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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 يوليو  /تموز

 1/7/2022 ،الجمعة

الوزراء   − رئيس  إجراء    يسرائيل اإلبدأ  حين  إلى  األعمال  تسيير  حكومة  مهمة  البيد  يائير  الجديد 
االنتخابات، بعقد لقاءات مع رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ومنسق شؤون األسرى والمفقودين  

 1في تل أبيب. دفاعوزارة ال، في مقر Yaron Bloom يارون بلوم
ي في تركيا،  سرائيلاإلالموساد  في تحقيق جديد له ملف عمل جهاز    " ما خفي أعظم"  برنامجفتح   −

، لكنهم أبلغوا السلطات التركية  هموشهادات  هموتسجيالت  أشخاص استهدفهم الموساد   وثائقوعرض  
من خفايا    ية كشفت جانبا  تسريبات وتسجيالت ولقطات حصر   بث  من  البرنامج  وتمكن   باستهدافهم.

وتركز نشاط الموساد على تجنيد أفراد من الجاليات العربية التي تعزز    عمل الموساد في تركيا.
الفلسطينية. ويتضح أن المستهدفين    صوصا  حضورها في تركيا، وخ بينها الجالية  إسطنبول، من 

مقيم  فلسطينيين  وبقياديين  بالنشطاء  عالقة  لهم  الذين  الطالب  من  ولديهم  هم  تركيا،  في  ين 
 2تخصصات أمنية وعلمية حساسة في تركيا.

معطيات   − عدد  ية  إسرائيلأظهرت  في  ملحوظة  االغتصاب زيادة  الجيش   حاالت  داخل  والتحرش 
تلك  سرائيلاإل العبرية  نشرتهاالتي    ،عطيات مل اي. وبحسب    2020  سنةفإنه في    ،قناة ريشت كان 

 2021.3 سنةفي  46فع العدد إلى ارتين ح حالة اغتصاب وتحرش جسدي، في 22سجل 
 2/7/2022 ،السبت

األسير  − نادي  )   الفلسطيني   أعلن  هللا  فرج  سعدية  األسيرة  استشهاد  سجن عاما    68عن  في   )
اللحظة. الدامون  حتى  استشهادها  ظروف  معرفة  دون  يرتفع   ،  سعدية  األسيرة  الشهيدة  وبارتقاء 

اإل  االحتالل  سجون  في  األسرى  الشهداء  إلى  ئيل سرا عدد  سلطات   شهيدا .  230ي  وتواصل 
 4فلسطينية يقبعن  في سجن الدامون.   29االحتالل اعتقال  

لمركز   − تقرير  "ُمعطى" أكد  فلسطين  الغربية    معلومات  الضفة  فيها  أن  شهدتا  بما   خاللالقدس، 
يونيوشهر   مقاوم  649"  حزيران/  خاللها  ا  عمال   أصيب  خطرة".  ا  مستوطن  26،  بجراح    بعضهم 

محافظات مختلفة،    برصاص قوات االحتالل، في ست    ا  فلسطيني  13ر إلى "استشهاد  قريالتوأشار  
 5آخرين". 620إضافة إلى إصابة 

ال ذين ارتقوا منذ مطلع   −   2022سنة  أعلن التجمع الوطني أُلسر شهداء فلسطين أن عدد الشهداء 
 6شهيدا . 77بلغ  30/6/2022حتى 
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يين إلجراء أمريكن الواليات المتحدة أحضرت خبراء  ب أخطيأكد النائب العام الفلسطيني أكرم ال −
شيرين قتل  الذي  المقذوف  على  جنائية  عاقلة  فحوص  سيتم  أبو  الفحص  وأن  السفارة    ،  داخل 

القدس.مريكاأل في  مع  ية  اتصال  في  العام  النائب  الفلسطينية    قناة  وأضاف  السلطة  أن  الجزيرة 
األ المسؤولين  لدم  بع  يينمريك حصلت على ضمانات من  المقذوف  السلطة و ،  "إسرائيلـ"تسليم  أن 

 7ي. سرائيلالفلسطينية لن تسلم بدورها المقذوف للجانب اإل
اإل  − الجيش  اعتراض سرائيل أعلن  مسي رة  ثالث    ي  لبنان طائرات  من  "المياه و   ، انطلقت  من  اقتربت 

طق العسكري لنال ا وقا  نحو حقل الغاز كاريش.   بإطالقها حزب هللا    ية"، متهما  سرائيل االقتصادية اإل 
هللا   حزب في المقابل، قال    رصدها ومتابعتها واعتراضها في نقطة محددة.   ي إنه تم  سرائيل للجيش اإل 

بالفعل   أطلق  إنه  حقل  ثالث  اللبناني  عند  عليها  المتنازع  المنطقة  باتجاه  مسلحة  غير  مسيرات 
 8ة وصلت".سالالر أن "المهمة االستطالعية أنجزت، و و  ،كاريش، للقيام بمهام استطالعية

 3/7/2022 ،األحد

من خالل حسابات مزيفة على    ،ي باختراق حركة حماس هواتف جنودهسرائيل اعترف الجيش اإل −
كشفت من خالله أنه    مطوال    تقريرا    العامة اإلسرائيلية   12القناة  ونشرت    وسائل التواصل االجتماعي. 

ماس الختراق هواتف الجنود ة ححركي عشرات المحاوالت من  سرائيل إحباط الجيش اإل من  رغم  بال
عشرات  سرائيلاإل هناك  فإن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  مزيفة  حسابات  خالل  من  يين، 

  أفيخاي أدرعي   اإلسرائيليالمتحدث باسم الجيش  قال  و   .فعليا    هاالمحاوالت التي نجحت حماس في
وأوضح    ي الجيش.د فجنو إن الفترة الماضية شهدت محاوالت متكررة من حماس الختراق هواتف  

أن حماس عمدت إلى إنشاء "تطبيق ألعاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتحميل التطبيق  
وأشار أدرعي، في تغريدة على تويتر، إلى أن    الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف".

 9.هذه ليست المرة األولى التي تحاول فيها حماس جمع معلومات بهذه الطريقة
دقيقة    25بيد  األسبوعي األول الذي ترأسه رئيسها الجديد يائير ال   يةسرائيلاإلدام اجتماع الحكومة   −

ال أطلق  سلفا  فقط،  مقررة  وتعيينات  خطط  عدة  على  المصادقة  وجرت  تصريحات  خاللها   .بيد 
تعيين   على  الحكومة  الوزارينفتالي  وصادقت  للجنة  كرئيس  كهانا،  متان  الوزير  مكان  ة  بينيت، 

 10ن الشاباك، والمسؤولة عن حراسة رئيس الحكومة والوزراء.شؤو ل
البلديات   − رؤساء  والقائمة    العربيةباشر  العربية  لألحزاب  المشتركة  القائمة  رؤساء  مع  اتصاالتهم 

صفوفهما   توحيد  إعادة  إلى  والسعي  الطرفين،  لمصالحة  محاولة  في  اإلسالمية،  للحركة  الموحدة 
 11المقبلة.  يبةلقر من جديد في االنتخابات ا

العليا   − المحكمة  وزيرة  اإلسرائيلية  رفعت  كانت  أن  بعد  األوكرانيين،  دخول  على  المفروضة  القيود 
اإل  لهم سرائيل الداخلية  والمسموح  الحرب  مزقتها  التي  الدولة  من  الالجئين  لعدد  سقفا   طبقت  قد  ية 
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شاكيد حدد عدد الجئي  ت أيلي  لية داخ أصدرته وزيرة ال  وألغت المحكمة قرارا   بتأشيرة.  " إسرائيل "بدخول 
 12بتأشيرة دخول إلى خمسة آالف شخص.  " إسرائيل " الحرب األوكرانيين المسموح لهم بدخول  

المياه − سلطة  رئيس  الوضع   الفلسطينية  قال  إن  العرب،  المياه  خبراء  شبكة  رئيس  غنيم،  مازن 
أرضه على  الحياة  استمرار  إمكانية  يهدد  ولسنوات  كان  غزة  في  مياه  97ن  أل ا،  المائي  من   %

مناشدا   اآلدمي،  لالستخدام  صالح  غير  الجوفي  حقهم    الخزان  توفير  بضرورة  غزة  أهل  باسم 
أن الخسائر التي تكبدتها أنظمة    أكدتن الدراسات  أغنيم    وأوضح.  اإلنساني في العيش والكرامة

ي،  أمريكر  والمليون د   14ي فاقت  سرائيلالمياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان اإل
بعض   وتدهور  تلوث  عن  الناتجة  البيئية  الكارثة  لمعالجة  توصيات  ووضع  تقييم  إلى  باإلضافة 

 13.الخصائص األساسية للتربة والمياه الجوفية

موقع   − إنسايدر  ذكر  خلفية    ،أنه  Jewish Insiderجويش  العالقات  "وعلى  في  الكاسح  التغيير 
يين بجولة في المملكة العربية  مريكقادة اليهود األال  من  13ية العربية، قامت مجموعة من  سرائيلاإل

السعودية األسبوع الماضي للتعرف إلى اإلسالم ومعرفة السعوديين باليهودية، وهي الرحلة األولى 
 14."ورجال الدين إلى المملكة [اتحاد الطوائف المسيحية في نيويورك] من نوعها لقادة االتحاد 

 4/7/2022 ،اإلثنين

وزير   − الرصاصة  دل  العقال  تسليم  أعادت  المتحدة  الواليات  إن  األحد  الشاللدة  محمد  الفلسطيني 
الفلسطينية. السلطة  إلى  عاقلة  أبو  شيرين  بها  اغتيلت  لم  و   التي  المحققين  أن  واشنطن  أعلنت 

يتمكنوا من التوصل لنتيجة نهائية بعد تحليل المقذوف الذي قتل أبو عاقلة، غير أنها أوضحت 
مريكي، خلص إلى أن شيرين اغتيلت "على األرجح" بإطالق نار من مواقع  األمن  أن منسق األ

وتسلمتها    جيش االحتالل اإلسرائيلي. وقالت الخارجية األمريكية إن الرصاصة التي قتلت الشهيدة
، ال تتيح التوصل إلى "استنتاج نهائي" في ما يتعلق بمصدر الرصاصة، مشيرة إلى من السلطة

 15تقاد بأنها ُقتلت بشكل متعمد. الع و لعدم وجود ما يدع 
ية  مريك رفضت السلطة الفلسطينية وعائلة شيرين أبو عاقلة الخالصة التي أعلنتها وزارة الخارجية األ  −

قتلها.   التحقيقات في جريمة  باسم رئاسةوقال  عن  الرسمي  أبو  السلطة  الناطق  "لن    :ردينة  نبيل 
أمين سر اللجنة التنفيذية  قال  و  لفلسطينية".ق احقينقبل بأي حال من األحوال التالعب بنتيجة الت

بيان الشيخ، في  الفلسطينية، حسين  التحرير  إن  له   لمنظمة  تتحمل مسؤولية  "،  االحتالل  حكومة 
اغتيال أبو عاقلة، ولن نسمح بمحاوالت حجب الحقيقة أو اإلشارات الخجولة في توجيه االتهام  

الفلسطو  ."سرائيلإل العامة  النيابة  بيان  ،ةينيأعلنت  أي "أن    ،لها  في  تجريها  تحقيقات  نتائج  أي 
 16. "جهات أخرى غير ملزمة لنا قانونا  
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صالح العاروري أن الحركة جاهزة إلنجاز صفقة    أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس −
يجب على العدو أن يدفعه لحرية جنوده األسرى في    على أن هناك ثمنا    تبادل لألسرى، مشددا  

العاروري   .غزةقطاع   مجاني،    ،وقال  شيء  يوجد  ال  الفضائية،  األقصى  قناة  عبر  لقائه  خالل 
وأكد العاروري أن المقاومة في الضفة في حالة  .  والعدو يريد معلومات عن جنوده؛ وهذا له ثمن

مشددا   والتضليل    متصاعدة،  والمالحقة  التضييق  سياسات  على  االحتالل  رهانات  كل  أن  على 
 17ر صحيحة وتأتي بنتيجة عكسية. غي  نهاواإلغراء ثبت أ

الصادر   2022يونيو  حزيران/  ق التقرير الدوري النتهاكات االحتالل في الضفة الغربية خالل  وث   −
، أبرزها استشهاد  ت انتهاكا  2,510"، ارتكاب قوات االحتالل  معلومات فلسطين "ُمعطىعن مركز  

االحتالل  مواطنا .  13 حين  دو   علىاعتداء    26والمستوطنون    وارتكب  في  والمقدسات،  العبادة  ر 
 18المسجد األقصى المبارك. مستوطنا   170,4اقتحم 

االحتالل  − قوات  نفذتها  التي  لالعتداءات  اإلجمالي  العدد  أن  واالستيطان  الجدار  هيئة  ذكرت 
 اعتداء .  5,238بلغ    2022  سنة والمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم خالل النصف األول من  

ال بين تخريب أراض  ة،  هيئوأشارت  تراوحت ما  إلى أن هذه االعتداءات  تقرير صدر عنها،   في 
وإغالقات هاوتجريف ممتلكات،  على  واالستيالء  أشجار،  واقتالع  جسدية  ،،  وإصابات  . وحواجز 

مجموعه   ما  االحتالل  سلطات  خاللها    147ونفذت  هدمت  هدم،  الضفة    295عملية  في  منشأة 
طفال . تركزت معظم   212شخصا  منهم    445تضرر جراء ذلك  ، و قدسال  شرقيبما فيها    الغربية،

 19عملية هدم.  28 عملية هدم، تليها محافظة الخليل بـ 57 عمليات الهدم في محافظة القدس بـ

" عن زيادة  Abraham Accords Peace Institute  كشف ما يسمى معهد "السالم التفاقيات أبراهام  −
، Asher Friedman  معهد آشر فريدمان ال وقال مدير    عربية.   دول " و إسرائيل قياسية في التجارة بين " 

عربية، حطمت األرقام القياسية في    ودوال    إسرائيل عبر تغريدة في تويتر، إن "العالقات التجارية بين  
وأوضح المعهد، في بيان لشهر حزيران/ يونيو، أن "التجارة    . 2022، حزيران/ يونيو  الشهر الماضي" 

 ، 2022مايو    مليون دوالر في أيار/   201.4، حيث بلغت  % 130ت ارتفعت بنسبة  ارا إلم وا   إسرائيل بين  
 20".2021مقارنة بنفس الشهر من عام  

قانونا  في    وبولندا  "إسرائيل"اتفقت   − وارسو  أن أصدرت  بعد  تدهورت  التي  العالقات  تحسين  على 
العالمية الثانية،  رب  الحيقيد قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي صودرت خالل    2021سنة  

 21وكالة رويترز. بحسب وأعلن الطرفان أنهما سيتبادالن السفيرين من جديد، 
 5/7/2022 ،الثالثاء

محمود عباس بوفد   ةالفلسطينيالسلطة  عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقاء  جمع رئيس   −
هنية. إسماعيل  السياسي  مكتبها  رئيس  يقوده  حماس  حركة  ال  من  الجزائري زيو تلفوحسب  ن 
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الوفد  مشاركة  هامش  على  الجزائر  العاصمة  غرب  المؤتمرات  قصر  في  اللقاء  ُعقد  الرسمي، 
التلفزيون مشاهد يظهر    وبث    الفلسطيني في احتفاالت الذكرى الستين الستقالل البالد عن فرنسا.

