاع �حتاج إلى قرا�ة  "
في    إسرائیلن وتیرة البناء �ألف عامل مغر�ي على دفعات مختلفة، وهو ما س�سهم في تحسی   15

القر�ب"، مشیراً  أن    المستقبل  أن  "إلى  �مكن  البناء  المغار�ة في قطاع  العمال  األولى من  الدفعة 
 140."2023�حلول سنة  إسرائیل� تحلّ 

وحدة   7,292�ة رّوجت خالل عام لبناء سرائیلن الحكومة اإل�ة النقاب عن أإسرائیل كشفت معط�ات   −
% في أعمال البناء، ف�ما  62وحدة، �التوازي مع قفزة بـ    1,550ات لبناء  است�طان�ة، ونشرت عطاء

ستّ   تمّ  جدیدة.  إنشاء  است�طان�ة  حتى    بؤر  أنه  المعط�ات  من  ما  6/6/2022و�تضح  هدمت   ،
اإل المدن�ة  اإلدارة  في    639�ة  سرائیلتسمى  أما  ج،  المنطقة  في  لفلسطینیین  مملو�ًا  شرقي مبنى 

: "على الرغم  لهافي تقر�ر    ،�ةسرائیلالسالم اآلن اإلمنظمة  وقالت  .  ى مبن  189القدس، فقد ُهدم  
المتعلقة �االحتالل، �عد مرور عام على   الراهن مع جم�ع األمور  �الوضع  التزامها الصر�ح  من 

ال هذه  س�اسة  فإن  الحكومة،  الملك�ة تشكیل  ونزع  االست�طان،  تعمق  الحال�ة  واضطهاد   ،حكومة 
 141المحتلة". الفلسطینیین في األراضي 

إذا أخفقنا  : "في مؤتمر صحفي في نیو�ورك  ،ونروا فیلیب الزار�نياألالمفوض العام لـو�الة    قال −
وصبي    فجوة التمو�ل في الشهر�ن المقبلین، فإن توفیر التعل�م ألكثر من نصف ملیون فتاة  في سدّ 

اعدات الغذائ�ة أو الحصول على الرعا�ة الصح�ة األول�ة لما �قرب من ملیوني شخص، و�ل المس
، وأضاف قائًال:  "والنقد�ة الطارئة التي تستهدف الالجئین األشد فقرًا ستتعرض لخطر شدید جس�م

دخلنا منطقة خطرة" أن    ."لقد  المزمنة أل   إ�جاد حلّ "ورأى الزار�ني  المال�ة  یتطلب  للمشكلة  ونروا 
 142."إرادة س�اس�ة لمطا�قة دعم التفو�ض �موارد �اف�ة

ال − اللجنة  الذي وزعت  االجتماع  أعضائها، عقب  المهام على  الفلسطین�ة  التحر�ر  لمنظمة  تنفیذ�ة 
الرئ�س محمود ع�اس برئاسة  التالي:23/6/2022في    عقدته  النحو  محمود ع�اس رئ�س    ، على 

التنفیذ�ة   التنفیذ�ة ورئ�س  ، و دولة فلسطین  لمنظمة ورئ�سلاللجنة  اللجنة  أمین سر  الش�خ  حسین 
المفاوض و ات دائرة شؤون  دائرة  ،  أبو عمرو  وز�اد  والبرلمان�ة،  العر��ة  الشؤون  دائرة  األحمد  عزام 

الدول�ة و العالقات  الشؤون  ،  دائرة  الصالحي  و�سام  واألمن�ة،  العسكر�ة  الدائرة  رأفت  صالح 
مجدالني   وأحمد  والتخط�طاالجتماع�ة،  العمل  العنصر�ة،  و   ،دائرة  مناهضة  دائرة  ر�اح  رمزي 

ة التنظ�مات الشعب�ة، ورمزي خوري الصندوق القومي الفلسطیني، وأحمد  وواصل أبو یوسف دائر 
الالجئین شؤون  دائرة  هولي  و أبو  دائرة  ،  زهري  أبو  وعلي  القدس،  شؤون  دائرة  الحسیني  عدنان 

دائر  عرنكي  وف�صل  والتعل�م،  حقوق  التر��ة  دائرة  التم�مي  بیوض  وأحمد  المغتر�ین،  شؤون  ة 
143حمد مصطفى الدائرة االقتصاد�ة. اإلنسان والمجتمع المدني، �م

F 
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 24/6/2022 ،الجمعة

هن�ة − إسماعیل  حماس  لحر�ة  الس�اسي  المكتب  رئ�س  الحر�ة  ،التقى  ق�ادة  من  رئ�س    ،ووفد 
نئته للبنان �إنجاز االستحقاق االنتخابي  عن تههن�ة  وعّبر    الجمهور�ة اللبنان�ة العماد م�شال عون.

�ل ذلك قوة للقض�ة الفلسطین�ة  على أن    اً شدد قراره وأمنه، مأهم�ة قوة لبنان واست  الن�ابي، مؤ�داً 
دعم لبنان الثابت لنضال الشعب الفلسطیني المشروع    ، من جهته،أكد عون و   وللشعب الفلسطیني.

أن "مقاومة االحتالل من قبل    على  اً شدد م ،  لوطنيمن أجل تحقیق أهدافه واستعادة �امل ترا�ه ا
وأكد عون على "أهم�ة المحافظة على القدس التي تلتقي فیها    الشعب الفلسطیني ل�ست �إرهاب".

