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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 أغسطس /آب

 1/8/2022 ،اإلثنين

الصحة  أعلنت  − ضرار  عن    لفلسطينيةا  وزارة  الفتى  )الكفريني(    رياض استشهاد  صالح  الحج 
 (بالعبرية  مستعرفيموتلفظ    قوات خاصة إسرائيلية )مستعربين   ، بعد اقتحامبرصاص قوات االحتالل

 .ة، وسط اندالع مواجهات برفقة جرافة عسكري  ات عدة جهمخيم جنين من  برفقة جنود االحتالل  
 1األسير المحرر بسام السعدي، والشاب أشرف الجدع من واد برقين. قوات االحتالل اعتقلت و 

أن    ،يد اب جد في كت ،  دونالد ترامب وصهره  األسبق  ، مستشار الرئيس األمريكييد كوشنرجار أكد   −
قرر التصرف من تلقاء    David Friedmanن  مالدى "إسرائيل" ديفيد فريد   السابق  السفير األمريكي

أجزاء    لضم    نفسه عندما أبلغ رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو أن إدارة ترامب ستدعم خططا  
 2واسعة من الضفة الغربية.

المجلس  قال   − لعضو  فتح حركالثوري  ل  ة  خاص  حديث  في  القادر،  عبد  إن    ،شهاب وكالة  حاتم 
يقي للمقدسيين وال أي دعم أو إمكانات مالية، وال توفر  ي غطاء حق أ  ال تقدم"  الفلسطينية  السلطة

القدس   بكل مرارة،  ولألسف  أولويات أخرى،  أجل  القدس من  وتهمل  للصمود،  الالزمة  اإلمكانية 
 3".لفلسطينيغائبة عن صانع القرار ا

 ،القدس  في الشهري الذي يوثق انتهاكات االحتالل    ا " تقريره أوروبيون ألجل القدس مؤسسة " نشرت   −
الوجود   واصلت   ، الشهرهذا    خاللأنه    وبرز   . 2022يوليو    /تموز خالل   تهديد  االحتالل  قوات 

  منزال   40تسجيل  حيث تم  راضي، التسوية لأل راءات في إج  المضي الفلسطيني في مدينة القدس عبر 
بأسماء جمعيات استيطانية دون علم أصح   45تقطنه   الشيخ جر اح   ،ها اب عائلة فلسطينية في حي  

تراخيص  و  في   6ألغت  "التحريض  بدعوى  القدس،  في  المدرسية".  مدارس  قوات و   الكتب  نفذت 
بدع   ا  طار وإخ   ا  قرار   94سل مت نحو  و عملية هدم،    16االحتالل   الترخ بالهدم،  شارك و   يص. وى عدم 

 4، حسب التقرير. يوما    18في اقتحام المسجد األقصى، الذي تكرر على مدار    ا  مستوطن   265,3

في توصياته الصادرة    ر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة،تممؤ أكد   −
أعمال   ختام  الـفي  بحق  تمال،  108  دورته  ديارهم    سك  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  الالجئين 

، ورفض محاوالت التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض هممتالزم ل  والتعويض كحق  
حق  او   التصريحات  إسقاط  إلى  الهادفة  الدولية  األطراف  لبعض  لالجئين    لتحركات  العودة 
محاوالت و   ،الفلسطينيين شم  رفض  الالوطروحات  المول  مظلة  تحت  الفلسطينيين  فوضية  جئين 

وأكد المؤتمر ضرورة تفعيل ما ورد في   .ا األونرو   السامية لشؤون الالجئين، والتمسك بوالية وكالة
البي الدار  في    ،11/9/1965  فيالصادر  ء  ضابروتوكول  الفلسطينيين  الالجئين  بمعاملة  الخاص 
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بأ ويوصي  الشقيقة،  العربية  حركة  الدول  تسهيل  الوطنية  ملحاهمية  السلطة  سفر  جواز  ي 
 5.وإقامتهم الفلسطينية

 2/8/2022 ،الثالثاء

كبير في  ر  إلى توت  بسام السعدي  في شمال الضفة  الجهاد اإلسالميقاد االعتقال الوحشي لقائد   −
ة وحشية، شملت سحله في الشارع  ريقلسعدي بطمراقبة، اعتقال ا  ، وأظهرت فيديوهات قطاع غزة

  الشاباك. وقال جهاز  الجهاد أثناء اعتقاله، ما أثار غضب    في  الب البوليسية،وضربه وإطالق الك
بجهد    يسرائيلاإل السعدي عمل  أنشطة    كبيرإن  األخيرة إلحياء  األشهر  وكاالجهاد في  وراء  ن  ، 
كبيرة  إن عسكرية  قوة  وفيشاء  عام،  بشكل  الضفة  في  وأضاف  جن  للتنظيم  خاص.  بشكل  ين 

ذلك، أعلنت   وردا  على  ."وجوده كان عامال  مهما  في تطرف عمالء التنظيم بالميدان"أن    الشاباك
 6. مقاتليها بعد اعتقال السعدي "جاهزية"ورفعت  ،"استنفار"غزة حالة قطاع في  الجهاد حركة 

، أدت إلى 2022  يوليو  /تموزعمال  مقاوما  خالل    588  مركز معلومات فلسطين "ُمعطى"  د صر  −
وإصابة   استشهد  إسرائيل  18جرح  وقد  خمس  ي فلسطيني   8يا .  في  االحتالل  قوات  برصاص  ن 

 7آخرين.  415محافظات مختلفة، بينما أصيب 

الصمت  − "كسر  منظمة  اإلBreaking the Silence  أصدرت  جنود   را  قريت  يةل سرائي"  شمل شهادات 
وحدة   في  لالحتالل  خدموا  المدنية  الغربيةاإلدارة  الضفة  "حكم    في  وأكدت  بعنوان  عسكري". 

بهدم   يتعلق  بكل ما  المدنية"  "اإلدارة  المستوطنين وتأثيرهم على ممارسات  تدخل  الشهادات على 
عائالتهم  زيارات  ع  ل منخال  سرى الفلسطينيين منالتنكيل باأل، إلى جانب  جالبيوت في المنطقة  

 8.من أجل العمل 1948منذ سنة   المحتلةألراضي الفلسطينية اريح دخول للهم، وسحب تص
التشريعي   − المجلس  في  القانونية  الدائرة  مدير  األغاالفلسطيني  قال  السلطة  رئ  إن  أمجد  يس 

،  2022  مايو  /أيار ، آخرها في  2007  نةسبقانون منذ    قرارا    346در  أصس  محمود عباالفلسطينية  
األغا  ونُ  وأكد  الفلسطينية.  الوقائع  بقانون شر في  القرارات  ال  ،أن كل   ،سلطةالصادرة عن رئاسة 

 9"مرفوضة ألن ليس لها أي مسوغ قانوني". 

س − أن  واالستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  نفذوا    ات لطكشفت  والمستوطنين   اعتداء    594االحتالل 
تخريب  2022يوليو    تموز/خالل   بين  تراوحت  أشجار  ها،وتجريفٍض  ار أ،  ومصادرة   ،واقتالع 

جسدية.  ،وحواجز  ،وإغالقات   ،ممتلكات  واالستيطان    وإصابات  الجدار  مقاومة  هيئة  رئيس  وقال 
جل توسعة  أجديدا  من    ا  ييطان است  ا  مخطط  20ن سلطات االحتالل صادقت على  إ  ،شعبانمؤيد  

  بلغت يوليو    تموز/ ات االحتالل خالل  قو ات الهدم التي نفذتها  ات، وأشار إلى أن عملي مستعمر داخل ال 
لـ   26 هدم  رزق، م   49  عملية  ومصدر  تجارية  ومنشأة  محافظة    نزال ،  في  العمليات  هذه  وتركزت 

 10. المستوطنين   ع على أيدي ال القت ر وا شجرة للضر   175,2ورصد التقرير تعرض ما مجموعه    الخليل. 
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توقيع عقد بناء مقر السفارة    ، إنه تم  ترتويعلى    ،جوفرين د  ي في المغرب ديفي السفير اإلسرائيل قال   −
 11. "مع مهندسين وشركة بناء مغربية قد تم  ع العتوقي": قائال   وأضاف ية الدائمة في الرباط.سرائيلاإل

  ( مليون دوالر   16  نحو )   مليون يورو   15.678  قدره   ا  ماليا  م ا ه س إ وإيطاليا    وفنلندا قدم االتحاد األوروبي   −
د  لدعم  الفلسطينية،  مستشفي   فع للسلطة  إلى  الطبية  يتم  القدس   شرقي ات  التحويالت  هذ   .    ا تمويل 

  ( وحكومة مليون يورو   1.678) (، وحكومة فنلندا  مليون يورو   13من قبل االتحاد األوروبي )   م ا ه س اإل 
 12(. ليون يورو )م   إيطاليا 

األمم   − مقررو  اإل  متحدة الدعا  اإلغاثة  لائيسر السلطات  عمال  "مضايقة"  عن  التوقف  إلى  ية 
إافعين  د والم مشيرين  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  اإلنسان  حقوق  االحتالل  عن  انتهاكات  لى 

، لهم  وقال المقررون األربعة، في بيان  اإلنسان في مسافر يطا، جنوب الخليل.لحقوق  الجسيمة  
اإل السلطات  "غطرسة  إنهيل سرائإن  لها،  حدود  ال  ع ية  المدافعين  تضايق  اإلنسان  ا  حقوق  ن 

غاثة الذين يسعون إلى دعم وحماية أولئك الذين يواجهون انتهاكات جسيمة  جال اإل موالعاملين في 
 13ر يطا".مسافان في اإلنس  لحقوق 
 3/8/2022 ،األربعاء

إعالم   − وسائل  بأن  إسرائيل أفادت  ل  "إسرائيل"ية  للسماح  خطة  على  الفلسطينيين  سالموافقت  فرين 
عبر في  بالسفر  الدولي  رامون  خطوةالجنو   مطار  في  تها  ب،  للفلسطينيين    عد  نية  حسن  بادرة 

بعد اجتماع مع مسؤولي اإلدارة  "السياحية:    األميرعة  وقال أمير عاصي من مجمو   يين.مريكواأل
اإل سرائيلاإل أنطاليا في  ية  إلى  أول رحلة  تقرر منح  الماضي،  للمسافرين    طسسغأ   /آب   21ثنين 

المسافرين من بيت لحم  دايالبسيركز في  امج  البرن "، وشرح عاصي أن  "الفلسطينيين فقط ة على 
هم عن المطار البعيد. ومع  افة أقصر نسبيا  بالنسبة لب الضفة الغربية، ألن المسوالخليل في جنو 

 14. "نامجبر هذا الإدراج فلسطينيي قطاع غزة في  ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم  
نوعه − من  نشاط  أول  دام    ، في  صمت  انطلقت  أعوام  ثمانيةوبعد  األسرى  رة  مسي،  لعائالت 

قة  ، في مسيرة احتجاج، اتهموا خاللها جميع الحكومات السابحماسيين اليهود لدى حركة  سرائيلاإل
بيد، الير  ئا يي يترأسها  و تلك التفتالي بينيت أ والحالية، سواء تلك التي ترأسها بنيامين نتنياهو ون

المقصود  إلعادتهم    ،بالتقاعس  جدية  خطوة  بأي  القيام  المسيرة    سر.األمن  وعدم    ثالثة ستستمر 
 15أيام، حتى الجمعة، لتختتم أمام الحدود مع قطاع غزة. 

صحيفة   − أحرونوت أفادت  ال لع ا   يديعوت  بأن  اإل برية  على  سرائيل شرطة  القبض  ألقت  ين  سائح  ية 
 16ل أن تفرج عنهما بعد ثبوت براءتهما.إطالق نار في تل أبيب، قب ة  لي ين بشبهة تورطهما بعم إماراتي  

طليب   ،فلسطيني  أصل  نمائبة  الن  فازت  − ال  ،رشيدة  للحزب  التمهيدية  االنتخابات  ي ديموقراطفي 
 17.من األصوات % 5.66رئيسيين، حيث حصلت على  على ثالثة منافسينبوالية ميشيغان 
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 4/8/2022 ،الخميس

 د  ود هجومية" ضعلى خطة "لجهي أفيف كوخافي  سرائيلالجيش اإلفي  ان  كر هيئة األرئيس صادق   −
جهوزية الجيش  ع  برف  ،مقر فرقة غزة  خالل مداوالت لتقييم الوضع في  ،كوخافيوأوعز    غزة.  قطاع

ية"، وفق ما وجمع المعلومات االستخبارات ، "وزيادة الجهود الدفاعية  التصعيد ي الحتمال  سرائيلاإل
إعالم   وسائل  اإل  أىور   ية.ئيل راإسذكرت  الحكومة  ال  يةلائيسر رئيس  جانبه،  بيد،يائير  في   من 

لكافة االحتماالت   د تستع  "إسرائيل"ن  ، أ"إسرائيلجنوب  "ت مع رؤساء سلطات محلية في  تصاالا
 18". إسرائيلاع "يهدد أمن مواطني  أي فصيل فلسطيني في القط وأنها ستعمل بشكل هجومي ضد  

ي،  سرائيلاإل  رامون ل تشغيل مطار  وله من أخبار حو ى تداما جر ة  صح  نفت السلطة الفلسطينية −
إنه ال صحة لما    ة المواصالت الفلسطينيت وزارة النقل و الوق  المسافرين الفلسطينيين.  أمام رحالت 

عدم التعاطي  " ي، داعية الفلسطينيين إلى  سرائيلذا المطار اإلتداوله من أخبار حول تشغيل ه  يتم  
 19. "لةمع تلك األخبار المضل

  نان غيث دون عد   قدس لحبس المنزلي على محافظ ال بفرض ا   أصدرت محكمة االحتالل قرارا   −
للقرار.  زمنية  فترة  المنزلي   تحديد  للحبس  فرضت  وإضافة    نحو )   شيكل ألف    25محكمة  ال ، 

 20. وأصدقائه عين على كفالته من أسرته  المحافظ والموق    بحق    ( دوالر   آالف   7.4
الملتقى الوطني   − القدوة أن   يقراطميد لاأكد رئيس  الفلسطينالنظام السي  ناصر  يفقاسي  د شرعيته  ي 

في حوار    ،وت عليه. وأكد القدوةمن السوء ما ال يمكن السك  الواقع الحالي بلغ  تسارع، وأنبشكل م
عدداً كبيراً من الشخصيات الفلسطينية    مالتي تض  ،ي مبادرة اإلنقاذ الوطن  ، أنفلسطينمع صحيفة  

  ألن   ر واسع وعميقهو "إحداث تغيي  منها  الهدف  ،ي أثيرها في المجتمع الفلسطينت  الوازنة والتي لها
عبنا الخروج من مآزقه المتعددة التي ُيواجهها  الحالة الفلسطينية أصبحت بائسة للغاية وال يمكن لش

 21إال بإحداث هذا التغيير". ا  اليح

مركزية  جنة الالل إن طين، لسنائب رئيس حركة فتح محمود العالول، في حديث إلذاعة صوت ف قال −
را  إلى أن  قرارات المجلس المركزي، مشي  لحركة فتح وضعت مجموعة توصيات حول سبل تنفيذ 

ركزي محسومة، لكنها إن قرارات المجلس الم  قائال    العالول   وأضاف  االجتماعات القادمة ستبحثها.
مشددا  تح وتفاصيله،  التنفيذ  شكل  حول  آليات  وضع  إلى  ا  تاج  رفض  االستعلى  لتزام  مرار 

 22. تنكرها لها في ظل   ،ع دولة االحتاللفة م باالتفاقيات كا
وحدة    1,400على مخطط بناء  ي القدس  ابعة لبلدية االحتالل فوالبناء الت  لجنة التخطيطصد قت   −

الموافقة على خطة البناء،  تمت  أنه  قناة ريشت كان العبرية  وذكرت    . استيطانية جديدة في القدس
 2022.23تموز/ يوليو  منتصف  ،شتها بسبب زيارة الرئيس األمريكي جو بايدناقوالتي أجلت من
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صادق الخضور إن المدارس المهددة بالهدم والواقعة  الفلسطينية  م  ارة التربية والتعلي قال المتحدث باسم وز  −
في    ، وأكد الخضور   القدس. في  مدارس    6منها    ، مدرسة   36من  ات تصل إلى أكثر  مر تع مس بمحاذاة ال 

 24. يد ا ز المدارس في ت   ارات هدم لهذه ، أن تسليم االحتالل إلخط وت فلسطين ذاعة ص إل حديث  

بيانا   − المصرية  البترول  وزارة  تفاصيلأصدرت  فيه  تتناول  وزير   ،  جمع  الذي  الهاتفي  االتصال 
، بخصوص مجاالت التعاون بين  إلهارارالطاقة اإلسرائيلية كارين    وزيرةالبترول طارق المال، مع  

والتعاون  الغاز الطبيعي في المنطقة،  دها قطاع  ضوء التطورات األخيرة التي يشه  ىعل  ،الجانبين
القاه  بين  أبيب الثنائي  وتل  في    ؛رة  المساهمة  أجل  االتحاد  تأمي "من  احتياجات  من  جانب  ن 

الطاقة". من  اإل  األوروبي  الطاقة  وزيرة  عن  البيان  مهم  لائيسر ونقل  شريك  "مصر  إن  قولها،  ية 
 25". اقةقطاعات، ال سيما في قطاع الطالة اففي ك سرائيلإل
لى بعد رفع حظر عن التحليق  و األة  ن رحالت عبر السعودية للمر رت العديد من شركات الطيرا سي   −

  األربعاءفي مسار جديد مساء    من تل أبيب إلى جزر سيشلطائرة  الوغادرت    ."إسرائيل"من وإلى  
، بعد تلقي تصريح من السلطات Air Seychelles  أير سيشل  قالته شركة، بحسب ما  3/8/2022

باو   السعودية. كاثي  تتبع  طائرة  هونغ    Cathay Pacific  سيفيكعبرت  المجمن  الجو كونغ  ي ال 
تتبع الطائرات  ، بحسب ما أظهرته خدمة  4/8/2022  الخميسالسعودي قبل الهبوط في تل أبيب  

 Flightradar24 .26 أو 24دار فاليت را

 5/8/2022 ،الجمعة

أيام   − واال  منبعد  االحتالل    ،ستنفارالتوتر  قوات  اعتقال  في حأعقبت  البارز  الجهاد القيادي  ركة 
اسم    اعليه   أطلقت   ،الحركة  حملة عسكرية ضد    "إسرائيل"بسام السعدي، شن ت  في جنين    اإلسالمي

العسكري لسرايا    لمجلسعضو ااستهلتها باغتيال    ، "The Truthful Dawn  الصادقعملية "الفجر  
واستهداف   ،قدوموقائد وحدة الصواريخ عبد هللا    تيسير الجعبري،  هابهة الشمالية فيالج  ئد قا،  القدس

على ألسنة قادة د  الجها  وفور العدوان اإلسرائيلي، خرجت حركة  مواقع عدة للحركة في قطاع غزة.
تحدث باسم  وقال الم  تهدئة".أي     وساطات اآلن وال حديث عنالداخل والخارج، لتعلن أنه "ال  في

المصحركة  ال المسؤولين  مع  اتصاالت  "جرت  سريين  إنه  وكانقبل  القصف  من  الردود  اعة  ت 
اغتياإيجابية" جريمة  أن  وأضاف  المصرية  ل  ،  والمساعي  الجهود  لعرقلة  جاءت  إلنهاء الجعبري 

ا لن تتهاون في  ريمة، وأنهملة عن الجالمسؤولية الكا  أن العدو يتحمل  الجهاد وأعلنت    حالة التوتر.
  ميدانيا    أمرا    ةخالالن زياد  حركة  لاألمين العام لأعطى  و   ن حرب.العدوان الذي يمثل إعال  لىع  الرد  

بالرد   والبدء  بالتصرف  القدس،    الصهيوني في غزة.   على جريمة االحتالل  لجميع عناصر سرايا 
  ب يبأتل  كة، وستكون  معر حمراء في ال  أنه ال خطوط  ،ناة الميادينخالل مقابلة مع ق  ،وأكد النخالة

