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الثالثاء، 2021/6/1

قال بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رش�ئيل” �صتف�صل �صنّ هجوم ع�صكري �صدّ �إير�ن، حتى لو ت�صبب   •

بايدن: جو  �الأمريكي  للرئي�ص  قائالً  نتنياهو  و�أ�صاف  �الأمريكية،  �الإد�رة  مع  بتوتر   ذلك 

“بغ�ص �لنظر �إذ� مّت �لتو�صل �إىل �تفاق مع �إير�ن �أم ال، �صنو��صل �لقيام بكل ما بو�صعنا من �أجل 
�إحباط تزود �إير�ن باأ�صلحة نووية... الأن �إير�ن تختلف عن باقي �لدول �لتي متتلك �الأ�صلحة 

1
�لنووية، ولهذ� �ل�صبب �الحتو�ء لي�ص مبثابة خيار و�رد باحل�صبان”.

وخالد  عقل،  فريد  �لق�صاة:  بتعيني  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   •

�أبو �صمهد�نة؛ ق�صاة يف �ملحكمة �لد�صتورية، وذلك ��صتناد�ً الأحكام  �لتالحمة، وعبد �لنا�رش 

2
قانون رقم 3 ل�صنة 2006 وتعديالته.

 2020 �صنة  يف  لل�صالح  “�إ�رش�ئيل”  ت�صدير  عقود  حجم  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  قالت  •

بلغ 8.3 مليار�ت دوالر، بزيادة بن�صبة 15% يف عدد �التفاقيات �ملوقعة مقارنة ب�صنة 2019. 

و�أ�صافت �لوز�رة �أن 44% من �صادر�ت �الأ�صلحة كانت ملنطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ، و%30 

يت�صمن  ومل  �لالتينية.  الأمريكا  و%2  الإفريقيا،  و%4  �ل�صمالية،  الأمريكا  و%20  الأوروبا، 

3
بيان وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �أ�صماء �لدول يف كل منطقة.

للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء  �أن م�رش دعت  �الإخبارية   Extra News نيوز  �إك�صرت�  قناة  ذكرت  •

�ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�صني  برعاية  بالقاهرة،  �ملقبل  �الأ�صبوع  لالجتماع  �لفل�صطينية 

وو�صع  �النق�صام،  الإنهاء  �لالزمة  �خلطو�ت،  موحدة  روؤية  على  لالتفاق  عبا�ص،  وحممود 

4
خريطة طريق للمرحلة �ملقبلة، وروؤية موحدة للتحرك �لوطني �لفل�صطيني.

�ملو�نئ  عمال  نقابات  تطالب  ت�صامنية  حملة  �أمريكيون  ونا�صطون  نقابات  حتالف  �أطلق   •

حول �لعامل مبنع �ل�صفن �الإ�رش�ئيلية من �لتفريغ فيها خالل �أ�صبوع ت�صامني مع فل�صطني، 

خالل �لفرتة �ملمتدة بني 2–2021/6/9. ور�أى بيان �صدر عن �لتحالف حتت عنو�ن: “�أوقفو� 

�ال�صتيطاين  �ال�صتعمار  باأن  و��صحة  ر�صالة  الإي�صال  يهدف  �لت�صامن  �أ�صبوع  �أن  �ل�صفن”، 

�الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر، و�الحتالل �ملتو��صل، و�لعنف �ملمار�ص �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني �صيكون 

5
له ثمن باهظ.



260

اليوميات الفل�سطينية

�لنم�صا  من  كل  �صفر�ء  �صكعة،  جادو  �أمل  �لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  وكيلة  ��صتدعت   •

تتعلق  قر�ر�ت  على  لبلد�نهم  �ل�صلبي  �لت�صويت  خلفية  على  وبلغاريا،  وبريطانيا  و�لت�صيك 

 World Health بق�صية فل�صطني يف كل من جمل�ص حقوق �الإن�صان ومنظمة �ل�صحة �لعاملية

6
.Organization (WHO)

موعدنا، �لقد�ص  قائمة  ومر�صح  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  خا�صة  �إ�رش�ئيلية  قوة  �عتقلت   • 
7
جمال �لطويل، من منزله يف حي �أم �ل�رش�يط بالبرية و�صط �ل�صفة �لغربية.

�لتع�صفي يف �صجون  �لطعام رف�صاً العتقاله  �إ�رش�به عن  �ل�صيخ خ�رش عدنان  �الأ�صري  �أعلن   •
8
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وذلك منذ حلظة �عتقاله يف 2021/5/30.

�أفاد موقع �أك�صيو�ص �الأمريكي باأن 17 من �الأع�صاء �لديوقر�طيني مبجل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي   •

وجّهو� ر�صالة �إىل وزير �خلارجية �أنطوين بلينكن، حلثّه على �ل�صغط على “�إ�رش�ئيل” لل�صماح 

�ملوّقعون  �إىل قطاع غزة. ودعا  �الإن�صانية  �الإعمار و�مل�صاعد�ت  �لالزمة الإعادة  �ملو�د  بدخول 

�إىل �إعادة �لتمويل �الأمريكي للجهود �الإن�صانية يف غزة، �إىل م�صتويات ما قبل �لرئي�ص �ل�صابق 

9
دونالد تر�مب.

�إىل  دعا ممثل �الحتاد �الأوروبي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �صفني كوهان فون بورغ�صدورف   •

�إيجاد حّل �صيا�صي ب�صاأن �لو�صع يف قطاع غزة، منعاً لـ“عودة �لنز�ع من جديد”، و�أن تتوىل 

�صوؤون  تدير  و�أن  �الإعمار،  ملف  منتخبة  تكون  �أن  ُيف�صل  فل�صطينية،  وطنية  وحدة  حكومة 

�لفل�صطينيني يف غزة و�ل�صفة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص. وبنّي بورغ�صدورف، يف موؤمتر �صحفي 

�أمام برج �جلالء �ملدمر خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري، �أن �الحتاد �الأوروبي ينخرط حالياً 

يف تقييم عاجل لالأ�رش�ر �لتي حلقت بغزة، و�أنه يعمل على توفري �خلدمات �لالزمة باأق�صى 

)نحو يورو  مليون   34 بـ  �أويل  دعم  �إطالق  خالل  من  للمت�رشرين  لو�صولها  ممكن   جهد 

10
41.5 مليون دوالر(.

االأربعاء، 2021/6/2

�أبلغ رئي�ص حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( يائري البيد �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني   •

�لتغيري،  �أحز�ب كتلة  ت�صكيل حكومة، وذلك بعد ح�صوله على توقيع روؤ�صاء  �أنه متكن من 

�لتناوب  لت�صكيل حكومة  �لطريق  �تفاق يّهد  �ملوحدة من�صور عبا�ص، على  �لقائمة  ورئي�ص 

لالحتفاظ مر�قبة  هيئة  “ت�صكيل  على  �التفاق  وين�ص  بينيت.  نفتايل  يينا  حزب  رئي�ص   مع 
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وتو�صيعها”، �لرت�ثية  �ملو�قع  “تعزيز  �إىل  باالإ�صافة  �لغربية”،  �ل�صفة  يف  ج   مبناطق 

و“�مل�صادقة على 300 �ألف وحدة �صكنية باأ�صعار منا�صبة”. وتنازل عبا�ص عن �رشطه باإلغاء 

11
قانون كمنت�ص لهدم �لبيوت.