تبون. الرئيس  يتوسطهم  واحدة  جلسة  في  القيادات  وبقية  وهنية  عباس  ين  فيها  لفزيون  التقل  ولم 
 22اللقاء الذي وصفه بـ"التاريخي".  ى الجزائري فحو 

استشهد شاب من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جراء االعتداء عليه بالضرب المبرح من  −
ي، عند إحدى فتحات جدار الفصل العنصري قرب طولكرم، وذلك  سرائيل قبل قوات االحتالل اإل

 23. 1948 طينية المحتلة سنةفلسال راضياألأثناء محاولته الدخول إلى في 

الفلسطينية حسين الشيخ من فشل زيارة الرئيس  حذ   − التنفيذية لمنظمة التحرير  اللجنة  ر أمين سر 
وقال الشيخ، في مقابلة مع قناة الغد:    .حزيران/ يونيواألمريكي جو بايدن إلى المنطقة منتصف  

نتمنى أن تكون  "وقال:    ."مريح  غيربع  إلى مر   إذا فشلت زيارة الرئيس األمريكي سنذهب جميعا  "
وأن    ،زيارة الرئيس بايدن نقطة انطالق في هذا الموضوع وأن تعود األمور إلى مجاريها وطبيعتها

 24. "يكون هناك إشارات واضحة بعودة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

استقال    2022سنة  ية  ي، أنه منذ بداسرائيل ن خالل جلسة للجنة األمن الداخلي في الكنيست اإل بي  ت −
اإل  أفراد من    450حو  ن أجورهم.سرائيلالشرطة  مستوى  تدني  بسبب  البث  ية،  هيئة  وبحسب 

 ا  شرطي حتى يشغلوا أدوار   1,700ية العامة الناطقة بالعربية، فإن الشرطة تحتاج إلى نحو  سرائيلاإل
 25ر. لسيمحققون، ورجال تحريات، وأفراد حرس حدود، وفي تنظيم حركة ا ؛محورية منها

قدم   − على  االحتالل  سلطات  مست أربعة    شق    وساق تواصل  أسفل  لربط  عمر أنفاق  الفرنسية  التلة  ة 
ومنها إلى تل أبيب عبر الطريق    ، ات مقامة في غور األردن ومعاليه أدوميم مع غربي القدس عمر مست 

يتم    وبدأت أعمال شق    . 443االلتفافي   هاء من  نت اال   هذه األنفاق قبل أكثر من عام ومن المتوقع أن 
المشروع   في  األعمال  إعالم  و .  2024  سنة جميع  لوسائل  االحتالل  سلطات  بينها    ، ية إسرائيل سمحت 

  وقالت  ة التلة الفرنسية. مستعمر شقه من األنفاق أسفل  بالدخول إلى الجزء الذي تم   ، هعير كول صحيفة 
كم وعمق    4.4لي  حوا لغ  "يجري حفر أربعة أنفاق تحت األرض بطول إجمالي يب   إنه   سلطات االحتالل 

كيلومتر لكل منهما    1.5وباالتجاه المعاكس بطول    ، وهي: نفقان باتجاه )معاليه أدوميم(   مترا    40حوالي  
إلى    نظر ال السلطات    ولفتت   وباالتجاه المعاكس".   ، ونفقان باتجاه )بسغات زئيف(   ، مساران في كل اتجاه 

الميزانية  ذات  النقل  مشاريع  بين  من  هو  "المشروع  في  كب األ   أن  ومحيطها  القدس  في  نفذت  التي  ر 
 26. ( مليون دوالر   340.5)نحو    مليار شيكل"   2.1السنوات األخيرة، وتبلغ تكلفته حوالي  

خالل النصف   ،قرار اعتقال إداري بين جديد وتجديد   862رصد مركز فلسطين لدراسات األسرى   −
من   ا   .2022سنة  األول  "محاكم  أن  صحفي،  تقرير  في  المركز،  العسكرية تالالحوأوضح  ل 

جد   كبير  بشكل  خالل    ا  صع دت  الفلسطينيين  األسرى  بحق  اإلداري  االعتقال  أوامر  إصدار  من 
الماضي   المركز  وأشار  ".2022 العام  بداية  منذ  تضاعفت  اإلداريين  األسرى  "أعداد  أن    إلى 
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بينما وصل في الوقت الحالي  ا  أسير   380، حيث كان عددهم في ذلك الوقت  [2021] ى إل  فقط، 
 27". ا  أسير  680حو ن
 ،Eitan Na'eh  سفير الكيان لدى البحرين إيتان نائيه نيوز اإلسرائيلي    24موقع قناة آي  استضاف   −

التطبيعي، وهو االجتماع   " أبراهام "اتفاق استضافته المنامة للدول الموقعة على  ا  الذي حضر اجتماع 
سفير عن مستوى التعاون بين الكيان  ال   د ث وقد تح   . " منتدى النقب " األول للجنة التوجيه المنبثقة عن  

د  مؤك  االتفاق،  على  وق عت  التي  العربية  اتفاقيات  " أن     ا  والدول  على  الموقعة  الدول  بين  التعاون 
اتفاقية على مدار سنة ونصف السنة في   40إذ شمل أكثر من    ، غير متوقع   ا  )أبراهام( اتخذ زخم 

 28." ة يمي كاد مجاالت مختلفة، من بينها الطب واألبحاث األ 

المذيع اإل − للقناة  سرائيلكشف  دافيد العامة    13ي والمراسل  ألون بن  إلى    ،العبرية  عن إجرائه زيارة 
وهو   السعودية. فيه  يظهر  القناة،  نشرته  فيديو  مقطع  نشر  دافيد  أعاد  تويتر،  في  حسابه  وعلى 

لكة العربية  لمم"ا  إن  ق قائال  وهو يتوضأ ويدخل أحد المساجد، وعل    يتجول في األسواق، ومن ثم  
 29ي".إسرائيل السعودية مثيرة للدهشة، مريحة، ومرحبة، حتى عند تحديد هويتي ك

، لصالح قرار  ( ثالثة ماليين معلم ضم   ي ي ذ )ال  يين مريك الوطنية للمعلمين األ  للنقابة ت المؤتمر العام صو   −
القضية  عن  الجماهير  يثقفون  أو  يدرسون  الذين  للمعلمين  والدعم  الحماية  وينص    طينية. فلس ال   يوفر 

خالل   ، مدرس آالف  6بمشاركة ،  الذي أقره مؤتمر عام النقابة المنعقد في مدينة شيكاغو  13القرار رقم  
على أن النقابة ستوفر الدعم لكل معلم يقوم بالتعليم والتثقيف عن تاريخ الشعب    2022/ 7/ 6–3الفترة  

 30ين عندما يتعرضون لهجوم. علم الم بما يشمل تقديم برنامج محدد لحماية    ، الفلسطيني وقضاياه 
إسرائيل"نفت   − ألجل  اليهودية  أن    "The Jewish Agency for Israel  الوكالة  روسيا  في  العاملة 

  RBK  ر بي كا آوبحسب ما نقل موقع    من السلطات المحلية بوقف أنشطتها.  تكون قد تلقت طلبا  
نقال   طلبا    الروسي  تتلق  لم  أنها  الوكالة،  إل  عن  السلطات  أيقامن  مكتبها    ،نشطتهاف  وسيواصل 

 31للقانون.  التمثيلي في البالد بالعمل وفقا  
 6/7/2022 ،األربعاء

( برصاص االحتالل في عاما    20أعلنت مصادر أمنية في جنين عن استشهاد رفيق رياض غنام )  −
وأطلقوا عل   بلدة جبع جنوب جنين.  بارد  بدم  بأن جنود االحتالل أعدموا رفيق  الشهيد  يه  وأكد ذوو 

 32عن استشهاده.  اإلعالن   بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن تم  ه  ار أمام منزله، ووضع الن 
التعاون اإلسالمي حسين   − لمنظمة  العام  األمين  بلقاء رئيس  إبراهيمأشاد    ة الفلسطيني  السلطة  طه 

يس  محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي جرى برعاية الرئ
أن اللقاء "خطوة إيجابية مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية    ، مشددا  علىالمجيد تبون   زائري عبد الج

 33الفلسطينية ورص  الصفوف للتمكن من الدفاع عنها". 
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خالل لقائه مع وفد حركة    ،أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري )البرلمان( إبراهيم بوغالي −
أن مواقف بالده "ستبقى    ،العاصمة الجزائرفي  المجلس    مقرفي  حماس برئاسة إسماعيل هنية،  

إلى أن "الجزائر   ا  ثابتة إلى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم االحتالل"، مشير 
 34محافظة على مواقفها الرافضة ألي تطبيع مع االحتالل". ستظل  

حما − حركة  في  واإلسالمية  العربية  العالقات  مكتب  رئيس  خأكد  أن    ليلس  زيارات "الحية  جميع 
الفلسطينية القضية  عرض  هدفها  الخارجية  ولمقاومتنا    ،الحركة  لشعبنا  الدعم  أشكال  كل  وحشد 

حر    ."الباسلة صوت  بكل  الحركة  تمسك  على  الحية  دعم    وشدد  في  وإنساني  وإسالمي  عربي 
  35في المنطقة. ه مدد وتالقضية الفلسطينية في مواجهة الطغيان الصهيوني  خصوصا  قضايا األمة، 

خالل النصف األول من    القدسي في  سرائيلأصدرت محافظة القدس تقرير انتهاكات االحتالل اإل −
، وتنفيذ سلطات  آخرين  2,176، واعتقال  استشهاد سبعة فلسطينيين   كشف عن، والذي  2022سنة  

 36المسجد األقصى المبارك. مستوطنا   351,33عملية هدم، واقتحم  117االحتالل 
مليون شخص   14.3تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء أن تعداد الفلسطينيين في العالم بلغ   تشير −

وتشير   فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ماليين 5.35، منهم نحو 2022سنة في منتصف 
في   العاملة  القوى  في  المشاركين  من  البطالة  معدل  أن  إلى  في  26بلغ    2021  سنةالبيانات   %

 37% في قطاع غزة. 47% في الضفة الغربية و16، بواقع الفلسطينية ةطأراضي السل
اإلنسانية   ذكر − الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  من  أن    ( أوتشا )   مكتب  الفلسطينيين  السكان  تهجير 

يطا   مسافر  الخليلمنطقة  حرب"جنوب  "جريمة  و ،  بيانا  الأصدر  ،  القانون    مكتب  أن  فيه  جاء 
حظرا   يفرض  اإلنساني  الفلسطينية    قا  لطم  الدولي  األرض  من  للمدنيين  القسري  الترحيل  على 

على   يتعين  وأنه  داخلها،  أو  ا    "إسرائيل"المحتلة  حد  تضع  فيها    أن  بما  القسرية،  التدابير  لجميع 
فيها. العسكري  التدريب  وإجراء  والهدم  اإلخالء  الذي    شدد و   عمليات  القسري  اإلخالء  أن  البيان 

ُيعد مخالفة جسيمة التفاقية جنيف  سميفضي إلى التهجير يرقى إلى   توى الترحيل القسري الذي 
 38. "جريمة حرب " د  عالرابعة، ولهذا يُ 

 7/7/2022 ،الخميس

الفلسطينية  األوروبي  االتحاد   ممثلر  حذ   − األراضي  بورغسدورف   في  فون  كوهان   Sven  سفين 

Kühn von Burgsdorff الغربية بالضفة  يطا  مسافر  له في منطقة  خالل جولة  من    ،المحتلة   ، 
للفلسطينيين جماعي  طرد  الصح  .احتمال  لوكالة  الفرنسيةاوقال  تتعلق  "  :فة  المسألة  كانت  إذا 

هذا ما نخشاه    ،بعمليات إخالء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود
  ببحس و   إن عمليات الهدم ارتفعت بشكل كبير منذ صدور الحكم.  فون بورغسدورفوقال    ."هنا

ر أوامر لتنفيذ  ا صدوتم  إمبنى منذ صدور الحكم،    27هدم  فقد تم   مصدر في االتحاد األوروبي  
 39عملية هدم أخرى، أي ما يزيد على المعدل بمرتين في السنوات الماضية.  30



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

  8 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                     

عت صفقات تصدير أسلحة مع دول عربية،  وق   " إسرائيل " إن  بني جانتس  ي سرائيل اإل وزير الدفاع قال  −
 .2020  سبتمبر   / ألردن، بثالثة مليارات دوالر، منذ توقيع "اتفاق أبراهام"، في أيلولا و ال تشمل مصر  

األ جانتس وأضاف   الرئيس  زيارة  عشية  عسكريين  مراسلين  مع  لقائه  خالل  بايدن  مريك ،  جو  ي 
قرابة  "إسرائيل ـ" ل  ُعقد  األخيرتين  السنتين  خالل  إنه  في   150،  وضباط  أمنيين  مسؤولين  بين  لقاء 

 40ي وبين نظرائهم في دول عربية، ليس بينها مصر واألردن.رائيل س الجيش اإل 
التقيت هذا المساء مع رئيس  ":  عبر صفحته على تويتر،  بني جانتس  اإلسرائيليوزير الدفاع  قال   −

وُعقد اللقاء بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك،   السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام هللا.
اللقاء   لزيارة الرئيس األمريكي بايدن. وقد سادت   تمهيدا    ،ي والمدنين م وكذلك لغرض التنسيق األ
إيجابية وروح طيبة أنه  . "أجواء  المنطقة.    تم  "   وذكر جانتس  التحديات األمنية والمدنية في  بحث 

واتفقنا على مواصلة التنسيق األمني الوثيق   ،إسرائيلوجرى الحديث عن تعقيدات الفترة المقبلة في 
 41. "وات التي من شأنها زعزعة االستقرارطخمع تجنب ال

أنه ستتم زيادة حصة تصاريح العمال في قطاع غزة إلى  بني جانتسي سرائيلأعلن وزير الدفاع اإل −
يكون هناك أي تقدم كبير أو مشاريع "مع مراسلين عسكريين، أنه لن    لقاءفي    ،، مشددا  ألفا    20

لمفقودين لدى حماس. رفع عدد العمال في قطاع او مدنية كبيرة لغزة إال من خالل عودة المدنيين  
 42."ية إلدامة أمد الهدوء هناكإسرائيل غزة يأتي ضمن خطة 

باربيفاي  أعلنت   − أورنا  اإلسرائيلية  والصناعة  االقتصاد  على وزيرة  التركي  نظيرها  مع  اتفقت  أنها 
إعادة فتح الملحقية  "  إعادة الملحقين االقتصادي والتجاري في سفارتي البلدين. وأكدت باربيفاي أن 

التزام   تعكس  تركيا  إسرائيلاالقتصادية  مع  االقتصادية  العالقات  تعتزم    "بالدها"وأن    ،"بتعميق 
الترويج قريبا  لمؤتمر اقتصادي مشترك بين الدولتين، بعد جمود في مثل هذه النشاطات دام أكثر "

ية تعمل  إسرائيل شركة    1,500وأوضحت أن هذه الخطوة ستساعد أكثر من    ."من عقد من الزمان
 43حاليا  في مجال التصدير إلى تركيا. 

منذ    "إسرائيل"عت  وق   − مرة  ألول  متبادل،  طيران  اتفاق  على  بتسيير  1951  سنةوتركيا  ويسمح   ،
ية رحالت جوية إلى غايات عديدة في تركيا، وبتسيير شركات طيران تركية  إسرائيل شركات طيران  

، إن "التوقيع  لهفي بيان    ،يائير البيد   اإلسرائيليرئيس الوزراء    وقال  ."إسرائيل"رحالت جوية إلى  
باألحرف األولى يشكل مرحلة هامة في الطريق نحو توقيع كامل على اتفاق الطيران الذي يتوقع 

 44ية باستئناف رحالتها إلى تركيا". سرائيلأن يسمح لشركات الطيران اإل

 8/7/2022 ،الجمعة

قادة حم  ةالفلسطيني  السلطة  عقد رئيس − نادرة مع  هاتفية  وأجرى محادثات  اجتماعات  عباس  مود 
ي جو بايدن  مريك يين في محاولة لتهدئة التوتر، والتنسيق قبل أول زيارة يقوم بها الرئيس األإسرائيل 
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  يائير البيد ي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء  سرائيلوذكرت بيانات رسمية أن الرئيس اإل  للمنطقة.
وعباس    البيد ي أن  سرائيلوأوضح مكتب رئيس الوزراء اإل  صل إلى عباس.ف نبشكل م  تحدثا هاتفيا  

 البيد في أول مكالمة بين االثنين منذ تولي    ،ناقشا "التعاون المستمر والحاجة إلى ضمان الهدوء"
 45منصب رئيس الوزراء المؤقت.

ترك الجامع  ش م أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن القضية الفلسطينية هي ال  −
في    ، خالل لقاء مع التلفزيون الجزائري ُقبيل مغادرته الجزائر   ، وقال رئيس الحركة   بين الدول العربية. 

والتقى خاللها الرئيس الجزائري    ، زيارة استمرت عدة أيام شارك خاللها في احتفاالت استقالل الجزائر 
أي ضعف    الفتا  النظر إلى أن ية،  م عبد المجيد تبون، أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسال 

 46عربي ينعكس على القضية الفلسطينية، فيما التوافق العربي يشكل مصدر قوة للشعب الفلسطيني. 

،  1967 كشفت صحيفة هآرتس عن مجزرة بشعة ارتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل حرب  −
مختارة  بحق   مصرية  هآرتس".  "قوة  إعداد   ،وأوضحت  من  تقرير  اإلسرائيليؤ مال  في  راز  رخ    آدم 

Adam Razز، أن هناك "قضية مشتعلة أشغلت أعضاء الكيبوت  [Kibbutz]  [نحشون   ز كيبوت  ]  في
حفره في تلك الفترة تحت األرض  ، وهي ما العمل في القبر الجماعي الكبير الذي تم  1967صيف 

الكيبوت قام  ميلمانكشف  و ".  بفالحتها   زالتي  يوسي  سلسلة  ي  ف  ،Yossi Melman  الصحفي 
  جنديا    20النقاب عن مجزرة مروعة راح ضحيتها ما ال يقل عن  على حسابه في تويتر،  تغريدات  

حرب    مصريا   الجيش    .1967في  ودفنهم  أحياء  "ُأحرقوا  المصريين  الجنود  أن  ميلمان  وذكر 
 47ي في مقبرة جماعية دون عالمات قرب القدس". سرائيلاإل
 9/7/2022 ،السبت

ال − المجلس  رئيس  باإلنابة  قال  بحرتشريعي  قادر   ،أحمد  المرابط  الصامد  الفلسطيني  الشعب  إن 
العالم، من خالل الوحدة والتمسك  على إفشال كل مخططات االحتالل الصهيوني ومعاونيه في 

مشدد  والثوابت،  من    ا  بالحقوق  تنال  صفقات  أي  بمرور  يسمح  لن  الفلسطيني  الشعب  أن  على 
 48حقوقه وقضيته.