المقاومة صواريخ  قائمة  مسؤولين    األمريكي   أكسيوس موقع  ذكر  و   .تحت  وقطريين مصأن    ريين 
وأضاف   .التوتر، لمحاولة تهدئة  "إسرائيل"اس والجهاد ووأمميين أجروا اتصاالت مع حركتي حم
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حركة حماس عبر عدد   إلى  سائلعد الغارات على غزة ر هت بي أن "إسرائيل وج  مريكالموقع األ
بتف طاالوسمن   التصعيد".ء،  من  المزيد  عنيديوأفادت    ادي  أحرونوت  "  عوت  أمني  أن  مصدر 

ت جاإسرائيل  الصراع".سعى  خارج  حماس  حركة  إلبقاء  اإلسرائيليةو   هدة  البث  هيئة    من،  أعلنت 
 .الجهاد  دف هو حركةبأن المستههت رسائل لمصر وأطراف أخرى، وج   "إسرائيل"أن  انبها،ج

، في  يةسرائيلاإلوسط  الصاروخ باتجاه تل أبيب ومدن    مئة  منأكثر    ق إطال  أعلنت سرايا القدسو 
ها األو إطار   في    القبة الحديديةظومة  ريات مننشر بطاالجيش اإلسرائيلي    وأعلن  .ذلكلي على  رد 

الالم الفل  وسطى.نطقة  الصواريخ  إن بعض  الجزيرة  اجت وقال مراسل  الحديدية،  ازت  سطينية  القبة 
ت االحتالل مواطنيها في  أمرت سلطاو   ات غالف غزة.عمر في مست  اروت صفارات اإلنذ حيث د  

والبقاء على مقربة    ،بتوجيهات الجيشتزام  االل ،  كم  40في شريط بعمق    ،متاخمة للقطاعالمناطق ال
  ع. واريخ من القطار وصق نامن تعرض مناطقهم إلطال  جئ والغرف المحصنة، تحسبا  من المال

أحرونوت ونقلت   جمي  يديعوت  التع  إلغاء  مسافة  األنشطة  على  غزة.  كم  80عليمية  أعلنت  و   من 
الصحة وإصابة  وسيدةطفلة  بينهم    ، مواطنين  10استشهاد    ينيةط الفلس  وزارة  بجروح    75،  آخرين 

 27على قطاع غزة. جديد الي سرائيل إلاعدوان الفي  ،مختلفة
لى قطاع  ر عالعدوان الصهيوني الغاد   كة حماس إسماعيل هنيةدان رئيس المكتب السياسي لحر  −

القائد  واغتيال  الجه  غزة  حركة  الجعبري في  تيسير  هني  .اد  ننعى  "ة  وقال  إذ  الجعبري القائإننا  د 
مف   والشهداء األمور  أن  لنؤكد  االتجاهات األبرار،  كل  على  داعي"توحة  العدوان   ا  ،  لجم  إلى 

عل  منقو   .الفلسطيني  شعب الى  الصهيوني  العديد  تلقى  الحركة  رئيس  إن  هنية  مكتب    ال 
لباال واإلقليمي  األممي  المستوى  على  التصاالت  هذا  مع  التعامل  كيفية  وقحث  الجائر،  د عدوان 

 28تها ونتائجها. ح للجميع إدانة هذه الجريمة وتحمل االحتالل الصهيوني تداعياأوض
ف − حماس  حركة  باسم  الناطق  اإلقال  العدو  إن  برهوم  على  سرائيلوزي  التصعيد  بدأ  من  هو  ي 

  ها.ة عنلكاملدة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية ارتكب جريمة جديوا  المقاومة في غزة،
في هذه المعركة، وستقول كلمتها  مقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة  وم أن الوأكد بره

 29بول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه. وبكل قوة، ولم يعد ممكنا  الق

على  ن  املة  عن العدواولية كؤ العدو الصهيوني المس  لسطينيةلفا  للفصائل كة  لت الغرفة المشتر حم   −
هذا    ، أنفي بيان لها  ،وأكدت الغرفة المشتركة  يخطئ التقدير.بفعله هذا  ، مؤكدة أنه  قطاع غزة

يمر   لن  وأنالعدوان  الكرام،  قادم    رد    مرور  المقاومة.   ،المقاومة  قيادة  تحددها  التي   وبالطريقة 
افة، شتراك مع األجنحة العسكرية كالقف بالمو ار  وتقد    ،حالة انعقاٍد اآلن"في  أنها    رفةالغ  وأعلنت 

 30. "ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته ،بالتغول على أبناء شعبناتسمح للعدو  ولن
) د  − الالتينية  أمريكا  في  الفلسطيني  االتحاد  رئيس  خوري OPAL  أوبالان  سمعان  وان العد   ( 

، أن "المقاومة  قدس برس  وكالةاص لريح خفي تص  ،كد أو   زة.ع غ ي المتواصل على قطاسرائيلإلا
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الو  السبيل  من هي  والخالص  لدحر االحتالل  القدرةحيد  لديها  "المقاومة  أن    على ردع   ه"، مضيفا  
 31عتداءات، وتصعيد عملياتها، في إطار حرب تحرير شعبية شاملة وطويلة األمد". هذه اال

  ، إن لهمابيان في  ،بني جانتسحكومته   وزير الدفاع فيو  بيد يائير ال  ي سرائيل اإلقال رئيس الوزراء  −
التي  العمل بها  ية  اإلاقام  قطاع  سرائيل لجيش  في  "إزالةغزة،  ي،  إلى  عل  تهدف  ملموس  ى  تهديد 

البيد   ".إسرائيلمواطني   حكومة  وقال  تسمح  "لن  اإلرهاب   إسرائيل:  جدول للمنظمات  بتحديد  ية 
 32".لإسرائيد على مواطني دولة ديته  وبتشكيل ،ةز عمال في منطقة غالف غاأل

في بيان صحفي، إنه    ،ة، وقالي على قطاع غز سرائيلإلالعدوان ا  دان األزهر الشريف في مصر −
الكيان" إرهاب  العبارات  بأشد  غزة  يدين  على  ال  ،الصهيوني  اوقتل  وإصابة    ،لفلسطينيينمدنيين 

منه أطوا  ،مالعشرات  غير  شريف  ال  األزهر واستنكر    ".سائهمون  لهمفاستهداف  العالمي  الصمت 
المقبول وغير  ا  ،المعقول  االحتالل  يشجع  اعتداءاسرائيلإلالذي  على  في  المتكررة  حق ته  ي 

األبرياء. اإلعلى  األزهر    شددو   الفلسطينيين  االحتالل  يمارسه  ما  بحق  يل سرائأن  الفلسطينيين،    ي 
 33سوداء.لصهيوني الان االكي يضاف إلى سجالت  سجل إجرامي متجدد 

د القائد تيسير الجعبري  بأحر  التعازي والمواساة باستشها اإلسالميهللا من حركة الجهاد حزب  مد  تق −
  ، هيان لفي ب   ،حزب هللا  وأشاد   ي على قطاع غزة.سرائيلاإل  العدوانالقادة الميدانيين جراء  وعدد من  

فصاتكات"بـ كافةف  الفلسطينية  المقاومة  يش"على    ا  شدد م،  "ئل  الذي  الموقف  العامل كل  وحدة 
االنت في  العد األساس  على  وأكد  "وصار  والثابت  "،  الدائم  الفلسطيني  إوقوفه  الشعب  جانب  لى 

 34."ةعمشرو وتحقيق أهدافه ال ،أسراه رير أرضه و ومقاومته الشجاعة لتح ،المظلوم

في الدفاع عن نفسها"،    إسرائيل  قال المتحدث باسم البيت األبيض للجزيرة إن واشنطن "تؤيد حق   −
التصعيد.  ا  داعي من  المزيد  تجنب  األ  متحدث وقال    إلى  القومي  األمن  مجلس  في ريكمباسم    ي، 

ات الجماع  ن نفسها ضد  فاع عفي الد   "إسرائيل"  المتحدة تؤيد حق  ، إن الواليات  للجزيرة  تصريحات 
وأضاف أن واشنطن   ، بحسب تعبيره."إسرائيل"المدنيين األبرياء في    اإلرهابية التي أزهقت أرواح

 35جميع األطراف على تجنب المزيد من التصعيد. ث  تح
اإل − الجيش  سفنن  ع   يل سرائيأعلن  ألسطول  مشتركة  مناورة  ندوز وماالكووحدة  الصواريخ    انتهاء 

)شايطيت   األ  ( Shayetet 13أو    13البحري  الجيش  من  قوات  جانب  الن  .يمريكإلى  اطق وقال 
 Noble  نوبل روز" وحملت االسم    ،لةطوياستغرقت ساعات  مناورة  ي إن السرائيلن الجيش اإل بلسا

Rose"  فن الصواريخ ووحدة الكوماندوز شارك فيها أسطول سو   ،مرالبحر األح، وجرت في عمق
 36ي، وقوات جوية تابعة لهما. مريك األسطول الخامس للجيش األالبحري وقوات من 

 6/8/2022 ،السبت

وقد   ،عا  تستمر أسبو قطاع غزة س   فيعة  الجم"العملية العسكرية" التي بدأتها  أن    "إسرائيل"ت  أعلن −
إن  تطول   بتو ، وهدد األمر  لزمأكثر  تدخلت  سيع نت  إذا  ودعمت   حماسطاق عملياتها في غزة 
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نقل  و ،  ئ حالة الطوار   ما يلي:  "إسرائيل"ومن أبرز القرارات واإلجراءات التي اتخذتها    حركة الجهاد.
إلى حدود قعاالمدر   حوسال  جوالني  وحدة ال  منظومةيل  تفعو ،  طاع غزةت  تحويل  و ،  حديديةالقبة 

الطائمس غوريون ار  بن  مطار  في  صحكر وذ .  رات  الدفاع ت  وزير  أن  أحرونوت  يديعوت  يفة 
باستدعاء  سرائيلاإل استثنائي  عسكري  أمر  على  صد ق  يبلغ    ألفا    25ي  التي  االحتياط  قوات  من 

 37ألف جندي. 464 نحو عددها
هللا األميأك د   − لحزب  العام  نصر    ن  ف  نأ  هللاحسن  حدث  هو ع"ما  غزة  واضح  إسرائيل دوان  ي  ي 

"كل ساكت عن    ، في خطاٍب متلفز، أنصوفة". وأضاف نصر هللا، وجريمة مباشرة ومو مكشوفو 
التي تراها  ئل  اعبر الوس  تداءالمقاومة الردَّ على االع  "من حق    جريمة غزة مدان"، مشددا  على أن

تواصل مع  بساعة، وعلى    غزة ساعةي  ما يجري فبع  ، نتا مشيرا  إلى "أن نا في حزب هللا،  "ئمةمال
وال اإلسالمي  الجهاد  وأكد  قادة  غزة".  في  هللامقاومة  في    أن  نصر  يخطئ  أال   االحتالل  "على 

لقا قائال   غزة"،  مع  التقدير  في  أخطأ  كما  لبنان،  مع  االحتالل  التقدير  ب   نإدة  وأ"األيام  نتم  يننا، 
 38".مضىن أي وقت المقاومة أقوى م  ون بأنتعلم

الغيطدا − أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  غزة، سرائيلاإلالعدوان    ن  قطاع  على  ي 
 عيد.ات التصا تبعه إيا  محمال  ية عملياتها العسكرية،  سرائيل اإل  الحكومةعلى ضرورة وقف    مشددا  

الغيطشد  ونا عنه،    ،أبو  صدر  بيان  األفي  وكافة  الدولي  التأثير  المجتمع  ذات  لي، و الد طراف 
 39.قيق وقف إلطالق الناربالتدخل لتح 

التعاون  دان   − مجلس  عام  الحجرف  الخليجيأمين  العس"  نايف  لقوات  العدوان  الحتالل  اكري 
  بحق    لي بشكل عاجلالمجتمع الدو ضرورة تحرك  مشددا  على    اشم على قطاع غزة،لغا  يسرائيلاإل

سي  المدن ال  واألطفاليين،  النساء  ا  ."ما  خالص  عن  لذوي لتعوأعرب  والمواساة  ايا الضح  ازي 
 40الشفاء العاجل.ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيا  للمصابين 

ق مع  في اتصال هاتفي    لصفدي،أيمن ا  األردني  ء ووزير الخارجيةأكد نائب رئيس الوزرا − المنس 
ال  الخاص  لعملية السالم في  المتحدة  المجتمع  ، ضرورة تحرك  تور وينسالند   شرق األوسطلألمم 

االدول لو ي  والفاعل  اإللفوري  العدوان  الحمسرائيلقف  وتوفير  غزة،  على  المدان  للمواطنين  اية  ي 
 41لفلسطينيين في القطاع. ا
ا − واسع  لسعوديةأعربت  إدانتها  للهجو ن  التنكارها  اإل م  االحتالل  قوات  به  قامت  ي على  سرائيل ذي 

شعب الفلسطيني،  ال  وأكدت وزارة الخارجية السعودية على وقوف الرياض إلى جانب   قطاع غزة.
باالضطالع   الدولي  المجتمع  وتوفيالتصعيد إلنهاء    بمسؤولياتهمطالبة  الالزمة  ،  الحماية  ر 

 42طال أمده. الصراع الذي  ود إلنهاء هذال كل الجهللمدنيين، وبذ 

السريع للمقاومة الفلسطينية    أن الرد    ي اللواء حسين سالمييران اإل  ي حرس الثور لالقائد العام لأكد   −
  مشددا    القوة،ن  م  جديدا    فصال  على أن المقاومة تعيش    دل وبال شك  رائم الصهيونية" تجل"اعلى  
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ال  لىع المقاومة  قوة  القدر أن  تظهر  الكبيرة.فلسطينية  الحروب  إدارة  على  خاللسالميكد  وأ  ة   ، 
هو  بل    ،منيةأن تحرير فلسطين هو أكثر من أ،  استقباله األمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة

لا حتمية  اإلي ستراتيجية  مسار    ا  شدد م   ،انير لشعب  أن  فعلى  في  قوة  سلاألحداث  وتراجع  طين 
 43".عة وأن تحرير القدس بات وشيكا  رج االنهيار هو مسار دون حتالل "نحو الزوال و اال

  Lynn Hastings  سقة الشؤون اإلنسانية للمناطق الفلسطينية في األمم المتحدة لين هاستينغز ن م   حذ رت  −
 تصعيد الغ "إزاء العن قلقها الب  ةعربم  ،التصعيد الحاليإلنساني في غزة جراء  ضع او قم الافت  من

إن "الوضع اإلنساني في غزة    ،لهافي بيان    ،هاستينغز   وقالت   ".المستمر والخطير للعنف في غزة
بالفعل لتجن  ،مريع  التصعيد  التصعيد األخير"، مطالبة بوقف  هذا  إال مع  يتفاقم  أن  يمكن  ب  وال 

ال  مزيد لا مبامن  وباحترام  بضحايا،  اإلنساني،  الدولي  القانون  في  دئ  مما  التمييزذلك    بادئ 
المعنية بحالة حقوق اإلنسان في األراضي    ،المقررة األممية الخاصةوقالت    الحتياط. والتناسب وا

 ا"بم ه  إن  ،تويترعلى  ة لها  تغريد   في  ،Francesca Albanese  الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز
ية  سرائيل لعسكرية اإلس، فإن العملية افنح إال باستخدام القوة للدفاع عن النون الدولي ال يسمأن القا 

 44هي عمل عدواني صارخ". 
 7/8/2022 ،األحد

اتفاق  − على  موافقتها  اإلسالمي  الجهاد  حركة  مع    أعلنت  و   " لإسرائي"هدنة  السس عبر  لطات  اطة 
السي   رئيس   وقال   صرية.الم  في  اسي الدائرة  الهندي حركة  ال ة  بي   ، محمد  تم  "   له:   ان في  قليل    قبل 

ي التفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على اإلفراج  ة اإلعالن المصر التوصل إلى صيغ
السعدي و)خليل( عواودةع  )باسم(  األسيرين  شروطها    ت في فرض إنها نجححركة  ال   قالت و   . "ن 

نار في غزة.  أسفرت عن وقف إطالق ال  مباشرة ر  غي  ي خالل مفاوضات ل ائيسر ل اإلعلى االحتال
ضنة الشعبية والغرفة المشتركة للمقاومة  حاال  للحركة زياد النخالة إن  لعامين اقال األم   ومن طهران،
دعما   األكبر شكلتا  بالجزء  قامت  الجهاد  "لكن  الق   ،  النخا   تال".من  أ وشدد  على  ال    ن لة  االتفاق 

أنه  النخالة  وأضاف    السعدي".العواودة و   ي بإطالق سراحرائيل س إم  وهو يتمثل في التزا فيه "  تعقيدات 
الجهاد  حركة  إن  خالة  النوقال    مرة أخرى".االتفاق عليه فسنستأنف القتال    تزم العدو بما تم  يل إذا "لم  
ة تحركت  إلى أن الحرك   النظر  ا  فت ال ،ن القوى الفرق في موازي   نم رغم بال مسيطرة على الميدان بقيت 
   وحدة الشعب في الجغرافيا.يد على  وللتأك  ، يخ بسام السعديحياة الش ية  ل حما من أج

اإلبأو  الوزراء  رئيس  ال   يسرائيللغ  جهتهيد،  ب يائير  البلديات  من  رؤساء  منطقة  ية  ئيل سرااإل،  في 
الع  غالف قطاع غزة، أن العملية  تحقأهداف    . "فائدة من استمرارها  ال   الذ "قت،  سكرية على غزة 

جهاز  وكان   بار    باك شاالرئيس  العملية    سرائيليةاإلحكومة  الأوصى  قد  رونين  إلنهاء  بالسعي 
 . ريدها"قبل حدوث ما وصفها "بأخطاء يمكن أن تورطها في عملية أوسع ال تفي غزة ة عسكريال
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،  خالل العدوانزة،  طاع غ قمن    خا  صارو   950إطالق    م  تإنه    لعامة اإلسرائيليةا  13القناة  قالت  و 
من  نها  بي  باسم  وقال    .7/8/2022  فيوخ  ار ص   400أكثر  القدسالناطق  حمزة    سرايا  ما  أبو  بأن 

عبر قناته    له  في بيان   ، شدد و   ة الصاروخية للحركة "هو جزء يسير مما أعددناه".ن القدر ظهر م
على   بالكأ"على  ،  راميجتل الرسمية  نحتفظ  العد   ثيرننا  يؤلم  ويسر  مما  والمقاومة  و،  شعبنا    ، "أبناء 

"معاهد  على هللاا   )غالجعل      يسمى  مكانا  ما  غزة(  باسم  متحدث  القال  و   ياة".للح قابل  غير    ف 
منها   %20أن نحو و ، من الصواريخ %97اعترضت إن منظومة القبة الحديدية  يسرائيلجيش اإللا

 45س.راف تل أبيب والقد بينما وصلت البقية إلى أط  ،سقطت داخل غزة
النار في القطاع حي ز التنفيذ، ارتفاع  طالق  أعلنت وزارة الصحة في غزة، مع دخول اتفاق لوقف إ −

باإلضافة    ،نساء  4و  ،ال  فط  15هم  بين  ،ا  شهيد   44لى  على غزة إ  يئيل سرااإلعدوان  حصيلة ضحايا ال
 46.بجراح مختلفة  360ى إصابة إل
المسجد األقصى  2,201اقتحم   − في    وإمعانا  .  " الهيكل"خراب  نها ذكرى  لما يسمو   ، إحياءمستوطن 

على  قصى، ومرتين  داخل المسجد األ  مرةي  سرائيلإل، رفع مستوطنون العلم المسجد انتهاك حرمة ا
ستوطنون وغنوا أمام المصلين الممنوعين من  رقص فيها المطريقه، التي لسلة وفي الس ب با عتاب أ 

و  بأعالمهم  ورفرفوا  المسجد،  إساءة دخول  بألفاظ  ص  تلفظوا  محمد  أمام  للنبي  وسلم  عليه  هللا  لى 
المصور  النصر،و   ين.عدسات  شارات  ورفع  المصلين،  استفزاز  المستوطنون  عل  تعم د    نا  والتهديد 