�مل�رشية  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ص  زيارة  �إن  �للوح،  دياب  بالقاهرة  �لفل�صطيني  �ل�صفري  قال   •

��صم  �الأ�صا�ص الإن�صاء مدينة حتمل  �إىل قطاع غزة �صهدت و�صع حجر  �الأخرية  عبا�ص كامل 

“م�رش” يف قطاع غزة �لفل�صطيني. و�أو�صح �للوح، يف مد�خلة هاتفية على قناة م�رشية، �أن 
�إىل �أن و�صع  �ملدينة �صتقام يف �لطرف �جلنوبي من قطاع غزة بجو�ر مدينة �لزهر�ء، م�صري�ً 

حجر �الأ�صا�ص بهذه �ل�رشعة يدل على جّدية �لتوجه �مل�رشي مبد يد �لعون يف �إعادة �إعمار ما 

12
دمره �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�أعلنت كتائب �لق�صام ��صت�صهاد جماهَدين، يف �أثناء تاأديتهما و�جبهما �جلهادي يف تفكيك �إحدى   •
13

�لذخائر، من خملفات �الحتالل خالل معركة �صيف �لقد�ص.

4 مهند�صني و3 فنيني م�رشيني و�صلو�، ظهر  “�إن  قالت م�صادر مطلعة لوكالة قد�ص بر�ص   •

�لفل�صطيني،  للجانب  للتوجه  وي�صتعدون  �لبي،  رفح  معب  من  �مل�رشي  �جلانب  �إىل  �ليوم، 

لدخول قطاع غزة، لالطالع على حجم �الأ�رش�ر �لتي حلقت باملباين و�لبنية �لتحتية، جر�ء 

14
�لعدو�ن على غزة”.

دعا ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني وم�صوؤول فرعها يف قطاع غزة   •

نحو  عملية  خطو�ت  �تخاذ  �رشورة  �إىل  جماهريية،  م�صرية  يف  له  كلمة  خالل  مزهر،  جميل 

�مل�صتوطنني  ملو�جهة  �ل�صفة،  يف  �ل�صعبية  �حلماية  وجلان  �ملوحدة،  �لوطنية  �لقيادة  ت�صكيل 

وت�صعيد حالة �ال�صتباك. وقال �لقيادي باجلبهة: �إن “منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وجمل�صها 

و�ل�صتات،  بالوطن  ل�صعبنا  جامعاً  ومعنوياً  وطنياً  وبيتاً  �لفل�صطيني،  ل�صعبنا  ملك  �لوطني 

15
وعلى �لقيادة �لفل�صطينية �أن ترتقي مل�صتوى ت�صحيات �صعبنا بالوحدة و�ملقاومة”.

�أ�صبح �إ�صحق هرت�صوغ Isaac Herzog �لرئي�ص �لـ 11 لـ“�إ�رش�ئيل”، بعدما �نتخبه �لكني�صت   •
16

.Miriam Peretz الإ�رش�ئيلي، وح�صل على 87 �صوتاً، مقابل 26 �صوتاً ملرييام برييت�ص�

على  عر�ص  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   11 �لقناة  ذكرت   •

�ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط تور وين�صالند، خالل لقاء 

17
بينهما، خطة لهدنة طويلة �ملدى يف قطاع غزة.
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متاأثر�ً  و�صحة،  مو�صى  �صادق  فادي  �ل�صاب  ��صت�صهاد  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

وبارتقاء  �لبرية.  ملدينة  �ل�صمايل  �ملدخل  على  �أ�صبوعني،  قبل  �الحتالل  بر�صا�ص  باإ�صابته 

و�صحة، ترتفع ح�صيلة �صهد�ء معركة �صيف �لقد�ص يف �ل�صفة �لغربية �إىل 35 �صهيد�ً، 2 منهم 

18
يف �لقد�ص.

�أعلنت وز�رة �لزر�عة �لفل�صطينية �أن �إجمايل �خل�صائر و�الأ�رش�ر �لتي تكبدها �لقطاع �لزر�عي   •

يف قطاع غزة خالل معركة �صيف �لقد�ص بلغت 204 ماليني دوالر �أمريكي. وقالت �لوز�رة، 

126 مليون دوالر، وغري  �أكرث من  �ملبا�رشة بلغت  �إن قيمة �الأ�رش�ر  خالل موؤمتر �صحفي، 

19
�ملبا�رشة بلغت قر�بة 79 مليون دوالر.

�لوزر�ء  رئي�ص  ت�رشيحات  �أهمية  من  ب�صاكي  جينيفر  �الأبي�ص  �لبيت  با�صم  �ملتحدثة  قللت   •

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �لذي تعهد بقطع كل �ملحاوالت لو�صول �إير�ن �إىل �متالك �صالح 

نووي، حتى لو �أدى ذلك �إىل توتر �لعالقات مع �لواليات �ملتحدة. وقالت ب�صاكي، خالل موؤمتر 

�صحفي، يف رّدها على �صوؤ�ل حول �صفقة م�صاعد�ت ع�صكرية تطالب بها “�إ�رش�ئيل” بقيمة 

وكذلك  �الإ�رش�ئيلية،  للحكومة  �مل�صاعدة  لتقدمي  خططنا  يف  �صيء  يتغري  “مل  دوالر:  مليار 

20
رغبتنا يف تقدمي �مل�صاعد�ت �الإن�صانية للفل�صطينيني”.

كتبت جمموعة من 45 نائباً من �حلزبني �لديوقر�طي و�جلمهوري Republican ر�صالة �إىل   •

بايدن  �إد�رة  �لقوي اللتز�م  “دعمهم  فيها عن  �أو�صنت، يعربون  لويد  �الأمريكي  �لدفاع  وزير 

�حلا�صم باحلفاظ على �أمن و�صالمة �إ�رش�ئيل، مبا فيه جتديد خمزون �إ�رش�ئيل من �ل�صو�ريخ 

من  �مل�رشعون  وغريها”. وحّذر  �لقبة �حلديدية  ت�صكل جزءً� من منظومة  �لتي  �العرت��صية 

خطر نفاد خمزون “�إ�رش�ئيل” من �ل�صو�ريخ �العرت��صية، يف حال �صنّت حركة حما�ص �ملزيد 

21
من �لهجمات �ل�صاروخية.

اخلمي�س، 2021/6/3

جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  مع  بلينكن  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  بحث   •

يتزعزع ال  �لذي  �ملتحدة  �لواليات  و�لتز�م  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملتحدة  �لواليات  بني   �ل�رش�كة 

باأمن “�إ�رش�ئيل”، بح�صب ما جاء يف بيان للمتحّدث با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية. وجّدد 

م�صت�صار �الأمن �لقومي �الأمريكي جيك �صوليفان من جانبه، دعم �لرئي�ص جو بايدن �لثابت 

�لتز�م  لقائه جانت�ص،  �لدفاع عن نف�صها. و�أكد �صوليفان، خالل  “�إ�رش�ئيل” يف  ملا �صماه حّق 
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�لرئي�ص بايدن بتعزيز جميع جو�نب �ل�رش�كة �الأمنية بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”، مبا 

22
يف ذلك دعم نظام �لقبة �حلديدية.

باإ�صابتهما  متاأثَرين  �لعجلة،  با�صم  يحيى  و�ل�صاب  �ليازجي،  �لعوف  �أبو  ديانا  ��صت�صهدت   •

خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، مما يرفع عدد �ل�صهد�ء يف �لقطاع �إىل 260 �صهيد�ً، 

23
بينهم 66 طفالً، و40 �صيدة، و17 م�صناً.

�تفاق  توقيع  بعد  له  تلفزيوين  لقاء  �أول  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أكّد   •

�الئتالف �حلكومي، للقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �أن حكومته لن جتّمد �ال�صتيطان يف �ل�صفة 

�إذ�  لبنان  �أو  غزة  قطاع  على  ع�صكرية  عملية  �صت�صن  حكومته  �أن  بينيت  و�أ�صاف  �لغربية. 