، وزير الخارجية، يائير البيد، صادق  يةسرائيلاإلحكومة  ال  نوت أن  رئيس و أحر ذكر موقع يديعوت   −
"بتوصية من المستوى المهني في وزارة الخارجية، بعد أن عرقلت   في أريتريا  على إغالق السفارة

ي، على الرغم  سرائيل الحكومة المحلية في العاصمة أسمرة، على مدى عامين، وصول السفير اإل
 49تعيينه".  من المصادقة على

االحتالل    أصدرت  − سجون  في  األسرى  وحقوق  قضايا  بمتابعة  المعنية  الفلسطينية  المؤسسات 
حتى   2022سنة  منذ مطلع  ي اعتقل  سرائيل ، بي ن أن جيش االحتالل اإلمشتركا    ي، تقريرا  سرائيلاإل
طاع  من ق  64من القدس المحتلة، و   1,869، منهم  فلسطينيا    3,573، ما ال يقل عن  30/6/2022
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والباقون غ الغربية.  زة  الضفة  في   من  الصادرة  اإلداري  االعتقال  أوامر  عدد  أن  التقرير  وأوضح 
 50.ا  جديد  أمرا   398، من بينها أمرا   862الفترة ذاتها بلغت 

التقى وفد من العلماء المسلمين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من أجل   −
العالقات مع النظام السوري، وقد وعد هنية ببحث  عمل على استعادة  مراجعة الحركة بشأن قرار ال 

له. اجتماع  أقرب  في  للحركة  السياسي  المكتب  على  وطرحها  العلماء  بيان    رؤية  في  ذلك  جاء 
لحماس   السياسي  المكتب  قيادة  مع  اجتماعهم  في  دار  ما  حول  العلماء  وفد  مدينة  في  أصدره 

 51إسطنبول التركية. 

 10/7/2022 ،األحد

تعتزم إقامة ما ال يقل    Nachala  حركة نحاال"ن  إ،  لها  "، في تقريرائيل اليوم إسر صحيفة "  قالت  −
بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ثالثة منها بعد أيام قليلة من زيارة بايدن هذا   28عن  

وتشتري الصحيفة  وأوضحت    األسبوع". المستوطنين،  مئات  مع  األيام  هذه  تعمل  "الحركة    أن 
أن "الحركة ال تزال ُتبقي مواقع    ، مبينةواالستيطان في المناطق الثالثة الجديدة"معدات لالنتقال  

 52البؤر االستيطانية الثالث سرية، حتى تمنع اإلدارة المدنية من إيقاف بنائها".
،  بني جانتس ،  ( أزرق أبيض )  Kahol Lavan تحالف كاحول الفان  رئيس   ، ي سرائيل أعلن وزير الدفاع اإل  −

باللغة العبرية  ،  " New Hope  "أمل جديد رئيس حزب  وزير القضاء  ،  جدعون ساعر مع  ميا ، االتفاق  رس 
 53المقبلة بقائمة مشتركة.   25  ية الـ سرائيل على خوض االنتخابات اإل ،  " Tikva Hadasha  تكفاه حدشا 

ه سيفحص  للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مكتب  يائير البيد ي  سرائيلقال رئيس الوزراء اإل −
مقبرة جماعية في وسط  تقارير ع  ُقتلوا   تضم    "إسرائيل"ن  الذين  المصريين  الصاعقة  جثث جنود 

إن الرئيس المصري أثار القضية في اتصال بعد أن نشرت   البيد وقال مكتب    .1967خالل حرب  
 54.مقبرةاليتان روايات شهود تشير إلى وجود إسرائيلصحيفتان 

مح − الشيخ  اإلمارات  رئيس  نهوج ه  آل  زايد  بن  بتخصيص  مد  مشفى    25يان  لدعم  دوالر  مليون 
 55. المقاصد في شرق القدس المحتلة "لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق"

 11/7/2022 ،اإلثنين

االحتالل اإل − نتنياهوسرائيلأشاد رئيس وزراء  بنيامين  األسبق  ولي   ،ي  بدور  في مؤتمر صحفي، 
سلممحمد    السعوديالعهد   التفبن  في  "ان  بين  التطبيع  اتفاقيات  على  والدول  إسرائيلاوض   "

 56بـ"السالم" مع السعودية إذا عاد إلى منصبه.  العربية، متعهدا  
التطبيقية  قال   − األبحاث  )أريج(  -معهد  اإل   القدس  االحتالل  سلطات  على سرائيل إن  صد قت  ي 

ية المقامة في سرائيل ات اإل مستعمر ن ال مجموعة من المخططات االستيطانية لتوسيع البناء في عدد م 
المحتلة. الغربية  تستهدف    الضفة  المشاريع  أن  إلى  له،  بيان  في  في مستعمر وأشار  مقامة  ات 
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ات من  مستعمر وسلفيت، وأن سبع    ، وجنين   ، والبيرة   ، ورام هللا   ، والخليل   ، وبيت لحم  ، محافظات القدس 
 57طقة العزل الغربية". ة التي تعرف "بمن استهدافها بهذه المخططات تقع في المنطق   أصل تسع تم  

 12/7/2022 ،الثالثاء

تسع   −   ، وإسبانيا   ، وهولندا   ، وإيطاليا   ، وإيرلندا   ، وألمانيا   ، وفرنسا   ، والدنمارك   ، بلجيكا )   أوروبية   دول أعلنت 
االحتالل    ( والسويد  سلطات  صن فتها  فلسطينية،  جمعيات  ست   مع  "التعاون"  مواصلة  تريد  أنها 

، بأنه سرائيل اإل   58، لغياب األدل ة التي تُثبت مزاعم االحتالل. 2021  شرين األول/ أكتوبر ية" في ت ا "إرهاب ي 
ي جديد في بولندا في إطار تيسير العالقات بين البلدين، إسرائيلعلى تعيين سفير    وارسووافقت   −

في المطالبة بممتلكات ُنهبت خالل الحرب  حول الحق    2021خالل سنة  بعد خالف بينهما انطلق  
الثانية.ال أندريه دودا  عالمية  البولندي  الرئيس  تويتر:  Andrzej Duda  وكتب  الوقت "، على  حان 

 Yakov]  السفير ياكوف ليفني"  ، مشيرا  إلى أن"إسرائيلللعودة إلى عالقات طبيعية بين بولندا و 

Livni] 59."قدم أوراق اعتماده اليوم 
ي  سرائيلتلقاها الجيش اإلت الرسمية التي يلحقوق اإلنسان إن التعليما   األورومتوسطيقال المرصد   −

الذي   األمر  ممنهج،  بشكل  المميتة  القوة  الستخدام  أدت  الفلسطينيين  المدنيين  مع  التعامل  في 
الفلسطينية. األراضي  في  القضاء  نطاق  خارج  لقتل  ترقى  حوادث  في  الفتة  زيادة  في    تسبب 

ي تجاه  سرائيل ش اإل لتي ينتهجها الجيوأوضح األورومتوسطي أن سياسة االستخدام المفرط للقوة ا
نحو   بقتل  تسببت  الغربية  ا  فلسطيني    ا  مدني  53الفلسطينيين  الضفة  شرقي  ،في  فيها  القدس،    بما 

 10/7/2022.60–1/1ما بين الممتدة الفترة  خاللحسب توثيقه، 
ال − نظيره  بالوقود جوا ، مع  د  التزو  تدريبا  مشتركا ، شمل  اإلسرائيلي  الجو  يوناني، في  أجرى سالح 

مشترك   ."ئيلإسرا" تدريب  )الثالثاء(  أمس  "جرى  مكتوب:  تصريح  في  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 
لسالح الجو اإلسرائيلي ونظيره اليوناني في سماء البالد، حيث تدرَّبا على التعامل مع سيناريوهات  

 61جوا ". وتزويد طائرات حربية يونانية بالوقود  ،متنوعة، بما فيها معارك جوية متقدمة
 13/7/2022 ،األربعاء

األمر  − الرئيس  إلى  يتعهد  وصوله  بعيد  بايدن  جو  الشرق   "،إسرائيل"كي  إلى  له  جولة  أول  في 
وكان في انتظار بايدن في مطار    في المنطقة.  "إسرائيل"األوسط، بإعطاء دفع لعملية "اندماج"  

إسحجبن   اإلسرائيلي  نظيره  هرتسوغ  اوريون  الو ق  يائير  الحكومة  الرئ  بيد.رئيس  يس وتعهد 
  ستعززان عالقتهما على نحو أكبر "  إسرائيلو"بعد استقباله بأن بالده  له  في تصريحات    ،كيياألمر 

  وقال بايدن إنه يفضل حل    ، في إشارة إلى شراكة تتعلق "بأنظمة الدفاع األكثر تطورا ".من السابق
لحل   الفلسطيني    الدولتين  إل  ،اإلسرائيلي  –الصراع  يتم  ولكنه أشار  لن  أنه  القريب.  في  ى   المدى 

المستقلة".  اليهودية  "يشرفني أن أقف مرة أخرى مع األصدقاء وزيارة دولة إسرائيل  بايدن:    وقال 
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جزء أعيش  أن  عظيم  شرف  لي  كان  أنه  وأدرك  اآلن،  الوراء  إلى  "أعود  التاريخ    ا  وأضاف:  من 
وأشار  هيونيا ".وديا  لكي تكون صالعظيم، وقد قلت وأقول مرة أخرى، لست بحاجة إلى أن تكون يه

من   وأقوى  أعمق  إسرائيل  دولة  مع  عالقتنا  إن  بالقول  فخور  أنا  كرئيس،  "واآلن،  أنه  إلى  بايدن 
وجهة نظري أكثر من أي وقت مضى. وبهذه الزيارة، نعزز عالقاتنا أكثر. لقد أكدنا مجددا  على 

ف  بما  إسرائيل،  بأمن  المتحدة  للواليات  الثابت  معااللتزام  الشراكة  ذلك  إنه    بايدن  وقال  ها".ي 
الجديدة،   I2U2 Group 2يو 2مجموعة أي مثل قمة ،واصل توسيع المنتديات والمشاركة الناشئةيس

تعميق التعاون االقتصادي بين  ـ"ل  ،والواليات المتحدة واإلمارات والهند أيضا    "إسرائيل"التي ستجمع  
والها الهندي  المحيطين  ومنطقة  األوسط  السالالشرق  من  مزيد  اتصال  دئ.  أكبر.  استقرار  م. 

بناء تحالف عالمي قوي    ،من جهته  ،البيد   وقال  أكبر". إلى إعادة  "الحاجة  البلدين سيبحثان  إن 
 62يقف في وجه البرنامج النووي اإليراني". 

التقنيات    "إسرائيل"أعلنت   − مجال  في  استراتيجي  تعاون  إطالق  عن  األمريكية  المتحدة  والواليات 
ليائير البيد والرئيس األمريكي جو    مشتركا    ئيس الوزراء اإلسرائيلي بيانا  ونشر مكتب ر   دمة.المتق

االتفاق بين الواليات المتحدة    نه تم  أالبيان  أضاف  و   ."إسرائيل"بايدن قبيل ساعات من وصوله إلى  
اال  "إسرائيل"و التكنولوجي  للحوار  إطار  إنشاء  االعلى  الشراكة  تعزيز  ستراتيجية  ستراتيجي بهدف 

 63ملموس. قنيات الخارقة إلى حد  في الت
المحتلة غسان عليان منسق  قال   − المناطق  الحكومة اإلسرائيلية في  لألوضاع    أعمال  تقييم  بعد  إنه 

الدفاع   وزير  صادق  جانتساألمنية،  بين    بني  الثقة  لبناء  الخطوات  من  سلسلة    "إسرائيل"على 
الفلسطينية، شملت   ت"والسلطة  قانونية في  شخص ال  5,500سجيل  الموافقة على  مكانة  يملكون   

وذكر عليان أن    ."تمت الموافقة عليهم سابقا    12,000السجل السكاني الفلسطيني، باإلضافة إلى  
للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وزيادة حصة العمال   6شملت  المصادقة   خرائط هيكلية 

والتجا للعمل  بالدخول  لهم  المسموح  غزة  قطاع  في  من  إضافي،    1,500  بـ  ،"إسرائيل"رة  عامل 
اإلجمالية   الحصة  شمال  15,500لتصبح  في  سالم  معبر  فتح  إلى  إضافة  هذا  الغربية.  ،  الضفة 

 64إلى مدينة جنين.  1948 فلسطينييدخول ل

الضفة   شل   − الحياة في مختلف مدن  مناحي  العام معظم  النقل  لكافة قطاعات  الشامل  اإلضراب 
ل والمواصالت عاصم سالم النقابة العامة لعمال النقل ونقابة  النق  مطالبة وزير  من  رغمبال الغربية،  

وقال مسؤول النقابة في محافظة نابلس عمر النجار    أصحاب مكاتب التكاسي بوقف اإلضراب.
في  إ العاملين  مطالب  ظل  الن  في  المحروقات  قطاع  بدعم  الحكومة  قيام  في  تنحصر    قطاع 

 65الخصوصية من العمل ونقل الركاب.، ومنع السيارات االرتفاع الكبير في أسعارها

يا  قتلوا في هجوم فلسطيني خالل األلعاب األولمبية في ميونيخ  إسرائيل رياضيا     11توجهت عائالت   −
  ماليين دوالر  110ية، تطالبها بدفع تعويض لها بقيمة  مريك برسالة إلى اإلدارة األ   ، 1972األلمانية سنة  
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فشل معركتهم في تحصيل تعويضات من ليبيا عبر األمم    حتجزة لديها، بعد من األموال الليبية الم
عي هذه العائالت بأن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لعب دورا  مركزيا  في قتل وتد    المتحدة.

 66."أيلول األسود "يين، عن طريق دعم منظمة سرائيلالرياضيين اإل

بداية الحرب الروسيةمن أوك  "إسرائيل"تجاوز عدد المهاجرين اليهود الذين جلبتهم   − في   رانيا منذ 
ألف24/2/2022 الثالثين  أبيب  ا  ، عتبة  أطلقت عليه تل  ما  إطار  أوكرانيا  " ، في  يهود  إنقاذ  عملية 

 67ية مع اندالع الحرب. سرائيل، التي أعلنتها الحكومة اإل"ومحيطها
اإل   فلسطينيا    60استشهد   − االحتالل  قوات  ال سرائيل بنيران  في  الغ ي  خالل ضفة  األشهر    ربية 

لمنظمة   لمعطيات االحتالل التي نشرتها صحيفة هآرتس. ووفقا   ، وفقا  2022سنة  الستة األولى من
اإلنسان  -بتسيلم   لحقوق  اإلسرائيلي  المعلومات  استشهد  مركز  خالل    فلسطينيا    70،  الضفة  في 

 68ألقصى وقطاع غزة. ، الذي صع د االحتالل خالله عدوانه في القدس والمسجد ا2021سنة 

مستشار األمن القومي األمريكي إن    John Kirby  قال المتحدث باسم البيت األبيض جون كيربي  −
أخطأ حين قال للصحفيين إن الواليات المتحدة تريد إقامة قنصلية    Jake Sullivan  جيك سوليفان 

 69ة. ية بشأن القنصلي ك مري القدس. وأوضح كيربي أنه ال تغيير في السياسة األ شرقي  للفلسطينيين في  
وحدة استيطانية في    ألفيية تروج إلقامة  سرائيلية إن السلطات اإلسرائيل اإل   اآلنقالت حركة السالم   −

الرئيس األشرقي   بايدن. مريك القدس خالل زيارة  بيان    ي جو  الحركة في  بينما كان  ":  لهاوقالت 
ر مناقشة  كان من المقر  ون،وريج الدولتين في حفل الوصول في مطار بن  بايدن يكرر دعمه لحل  

وأضافت: "بعد   . "الترويج لمستوطنتين جديدتين في القدس الشرقية بعد وقت قصير من مغادرته
القدس التي كان من   للجنة تخطيط منطقة  المزمعة  المناقشة  بإلغاء  الوزراء البيد  أن أمر رئيس 

لمناقشة بعد تحديد ا  يدن، تم  تموز، من أجل تجنب اإلحراج أثناء زيارة با 18المفترض أن تعقد في 
 70تموز".  25أسبوع واحد، في 

من    Ronald Lauderرونالد لودر    World Jewish Congress  رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ر  حذ   −
إن ذلك   ، قائال  التاريخية المستمر مقارنة بعدد اليهود في فلسطين   الفلسطينيين خطر تزايد عدد السكان 

رئيس الوزراء  صحيفة واشنطن بوست أن لدى  في  ال له  في مق   ، لودر وضح  أ و   . " إسرائيل " يهدد وجود  
ليصنع التاريخ، وأن يبحث مع الواليات المتحدة    ؛ فرصة ال تتكرر في العمر اإلسرائيلي يائير البيد  

 71الدولتين.   بإقرار حل    ، والعالم السن ي والفلسطينيين "المعتدلين" طريقة إبداعية لمواجهة هذا التحدي 
 14/7/2022 ،الخميس