 47.يكل الثالث وبناء اله ،سجد الموطرد المسلمين من  ،الصخرة م قبةهد ب
إلى تحرك جماهيري عربي وإسالمي   من أهم األحزاب السياسية الموريتانية  سياسيا    حزبا    12ا  عد  −

العدوان االو   زة،على قطاع غ  واسع، الستنكار  العربيضغط على  ا على ة من أجل حملهألنظمة 
حاااتخ مواقف  لصذ  السمة  األحزاب   فلسطيني.لاشعب  الح  مشتركوطالبت  بيان  في  األنظمة  ،   ،

واإلسالمية  ا  ات والحكوم العربية " لعربية  الدول  بين  العالقات  أشكال  لكافة  الفوري  بالقطع 
أنواع   كل  وتفعيل  الصهيوني،  والكيان  االمقاواإلسالمية   ، السياحيةو   ،والثقافية   ،لتجاريةطعة 

 48." هيونيلكيان الصلوالرياضية 

ع − بصواريخ  القصف  األلمانية  الحكومة  وبلدات  دانت  مدن  اإلدانة" ية  إسرائيللى  عبارات   ."بأشد 
يمكن  "قف ذلك على الفور، وقالت:  من و   د  ب  بأنه المتحدثة باسم الخارجية األلمانية  الوصرحت  

  يكون المدنيون الدفاع عن نفسها. يجب أال    لى حق  ععتمد  ة أخرى، أن تي دول، مثل أسرائيلإل
 49."إلطالقهجمات على ا ألي هدفا  

كورنيتشوكجي يف  "إسرائيل"في    األوكرانيالسفير  أعلن   − أصدره ن  رسميٍ   بياٍن  في  بالده    ،،  تأييد 
العسكري اإلللعملية  غز يسرائيل ة  كأوكإنن"  :كورنيتشوك  وقال  ة،ة ضد  قطاع  بال  راني،ي  ده تتعر ض 

وُمستملهج وحشيٍ   جارتوٍم  قبل  من  فإننٍر  روسيا،  بالتع  ي ها  مأشعر  الكبير  الجمهور  اطف  ع 
د ضد  المواطنين الُعز ل  ،سطينيب الفلاإلرها"  أن  ا  ، ُمضيف"يسرائيلاإل ، عن سبق اإلصرار والترص 
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د الو جيُ   ا  وخسيس، وعملي  بم ْن فيهم األطفال والنساء، حقير ألوكرانيين،  وا  يين سرائيللإل  وميياقع الس 
 50."ا  قريب ينتهي التصعيد   أنلسالم على أمل ُنصل ي لحن  ، نوهذا التهديد يجب وقفه بشكٍل فوري  

 8/8/2022 ،اإلثنين

غز ة،  قطاع  المي في  وحركة الجهاد اإلس  "يلإسرائ"ة بين  نبالهد   ي جو بايدنمريكيس األرح ب الرئ −
تنفيذها   ا  حاض على  األطراف  قطر   موجها  امل،  بالك   جميع  وأمير  المصري  الرئيس  إلى  الشكر 

إنهاء في  العدائية"  للمساعدة  غزة.  "األعمال  قطاع  بايدن  في  بيان  ،وقال  إنله  في  واشنطن   ، 
للتشجيع على  "  لفة في المنطقةل مختة ودو لفلسطينياوالسلطة    "رائيلس إ"في    سؤولينت مع معمل

ل  سريع للنزاع ابين في صفوف المدني ين  وط قتلى ومصأسفه لسق  نع ي  يك مر الرئيس األأعرب  و   ."ح 
د الجه ه لم ُيحة، لكنغز في   ندعم إجراء تحقيق شامل بشأن  "  وقال:،  ة المسؤولية التي تقع عليها  د 

 51."النارلوقف إطالق كامل يذ الاف إلى التنف ر وندعو األط  ،غزة  سقوط مدنيين في
حماس  أكد   − لحركة  السياسي  المكتب  هن رئيس  اإلسالمي أل ا و ية  إسماعيل  للجهاد  العام  زياد   مين 

 ، وعلى وحدةمجاهد سر إرادة شعبنا ال ك   لعدو في اتيجية ا ل استر ش ف "   ، خالل اتصال بينهما   ، النخالة 
دة الحركتين  ى مستوى قيا وقد اتفق القائدان على عقد لقاء قريب عل   . " ي مواجهة االحتالل المقاومة ف 

 52لمسار االستراتيجي لمستقبل مشروع المقاومة.صين ا لبحث التطورات السياسية والميدانية، ولتح 
ية على  سرائيل اإل  أن الضربات الجوية  اروفا ية ماريا زاخ لروس ية ا رة الخارج زا و   م المتحدثة باس دت  كأ −

تسببت   التي  هي  غزة  اتصع  فيقطاع  حل  يد  مبدأ  تجاه  روسيا  موقف  تمسك  مؤكدة   لتوتر، 
ب عن القلق البالغ بشأن اندالع دوامة  سكو تعر "مو ن  إ  ،لها  في تصريح  ،وقالت زاخاروفا  الدولتين.

 53ي".ئيل راسع الفلسطيني اإل ي منطقة الصرا ف دةيلعنف المسلح الجد ا
ق حذ ر و  غزة.قطاع الوضع في  جلسة طارئة لبحث  عقد مجلس األمن الدولي − لألمم  الخاص المنس 

 واقبعمن    ،الفيديو عبر    في مداخلة له،  تور وينسالند   شرق األوسطالمتحدة لعملية السالم في ال
العدائ  "ةمدم ر " أية، وشد في حال استؤنفت األعمال  ةلا"ن  د على  نقلته وكالة  "هدنة هش  ، وفق ما 

نحو  " ، مشيرا  إلى أن  "ألحداث األمم المتحدة تجري تقييما  ل"  أن  وينسالند وأعلن    الصحافة الفرنسية.
 54طاع غزة. قوا سقطوا في يكون صاروخ أطلقتهم فصائل فلسطينية مسل حة قد  100,1من  "20%

من  عقد مجلس األ في كلمتها خالل    ، غرينفيلد -توماس   ليندا   ة لدى األمم المتحد   السفيرة األمريكية   قالت  −
هذا المجلس يجب أن يكون قادرا  على أن  " إن    ، غزة قطاع  الوضع في    جلسة طارئة لبحث   دولي ال 

يرة التي  الفلسطينية وأفعالها الخط   مي ال إلس ة( الجهاد ا ك إرهاب )حر  ، من دون تحف ظ   ، وأن يرفض   ، يت حد 
 55. " شعبها   في الدفاع عن   إسرائيل   حق  " ، مؤكدة دعم  " دى الجانبين لمدنيين للخطر ل تعر ض حياة ا 

  ، 2022يوليو   وز/، خالل تما  جديد   ا  مولود   4,421أن قطاع غزة سجَّل    فلسطينيةكشفت إحصائية   −
 56. %4.47، بنسبة تقدر بـ ثىأن  940,2و ،%6.52 بنسبة تقدر بـ ،ا  ذكر  327,2 مهبين
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أن االحتالل دمر خالل    غزةفي قطاع  ن  ل واإلسكا اغشوزارة األ  أصدرتهاأظهرت إحصائية أولية   −
  ،1,675بشكل جزئي غير صالح للسكن، و  71وحدة سكنية دمارا  كليا ، و  18عدوانه على القطاع  

األشللسكن.    صالحا    ،جزئيا   الوقال وكيل وزارة  واإلغال  إن قطاع غزة    جي سرحان نا سكان  عامة 
 57. يجة العدوان المتكرر على القطاعنت ،  مليارات دوالر إلعادة اإلعمار 3بحاجة إلى 

على    أيام  3استمر    لذياي  سرائيل من عناصرها في العدوان اإل  12استشهاد    سرايا القدسأعلنت   −
ل المعركة وهما ها خالثنين من أبرز قادتقدت انها فإ ،صحفي، في بيان سراياالوقالت  قطاع غزة.

تيسير"القائ الكبير  ا  د  مسؤول  الشالجعبري،  واللمنطقة  امالية،  مسؤول  قائد  منصور  خالد  لكبير 
 58حسب البيان. بالمنطقة الجنوبية"،  

ال − التر قال  طئيس  رجب  أردوغانركي  ألقاه  يب  خطاب  مشخال  في  السل  مؤتمر  في  فراء  اركته 
الـ الهجم13  األتراك  إلى  منه  إشارة  في  ا،  األخي سرائيل إلات  قية  على  غزةط رة  أي اع  يوجد  "ال   :

لق و مبرر  األطفال  غزة". .الرضع.تل  في  واإلخوة  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  نقف  نحن   .  
لصحيح، للدفاع عن حقوق  التي عادت إلى مسارها ا  ئيلرا إسقاتنا مع  م عالد نستخ: "وأضاف قائال  

 59ينيين، وكذلك مصالح بالدنا". إخواننا الفلسط

ا  عربيا    سياسيا    وتيارا    حزبا    60من  أكثر  طالب   − الدولي بضرورة  للتصدي المجتمع  بالجرأة  لتحلي 
كقوة إقليمية صرف  الت  والعمل على منع المحتل منووقفها،  طاع غزة  قية على  سرائيلارات اإلللغ

 60ب.عته األحزاوق  جاء ذلك في بيان مشترك  نونية.الدولية وفوق المحاسبة القا  لمواثيقفوق ا

في   ،بالرصاص   دينالء السعيد عة فتح  في حرك   التنسيق مع القوى األمنية اللبنانيةتل مسؤول  قُ  −
 61. نيين في جنوب لبنالالجئين الفلسطين ين الحلوة مخيم ع

 9/8/2022 ،الثالثاء

حسين طه؛ إثر  اء األقصى، هم: إبراهيم النابلسي وإسالم صبوح و كتائب شهد من قادة    3استشهد   −
عن    نقال    ،يلي ئ اسر ة الجيش اإلإذاع  ت وقال  بنابلس.القديمة  البلدة    يسرائيلاإلتالل  االح  اقتحام قوات 

العثور على    نه تم  إو الجيش،    عمليات إطالق نار ضد    إن النابلسي مسؤول عن  ،اكالشابجهاز  
 62له.نز م متفجرات في

رئاسة − باسم  الرسمي  الناطق  الفل  قال  إن    سطينيةالسلطة  ردينة،  أبو  من   تاللاالح"نبيل  يقترب 
ال شعبنا  شالمواجهة  مع  عدو   طينيالفلساملة  خالل  من  مد   انهبأسره،  من  بدأ  الذي  ة  ينالشامل 

ذهب ضحيته اليوم ثالثة شهداء امتد إلى جنين، وغزة، واليوم في نابلس، والذي    القدس، ومن ثم  
 63."ىوالعشرات من الجرح

تواصل بيع الوهم    االحتاللكومة  أن ح  موديالعاعلي    مية لحركة حماسالدائرة اإلعال  رئيسأكد   −
غزة،  عائالت ل في  االحتالل  جيش  دلي  أسرى  أي  تقدم  مصيرهم.ولم  عن  في    ،عاموديلا  وأكد   ل 
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بال  :، موضحا  "ابناين في رقحرية األسرى د  "أن    ،لقناة األقصى  مقابلة ثقة  مقاومة، وأبطال "لدينا 
الظل   الذين    الظل    سهم وحدة وعلى رأ  ،اومةالمق  ل ألبطا  التحية "  ا  ، موجه"ثا  ث ال يحرسون ج  وحدة 

 64." لحرية أسرانا دون الطريقُيعب  
  سرايا القدس قائد  معلومات عن طريقة اغتيال    بشكل منتظم،   ، ية رفيعة إسرائيل بت مصادر عسكرية  ر  س  −

، وأبرزت  ي على القطاع سرائيل وم اإل لهج لجعبري، في بداية ا ا قطاع غزة، تيسير  من في اللواء الشمالي 
بية مقاتلة،  ة حر طائر قامت    فقد   ، بينها قنابل ذكية. يدين لتدمير الشقة ومن فيها الحين جد دام س استخ 

صا  الم بإرسال  من  طنا   يحمل  ثقيل  تكنول روخ  بخصائص  يتميز  فال  تفجرات  نوعية،  انزالقية  وجية 
بخط   ا   ، مستقيم يضرب  وفق  التي ل بل  وحدة   زوايا  الجو.   تحددها  سالح  تمت    التصفيات في  وهكذا 

 65. ثانية   170ه  ل هذ وقد استغرقت عملية االغتيا   ، شخصا  من سكان العمارة   15معه  يب  وُأص   فيته، تص 
لعام  األمين اإن  ،  ان العبريةقناة ريشت كبلة مع  مقا   ي ، فبني جانتس  يسرائيلاإل   دفاعوزير القال   −

النخالة    كة الجهاد اإلسالميلحر  أي ي  ف   ا  من االستهداف، ولن يكون آمن  ا  لن يكون محصنزياد 
متواجد م يكون  يخل  جانتسوقال    . فيه  ا  كان  ال  لقواته  األهداف  بنك  من  إن  وأنها األ و  هداف، 

وفي ساحات  عدة  على  ضربات  توجيه  مكان.  تستطيع  أن  لإ  جانتس وأشار    كل    "إسرائيل"ى 
 66حماس. حركة ولة الوصول لصفقة أسرى مع األخيرة من أجل محاالعملية ستستغل 

ضرار  تشير اإلحصائيات األولية أن قيمة األ " :  له   في بيان ية في قطاع غزة،  سطين قالت وزارة الزراعة الفل  −
 67."رليون دوالا يقارب مطاع غزة، بلغ مي األخير على قسرائيلإلاالزراعية التي سببها العدوان 

األوروبي  − االتحاد  لوكالة   أعلن  سيقدم  ثالث ،  نروا و األ   أنه  قدره    إجماليا    مبلغا    ، أعوام   ة خالل 
  ( مليون دوالر   15.28نحو  )   مليون يورو   15، باإلضافة إلى  ( مليون دوالر   250.6نحو  )   ورو ي ون  ملي   246

 68.غذائيال نمم األلمعالجة انعدا ،من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود 

وزير األمن الداخلي  أن  ،  اإلسرائيلي  ة التي جرت في حزب العملنتخابات الداخليأظهرت نتائج اال −
بااإلسرائيلي   ليعومر  ال  ل  ح  فر  المكان  مرشحي  9ـ  في  قائمة  في    ونحمان شاي   ،الحزب   في 

اال17الـ    مكانال وتتوقع  حصو تس .  على  طالعات  العمل  حزب  االنتخابات.   6–5ل  في   مقاعد 
 وستحل    ،األصوات على أكبر عدد من    Naama Lazimi  نعاما الزيميالكنيست    وحصلت عضو

 69. ميراف ميخائيلي لحزب اة يسئر عد شحين، بن الثاني في قائمة المر في المكا
 10/8/2022 ،األربعاء

القسام − كتائب  صسار   نشرت  للشلة  إبراه وتية  القائد  قبهيد  قيادتها  إلى  وج هها  النابلسي  ل  يم 
ه    استشهاده. قدموه سام على ما  القإلى قيادة كتائب    خالل رسالته، بالتحية والشكر  ،النابلسيوتوج 

 . ضفة"كل اللنابلسي: "تحياتي لكتائب القسام في غزة و ل اوقا  مسيرته الجهادية.  له من دعٍم خالل
 70مد ضيف"... احنا رجال مح.ال السيفالسيف قب الشهير: "حط   طنيبالهتاف الو  تهواختتم رسال 
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الوزراء − رئيس  اشتية  الفلسطيني  أكد  الشقيقة    محمد  الدول  دعم  الكاملو أهمية  وفي   ،الصديقة 
التركية الجمهورية  الكاملةأج  من  طينفلسلسعي    ، مقدمتهم  العضوية  نيل  ال  ل  األمم  متحدة، في 

إن دعم  إلى  والضجاز  إضافة  الوطنية،  االالمصالحة  حكومة  على  الدولي  اإلحغط  ي  سرائيلتالل 
جب طيب أردوغان، ر جاء ذلك خالل لقائه الرئيس التركي    للسماح بإجراء االنتخابات في القدس.

تشن    مشددا   االحتالل  حكومة  أن  الششاملة    ا  حرب   على  وأرضهعلى  الفلسطيني  ومقدساته    عب 
 71ني.الفلسطي خابية على حساب الدمالستيطان ألغراض انت لقتل واقدراته، وتوظف عمليات اوم

نين،  ن في الضفة الغربية، رفضا  لقرارات بقوااجات المحامين الفلسطينيي ج بعد أربعين يوما  من احت −
الفلسطينية    رارات، بعدما أصدر رئيس السلطةء تلك الق لغارار بإمن انتزاع ق  نت نقابة المحامينتمك  

، وأرسل إلى ديوان  8/8/2022بل عباس في  وُوق ع القرار من ق     يقضي بإلغائها.ا  محمود عباس قرار 
بعاء، على إلغاء قرار عباس الذي صدر رسميا  اليوم األر ينص قرار و  .ذاته  اليومبالتشريع و الفتوى  
الجزائية رقم  ن تعبشأ  2022لسنة    7رقم    بقانون  قانون اإلجراءات  وتعديالته،   2001ة  لسن  3ديل 
بقإلى ج  ،مدنيةلبشأن تعديل قانون أصول المحاكمات ا  2022لسنة    8انون رقم  انب إلغاء قرار 

 72. هوتعديالت  2رقم  2001والتجارية لسنة 

بيانات رسمية −   " رائيلسإ"ألف شخص هاجروا من أوكرانيا وروسيا إلى    31أن أكثر من    أظهرت 
الروسية على أوكرانيا في   القوات  فترة مماثلة قبل ة هازياد ، في  24/2/2022منذ هجوم  ئلة على 

يا  من أوكرانمهاجرا     12,175  " إسرائيل"، استقبلت  31/7/2022-24/2وخالل الفترة    ب.ر اندالع الح
 73. الهجرة ارةانات من وز عن بي تب المركزي لإلحصاء نقال   كسبما ذكر الممن روسيا، ح 891,18و
ك − لبطولة  الضيافة  وحزم  التذاكر  ببيع  الخاص  الموقع  يدرج  العالم  لم  القدم  لأس  اسم  2022كرة   ،

الخ  "إسرائيل" وآير على  األوسط  الشرق  بمنطقة  الخاصة  فيفي    سيا،طة  أدرج  الذي  اسم  الوقت  ه 
الم"األراض الفلسطينية  "  حتلة".ي  شركة  أن  الموقع   Winterhill  للضيافة هيل    وينتروأظهر 

Hospitality 74" غير مدرجة.إسرائيل"" تدرج اسم فلسطين، بينما 
 11/8/2022 ،ميسالخ

الذي ، و ا  يوم  151والمضرب عن الطعام منذ    ،اريا  خليل عواودة المعتقل إد   سيراألتدهورت حالة   −
إلفراج عنه في إطار تفاهمات وقف إطالق النار بقطاع غزة،  د اإلسالمي بالب حركة الجهاتطا
قل  ن  تم  و   هذه الحركة.ية اعتقال بسام السعدي القيادي في  سرائيلاإل  ةدت المحكمة العسكريمد  ما  بين

 75ور طرأ على وضعه الصحي.تده اءجر مستشفى الملة إلى ن الر من سجعواودة 

القاضي    ،جلبوعالحقائق حول فرار األسرى الفلسطينيين الستة من سجن    لجنة تقصيقال رئيس   −
مصلحة    اإلخفاقات التي اكتشفت فيإن    ،Menachem Finkelstein  لشتاينكمناحيم فينالمتقاعد  
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تبالسج "لم  في األداء األساسي في جميع    ا  عيوب  كتشفت ا  اوأنه  لبوع"،جدأ وانتهت في سجن  ون 
 76ية. إسرائيل ذكرت وسائل إعالم اضيع مثل عد  األسرى ومراقبتهم، حسبما السجون، في مو 

وزارةن − االحتالل  اقفلسطينية  لا  الصحة  شرت  جيش  باعتداءات  ارتقوا  الذين  الشهداء  بأسماء  ئمة 
 إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا  وزارةوأشارت ال  .2022  سنة  وطنيه، منذ مطلعمستي و سرائيلاإل

 77من قطاع غزة. 50ربية، ومن الضفة الغ  82، شهيدا   132بلغ  2022سنة منذ بداية 

اري؛ بين جديد قرار اعتقال إد   1,056،  2022ة  سن ع  أصدرت محاكم االحتالل العسكرية، منذ مطل −
  أن ، في بيان له،  فلسطين لدراسات األسرى ز  ركم  وأوضح  .فلسطينيين رى أس  تجديد اعتقال، بحق  و 

اإلداريين   األسرى  وصلت  ارتفعت  أعداد  منهم  ا  ير سأ  660  نحو إلى  حتى  المجلس    4،  نواب  من 
 78افة إلى طفلين قاصرين.، إضالتشريعي، واألسيرتان بشرى الطويل وشروق البدن

  18  بين سن  مليون شاب وشابة    1.17  نحو  اكنه إن    الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي  قال   −
الفلسطينيةفي  عاما     29و السلطة  ُخم  ،أراضي  من  أكثر  الفلسطيني،  سيشكلون  أي   المجتمع 

في    22% السكان  إجمالي  الفلسمن  منتصف    طينيةالسلطة  يتوزعو 2022سنة  حتى  على ،   ن 
الغر في    22.2% اإلوأوض  .قطاع غزةفي  %  21.5و  بيةالضفة  ت ح  في  بمناسب  قرير حصاء،  ة  له 

للشباب  العالمي  الاليوم  الشباب  بين  الشباب الحاصلي، أن األمية تالشت  ن  فلسطيني، وأن نسب 
شها دراسية  د على  معات  مقابل  مرتفعة،  بطالعليا،  مرتفعدالت  كذلكة  أن  وج.  ة  التقرير  في  اء 

الفالشبا تعر ب  األكثر  هم  اإللسطيني  لالنتهاكات  اإلوأن  ية،  سرائيل ضا   األخيسرائيلاالعتداء  ر  ي 
 79.اما  ع  29إلى  18 منهم شبابا  في سن   %34، كان 47 مقتلطاع غزة أسفر عن على ق

للرأي   − استطالع  تمسكا  نتائجه    رت نش أظهر  األكثر  الكويتيين  م   " إسرائيل " بمقاطعة    أن  ستوى  على 
األوس ا  واألكث لشرق  التعا ر استماتة في رفض فك ط،  التجارة و رة قبول  الرياضة  مل معها في مجاالت 

على عينة من تغريدات    ، والبحوث للدراسات   قام به مركز الخليج العربي   ، عشوائي   مسح وبي ن    والدفاع. 
م لح  على  تويتر،  سابات  نحو  نصة  أن  كويتيون،  يعارضون  95أصحابها  الكويتيين  من  فكرة  % 

طينية لم تحسم  دامت القضية الفلس   رة معه ما أو التجا   ، ي سرائيل اإل مع االحتالل  تصالح  ال   أو   ، التطبيع 
 80. في أي حال من األحوال   " ل ائي إسر " مع  عامل  ت % من هذه العينة عن رفضهم البات لل 70وعب ر    بعد. 