�قت�صت �حلاجة، م�صتبعد�ً �أن يوؤدي ��صتناد حكومته �إىل �لقائمة �ملوحدة �إىل تقييد�ت من هذ� 

24
�لنوع.

�أفاد مر��صل �جلزيرة يف قطاع غزة باأن �لف�صائل �لفل�صطينية �أطلقت �لنار على فرت�ت زمنية   •

كوبرت،  كو�د  طر�ز  من  م�صرية،  �إ�رش�ئيلية  ��صتطالع  طائر�ت  جتاه  �جلمعة،  فجر  متقطعة 

حلقت على �رتفاع منخف�ص مبناطق متفرقة يف �لقطاع. ووفق �ملر��صل، فهذه هي �ملرة �الأوىل 

يف  منخف�ص  علو  على  �إ�رش�ئيلية  ��صتطالع  طائر�ت  فيها  حتلق  �لتي  �لنار  �إطالق  وقف  منذ 

25
�أجو�ء قطاع غزة.

معامل لتغيري  �صخم  م�رشوع  على  جار  �لعمل  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالمية  م�صادر  ذكرت   • 

حي �ل�صيخ جرّ�ح وباب �لعامود بالقد�ص، وحتويلها من “مركز �رش�ع” �إىل “مركز ترفيهي 

ناب�ص باحلياة”، على حّد تعبريها، مو�صحًة �أن بلدية �الحتالل تاأمل يف تغيري �صورة منطقة 

مليون   70 بتكلفة  �صامل،  معماري  جتديد  طريق  “عن  جرّ�ح  �ل�صيخ  وحي  �لعامود  باب 

باحلياة،  وناب�صة  ف�صيحة  ح�رشية  جادة  “بناء  ي�صمل  دوالر(،  مليون   21.5 )نحو  �صيكل” 

26
ومعرو�صات �صوئية �صيتم و�صعها على باب �لعامود”.

�أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �أن �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �عتقلت خالل �لفرتة �لق�صرية   •

 
 27

�ملا�صية 2,142 من فل�صطينيي 1948، و�أ�صدرت لو�ئح �تهام بحّق 184 منهم حتى �للحظة.

�أعرب كل من م�رش، وفرن�صا، و�الأردن عن �عتز�مها تن�صيق �لعمل �الإن�صاين ب�صاأن خططها   •

عقدت  حيث  غزة،  قطاع  يف  �صيّما  وال  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية  �الأزمة  ملعاجلة 

�ملغلقة  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  عب  تن�صيقياً،  �جتماعاً  �لثالث  بالدول  �خلارجية  وز�ر�ت 

 
28

فيديو كونفرن�ص.



264

اليوميات الفل�سطينية

لالأ�رشى”  “تبادٍل  الإجر�ء  للو�صاطة  ��صتعد�دها  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �أعلنت   •

مارديني روبرت  �لدولية  �للجنة  عام  مدير  وقال  حما�ص.  وحركة  “�إ�رش�ئيل”   بني 

الأن با�صتعد�دنا  �لطرفني  �أبلغُت  “لقد  عنه:  �صدر  مكتوب  ت�رشيح  يف   ،Robert Mardini 

�أو للرفات �لب�رشية. نكون و�صيطاً حمايد�ً بينهما يف حالة �لتفاو�ص الإجر�ء تبادٍل للمعتقلني 

29
للعائالت �حلّق يف معرفة م�صري �أحبائهم و�حلزن و�مل�صي قدماً يف �حلياة”.

و�صف رئي�ص كتلة �لقائمة �لعربية �ملوحدة يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي وليد طه، �تفاق �لكتلة مع   •

يائري البيد و�إقامة حتالف �صيا�صي لت�صكيل حكومة جديدة بالتاريخي، م�صري�ً �إىل �أن قائمته 

1948، وم�صلحة �ملجتمع �لعربي. وقال طه،  وّقعت على �التفاق من �أجل خدمة فل�صطينيي 

يف لقاء مع �جلزيرة، �إن �التفاق يت�صمن بنود�ً كثرية جد�ً، لها عالقة باإقر�ر خطة �قت�صادية 

خم�صية للمجتمع �لعربي، هي �الأ�صخم حتى �الآن وتقدر ميز�نيتها بـ 30 مليار �صيكل )نحو 

�جلرية  ملكافحة  خم�صية  خطة  �إىل  باالإ�صافة  �حلياة،  مر�فق  كل  ت�صمل  دوالر(  مليون   922

768 مليون دوالر(، ثم خطة ع�رشية  2.5 مليار �صيكل )نحو  �أخرى مببلغ  و�لعنف، وخطة 

و�ل�صلطات  �لبلديات  يف  �لتحتية  للبنى  دوالر(  مليون   614.6 )نحو  �صيكل  مليار   20 مببلغ 

�ملحلية، و�إقر�ر ميز�نية �صنوية. و�أ�صار طه �إىل �أن �التفاق يت�صمن باالإ�صافة �إىل ذلك رئا�صة 

�لعربية  �لقائمة  برئا�صة  �لعرب  باملو�طنني  ُتعنى  جلنة  وهناك  �لبملانية،  �لد�خلية  �للجنة 

30
�ملوحدة.

اجلمعة، 2021/6/4

�أعلنت حركة حما�ص يف منطقة �خلارج، يف بيان لها، �نتخاب بقية �أع�صاء قيادة �الإقليم برئا�صة   •

خالد م�صعل، ونائبه مو�صى �أبو مرزوق، م�صرية �إىل �أن جمل�ص �صورى �إقليم �خلارج �أجرى 

�ملهام  توزيع  ومّت  �الأول،  �جتماعها  عقدت  �الإقليم  قيادة  و�أن  �ملا�صية،  �الأيام  يف  �نتخاباته 

31
و�مل�صوؤوليات.

�لقناة  نظمتها  مقابلة  يف  توليد�نو،  �أليعازر  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �جلنوبية  �لقيادة  قائد  قال   •

�إن  قائالً  غزة،  قطاع  يف  �أخرى  مرة  �حلرب  �ندالع  يتوقع  �إنه   ،13 �الإ�رش�ئيلية  �الإخبارية 

“�رش�ع �ل�صهر �ملن�رشم لي�ص �صوى �خلطوة �الأوىل حلملة �أكرث �أهمية”. و�أ�صار موقع �صحيفة 
معاريف �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية تعتقد �أن �حتمال �لت�صعيد يف قطاع 

غزة �أكب من �حتمال �لتو�صل �إىل تهدئة. و�أكد �ملوقع �أن �الأمو�ل �لقطرية لن تدخل غزة �إال بعد 

32
�إعادة �الأ�رشى و�ملفقودين �الإ�رش�ئيليني.



265

حزيران/ يونيو 2021

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �خلطة �الأمنية �لطارئة �لتي طرحها وزير �الأمن �لد�خلي   •

 1948 فل�صطينيي  ي�صكنها  �لتي  �لبلد�ت  �صهدتها  �لتي  �ملو�جهات  �أعقاب  يف  �أوحانا،  �أمري 

ت�صامناً مع �لقد�ص، و�حتجاجاً على �حلرب على قطاع غزة. وتق�صي �خلّطة با�صتمر�ر دور 

�إىل �لتعاون بني �ل�رشطة ووز�رة �لق�صاء و�الدعاء  جهاز �ل�صاباك يف تلك �لبلد�ت، باالإ�صافة 

�لعام، و�صتخ�ّص�ص �لوز�رة مبلغ 97 مليون �صيكل )نحو 29.75 مليون دوالر( خلّطتها، �لتي 

33
ت�صمل جتنيد 300 �رشطي موؤقت يف نقاط �ل�رشطة يف �ملدن �ملختلطة.