أطلق عليه    مشتركا    اتفاقا    يائير البيد ي  سرائيلاإل  الوزراءي جو بايدن مع رئيس  مريكالرئيس األ  وق ع −
وقد عبرت   "، يقضي بمنع إيران من حيازة السالح النووي.Jerusalem Declaration "إعالن القدس

المتحدة نص    ،الواليات  إقليمي  ،البيان  وفق  هيكل  ببناء  التزامها  عالقات    عن    " إسرائيل"لتعميق 
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  نص  و   عربية وإسالمية أخرى.  وتوسيع دائرة السالم لتشمل دوال  ،  ودمجها في المنطقة  ،وشركائها
ي،  سرائيلوالحفاظ على التفوق العسكري النوعي اإل  "،إسرائيل"اإلعالن على التزام واشنطن بأمن  

نووي  سالح  بامتالك  إليران  السماح  اإل  ،وعدم  األنشطة  بالمنطقةومواجهة  منها    يرانية  سواء 
أ اإلسالمي،    مالمباشرة  الجهاد  وحركة  هللا  وحزب  حماس  حركة  مثل  وكالئها   نص   حسب بعبر 

في    البيان. معا   اإل وجاء  العمل  ستواصالن  أنهما  على  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  "تؤكد  عالن: 
ها في الدفاع نها، أو إنكار حق لمحاربة كافة الجهود الرامية إلى مقاطعة إسرائيل أو نزع الشرعية ع 

أو   المتحدة  األمم  ذلك في  بما في  منتدى،  أي  غير عادل من  بشكل  استبعادها  أو  نفسها،  عن 
بشدة المقاطعة  لحملة  رفضهما  عن  وتعربان  الدولية،  الجنائية  الكامل   ،المحكمة  احترامهما  مع 

كل مصدر حة لهما لمحاربة  وأضاف: "وسيستخدم البلدان األدوات المتا  للحق في حرية التعبير".
أو محاوالت لتقويض مكانة    ،كلما تحول النقد المشروع إلى تعصب وكراهية  لمعاداة السامية والرد  

 إسرائيل المشروعة في مجتمع األمم". 
من جهة ثانية يشير اإلعالن إلى أنه "تلتزم الواليات المتحدة وإسرائيل بمواصلة مناقشة التحديات  

العالقات في  الف  والفرص  ضد  اإلسرائيلية  المؤسفة  اإلرهابية  الهجمات  سلسلة  وتدينان    لسطينية، 
التي   المتطرفة  القوى  مواجهة  ضرورة  تؤكدان  كما  األخيرة،  األشهر  في  اإلسرائيليين  المواطنين 

التوتر تأجيج  إلى  حماس".  ،تسعى  حركة  غرار  على  واإلرهاب  العنف  على  وتدعم    والتحريض 
  بناء إطار إقليمي جديد يغير وجه الشرق األوسط".اإلعالن ما سمي " الواليات المتحدة بموجب  

لتعميق  البيان  وقال النطاق  والواسع  المستمر  دعمها  على  المتحدة  الواليات  إسرائيل  "تشكر   :
التي   والتطبيع  السالم  اتفاقيات  أن  على  الدولتان  وتؤكد  وتوسيعها،  التاريخية  إبراهيم  اتفاقيات 

والمغرب تشكل إضافة مهمة لمعاهدات   ، والبحرين  ،لمتحدةمارات العربية اأبرمتها إسرائيل مع اإل
الشرق  منطقة  لمستقبل  مهمة  اتفاقيات  وكلها  واألردن،  ومصر  إسرائيل  بين  االستراتيجية  السالم 

 واالزدهار والسالم". ،ولقضية األمن اإلقليمي ،األوسط
الد و  إن  األمريكي  الرئيس  األفضيقال  السبيل  هي  من  بلوماسية  إيران  لمنع  السالح ل  امتالك 

النووي، وإن بالده لن تسمح إليران بالحصول على هذا النوع من السالح ألن ذلك مصلحة حيوية  
و المتحدة  الواليات  العالم.    "إسرائيل"ألمن  تبقى  و ولبقية  أن  يجب  أنه  إلى  دولة    "إسرائيل"أشار 

الدولتين لتحقيق السالم    دعمه حل    ا  مؤكد يهودية مستقلة وأن تكون ضامنة ألمن اليهود في العالم،  
يجب أن    "إسرائيل"إن    ، من جهته،وقال البيد   للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.  أنه أفضل حل    ا  ومعتبر 

دائما   وآمنة  تكون  قوي   ،قوية  الحرية  إو   ،بجيش  األحيان حماية  في بعض  يجب  بأنه  تعلمت  نها 
  ليهودية الوحيدة في العالم"، مشيرا  ن تدمير الدولة اوأضاف "اإلرهابيون يريدو   عبر استخدام القوة.

إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على سالح نووي هو ضرورة أن تدرك أن العالم 
 72وعبر فرض تهديد عسكري موثوق. ،سيستخدم القوة الحر  
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مريكية في إعادة  المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن محاوالت اإلدارة األ   رئيس قال   −
التحالفات مع بعض   له عبر  فيها، وتوفير األمن  المحتل  الكيان  المنطقة على أساس دمج  هندسة 
الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، ألنها تتعارض مع إرادة شعوب األمة، وتتناقض مع الموروث  

المنطقة.  لهذه  والفكري  مك   هنية ودعا    الثقافي  بين  استراتيجي  حوار  فتح  ودوله إلى  األمة  ا؛  ونات 
 73يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات. 

إمعاٌن في العدوان على "أكدت حركة حماس أن "إعالن القدس" بين اإلدارة األمريكية واالحتالل   −
وحقوقه   لن  "المشروعةشعبنا  أنه  على  مشددة  مزعومة"،  شرعية  االحتالل  أرضنا  يمنح    . "على 

في تصريح صحفي، رفضها بكل وضوح لما تمَّ التوقيع عليه في وثيقة ما يسم ى    ،لنت الحركةوأع
حاضر ومستقبل وأمن  "رت الحركة من خطورة ما ورد في هذه الوثيقة، على  "إعالن القدس"، وحذ  

سالمية وشعوبها  74. "واستقرار أمَّتنا العربية واإل 

اإل − السفير  لدى  سرائيلأكد  المتحدةالواليي  مايكات  أبيب    Michael Herzog  هرتسوغ  ل،  "تل  أن 
وقال هرتسوغ، في مقابلة مع إذاعة   التطبيع، وفق عملية تدريجية".  باتجاه والرياض تسيران ُقدما   

ي، إن "التطبيع لن يحدث دفعة واحدة، كما حدث مع اإلمارات، لكنني أقد ر أننا  سرائيلالجيش اإل
 75يس بايدن إلى المملكة".خالل زيارة الرئ سنبدأ برؤية براِعِمه

الهند  − الغذائي    ،واإلمارات   ،"إسرائيل"و  ،اتفق زعماء  لدعم األمن  مبادرات  المتحدة على  والواليات 
، التي رك زت على ضخ  استثمارات في 2يو  2مجموعة أيفي ختام القمة االفتراضية األولى لقادة  

والصحة والفضاء  والنقل  والمياه  الطاقة  والصدمات    إلىإضافة  والغذاء،    أمن  التحديات  مواجهة 
النظيفة. الطاقة  مبادرات  وتعزيز  العالمية،  البيان  الغذائية  د  الدول    ،وجد  دعم  بيان مشترك،  وفق 

، ُمعلنا  الترحيب بالفرص االقتصادية  "إسرائيل"وترتيبات السالم والتطبيع مع    "أبراهام"اتفاق  ـاألربع ل
 76.قات التاريخيةالتي تنبع من هذه االتفا

 15/7/2022 ،الجمعة

األ − الرئيس  حل  مريكتعهد  لدعم  الرامية  الجهود  بمواصلة  بايدن  جو  اإل  ي  للصراع  ي  سرائيلعادل 
حل    ، الفلسطيني كان  وإن  المنال.  حتى  بعيد  يبدو  بايدن،    الدولتين  صحفي  وقال  مؤتمر  خالل 

تحدة لن تتخلى  الم   إن الواليات   في بيت لحم،  ،محمود عباس  ةالفلسطينيالسلطة  رئيس    مع  شتركم
وأكد بايدن أن    والفلسطينيين.  "إسرائيل"عن هدف التسوية العادلة للصراع المستمر منذ عقود بين  

للجميع مدينة  تكون  أن  يجب  القائم  ،القدس  الوضع  على  ممارسة   ،والمحافظة  حرية  وضمان 
وذكر   وكرامة.  بسالم  والعقائد  المتحبايدن  األديان  الواليات  من  أن  أكثر  قدمت  مليار  دة  نصف 

تقديم    معلنا    ،2021  سنةدوالر منذ   مليون  مئة  ونروا إلى جانب  األمليون دوالر لوكالة    200عن 
مستشفيات   لدعم  إضافية  عباسحذ  و القدس.  شرقي  دوالر  جهته،ر  من  أن    ،  حل  "من    فرصة 
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  مد    وأعرب عباس عن  ."طويال    ىقد تكون متاحة اليوم لكنها لن تبق  إسرائيل الدولتين للسالم مع  
إلى   ولجميع    إسرائيلقادة  "يده  القادمة  لألجيال  أفضل  مستقبل  أجل  من  الشجعان  سالم  لصنع 

القدس، وبإعادة فتح  شرقي  ية في  مريك. ودعا عباس إلى إعادة فتح القنصلية األ"شعوب المنطقة
 77مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. 

  ثالثة   هنية شباب األمة إلى العمل لتحقيق  إسماعيلركة حماس  رئيس المكتب السياسي لحدعا   −
تعزيز   والثاني  األمة،  وحدة  أجل  من  العمل  أولها  الراهنة،  التحديات  لمواجهة  استراتيجية  أهداف 
الكيان الصهيوني في  والثالث مواجهة محاوالت دمج  العقيدة الصحيحة،  الوسطي وحماية  الفكر 

 78ية. المنطقة عبر أحالف عسكرية وأمن
الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقالت الجوية التي تستوفي  أعلنت هيئة   −

يأتي استكماال  و   متطلبات العبور.  القرار  الهيئة إن  للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة   قالت 
الثالث  القارات  تربط  الدولي.   وتعزيزا    ، كمنصة عالمية  الجوي  ال   ق وعل    للربط  قومي  مستشار األمن 

 79.يها وإل   " إسرائيل "ن القرار السعودي يشمل الرحالت من  إ على القرار بقوله   األمريكي جيك سوليفان 

اإلرح   − الحكومة  رئيس  البيد ية  سرائيلب  مجالها    يائير  فتح  عن  السعودية  لجميع    الجوي بإعالن 
 80ية.ئيل سرا الطائرات اإل الطائرات، وأكد أن هذا اإلعالن يعني فتح األجواء السعودية أمام

الثالث  − ثيوفيلوس  األرثوذكس  للروم  واألردن  فلسطين  أعمال  وسائر  القدس  بطريرك  خالل   ،أكد 
األ الرئيس  بايدنمريك استقباله  جو  المهد    ،ي  كنيسة  التدخل  في  في  ضرورة  لحم،  بيت  مدينة 

  ، مدينة القدس  ا  خصوصي الفاعل لحماية اإلرث والوجود المسيحي في األراضي المقدسة،  مريكاأل
التي تشهد هجمة غير مسبوقة من قبل الجمعيات الصهيونية المتطرفة، التي تعمل بدون محاسبة  

 81بيئة طاردة للمسيحيين من المدينة.  إيجاد على 
ة الذي سيعقد في السعودية بحضوره   − قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن مؤتمر جد 

م التطبيع  ملف  مناقشة  يشهد  وعد  إسرائيلع  "لن  على    "،  للتشويش  "محاولة  ذلك  عن  الحديث 
المنطقة". في  لدوره  العراق  الوزراء  استعادة  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  في    ،ونقل  صفحته  عبر 

على    ، مشددا  أن "موقف العراق ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، وغير قابل للنقاش"   ،تويتر
ر أو حلف عسكري، والمصلحة الوطنية  ، في أي محو ا  غد   أن "العراق لم ولن يكون، ال اليوم وال

 82هي الهدف من هذه اللقاءات".

ي جو بايدن إلى اتفاق مريكأفضت وساطة قادها العاهل المغربي محمد السادس بمعية الرئيس األ −
على فتح المعبر الوحيد بين األردن والضفة الغربية المحتلة "جسر الملك حسين"، أو ما يعرف 

انقطاعبـ"اللنبي بال  و "،  بحسب  ،  الرسمية.ذلك  المغربية  األنباء  النقل  كشفت  و   وكالة  وزيرة 
ميخائيلي ميراف  اإلسرائيلية  بذلتها  والمواصالت  جهود  "بعد  أنه  تويتر،  على  لها  تغريدة  في   ،



 2022 يوليو /تموز ___________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 17                                                    

  ساعة يوميا    24االتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار    بوساطة المغرب، تم  
 83يبات الالزمة". الترت اء من كافة عند االنته

أجراه   − استطالع رأي  اإلمارات معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى أظهر  الشعب في  أن غالبية   ،
%،  71ستطالع؛ فإن أكثر من  الل  ووفقا    والبحرين يعارض اتفاق التطبيع مع االحتالل الصهيوني.

مقابل   التطبيع  يعارضون  اإلماراتيين  وعار 25من  يؤيدونه،  الشعب    %76ضه  %  البحريني  من 
تأييد   انخفاض  %.20مقابل  الجديد  األمريكي  االستطالع  في    ا  حاد    ا  وأظهر  المؤيدين  نسبة  في 

 84% من المعارضين. 75% فقط مقابل 19السعودية للتطبيع بنسبة 
 16/7/2022 ،السبت

  روبيم في إقليم الخقأ  احتفال  خالل  ،إبراهيماللواء عباس    اللبناني  أشار المدير العام لألمن العام −
، هو تسوية"،  ، إلى أن "ما سوف نصل إليه على مستوى ترسيم الحدود، هو أقل من حق  اللبناني

إلى أن "الظروف الدولية واإلقليمية لألسف، تفرض علينا أن نصل إلى تسوية، فحقنا  النظر  الفتا   
لبنان  كل ما نمر به في  ، بل حقنا هو فلسطين كلها، وهذه تسوية موقتة، و 23وال    29ليس الخط  

سيعيد   من  ونحن  الحقيقيين،  أصحابها  إلى  فلسطين  سنعيد  أننا  يقين  على  ونحن  موقت،  هو 
اإلخوة الفلسطينيين أن يعلنوا موقفا   "  داعيا  ،  "يةإسرائيلفلسطين، وهذه المياه هي فلسطينية، وليست  

 85ياسي".على المستوى الس  سياسيا  من هذا الموضوع، وأن يستجيبوا، وهذا األمر يساعدنا جدا  

بدفع  أربع  تعهدت   − الخليجي  التعاون  مجلس  في  دوالر  مئة  دول  لشبكة أمريك مليون  إضافية  ي 
وعلمت "األيام"    القدس، كانت اإلمارات أعلنت قبل أكثر من أسبوع حصتها منها.شرقي  مستشفيات  

األ مئة  أنه في حين أن   الرئيس  بها  تعهد  بايدن مامريك مليون دوالر  بانتظار   ي جو  افقة مو   زالت 
مليون التي  مئة  رس، فإن شبكة مستشفيات القدس لم تتلَق أي معلومات عن كيفية صرف ال ج الكون 

 86مستشفيات.   6  دول خليجية لشبكة مستشفيات القدس التي تضم   4تعهدت بها  
يوجد   − ال  إنه  فرحان  بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  وزير  عربي"،   شيءقال  "ناتو  اسمه 

لم    ا  د مؤك بالده  الشأن.أن  هذا  في  مشاورات  أي  في  مؤتمر  و   تشارك  في  فيصل،  األمير  نفى 
صحفي على هامش "قمة جدة لألمن والتنمية"، أنه "لم يكن هناك حديث عن تحالف خليجي مع 

"لم يطرح    فيصل أنهوأوضح األمير    ، وإن كان... لم تشارك السعودية في أي محادثات".إسرائيل
، ال أعرف من أين جاءت هذه األخبار،  إسرائيل ري أو التقني مع  ون العسكمن التعاأي نوع    بتاتا  

وزير السعودي أن فتح األجواء السعودية أمام  الوأوضح    وال ُطرحت أو نوقشت في القمة أو قبلها".
 87. "إسرائيل"، ليس مقدمة لتطبيع العالقات مع "إسرائيل"مرور جميع الناقالت الجوية، بما فيها 

ا − لق  لبيانأكد  لحل  الختامي  التوصل  ضرورة  والتنمية  لألمن  جدة  الفلسطيني    مة  للصراع  عادل 
وشارك في القمة التي   على أهمية المبادرة العربية.  الدولتين، مشددا    ي على أساس حل  سرائيلاإل
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التعاون لدول الخليج العربية واألردن ومصر  عقدت في مدينة جدة السعودية، قادة دول مجلس 
 88أكد القادة أهمية دعم االقتصاد الفلسطيني ووكالة األونروا.و  حدة.ق والواليات المتوالعرا

الفلسطينية،   − القضية  من  الثابت  بالدها  موقف  على  الكويتية  المدني  المجتمع  مؤسسات  أكدت 
اإل االحتالل  مع  التطبيع  الكويتية  ي.سرائيل ورفض  المؤسسات  رسالة  (28  عددهاو )  وقالت  في   ،

البالد  األح  ألمير  نواف  وارتفاع  الشيخ  للمنطقة،  بايدن،  األمريكي جو  الرئيس  "مع زيارة  إنه  مد، 
ارتفاعا   الصهيونية  العصابات  مع  التطبيع  من    موجة  والدائم  الثابت  موقفنا  نؤكد  مسبوق،  غير 

 89القضية الفلسطينية، ورفض أي صورة من صور التطبيع تحت أي مبرر أو مسمى". 