التركقال   − الخارجية  مولود  وزير  أوغلوياو جي  بال  ش  بإن  مع ده  العالقات  تطبيع  عملية    دأت 
 ل الخ  ،أوغلو  ضافأو   أن هذه العملية ال تعني استغناء أنقرة عن مبادئها.  ومصر، مبينا    "ئيلإسرا"

ومصر ال يعني االستغناء عن    إسرائيل  إن بدء عملية التطبيع مع   دائما  : "نقول  مؤتمر صحفي
بادلة أوغلو إلى وجود خطوات متوأشار    ".بالقضية الفلسطينية والقدسمبادئنا، خاصة فيما يتعلق  

 81في إطار عملية التطبيع.   "إسرائيل"بين تركيا ووحوار 

ي في المقاطعة  ديموقراطة للحزب الات التمهيديفي االنتخاب  إلهان عمر  يةمريك ألاية  فازت البرلمان −
 82. ة بوالية مينيسوتااالنتخابية الخامس 
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ة لدعم برنامج  غز ع  للمزارعين في قطا   ( مليون دوالر   2.66نحو  )   مليون يورو   2.6  وروبي أل ا م االتحاد  قد   −
الزراعي الف   السلطة  القطاع  ،  ا  مزارع   113تستهدف  و   ؛ في غزة"   الخاص   لسطينية بعنوان "إعادة إعمار 

 83. ها أو استبدال   ها إصالح أو    ن الصراع المتضررة م   الزراعية األعمال  وشركات زراعية إلعادة إطالق  

 12/8/2022 ،الجمعة

خالد   − أنس  الشاب  خان  انشاصي استشهد  محافظة  غزة،    نسيو من  قطاع  بإصابته    ثرا  متأجنوب 
 84.شهيدا   49إلى العدوان د شهداء  يرتفع عد ل  ،القطاع ي األخير علىسرائيلخالل العدوان اإل

ف رئيس حركة   − ى قناة الجزيرة  عل   " الجانب اآلخر " في حديثه لبرنامج    ، شعل م بالخارج خالد    حماس تأس 
ور االن   ر ا الستمر   ، الفضائية  الداخلي،  الفلسطيني  مع   الزج    ض ف قسام  األنظمة  معارك  في    بحماس 

السع  الحركة. أع   عن   ودية لإلفراج اإلخوان، ودعا  غير  وجود سبب جوهري وراء ت   مشعل   ى ونف   ضاء 
ي جهة وال تتدخل في شؤون الدول  أن حركته لم تسئ أل   حماس، منو ها إلى الموقف السعودي من  

وعن أعضاء حماس   ارس المقاومة". اسب حماس ألنها تم ن تأتي دولة وتح خرى، ولذلك "ال يصح أ األ 
 85. لتعذيب بشع   ا تعرضو ، وأنهم  60عددهم أكثر من  كشف مشعل عن أن  تقلين في السعودية،  المع 

موسى  ضو المكتب السياسي للحركة  ي حركة حماس وع قات الدولية ف ال رئيس مكتب الع قال   −
المواجهات مع    إن أبو مرزوق   "للمقاومي   " إسرائيل " قرار المشاركة في    ن وإن في الميدا   ن يعود 

وال  الحرب  ال قرار  الجمهور" سلم  لحسابات  يخضع  تعب ب   ،   وأ حسب  مرزوق يره.  أبو    أن   وضح 
مباغ  جاءت  غزة  في  األخيرة  ظل  ت المواجهات  في  مع    ة  تهدئة  عن  األمر    "، إسرائيل " حديث 

 86. تيسير الجعبري   اإلسالمي   ي الجهادالقائد ف ف  نها من استهدا الذي مك  
الرئيالنقاب    فشكُ  − هرتسوغرائيلساإل  سأن  إسحاق  بوتين  ي  فالديمير  الروسي  نظيره  من    ، طلب 

و، العمل على بشأن قضية الوكالة اليهودية في موسك  ،هاتفية جرت بينهما منذ أيام  ادثةل محالخ
األسلحة تهريب  روسيا    منع  الفصائمن  سوريإلى  عبر  تهريب  طريق  خالل  من  الفلسطينية    ة ل 

نقله موقع صسب  وبح  ولبنان. العبرية عن و فة  يحما    هرتسوغ سائل إعالم روسية، فإن  معاريف 
الفلسطينية تلقت شحنات أسل منظم أن ال  أبلغ بوتين ي، ة مهربة من روسيا بشكل غير رسمحات 

 87انيا. من أوكر  تهريبها بوتين أن هذه األسلحة يتم   ما رد  في
 اساسي لحركة حميسرئيس المكتب ال  لرحمند بن عبد االشيخ محمري  لقطوزير الخارجية اأبلغ   −

وان  التي هدمت خالل العد   البيوت   إعادة إعمارعلى طلب    قطردولة  ة  قفعلى موا  إسماعيل هنية
 88.ةاألخير على قطاع غز  يسرائيلاإل

الداخلية في حزب   − االنتخابات  أعقاب  فالليكود في  التي حقق  ب،  نتن يها رئيسه،  فوزا  نيامين    ياهو، 
الذ  العرب  غضب أعضائه  انفجر  المرشحين، وحصلوا على  ادهم عاستبع  تم    نيساحقا ،  قائمة  ن 

قال  و   هرة استقاالت جماعية لألعضاء العرب.م أنه يعرف عن ظاادته، وكشف أحد ق45تبة  ر الم
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مركز   بريك  الدرزي   الليكود عضو  انسحابا    ركدا  يشهد  بدأ  الحزب  من إن  للدروز  جماعيا    
 89.وفهصف

للتنم الوكالة  أعلنت   − الدولية  األمريكية  ية  مليون دوالر كمساعدة فور   14.5تقديم    آيد(   س أ   يو ) ية 
مستشفيات   الالقدس  شرقيلشبكة  هذه  أن  إلى  مشيرة  اس ،  "لضمان  تأتي  تقديم  مساعدة  تمرارية 

 90طينيين".حياة لعشرات آالف الفلس العالجات الالزمة والمنقذة لل 

 13/8/2022 ،السبت

طش متانة العالقة التي خالد البطين  سلمي في فالجهاد اإلسالسي لحركة  مكتب السياأكد عضو ال −
ب حركته  شر صفبو   ،حماس  وبحركةإيران  تربط  ضد  كييهما  المقاومة  مشروع  في  أساسيين   ن 

إن إيران هي الداعم األكبر لحركة    ،نت .يرةمع الجز   في حوار  ،وقال البطش  ي.لسرائياالحتالل اإل
دور حماس في  .  ية الفلسطين  والمقاومة  الجهاد  إن حماس خيرةألالمواجهة  اوبشأن  البطش  قال   ،

سياسيا   المحتل  مع  المواجهة  دورا  ولوجيستيا    وإعالميا    دعمت  ولعبت  الجبهة    مهما    ،  تأمين  في 
 91". ة نكمل بعضنا بعضا  المقاوم دو يدرك أننا "نحن فصائلالداخلية، والع

"تتعمد عدم إنفاذ    ةي إن وزارة المالية في السلطة الفلسطين  نعلمين الفلسطينيي العام للمقال االتحاد   −
سطينيين"،  جاء ذلك في بيان لـ"المعلمين الفل  عليم.علقة بوزارة التربية والتراء" المتقرارات مجلس الوز 

تصري   ا  رد  و على  نشرته  حصلوا12/8/2022في  المالية،  زارة  ح  "المعلمين  إن  فيه  قالت  لى  ع  ، 
 92."ت افآت وامتيازاوما يترتب على ذلك من مك حقوقهم المالية كافة،

الكني  − انتخاب عضو  التمساوا للسالم وال  ية قراطديمالالجبهة  لقائمة    أيمن عودة رئيسا  ست  أعيد  ي  ة 
لبة  متغت في المكان الثاني النائبة عايدة توما سليمان  وحل    المقبلة.  يست كنالانتخابات  تخوض  س

رئ شويري  شادي  المحليعلى  ياسيف  كفر  مجلس  النائب    ،يس  الثالثة  المرتبة  في  فير  و عوجاء 
 Ofer Cassif .93 كاسيف

 14/8/2022 ،األحد

األقن  يي إسرائيلنين  مستوط  7ُأصيب   − اثنا على  بينهم  خطرة،  ل  حالة  في  نار  ن  إطالق  على إثر 
وأفاد موقع    .البلدة القديمة بالقدس المحتلة بربة  غاممنطقة باب التقل مستوطنين، بومركبتين  حافلة  

اإل الشاب رائيلسواال  بأن  س  ، ي  نفل  الذي  سكان    ،لشرطةل  هسم  من  وهو  الصيداوي،  أمير  يدعى 
 94ية.إسرائيل طاقة هوية زرقاء يحمل بن الشاب إ يةسرائيلإلت الشرطة االوق .القدس شرقي

ساعة األخيرة،    24نار خالل الـ  عمليات إطالق    9ة في الضفة الغربية  نييط اومة الفلسنف ذت المق −
 2022.95آب/ أغسطس  بدايةمنذ  عملية  33من أصل 
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در نحو  إن رئيس السلطة محمود عباس أص   ام عابدين عص   القانونية ون  ر في الشؤ الخبي   ل قا  −
بقانون خالل    400 والتشريعية ويفرض    اللها خ من    ليتفرد   عاما ،   14قرار  التنفيذية  بالسلطات 

 96سيطرته على السلطة القضائية. 

  وا تعاني عجزا  مة لألونر اعالوازنة  إن الم  عدنان أبو حسنة  األونرواقال المستشار اإلعالمي لوكالة   −
غزة،  قطاع اء كبرى في  عب وا تتحمل أ ر أن األون  نةكد أبو حسأو   مليون دوالر.  100وصل إلى    ماليا  

 97. من ميزانيتها في القطاع %38وتصرف ما يقارب 
خالل  سلطةال  ةهز نفذتها أج  انتهاكا   263الغربية اسيين في الضفة المعتقلين السي أهاليقت لجنة ووث   −

  وضرب.   اءحالة اعتد   19حالة استدعاء، و  16حالة اعتقال، و  73، منها  2022يوليو    /وزر تمشه
قمع   حالة  30وأماكن عمل، و  عملية مداهمة لمنازل  18خالل تقريرها الدوري،    ،ورصدت اللجنة

وقمع   مالحقة  حالة  37  إضافة إلىة محاكمات تعسفية،  الح  42حالة اختطاف، و  28حريات، و
 98ى.أخر  اكات وانته مظاهرات 

أنه    Gadi Eisenkotيزنكوت  غادي آ  السابق  امة للجيش اإلسرائيليرئيس هيئة األركان العأعلن   −
القر  الس  دخولر  المعترك  انتخابإلى  الكنيست ياسي وخوض  قائمة    ،ات  إلى  انضمامه  من خالل 

  الجديدة وسيطلق على القائمة  دعون ساعر.  جو   بني جانتسبقيادة    "حدشا اه  ف ك ت   –"كاحول الفان  
 ity partyNational Un."99 المعسكر الوطني"تسمية 

مؤتمر  أُ  − سيعقد لغي  أيلول/  "إسرائيل"في    كان  على  2022سبتمبر    في  سنتين  بمناسبة    "اتفاق ، 
دول   مندوبو  رفض  بعدما  تزامنأبراهام"  بسبب  فيه  المشاركة  انتخابات ا  عربية  حملة  مع  نعقاده 

 100.ساوي فريج يع  اإلقليمي لك وزير التعاون الكنيست. وأكد ذ 
خسائر عمال غزة    يصسامي العم  في قطاع غزة  االتحاد العام لنقابات عمال فلسطينر رئيس  قد   −

لق  أيام أغ  6دوالر( خالل  ن  ماليي  5.4مليون شيكل )  18الداخل المحتل، بنحو  ي  ف  يعملون الذين  
حانون/تالل  ح االفيها   بيت  معبر  علىزيإير   حاجز  األخير  عدوانه  بسبب  وضح  أو   لقطاع.ا  ، 

 101. يون دوالرائر كبيرة، بلغت نحو مل مزارعين في قطاع غزة تكبدوا خسمصي أن الالع
 15/8/2022 ،اإلثنين

االحتالل   − جيش  قال  أعلن  نفق  شمالي  يتبع    إنهتدمير  القسام  غزة. لكتائب  نائب وقالت    قطاع 
  حفره تم   ب، إن النفق، في تصريح مكتو Ella Waweya إيال واوية ش االحتاللبلسان جيالمتحدث 

واجتاز   غزة،  قطاع  شمال  المحتاألراضي  من  سنة  لالفلسطينية  ل  ،1948ة  اللكن  يخرق  جدار  م 
أقامته   ُيشك    " إسرائيل"الذي  لم  وبالتالي  القطاع،  محيط  تهد في  أي  النفق  للمناطق  ل  والبلدات  يد 

اال قال  و   ية.سرائيلاإل جيش  في  غزة  فرقة  نمرود  قائد  اإلسرائيلي  بدور لونيأحتالل  النفق    ه،،  إن 
 102.المكتشف هجومي متشعب لشق ْين
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،  الخطأ بالقرب من طولكرمدي الذي أصيب بنيران أحد زمالئه بالجن  مقتل  يسرائيلاإلش  جي الأعلن   −
 103ابعة له.رية تقوة عسك ار علىنيين النن إطالق مسلحين فلسطي بعد أن تراجع عن روايته بشأ

أعمال   − وتيرة  الغ  المقاومةارتفعت  الضفة  نف ذ   2022نة  سل  خال  ربيةفي  فقد  ملحوظ،  بشكل 
ا من  نحو  المقاومون  الثائر  بدا  ا  مقاوم  عمال    6,384لشباب  عمليات 2022ية  منذ  وتواصلت   .

ق نار  العملية إط  57منها    ا  مقاوم  عمال    1,358الثالث الماضية، وسج لت  هور  مقاومة خالل الشال
،  2022  طالق نار في حزيران/ يونيوية إعمل  31منها    ا  مقاوم  عمال    649، و2022  أيار/ مايوفي  

 104. 2022 في تموز/ يوليونار ق عملية إطال  44و ا  وممقا عمال   588و

بت بها العملية  ب أن األضرار التي تس   ي سرائيل ة المالية داخل الكنيست اإل جرت في لجن   كشفت مناقشة  −
مليون    300بلغت  لية بشكل مباشر وغير مباشر،  رة في قطاع غزة، على صعيد الجبهة الداخ خي األ 

  ة ال ح   222يل  تسج   نه تم  العبرية، فإ وبحسب موقع صحيفة معاريف    . ( مليون دوالر   92.5  و نح )   شيكل 
 105خرى. أ في مناطق    72في سديروت، و   66في عسقالن، و   84ف غزة، منها  شر في غال ضرر مبا 

صحيفة   − بوست كشفت  النقاب سرائيل اإل  جروزاليم  رسا  ية  سر يعن  األمر لة  الرئيس  وجهها  ي  كية 
تر  دونالد  اإل  امب السابق  الوزراء  رئيس  ارائيلس إلى  نت بق  لساي  ضم  نياهوبنيامين  بشأن  أراٍض   ، 

، جاءت  اإلعالن عنها سابقا    م يتم  ل صحيفة إن الرسالة التي  الوقالت    فلسطينية في الضفة الغربية. 
ثالث   تافي  وتحمل  نت  .26/1/2020ريخ  صفحات،  الر وتلق ى  من  نياهو  يومين  قبل  الن  عإ سالة 

 106.يل رائيس الصراع الفلسطيني اإل حل  قرن" لـ"صفقة اله المعروفة ب ترامب عن خطت
 16/8/2022 ،الثالثاء

أوالف  ني  المستشار األلما   ر الصحفي مع خالل المؤتم ،  محمود عباس   ية فلسطين ال   السلطة اتهم رئيس   −
ارتكبت    ل ائي إسر "   اس: عب   قال و   . الفلسطينيين   بحق    " هولوكوست   محرقة/ " بارتكاب    " إسرائيل " ،  س شولت 

كان  و   . " هولوكوست   50مجزرة    50  ... ا  ي فلسطين   موقعا    50مجزرة في    50حتى اليوم    1947منذ عام  
سيعت  كان  إذا  ما  حول  عباس  سأل  ل صحفي  ال   " يل إسرائ ـ" ذر  السنوية  الذكرى  للهجوم    50ـ  بمناسبة 

اإل لفلسطيني  ا  الرياضية  البعثة  في  سرائيل على  األولمبي ية  رد  ميونخ في    1972ية  الصيف ة  األلعاب   ،  
قائال   يوميا    عباس  هناك  ال   إن  يسقطهم  ا ج قتلى  في    نعم، " ي  سرائيل إل يش  النبش  مواصلة  أردنا  إذا 

 107. ية سرائيل اإل ولمبية  لبعثة األ ولم يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم على ا   ، " الماضي 
لعدوان على الثاني ل  في اليوم  او استشهد لذين  الخمسة ا  فالاألطأن    كشفت صحيفة هآرتس العبرية −

جراء قتلوا  غزة،  الطائرات    قطاع  تحقيقا  ذ و   ية.سرائيلاإلقصف  أن  الصحيفة  الجيش    كرت  أجراه 
ية  سرائيلوإنما قامت الطائرات اإل  ، رةغزة في تلك الفتلقذائف من قطاع  لم تطلق ااالحتالل بين أنه  