�أ�صيب 113 فل�صطينياً، �أحدهم �إ�صابته و�صفت باخلطرية، خالل مو�جهات �ندلعت مع قو�ت   •

منذ  �صبيح،  جبل  وي�صهد  نابل�ص.  جنوب  بيتا  ببلدة  �صبيح  جبل  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�أ�صبوعني، مو�جهات �صبه يومية بني �الأهايل وقو�ت �الحتالل، رف�صاً الإقامة م�صتوطنني بوؤرة 

�أدت حتى �الآن ال�صت�صهاد �صابني، و�إ�صابة  ��صتيطانية بحماية جي�ص �الحتالل على �جلبل، 

34
�لع�رش�ت.

قطاع  �إىل  فنية  و�أطقماً  هند�صية  معد�ت  �أر�صلت  م�رش  �أن  �لر�صمي  �مل�رشي  �لتلفزيون  ذكر   •

غزة، بناءً على توجيهات �لرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي، لبدء عملية �إعادة �الإعمار يف �لقطاع. 

�الأعالم  حتمل  و�ل�صاحنات،  و�لر�فعات  �جلر�فات  ع�رش�ت  �لتلفزيون  بثّها  لقطات  و�أظهرت 

�مل�رشية وت�صطف على �حلدود لبدء �لعبور �إىل غزة. وقال م�صوؤول حدودي فل�صطيني �إن 

35
50 �صاحنة عبت �حلدود.

�لتنفيذ.  2018، حيّز  �لتي وقعت عليها تركيا وفل�صطني �صنة  �الأمني  �لتعاون  �تفاقية  دخلت   •

وت�صمل �التفاقية �لتعاون �مل�صرتك يف جماالت مكافحة غ�صيل �الأمو�ل، و�جلر�ئم �الإلكرتونية، 

وتهريب �ملمتلكات �لثقافية و�لطبيعية، وتهريب �ملخدر�ت، و�الجتار بالب�رش، و�لهجرة غري 

�لعملياتية  و�لتقنيات  �ال�صتخبار�تية  �ملعلومات  تبادل  �أي�صاً  �التفاقية  وت�صمل  �ل�رشعية. 

و�لبعيد،  �لقريب  �ملدى  على  م�صاريع  تنفيذ  يكن  �أنه  على  �التفاقية  وتن�ص  �الإرهاب.  �صّد 

�لتقنية،  �لتدريب، و�مل�صاعد�ت  �لفل�صطينية، مثل م�صاريع  �الأمن  يف �صبيل زيادة قدرة قو�ت 

36
و�ال�صت�صار�ت، و�لتعاون �صمن جمال �الأمن �لبحري و�ل�صو�حل.

قال وزير خارجية قطر حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين، يف كلمة له يف منتدى �صانت بطر�صبورغ   •

�القت�صادي �لدويل St. Petersburg International Economic Forum، �إن “هناك تو�فقاً 

ب�صاأن �ملبادرة �لعربية و�للجنة �لرباعية حلّل �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي”. و�أكد �لوزير 

�لقطري �أن �تهام “�إ�رش�ئيل” لقطر بتمويل بع�ص �ملنظمات �الإرهابية جزء من حملة ت�صليل 
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قطر  �أن  يعني  ال  حما�ص  حركة  مع  جيدة  عالقة  “وجود  �أن  على  م�صدد�ً  قطر،  لها  تعر�صت 

كيفية  تعلم  و�إ�رش�ئيل   ،2012 منذ  غزة  �إعمار  الإعادة  دوالر  مليار   1.4 �أنفقت  لكنها  متولها، 

37
�الإنفاق”.

�أكد وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن يف �جتماعه مع ممثلني عن �جلالية �لفل�صطينية   •

�الأمريكية �لتز�م �إد�رة �لرئي�ص جو بايدن بحّل �لدولتني، وحّق �لفل�صطينيني بالعي�ص �لكرمي 

و�لعد�لة يف دولتهم �مل�صتقلة. و�أكد بلينكن على �رشورة �إيجاد ظروف و�أر�صية ل�صمان �أن ما 

38
يعاد �إعماره بغزة لن يعاد تدمريه.

�الأديان  �لطبيعة” ووز�رة  “�صلطة  ي�صمى  �لقد�ص وما  �الإ�رش�ئيلي يف  �الحتالل  بلدية  ت�صعى   •

�الإ�رش�ئيلية، و�جلمعيات �ال�صتيطانية لتنفيذ 13 م�رشوعاً يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، معظمها 

�أنفاق قائمة يف منطقة جنوب �مل�صجد �الأق�صى، ويف  يف حميط �لبلدة �لقدية، تتعلق بتو�صيع 

فيما  تور�تية  وممر�ت  ج�صور  وبناء  �لوهمية،  �لقبور  زر�عة  تو�صيع  ويف  �الأموية،  �لق�صور 

ي�صمى بـ“�حلو�ص �ملقد�ص”. ومّت تخ�صي�ص مو�زنات مالية لكل منها، بقيمة 90 مليون �صيكل 

 39
)نحو 27.6 مليون دوالر( وفق خمطط مُعدل ومتفرع، لي�صمل �أجز�ء من مقبة باب �لرحمة.

�جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  ت�صكيل  عن  �لعبية  �أحرنوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •

غزة.  على  �الأخري  �لعدو�ن  من  �لعب  ال�صتخال�ص  فريقاً؛   14 لـ  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي 

وبح�صب �ل�صحيفة؛ ك�صف �لعدو�ن �الأخري على �لقطاع عن ق�صور “كبري وخطري” يف جهاز 

كتائب  �مل�صلح  جلناحها  �الأركان  هيئة  وفهم  حما�ص،  مع  �لتعامل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك 

40
�لق�صام.

عن   ،YouGov يوجوف  �لدولية  و�لتحليل  �لبحث  جمموعة  �أجرته  للر�أي  ��صتطالع  ك�صف   •

تر�جع م�صتوى تاأييد “�إ�رش�ئيل” يف عموم �لدول �الأوروبية بن�صبة بلغت يف �ملتو�صط %14، 

41
بعد �لعدو�ن �الأخري على قطاع غزة.

ال�صبت، 2021/6/5

��صتعملت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �إن  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  قال   •

�ملو�جهة �صيتغري  �أنه يف حال تفجر  �لقد�ص، و�صدد  5% من قوتها خالل معركة �صيف  فقط 

�صكل �ل�رشق �الأو�صط، وقال: “لقد قدّرنا �هلل تعاىل �أن “منرمط” تل �أبيب... وما خفي �أعظم”. 

“�لعدو ف�صل يف حتطيم مرتو حمـا�ص، الأننا نع�صق هذه �الأر�ص كما  و�صّدد �ل�صنو�ر على �أن 
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�آالف   10 �لتي تق�صي بقتل  �ملقاومة ويف تنفيذ خطته  هي تع�صقنا، وف�صل يف حتطيم قدر�ت 

كانت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  مو�صحاً  �الأنفاق”،  من   %3 من  �أكرث  يدمرو�  ومل  �ملقاومة،  من  مقاتل 

ترمي �إىل قتل 50% من �ملقاومة، و�إعادة غزة ع�رش�ت �ل�صنني �إىل �لور�ء، لكنها حققت �صفر�ً 

42
كبري�ً، و“مل ي�صت�صهد من مقاومتنا، من جميع �لف�صائل، �أكرث من 90 فرد�ً”.

قال رئي�ص ق�صم �لتوعية و�الإر�صاد يف هند�صة �ملتفجر�ت يف قطاع غزة حممد مقد�د، يف ت�رشيح   •

لوكالة �الأنا�صول، �إن فرق هند�صة �ملتفّجر�ت تعاملت مع 1,200 مهمة حتييد قنابل وقذ�ئف، 

مّت  �لتي  �ملتفجر�ت  �أن  مقد�د  و�أ�صاف  تنفجر.  ومل  غزة،  قطاع  يف  خمتلفة  مناطق  يف  �صقطت 

�لتعامل معها وحتييدها، تنوعت بني قذ�ئف مدفعية ودخانية، و�صو�ريخ موّجهة، وقنابل 

 
43

وغريها.