( مايكل CENTCOM  في الشرق األوسط )سنتكوم  يمريكاألة للجيش  المركزي  القيادةوصل قائد   −
في زيارة هي الثانية له منذ توليه منصبه، حيث بحث    ،إلى تل أبيب   Michael Kurilla  كوريال

منظومة الدفاع الجوي، والتحديات   الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي  ركان  هيئة األرئيس  مع  
ي  سرائيليجي العملياتي بين قيادة الجيش اإلسترات ع االالجتماوبحث ا  األمنية المشتركة للجيشين.

األ المركزية  األوسط، مريك والقيادة  الشرق  منطقة  في  الجيشان  تواجه  التي  األمنية  التحديات  ية، 
تصعيد  لسيناريوهات  المشتركة  العسكرية  االستعدادات  ومناقشة  مشتركة،  حرب  خوض  وإمكانية 

 90ي. العسكر  التعاون ع إقليمية، باإلضافة إلى فرص توسي
 17/7/2022 ،األحد

ليل − ، هدد رئيس الوزراء األحد   -  ة السبت بعد أن شهدت منطقة قطاع غزة تراشقا  صاروخيا  في 
على إطالق أي قذيفة بالون حارقة. وسارع   "ومن دون تردد   ،بسرعة"بالرد    يائير البيد ي  سرائيلاإل

ي  سرائيلاألمن القومي اإلتصال مع مستشار  رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى اال
وقال مسؤولون في الجيش إن    ، وقادة حماس في غزة لتهدئة األوضاع.Eyal Hulta  إيال حولتا

اإل واستهدفت  سرائيلالغارات  بحماس،  كبيرا   ألحقت ضررا   تحت سطح األرض    "موقعا  حساسا  "ية 
عملت لفترة طويلة من أجل  ية  سرائيلرات اإلإلنتاج مواد كيميائية وقذائف صاروخية، وأن االستخبا

على اإلجراءات    ( كابينت ) للشؤون السياسية واألمنية    المصغر الوزاري  المجلس  وقد صادق    رصدها.
، بتجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة  بني جانتسالعقابية التي كان قد اتخذها وزير الدفاع 

 91الماضي.  األسبوع 500,1ار للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي زادت بمقد 
وبالتعاون مع    ،يةسرائيلالعبرية، بأن الجهات األمنية اإل  "إسرائيل اليوم" كشف تقرير لموقع صحيفة   −

صندوق تدير  المالية،  الميزانية"  ا  سري  ا  وزارة  السلطة    يتم    ،"خارج  إلى  األموال  تحويل  خالله  من 
الكشف عنه من    ن، وأنه تم  حتى اآل  معروفا    وذكر الموقع، بأن هذا الصندوق لم يكن  الفلسطينية.

  مليون شيكل مئة  بشأن التماس قدم إلى المحكمة العليا حول تحويل    "ممثل الدولة"قدمه    خالل رد  
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لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية، ليتبين أن هذا   مليون دوالر(  28.86نحو  )
 92ق مع وزارة المالية. األمنية بالتواف الصندوق يدار من اإلدارة المدنية والجهات 

أبو − السياسي لحركة حماس موسى  المكتب  مرزوق أن "حركته حريصة على تعميق   أكد عضو 
وأوضح أبو مرزوق أن "القاعدة التي نعمل من خاللها    عالقاتها بحاضنتها العربية واإلسالمية".

أخرى،   نصطف بتكتالت ضد    أن يعمل كل  حسب استطاعته، وأال نتدخل في شؤون اآلخرين، وال
وتحرير   الصهيوني،  االحتالل  هو  المركزي  وعدونا  المنطقة،  في  األطراف  من  أي ا   نعادي  وال 

مرزوق   وأشار.  "أرضنا كونها    أبو  في  تكمن  والمحاور،  األحالف  تجاه  حماس  "سياسة  أن  إلى 
جزء تكون  أن  نظرا    ا  ترفض  محور  أو  حلف  أي  أن  من  أهمها  األسباب،  من  تسعى  لجملة  ها 

ت دول  لتحصيل  مختلف  من  العادلة  وقضيته  الفلسطيني،  شعبنا  لحقوق  األطراف  كل  من  أييد 
 93."المنطقة وشعوبها، بما فيها الدول المطبعة

الساحلية،    2,000عودة    يةسرائيلاإلالحكومة    ت أعلن − إيالت  مدينة  فنادق  في  للعمل  أردني  عامل 
وال  300وعودة   البناء  قطاعات  في  للعمل  والخدمات آخرين  حساب   ؛صناعة  أورد  ما  بحسب 

 94ي على تويتر وفيسبوك.سرائيلبالعربية" الرسمي اإل  إسرائيل"
فلسطين   − معلومات  مركز  يونيو  ا  مقاوم  عمال    649رصد  حزيران/  خالل  عن  2022،  أسفرت   ،

 95بعضهم بجراح خطرة.  ا  يإسرائيل  26إصابة 
عسكري على البرنامج    بإعداد رد    وخافيالجيش اإلسرائيلي أفيف كفي  ركان  هيئة األرئيس  تمسك   −

اإليراني و النووي  السنوات  "قال:  ،  في  وتيرته  تسريع  يجب  مهمة  لحرب  الداخلية  الجبهة  إعداد 
. "التهديد النووي   المقبلة، خصوصا  على ضوء احتمال أنه سوف يكون مطلوبا  منا التحرك ضد  

إي":  قائال    وأضاف على  لهجوم  بقوة  اإلعداد  يواصل  يقو الجيش  أن  ويجب  لكل  ران،  باإلعداد  م 
 96."تطور ولكل سيناريو

 18/7/2022 ،اإلثنين

وزارة   − تشكيل  سرائيل اإل  الدفاعأعلنت  عن  القدس،  في  االحتالل  وبلدية  استيطانية،  وجمعيات  ي، 
لصحيفة معاريف العبرية،   ا  ووفق  ميلشيات مسلحة من المستوطنين المتطرفين للقيام بـ"مهام أمنية".

التدخل عند وقوع أي عمليات )فدائية( في المستوطنات أو في القدس فإن إحدى مهام الميلشيات "
 97)المحتلة( ومحيطها". 

اإل − االحتالل  قوات  أن  األسرى  لدراسات  فلسطين  مركز  األخيرة  سرائيلأعلن  الشهور  في  تقوم  ي 
لسطينيات بشكل خاص، وجاء في تقرير للمركز أن  بالتركيز على تنفيذ اعتقاالت بحق النساء الف

امرأة فلسطينية من الضفة الغربية، بما فيها القدس، خالل    76ي اعتقلت  سرائيلالحتالل اإلقوات ا
المركز  ، هذا عدا عن مئات االستدعاءات، واألحكام التعسفية. وأكد 2022 سنةالنصف األول من 
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الت واالستدعاءات، ولم يستثِن القاصرات منهن، أو  أن االحتالل استهدف الفلسطينيات باالعتقا 
المريضات كب أو  الجريحات   ، ار السن،  الفترة    ،أو  أنه يركز اعتقاالته في هذه  أو األمهات، وبدا 

 98على النساء المقدسيات.

اإل − اليساري  العمل  حزب  مجدد سرائيل أعاد  له  زعيمة  ميخائيلي  ميراف  انتخاب  إجراء    ا  ي  بعد 
التمهي للحزب االنتخابات  في    ا  استعداد   ،دية  الكنيست   .2022نوفمبر    /ثانيل اتشرين  النتخابات 

التصويت   عملية  في  إلى    36وشارك  وصلت  نجاح  نسبة  وحققت  العمل،  حزب  في  ناشط  ألف 
 99.% بحسب موقع واي نت العبري 80

  زة ألر للضفة الغربية وقطاع غ   آيد(   س أ   األمريكية للتنمية الدولية )يو مديرة بعثة الوكالة  قالت   −
اجروبس الصحافة  ممثلي  من  عدد  مع  لقاء  خالل  يتم    ،لفلسطينية،  السالم  بناء  دعم  وفق    إن 

  س أ   )يو وتعزيز الظروف المواتية للسالم، مشيرة  إلى أن عمل    ،مبادرة الشراكة في الشرق األوسط
مليون دوالر    150مليون دوالر، وخصص مبلغ  مئة  ض عن صرف  تمخ    2021  سنةخالل    ، آيد( 
من  لألش المقبلة  لو ،  2022  سنةهر  دوالر.م  270مبلغ    2023  سنةرصد  هذه    ليون  أن  وكشفت 

 100تقدر بنحو نصف مليار دوالر. ،المساعدات تأتي ضمن مشاريع أكبر وأوسع للواليات المتحدة

مذكرة تفاهم حول الملكية الفكرية، وذلك على هامش سلسلة   جنيف  " فيإسرائيل"ع المغرب ووق   −
العال  63الـ  االجتماعات   المنظمة  في  األعضاء  للدول  العامة  الفكرية.للجمعيات  للملكية    مية 

توفير آليات كفيلة بتعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الصناعية،   إلى  مذكرة التفاهم   هدفوت
البلدين. كال  من  المبتكرين  بين  المقاوالتية  العالقات  وتمتين  االبتكار  تحفيز  تتوخى  و   وبالتالي 

لمدة    المذكرة، أعوامالمبرمة  للفترة  ،خمسة  ضمنيا   للتجديد  المعارف    قابلة  تبادل  تطوير  نفسها، 
، وتقديم المساعدة ، المغربي واإلسرائيليومشاطرة المعلومات بين مكتبي الملكية الفكرية الوطنيين

 101للمقاوالت الصغرى والمتوسطة في مجال حماية الملكية الصناعية. 
خارجيتهم  أمريك  كونجرس عضو    22طالب   − وزير  بلينكن  ي  التصنيف  أنتوني    ي سرائيلاإلبرفض 

بـ"اإلرهابية".  بارزة  فلسطينية  حقوقية  مؤسسات  الرسالة  لـست  في  عضو    ،وجاء  أرسلتها  التي 
بريسلي  كونجرسال الحقوقية  أ  ،آخر  ا  عضو   21برفقة    ،Ayanna Pressley  أيانا  المؤسسات  ن 

الفلسطينية الست   المدني  المجتمع  التصنيفات اإلومنظمات  تعمل بشكل  سرائيلالتي استهدفتها  ية 
ونشطاء المجتمع   ،والمعتقلين  ،وأسر الفالحين  ،واألطفال  ،مع النساء والفتيات الفلسطينيات مباشر  

 102المدني، وتقدم خدمات مباشرة ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان وفضحها. 
األوروبي − االتحاد  في  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  السياسي    ،27  الـ،  قرر  االجتماع  استئناف 

من تجميده،   عشرة أعوامالتحاد، والمعروف باسم "مجلس الشراكة"، بعد  وا  "إسرائيل"السنوي  بين  
وذكر التقرير أن وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد .  العبري بحسب ما ذكر موقع واال  

الشهري. اجتماعهم  لحضور  بروكسل،  في  اجتمعوا  قد  للسياسة  قال  و   األوروبي  األعلى  الممثل 
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األوروب االتحاد  في  بوريلالخارجية  جوزيب  موقف   ،Josep Borrell  ي  إن  صحفي،  مؤتمر  في 
 103الدولتين لم يتغير. اإلسرائيلي، ودعم حل   -االتحاد األوروبي بشأن الصراع الفلسطيني  

 19/7/2022 ،الثالثاء

  طعنه مستوطنا    بعد يليون النار عليه  شاب فلسطيني بجروح بعد أن أطلق حراس أمن إسرائ   أصيب  −
حافلة   مست داخل  المحتلة. مر ع في  بالقدس  راموت  المستوطن    ة  حالة  بأن  إسرائيلية  مصادر  وأفادت 

عملية هو إسماعيل نمر من  ال إعالمية عبرية عن مصادر أمنية، قولها إن منفذ    نقلت مواقع و   خطيرة. 
نه من السفر عبر مطار بن  ( BMC  رام هللا، ويحمل تصريح رجال أعمال )بي أم سي  وريون،  ج ، يمك 

" والدخول عبر مخت  إلى  المعابر  العبرية إن    ". إسرائيل لف  لقناة ريشت كان  العسكري  المراسل  وقال 
ل، ونحن لم نعتد على هوية مثل هذا المنفذ في السنوات األخيرة..  ك "المنفذ لديه مشروع بماليين الشوا 

 104ي". سرائيل ألسئلة والتحديات في وجه األمن اإل إنه شيء غير مسبوق، ويثير الكثير من ا 
رئيس − مع    ةالفلسطيني  السلطة  أكد  صحفي  مؤتمر  في  عباس،  في    الرئيسمحمود  الروماني، 

إجراء  وسنواصل  لالستمرار،  قابل  غير  الحالي  الوضع  أن  بوخارست،  الرومانية  العاصمة 
األوضاع قبل فوات األوان،   مبادرات لمنع تدهور  إليجاد االتصاالت من أجل حشد الدعم الدولي  

 وأضاف   ستند للشرعية الدولية سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة.الدولتين الم  ألن انهيار حل  
مبنية  قائال   مبادرات  أو  استعداد لالنخراط في أي جهود سالم  فإننا على  ذلك،  بالرغم من كل   :

واألم السالم  إحالل  إلى  يؤدي  وبما  الدولية،  الشرعية  أساس  في على  للجميع  واالستقرار  ن 
 105."القدس الشرقية"ي وتجسيد دولة فلسطين، بعاصمتها ائيل سر المنطقة، وإنهاء االحتالل اإل 

وجمهورية رومانيا اتفاقيتي تعاون في مجالي التعليم العالي واألمن، على   ية فلسطين ال   السلطة وقعت   −
  ،Nicolae Ciucă  الي تشيوكا محمود عباس مع رئيس الوزراء الروماني نيكو الرئيس  هامش اجتماع  

ومنع    ،وحكومة رومانيا في مجال التعاون األمني  يةفلسطينالحكومة  التوقيع اتفاقية بين    تم    ذلكك
 106. تهاومكافح الجريمة المنظمة واإلرهاب والجرائم األخرى 

  ا  ي إلغاء انتخابات رئاسة الحزب التي كان مقرر سرائيلقررت لجنة االنتخابات في حزب الليكود اإل −
في    قبلإجراؤها   للكنيست  العامة  الثاالنتخابات  اللجنة   .2022نوفمبر    /انيتشرين  قرار  وجاء 

 107بسبب غياب أي منافس لبنيامين نتنياهو، وعدم تقديم أي عضو ترشيحه لمنافسته. 
مصادقة   − عن  النقاب  العربية،  الدراسات  جمعية  في  الخرائط  دائرة  مدير  التفكجي،  خليل  كشف 

، وإيداع  (2لف م أ   471)  ا  دونم  471وحدة استيطانية على مساحة    440,1على    سلطات االحتالل
 108بالضفة الغربية.  (2ألف م  259)ا  دونم 259وحدات استيطانية على مساحة  210

  ، زيارة رسمية للمغرب تدوم ثالثة أيام   الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي في  ركان  هيئة األ رئيس  بدأ   −
ف زيارة  ، وتهد 12/2020/ 10عادة العالقات بين الرباط وتل أبيب في  هي األولى من نوعها له منذ إ 
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العسكري اإل  البلدين. سرائيلالمسؤول  بين  العسكري واألمني  التعاون  لتعزيز  وصرح رئيس أركان    ي 
اإل  إلى  سرائيل الجيش  تهدف  المغرب  إلى  زيارته  أن  الرباط،  إلى  مغادرته  قبيل  وتبادل "ي  التعلم 

 109ل أخرى. ودو   " إسرائيل " هود المبذولة لتوسيع التعاون العسكري بين  ، كجزء من الج " المعرفة 
ل مراسل قناة عبرية خالل هذا األسبوع في أرجاء مدينة مكة المكرمة، في سابقة هي األولى  تجو   −

مكة. إلى  المسلمين  غير  دخول  يحظر  حيث  نوعها،  القناة    من  أن  العبرية  العامة    13وذكرت 
حيث  تمكن من الدخول إلى مكة والتجول فيها لفترة من الوقت    Gil Tamary  مراسلها غيل تماري 

المكي. الحرم  القريب جدا  من  الساعة  إلى برج  الحجاج   وصل  المراسل مع عدد من  التقى  كما 
، باإلضافة لتسلقه جبل عرفات  ةالجاري  سنةوذلك في نهاية موسم الحج لل  ،خالل تواجدهم في مكة

 110وتجوله في المشاعر المقدسة.
قال فيه إن    ،Chris McGill  كغريلكريس ما  نيويوركلمراسلها في    الغارديان تقريرا    صحيفةت  نشر  −

ل المؤيدين  ال  "إسرائيلـ"المتشددين  الحزب  في  الترشيح  أشكال  لتغيير  الماليين  ي، ديموقراطأنفقوا 
مليارديرات جمهوريين. تدفقا    بأموال من  إن  الصحيفة  منظما  وقالت  السياسي من  اإلنفاق  ت  في 

،  اإلسرائيلية )أيباك(  -ن العامة األمريكية  الشؤو وبقيادة لجنة    "إسرائيلـ"ل  داعمون مولها متشددون  
 111ي في األشهر األخيرة.ديموقراطقامت بإعادة تشكيل الترشيحات األولية للحزب ال

 20/7/2022 ،األربعاء

ئيس الفرنسي  خالل مؤتمر صحفي مشترك مع الر ،  محمود عباس  يةفلسطين ال  السلطةرئيس  قال   −
الرئيس ماكرون في إطالق المبادرات والتحركات   ل على دور "نعو  :  ، في باريسإيمانويل ماكرون 

والعربية   األوروبية  الجهات  مع  بالتعاون  لألمام،  منطقتنا  في  السالم  جهود  لدفع  الضرورية 
لشرعية  االستعداد للعمل مع فرنسا من أجل تحقيق السالم على أساس ا  عباس  وأبدى  المعنية".