األد�ان الثالثة: المس�ح�ة واإلسالم والیهود�ة"، مشیرًا إلى أنه "ال �مكن ألحد أن یتصور القدس 
 144اكن المقدسة".من دون �ن�سة الق�امة وغیرها من األم

یدن قالوا فیها إنه من الواضح ي رسالة إلى الرئ�س جو �ا مر�ك في مجلس الشیوخ األ   عضواً   24ه  وجّ  −
وقال   أن ال أحد من األطراف یثق �اآلخر إلجراء تحقیق مستقل وفعال في مقتل شیر�ن أبو عاقلة. 

ه المرحلة �أنه من أجل  التي حصلت الجز�رة على نسخة منها، إنهم یؤمنون في هذ   ، موقعو الرسالة
�شك  االنخراط  المتحدة  الوال�ات  على  فإن  الهدف  هذا  مقتل  تحقیق  �شأن  التحقیق  في  م�اشر  ل 

في مجلس النواب طالبوا مكتب التحق�قات الفدرالي الشهر   عضواً   57عون أن  وأوضح الموقّ   شیر�ن. 
 145الماضي ببدء تحقیق مستقل لمعرفة الحق�قة. 

الصین   − جمهور�ة  سفیر  لدى  أعلن  الالشعب�ة  وي   �ةفلسطین السلطة  حكومة  Guo Wei  قواه  أن   ،
وجدد    .2022  سنة ي، �مساعدة لأمر�كدة لو�الة األونروا �ق�مة ملیون دوالر  بالده قدمت منحة جدی

التأكید على ث�ات موقف الحكومة الصین�ة من دعم أعمال األونروا منذ تأس�سها،    يالصین السفیر  
 146عادل وشامل للقض�ة الفلسطین�ة.  لحلّ  إلى جانب فلسطین وصوالً  من وقوفها الدائم انطالقاً 

 اعتداًء ارتكبها المستوطنون ضدّ   1,062  معلومات فلسطین "ُمعطى"عن مر�ز  رصد تقر�ر صادر   −
من   األول  النصف  خالل  فلسطینیین  2022سنة  الفلسطینیین  ثالثة  استشهاد  إلى  أدت   ،

المستوطنون    آخر�ن.   429و�صا�ة   والمقدسات،    155وارتكب  الع�ادة  دور  على  اعتداء 
 147ه�مي. ما �ستهدف المسجدین األقصى واإلبرا   وصاً خص 

على  − الشرق األوسط  في  تحالف عسكري  تشكیل  إّنه سیدعم  الثاني  عبد هللا  األردني  الملك  قال 
، على أن  North Atlantic Treaty Organization (NATO)حلف شمال األطلسي (الناتو)  غرار  

  بي سي   في مقابلة مع قناة سي أن النظر،  ولفت الملك    . " مع الدول التي لدیها نفس التفكیر ذلك    یتمّ " 
CNBC   أنّ   ، �ة مر�ك األ س�كون  إلى  في  " ه  حلٍف  إنشاء  یؤ�دون  الذین  األشخاص  أوائل  من 

 148. " الشرق األوسط �حلف شمال األطلسي 
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اتهامات   − إن  إیران  القالت  �ائیر  اإلسرائیلي  الخارج�ة  إلیذاء إلیرابید  وز�ر  مؤامرة  بتدبیر  ن 
التر��ة،  یین في إسطنبول "سخ�فة" و"مضحكة"، وتهدف إلى اإلإسرائیل  �العالقات اإلیران�ة  ضرار 

الردّ  وسالمة    و�ن  الدول  أمن  تهدید  بدون  وقوي  قطعي  الصهیون�ة  االغت�االت  "على  اإلیراني 
149المواطنین العادیین". 

F 
ونروا، لكن أكثر من  األملیون دوالر لصالح و�الة    160  في نیو�وركاألخیر  لمانحین  امؤتمر    جمع −

 150لمیزانیتها، حس�ما ذ�ر مفوضها العام فیلیب الزار�ني. ا تزال الزمةمملیون دوالر  100

 25/6/2022 ،السبت

مع   − التطب�ع  إن  هن�ة  إسماعیل  حماس  لحر�ة  الس�اسي  المكتب  رئ�س  �ّضر    "إسرائیل"قال 
الك� و�خدم  المط�عة  و�الدول  الصهیوني.�فلسطین  هن�ة  ان  �المؤتمر    ،وأضاف  ألقاها  �لمة  في 

دمجه في المنطقة عبر   ي یتمّ سرائیلأن الك�ان اإل  ،منعقد في بیروت القومي العر�ي واإلسالمي ال
إلى عقد مصالحات بین مكونات   هن�ة  دعاو   تحالفات عسكر�ة لمواجهة إیران وحزب هللا وحماس.

وعدم    ،هاوجبهات  على أهم�ة التنسیق بین ساحات المقاومة  األمة وفي داخل الدولة الواحدة، مشدداً 
 151سم المشهد القادم في المنطقة. بر  "إسرائیلـ"السماح ل

 26/6/2022 ،األحد

الصهیوني   − لالحتالل  مستقبل  أنه ال  هن�ة،  إسماعیل  لحر�ة حماس  الس�اسي  المكتب  رئ�س  أكد 
مشدداً  فلسطین،  أرض  أن    على  القدس"على  مشرعاً   "س�ف  إلى   سی�قى  والعودة  التحر�ر  حتى 

هن�ة  فلسطین. �لمته    ،وقال  �عنوان  مهرجان جماهیري �في  خالل  لبنان نظمته حماس  بیر في 
تمسك شعبنا بثوابته  "   "، إن عودة الالجئین الفلسطینیین إلى فلسطین �اتت قر��ة، مؤ�داً "نراه قر��اً 

ن الالجئین هم الدلیل القطعي على  أ   علىاً شدد ، م"العودة إلى فلسطین  وحقوقه، وفي مقدمتها حقّ 
البدیل. الوطن  هن�ةو   رفض  المقاومة  أكد  في فلسطین لن تسمح �أي مشروع �ستهدف    على أن 