 108بقصف المنطقة وقتل األطفال.
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الدولية فكشف   − العالقات  للحركة  ي حركة حماس وعرئيس مكتب  السياسي  المكتب  موسى ضو 
وصلتها "عدة طلبات أمريكية    حماسأن قيادة    ، 21  عربيموقع  لخاص    صريح في ت   ،أبو مرزوق 

ورفضنا اللقاء  ، عبر أكثر من وسيط،  يد كوشنرجار مية مع الحركة، وآخرها من  لعقد لقاءات رس
النألن  الفلسطيني    ا  الموقف  كسر  وأللإلدارة  الرافض    الموحد نريد  آنذاك،  نعلماألمريكية  أنه    ننا 

وذلك لحملهم مشروع إقامة الدولة الفلسطينية في    ية،الفلسطين  ية للقضية يعمل على مشروع تصف 
غزة". مرزوق  ونب    قطاع  أبو  الو إلى  ه  من  مستمرة  لمالحقة  تتعرض  "حماس  المتحدة"،  أن  اليات 

ب  ا، وُتره  على متابعة أنشطة الحركة، ومالحقتهلسفارات األمريكية في البلدان، تعمل  أن "ا  شفا  اك
والمنظمات  العم  واألفراد   الدول  مساعدتها".ل  من  أو  الحركة  "سياسة  و   مع  أن  مرزوق  أبو  ذكر 

وال نضع فيتو على النفتاح على الجميع، ونعمل وفق الممكن في العمل السياسي،  االحركة هي  
 109لكيان الصهيوني". أو عالقة مع الكيانات السياسية إال اي اتصاالت أ

تعنى   − مؤسسات  وحقوق  بنشرت  األسرى  تقريرا  شؤون  جدياإلنسان  إحصائيا   أعداد   تضمن  دا ، 
الفلسطين تم  ي األسرى  الذين  فقد   .2022يوليو    تموز/خالل    اعتقالهم   ين  المؤسسات؛  هذه  ووفق 

  وسيدتان. ،  طفال    28، من بينهم  2022يوليو    تموز/خالل   فلسطينيا    375تالل  ت االحت سلطالاعتق
 أمر تمديد.  126أمرا  جديدا ، و  65بينها  أمرا ،    191تقال اإلداري الصادرة  ع فيما بلغ عدد أوامر اال

والمعت   وأك دت  لألسرى  اإلجمالي  العدد  أن  تقريرها،  في  في  المؤسسات  الفلسطينيين  جون  سقلين 
 2022.110وليو  ي تموز/نهاية   ىأسيرا ، حت  550,4بلغ نحو  حتاللاال

في عملية الفجر  "قمنا بتلخيص كافة األنشطة المشتركة    : بني جانتسي  ل ائيسر اإل   فاع د لزير اقال و  −
تعمل    ، حاليا    أيضا  تي كشفت عن قدرات استخباراتية للشاباك واالستخبارات العسكرية.  الصادق، وال 

،  غزةفي  مور األخرى، أمام حماس  بين األ  مع قوات الجيش والشاباك، من وية  ية سسرائيل القوات اإل
المقابل   لل في  والفعالية  من ألنشطة  تنبع  التي  المعتدلة  القوة  للواقع".    تعزيز  عميق  فهم  منطلق 

وتعطل    ،غزة   تلحق الضرر بسكان  ،حفرهات التي    واألنفاق  ،"القذائف التي تنتجها حماس  :ضيفا  م
ت، ورأينا ذلك  إحباطها كل الوق   اس يتم  "محاوالت تعاظم قوة حم   قائال :  وتابع  .دي"التطوير االقتصا

أم   من األخير  النفق  عن  الكشف  العم  إسرائيلس.  خالل  على ستواصل  للحفاظ    ، االستقرار   ل 
 111سيؤدي إلى دفع الثمن". انتهاك تواصل مطالبة حماس بالمسؤولية عن المنطقة. كل  وس 

اليهودية في كالة  ة التوصل إلى اتفاق لتسوية أزمة نشاط الو محاول  على روسيا  "إسرائيل"عرضت   −
أنه أن  سكو ومن شتتخذه مو   عن المسار القضائي الذي  أروقة المحاكم وبعيدا    سيا، وذلك خارجرو 

بحسب ما أورد موقع  ،ت لقوانين الخصوصيةانتهي بحل الوكالة اليهودية في روسيا بسبب انتهاكي
تين  و بفالديمير    الروسيس  الرئيي رفيع، قوله إن  إسرائيل ر عن مسؤول  لتقريونقل ا  .يسرائيل اإل  الوا

المحادثة    ،أظهر أجراها  خالل  إسرائيلاإلالرئيس  مع  التي  هرتسي  الماضيوغسحاق  األسبوع   ، ،  
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وأوضح أنه حتى لو لم تكن روسيا    ية والقضائية،ن القضية من خالل القنوات القانو   استعداده لحل  
 112".رائيلإس" تنوي منع هجرة اليهود إلى إنها ال، فطنيهاراضية عن هجرة موا

، (يون دوالرلم  99نحو  )  مليون يورو  97  بـ  ونروااأللتمويل وكالة    اتفاقية  ياد األوروبوق ع االتح −
توقيع    . 2022  سنة ل  ا االتفاق وحضر  وكالة  ل ،  وفد    في   وا نر و األ ذي جرى في مقر  مدينة غزة، 

ممثله  برئاسة  األوروبي  االتحاد  فلسط   من  فون ين،  في  كوهان  وبحسب    . بورغسدورف   سفين 
ف  األوروبي،  التز االتحاد  المبلغ جزء من  ل إن هذا  م  ُمقد  مالي  سنوات،    3على مدار    نروا و أل ام 

 113. ( مليون دوالر   99نحو  )   مليون يورو   6.326قيمة  ب 
الفرنسي    ي حقوق ال عن    فورا  ي إلى اإلفراج  سرائيل سلطات االحتالل اإل   هيومن رايتس ووتش منظمة  دعت   −

وقالت   القدس. مته في مسقط رأسه ر إلغاء إقا ، وإلى إبطال قرا يا  المعتقل إدار  ، صالح حموري الفلسطيني  
هو من    ، يين الفلسطينيين مال   لعنصري واالضطهاد ضد  ا الفصل  حاله حال    ، إن "إلغاء اإلقامة   المنظمة 

مدير مكتب  وقال    اإلنسانية".   د  ض ائم  ية، والتي ترقى إلى جر سرائيل السياسات المتبعة من السلطات اإل 
"م   ر شاك   عمر   المنظمة في    وفلسطين   " إسرائيل "  الفلسطينيين  حنة حمور إن  الحقوقيين  كفاح  ي تجسد 

 114". إسرائيل ضطهاد في  ال صل العنصري وا ف الذين يتحدون ال 
 17/8/2022 ،األربعاء

المنطقة القريبة من  " تحت األرض في  صاروخيا    أقامت "حزاما    حماس   حركة   أن ي  إسرائيل ذكر تقرير   −
  ية بمئات يل إسرائ واقع  قد يمكنها من استهداف م   على طول القطاع المحاصر، فاصل  السياج األمني ال 

  . ( 11كان ي ) سرائيل بحسب ما أوردت هيئة البث اإل   ، مع االحتالل  جهة مقبلة خالل موا  الصواريخ يوميا  
اإل للتقدير   ووفقا   فإن  رائيل س ات  ت ترسانة  ية،  الصاروخية  وسيضم  ف صاروخ آال   10نحو    ضم  حماس   ،  
 115آالف صاروخ(.  5روخية للحركة )نصف القدرة الصا ام الصاروخي""الحز 

التصريحات المشينة  "استيائه من  عن    أوالف شولتسني  المستشار األلمار المستشار األلماني  عب   −
وقال   .حرقةلل من أهمية المإنها تق وقال شولتس ،"لسطيني محمود عباسلفرئيس االتي أدلى بها ال

اولة  حم  بالنسبة لنا نحن األلمان على وجه الخصوص، فإن أي":  تويترعلى    في تغريدة  ،شولتس
النسبي على تفرد   إلضفاء من    ،عباسأصدر  و   ."لمحتمل وغير مقبو   المحرقة أمر غير  الطابع 

  :األلمانيمع المستشار    المشتركصحفي  إجابته، في المؤتمر ال  جاء فيحول ما    توضيحا    ،جهته
ا"إن   يعيد  أنلعباس  على  تاالهولوكوس  تأكيد  في  حدثت  التي  الجرائم  أبشع  البشرية  ت  ريخ 

أشد فهو مدان بإنكار خصوصية الهولوكوست،  بته  مؤكدا  أنه لم يكن المقصود في إجا،  "الحديث 
الشعب   تحدث عنها عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق    م التين المقصود بالجرائأو  العبارات.

 116. يومالية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يلسرائلى أيدي القوات اإلع سطيني منذ النكبةالفل
حتالل والمستوطنين في مناطق مختلفة، خالل  قاوما  استهدف االمال  مع 30ة شهدت الضفة الغربي −

 117ة األخيرة. عسا 48 الـ
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اإل   وزير   رأى  − ليبرمان ج أفي   ي يل ئ ا سر المالية  م أن    دور  الفلسطينية  السلطة  عباس رئيس  ينكر    حمود 
" و   ، المحرقة  لد هو  لدود  ال ر   ان ليبرم   دعا و   . " إسرائيل ولة  عدو  الحكومة ووزير  التوقف  " إلى    دفاع ئيس 

ث معه، وال يوجد أي سبب للتأثر من تهديداته بوقف التنسيق  د قاء معه والتح عن منحه شرعية والل 
، وإذا  سرائيل أقل  من أهميته إل يق األمني مهم له، ليس يعلم أن التنس "  على أن عباس   مشددا  ،  " األمني 

صفيته على أيدي منظمات إرهابية منافسة، فإن  ت   ليوم ولم تتم  حتى ا   رجل على قيد الحياة بقي هذا ال 
 118. " ي فقط ال غير سرائيل األمني بين أجهزة األمن الفلسطينية وجهاز األمن اإل   ق ا بفضل التنسي هذ 

ن  أبيد  ي يائير ال سرائيلرئيس الوزراء اإلتب  ومك  غلوش أو يو اجوزير الخارجية التركي مولود  أعلن   −
 119بادل السفراء.ت وتركيا قررتا  "إسرائيل"

ل − اللهجة  شديد  تحذيرا   الصين  المتحدة  "إسرائيلـ"وجهت  الواليات  لضغوط  االستجابة  مغبة  من   ،
معها بالعالقة  موقع    .والمس  الحاكم  العبري   واالوذكر  بالحزب  مسؤوال   أوضح    أن  الصين،  في 

لسفارة   الماضي  الع   " إسرائيل"األسبوع  أن  بكين،  باختبار    القات في  "تمر  اإلسرائيلية  الصينية 
ونقل الموقع    .ية تجاه الصينمريكلسياسات األمع ا  أال تنسجم تل أبيب حاسم"، معربا  عن أمله  

، رئيس شعبة  Liu Jianchao  ليو جينشاوعن مسؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، قولهم إن  
الخارجية   الشيوع  فيالعالقات  الصينيالحزب  حذر   Chinese Communist Party  ي  الحاكم، 

بكين   آباالسفيرة اإلسرائيلية في  بن  أنه في  Irit Ben Abba  إيريت    " إسرائيل"أضرت    حال، من 
وأضاف المسؤولون   .خاطئا    بمصالح الصين بسبب ضغوط خارجية فإنها ستكون قد اتخذت قرارا  

 تحذيرا  "قاسيا  ومباشرا  بكل هذه القوة  "إسرائيل"المرة األولى التي تتلقى    اإلسرائيليون، أن هذه هي
 120". يةمريكبشأن قضية تتعلق بمثلث العالقات الصينية اإلسرائيلية األ

طيران  ساعة    ألفي   قامت بأكثر من   إن طائرات من دون طيار   يون إسرائيل سكريون  ع ل مسؤولون  قا  −
حسب تقرير ، وذلك  2022/ 8/ 8-5العدوان األخير على قطاع غزة  خالل    ،طلعة جوية   مئة   ي نحو ف 
 ي ميد عمر الع   Palmachim Airbase  خيم بلما قائد قاعدة  قال  . و " رائيل إس تايمز أوف  " شرته صحيفة  ن 

إن Omri Dor  دور  المعلومات   غزة "   ،  تجمع  التي  طيار  دون  من  بالطائرات  غطيت  بأكملها 
هدفا ؛   170ي إنه قصف  سرائيل إجماال ؛ قال الجيش اإل   . " ساعة في اليوم   24على مدار    ة تخباري االس 

اثنان من كبار مسؤ  ذلك  )   17، و ي اإلسالم   الجهاد حركة  ولي  بما في  يدي   6نقطة مراقبة  رها  منها 
مخابئ أسلحة،   8معسكرات، و   8طالق الصواريخ وقذائف الهاون، و إل قعا   مو   45و   (، الجهاد اء  نشط 

 121." نفق هجوم " ، و لجهاد ل أهداف مرتبطة بالقوة البحرية    3إلنتاج األسلحة، و   ت منشآ   6و 
 18/8/2022 ،الخميس

ا − قوات  في    سبع  يئيلسرااإلالحتالل  اقتحمت  وأهلية،  حقوقية  و مؤسسات  هللا    هي:   ،البيرةرام 
، ن، والحق  يفلسط –ن األطفال  سير وحقوق اإلنسان، والحركة العالمية للدفاع عألالضمير لرعاية ا

https://www.alaraby.co.uk/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ان المرأة الفلسطينية، ومركز لجان العمل الصحي، واتحاد لج  واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد 
واإلنماء للبحوث  االحتالل  وأغلقت    .بيسان  أن    المؤسسات تلك  قوات  وياتها  بمحت  ثت عب بعد 

 122. هاومعدات عدد منهاستولت على ملفات او 

اإللكتروني،   نت   وايها معه موقع  خالل مقابلة أجرا   ،ني جانتسب  يسرائيل اإل  دفاعادعى وزير ال −
مجرد    .هي "حدث خطير جدا    رقة،باس حول المحمحمود ع  سطينيةالفل  السلطة  سيرئأن أقوال  

أ هذه  ألمانيا.  في  وخاصة  المحرقة،  مثإنكار  لها  قوال  مكان  وال  وكاذبة،  مهووسة  للغضب،  يرة 
ظاه  جانتسقال  و   ".أبدا   توجد  "ال  الإنه  مثل  لهرة  تعرض  التي  واليهودية محرقة  أوروبا  يهود  ا 

عن    عمكتبي أن يتراج وطلبت بواسطة  ذا.  ة، وال يمكن طمس هثانيفي الحرب العالمية ال  عموما  
وحسنا   ذلك".  أقواله  فعل  "علي  جانتسوأضاف    أنه  وعلينا  أن  األمني،  استقرارنا  على  الحفاظ  نا 

ننفذ   األمني. وال  التنسيق  تريزااألذلك مع  الحرص على  أنف  ،Mother Teresa  م  ذلك مع ذ  وأنا 
 123".الذي يتواجد في الميدان

جها − في    أربع  تعيينية  سرائيلاإل  الموساد   زأعلن  امرأة  بينهن  للموساد،  العليا  القيادة  في  نساء 
 وساد التي يتم  موساد إن هذه هي المرة األولى في تاريخ الموقال ال  يران".إمكتب  "منصب رئيسة  

تعيين   من  رأة امفيها  او   يران".إمكتب  "وهو  صب رفيع  في  تم  أشار  أنه  إلى  تعيين    أيضا    لتصريح 
 124مرأة أخرى رئيسة لـ"سلطة االستخبارات )جمع وتحليل المعلومات(". ا
ال − الالعب  أبوانسحب  شربل  م   لبناني  للفنضاهر  العالم  بطولة  المختلطةن  القتالية   Mixed  ون 

(MMA) stmartial ar    لمواجهة   رفضا    ،أبو ظبي  لعاصمة اإلماراتيةافي    حاليا  للناشئين، المقامة
 125ي. إسرائيلالعب 

ية  سرائيلمان رفضت السماح للرحالت الجوية اإل، أن سلطنة عُ وم"يالسرائيل  إكر تقرير لصحيفة "ذ  −
  رمن غيى الساعة هو أن ه  ر حتلتقرير إن "معنى هذا األموأضاف ا .لجوي ا  مجالها  المرور فيب

االستفادة اإل  الممكن  الطائرات  أمام  السعودي  الجوي  المجال  فتح  تقصير  سرائيلمن  أجل  من  ية 
 126.صى"األقالمسافة في الطيران إلى الشرق 

 19/8/2022 ،معةالج

محمود عباس،    ة الفلسطيني   السلطة   رئيس   ضد    " ولي تحقيق أ "   فتح   ين برل   على الرغم من قرار شرطة  −
بأن   األخيرة  تصريحاته  ضد    50" ارتكبت    " إسرائيل " بسبب  نازية(  )محرقة  ،  " فلسطينيين ال   هولوكوستا  

ية، بوصفه ممثال  للسلطة  لبالد في زيارة رسم أعلنت وزارة الخارجية األلمانية أن عباس وصل إلى ا 
 127. " من المالحقة القضائية. وعمليا  لن يجري التحقيق معه   لحصانة ا لك فإنه سيتمتع ب ولذ "   ، الفلسطينية 

رئاسةعب   − باسم  الرسمي  الناطق  ردينةلسلطة  ا  ر  أبو  نبيل  من   الفلسطينية  الشديد  استهجانه  عن 
ال يتعرض  حملة  التي  رئيس تحريض  م  السلطة  لها  عباس  جهات محمود  قبل  بهدف متعددة  ن   ،
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من عد  و االنيل  الفلسطينية  القضية  اللة  خط  "أنها    فلسطيني، مؤكدا  الحق  وهي  ومدانة،  مرفوضة 
 128."جهة كانت  أحمر لن نقبل به من قبل أي

"قي  العبرية  12  قناةالت  ق − القائإن  في  التقت ادات  المشتركة  السلطة   ا  سر   مة  مخابرات  رئيس  مع 
كنيست نواب الأن لقاء    وادعت القناة العبرية  فلسطينية في رام هللا"، وسط الضفة الغربية المحتلة.لا

 129ية". يلئ اسر نتائج االنتخابات اإلاولة للتأثير على في محيأتي "  العرب، مع ماجد فرج
  Orly Noy أورلي نوي  ناإلسرائيلي لحقوق اإلنسا مركز المعلومات  -بتسيلم   منظمةرئيسة  رت حذ   −

تهديدات   المتطرف  و  عض من  اليميني  بترحيل  الكنيست  غفير  بن  قائلإيتمار  إن  الفلسطينيين،  ة 
بتعامل  ال نوي   .فادحا    وأخالقيا    ون خطأ سياسيا  استخفاف سيكمعها  لها    ،وأضافت  مقال  في  في 

أن تهديدات القادة    يظهر  "إسرائيل"أن تاريخ    البريطاني  Middle East Eye  دل إيست آيميموقع  
 130الصهاينة بإبعاد الفلسطينيين يجب أن تؤخذ على محمل الجد. 