، من  دعا ماكرون و   .1967ي ألرضنا على حدود  لسرائيالدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء االحتالل اإل
  ه قال ماكرون إنو   .إلى استئناف "الحوار السياسي المباشر" بين اإلسرائيليين والفلسطينيين  جهته،

وأكد    م"."طريق صعب، مليء بالعثرات، لكن ليس لدينا بديل عن إحياء جهودنا من أجل السال
 112لحظة"، مطالبا  "بإنهاء التدابير األحادية".ماكرون أن "حلقة دامية جديدة قد تندلع في أي 

على    "المبعدين"أو    "العمالء"هنري خوري في اجتماعاته إطالق صفة    اللبناني  يرفض وزير العدل −
وا إلى فلسطين المحتلة بعد تحرير  "جيش لبنان الجنوبي"عناصر     بنان في سنة جنوب ل  الذين فر 

وا بهانازحون بسبب الظروف  " ، ويصر  على أنهم  2000 ، مشددا  على ضرورة إعادتهم  "التي مر 
 113إلى لبنان وتسوية ملفاتهم من خالل إقرار قانون العفو الذي يشملهم.

وجهاز أمن المقاومة عددا  جديدا  من المشتبه في تواصلهم   ،الرسمية   اللبنانية   أوقفت األجهزة األمنية  −
  قة، أظهرت التحقيقات أن بعض هؤالء تم  ية. وكما في المرات الساب سرائيل ع أجهزة االستخبارات اإل م 
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يعملون على أساس أنهم يقومون بخدمات لشركات   ،وهم أكثرية   ، تجنيدهم بالفعل، بينما كان آخرون 
 114ية.سرائيل أجنبية، من دون أي علم بأن هذه الشركات ليست إال غطاء لالستخبارات اإل 

"نحال ا − حركة  للمNachala  دعت  من  اآلالف  أن  االستيطانية  في  "  لدعواتها  استجابوا  ستوطنين 
 115في الضفة الغربية المحتلة. فلسطينيةبؤر استيطانية على أراضي  ست  األيام األخيرة، وأقاموا 

لجيش  ا في ركان هيئة األ خالل زيارة رئيس  ، " إسرائيل " المغرب وق ع اتفاقا  مع أن  صحيفة هآرتس ذكرت  −
مجموعة من الطائرات المسي رة المعروفة باسم  يحصل بموجبه على    ، اإلسرائيلي أفيف كوخافي للرباط 

حو  ن الطائرات يصل مداها إلى ألف كم، وتحمل    هذه أن    الصحيفة وأوضحت    . " Kamikaze  كاميكازي " 
 116كغ من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى سبع ساعات.   20

  بإنهاء في الواليات المتحدة    Episcopal Church  يةمريكمر العام للكنيسة األسقفية األطالب المؤت −
. وتبنى المؤتمر الذي أنهى هووقف  لألراضي الفلسطينية، وإدانة تهويد القدس  يسرائيلاالحتالل اإل

التي  ية، عدة قرارات منها: رفض القوانين  مريك أعماله في مدينة بولتيمور في الواليات المتحدة األ
حكومة   مقاطعي  ال"إسرائيل"تعاقب  المساعدات  وربط  ل،  لحقوق    "إسرائيلـ"عسكرية  باحترامها 

عبر عن القلق  وفي إجراء منفصل، وافق مجلس أساقفة الكنيسة على قرار يُ   اإلنسان الفلسطيني.
المقدسة واألراضي  القدس  في  المسيحي  للوجود  المتصاعد  التهديد  الجماعات    ،من  قبل  من 

 117ي في القدس. ية المتطرفة التي تسعى جاهدة لتقويض المجتمع المسيحئيلسرااإل
مع   − حرة  تجارة  محادثات  بريطانيا  الخدمات   "، إسرائيل " بدأت  قطاع  في  العالقات  تعزيز  بهدف 

بعد مغادرة االتحاد األوروبي.   ، والتكنولوجيا  بريطانيا إن    مع سعيها التفاقات تجارية جديدة  وقالت 
ا  التجاري  يتض االتفاق  قديم ال  أوروبي  اتفاق  إلى  يستند  البلدين  بين  بشأن لحالي  بنودا  محددة  من 

نحو  مليارات جنيه إسترليني )  5الخدمات، مضيفة أن حجم العالقات التجارية في الوقت الراهن يبلغ 
دوالر( سنويا .   6 بما    مليارات  البريطانية  الخدمات  يعزز صادرات  قد  االتفاق  أن  بريطانيا  وذكرت 

 118آالف شركة.  6يفيد أكثر من  و   ، مليار دوالر(   93.5نحو  )   مليون جنيه إسترليني   78إلى  يصل  
إن تل أبيب وأبو ظبي اتفقتا على التعاون بمشاريع في القارة اإلفريقية،    قالت وسائل إعالم عبرية −

الطرفين. خارجية  لوزارتي  مشترك  عمل  أعقاب  في  صحيفة    وذلك  اليوم"وأوضحت    " إسرائيل 
دول إفريقية،    سيتركز في ست  ات  مشروع التعاون بين "إسرائيل" واإلمار ، أن  لها  في تقرير العبرية،  

 119والسنغال. (ساحل العاج) كوت ديفوارهي كل من أوغندا، وكينيا، ونيجيريا، وغانا، و 

 21/7/2022 ،الخميس

نول − القدس جورج  األمريكية في  بالسفارة  الفلسطينية  الشؤون  وحدة  ،  George Noll  كشف رئيس 
عباس محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  لقاء  تفاصيل  بايدن.  عن  جو  األمريكي  وقال    بالرئيس 

للرئيس جو   "الرئيس محمود عباس قدم  لقائه صحفيين فلسطينيين، في رام هللا؛ إن  نول، خالل 
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 على هذه المطالب بأن "هذه  أن بايدن رد    قائمة طويلة من المطالب"، موضحا    ،في لقائهما  ،بايدن
 120ها". أشياء تحتاج إلى السيد المسيح، صانع المعجزات كي يحقق

والمواصالت  − النقل  وزارة  رامون    الفلسطينية   أكدت  مطار  عبر  الفلسطيني  الشعب  أبناء  سفر  فكرة  أن 
خالل مقابلة على التلفزيون    ، وزارة ال وقال موسى رحال، المتحدث باسم    ي مرفوضة بشكل تام. سرائيل اإل 

زارة ليس لديها تفاصيل  اتخذتها سلطات االحتالل بشكل أحادي، مشددا  على أن الو الرسمي: إن الخطوة  
على أن األجدر بسلطات االحتالل تسليم مطار القدس الدولي    رحال  وشدد  أو معلومات عن الموضوع. 

 121وكذلك بناء مطار في المحافظات الشمالية.   ، وإعادة تشغيله، والسماح بإعادة تشغيل مطار غزة 

ا  ائبا  ن  41أعلن   − لكل  المطلق  رفضهم  عن  المحتلة  الغربية  الضفة  التي  في  الدستورية  لتعديالت 
القرار  خصوصا   و محمود عباس بموجب قرارات بقانون عامة،    الفلسطينية  أصدرها رئيس السلطة 

جاء ذلك في بيان أصدره نواب المجلس التشريعي، في    بقانون المتعلق بالقوانين الثالثة األخيرة.
حراك   العمل  ضوء  بتعليق  المسبوق  غير  الفلسطينيين  المحامين  المحاكم  نقابة  جميع  أمام 

  122والخطوات االحتجاجية كافة التي تقوم بها النقابة على القرارات بقانون الصادرة عن عباس. 

موقع   − بوست قال  ال إن    جيروزاليم  بني    دفاع وزير  معه    جانتس اإلسرائيلي  أجراها  مقابلة  خالل  قال، 
أت  مجلة  األ محرر  إن  مريك النتيك  أبراهام " ية،  م   " اتفاق  العالقات  أيضا  " ع  وسعت  المنطقة  في    دول 

 ( نحن  نسميه  ما  وبناء  األمن  إقليمي" إسرائيل مجاالت  هيكل  إن    ، (  القول  "يمكنني    إسرائيل مضيفا  
 123ية". مريك غالبيتها تحت غطاء القيادة المركزية األ   ، شاركت بعدة مناورات عسكرية، مع دول المنطقة 

إلمكان سحب المواطنة من مدانين بالمس  ية في قرار أصدرته، أنه با سرائيل المحكمة العليا اإل  أت ر  −
وجاء في قرار المحكمة أنه ال يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص    بأمن الدولة.

لدولة   الوالء  "بخرق  تجسس  إسرائيلأدين  أو  خيانة  يشكل  عمل  إرهابي،  عمل  ارتكاب  مثل   ،
 124عادية".راء مواطنة تمنح حق التواجد الدائم في دولة أو منطقة مخطير، أو ش 

  في الضفة الغربية ات القائمة حاليا   مستعمر أن ال   القدس )أريج(   -األبحاث التطبيقية  معهد  ل كشف تقرير   −
من إجمالي مساحة الضفة(، ويقطنها قرابة المليون مستوطن    %6.3)  2كم   201تحتل ما مساحته  

لدعم وجودهم في    على امتيازات جمة وتسهيالت كثيرة،  يحصلون ن  يالمستوطن ن  مبينا  أ  ي.إسرائيل
اإلمستعمر ال اإل  ية.سرائيلات  السلطات  نشر  التقرير  استيطانية  سرائيل ورصد  مخططات  ثالثة  ية 

وجبها االستيالء  مب  ات جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم  مستعمر جديدة تستهدف  
 125من األراضي الفلسطينية. ( 2لف م أ   6733.) ا  دونم 6733.على مساحة 

  " إسرائيل"عن أن    وحدة الشؤون الفلسطينية بالسفارة األمريكية في القدس جورج نول رئيس  كشف   −
كية بإعادة افتتاح القنصلية العامة في القدس، ولكنه شدد على أن  يلم تأذن للواليات المتحدة األمر 

كي للشؤون الفلسطينية، أقرب ما يإنشاء المكتب األمر أن    نولذكر  و   واشنطن لم تتخلَّ عن طلبها.
مباشرة الى واشنطن كما    همتقارير مبينا  أنهم يرفعون  ي،  إسرائيلعليه بدون إذن    واحصلي  أنيمكن  
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العامة،   القنصلية  تفعل  إلى  كانت  تفهمه  القنصليةمبديا   إشارة  المكتب أن    من  رغمبال،  رمزية 
 126وم بذات العمل الذي تقوم به القنصلية. كي للشؤون الفلسطينية يقياألمر 

في   − محكمة  الوكالة  قالت  من  الروسي  الفرع  تصفية  طلبت  الروسية  العدل  وزارة  إن  موسكو 
الجزئية في موسكو، إن الوزارة    Basmanny  وقال الموقع اإللكتروني لمحكمة باسماني  اليهودية.

 127. 28/7/2202 فيوإن نظرها سيبدأ  ،15/7/2022 فيأقامت الدعوى 
ق بنائه مقطعا  جديدا  من جدار الفصل في سيا  كم  5كشف جيش االحتالل عن حفره خندقا  بطول   −

أن "إنشاء العائق    ،في بيان صدر عنه  ،وزعم جيش االحتالل   العنصري جنوب محافظة الخليل.
رة  الهندسي األمني )يشكل( بعدا  مهما  في الحملة الهادفة لمنع وإحباط اإلرهاب في يهودا والسام

المحتلة(". الغربية  أنهت ح  )الضفة  وسيطرت    ،على شكل خندق  كم  5فر  وكشف عن أن قواته 
 128بالتنسيق مع سلطة الطبيعة والمتنزهات وسلطة اآلثار. ،ونصف كم 7على خط طول 

في إطار   14/7/2022التركية الخاصة أن ثالثة إيرانيين أوقفوا في    NTVن تي في  أأوردت قناة   −
 129يين في تركيا. إسرائيل  ملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد  الشق  الثاني من ع

 22/7/2022 ،الجمعة

نائب رئيس الوزراء  ، بأن  له  قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، في بيان −
األسبق   في  الفلسطيني  قبل مجهولين  من  عليه  النار  إطالق  بعد  أصيب  الشاعر،  الدين  ناصر 

المس   نابلس. باوأضاف  الفلسطينية  األمنية  واألجهزة  الشرطة  أن  األمني،  إجراءات  ؤول  شرت 
الفاعلين. عن  والتحري  حادثة    البحث  أن  تؤكد  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  أن  دويكات  وأضاف 

 130االعتداء على ناصر الدين الشاعر عمل مدان ومرفوض.

ناصر الدين  الوزراء األسبق  نائب رئيس  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  هاتف   −
لمحاولة   تعرض  الذي  آثمة، معبر الشاعر،  إلى جانبه.   ا  اغتيال  والوقوف  معه  التضامن  كامل    عن 

الوطنية، وال تخدم  " هذه  هنية  ودان   أخالقنا  تشكل محطة خطيرة خارجة عن  التي  الغادرة  الجريمة 
الفلسطي  الحالة الوطنية  يستهدفون  الذين  الفلسطينية  هنية  ودعا    . " نية سوى االحتالل وأعوانه  السلطة 

 131. إلى سرعة الكشف عن المتورطين في هذه القضية ومحاكمتهم   ا  شخصي   الرئيس محمود عباس و 

لتصنيع طائرات مسيرة    ا  استهدف موقع  ا  إسرائيلي   ا  هجومأن  السوري لحقوق اإلنسان  المرصد    أفاد  −
غير سورية، واثنين من العاملين مع    ثالثة قتلى من جنسيات أوقع    زينب،  السيدةإيرانية في محيط  

الثة عناصر سوريين قتلوا باستهداف مواقع عسكرية وبطاريات دفاع جوي في ث  . كما أنحزب هللا
 132محيط مطار المزة العسكري. 

الفصل  فرنسيا   يساريا     نائبا    40حو  ن وق ع   − "نظام  يدين  قرار  مشروع  الشيوعيين،  من  معظمهم 
اإل  سي"  المؤس  ضد  سرائيل العنصري  عد ة  ي  جمعيات  إدانة  أثار  الذي  األمر  أدرجت    الفلسطينيين، 
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بأن ها "أقامت نظاما  مؤسسيا  للقمع والسيطرة    " إسرائيل"ويتهم النص    السامية".   معاداة الخطوة ضمن " 
وكتب النواب في مشروع قرارهم "منذ إنشائها في العام    الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة". 

 133حفاظ عليها". سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية وال  ئيلإسرا ، تنتهج 1948
 23/7/2022 ،السبت

اإل − للموساد  تجسس  عمالء  شبكة  اعتقال  إيران  في  االستخبارات  وزارة  خططوا  سرائيلأعلنت  ي 
إن عناصر الشبكة    ،اله  في بيان  ،وقالت الوزارة  لعمليات إرهابية في مناطق حساسة داخل البالد.

 134ن إقليم كردستان العراق.لوا مع ضباط في الموساد عبر دولة جارة، ودخلوا إيران م تواص
 نيوز   24موقع قناة آي  أكد الحاخام األكبر للمجلس اليهودي اإلماراتي إيلي العبادي، في تصريح له ل  −

الماضيين.  اإلسرائيلي   العامين  خالل  ملحوظ  بشكل  نمت  قد  اإلمارات  في  اليهودية  الجالية  أن 
أيضوقا لها  كان  التطبيع  "صفقة  إن  العبادي  إيجاب  ا  ل  في تأثير  اليهودية  الجالية  حياة  على  ي 

أقل من  اإلمارات"، مضيفا   هناك  "عندما وصلت ربما كان  واآلن    200،  يعيشون هنا...  يهودي 
 135إن لم يكن أكثر من اليهود الذين يعيشون في اإلمارات". 600 لدينا

سة  آل خليفة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها كرئي   أقال ملك البحرين حمد بن عيسى  −
تجنب  أنها  على  الملك،  قبل  من  رت،  فس  حادثة  بعد  الثقافة(  )وزيرة  واآلثار  للثقافة  البحرين  لهيئة 

 136ي إيتان نائيه، خالل مراسم دفن والد السفير األمريكي في المنامة. سرائيل لمصافحة السفير اإل 
 24/7/2022 ،األحد

ي اشتباكات مسلحة اندلعت ، فا  مواطن  19د مقاومان من كتائب شهداء األقصى، وأصيب  استشه −
 137مع قوات االحتالل الصهيوني، في نابلس. 