حقّ  من  فإنه  المنطقة  في  العسكر�ة  التحالفات  بناء  أمام  وأنه  الفلسطین�ة،  القض�ة  ت�ار    تصف�ة 
تمت والمقاومة  ساحته،  في  �ل  صموده  تعز�ز  عن  ی�حث  أن  القاسم المقاومة  لتحدد  الرؤ�ة  لك 

لى أن الضفة المحتلة �عد التعاون األمني  إ  هن�ة  وأشار  المشترك أمام المتغیر الكبیر في المنطقة.
السالح وتحمل  تنتفض  مؤ�داً والمؤامرات  على،  مخططات "أن      أفشلوا  والقدس  الضفة  في  أهلنا 

أهلنا الصامدین في  ـ"ب  هن�ة  اد أشفي الس�اق نفسه،  و ،  "التقس�م الزماني والمكاني للمسجد األقصى
اومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة العسكر�ة وأكد هن�ة على خ�ار المق  ."48األرض المحتلة عام  

حرص حماس على تحقیق المصالحة الفلسطین�ة واستعادة الوحدة   ًا علىشدد ، ملتحر�ر فلسطین
التحر�ر منظمة  بناء  إعادة  على  والعمل  منفتحة    وأكد .  هاوتطو�ر   الوطن�ة  أن حماس  على  هن�ة 
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الفتاً  األمة،  مكونات  �ل  النظرعلى  لها      حماس  أن  محور  إلى  مع  االسترات�جي  تموضعها 
 152المقاومة في األمة، وترى أن األمة عمقها االسترات�جي.

جورنا − ستر�ت  وول  صح�فة  األوسط    لنقلت  الشرق  ومن  أمر�كیین  رسمیین  مسؤولین  أن  عن 
المتحدة   لقاء سر�اً في  عقدت  الوال�ات  إیران،    مصر  التي تطلقها  المسیرة"  الطائرات  "تهدید  حول 
ف�ه ض� اإلوشارك  الج�شین  من  والسعودي. سرائیلاط  في  ي  عقد  اللقاء  فإن  الصح�فة،  و�حسب 

، ورئ�س  الج�ش اإلسرائیلي أف�ف �وخافيفي  ر�ان  هیئة األرئ�س ، وشارك ف�ه  2022مارس    آذار/
امد الرو�لي، ورئ�س أر�ان القوات المسلحة القطر�ة سالم بن حمد  أر�ان الج�ش السعودي ف�اض بن ح 

 153اإلمارات. و وال�حر�ن    ، ومصر   ، ب ض�اط ��ار من األردن النابت، إلى جان 
محمود ع�اس في قصر الحسین�ة،   ة الفلسطین�   السلطة  هللا الثاني، خالل لقائه رئ�س   أكد الملك عبد  −

الفلسطین�ة،  القض�ة  تجاه  الثابت  األردن  العادلة ل والداعم    موقف  حقوقهم  نیل  في  لفلسطینیین 
، وال شيء وأبداً  �قف إلى جانب الشعب الفلسطیني وقضیته دائماً وقال الملك إن األردن   والمشروعة. 

أن الخطوة المطلو�ة في ع�اس  و   عبد هللا   وأكد الملك   أهم من القض�ة الفلسطین�ة �النس�ة للمملكة. 
 154. حاد�ة لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبالً الوقت الراهن هي وقف اإلجراءات األ 

لل  − القدس  مر�ز  مدیر  االحتالل  أكد  شرطة  أن  الحموري  ز�اد  واالجتماع�ة  االقتصاد�ة  حقوق 
الش�اب سرائیلاإل بین  ونشرها  المحتلة،  القدس  مدینة  في  المخدرات  ترو�ج  تسهیل  على  تعمل  ي 

إن "االحتالل �سعى لتفك�ك المنظومة   ،"فلسطین"  في حدیثه لصح�فة  ،المقدسیین. وقال الحموري 
155القدس من خالل نشر المواد المخدرة".االجتماع�ة للشعب الفلسطیني في 

F 

اإللكتروني،   − موقعها  عبر  أوردته  تقر�ر  في  هآرتس،  صح�فة  االحتالل  أن  أفادت  سلطات 
اضي في مدینة  ، من خالل وزارة القضاء، على تهو�د مساحات واسعة من األر تعمل  يسرائیلاإل

ل مساحات في مح�ط  القدس، عن طر�ق تسجیل ملك�ة مناطق واسعة في المدینة المحتلة، تشم
البلدة القد�مة والمسجد األقصى، �اسم أشخاص یهود، وذلك �استخدام میزان�ة مخصصة لـ"تقل�ص  

القدس.  الفلسطینیین في  الت  الصح�فة  وأفادت   الفجوات وتحسین نوع�ة ح�اة"  سجیل  �أن إجراءات 
القوم�ة"   "الحد�قة  مخطط  الواقعة ضمن  األراضي  وتشمل  الماضي،  األسبوع  أسوار بدأت  حول 

 156البلدة القد�مة جنوب المسجد األقصى. 
تصر�ح    3,500  ي ز�ادة عدد التصار�ح الست�عاب عّمال فلسطینّیین بـ سرائیل قررت سلطات االحتالل اإل  −

�ة،  سرائیل ملة في فروع الصناعة والخدمات اإلالنقص الحاد في القوى العا  وذلك في ظلّ   إضافي، 
ي، لیبلغ بذلك عدد تصار�ح العمال الفلسطینیین  سرائیلد اإلمع مراعاة معدل ال�طالة في االقتصا

157ألف تصر�ح. 12یین، نحو سرائیلفي قطاعي الصناعة والخدمات اإل
F 
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 27/6/2022 ،اإلثنین