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقل نحو مليون فل�صطيني   •

منذ حرب 1967، بينهم 226 �أ�صري�ً ��صت�صهدو� د�خل �صجونه. وذكرت �لهيئة �أن من حاالت 

�الأطفال.  من  �ألف   50 عن  يزيد  وما  و�الأمهات،  و�لن�صاء  �لفتيات  من  �ألف   17 نحو  �العتقال 

و�أ�صارت �لهيئة �إىل �أن �أكرث من 54 �ألف قر�ر �عتقال �إد�ري �صدر بحّق معتقلني “ما بني قر�ر 

44
جديد وجتديد لالعتقال �الإد�ري”.

االأحد، 2021/6/6

عر�ص حتقيق برنامج “ما خفي �أعظم” على قناة �جلزيرة �لف�صائية ت�صجيالً �صوتياً ك�صفت   •

عنه كتائب �لق�صام، الأحد �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى لديها يف قطاع غزة منذ �صنة 2014. 

ونا�صد �جلندي، �لذي متّ �إخفاء ��صمه يف �لت�صجيل، �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لعمل على ��صتعادة 

�إن  �لق�صام،  كتائب  �أركان  قائد  نائب  عي�صى،  مرو�ن  قال  نف�صه،  �لبنامج  وخالل  �أ�رش�ها. 

لالأ�رشى.  م�رشفة”  تبادل  “�صفقة  الإجناز  م�صاومة  �أور�ق  متتلك  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

و�أ�صاف عي�صى، يف �أول ظهور له على و�صيلة �إعالمية، �أن ملف �الأ�رشى هو �الأهم �الآن على 

طاولة قيادة �لق�صام. وذكر عي�صى �أن “�ملقاومة �لفل�صطينية �صعت خالل �ملعركة �الأخرية مع 

45
�الحتالل �إىل “زيادة غلتها يف ملف حترير �الأ�رشى من �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية”.

حّذر م�صوؤولون يف جهاز �الأمن �الإ�رش�ئيلي من �أن م�صرية �الأعالم �لتي ينظمها �مل�صتوطنون   •

و�ليمني يوم �خلمي�ص 2021/6/10، قد توؤدي �إىل ت�صعيد �أمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. 

و�أ�صار موقع و�ال �لعبي �إىل �أن هذه �لتحذير�ت جاءت قبيل مد�والت مب�صاركة ممثلني عن 

46
�ل�رشطة، و�ل�صاباك، و�جلي�ص، ووز�رة �لدفاع وجهات �أمنية �أخرى.



268

اليوميات الفل�سطينية

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن مر��صلة �جلزيرة جيفار� �لبديري، بعد �صاعات من   •

�ل�صيخ جر�ح، و�أثار �عتقالها  15 يوماً عن حي  �إبعادها  �عتقالها بالقد�ص �ملحتلة، كما قررت 

47
و�العتد�ء عليها مع م�صور �لقناة نبيل مّز�وي ردود فعل م�صتنكرة.

عبا�ص،  من�صور  �لكني�صت  يف  �لنائب  من  تبوؤها  �مل�رشية  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �أعلنت   •

متزعم �لقائمة �لعربية �ملوحدة. وقالت �جلماعة، يف بيان لها، �إنه “بعد �أن هد�أت �ملعارك على 

�الأر�ص �ملباركة، وجنحت حماولة �الأحز�ب �ل�صيا�صية �ل�صهيونية يف ت�صكيل جتمع ي�صقطون 

من�صور  �ل�صيد  ��صم  برز  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �الأخري  �لعدو�ن  قاد  �لذي  نتنياهو،  به 

حتت  مقاعد  �أربعة  على  فيها  وح�صل  �الأخرية،  �لكني�صت  �نتخابات  يف  �صارك  �لذي  عبا�ص، 

��صم )�حلركة �الإ�صالمية(”. و�أ�صافت �جلماعة: “منذ ذلك �حلني، تعمل بع�ص و�صائل �الإعالم 

على ن�صبة تلك �حلركة �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمون”. وتابعت: “جماعة �الإخو�ن توؤكد عدم 

48
وجود �أي �صلة فكرية �أو تنظيمية لها مع هذه �حلركة، و�هلل من ور�ء �لق�صد”.

�ل�صلطة  قيادة  �أن  له،  بيان  يف  فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �أكد   •

�خلطو�ت  �تخاذ  يف  �لوطنية  مب�صوؤولياتها  �لنهو�ص  عن  �أخرى  مرة  تخلَّفت  �لفل�صطينية 

و�الإ�صهام  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �ل�صعبية  للهبَّة  �ل�صيا�صي  �لغطاء  لتوفري  �ل�رشورية 

بني غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  على  و�لرّد  �ل�صاملة،  �النتفا�صة  طريق  على  دفعها   يف 

49
.2021/5/21-11

االإثنني، 2021/6/7

قال نائب رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة خليل �حلية: “نحّذر �الحتالل من �قرت�ب م�صرية   •

�مل�صتوطنني من �لقد�ص و�الأق�صى. نقول للو�صطاء �آن �أو�ن جلم هذ� �الحتالل و�إال فال�صو�عق 

ما ز�لت قائمة”. وقال �حلية، يف موؤمتر �صحفي: “�أرجو �أن ت�صل هذه �لر�صالة و��صحة حتى 

ال يكون �خلمي�ص مثل ما كان عليه يوم 11 �أيار/ مايو” 2021. و�أ�صار �حلية �إىل �أن “�ملقاومة 

�رشبت بع�ص ما متلك من �صو�ريخها، نحن من يقرر �أن نلجم بدء�ً من �ل�رشخة و�لتحذير، 

50
و�نتهاًء مبا تعرفون”.

�أبلغ �ملفت�ص �لعام لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية كوبي �صبتاي Kobi Shabtai �جلماعات �ال�صتيطانية،   •

�لتي دعت �إىل م�صرية �أعالم جديدة يف �لقد�ص �ملحتلة، يف 2021/6/7، باإلغاء ترخي�صها، بعد �أن 

51
�أو�صت قيادة �ل�رشطة بتعديل �مل�صار، �أو �إلغاء كلي للم�صرية، وتاأجيلها �إىل �أجل غري م�صمى.
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تو�صية  �أي  يقدم  لن  �أنه  مندلبليت  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �أعلن   •

جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  منازلها  من  �لفل�صطينية  �لعائالت  �إخالء  ملف  ب�صاأن  �لعليا  للمحكمة 

بالقد�ص �ملحتلة و�إحالل �مل�صتوطنني مكانها. وكتبت �ملحكمة يف قر�رها �أنه “مع تلقينا موقف 

هذ�  يف  �ملقدم  �اللتما�ص  معاجلة  ��صتئناف  كيفية  يف  �صننظر  للحكومة،  �لق�صائي  �مل�صت�صار 

52
�ل�صاأن”.

�رشعو�،  م�صتوطنني  باأن  جح�صن  توفيق  �خلليل  �إعمار  جلنة  يف  �لقانونية  �لد�ئرة  مدير  �أفاد   •
53

، قرب �مل�صجد �الإبر�هيمي.
2
حتت حماية جي�ص �الحتالل، بتجريف 400م

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، يف مقابلة مع �جلزيرة، �إن جهود �إعادة �الإعمار   •

يف قطاع غزة �صتخ�صع للتغيري، و�أن �الآلية �لتي و�صعتها “�إ�رش�ئيل” مع �الأمم �ملتحدة مل تعد 

54
تعمل بعد �إعادة فتح معب رفح.

�أكدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، خالل �جتماع عقدته يف ر�م �هلل، �رشورة   •

�التفاقات  تنفيذ  �أجل  من  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  �لقوى  كافة  بني  �لوطني  �حلو�ر  ��صتمر�ر 

بت�صكيل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  له  دعا  ما  ودعم  تفا�صيله،  بكل  �النق�صام  ب�صاأن  �ملوقعة 

�لفل�صطينية و�صيا�صاتها وتعاملها مع  �لتحرير  حكومة وحدة وطنية تعك�ص برنامج منظمة 

�ملجتمع �لدويل، ومن �أجل �إنهاء �النق�صام من خالل ب�صط �صيادتها على كافة �أر��صي �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، و�إد�رة �صوؤونها وفق �لقانون �لو�حد، و�ل�صلطة �لو�حدة، يف �ل�صفة �لغربية مبا 

55
فيها �لقد�ص، وقطاع غزة.

�لق�صية  �ملوقف من  ب�صاأن  تبون، يف مقابلة مع �جلزيرة،  �ملجيد  �لرئي�ص �جلز�ئري عبد  قال   •

وال  بالتقادم  يتغري  ال  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  بالده  موقف  �إن  و�لتطبيع،  �لفل�صطينية 

بالتخاذل. و�أ�صاف تبون �أن هناك �تفاقاً عربياً على مبد�أ �الأر�ص مقابل �ل�صالم، و�أن �جلز�ئر 

56
ملتزمة بهذ� �ملوقف، م�صتدركاً بالقول “لكن �ليوم ال �ِصلم وال �أر�ص فلَِم �لتطبيع؟”.

مع  �لعالقات  لتح�صني  �رشوط  خم�صة  �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  قدّم   •

“�إ�رش�ئيل”، وهي: “وقف �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني، و�لرت�جع عن �خلطو�ت 
�لتي ت�صتنزف حّل �لدولتني، و�لعودة �إىل مباحثات �ل�صالم جمدد�ً، ووقف بناء �مل�صتوطنات 

تغيري  �إىل  تهدف  �لتي  �الإجر�ء�ت  عن  و�لكف  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  و�صلب  �ل�رشعية  غري 

�لو�صع �لقائم يف �لقد�ص”، م�صدد�ً على �أن “تر�جع �إ�رش�ئيل عن �صيا�صاتها �خلاطئة �صي�صهم 

57
يف حت�صني عالقاتها مع دول كثرية، ولي�ص تركيا فح�صب”.
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�ل�صوؤون  جلنة  عقدتها  ��صتماع  جل�صة  يف  بلينكن،  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  تعهد   •

�خلارجية يف جمل�ص �لنو�ب، بتزويد “�إ�رش�ئيل” مبا حتتاجه لبنامج �لقبة �حلديدية، و�نتقد 

وقال  نف�صها”.  عن  �لدفاع  حّق  لديها  و�إ�رش�ئيل  �إرهابية،  “منظمة  �إنها  قائالً  حما�ص  حركة 

�أن  �لفل�صطينية، مرجحاً  �ل�صلطة  �لتي ت�صيطر على قطاع غزة ولي�ص  �إن حما�ص هي  بلينكن 

من  جزئياً،  نابعاً،  �النتخابات،  �إلغاء  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قر�ر  يكون 

على  �صيطرتها  على  �صتحافظ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  بلينكن  و�صّدد  حما�ص.  فوز  من  تخوفه 

ه�صبة �جلوالن بغ�ص �لنظر عن و�صعها �لقانوين. وباملقابل �صّدد بلينكن على �إعادة �إحياء 

58
�مل�صاعد�ت �الإن�صانية للفل�صطينيني.

قال وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان �إنه “من �ملوؤ�صف �أن ترتدد �لدول ب�صكل   •

�أكب، يف �حلديث عن كيانات مثل حما�ص، �أو حزب �هلل، �أو �الإخو�ن �مل�صلمني بطريقة �أو�صح”. 

 American �الأمريكية  �ليهودية  �للجنة  موقع  مع  له  حديث  خالل  �الإمار�تي،  �لوزير  وقال 

�أن بع�ص �حلكومات ت�صنف  �إنه من �مل�صحك   ،Jewish Committee Committee (AJC)

�جلناح �لع�صكري فقط لكيان ما، ولي�ص �جلناح �ل�صيا�صي، على �أنه �إرهابي، يف حني �أن �لكيان 

59
نف�صه يقول �إنه لي�ص هناك فرق.

بارزة  �صخ�صية   1,500 نحو  وقعها  ر�صالة  �لفرن�صي   Mediapart بارت  ميديا  موقع  ن�رش   •

عربية وغربية و�إ�رش�ئيلية، تطالب بتفكيك نظام �لف�صل �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي، وو�صع حّد 

60
لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحّق �لفل�صطينيني، و�إنهاء �الحتالل.

الثالثاء، 2021/6/8

�أعلن �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت( تاأجيل م�صرية �الأعالم   •

يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة، من 2021/6/10 حتى 2021/6/15. وخالل جل�صة �لكابينت، �أو�صى 

�الإ�رش�ئيلي �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  ورئي�ص  �أرغمان،  ند�ف  �ل�صاباك  جهاز  رئي�ص  من   كل 

للمخطط  وفقاً  �مل�صرية  �إقامة  بعدم  �صبتاي،  كوبي  لل�رشطة  �لعام  و�ملفت�ص  كوخايف،  �أفيف 

�الأ�صلي �لذي يق�صي بالدخول �إىل �لبلدة �لقدية من باب �لعامود و�ملرور من �حلي �الإ�صالمي، 

�إىل  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  ولفت  �لب�ق.  حائط  باحة  �إىل  و�صوالً 

حول  ونتنياهو،  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  بني  حادة”  بـ“مناق�صات  و�صفه  ما 

61
�ل�صماح باإقامة �مل�صرية.
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قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إن “�الأ�صقاء يف �لدول �لعربية �لتي قمنا بزيارتها خالل �الأيام   •

�أجل  من  �لدعم  وح�صد  �الحتالل،  ينهي  �صيا�صي  م�صار  �إيجاد  �رشورة  على  �أكدو�  �ملا�صية 

�لقد�ص، و�إعادة �إعمار قطاع غزة”. وحول جهود �حلكومة �لفل�صطينية يف �إعادة �إعمار قطاع 

غزة جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري، قال ��صتية: “مّت �التفاق مع جميع دول �لعامل على �أن 

62
�إعادة �الإعمار �صتتّم من خالل �حلكومة �لفل�صطينية”.

�إىل  �حلركة،  قيادة  من  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�صل   •

�ل�صيا�صية  �لتطور�ت  خمتلف  يف  حو�ر�ت  الإجر�ء  �مل�رشية،  �لقيادة  من  لدعوة  تلبية  �لقاهرة 

63
و�مليد�نية، خ�صو�صاً يف ظالل معركة �صيف �لقد�ص.

قال �أحد �أع�صاء �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملرتقبة جدعون �صاعر، �لذي يفرت�ص �أن ي�صبح وزير   •

للقد�ص،  �ليهودي  �لطابع  �الأوىل �صل�صلة م�رشوعات لتعزيز  �إنها �صتقّر يف جل�صاتها  �لق�صاء، 

وتو�صيع �ال�صتيطان يف جميع �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة. وقال �صاعر �إن �لهدف يف �لقد�ص 

نقل  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �حلكم  مركز  �إىل  وحتويلها  �ملدينة  يف  �ال�صتيطاين  �لبناء  “تعزيز  هو 

64
مقر�ت �لوز�ر�ت �إليها”.