اإلحذ   − الوزراء  رئيس  البيد ي  سرائيل ر  إل  يائير  للهجرة  اليهودية  "الوكالة  حظر  أن  في  سرائيلمن   "
العالقات   خطيرا    روسيا سيمثل حدثا   التأثير على  البلدين.  من شأنه  توجهيات    البيد وأعطى    بين 

قانوني فريق  محادثات   ليكون مستعدا    إلعداد  إجراء  على  روسيا  موافقة  موسكو فور  إلى  للسفر 
الشأن. هذه   البيد وأوضح    بهذا  حول  الحوار  في  تقدم  إلحراز  بوسعه"  ما  "كل  سيبذل  الوفد  أن 

 138".سرائيل أن "العالقات مع روسيا مهمة إل  المسألة، مضيفا  
بريك قال   − يتسحاق  اإلسرائيلي  االحتياط  جيش  في  صحيفة    ، Yitzhak Brick  اللواء  مع  لقاء  في 

القادمة هدفا  استراتيجيا   " إن  ،  معاريف  الجبهات  الحرب المتعددة  الجو هذه ستشكل في  قواعد سالح 
وكذلك   الكيلوغرامات،  مئات  بزنة  حربية  رؤوسا   تحمل  دقيقة  صواريخ  لقصف  وستتعرض  للعدو. 

سالح  " إن    بريك   . وقال " الكيلومترات   ئرات مسيرة تطلق يوميا  على هذه القواعد من مسافة مئات لطا 
إن الجيش غير جاهز للحرب، ليس  و   ، " الجو لم يستعد لهجمات كهذه، وبالتالي فإنه ال يملك ردا  عليها 

 139هات. فقط بريا ، بل أيضا  على مستوى سالح الجو؛ خصوصا  إذا كانت تلك حربا  متعددة الجب 
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وقال  ي ونظيره اإليطالي.سرائيلالح الجو اإلي انطالق تدريب مشترك بين سسرائيل أعلن الجيش اإل −
، تشارك Lightning Shield  إن هذا التدريب، الذي يطلق عليه درع البرق   ،في تغريدة له  ،الجيش

صحيفة  ، بحسب  35ف  أدير وطائرات إيطالية من طراز  أ  35ف  أية من طراز  إسرائيل فيه طائرات  
 140ني. ية على موقعها اإللكترو سرائيلجيروزاليم بوست اإل

اإل  − الحكومة  من سرائيلصادقت  األردن،  نهر  لترميم  كبير  مشروع  على  العادية  جلستها  في  ية 
والنضوب. الجفاف  من  وإنقاذه  الميت،  البحر  حتى  طبريا  بحيرة  عن  يتفرع  الذي   المقطع 

لي الحكومة جاء  أقرته  الذي  الجديد  تتم زيادة والمشروع  وبموجبه  بشكل مؤقت،  ولو  الوضع  نقذ 
على األقل، وتحويل   3مليون م  40ياه المتدفقة إلى النهر من بحيرة طبريا، لتصل إلى  كميات الم

مباشرة،   3مماليين    10نحو   النهر  إلى  بيسان  منطقة  في  الشمالية  والجداول  الينابيع  مياه  من 
تسبب في تلوثه، ونقل مياه بحر محالة إلى تالتي  ووقف تدفق مياه المجاري العادمة إلى النهر  

علمي. النهر،   بشكل  مسارها  وتنظيم  حصرها  يضمن  بما  النهر،  ضفاف  وحسب   وتصليح 
 2025.141الخطة، يجب االنتهاء من تنفيذ هذه الخطوات حتى نهاية سنة  

لـ  − التابع  القضائي  القسم  والدولة " أبرق  للدين  األمن  ي برسالة  سرائيل اإل   " المركز اإلصالحي  إلى وزير 
الوقوف    ا  ، مطالب Yaakov Shabtai  للشرطة، يعقوب شفتاي والمفتش العام  عومير بار ليف،  الداخلي  

من قبل    ، في القدس   ( ا  وراهب   ا  قس   140  قرابة الـ )   والتحقيق بحادث االعتداء على عدد من القساوسة 
 142ية. سرائيل من اإل شباب يهود متزمتين )حريديم(، على مرأى ومسمع عدد من أفراد قوات األ 

شرق   ،ة ميشور أدوميممستعمر وع استيطاني ضخم في  ية النقاب عن مشر إسرائيل كشفت مصادر   −
بناء مجمع ضخم    وقال موقع واي نت العبري: "سيتم    القدس، وعلى الطريق بين المدينة وأريحا.

، وسيضم  [2كلم  0.42]  فدان  100"سيغطي المشروع مساحة  و،  "على مدى السنوات الثالث المقبلة
منزلقا  مائيا ، وستة مسابح، ومجمع    21خلية مع  غرفة فندقية، وحديقة مائية داألف  ما يقرب من  

لـ  2م آالف    8أزياء مساحته   يتسع  أكبر حديقة  آالف    4، ومدرجا   مقعد، ومجمع مطاعم، وثاني 
 143ألعاب في العالم )بعد اليابان(".

 25/7/2022 ،اإلثنين

، للمطالبة  ينيين وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في رام هللا نظم مئات المحامين الفلسط  −
نقيب وقال    . ئها وإلغا   محمود عباس تتعلق بالقضاء   السلطة الفلسطينية   بتعديل قوانين أصدرها رئيس 

هذه الوقفة االحتجاجية استمرار لفعاليات نقابة المحامين  " رويترز إن وكالة سهيل عاشور ل المحامين 
 144. " المدنية والشروط الجزائية جموعة من القرارات تتعلق بقانون التنفيذ في المحاكمات  الرافضة لم 

ال − خالل  الغربية  الضفة  مقاوما    36ساعة    48ـ  شهدت  نار  ؛عمال   إطالق  بين    ،وطعن  ،تنوعت 
 145وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة، ومواجهات وتصدي للمستوطنين. 
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اإلسرائيلي  قال   − الجيش  جانتسوزير  حالي   إنه  بني  التوصل  الصعب  مع    ا  من  تسوية  إلى 
في مقابلة مع قناة الكنيست    ،جانتس وأضاف    الدفع باتجاه ذلك.  نه يأمل في أن يتم  إ الفلسطينيين، و 

يتم  سرائيل اإل  أن  آمل  لتسوية    إيجاد   ي،  نصل  أن  لنا  يتيح  بما  إيجابية  أكثر  ويكون  جديد  واقع 
الفلسطينيين.  مع  مقابلة  مستقبلية  قن   ، وفي  قال  مع  العبرية،  كان  ريشت    "إسرائيل " إن    جانتس اة 

 146إحراز أي تقدم في هذا الصدد.   وال الوقت مع قضية األسرى والمفقودين، ولم يتم  تتعامل ط

الداخلي   − ليفي،  اإلسرائيلي  قرر وزير األمن  الكنيست ميكي  باالتفاق مع رئيس  بار ليف،  عومر 
طينيين في السجون، وذلك بعد فترة حظر دامت إعادة السماح للنواب العرب بزيارة األسرى الفلس 

ابتداء من مطلع شهر   .أعوام  ةألكثر من ست القرار سينفذ  بار ليف إن  الوزير  وقال مقرب من 
 147، وإنه جاء في ضوء مراجعة األمر مع أجهزة األمن ألغراض إنسانية. 2022أغسطس  /آب 

النقاب  سرائيل اإل حقوقية  ال (  Bimkom  مخططون من أجل حقوق التخطيط )بمكوم   كشفت مؤسسة  − ية 
في تقرير   ، وأشارت  القدس بأسماء مواطنين يهود. شرقي ية عقارات في سرائيل عن تسجيل السلطات اإل 

 148في إطار "قانون تسوية األراضي"، ودون علم السكان الفلسطينيين.   إلى أن التسجيل تم    ، مكتوب 

في البحر الفلسطيني    " قول النفط والغاز كل ح " هللا أن    حسن نصر السيد  أك د األمين العام لحزب هللا   −
تقع ضمن   بعد كاريش " معادلة  المحتل  بعد  األربعين " في    ، هللا   نصر . وجزم  " ما  قناة  " حوار  ، على 

ي في البحر أو في  إسرائيل ال يوجد هدف  " بأنه    ، في الذكرى األربعين لتأسيس حزب هللا   " الميادين " 
وإنما حتى    ، المهلة غير مفتوحة " على أن  هللا    نصر د  . وشد  " البر ال تطاوله صواريخ المقاومة الدقيقة 

والغاز من كاريش في  2022سبتمبر    / ول أيل  النفط  استخراج  بدأ  إذا  يأخذ  سبتمبر    / أيلول .  أن  قبل 
كل ما كان  " ، فإن  " سيف القدس " وأشار إلى أنه في معركة    . " لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكل 

ن  ما ع أ لى الفلسطينيين من خالل غرفة العمليات المشتركة.  يتوافر لدينا من معلومات كنا نقدمه إ 
، فقال نصر هللا إن "اإلخوة في حماس وصلوا إلى نتيجة مفادها أنه ال  ة العالقة بين حماس وسوري 

خالل حديثه، إلى اهتمامه،  النظر،  ولفت  ؛ ألنها جزء من محور المقاومة". ة يمكن إدارة الظهر لسوري 
العال  بتسوية  بين حماس وسوري بشكل شخصي،  أين ة قة  إلى  لنا  الواضح  "من  أن  يذهب    ، مضيفا  

 149منفتحة في ما يتعلق بالعالقة مع حماس، والمسار إيجابي".   ة أشار إلى أن "سوري و   ، الصراع" 

اإل  − معاريف  صحيفة  اإلقليمي  سرائيل كشفت  التعاون  ووزير  إماراتية  حكومية  شركة  بين  اتفاق  عن  ية 
إلق سرائيل اإل  فريج،  عيساوي  قاسم. ي  كفر  مدينة  في  القدم  لكرة  جديد  ملعب  الص   امة  حافة  ووفق 
ل بالكامل بناء الملعب الذي يحمل اسم "خليفة" ويتسع لـ سرائيل اإل  آالف مقعد،    8  ية، فإن اإلمارات ستمو 

 150ومن المتوقع الشروع في تنفيذه في األشهر القليلة المقبلة. 
ن "المغرب هو الوسيط األكثر  إية عيساوي فريج  لسرائيقال وزير التعاون اإلقليمي في الحكومة اإل −

بأذني"ب  قبوال   وأسمعها  أمام عيني  أراها  الحقيقة،  إنها  الحقيقة،  إنها  المنطقة.  شعوب  جميع   ،ين 
  ية المغربية ألنه ال يوجد حل  سرائيل"تهدف إلى تعزيز العالقات اإل  على أن زيارته للمغرب   مؤكدا  
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فريج:  آخر". والملك  وقال  التقارب    "المغرب  في  وكبير  مهم  دور  لهما  سيكون  السادس  محمد 
الفلسطينيسرائيلاإل فريج"ي  وتابع  هذه    :قائال    .  لتهيئة  ولكن  اآلن،  جاهزة  ليست  "الظروف 

 151ي والفلسطيني.سرائيلالظروف، يجب بناء الثقة بين الجانبين اإل

 26/7/2022 ،الثالثاء

إن هناك زيادة ملحوظة في استخدام   Givati  عاتي من قوات لواء جف   ي سرائيل قال ضابط في الجيش اإل  −
ورأى الضابط في حديث لموقع واي نت    ن قبل الفلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية. السالح م 

 152العبري أنه ستكون هناك فترة طويلة من النشاطات العسكرية لما وصفه بـ"إحباط اإلرهاب". 

شكري  − سامح  المصري  الخارجية  وزير  حد   ،قال  محاولة  في  إن  العبرية،  معاريف  لصحيفة  يث 
ا  مي  سرائيلاإل  -لرباعية أللمانيا وفرنسا ومصر واألردن لحل الصراع الفلسطيني  تجديد المبادرة ا

  ، من جهته،  عباس كاملرئيس جهاز المخابرات المصرية أشاد  و .  زالت قائمة على جدول األعمال
على صعيد    خصوصا  والمستمر    " إسرائيل" مع  في حديث لمراسل الصحيفة العبرية، بالتعاون الجيد  

 153قليمي والوضع في قطاع غزة. مجال األمن اإل

األمنية − األجهزة  باسم  المتحدث  األمن    الفلسطينية  أعلن  أجهزة  أن  عن  دويكات  طالل  اللواء 
النار  بهم في حادثتي إطالق  المشتبه  توقيف بعض  تمكنت من  نابلس  الفلسطينية في محافظة 

 154وعائلته. ناصر الدين الشاعر، والمواطن محمود حجاب لوزراء األسبق نائب رئيس اعلى 

ال  − النار على طائرات    بني جانتس ي  سرائيل اإل   دفاع قال وزير  أطلقت  روسية  بطاريات  ية،  إسرائيل إن 
ية:  سرائيل اإل   13، في مؤتمر تنظمه القناة  جانتس وقال    . 2022خالل قصف في سورية في أيار/ مايو  

 155. ية سرائيل بالطائرات اإل   ولم تلحق الصواريخ الروسية أضرارا    دة". "هذا حدث لمرة واح 

ي في األشهر األخيرة تدريبات تحاكي هجمات صاروخية على أهداف تقع  سرائيليجري الجيش اإل −
اإل  االقتصادية  "المياه  أمنيين  سرائيل في  مسؤولين  عن  اإللكتروني  واال  موقع  نقل  حسبما  ية"، 

دات أمين  ن األمنيون ذاتهم أن هذه التدريبات تأتي في أعقاب تهديوأضاف المسؤولو   يين.إسرائيل 
حزب على استهداف منصات الغاز الطبيعي  الحسن نصر هللا، حول قدرة  السيد  عام حزب هللا،  

 156. في البحر المتوسط "إسرائيل"التي وضعتها 

اليهودية    العبرية، عن تسجيل قفزة في الهجرة   " إسرائيل اليوم " كشف تقرير منشور في صحيفة   −
لتصبح األعداد بآالف األشخاص بعد أن كانت  " في األشهر األخيرة،  إسرائيل من روسيا إلى " 

وزا  من  بيانات  بطلب  تقدمت  إنها  الصحيفة  وقالت  وأشارت  ر بالمئات.  واالستيعاب،  الهجرة  ة 
ن  م   إسرائيل إلى    ا  يهودي   19,168هاجر ما ال يقل عن    2022البيانات إلى أنه "منذ بداية عام  

بـ  مقارنة  عام    7,824  روسيا،  ت   بأكمله".   2021في  من  ولفت  "أكثر  أن  إلى  الصحيفة  قرير 
شباط/  منذ  شهر،  كل  يصلون  جديد  مهاجر  آالف  "قبل    ثالثة  مستدركة:  الماضي"،  فبراير 

 157من روسيا".   ا  جديد   ا  مهاجر   743تسجيل    الحرب في أوكرانيا، تم  
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اإل  "إسرائيل"أطلقت   − المحاكم  الفلسطينيين  ية  سرائيليد  إلى   "حجج حصر إرث "لمنح  الرجوع  دون 
الحملة الفلسطينيةم  المحاك على  ردا   لليهود،  أراض  )بيع(  تسريب  عمليات  لتسهيل  ، في محاولة 

صحيفة   وقالت  لمنعها.  المكثفة  اليوم"الفلسطينية  قائد   "إسرائيل  أصدره  الذي  بالقرار  العمل  إن 
اإل االحتالل  لجيش  الوسطى  فوكسلسرائيالمنطقة  يهودا  تسهيل  Yehuda Fuchs  ي،  هدفه   ،

 158، وحماية البائع الفلسطيني كذلك. عمليات البيع
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن قضية تصفية نشاط الوكالة اليهودية في روسيا لن تؤثر   −

و  العالقات على   روسيا  قائال    ."إسرائيل"بين  بحذر   وأضاف  الوضع  هذا  مع  التعامل  "يجب  إنه 
ليهودية للتشريعات الروسية، وليست يد. وبالفعل، هناك أسئلة من وجهة نظر امتثال الوكالة اشد 

 159ية".سرائيلهناك حاجة لتسييس هذا الوضع وإسقاط هذا الوضع على كامل العالقات الروسية اإل
رة  أثناء زيا في  الرباط مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، وذلك  في    " إسرائيل"ع المغرب ووق   −

سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين  ي جدعون ساعر إلى المملكة، في  سرائيلوزير العدل اإل
تهدف المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي وزير العدل   بلوماسية.يمنذ تطبيع عالقاتهما الد 

خاص  بشكل  وهبي،  اللطيف  الخدمات  ،عبد  ورقمنة  العدالة  منظومة  لتحديث  التعاون   إلى 
واإلرهاب. المنظمة  الجريمة  مكافحة  في  وكذلك  بين    القضائية،  حوار  إطالق  على  تنص  كما 
 160المحاكم الشرعية المتخصصة في شؤون األسرة في البلدين.