اإلعالمي أعلن   − عبیدة�اسم    الناطق  أبو  القسام  تل  ،�تائب  عن Telegram  رام�ج على  تدهور    ، 
على الن�أ، قال مكتب    وتعقی�اً   مز�د من التفاصیل.یین لدیها، من دون  سرائیلصحة أحد األسرى اإل

،  ي نفتالي بینیت إن حر�ة حماس تتحمل مسؤول�ة حالة المدنیین األسرى سرائیل رئ�س الوزراء اإل
 158ة.ستواصل جهودها إلعادتهم بوساطة مصر�  "إسرائیل"و�ن 

م األسلحة التي �مكن  محمود ع�اس إن المقاومة الشعب�ة السلم�ة من أه   �ة فلسطین ال   السلطة قال رئ�س   −
في �لمته خالل    ع�اس،   وأضاف   أن �ستعملها الشعب المقهور، و�جب أن نستمر فیها ونداوم علیها. 

قادرون على ذلك    ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في رام هللا، "إذا استطعنا أن نقوم �العمل وحدنا ونحن 
159أنا مع المقاومة الشعب�ة �كل قوة".   ، لذلك أقول فسننجح، لكن إذا اعتمدنا على غیرنا فلن ننجح أبداً 

F 
الكن�ست �القراءة األولى والذهاب إلى انتخا�ات    صادق أعضاء الكن�ست على مشروع قانون حلّ  −

واجدوا داخل القاعة، من أعضاء الكن�ست ممن ت  53ت إلى جانب مشروع القانون  وصوّ   جدیدة.
العامة    إلذاعةا ذ�رت  سب ما  ، ححیث لم �كن هناك معارضة للقانون وال امتناع عن التصو�ت 

 160. اإلسرائیل�ة
أیلول − حتى  الطعام  عن  المفتوح  اإلضراب  قرار  تجمید  اإلدار�ون  األسرى  ، 2022  سبتمبر  /أعلن 

�ما االحتالل  سجون  إدارة  اللتزام  تقی�م  محطة  الشهر  هذا  سا�ق  تمّ   ل�كون  عل�ه  جاء    .اً االتفاق 
المفتوح   اإلضراب  القرارات تجمید  من  جملة  الـف  ،ضمن  الیوم  لمحاكم    178  ي  مقاطعتهم  على 

161ي. سرائیلاالحتالل اإل
F 

الجبل"رفض   − سیدة  تصر�حات    "لقاء  سعید،  فارس  السابق  اللبناني  النائب  برئاسة  اجتماعه،  في 
، محذرًا "وحدة الساحات "ن�ة، من بیروت، عن  رئ�س المكتب الس�اسي لحر�ة حماس إسماعیل ه 

اإل"من   الصراعات  فالق  على  لبنان  لبنان  "و  "قل�م�ةوضع  في  الفلسطیني  العامل  توظ�ف  إعادة 
االنقسام الجبل"ورأى    ."إلذ�اء  سیدة  �صرّ   " لقاء  هللا  حزب  ساحة صراع  "على    أن  لبنان  جعل 

الرسائل   المقاومة إلطالق  �ستخدمه محور  بر�د  الخارج  وصندوق  �اتجاه  ل�س  واألمن�ة  الس�اس�ة 
الحزب نظم ورعى ز�ارة هن�ة إلى لبنان،  "الفتًا إلى أن    ،"وحسب، بل �اتجاه الداخل اللبناني أ�ضاً 

الذي أطلق مواقَف ال تعني لبنان من قر�ب أو �عید، و�نما تضُعه من جدید على فالق الصراعات 
االنقسام الذي "، وهو  "خلي حول الموضوع الفلسطینيوتعید إنتاج خر�طة االنقسام الدا  ،اإلقل�م�ة

األهل�ة الحرب  اندالع  إلى  اللقاء  ."أدى  "وقال  من :  متسعًا  �جد  عون  م�شال  الجمهور�ة  رئ�س 
الوقت الستق�ال إسماعیل هن�ة، الذي قاطعت السلطة الفلسطین�ة نشاطاته في لبنان، بینما أضفى  

غطى مواقفه المستهجنة والمرفوضة من غالب�ة الشعب الرئ�س عون طا�عًا رسم�ًا على ز�ارته، و 
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ن وطنها منصة إلطالق الرسائل اإلقل�م�ة وال أرضًا منذورة للحروب اللبناني التي ال تر�د أن �كو 
 162. "الداخل�ة �عوامل خارج�ة ومحل�ة

ة  دول عر��ة على تعز�ز التعاون وعقد اجتماعات سنو�  أر�عو   "إسرائیل"اتفقت الوال�ات المتحدة و −
قمة النقب" التي  لوزراء الخارج�ة، وذلك خالل مشار�تهم في اجتماعات اللجنة التوجیه�ة لمؤتمر "

 �ة ألون أوشبیزسرائیلونشر مدیر عام وزارة الخارج�ة اإل انعقدت في العاصمة ال�حر�ن�ة المنامة.
Alon Ushpiz،  إسرائیل"من داخل اللقاء، �مشار�ة مسؤولین من    صوراً   ،في تغر�دة على تو�تر" ،  

المتحدة والمغرب.  ،ومصر  ،وال�حر�ن   ،والوال�ات  معاً   :زأوشبی  وقال  واإلمارات  لترجمة   "نعمل 
اإلمكانات الكاملة التفاق�ات أبراهام إلى واقع في منطقتنا"، وأضاف "من خالل قمة النقب، نقوم  

الطاقة مجاالت  في  و��جابي  حق�قي  تغییر  ال  ،والغذاء  ،والصحة  ،�إحداث  واألمن    ،مائيواألمن 
163. اإلقل�مي، وغیر ذلك الكثیر"