ة : إن "وزير الدفاع قرر زياد (كوغات ية )ي الفلسطين في األراضلمدنية  وحدة تنسيق الشؤون اقالت   −
م  الفلسطينيين  دخول  إلى  غز   ن عدد  بمقدار    إسرائيلة  والتجارة  العمل  تصريح،   1,500ألغراض 

 131".500,15  إسرائيلليصل المجموع الكلي المسموح له بالدخول إلى 

قل  فط وترسيم الحدود البحرية وح از والنلغأن ملف ا  هللا  نصر أكد األمين العام لحزب هللا حسن   −
وأعلن نصر هللا    ."من قريب وال من بعيد   ال"اإليراني،  ه باالتفاق النووي  لال عالقة    ز كاريش الغا 

ُيوق ع، إذا ُوق ع االتفاق النووي أو لم  رايحين على  "ما تطالب به فـحصلت الدولة على    أنه سواء 
إلى أن الوسيط    ظر الن  ، الفتا  "ين على التصعيد رايح"فـه  ما تطالب بذا لم تحصل على  ، وإ "الهدوء

 132."ُيضي ع الوقت ووقته قد ضاق" يمريكاأل
التي  "  سرائيليهودية للهجرة إل"الوكالة الفي موسكو أولى جلسات المحكمة المعنية بقضية  انطلقت   −

إلى   تؤدي  قد  اتهامات  روسي تواجه  في  الحوأشارت    ا.حظرها  أن  إلى  محلية  إعالم  ديث وسائل 
 133ومات عن المواطنين الروس بطرق غير شرعية.لعن قيام الوكالة بجمع مع ريدو 

 20/8/2022 ،السبت

عواودة. خليل  األسير    عتقال اإلداري بحق  بتجميد اال   ل عاجلبشك  ا  قرار االحتالل    أصدرت محكمة −
  داري لند االعتقال اإلالعواودة إن تجمي، قال  القرارله بعد    أول تصريح  ول ظهور له فيأفي  و 
باإلفراجهين نهائي  قرار  حتى  الطعام  عن  إضرابي  الفلسطيني   ،ي  للشعب  احترامي  "أجدد    وقال: 

 134وضه عن الطعام".معي في اإلضراب الذي أخ وتضامنهلجهوده 

التوالي   − الثالث على  الفلسطينية اعتق   واصل جهازلليوم  للسلطة  التابع  ال األطفال مؤمن  الشرطة 
، (عاما    14)  ومازن نادر صوافطة  ،(عاما    13)  اجد أبو عليانوكريم م(،  عاما    11افطة )و حمد صأ
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لشرطة التابع  األحداث  قسم  طوب  في  حركة  اسمحافظة  راية  على  الدوس  بتهمة  مساء    فتح، 
 135. ير محرر من سجون االحتاللبال أسستق ، خالل حفل ا17/8/2022األربعاء 

، ةقلقيلي العسكري، غربي    لياهو إحاجز    فلسطينيات على  ثالث   ييل سرائاإلحتالل  الا  اعتقلت قوات  −
أوقف سيارة    ية إن الجيشسرائيلاإل  يئة البث وقالت ه  بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على عناصرها.

الثالث  النساء  تقل  بعد  واعتقله   ،كانت  سالحن  قطعة  على  انتحار،  ،العثور  طة وخري  ورسالة 
 136. "لإسرائي"لعدم امتالكهن تصريح دخول إلى  ةبحوزتهن، إضاف

ل  قال − العام  الثور لالقائد  سالمييراناإل   ي حرس  حسين  اللواء  ضد  إن    ي  الفلسطينية    المقاومة 
مثلما  في طريقها للتسلح  أن "الضفة الغربية  إلى    "، مشيرا  وتناميا    حتالل "شهدت نهضة ونضوجا  اال

المية"، رة اإلسسالمي، في مقابلة أجراها معه "الموقع الرسمي لقائد الثو وأشار    .تسلحت قبلها غزة"
لت أيضا  إلى  هذه الحالة انتق  اع غزة "بل إن طإلى أن المقاومة الفلسطينية لم تعد محصورة في ق

نفسها، وهذه    تتسلح الضفة بالطريقة   سلحت غزة، يمكن أنت"مثلما  وشدد على أنه    ،ة الغربيةالضف
 137وفق قوله.  ،ي"و تصاعد .. إن عملية تراكم القوة تنمو باستمرار، وعلى نح .ملية تجري حاليا  عال
 21/8/2022 ،األحد

العسكرية  مد  − عوفر  محكمة  الج  اعتقالدت  حركة  في  الخالقيادي  حتى  السعدي  بسام  ميس  هاد 
ية اإلفراج  سرائيلكمة العليا اإلحي حين رفضت المه، فئحة اتهام ضد  ، وذلك إلعداد ال25/8/2022

 138.يوما    162عن األسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 

ي  اض ية بين الضفة الغربية واألر سرائيل على المعابر العسكرية اإل   مال الفلسطينيين صم آالف الع اعت  −
المح ال  احتجاج 1948  سنة تلة  فلسطينية  بي على    ا  ،  ُأبرم  يتم  االحتالل    ن اتفاق  الفلسطينية،    والسلطة 

ع  قدمة القتطا م   يرونه و ار،  ويتخوف العمال من القر   البنوك الفلسطينية.   عبر تحويل رواتبهم  بموجبه  
روا  مع  يحدث  ما  غرار  على  الفلسطينية،  الحكومة  قبل  من  رواتبهم  من  ين  موظف التب  أجزاء 

 139تعاني من أزمة مالية.   بزعم أن الحكومة   واتبهم، من ر   % 80والذين يتقاضون    الحكوميين، 
اضي  في األر   األوروبي   االتحاد   ممثل رام هللا،  في  محمود عباس،    ية فلسطين ال   السلطة استقبل رئيس   −

  ذي تم  ال  ت اإلصالحا   في برنامج االستمرار    عباس وأكد    . سفين كوهان فون بورغسدورف   الفلسطينية 
للمانحين،  تقديم  الوطنية على    دما  ق والمضي  ه  المصالحة  تحقيق  الجميع أ في مساعي  قبول  ساس 

 140س.د عامة عند ضمان عقدها في القبالشرعية الدولية، واالستعداد للذهاب لالنتخابات ال 
مكاتب الدائرة كمقرات    عن فتح  ظمة التحريرجتمع المدني في منوالم  نساناإلحقوق    نت دائرةأعل −

 141ي مؤخرا .سرائيلغلقها االحتالل اإلأ مؤقتة للمؤسسات السبع التي 

عقد اجتماعات  لى مصر لإه  ج  تو   يسرائيل اإل   الشاباكية أن رئيس جهاز  سرائيل أعلنت هيئة البث اإل −
وأضافت هيئة البث أن رئيس الشاباك سيلتقي    مة مع القاهرة.ز ا باألتهما وصف  في محاولة لتهدئة
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المصر  المخابرات  لئيس  مزمعة  كانت  التي  زيارته  ألغى  الذي  كامل  عباس  على    ،"إسرائيلـ"رية 
 142خلفية العملية العسكرية األخيرة في غزة. 

تقالة مديرها العام، اس  "سوساجبي"  سالتجس  ية المصن عة لبرنامجسرائيل اإل   أن أس أو  شركة  ،نت أعل −
كيز مبيعاتها في أسواق الدول  أنشطتها، باإلضافة إلى ني تها إعادة تر   " تنظيمستعيد  "مضيفة: إنها  

 143. )الناتو( ي حلف شمال األطلسياألعضاء ف
 22/8/2022 ،اإلثنين

ح  − و م ح   تا رك عقدت  أن    الجهاد اس  الحركتان  وأكدت  المستوى،  عالي  قياديا   خيار المقاو " اجتماعا   نا  مة 
تراجع   تجاه " ، محذرتين  " عنه االستراتيجي ال  ومقاومته سيكون رد   العدو من أي غدر  ا عليه  ن شعبنا 

ة  م المقاو فصائل    جز وطني يضم  لعمليات المشتركة من غرفة ا "   وشددتا على أن   . " سما  وموحدا  حازما  وحا 
السلطة في    الحركتان   ودعت   . " ا ومكانتها حتى التحرير والعودة ميعا  على تعزيز دوره ، وسنعمل ج كافة 

السياسيين، وإلى    ج عن المعتقلين مين األبطال، وإلى اإلفرا عن مالحقة المقاو   الضفة الغربية إلى الكف  
األ  التعاون  ا وقف  مع  الك مني  أوسلو  مسار  من  التحرر  وإلى  المقاومة    ارثي، الحتالل،  إطالق  وإلى 

از الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خالل  على إنج وأكدت الحركتان حرصهما    حقيقة  ال كالما .   الشاملة 
 144. " لخارج  في الداخل وا عبنا كامال  يني جديد يمثل ش تشكيل مجلس وطني فلسط " 

االعتقال ية بدون محاكمة )سرائيلجون اإل س في العدد المعتقلين    أن   ةصحيفة هآرتس العبري   ذكرت  −
بحسب الصحيفة، فإن  و   .2008  سنة، وهو األعلى منذ  723( بلغ حتى األسبوع الماضي  اإلداري 

، 1967ي المحتلة سنة  األراض   فلسطينيياقي من  هم من فلسطينيي الداخل، والب  من المعتقلين  11
 145.هم يهوديأي من وال يوجد 

دولة أوروبية أكدوا أنهم سيواصلون    17  سفراءالعبرية "أن    Reshet Bet  ريشت بيتذكرت إذاعة   −
ي في رام هللا والبيرة،  سرائيلاالحتالل اإلها سلطات  ي أغلقتدعم المؤسسات األهلية الفلسطينية، الت

ية، أن إصرارهم  سرائيلاإل  في وزارة الخارجيةتماعهم،  اجب  وضح السفراء، عقوأ  قبل نحو أسبوع".
، بأنها تدعم  " إسرائيل" ؤسسات، يأتي بسبب عدم وجود أي دليل يؤكد ادعاءات  مك ال على دعم تل

ص ذكرت  أخرى،  جهة  من  المركزية أن    لبريطانيةا   جارديان الحيفة  اإلرهاب.  المخابرات    وكالة 
 146لمؤسسات الفلسطينية واإلرهاب. اذه  قة بين هلم تجد أي عال  ( CIA سي آي أي )
المحتلةفلسطينيا     25  وصل − الغربية  الضفة  سكان  مطار    ، من  من  أقل تهم  رحلة  في  قبرص  إلى 

 147ا . لق مؤخر مج أطنا في إطار بر  "لائيإسر "ولى التي تسي رها ، وهي األرامون 
رتها لجنة الطوارئ طوات التي قر  خال  ني، في بيان له، أن األسرى نفذواأعلن نادي األسير الفلسطي  −

وج من  ، فقد تمثلت أولى الخطوات بامتناع األسرى عن الخر للبيان  ووفقا    .الوطنية العليا لألسرى 
 148وجبات الطعام.إرجاع بو اء الفحص األمني، الغرف إلجر 
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يس الفرنسي إيمانويل ماكرون ئلر مع ا  هاتفيا    اتصاال  ائير البيد  ي  اإلسرائيلي  اءس الوزر أجرى رئي −
 ، ي للعودة لالتفاق النوو   "إسرائيل"معارضة  البيد  الملف النووي اإليراني. وكرر    ه مطوال  وبحث مع

وضح وأ نيين.دها عدم تقديم تنازالت أخرى لإليرا ضحة مفاير رسالة حادة وواوأكد على ضرورة تمر 
قيام  ستواصل ال  إسرائيل"  إن   وقال  ،التفاقا ا  لن تكون ملتزمة بمثل هذ   "إسرائيل"ماكرون أن  يد لالب 

  ى التزامه علوأكد الرئيس الفرنسي    بكل شيء من أجل منع إيران من التوصل إلى قدرات نووية".
 149بمنع إيران من الحصول على سالح نووي.

فرق الوزارة عملت    أن  محمد عبود واإلسكان    ةم االع  الاألشغام لإلعمار في وزارة  قال المدير الع −
للعدوا األول  اليوم  اإلمنذ  األخ سرائيلن  و   يري  حيث  األضرار  حصر  على  القطاع  صلت  على 
إلى   النهائية  و   2,000األضرار  سكنية.  أنوحدة  إلى  ب  أشار  المتضررة  الوحدات  كبير  عدد  شكل 

ُكلي    25ية، منها  وحدة سكن  110  لـ  وصل وغير صالحة    ا  وحدة مهدمة جزئي    85و  ،ا  وحدة ُهدمت 
ى أنه  ه إلونو    ، ا بين المتوسط والبسيطم  ة لحق بها أضراروحد   1,890  إلى أن  النظر  ا  ، الفتللسكن

عاجلة، وهي بدل وحتى اللحظة لم ُيصرف أي  مبالغ أو تعويضات للمتضررين إال أموال اإلغاثة ال
 150ضررة.أسرة مت 101 اإليجار لـ

الأقر   − جلسلفلسطينيا   وزراءمجلس  في  إنشاء  له  ة،  خاص  ،  الصندوق  في  لدعم  مدينة مدارس 
تأديقدسال من  لتمكينها  كتب ة رسال،  فرض  تحاول  التي  االحتالل  بلدية  إجراءات  عن  بعيدا   تها 

 151لمدينة. محرفة على المدارس في ا
اإل − الدفاع  وزير  جانتسي  سرائيلأقر   ب  بني  أزمة  علىين  بوجود  ومصر،  العملخلفي  بالده  ية  ة 

 الرسمية:  ية سرائيلحوار لهيئة البث اإل  في  جانتس،   وأضاف   زة.ية األخيرة في غسرائيل العسكرية اإل
اك  نلب ل دان وفي بعض األحيان تكون ه ؛ اإسرائيلي ومن أهم أصدقاء  "مصر العب إقليمي رئيس

الطريقة إلعادة االستقرار". منع  إلى    تسجان آخر، دعا    عيد وعلى ص  تقلبات، والطرفان سيجدان 
 152، تجمع اليهود والعرب. إقامة دولة واحدة، ثنائية القومية

قضي ة فلسطين جزء من  : إن "في كلمة له خالل مهرجان ن نصر هللا،حس  مين عام حزب هللاأقال  −
 أن   ، مؤكدا  "راجعأو التلحياد  لوال    ،خليوال مكان فيها للت  ،دين هذه األمة وثقافتها وشرفها وعرضها

طيني ورفض عب الفلس ان على ثورة الشة هو الر هة الفلسطينيتنا تجاه القضيتراتيجي  األصل في اس"
 153. "يعطبوطين والتالت
الفلسطيني في ليبيا    واة الطالب الجامعيقرارا  بمسا  أصدرت وزارة التعليم العالي في الحكومة الليبية −

قرار وجاء    رف.فات الصة الجامعية، وتضمينهم بكشو طالب الليبي، ضمن برنامج المنحة الماليبال
استجاب االوزارة،  السلطة  سفير  به  م  تقد  لطلب  محمد  فلة  طرابلس  في  م  لسطينية  المقد   في رحال، 

 154وزارة.، خالل زيارة قام بها لل3/8/2022
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مسيحية حملة لجمع األموال لزراعة  ال نجيلية  اإل   Hayovel  ه يوفيل   ريكية م األ   منظمة ال أطلقت   −
شجر   3 نهاية  آالف  حتى  عل 2022ة  أ ،  االحتال   فلسطينية راض  ى  الضفة    ل صادرها  في 

 155. ألف شجرة سنويا    20وأعلنت عزمها زراعة    الغربية. 
 23/8/2022 ،الثالثاء

  ة الفلسطينيرئيس السلطة  في مؤتمر صحفي مشترك مع    ،وغانأكد الرئيس التركي رجب طيب أرد −
بلغنا  أ: "ائال  ق  وأضاف  المسجد األقصى.تغيير في وضع القدس و رفض بالده ألي    محمود عباس،

الثابت وتطلعاتنا بهذا الخصوص بكل وضوح وبشكسرائيلالجانب اإل  ولفت   ل مباشر".ي بموقفنا 
اعترف  النظر  أردوغان التي  "تركيا  أن  لحظة  إلى  منذ  فلسطين  بدولة  عن  ت  تدافع    حل  إعالنها، 

 سرائيلإمع    اتنافي عالقلتي نقدم عليها  أردوغان: "الخطوات ا  وقال  الدولتين في مختلف المحافل".
لى العكس، هذه  وأضاف: "بل ع  ل من دعمنا للقضية الفلسطينية بأي شكل من األشكال"لن تقل

الفلسطينية    الخطوات ستسهم في حل   االقضية  الفلسطينيوتحسين وضع  يقوله   ،لشعب  وهذا ما 
 156". أشقاؤنا الفلسطينيون أيضا  

  ، اللواء طالل دويكات   ،الفلسطينيةألمنية  مؤسسة ا الناطق الرسمي لل  ،مالعاكد المفوض السياسي  أ −
عتقاالت سياسية  أو غيرها حول وجود ا   حماسأنه ال صحة الدعاءات حركة  صحفي،  يان  في ب

  على السلم  نظام، وحفاظا  لأو مالحقة ألحد، إال في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون وا
مدي بالمقابل،  و   األهلي. من"م  رقال  محامون  ال  جموعة  في    عدالة"أجل  كراجة،  مهند  المحامي 
ن الضفة  قلين سياسيين في سجو ، "إن ادعاءات دويكات بعدم وجود معتقدس برسوكالة  لحديث  

  وتابع   الحقوقية".  التي وثقتها المؤسسات الحرمان من الحرية  الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب و 
وحتى اللحظة، إلى    2022  يونيو   /حزيرانياسي منذ بداية  ل س احالة اعتق  117نا  "نحن وثق  :قائال  

 157.للمحاكمة حتى اآلن" جانب حاالت االعتقال على ذمة المحافظ، دون عرض المعتقلين
أجهزة   − مع   الفلسطينية  السلطةأفرجت  قريةعن  الثالثة    تقلي  قليل  براادعبكفر  حادثة  ء اء  من  تهم 

النار على   األسبقإطالق  الوزراء  الشاعر  نائب رئيس  الدين  استنكروفي ه  .ناصر  الصدد،   ذا 
ا هذا  كل  مرور  دون  لو الشاعر  ا   أنقت  الجناتقوم  بمحاسبة  األمنية  تحقيق    ا  داعية،  ألجهزة  إلى 

 158.ة المتورطينالعدالة ومعاقب
برنيا  إلسرائيلي ا   الموساد  ازجه   رئيس صف  و  − ال   ع دافيد  بين  النووي  االتفاق  العظمى إحياء  دول 

كل ما باستطاعتها من    "إسرائيل"تبذل  أنه يجب أن    علىشدد  ستراتيجية"، و ابأنه "كارثة    وإيران،
 159. معاريفة التفاق، وفق ما ذكرت صحيفع على اأجل إقناع الواليات المتحدة بأال توق  

الفا − عضو  السابقةزت  حزب    Zehava Gal-On  غلؤون زهافا    كنيست  في ،  ميرتسبرئاسة    وذلك 
الحزب  رئيس  موقع  في  لها  ثانية  المعط  .والية  البث   وليةاألات  يوبحسب  هيئة  أوردتها  التي 
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في    %،81بلغت نحو    ميرتس  ط أعضاء حزب ان نسبة التصويت في أوس( فإ 11كان  ي )ئيلسرااإل
 160. %50ت في صفوف ناشطي الحزب في النقب نحو التصوي بلغت نسبة  حين

يف أف   ي سرائيل الجيش اإل  في ركان  هيئة األ رئيس  تفاصيل الهجوم الذي أعلن عنه    كشفت قناة عبرية  −
جيش إن "ال   14وقالت القناة    ع غزة. العدوان األخير على قطا في دولة ثالثة بالتزامن مع    وخافي ك 

 161عسكريا  في اليمن بالتوازي مع العملية العسكرية األخيرة في قطاع غزة". جوما   ه ي نفذ  ائيل سر اإل 
  آالف مستوطن   5، إن  اليهودية   اعات الهيكل جم عن  ، نقال  العبري   Mivzak Live مفزاك اليف   موقع قال   −

لشهر المرصود،  في ا  يسجل   م هو أعلى رق ، و 2022آب/ أغسطس  األقصى، منذ بداية   اقتحموا المسجد 
أن جماعات الهيكل تتوقع أن يستمر االرتفاع في عدد المقتحمين    الموقع   ضاف أ و   منذ خمس سنوات. 