�الأر��صي  يف  �أبيب  تل  �صلطات  تفعله  ما  �صابقان  �إ�رش�ئيليان  ديبلوما�صيان  و�صف   •

 �لفل�صطينية �ملحتلة، باأنه نظام ف�صل عن�رشي “�أبارتهايد”. جاء ذلك يف مقال الإيالن باروخ

وبوت�صو�نا  وناميبيا  �إفريقيا  جنوب  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �صفريً�  عمل  �لذي   ،Ilan Baruch

وزيبابوي، و�ألون ليئيل Alon Liel، �لذي عمل �صفري�ً لـ“�إ�رش�ئيل” يف جنوب �إفريقيا ومدير�ً 

65
عاماً لوز�رة �خلارجية، ن�رشته وكالة �أنباء غر�وند �آب GroundUp يف جنوب �إفريقيا.

�أخطاأت  “�إ�رش�ئيل”  �إن  كوهني  يو�صي  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�صاد  جلهاز  �ل�صابق  �لرئي�ص  قال   •

كوهني  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  يف  تهدئة  �إىل  �صتوؤدي  �لقطرية  �ملالية  �ملنحة  �أن  على  باعتمادها 

و�ملال  �لقطريني  �صلوع  �أن  ناأمل  كنا  �لع�صكرية  �الأ�صو�ر  حار�ص  عملية  منت�صف  “حتى  �أنه 

�لقطري �صيقودنا �إىل تهدئة مع حما�ص، لكن هذ� �الأمر خرج قليالً عن �ل�صيطرة”، ح�صبما ذكر 

66
موقع و�ال �لعبي.

حما�ص  حركة  �إّن  �أرد�ن  جلعاد  �ملتحدة  �الأمم  ولدى  و��صنطن  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  قال   •

�رشبة  تدّمره  �أن  قبل  غزة  يف  دولية  �إعالمية  موؤ�ص�صات  ي�صت�صيف  كان  مبنى  ��صتخدمت 

جوية �إ�رش�ئيلية، للت�صوي�ص على �أنظمة �لدفاع �جلوي. وقّدم �أرد�ن، خالل لقائه رئي�ص وكالة 

�الإ�رش�ئيلي  للقر�ر  تو�صيحاً  نيويورك،  يف   Gary Pruitt برويت  غاري  بر�ص  �الأ�صو�صيتد 
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�إلكرتوين  ت�صوي�ص  نظام  تطور  كانت  حما�ص(  )يف  “وحدة  �أّن  ز�عماً  �جلالء،  برج  �رشب 

ي�صتخدم �صدّ نظام �لقبة �حلديدية �لدفاعي”. و�أعرب �أرد�ن عن رغبة “�إ�رش�ئيل” مب�صاعدة 

67
�لوكالة يف �إعادة بناء مكتبها يف غزة.

�لعربية �ملوحدة  �لقائمة  �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية عن تفا�صيل �التفاق بني  ك�صفت �الإذ�عة   •

و�أحز�ب كتلة �لتغيري، و�ت�صح باأنه متّ جتريد جلنة �لد�خلية �لتابعة للكني�صت، و�لتي �صتكون 

برئا�صة من�صور عبا�ص رئي�ص �لقائمة �ملوحدة، من �صالحيات مر�قبة عمل �ل�رشطة ومتابعة 

68
�صري عمل وز�رة �الأمن �لد�خلي، حيث �صتنقل هذه �ل�صالحيات �إىل جلنة برملانية �أخرى.

�إمكانية حت�صني  �إ�صافية تنظر يف  �إن دوالً  �أ�صكنازي  �الإ�رش�ئيلي جابي  قال وزير �خلارجية   •

وقال  و�ملغرب.  و�لبحرين  �الإمار�ت  مع  �لتطبيع  �تفاقيات  ظلّ  يف  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عالقاتها 

�أ�صكنازي، خالل حو�ر مع �صحفيني، �إن �الإد�رة �الأمريكية �صتكلف م�صوؤوالً تناط به مهمة 

�أنه  “�إ�رش�ئيل”. وقد ك�صف �أ�صكنازي يف حديثه، �إىل  تو�صيع رقعة �لدول �لعربية �ملطبعة مع 

عالقات  تقيم  ال  دول  من  بع�صهم  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  نظر�ئه  من  �صبعة  مع  موؤخر�ً  حتدث 

69
ديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل”.

�صهدت �ملغرب تفاعالً �صعبياً و��صعاً مع حملة �أطلقها ن�صطاء لـ“كن�ص وتنظيف” �أماكن ز�رها   •

رئي�ص مكتب �الت�صال �الإ�رش�ئيلي يف �لرباط، �ل�صفري ديفيد جوفرين، بح�صب بيان وح�صابات 

70
ن�صطاء على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي يف �ململكة.

االأربعاء، 2021/6/9

 Shurat HaDin هدين  �صور�ت  منظمة  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت   •

عمليات  يف  �الإ�رش�ئيليني  �لقتلى  عو�ئل  من  عدد  عن  نيابة  رفعت  �الإ�رش�ئيلية،  �حلقوقية 

للمقاومة �لفل�صطينية، دعاوى ق�صائية �صّد �لبنوك و�جلمعيات �خلريية �لقطرية، للح�صول 

�لق�صايا  وتتهم  دوالر(.  ماليني   307.6 )نحو  �صيكل  مليار  من  باأكرث  مالية  تعوي�صات  على 

�لبنوك  تلك  �ملركزية،  �لقد�ص  حمكمة  �أمام  �إ�رش�ئيلياً،  قتيالً   24 عو�ئل  باأ�صماء  رفعت  �لتي 

71
و�جلمعيات بتحويل �أمو�ل طائلة حلركة حما�ص وجناحها �لع�صكري.

و�إقليمي  دويل  �إجماع  “هناك  جمدالين:  �أحمد  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •

باأفق  ومرتبطة  �حلكومة  م�صوؤولية  حتت  تكون  �أن  يجب  �الإعمار  �إعادة  �أن  على  وعربي 

�صيا�صي، الفتاً �لنظر �إىل قر�ر �حلكومة �لفل�صطينية، يف �جتماعها �الأخري، ت�صكيل جلنة الإعادة 

72
�الإعمار باإ�رش�ف �حلكومة ومبتابعة مبا�رشة من وزير �الإ�صكان و�الأ�صغال �لعامة.
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قالت م�صادر فل�صطينية لـ“�لعربي �جلديد” �إن �مل�صوؤولني بجهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشي   •

يف  �نطالقه  مقرر�ً  كان  �لذي  �لفل�صطيني  �لوطني  �حلو�ر  بتاأجيل  �لف�صائل  قياد�ت  �أبلغو� 

�لقاهرة �ل�صبت 2021/6/12. وك�صفت م�صادر م�رشية خا�صة �أن �لتاأجيل جاء ب�صبب تباين 

يف وجهات �لنظر وخالفات بني �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة من جهة، وحركة فتح من 

73
جهة �أخرى، حول “�أجندة” �حلو�ر، و�مللفات �لتي كان مقرر�ً تناولها.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق: “لن جتدي نفعاً �أي �صغوط   •

على حما�ص يف ملف �جلنود �الأ�رشى، �صو�ء كانت �صغوطاً من �أجل �إعادة �الإعمار �أو �لق�صايا 

�ملعي�صية الأهلنا يف غزة، فموقف �حلركة كان وال يز�ل �الأ�رشى مقابل �الأ�رشى. ق�صية �الأ�رشى 

74
على ر�أ�ص �الأولويات لدى قيادة حما�ص”.