F 

، وذلك في "إسرائیل"ش اإلمارات �كل�ة األمن القومي في  التحق ضا�ط طیران برت�ة عقید في ج� −
ي التي یدرس فیها ضا�ط عر�ي في هذه  سرائیل سا�قة هي األولى من نوعها في تار�خ الج�ش اإل

164�ة الرسم�ة.سرائیل الكل�ة، وفق ما أعلنته اإلذاعة العامة اإل
F 

ددة من تل أبیب �محاوالت  نفى المتحدث �اسم الخارج�ة اإلیران�ة سعید خطیب زاده اتهامات متج −
ول�س �استهداف   وقاطعاً  س�كون حازماً  إسرائیلیین في تر��ا، وقال إّن "رّدنا على إسرائیلاستهداف 

ان الستهداف س�اح في  عن سعي إیر   "إسرائیل"وأكد أّن حدیث    مواطنین عادیین في دولة ثالثة"،
عم مجّرد مسرح�ة هدفها ضرب عالقة أن تلك المزا    علىاً شدد تر��ا مجرد أكاذیب ومزاعم ملفقة، م

 165طهران مع أنقرة. 

 28/6/2022 ،الثالثاء

لما أعلنته    مشاهد لمن قالت إنه أحد جنود االحتالل األسرى لدیها، تأكیداً   عرضت �تائب القسام  −
  ، رامجالتي عرضتها �تائب القسام عبر تطبیق تل�  ،أظهرت المشاهد و   عن تدهور حالته الصح�ة.

�أنه الجندي اإلاألسیر الذي عّرف وهو ممدد على سر�ر في حالة إع�اء    ،ي هشام السید سرائیلته 
�طاقات هو�ة لألسیر تتضمن تار�خ    وعرضت �تائب القسام أ�ضاً   و�تنفس عبر أنبوب أكسجین.

إن حماس    في تعقی�ه على الفیدیو،  ، �ةسرائیلان رئاسة الوزراء اإلقال دیو و   میالده ورقمه العسكري.
للقانون الدوليیین "مر�ضین عقل�اً إسرائیل  تحتجز مواطَنین وأن ما نشر من صور    ،" في مخالفة 

 166ألحدهما هو "عمل �ائس". 
�القر   ي شا�اً سرائیل اعتقلت قوات االحتالل اإل − تنفیذ عمل�ة طعن ألحد عناصرها  ب بزعم محاولته 

167من �اب المجلس، أحد أبواب المسجد األقصى.
F 
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المر�ز   − أجراه  للرأي  استطالع  أن أظهر  والمسح�ة  الس�اس�ة  لل�حوث  التأیید   الفلسطیني  نس�ة 
وأوضح االستطالع الذي أجري في الضفة    حماس ارتفعت �عشر درجات مئو�ة.حر�ة  الشعبي ل

أن غزة،  وقطاع  فتح  %)33(  حماس  الغر��ة  حر�ة  من  أجدر  الشعب    %)23(  هي  بتمثیل 
لو جرت و   االثنتین غیر جدیرتین �التمثیل والق�ادة.  إن %  38نس�ة من    ت لاقو   ،تهوق�اد   الفلسطیني 

ان  التي شار�ت في  الس�اس�ة  القوى  �مشار�ة �افة  الیوم  برلمان�ة جدیدة  ،  2006تخا�ات  انتخا�ات 
ل التا�عة  واإلصالح  التغییر  قائمة  على  تحصل  على  36حماس  وفتح  �افة  %35،  وتحصل   ،%
% أنها  20%، وتقول نس�ة من  7مجتمعة على    2006القوائم األخرى التي شار�ت في انتخا�ات  

 .)%42ولفتح  ،%36قبل ثالثة أشهر بلغت نس�ة التصو�ت لحماس ( ،صوت لم تقرر �عد لمن ست
(مقارنة مع    %73% ونس�ة عدم الرضا  23ع�اس    محمود ئ�س  ر الس�ة الرضا عن أداء  و�لغت ن

% أنها تر�د من  77نس�ة من    ت لاقو   قبل ثالثة أشهر).  %70وعدم الرضا    ،نس�ة الرضا%  27
االستقالة هما  و   .الرئ�س  فقط  اثنان  فیها  وترشح  الیوم  جدیدة  رئاس�ة  انتخا�ات  جرت  ع�اس  لو 

%  38و  ،% لهن�ة54% (مقارنة مع  55هن�ة على  و   ،%33�حصل ع�اس على  ،  هن�ة  و�سماعیل
أشهر قبل ثالثة  البرغوثي وهن�ة).  لع�اس  بین مروان  المنافسة  �انت  لو  البرغوثي  ،  أما  �حصل 

�حصل اشت�ة على  ،  هن�ةو   ة%. ولو �انت المنافسة بین محمد اشت�34وهن�ة على    ،%61على  
على  و   ،26% النت  %.61هن�ة  العودة  تأیید  نس�ة  ارتفعت  فقد  االستطالع  مسلحة وحسب    فاضة 
  ، وتأیید عمل�ات المقاومة المسلحة التي جرت مؤخراً )رثة أشهقبل ثال   %51  % �عد أن �انت 55(

  )%28  % إلى40من  (  الدولتین  تراجعًا في تأیید حلّ أظهر االستطالع،  و   داخل فلسطین المحتلة.
الد�م  وحلّ  الواحدة  هور الجم  دفعت التي    األس�اب   وأبرز .  )% 22لى  إ  %32من  (  قراط�ةو الدولة 

، لیلة الماض�ة في الدفاع عن القدس والمسجد األقصىخالل األشهر القهي دورها    ؛لتأیید حماس
�قتل المعارض نزار    �اإلضافة إلى  الفلسطین�ة �إطالق سراح رجال األمن المتهمین  ق�ام السلطة 