 162الشهر.   نهاية هذا حتى  
  ل، وحسب آخر اإلحصائيات االحتالي سجون  سلسلة من التقارير عن األسرى ف  اوفتنشر وكالة   −

مختلفة يقبعون    أسير يعانون أمراضا    600  ن ما يقارب الـفإيني،  الفلسط  ادي األسيرالصادرة عن ن 
جات رطان واألورام بدر السيعانون من اإلصابة ب  أسيرا    23ي، منهم  سرائيلاإل في سجون االحتالل  

أسيرا ،   231سجون االحتالل    تشهد في، اس1967  سنةشير اإلحصاءات إلى أنه ومنذ  تو   .متفاوتة
 163. الطبي المتعمد )القتل البطيء( الاإلهموا نتيجة لجريمة ُاستشهد  أسيرا   73من بينهم 

الفلسطين لسرائي اإل  م جيش االحتاللسل   − الجانب  الذي ،  (عاما    27شهيدة مي عفانة )الي جثمان  ي 
قبل عام  قتلها  من  ج  أكثر  وطعن  دعس  محاولتها  عنإلاوب  .د و نبزعم  قال    فراج  عفانة  جثمان 

إن شجاعية  حسين  الشهداء  جثامين  السترداد  الوطنية  الحملة  اإل  منسق  يواصل سرائيل الجيش  ي 
بين الجثامين المحتجزة جثماني    أن من  ، موضحا  2015  سنةهم منذ  جثمان شهيد قتل  102احتجاز  

 164شهيدتين فلسطينيتين. 
سرد القرآن الكريم على جلسة واحدة ضمن   غزة  في قطاع  يمالكر   ة للقرآنظوحاف  ا  افظ ح  581أتم    −

 165ار القرآن الكريم والسنة.الذي أطلقته جمعية د  ،مشروع "صفوة الحفا ظ"
نظمة،  م   1,800في عضويتها أكثر من    حلية وعربية، وتضم  م   ، شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية   333دانت   −

دا عن تصنيفها كمؤسسات تدعم  هلية، ع ي لسبع منظمات حقوقية وأ سرائيل اإل االحتالل  ق سطات  إغال 
 166للرواية الفلسطينية".   تهداف االحتالل ة اس من سياس   "اإلرهاب"، معتبرين ذلك "جزءا  

سفارة   − ظب في    " إسرائيل " أعلنت  الدائم. االنتقال    ي أبو  مقرها  " و   إلى  صحيفة  إن    " اليوم   إسرائيل قالت 
  مليار   1.4  إلى   وصل   حيث   ؛ 2022  سنة   ياسي في حطم الرقم الق اإلمارات  و   " إسرائيل " التبادل التجاري بين  

 167. ها كامل ب   2021  نة س ليار في  م   22.1، مقارنة بنحو  2022  طس أغس   / آب حتى منتصف    دوالر 

 24/8/2022 ،ربعاءاأل 

قال  و   . " مطار رامون وال غيره بديل عن ُعمقنا األردني " إنه ال    ة د اشتي قال رئيس الوزراء الفلسطيني محم  −
، إن الموقف  األناضول لفلسطينية موسى رحال، في حديث لوكالة  ا اصالت  المو   سم وزارة المتحدث با 
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  ة للمواطن الفلسطيني بعدم استخدامه". سالتنا واضح ر ون، و مطار رام   رسمي هو "رفض فكرة استخدام ال 
القد  س الدولي  وأضاف أنه "توجد أولويات واستحقاقات بموجب االتفاقيات الدولية، منها تسليم مطار 

ية، على أن  ، والسماح بإنشاء مطار جديد في الضفة الغرب ر مطار غزة الدولي ا دة إعم وإعا   قلنديا(، ) 
المصلحة الفلسطينية واألردنية    ن "مطار رامون ضد  إ   ال رح   وقال   ن". ي سطيني قبل الفل   تدار جميعها من 

 168". ز لسياسة الفصل العنصري فيه تعزي   ضا  سطيني األردني، وأي باالقتصاد الفل   كونه يمس  
النا − دن، من دخول األر   امون عطية بمنع كل فلسطيني يستخدم مطار ر   دني خليل ئب األر طالب 

 169."ختار األردن الذي يناصر فلسطين أو من احتل أرضهإما أن ي"على قاعدة 
الفلسطينية  − الحكومة  على  الجاري العام  خالل    واصلت  موازنتها  من  األكبر  اإلنفاق  تخصيص   ،

أ  ما  بحسب  األمن،  األقطاع  "الفريق  لدععلن  المو هلي  شفافية  حول    فيالعامة"،    ازنةم  تقريره 
النص للتقرير  التنفيذي  للمواز "الملخص  سنوي  الف  لعام  نة  الف  ".2022عامة  األهلي  وأوضح  ريق 

تخصيص   أن  الموازنة،  شفافية  قطاع  لدعم  على  الفلسطينية  السلطة  موازنة  من  األكبر  اإلنفاق 
الفترة  الفقيرة خالل  سرة من مخصصات األعة واحد ل سوى دفلم تحو  األمن، يأتي في الوقت الذي 

ة األولى من  قطاع األمن في الشهور الست   اق علىره، أن اإلنفوذكر الفريق األهلي في تقري   ذاتها.
شكَّل   الحالية،  إ23السنة  من  ذهب  %  وقد  الحكومي،  اإلنفاق  تم  86جمالي  ما  إجمالي  من   %  

 170جور.ند الرواتب واألإنفاقه في قطاع األمن إلى ب 

المتبلور مع  النووي  لالتفاق   " إسرائيل "   التأكيد على معارضة   بيد ي يائير ال سرائيل راء اإل دد رئيس الوز ج  −
في لقاء مع صحفيين    ، بيد ورأى ال   ل التوقيع عليه. أن تل أبيب لن تلتزم به في حا   إيران، موضحا  

اال   ، أجانب  حاليا  أن  المطروح  إير   تفاق  سيمنح  سيئ،  "اتفاق  الطاولة  دوالر   100  ان على  مليار 
الـ   ... سنويا   مستشفيات؛  أو  مدارس  بناء  على  ُتصرف  لن  األموال  هذه مليا  100  هذه  دوالر  ر 

 171".في كل أنحاء العالم وعلى ترويج اإلرهاب   ستصرف على زعزعة االستقرار في الشرق األوسط، 
نذ بداية الحرب  م   " ائيل إسر " ى لوا من أوكرانيا إل ألف الجئ وص  29أن    مية ية رس إسرائيل   ت طيا أظهرت مع  −

من بين    ا  ألف   14فإن نحو    ية سرائيل وبحسب معطيات وزارة الرفاه اإل   . 2022  فبراير   / شباط   في الروسية  
  ؤهلين يتم  م ك ا  أوكراني ممن فرو   4,200  حو ن االعتراف ب   إلى دول أخرى، وتم    " إسرائيل " القادمين غادروا  

سجلوا حتى اآلن لتلقي    ا  أوكراني   12,788أن معطيات  وتظهر ال  م الخدمات لهم من قبل وزارة الهجرة. تقدي 
 172والتعليم وغيره.   ، والعالج الطبي   ، ء الطعام ي تشمل شرا المساعدة اإلنسانية والنفسية والت 

ألف مستوطن في    25أن االحتالل يعمل على زرع أكثر من    و دياب ب فخري أ  ث المقدسي ح كشف البا  −
أن   بو دياب أ   ه ونب    . 2030  سنة سلوان، بحلول    خصوصا  و محيط المسجد األقصى، وفي البلدة القديمة،  

ال  المقدس"،  % من المعالم  35فية أكثر من  ذي يتضمن تص االحتالل يعمل على مشروع "الحوض 
شمال  ياب فإن المشروع التهويدي يبدأ من الشيخ جراح  ب أبو ذ وحس  . القدس   في  حية ية والمسي م اإلسال 

ووسع االحتالل من تلك    . ( 2كم   7.51)   ونم د   500,71القدس إلى سلوان جنوب األقصى على مساحة  
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  د أراضي البلدة القديمة ومحيطها، بع   من   ( 2كم   562.)   دونم   500,26المساحة المنوي انتزاعها لتتجاوز  
وقال إنه    . أبو دياب لمكبر، وفق قول  وصوال  إلى جبل ا   ، والثوري   ، ارف والمش   ، جبل الزيتون أن أضاف 

التهويدي عل  الوجه  سسة صهيونية وأجن مؤ   22ى  رست عطاءات المشروع  بالعمل وتغيير  للبدء  بية، 
 173الحضاري والتاريخي في القدس. 

رئدش   − الوز ن  ونظيرهبش األردني  اء  ر يس  الخصاونة  محمد  الفلسطين   ر  تحويل   شتيةا ي  محطة 
الر  الكهربائية.   ، امة كهرباء  بالطاقة  الفلسطينيين  من   لتزويد  في  الموجودة  المحطة  طقة وسترفع 
بكة الفلسطينية في البحر الميت، كميات الكهرباء المصد رة من األردن إلى الش   لجنوبية األغوار ا 

إلا جمي   40من   وسجمي   80  ى واط  ا اواط.  المرحلة  المشروع،لثاتزود  من  لمناطق   نية  الكهرباء 
 174القدس وبيت لحم.هللا والبيرة بما يعزز الوصول إلى أطراف    القدس ورام 

ومدير  توني بلينكين  أنموجهة إلى وزير الخارجية    ةرسالفي  ي  أمريكرس  جعضو كون  22استنكر   −
ا االحمداهمة  ،  وطنيةلالمخابرات  اإلتالحكومة  فلسطينية سرائيلل  مدني  مجتمع  لمنظمات    ي 

إيجاز   .هاغالقوإ  رسالتهم  في  المشرعون  الوكا  ا  مشترك  ا  وطالب  البين  هذا  لمناقشة  تصنيف  الت 
 175.ا  يوم   30 قرير إلى الكونجرس عن جهودهم في غضون وت
جرى تعليقها في    ية بلدية تل أبيب بإزالة خرائط،سرائيلف( اإلوالتعليم )المعار   طالبت وزارة التربية −

مألفي  قرابة   في  المدينة،  صف  "الخط ،  24/8/2022  الثالثاء  يومدارس  ظهور  بسبب  وذلك 
.  ضر"خخط األي ال يظهر فيها "الالتو   ،األخضر" فيها، وطالبت باستخدام الخرائط الرسمية فقط

ال  هآرتسدت  وأفا لوزابأن  العامة  والتعليممديرة  التربية  شتاوبر  رة  بعثت Dalit Stauber  داليت   ،
مديرية   مديرة  إلى  فرسالة  والتعليم  شالتربية  أبيب،  تل  بلدية  ريمون ي  ، Shirley Rimon  يرلي 

أو  هذه  ك  اسية(أو يدفع أجندة )سي  زعمت فيها أن "تعليق الخريطة يوجه نحو موقف سياسي معين
 176بية والتعليم". اقض مع مبادئ التر تلك، وهذا أمر يتن

 25/8/2022 ،الخميس

كافة التنظيمات في الهيئات التنظيمية التي تمثل    يقضي بحل    قرارا  ادة الحركة األسيرة  اتخذت قي −
ا يوم  كل  يعط 28/8/2022األحد  لسجون،  ما  مواجهة    ي،  في  الدخول  كأفراد،  لألسرى  الحرية 

للمعركة الكبرى المقررة بدايات    ، وذلك تمهيدا  ةكثير   لى غرار مرات سابقةسجانين، عة مع الاشر مب
الخ   القادم.  الشهر اإلثنينوجاءت  يومي  األسرى،  قام  أن  بعد   واألربعاء  22/8/2022  طوة 

برف24/8/2022 استالم،  الطعام،  ض  رف  وجبات  العد    ض وكذلك  لعملية  التي    الخضوع  األمني 
 177لخطوة اإلضراب المفتوح عن الطعام.  هيدا  ، تموهي خطوات ستتكررالسجون، اط ينفذها ضب 

الناطق   − باسم  أكد  أبو  الرسمي  نبيل  الفلسطينية  جيش  "اعة  مداخلته على إذ   خالل  ،ردينةالرئاسة 
أي قرار لن ُيرضي  أن الجانب الفلسطيني لن يأخذ  بمطار رامون،    ق فيما يتعل  ،األردنية  "إمإف  



الفلسطينية   اليوميات  ________________________________________________   

 32 ستشارات             ة للدراسات واالونزيتمركز ال        

الاأل والشعب  للمقدسات  "لذلك    ني،فلسطيردن  األردنية  والوصاية  الرعاية  على  حرصنا  كما 
 178. "دال فيهااألردن االستراتيجية وهذه قضية ال جظ على مصالح سنحرص على الحفا

  : زةخالل مهرجان في غ  ،لةفي كلمة مسج  ة الجهاد اإلسالمي زياد النخالةكقال األمين العام لحر  −
واح"إننا   مقاومة  حماس  في  وك.دة.واإلخوة  وفصائلها"..  عناوينها  بكل  المقاومة  قوى  كافة    ذلك 

وقال   ها".ة تقوم بواجباتكة مستمرة في عملها، وحكومة غز كد النخالة أن "غرفة العمليات المشتر أو 
 179ة". حتلل من أرضنا الم( على مدار الوقت، حتى يرحإسرائيلتل العدو )ا"سنق  :النخالة

"نقلت   − العبريةال سرائيل  إصحيفة    ي في جنوب االستيطان   غوش عتصيون مجلس    عن رئيس  يوم" 
ة يهودية أوكرانية  عائل  50ين أكثر من  توط  تم  ، قوله إنه  Shlomo Naaman  الضفة، شلومو نعمان

 180. ةخالل األشهر الستة األخير ، ات غوش عتصيون عمر تمسفي 
صلت إلى  وكالة "و البأن    مجلس األمن الدولي  ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة  أبلغ   −

ا إجراءات  اآلنآخر  وتواجه  كلمو   ".وجوديا    تهديدا    لتقشف،  لفي  ج   الزاريني ة  بمخالل  لس  جلسة 
ذل في  بما  األوسط،  الشرق  في  الحالة  حول  الدولي  الفلسطينيةاألمن  القضية  أن  ك  أوضح   ،

عجزا   تواجه  يقو    منا  مز   األونروا  التمويل  لتقفي  جهودها  اإلنساني  ض  الدعم  اواديم  لبشرية  لتنمية 
دعم    ب مترالد  دونا  كي السابق يأوقف الرئيس األمر لدولي لها، منذ أن  جراء تراجع الدعم العربي وا

 181.ويا  مليون دوالر سن 360بالده للوكالة، والذي يبلغ نحو 

 26/8/2022 ،الجمعة

ال − السفارة  قالت  بأعمال  ليليسرائيلاإلقائمة  إيريت  تركيا  في  تع"إن    Irit Lillian  انية  ين  ي إعادة 
حتمال  ب الوحيد البالس"  قائلة إن  وأضافت   ."وقت وليست مسألة إثبات أو نفي  ألةالسفير هي مس 

اإل الجانب  الكثير    هناك"إن    :قائلةوأضافت    ."إسرائيلفي    تخابات االن ي هو  سرائيلالتأخير على 
التحديا العقبات  من  بين  من  فإن  نظرنا،  وجهة  من  ولكن  فت،  حماس  مكتب  ي الرئيسية 

سرا  .لإسطنبو  وليس  إرهابية  منظمة  حماس  ا  تتوقع  إسرائيلأن    ..  هذا  إغالق  تركيا  مكتب  لمن 
 182. "النشطاء من هنا وترحيل

من    ا  قيادي  ا  ، وفد ببيروت   في مكتبه  سطين زياد النخالة،استقبل األمين العام لحركة الجهاد في فل −
عاروري،  حماس ضم  حركة   الحية،  و : صالح  الم  .زاهر جبارينو خليل  على  وأكد  عمق  جتمعون 

الحركتينالعال بين  و "  ا هنأو ،  قة  ومقاومة،  وعقيدة  أخوة  معمواصلة  على  عالقة  أجل م  ا  العمل  ن 
ستراتيجية، وفي  االحركتين هي عالقة راسخة و العالقة بين  "أن  وا  وأضاف  ."تحرير أرضنا ومقدساتنا

تكتيكي هنا أو  في موقف  ن أي خالف  أفي فلسطين، و طور، خدمة  لمشروع المقاومة  تعاظم وت
ال بجوههناك  يمس  أن  يمكن  استمهر    على  ونؤكد  وتقدمها،  وتطورها  العالقة  التواصل ذه  رار 

 183."واللقاءات لتحقيق ذلك
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ي جيك  مريكه مع مستشار األمن القومي األعقب مباحثات   بني جانتسي  سرائيلقال وزير الدفاع اإل −
المنشآت النووية   بيق ضد  طل للتقاب ار عسكري بخيضمان احتفاظها ل، إن واشنطن بحاجة سوليفان
تفاق الشديدة لال  "إسرائيل"، مبديا  معارضة  تفاق جديد مع طهرانالالتوصل    حتى لو تم    ،اإليرانية

 184مع إيران.  "الكارثي"
اق مع زعيم حزب إلى اتفتوصل ال أنه تم  يتش  ر سموتيل بتسالئ لدينيةاحزب الصهيونية  رئيسأعلن  −

يهود " غفير  يتمارإ  "يت عوتسماه  م  بن  خال  عا  للترشح  موحدة  قائمة  الفي  االنتخابات  ة  قبلمل 
تم  افإن    يديعوت أحرونوت وبحسب موقع  .  1/11/2022ي في  سرائيلللكنيست اإل التوصل    التفاق 

 185. امين نتنياهوضة بنيار عالمزعيم  ن غفير معوبسموتريتش إليه بعد لقاء جمع  
المسلمين − لعلماء  العالمي  االتحاد  بإعاد البيان    نفى  ترحيبه  حول  له  تطبيع  المنسوب  تركيا  ة 

اإل  االحتالل  مع  كامل.سرائيل عالقاتها  بشكل  ع  ي  اتحاد  المسوقال  إ  ،لمينلماء  له،  بيان  ن  في 
إلى أنقرة   ي إسحاق هرتسوغسرائيلاإليس الرئبزيارة  يبا  البيان الذي نشرته وسائل إعالم وتضمن ترح

 186هو بيان مفبرك.ة تطوير العالقات مع تركيا، عنه إعاد ، والذي نتج  2022في آذار/ مارس 

كية نجود الفاهوم، بمهمة إدارة  ير مالفلسطينية األ  كليفتعن    (ية )ناسامريك وكالة الفضاء األأعلنت   −
ن على سطح  أة وأول شخص ملو  دف إلى هبوط أول امر " الهاArtemis I  أو  1  سيمرتيأ"مشروع  

 187القمر.
 27/8/2022 ،السبت

التربقالت وزا − والتعليمرة  ب ،  الفلسطينية  ية  تشن  سلطن  إ يان صدر عنها،  في  االحتالل  هجمة    ات 
مسب وغير  الفلسط وقة  شرسة  التعليم  القدسعلى  في  لضم  يني  خططها  من  يتجزأ  ال  كجزء  ها  ، 

 188وطمسها وتشويهها. ،وحيةوالر  ،المعنوية و  ،ن معالمها الماديةومحو كل ما هو فلسطيني م 

السأ − المكتب  عضو  لكد  والجرحىحر ياسي  واألسرى  الشهداء  ملف  ومسؤول  حماس،  زاهر    ،كة 
إعالم  ،نجباري  لقاء  بيفي  في  ُعقد  يروت ي  ال  أنه  تبادل  ،  ملف  في  مفاوضات  أي  حاليا   وجد 

 189تقدم بهذا الملف.  نية أشهر ال يوجد أيثما األسرى، مؤكدا  أنه منذ 

  بر الساحل الجنوبي لقطاع متطورة ع حاوالت تهريب أسلحة م تكثيف ب  حماس " حركة ائيل إسر " اتهمت  −
موقع  غزة.   يديعوت  وقال  تم    حرونوت أ صحيفة  إنه  ا   العبري،  محاوالت  إحباط  من   حماسلعديد 

وبحسب التقرير،   ام لكشف التهريب تحت الماء، وباستخدام سفن جديدة. تهريب أسلحة بمساعدة نظ 
مل وسائل متطورة لقوات ، بما يش عمليات تهريب األسلحة رع في  تسا   رصد   ليلة، تم  أشهر ق   فإنه قبل 

 190ق الصواريخ. ، ووسائل أخرى لتحسين دقة إطال اس حم بحرية التابعة ل دوز ال الكومان 

إن سلطات  مفقودين،  الت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير ال ق  −
ا، يوم السبت،  ن له في بيا  وأوضحت اللجنة   . شهيدا   358جثامين ي تواصل احتجاز  ائيل سر اإل  الحتالل ا 
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ال لمناس  الوطني  اليوم  المحتجزة بة  الشهداء  جثامين  االحتال سترداد  أن  يحتجز  ،  في  جثم   102ل  ان 
 191. مفقودا    74محتجزة فيما يسمى مقابر األرقام، و   جثمانا    256الثالجات، و 

 28/8/2022 ،األحد

طوات النضالية التي  من الخ  ة في سجون االحتالل كافة، في إطارهيئات التنظيميال  األسرى   حل   −
 192. استأنفوها مؤخرا  

باقت لمجموعة من التالل  سمحت قوات االح −   األسباط.األقصى عبر باب    المسجد حام  مستوطنين 
ما حدث هو : "كسوانياألقصى الشيخ عمر اللمسجد  مدير ا  وقال  بعد خروجهم من باب المغاربة.