االحتالل   − "مبدئيا  يسرائيلاإل صادق  صور ،  بلدة  أراضي  حساب  على  استيطانية  خطة  على   ،"
تي هار حوماه مستعمر بين    ، القناة السفلية   ةمستعمر القدس المحتلة، لصالح  شرقي  جنوب    ، باهر 

هامات  اآل  وس.وجفعات  السالم  حركة  كشفته  ما  بحسب  الخطة،  ببناء سرائيلاإل   ن وتقضي  ية، 
 161ة "القناة السفلية".مستعمر وحدة استيطانية جديدة في    446,1

،  Lilach Shoval العبرية، ليالخ شوفال "يوملسرائيل اإ"نقلت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة  −
الجدل في مدى جهوزية  "جيش االحتالل، إن  عن ضباط كبار في سالحْي البري والمدرع ات في  

جديد  ليس  للحرب  البر  الثانية  ا  سالح  لبنان  حرب  فمنذ  العمليات 2006،  بعض  وباستثناء   ،
رة المحدودة في غزة، فإن  سالح البر بالكاد ُيشغ ل مع تراُجع مستمر في مكانته، والشكوك في قد 

ال األركان  قيادة  من  تأتي  الحرب  حسم  على  القوات  السياسي  ،عامةهذه  على خلفية    ؛ والمستوى 
 162."ي غير قادر على تحمُّل خسائر كبيرة  في الحرب سرائيل اإلدراك أن المجتمع اإل

 27/7/2022 ،األربعاء

اإل − االحتالل  نشره  ما  أن  حماس  حركة  أسلحسرائيلأكدت  وجود  حول  ومعلومات  صور  من  ة ي 
لها من  تأتي في  الصحة تماما    للمقاومة في مناطق مدنية في قطاع غزة ال أساس  أنها  ، مبينة 

إطار الحرب النفسية المتواصلة لإلضرار بالمقاومة وحاضنتها الشعبية وتأليب الرأي العام عليها. 
ب اإلشاعات واألكاذي"وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، على أن هذه  



 2022 يوليو /تموز ___________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 31                                                    

أكد الناطق باسم حركة حماس  و   ."ي القطاعلن تفلح في النيل من إرادة شعبنا الفلسطيني وأهلنا ف
حازم قاسم، أن الصور والمعلومات التي بثها جيش العدو الصهيوني عن وجود أسلحة في مناطق 

 163مدنية في قطاع غزة هي محض أكاذيب وافتراء.
كيد عن التوقيع على اتفاق لخوض انتخابات الكنيست  شات  يأيل ية  سرائيلالداخلية اإل  ةأعلنت وزير  −

نوفمبر  المقر  الثاني/  إيريتس2022رة في تشرين  ديريخ  قائمة مشتركة مع حزب   Derech  ، في 

Eretz  هندل يوعاز  االتصاالت  أعقاب قرار رئيس   .Yoaz Hendel  برئاسة وزير  ذلك في  يأتي 
ب من الحياة السياسية وعدم خوض االنتخابات ية السابق نفتالي بينيت باالنسحاسرائيلالحكومة اإل

علنت شاكيد أن القائمة المشتركة التي ستخوض من خاللها االنتخابات مع حزب ديريخ  وأ .  المقبلة
 Zionist Spirit ."164 سيطلق عليها تسمية "الروح الصهيونية Derekh Eretzإيريتس 

شخصية   70الفلسطينية تضم نحو أطلقت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية واالجتماعية  −
أعلن  وقد    هيئة انتقالية إلنجاز التغيير وإعادة البناء".   -يقة اإلنقاذ الوطني  سياسية بعنوان "وث   مبادرة 

القدوة   ناصر  فتح  حركة  من  المفصول  القيادي  إطالقها  عشراوي. بمشاركة  عن  أكدت قد  و   حنان 
ل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق المبادرة على أن الطريق إلنجاز التغيير يكون بالعم

كذلك أكدت المبادرة على االلتزام بالطبيعة    د. سي، يتجاوز ما هو موجود وينشئ الجدي للنظام السيا 
حق  ديموقراط ال  وعلى  األساسية،  الفلسطينية  للوثائق  وفقا   الفلسطيني،  السياسي  للنظام  الشعب   ية 

االنتخابات.  إجراء  في  شرعيا     أكدت و   الفلسطيني  ممثال   الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  التمسك  على 
 165.للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده   ا  وحيد و 

في عم ان، إن الفلسطينيين يجب    يائير البيد ي  سرائيلاألردني عبد هللا لرئيس الوزراء اإلالملك  قال   −
ات المتحدة لتعزيز االستقرار  من المشاريع االقتصادية اإلقليمية التي ترعاها الوالي  أن يكونوا جزءا  

أن إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري للتوصل إلى   البيد ل  ملك األردنيال  وأكد   في الشرق األوسط.
واإل العرب  بين  دائم  الفترة    يين.سرائيل سالم  في  الشاملة  التهدئة  الحفاظ على  وشدد على ضرورة 

ال في  القائم  والقانوني  التاريخي  الوضع  واحترام  والمسيحية. المقبلة،  اإلسالمية  ومقدساتها   قدس 
 166يا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها. تناول اللقاء قضا و 
أعلنت طيران اإلمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطالق رحلة يومية ثانية   −

افرين بعد مرور ما يزيد قليال   ، لتعزز بذلك خيارات السفر الُمتاحة للمس30/10/2022اعتبارا  من  
 167ت الناقلة بين المدينتين.رحال العن شهر من تدشين 

األمنية − قواتها  إن  إيران  فريقا     قالت  منتخريبيا ،  اعتقلت  نا   لحساب   مكو  يعملون  أكراد  مسلحين 
للصناعات الدفاعية في مدينة أصفهان، حسبما ذكرت   "حساس"وخططوا لتفجير مركز  "إسرائيل"  

إن المعتقلين ينتمون إلى    ،م رسميةفي بيان نقلته وسائل إعال  ،وقالت الوزارة  إعالم رسمية.وسائل  
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وزودها   ،يسرائيلاإلالموساد الكردية اإليرانية المعارضة التي جندها جهاز  Komalaه جماعة كومل
 168الهجوم. بمواد شديدة االنفجار لشن  

ن نتنياهو يقحم الجيش في شؤون سياسية حزبية  أن بنيامي   بني جانتس   اإلسرائيلي   أعلن وزير الدفاع  −
إن موقف نتنياهو يتسم باالبتعاد    جانتس وقال    ساب المصالح األمنية االستراتيجية. ضيقة على ح 

يدل على أنه ال يفهم التحديات األمنية التي مما  عن المسؤولية وتجاهل احتياجات الدولة األمنية،  
وأعلن   " إسرائيل " تواجه   العصر.  هذا  ألركان    انتس ج   في  جديد  رئيس  تعيين  مسار  سيواصل  أنه 

 169في أقرب وقت، قبل االنتخابات التي ستجري بعد ثالثة شهور.  ي، سرائيل الجيش اإل 
 28/7/2022 ،الخميس

قال مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك رياض منصور إن  اتصاالت تجريها   −
البة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة،  القيادة على أعلى المستويات، بهدف المط

 170الدولتين.  على حل   ا  ك حفاظوذل

فريقي  لالتحاد اإل   " إسرائيل " محمود عباس إلى مواجهة احتمال انضمام    ة الفلسطيني السلطة  دعا رئيس   −
 Cyril  فريقيا سيريل رامافوزا إ إلى رئيس جمهورية جنوب  رسالة  . وأرسل عباس  ه وإحباط   كعضو مراقب 

Ramaphosa    171الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. من أجل مواجهة هذه الخطوة، سلمها له وزير 
على أن مزاعم العدو بوجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين، وما روجه   أكدت كتائب القسام −

، ومحاولٌة بائسٌة للتغطية على   من مواقع وإحداثيات  بهذا الخصوص، هو محض كذب  وتضليل 
اعج هذا  على  الغريب  باألمر  وليس  المقاومة،  أمام  وفشله  المجرم.زه  باسم    وتابع  لعدو  الناطق 

في تصريح صحفي: "العدو ال يحتاج إلى مبرر  الستهداف المدنيين، وتاريخه    ،أبو عبيدة  الكتائب 
ومساجَد   بيوت   من  المدنية  والمنشآت  العائالت،  ضد   أكاذيَب  على  المبنية  بالمجازر  حافٌل 

 172تشفيات  وجامعات  ومدارس".ومس

ف − نائب رئيس حركة حماس  الحيةأكد  للحركة خليل  السياسي  المكتب  أن    ،ي قطاع غزة وعضو 
وليس لديها    ،أن المقاومة هدفها فلسطين  تحالفات الحركة تهدف لخدمة قضيتنا والمقاومة، مبينا  

خارجها. حق" عن  الحية  وأعرب    معركة  يحفظ  وطني  وفاق  ألي  حماس  ودعم  جهوزية  وق شعبنا 
 173."مقاومتنا على طريق التحرير 

شخصية فلسطينية، ما أسمته "نداء من أجل اإلنقاذ"، مطالبة بإجراء االنتخابات العامة   600أطلقت   −
حد   ووضع  فلسطين،  المحتلة.   في  الغربية  بالضفة  األمني  الشعبي وحذ   للفلتان  "التحالف  بيان  ر 

ونقا  شعبية  حراكات  من  المكون  وكتل  للتغيير"،  وطنية  وشخصيات  ضاغطة،  ومجموعات  بية 
أن "استمرار وتعميق االحتقان وانتهاك الحريات وغياب العدالة الذي يجتاح األراضي  من    ، انتخابية 

 174الفلسطينية، ينذر بانفجار أمني سيكون له نتائج كارثية تهدد المصير والوجود الفلسطيني برمته". 
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ملعب  اإلمارات لم تتعهد ببناء  "، عبر حسابها على تويتر، إن  "إسرائيل"قالت السفارة اإلماراتية في   −
، مؤكدة التزامها بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع  "إسرائيلفي كفر قاسم أو في أي ناد  آخر في 

 175". إسرائيل"في 

"أجزاء كبيرة من الضفة    "إسرائيل"فريقيا عن مخاوفها من استمرار احتالل  إأعربت حكومة جنوب   −
تطوير    الغربية"، أن  هناك  مستعمر مؤكدة  جديدة  مثال    ئهاوبنا ات  القانون  هو  النتهاكات  "صارخ 
جنوب  وأضافت    الدولي". في  والتعاون  الدولية  العالقات  باندورإوزيرة  ناليدي   Naledi  فريقيا 

Pandor  في الفلسطينية  البعثات  لرؤساء  الثاني  االجتماع  في  العاصمة  إ،  في  عقد  والذي  فريقيا 
تصنيف  أ بريتوريا،   يجب  أنه  تعتقد  بالدها  حكومة  ف  "إسرائيل"ن  أن دولة  مؤكدة  عنصري،  صل 

 176مع المجتمع الدولي".  ومتقاربا   ،ومتسقا   ،واضحا   فريقيا من فلسطين كان "دائما  إموقف جنوب 

قالت الحكومة األلمانية إنها تجري محادثات لدفع مزيد من التعويضات لذوي قتلى هجوم أولمبياد  −
  ول الذكرى الخمسين لوقوعها.حل  ذي نفذته مجموعة "أيلول األسود" الفلسطينية، في ظل  ميونخ، ال

جهتها   للتعويض، من  ألمانيا  من  المطروح  المبلغ  أن  القتلى،  عائالت  باسم  المتحدثة  وصفت 
العملية. ذكرى  احتفالية  بمقاطعة  العائالت  مع  وهددت  مبلغا    "مهين"،  عرضت  برلين  إن  وقالت 

  يورو  ماليين  4.5يشمل نحو  باإلجمال،    دوالر(  ماليين  10.15)نحو    ماليين يورو  10غ  إجماليا  يبل
ال يتوافق   رأته ، وهو ما2002و  1972  سنتي، تم دفعها كتعويضات بين  دوالر(  ماليين  4.56)نحو  

 177مع المعايير الدولية. 

ال ي طالب مجموعة من أعضاء الكونجرس األمر  − مؤتمر  خالل    يين، ديموقراط كي، وجمعيهم من 
إدارة الرئيس    ، شقيق وابنة أخت شيرين   صحفي مشترك مع طوني أبو عاقلة، ولينا أبو عاقلة، 

كية شيرين  ي كي جو بايدن بضمان "العدالة والمحاسبة في قتل الصحفية الفلسطينية األمر ي األمر 
 178ي". سرائيل و عاقلة على يد قوات الجيش اإل ب أ 
اإل  − التعليم  وزيرة  ست    ةيسرائيل ألغت  بزعم    تراخيص  القدس،  مدينة  في  مضامين    تدريسمدارس 

 179ولة وجيش االحتالل في الكتب المدرسية"."تحرض على د 

 29/7/2022 ،الجمعة

فلسطين  − دولة  بشأن  نتائج  التعذيب  لمناهضة  المتحدة  األمم  لجنة  قلقها  فيها  أعربت  ،  أصدرت  عن 
ما استخدام األسلحة الفت اكة، من  البالغ إزاء اإلصابات الناجمة عن االستخدام المفرط للقوة، وال سي  

وعنا  األمن  قوات  إرجاء  قبل  حول  حدثت  التي  المظاهرات  خالل  الهوية  مجهولة  مسلحة  صر 
  . 2021يونيو    ووفاة نزار بنات في الحجز في حزيران/   ، 2021أبريل    االنتخابات الوطنية في نيسان/ 

  ، متعلقة باالستخدام المفرط للقوة وطلبت أن تحقق دولة فلسطين بشكل فع ال في جميع االدعاءات ال 
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أوصت بأن تضمن الدولة الطرف  و   . كامال   جناة وتعويض الضحايا تعويضا  وضمان مقاضاة جميع ال 
 180إمكانية تحديد هوية جميع الضباط بشكل فع ال في جميع األوقات لضمان المساءلة الفردية. 

 30/7/2022 ،السبت

وقضيته العادلة، حتى تحرير بالده ونيل حقوقه جددت عشائر عراقية دعمها للشعب الفلسطيني   −
عشيرة عراقية وثيقة عهد، خالل زيارتهم مقر سفارة دولة فلسطين   20ع شيوخ من  ووق    المشروعة.

وأكد "الشيوخ" أن "عشائر العراق ستبقى على عهد فلسطين،    لدى العراق ولقاء السفير أحمد عقل.
 181رها وخالصها من االحتالل". وتحافظ على حقها وحقيقتها، وتعمل على تحري

 31/7/2022األحد، 

القسام  النا  قال − الثامنة لمعركة   أبو عبيدة، في تغريدة له: طق العسكري باسم كتائب  "في الذكرى 
القسام   قيادة  سمحت  صهيونيين،  جنديين  القسام  كتائب  خاللها  أسرت  والتي  المأكول؛  العصف 

لقدس العام الماضي لقصف  صهيوني  أدى بالكشف عن تعرض أحد األماكن خالل معركة سيف ا
أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد في  مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثالثة  آخرين  إلى استشهاد أحد  

"نتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة ألسباب     قائال :  وتابع أبو عبيدة  الجنديين".
 182الظروف مواتية". بإذن هللا عندما تكون   ا  أمنية، وسنعلن عنه الحق

ال   المصغر الوزاري  المجلس  قرر   − واألمنية  للشؤون  مليون    600ي خصم  سرائيلاإل  ( كابينت ) سياسية 
تجبيها    180نحو  )  شيكل التي  الضرائب  مستحقات  من  دوالر(  السلطة    "إسرائيل"مليون  لصالح 

إعالم    الفلسطينية. وسائل  األموالإسرائيل وذكرت  مجموع  يساوي  المبلغ  هذا  أن  حولتها   ية  التي 
الفلسطينية،   األسرى 2021سنة  السلطة  إلى  اإل  ،  االحتالل  سجون  في  ي  سرائيلالفلسطينيين 

 183. دفعة 12فإن المبلغ سيخصم من خالل  كابينت ال وحسب قرار  وعائالتهم.
ية اإلسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية مشتركة مع األردن، تقع على  سرائيلقررت الحكومة اإل −

بين   وفقا  الحدود  وكالة    البلدين،  نقلت  األنبا  األناضوللما  األلمانية.ووكالة  خالل   ء  ذلك،  جاء 
في االجتماع األسبوعي لحكومته، نقلت تفاصيلها القناة    يائير البيد ي  سرائيل كلمة لرئيس الوزراء اإل

 184ية الخاصة. سرائيلاإل 14
المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الحل    األمين العام لألمم  يائير البيد   ةي سرائيلحكومة اإلالطالب رئيس   −

  سنة عة للمنظمة الدولية للتحقيق في أحداث عملية "حارس األسوار" التي وقعت  الفوري" للجنة التاب
تها، بعد تصريحات ألحد محققي اللجنة 2021  185"معادية للسامية".  "إسرائيل" عد 
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