تقوم   الفلسطین�ة في رام هللا ال  الحكومة  أن  الجمهور  العظمى من  الغالب�ة  واعتقاد  �كفالة،  بنات 
ه، واعتراض غالب�ة الجمهور على قرارات ع�اس الداخل�ة، مثل بدور فعال في معالجة الغالء وآثار 

الوطني المجلس  لرئاسة  التشر�عي  المجلس  صالح�ات  التنفیذ�ة    ،نقل  اللجنة  عضو  تخو�ل  أو 
اللجنة، قد   وترى نس�ة    في ذلك التحول.  سهمت أ�ضاً أحسین الش�خ �مسؤول�ات أمانة سر تلك 

بوج86 الفلسط%  السلطة  مؤسسات  في  فساد  ونس�ة  ود  قد 59ین�ة،  الفلسطین�ة  السلطة  أن   %
168أص�حت عبء على الشعب الفلسطیني. 

F 
أن    ید�عوت ذ�رت صح�فة   − العبر�ة  اإل  114أحرونوت  الحدود  حرس  في  قدموا  سرائیل ضا�طًا  ي 

لب استقالة  شخصًا �ط  71تقدم    2022سنة  ، إضافة إلى أنه منذ بدا�ة  2021خالل سنة  استقالتهم  
الصح�فة  أ�ضًا. أزمة   وأكدت  تمثل  الحدود  حرس  قوات  تشهدها صفوف  التي  الكبیرة  القفزة  أن 
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وتبیّ  العاملة،  الشرط�ة  إلى للقوى  تعود  التي  االستقاالت  حاالت  تزاید  من  والتوتر  القلق  مدى  ن 
 169األجر المنخفض الذي یتقاضونه. 

  " ئیلإسرا"حدیث عن تحالف عسكري تكون    نفى وز�ر الخارج�ة األردني أ�من الصفدي وجود أي −
الرئ�س األ  جزءاً  الموضوع ل�س على أجندة ز�ارة  للمنطقة.مر�كمنه، وقال إن هذا  �ایدن    ي جو 

  "إسرائیل"وفي مقابلة مع الجز�رة، شدد الصفدي على أنه ال یوجد حدیث عن تحالف عر�ي تكون  
 170منه، "وال یوجد طرح من هذا القبیل". جزءاً 

إقل�م لوار    اإلقل�ميلس  صّوت المج − المنتمین لمختلف    �إجماعغرب فرنسا    ت�كأتالن في  أعضائه 
171الت�ارات الس�اس�ة الفرنس�ة لصالح مشروع قرار االعتراف �الدولة الفلسطین�ة. 

F 
إعالم   − بنشر رادارات  إسرائیل كشفت وسائل  اتفاق �قضي  لحمایتها  إسرائیل�ة عن  اإلمارات،  �ة في 

القناة  جیروزال�م  الونقلت صح�فة    حتملة.من أي هجمات إیران�ة م �ة أن  سرائیلاإل  12بوست عن 
في اإلمارات �التزامن مع تفعیل أنظمة أخرى للكشف عن    نشرها قر��اً   �ة سیتمّ سرائیلالرادارات اإل

 172الطائرات المسیرة. 

 29/6/2022 األر�عاء،

قو فلسطیني شاب    استشهد  − اقتحام  خالل  صدره،  في  برصاصة  إصابته  جراء  االحتالل  ،  ات 
لمدینة   الشرقي  منذ    جنین. للحي  جنین  محافظة  في  ارتقوا  الذي  الشهداء  عدد  یرتفع  و�ذلك 

 173. شهیداً   27إلى    2022سنة  بدا�ة  
رفض صفقة ت�ادل أسرى    �ائیر البید �ة نفتالي بینیت ووز�ر الخارج�ة سرائیل اإل  الحكومةقرر رئ�س   −

ن  ن تكون �املة، �حیث تشمل األسیر�"أن صفقة �هذه �جب أصرح  حر�ة حماس، و   معجزئ�ة  
الجندیین اإلسرائیلاإل الح�اة وجثتي  قید  صح�فة ید�عوت  یین"، وفق ما ذ�ر موقع  سرائیلیین على 

174.أحرونوت 
F 

علقت حر�ة حماس على اتهامات االحتالل اإلسرائیلي لها �أنها السبب في تأخیر التوصل إلى  −
المت  لسان  على  حماس  وأكدت  لألسرى.  ت�ادل  القانوع،صفقة  اللط�ف  عبد  �اسمها،  أن    حدث 

أسراها".   مع  �ازدواج�ة  تتعامل  بل  األسرى،  ت�ادل  صفقة  ملف  مع  �جد�ة  تتعامل  ال  "إسرائیل 
القانوع في تصر�ح صحفي، أن "حكومة االحتالل ال تعمل �جد�ة إلنهاء ملف الجنود   ،وأوضح 

أعلنت جاهز�تها في أكثر من   رغم أن الحر�ة  ،�الصفقة  األسرى، وهي أضعف من أن تتخذ قراراً 
175إلتمام صفقة ت�ادل". محطة

F 

الغر��ة   − الضفة  في  الس�اسیین  المعتقلین  عدد  �أن  العدالة"،  أجل  من  "محامون  مجموعة  أفادت 
إلى   یونیو  مواطناً   63وصل  بدا�ة حز�ران/  منذ  المجموعة2022،  ب�ان    ،. وذ�رت  أنها  لهافي   ،
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الس�اس�ة واالع  تقوم بها  تقال على خلف�ة ممارسة حقوق دستو تتا�ع حملة االعتقاالت  ر�ة، والتي 
 2022.176حز�ران/ یونیو منذ بدا�ة  اً ملحوظ اً أجهزة السلطة برام هللا، وأخذت منحى متصاعد 