مشيرا   للستاتيسكو،  ومخالف  القائم  للوضع  مأى  لإ  انتهاك  عام  نه  شرطة    1967نذ  تسمح  لم 
 193باب األسباط".   مه عبرقتحاوإعادة ا ،قصىاألاالحتالل لمجموعة من المستوطنين بالخروج من 

باسقا − الرسمي  الناطق  رئاسةل  رئيس    لسلطة ا  م  إن  ردينة  أبو  نبيل  محمود   السلطةالفلسطينية 
إلى  وج    اسعب العالم"ه  المنظ  وتحديدا    ،كافة سفرائنا حول  الد في  بحم  ،وليةمات  تحرك  بالبدء  لة 

للك تواسعة  عن  بحق  شف  المرتكبة  الجرائم  ال  لك  األبطال،  حأسرانا  ألبسط    اإلنسان قوق  منافية 
 194. "ن الدولية كافةوللقواني

وفد من حركة حماس األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا، برئاسة نائب رئيس المكتب التقى   −
لل الالسياسي  صالحركة  العاشيخ  حمدان.و روري،  ح  وأسامة  الحية،  أن    خليل  المجتمعون  وأكد 

نجازات على طريق التحرير والعودة، وستبقى  اإل راكمة  تواصل م  ،انكل العدو من  رغم  بال  ،المقاومة
بو  القلب متمسكة  وفي  وحقوقه،  لشعبها  ووفية  بينها،  والتكامل  التنسيق  درجات  أعلى  وفي  حدتها 

 195.األسرى و ها القدس واألقصى من

لتزويد األخيرة    مليون دوالر،   550لغ  ية وإيطاليا على صفقتين بمب ئيل سرا اعات الجوية اإل عت الصن وق   −
استخباراتية وخدمات لوجيستية أرضية لسالح الجو اإليطالي،  طائرتي إنذار مبكر وجمع معلومات  ب 

الدفاع وا وفق ما كشفت وثائق نشرته  مات  ات المه ويرتفع بذلك عدد طائر   اإليطاليين. رلمان  لب ا وزارة 
 196. هآرتس ت صحيفة  ات، حسبما ذكر ع طائر إليطاليا إلى أرب   " إسرائيل " دتها  الخاصة التي زو 

ن  ين م ن  وطُ   قطعة سالح،  300بط  ض   ، تم  2022  سنةأنه منذ مطلع    يسرائيلاإلأعلنت قيادة الجيش   −
لجيش،  وقال الناطق بلسان ا  ربية.ية العسرائيلب على الحدود اإلنقطة تهري  100المخدرات، عبر  

مسلحة   تنظيمات  أن  المالحظ  من  بشكمإنه  تعمل  باتت  تج  لختلفة  مع  األسلحة  وثيق  ار 
  2021و  2020  نتيسعملية تهريب في    21وتابع الناطق بأنه في حين أحبطت قواته  .  ت والمخدرا

 197.مع األردنمنها على الحدود  18، 2022 سنة في يب عملية تهر  35أحبطت  نهاتمعين، فإمج
عشرات   − م اآل أضرب  الفلسطين الف  المحتلن  الفلسطيني  الداخل  في  العاملين  ،  1948  سنة  يين 

 198رف تابعة للسلطة الفلسطينية. اهم في مصواتب ر دفع ر لى قراع  ا  احتجاج
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منظ − مصنع  أعلنت  من  بالقرب  دائم  مخيم  إقامة  عن  البريطانية  فلسطين  أجل  من  العمل  مة 
بيان لها  ر.وردشايمدينة ستاف  فيون طيار  الطائرات د ي لمحركات  إسرائيل ،  وقالت المنظمة، في 

الدا المخيم  إقامة  وإغالإن  لطرد  يهدف  مصنع  ئم  إلبيأنركة  شق  المصنسرائيلاإل  ت ظمة  عة  ية 
% من أسطول  85في بريطانيا توفر    ت إلبيبيان أن مصانع شركة  ال  وضحوأ  للطائرات دون طيار.
 199طينيين. فلسال يستخدم في الهجمات ضد  ي الذي سرائيلاإلالطائرات دون طيار 

 29/8/2022 ،ناإلثني

الفلسطي رت فصا حذ   − المقاومة  اإل   نية ئل  استفزاز مشاعر    من   ي سرائيل االحتالل  االستمرار في  مغبة 
 ،وقالت الفصائل  ء".اح والدما أحمر، دونه األرو  "المسجد األقصى خط  الفلسطينيين، مشددة على أن 

بيان   األق لها في  للمسجد  االحتالل  "اقتحامات  إن  ه ،  يف "عدوا و  صى  ممنهج  علينا  ن  ميعا   ج رض 
اال  لمخططات  والتصدي  األقصى،  حماية  في  مسؤولياتنا  وخاصة تحمل  األشكال،  بكل  حتالل 

 200لضفة والقدس".يادين ا المقاومة والعمليات البطولية بمختلف أشكالها في ساحات وم بتصعيد  

ل − السابق  الرئيس  اجقال  كوهين،  يإلسرائيلي  ا  لموساد هاز  موسي  لؤتفي  صهيونية  ال  لمنظمةمر 
البرنامج    العمليات ضد  من    ا  كبير   هازه نف ذ عددا  ج، إن  السويسريةالعالمية، ُتنظمه في مدينة بازل  

  إسرائيليمكنني أن أضمن أن  "  :، وأضافانيةا في ذلك داخل األراضي اإلير النووي اإليراني، بم
اإلير  ومنع  لتأخير  هو ضروري  ما  كل  صن ستفعل  من  ذر قن  عانيين  ، "إسرائيلدولة  تهدد    ية،ابل 

 201. يةسرائيلإل ا جيروزاليم بوست بحسب ما أوردت صحيفة 
 30/8/2022 ،الثالثاء

لمنظمة  سابق  على المدير ال   عاما    12بالسجن  في بئر السبع  ية  سرائيل اإللمركزية  المحكمة ات  قض −
س ماليين  تالاخـ"، بعد إدانته بمحمد الحلبي  غير الحكومية في قطاع غزة  يةمريك األ  يجنورلد ف

 202نفيه االتهامات الموجهة إليه.  من رغمبال، حماسلحساب حركة  "الدوالرات 

ن  − مزهر دعا  جميل  فلسطين  لتحرير  الشعبي ة  للجبهة  العام  األمين  غ   ائب  تطوير  العمليات  إلى  رفة 
ي  السجون بفعل وطن يض  على ضرورة تبي   تحويلها إلى جبهة مقاومة وطنية موحدة، مؤكدا  مشتركة، و ال 

المتثال   تستطيُع ا    ال ةٍ أيَّ قيادٍة سياسي   نرى أن "   الل مهرجان في غزة: ه خ في كلمت   ، قال مزهر و   د. موح  
أن  مزهر    رأى و   ". حاسبتها ينا م ا، وعل ه ها، وعليها مراجعة ذات موقع   ال تستحق   إلرادة شعب ها في الوحدة 

 203. كارثي أوسلو ال   اق ف ن ات حتالل، والتخل ي ع اال   الوحدة  هو برنامج  وطنيٌّ لمواجهة   هذه   عنوان 

الجيش قبل الوصول إلى  بيد المستوطنين إلى التنسيق مع  يائير ال   يسرائيل اإل دعا رئيس الوزراء   −
قبر   نابل يمنطقة  في  بعد وسف  سيارة    س،  استهدف  إصابة    ،يينإسرائيلهجوم  عن    ن اثني وأسفر 

 204سطة. بجروح متو 
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اتفاقا  وق   − أبيب وطوكيو  تل  التعاون األمن  عت  الي  لتعزيز  أمنية    ،نجانبيبين    -وذلك خالل زيارة 
ية، سرائيلاإل  دفاعلوذكرت وزارة ا  ى اليابان.لإ  بني جانتس  يسرائيلاإل  دفاع ية يقوم بها وزير السياس

بيان  تعزي،  لها  في  إلى  سيقود  االتفاق  واألمنأن  العسكري  "التعاون  واالستخباراتي  ز  ي 
 205ستراتيجي" بين الجانبين. واال

  The United Nations Children's Fund (UNICEF)(  اليونيسف )   ة للطفولة م المتحد األم   صندوق   قال  −
ة، عادوا  ، وقطاع غز القدس  شرقي   ل فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها ون طف ملي   1.3إن أكثر من  

من   الكثير  يتخيلها  ال  تحديات  "وسط  األسبوع،  هذا  مدارسهم  أرجاء إلى  شتى  في    العالم".   أقرانهم 
ُقتلوا    12ة مع  قارن في الضفة الغربية، بالم   طفال    20"منذ مطلع هذا العام، قتل  ،  له   في بيان   ، أوضح و 

مدارس يدرس فيها ما ال   ق ضد  أمر هدم معل   56، هناك ا  ضي، وحالي فترة نفسها من العام الما ل ال خال 
خير  صعيد األ ى الت أود " :  وأضاف   لشرقية". ية، بما فيها القدس ا طفل في الضفة الغرب   6,400يقل عن  

 206. " س بنظام الفترتين لمدار % من ا 65، والمدارس مكتظة، حيث تعمل  طفال    17في غزة بحياة  

في مقال نشره    ، Yigal Bin-Nun  ل بن نون ا ربية، يغ وخبير العالقات المغ   ي، سرائيل المؤرخ اإل كشف   −
شبه    كل ة بش المغربي   إنشاء مبادرة العالقات بين الموساد وأجهزة األمن   أنه "تم  "،  ل إسرائي موقع "زمن  

على توص  بناء   المغربي م عشوائي،  الجنرال  الفرنسية مع  القوات  أو ية ضابط خدم في  ، "فقير حمد 
االتصاالت جهود الموساد لمساعدة يهود المغرب على المغادرة، والوصول وأوضح أنه "تخلل هذه  

فبراير  المح لفلسطين   شباط/  بداية  في  بدأت  العالقة  أن  والخالصة  وتخلل 1963تلة،  با ،  عادة ل ها 
 207. ين لسياسي مع معارضيه ا   ير األمن الشخصي للملك، بجانب "التعامل" طلبات من الموساد لتوف 

التسويق   − مديرة  التعليمية  لمنتجات أعلنت  لترك   نهاأ  Ariel Koren  أرييل كورين  جوجل  مضطرة 
إعالن    ة، نتيجةالشركم بها  و العمل مع محرك البحث العمالق، بسبب التصرفات العدائية التي تق

أم  ورينك دوالر  مليار  بقيمة  االحتالل  جيش  مع  عقد  توقيع  كورين    .ريكيرفضها  إنها  وقالت 
المعادية، و س والبيئة  االنتقامية،  التصرفات  "بسبب  غير  اإلجراتستقيل من عملها في غوغل  ءات 

ين  ة خطاب ب صياغ   رين فيكو   القانونية من قبل الشركة"، وذلك بعد فترة وجيزة من مساعدة آرييل
  وسيعيين، ويساعد في تين، الذي يسهل مراقبة الفلسطنيمبوسجوجل وأمازون، ينتقد مشروع  عمال  

 208ية. سرائيل ات اإلمستعمر ال
 31/8/2022 ،األربعاء

ق  دة عل  لمعتقل خليل عواو أن ا  الفلسطيني،  سير نادي األو   ،نأعلنت هيئة شؤون األسرى والمحرري −
يقضي    مكتوب   تفاق، بعد ا(يوما    172)  نحو ستة شهور  مري است، الذ إضرابه المفتوح عن الطعام

 2/10/2022.209باإلفراج عنه في 
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الب − الرئيس األ  يت األبيض أعلن  ات  بايدني جو  مريكأن    يسرائيل لوزراء اإلحدث هاتفيا  مع رئيس 
ال  األمن بييائير  التحديات  بشأن  للتشاور  التد  التهديدات  ذلك  في  بما  واإلقليمية،  العالمية  ي ية 

ح  لسماعلى التزام الواليات المتحدة بعدم ا  د بيض إن بايدن شد  . وقال بيان للبيت األإيران  تشكلها
  " ائيلإسر "ات الحدود البحرية بين على أهمية اختتام مفاوضشدد و ، أبدا  إليران بامتالك سالح نووي 

 210بلة.ولبنان خالل األسابيع المق
في    لمجلس األمن بقبولها كاملة العضويةدم  من التق  السلطة الفلسطينية  يةمريكاألاإلدارة    رت حذ   −

  حال أصرتفي  يين كبار، أنه  أمريكعن مسؤولين    ، نقال  اال العبري و   موقعوكشف    .مم المتحدةاأل
 211(.Veto النقض )الفيتو تخدم حق  اليات المتحدة سوف تسفإن الو  ،على موقفهاالسلطة 

ميونخ"، التي نفذت خالل   "عمليةيين في  سرائيل وعائالت القتلى اإل  هاأن  أعلنت الحكومة األلمانية −
  رور خمسين عاما  ضات بعد مفاق حول تعوي، توصلوا إلى ات 1972  سنة األولمبية    األلعاب ورة  د 

درالية وكذلك  إن االتفاق يقضي بأن تدفع الحكومة الف وقال مصدر حكومي ألماني    لعملية.على ا
ميونيخ   ومدينة  بافاريا  يوروم  28منطقة  دوالرم  28.03و  نح )  ليون  ضح  (ليون  هذه لعائالت  ايا 

  وشرطي  ،العملية الفلسطينيينمن منفذي    5و  ،ا  يإسرائيل  ا  رياضي  11عن مقتل    ت أسفر التي    يةالعمل
 212وطيار مروحية ألمانيين. 

تح − جيرو تحد ث  صحيفة  نشرته  اإلليل  بوست  الضفة سرائيل زاليم  إلى  المسلح  الكفاح  عودة  عن  ية 
وحذ   مالغربية،  اند ر  انال ن  جديع  ال   دة.تفاضة  السلطةصحيفةوبحسب  أن  يبدو  ال  الفلسطينية    ، 

موا في  راغبة  أو  اقادرة  الفلسطيني.جهة  الجمهور  بتأييد  يحظون  الذين  أن   لمسلحين،  وذكرت 
الفلسطينيينالم م   ،سلحين  في  سيما  ونابلسوال  جنين  قبل   يتم    ،نطقتي  من  وتمويُلهم  تسليُحهم 

 213.مياد اإلسالس والجهحركتْي حما
الكنيست  ط − عضو  غفيررح  بن  الط  إيتمار  عقوبة  يفرض  قانون  للموامشروع  الوطن  من  طن رد 

بتهالعربي   يدان  أمنيةالذي  ا  .مة  يتم  وحسب هذه  وإحباط إزاء  لخطة،  يأس  أجواء  مكانتهم    نشر 
في  ومس و"إسرائيل"تقبلهم  ال  بث  " ،  دولة  بأن هذه  لديهم  وليست  الشعور  أال  يهود  وعليهم  دولتهم، 

 214. "الحكم للشراكة فيطمحوا ي
"نسعى  :  ي هادي عمرويكر مخالل لقائه المبعوث األ  ،محمد اشتيةالفلسطيني  يس الوزراء  رئقال   −

 في ظل    ،في األمم المتحدة  العضوية الكاملةخالل طلب  من    لسياسي مجددا  إلى تحريك الملف ا
د  وجد    ل ذلك المسعى.م تعطيإلى عد   يا  ، داع"لفلسطينيةالقضية ا  رات السياسية لحل  غياب المباد 

سياسية  ا  اشتية إرادة  هناك  تكون  أن  لضرورة  لدعريكأملدعوة  الجا ية  الفلسطيني،  م  وتنفيذ نب 
سي    ،التعهدات  المال  فتح  إعادة  يخص  فيما  األا  حل  مريكقنصلية  على  للحفاظ  القدس  في   ية 

 215.سطيناالعتراف بدولة فل الواليات المتحدة للعمل على ا  ولتين، داعيالد 
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الوق   − وزير  جانتس  ي سرائيلاإل  دفاعع  أمالك    عسكريا    أمرا    بني  بمصادرة    ويفرض   ،وعتاد يقضي 
زية في "منظومة  ون مهام مركشركة وشخص، ُوصفوا بأنهم ينفذ   20وبات شخصية على قرابة  عق

حرك حماساستثمارات"  مكتب    .ة  عن  صادر  بيان  استثما جانتسوبحسب  "منظومة  فإن  رات ، 
منظومة استثمارات تقدر بمئات    لدولية، التي تدير سرا  حماس المالية ا أنشطة  حماس هي جزء من

  ُتخفي سيطرةبواسطة شبكة شركات دولية تعمل تحت غطاء شركات شرعية و   الدوالرات،يين  مال
أسهمها". على  البي   حماس  " وتابع  أن  في  ان  عقارية  مشاريع  في  باألساس  تعمل  الشركات  هذه 

 216".ودية والجزائرالسعو  ،رات واإلما ،وتركيا ،انالسود 
الجغرافيا بجامعة حي   ال ق  − م Arnon Soffer  أرنون سوفر   فا أستاذ  إذاعة جيش االحتالل  ، وفق  نقلت  ا 

، حيث تصبح  إسرائيل ه  لق إلي رافي الذي تنز ج لديمو يين ال يدركون الخطر ا ئيل سرا م اإل ن "معظ إ ي،  ل سرائي اإل 
ف من  ال أخذ بالحسبان مئات اآل ياته بعد أن لى معط إنه "وصل إ   وقال سوفر  في المنطقة". أقلية حاكمة 
اليهود  )   غير  في  المو إسرائيل المقيمين  وغير  وفق   اطنين". (،    يهودي   ماليين   7.45لسوفر،    ا  ويعيش، 

يهود مقيمين  و  إلى جانب  غير  األراضي   ماليين   7.53،  في  الضفة    فلسطيني  ضمنها  المحتلة، من 
أن  ر  يين في االعتبار، يظه ل سرائي لمقيمين غير اإل وزعم أنه "عندما يؤخذ عدد ا   غزة.   الغربية وقطاع 

 217مالي سكان المنطقة". % من إج 47، و 46د تتراوح بين  نسبة اليهو 
 ة، بحضور وزير الداخليي تصريحات خالل اجتماع وزاري ، فعزايزة  قال وزير النقل األردني وجيه −

وال  الفرايةمازن    األردني النقل  لالفلسطيني عاصمواصالت  ووزير  إجراءات م سالم،  بحث تسهيل 
األردن م  ، حيث قد  اما  دن واضح تمر الفلسطينيين عبر المعابر المختلفة، إلى أن "موقف األر سف

ا  رسميا    اعتراضا   تشغيل  المطار  رامون[]  لمطارعلى  هذا  من  الدولية  الرحالت  ألغيت  ولذلك   ،
المحلية". الرحالت  عزايزة    وبقيت  مساع  وأعلن  لتسريععن  عطاء  حكومية  لتطوير    طرح  قريب 

 ين دوالر(، بهدف مالي  210و  نحمليون دينار أردني )  150لدائم لجسر الملك حسين بقيمة  المقر ا
ووعد بتحسن إلجراءات في مطار    جه الفلسطينيين.التي تواتسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات  

 218تنقلهم.خالل  معلى راحته ة علياء لخدمة الفلسطينيين وحرصا  الملك
ها الالجئون  ن خطورة األوضاع التي يعيشم  ونروا فيليب الزارينياألوض العام لـوكالة  المفر  حذ   −

لذين  % من الالجئين ا80أن أكثر من    مؤكدا    ،ونروا الخمسةليات األسطينيون في مناطق عمالفل
الميادين  "أربعة من    أنو   ة،في غزة ولبنان وسوري  الفقر  تقدم لهم األونروا خدماتها يقعون تحت خط

 219مة". ونروا ال تزال في أز ة التي تعمل فيها األسخمال
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