مفكر�ن   ،ووفد ق�ادة الحر�ة  ئهخالل لقا،  أكد رئ�س المكتب الس�اسي لحر�ة حماس إسماعیل هن�ة  −
ق�اد�ة عر��ة أقطار عر��ة  ،وشخص�ات  ا  ،عدة  من  القومي  المؤتمر  الذي  شار�ت في  إلسالمي 

لبنان في  الخ�ار    ،عقد  هي  الشاملة  المقاومة  االحتالل    االسترات�جيأن  غطرسة  مع  للتعامل 
177ي، مشددًا على رفض التوطین والوطن البدیل. سرائیلاإل

F 
اإل − الوزراء  رئ�س  اسرائیل أكد  الكن�ست  النتخا�ات  الترشح  ینوي  ال  أنه  بینیت  نفتالي  لوش�كة، ي 

�خالفته وترؤس ت شاكید  یألیلعهد  و بید برئاسة الحكومة قدر المتطلب،  وأشار إلى أنه س�ساعد ال 
 178لهذه البلد". ومخلصاً  وف�اً  جند�اً  وتا�ع "سأظلّ  ،"Yemina �مینا" حزب 

والخدمات الس�اح�ة المصر�ة عن م�ادرة لرفع األع�اء والمعاناة عن    لالستشارات أعلنت شر�ة هال   −
 179لبري، خالل رحلتي السفر (ذهاب وعودة).طنین الفلسطینیین عبر معبر رفح االموا

شخص�ة عر��ة    200، التي شارك فیها أكثر من  11ـ  اختتم المؤتمر القومي اإلسالمي أعمال دورته ال  −
وأكد  األجانب.  الضیوف  من  وعدٌد  الختامي   ، و�سالم�ة،  ب�انه  رّص    ، في  إلى  ودعا  للبنان،  دعمه 

األمة وتعز�ز المشترك بینها وتجاوز الخالفات في  اومة وتفعیل الحوار بین مكّونات صفوف قوى المق 
ضرورة تفعیل الحوار بین جم�ع مكّونات األمة، �األخص بین القوى  " وشّدد المؤتمر على    ما بینها. 

ة  القوم�ة واإلسالم�ة، وتعز�ز المشترك والعمل على تجاوز الخالفات والت�اینات بینهما، لتحقیق رؤ� 
 180. " س�ة، وفي مقدمتها تحر�ر فلسطین ومقدساتها موّحدة تجاه قضا�ا األمة األسا 

و�ح�اء یوم ذ�رى    ،" دولة فصل عنصري إسرائیل �ة إلعالن "مر�ك األ  البروتستانت�ةصوتت الكن�سة   −
"  إسرائیلووصفت الكن�سة القرارات أن العقیدة المس�ح�ة الصهیون�ة وثن�ة وشبهت معاملة "  النك�ة،
 181�ة. سرائیلروزال�م بوست اإلجیالحسب صح�فة � ،ینیین �المحرقةللفلسط

 30/6/2022الخم�س، 

قائد   − إصا�ة  االحتالل  ج�ش  �اسم  الناطق  السامرة"أعلن  تسو�غسرائیلاإل  "لواء  روعي    Roi  ي 
Zweig  یوسف قبر  مح�ط  في  فلسطینیین  مقاومین  برصاص  اثنین،  ومستوطنین  مدینة  في  ، 
ب   نابلس. قدس  مراسل  أظهرت وأفاد  فیدیو مصورة،  "مقاطع  أن  فلسطینیین    رس  مسلحین  إطالق 

أمس  مساء  من  متأخرة  ساعة  في  المتوغلة  االحتالل  قوات  تجاه  الرصاص  من  �ث�فة  زخات 
لحافلة تقل مستوطنین، خالل انعطافها نحو الشارع الذي    م�اشراً   األر�عاء، شرق نابلس، واستهدافاً 

 182�قع ف�ه القبر".
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عضو    92على مشروع قانون حّل نفسه بتأیید    �القراءتین الثان�ة والثالثة،  24  الـ  الكن�ست صادق   −
إلجراء انتخا�ات م�كرة هي الخامسة في أقل من أر�عة أعوام، من المقرر تنظ�مها    كن�ست، تمهیداً 

 183منصب رئ�س الحكومة االنتقال�ة.  �ائیر البید ، ف�ما یتولى 1/11/2022في 
ن "ملف إر�اض المالكي،    سطین�ة الفل  شار الس�اسي لوز�ر الخارج�ةالسفیر أحمد الد�ك، المست  قال −

184نقله للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة". مقتل الصح�فة شیر�ن أبو عاقلة، أحیل �شكل رسمي وتمّ 
F 

 مستوطنین متطرفین  عن ق�ام  ،خالل التداول في المحكمة المر�ز�ة في القدس  ،�شف النقاب تّم   −
�وهن�م  "عطیرة  جمع�ة  شر Ateret Cohanim  من  تهو�د  في  المتخصصة  المحتلة،"،  القدس   قي 

من    ءانش �إ عدد  على  الس�طرة  عمل�ة  في  واستخدموها  مغر��ة،  واحدة  بینها  وهم�ة،  شر�ات 
185العقارات العر��ة التا�عة للكن�سة األرثوذ�س�ة في القدس �غرض تهو�دها. 

F 
والمحرر  − األسرى  هیئة شؤون  في  والتوثیق  الدراسات  وحدة  رئ�س  إن قال  فروانة  الناصر  �ن عبد 

من قطاع    اً أسیر   26لعدة مرات، بینهم    أولمرة واحدة    ،�السجن المؤ�د   اً �قضون أحكام   اً یر أس  551"
أ�ار/ مایو    غزة". نها�ة  الفلسطینیین في سجون االحتالل حتى   ، نحو2022و�لغ عدد األسرى 

أسیر مر�ض، إضافة    500، واً �معتقًال إدار   682طفًال، و  172امرأة، و  31أسیر، من بینهم    4,600
 186لهیئة شؤون األسرى. اً أو أكثر، وفق اً عام  20مضى على اعتقالهم  اً أسیر  214إلى 

  دوالر تقر��اً   مالیین  10حو  ن إن هناك    ،األونروا عمر سبیت و�الة  متقاعدي    مجموعةل مؤسس  اق −
ون مسوغ قانوني و�جب لمتقاعدي األونروا في لبنان، محتجزة في البنوك اللبنان�ة المحل�ة د   حقّ 

187. متقاعد في الو�الة في لبنان تقر��اً  موظفاً  395وهذا ینطبق على أكثر من  ا.اإلفراج عنه
F 

أبلغتها رسم�اً ال  ""الحقّ قالت مؤسسة   − األورو��ة  المفوض�ة  إن  برفع 28/6/2022في  ،  فلسطین�ة   ،
استمر    "التعلیق" والذي  تمو�لها،  ب�  ،مؤسسةالوقالت    .شهراً   13عن  المفوض�ة  ":  لها  انفي 

 188."ع تعل�قها غیر القانوني عن تمو�ل مؤسسة الحقّ األورو��ة ترف
�شأن التهدیدات التي تتعرض لها م�ادرة  في ب�ان    ،قالت اللجنة المر�ز�ة لمجلس الكنائس العالمي −

، عقب اجتماعها الذي وفلسطین، والوجود المس�حي في األرض المقدسة  "إسرائیل"سالم عادل في  
ي  سرائیل، و�ستمر االحتالل اإلومنظماً   یین أص�ح علن�اً الفلسطین  إن التمییز ضدّ   ،ي جن�فعقد ف

القائم منذ نصف قرن في التناقض مع المساواة في الكرامة اإلنسان�ة وحقوق اإلنسان للفلسطینیین،  
 189في حین أن استجا�ة المجتمع الدولي ما تزال تعكس معاییر مزدوجة فظ�عة. 

اإل   مكتب تقر�ر  سّلط   − الشؤون  لتنسیق  المتحدة  اإلنساني    ) أوتشا (   نسان�ة األمم  األثر  على  الضوء 
�ة القیود المفروضة سرائیل ، إذ شددت السلطات اإل عاماً   15للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ  

عن �ق�ة األرض الفلسطین�ة    تقر��اً   تاماً   �عید، مما أدى إلى عزل القطاع عزالً   على التنقل إلى حدّ 
ملیون في غزة   2.1ملیون فلسطیني من أصل    1.3شا، فإن  و�حسب أوت   والعالم.  1967سنة    تلة المح 
وُتعّد مستو�ات ال�طالة في غزة من بین    من السكان) �حاجة إلى المساعدات الغذائ�ة.   % 62(أي  
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إلى   2022  سنة األعلى في العالم، حیث وصل معدل العاطلین عن العمل خالل الر�ع األول من  
. 2006  سنة في    % 34.8ن العمل فیها �ان یبلغ  حین أن متوسط معدل العاطلین ع   في  ، % 46.6

 190خالل الفترة نفسها.   % 62.5) إلى  عاماً   29-15ووصل معدل ال�طالة بین الش�اب ( 
�ة في مقر الوزارة �الر�اط، مذ�رة إسرائیل وشر�ة    المغر��ة  عت وزارة الصحة والحما�ة االجتماع�ةوقّ  −

بین لبناهماتفاهم  �المغرب.،  استشفائ�ة  مؤسسات  �عض  الوزارة  ء  ب�ان  ،وأوضحت  أن    لها،  في 
191.سر�رألف مؤسسات استشفائ�ة �سعة تناهز  خمسالمرحلة األولى من المذ�رة تشمل تشیید 

F 
الو�الة   − �عثة  مدیرة  (یو أعلنت  الدول�ة  للتنم�ة  وقطاع غزة    آید)   س أ   األمر�ك�ة  الغر��ة  للضفة 

ملیون دوالر،    125مشار�ع �ق�مة  تقد�م الو�الة هذا العام دعمًا لعن    Aler Grubbs  جرو�س  ألر 
ملیون دوالر، مخصصة لدعم مشار�ع الم�اه والصرف الصحي،   270والعام المقبل لمشار�ع �ق�مة 

القدس،  ومستشف�ات  الخاص،  القطاع  ودعم  والتقني،  المهني  والتدر�ب  والتعل�م  الش�اب  وتمكین 
 192رة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني.ومساعدات غذائ�ة لألسر الفقی

 The General Conference of  المؤتمر العام للت�ار اإلصالحي لدى یهود الوال�ات المتحدة"قرر   −

The Jewish Reform Movement in the United States"   الوالء� الدین�ة  إلزام خر�جي مدارسه 
عل لحصولهم  شرطًا  المحافل  �ل  في  ودعمها  العبر�ة  حاخام.للدولة  رت�ة  رئ�س  قد  و   ى  اعترف 

 Stuart  ، ستیوارت فاینبالت "Young Clergymen Alliance  تحالف رجال الدین الش�اب " ظمة  من

Weinblatt  تهاجم عر�ضة  على  �التوق�ع  یهودي  شاب  مئة  ق�ام  �ان  القرار  لهذا  الدافع  �أن   ،
 2021.193ر/ مایو خالل أ�ا قطاع غزة ضدّ  "حارس األسوار"�سبب عمل�ة  "إسرائیل"حكومة 
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