Itamar غفري  بن  �إيتمار  �لكني�صت  ع�صوَي  منع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  قررت   • 

�خلمي�ص  يوم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �قتحام  من   May Golan جوالن  وماي   Ben–Gvir

2021/6/10، خ�صية من �لت�صعيد مع �ملقاومة �لفل�صطينية �لتي قالت �إنها �صتتابع �لتطور�ت 

75
يف �لقد�ص.

�ل�صحي  �لقطاع  لها  تعر�ص  �لتي  �خل�صائر  �إجمايل  �أن  غزة  قطاع  يف  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

ماليني   4.2 بلغ  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  و�خلا�ص  و�الأهلي،  �حلكومي، 

76
دوالر.

قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إنه على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن   •

“متو��صعاً” يف تقييم فعالية جولة �ل�صهر �ملا�صي من �لقتال مع �لف�صائل �مل�صلحة يف  يكون 

قطاع غزة، و�أ�صاف �أن هذه �الإجناز�ت �لتكتيكية ال تعني بال�رشورة �أن حما�ص لن ت�صّن مرة 

“�إ�رش�ئيل” بحاجة  �أن  �إىل  و�أ�صار كوخايف  “�إ�رش�ئيل” يف وقت قريب...  �أخرى هجمات �صّد 

“�نت�صار  حتقيق  �أجل  من  وحما�ص  غزة  بقطاع  يتعلق  فيما  و��صحة  �صيا�صات  تطوير  �إىل 

و�جلهاد  حما�ص  منع  يف  ف�صل  �جلي�ص  باأن  �الأركان  رئي�ص  و�أقر  �حلركة.  على  ��صرت�تيجي” 

خالل  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  �جلبهة  على  �لهاون  وقذ�ئف  �ل�صو�ريخ  �إطالق  من  �الإ�صالمي 

77
�حلرب.

�الأونرو�  لوكالة  �لتمويل  �إعادة  جتديد  بلينكن  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  ربط   •

�أن  “نحن م�صممون على  “�إ�رش�ئيل” مناه�صة لها، قائالً:  �لتي تر�ها  �لتعليم  باإ�صالح نظم 

�لنظام  �نتهاكات  ببع�ص  يتعلق  فيما  للغاية،  �رشورية  باإ�صالحات  �لقيام  �الأونرو�  تو��صل 
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�لتي ح�صلت يف �ملا�صي، وال �صيّما �لتحدي �لذي ر�أيناه يف ن�رش منتجاتها �لتعليمية معلومات 

�إىل  �صديدة”  بعناية  “�صتنظر  �خلارجية  وز�رة  �أن  م�صيفاً  الإ�رش�ئيل”،  �أو  لل�صامية  معادية 

78
�الآليات �لتي تقول وكالة �لالجئني �إنها مو�صوعة من �أجل معاجلة “مو�د تعليمية �إ�صكالية”.

َعَر�ص  فيلٍم  يف   ،Amikam Norkin نوركني  عميكام  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  قائد  ك�صف   •

متابعةً حثيثةً ل�صالح �جلو خالل عام كامل، وحتديد�ً خالل �لعدو�ن �الأخري على قطاع غزة، 

وبثته �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �أن مطار�ت ع�صكرية �إ�رش�ئيلية كانت مهددة ب�صو�ريخ 

حركة حما�ص خالل �لعدو�ن �الأخري. وذكر نوركني �أن �لف�صائل �لفل�صطينية حاولت �إ�صقاط 

79
طائرة حربية �إ�رش�ئيلية ب�صاروخ كتف، لكنه مل ي�صبها.

اخلمي�س، 2021/6/10

قال م�صدر م�رشي موثوق للجزيرة.نت �إن �لقاهرة قررت تاأجيل �حلو�ر �لفل�صطيني �لد�خلي   •

�إىل �أجل غري م�صمى، ومن دون حتديد موعد �آخر لعقده، “و�ل�صبب �أن جهاز �ملخابر�ت �لعامة 

وجد �أن فر�ص �لنجاح �صعيفة، وقد تكون معدومة، نتيجة �لفجوة �لو��صعة بني مو�قف فتح 

80
وحما�ص”.

م�صرية  ملف  ظّل  ما  �إذ�  �حلية:  خليل  �لقيادي  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�الأعالم على �لطاولة، ف�صيظّل “وقف �إطالق �لنار” ه�ّصاً، موؤكد�ً �أنه “لكي ي�صتمر وقف �إطالق 

�لنار، ال بّد من وقف م�رشوع �لتهجري ل�صو�حي �لقد�ص �ملحتلة”. و�صدد �حلية على �أن ترتيب 

�الأمور  �لكثري من  تنازلت عن  �أن حما�ص  �لفل�صطيني حاجة ملّحة و�رشورية، موؤكد�ً  �لبيت 

�لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  نريد  “�إننا  �حلية:  وقال  ذلك.  �أجل  من  حقوقها،  بع�ص  عن  حتى 

�نتقالية،  كمرحلة  وطني  جمل�ص  ت�صكيل  وجوب  موؤكد�ً  �صحيحة”،  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية 

81
و�إنه “�آن �الأو�ن حلالة �لتفرد �أن تتغري”.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية عن ��صت�صهاد 3 فل�صطينيني، و�إ�صابة �آخر بجروح خطرية   •

جنني.  مدينة  يف  �الحتالل  جلي�ص  تابعة  “م�صتعربون”  �إ�رش�ئيلية  خا�صة  قوة  بر�صا�ص 

�أدهم عليوي، و�لنقيب  �ل�صهد�ء هم �ملالزم  �أن  �أمنية يف جنني،  �لوز�رة وم�صادر  و�أو�صحت 

تي�صري عي�صة، من جهاز �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية، و�الأ�صري �ملحرر جميل �لعموري من خميم 

82
جنني.

عملية  نفذو�  عميالً   20 �إن  كوهني  يو�صي  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�صاد  جلهاز  �ل�صابق  �لرئي�ص  قال   •

�رشقة �الأر�صيف �لنووي �الإير�ين من قلب �لعا�صمة، طهر�ن، م�صدد�ً على �أنه مل يكن بينهم 

83
�أي مو�طن �إ�رش�ئيلي.
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وّثق تقرير �صحفي �عتد�ًء وح�صياً نفذه �صّجانون �إ�رش�ئيليون على �أ�رشى من حركة حما�ص   •

يف �صجن �لنقب �ل�صحر�وي، يف 2019/3/24. ووفقاً للتقرير، فاإنه جرى �إلقاء 55 �أ�صري�ً مكبالً، 

�لو�حد تلو �الآخر، على �الأر�ص. ووثقت كامري�ت �حلر��صة �ل�صجانني يتحلقون من حولهم، 

ي�رشبونهم بع�صي ويركلونهم فيما كانت �أياديهم مقيدة خلف ظهورهم. وُمنع �الأ�رشى من 

84
�لتحرك �أو �لتكلم، وبقو� يف هذ� �لو�صع ل�صاعات طويلة، كما ذكرت �صحيفة هاآرت�ص.

 International Organization for �لدولية  �لهجرة  منظمة  مع  بالتعاون  م�رش،  �أر�صلت   •

�جلهود  �صمن  للفل�صطينيني،  وغذ�ئية  طبية  م�صاعد�ت  قافلة   ،Migration (UNHCR)

بيان  ووفق  غزة.  قطاع  على  �الأخري  �لعدو�ن  من  �ملت�رشرين  �لفل�صطينيني  لدعم  �مل�رشية 

�لطبية  60 طناً من �مل�صتلزمات  �لت�صامن �الجتماعي، فقد ت�صمنت قافلة �مل�صاعد�ت  لوز�رة 

85
و�ملعي�صية و�الأجهزة، و�ملو�د �لغذ�ئية، و�أدو�ت �لوقاية من فريو�ص كورونا.

يف  لها   13 �لـ  �لفرع  هو  �الأ�صبوع،  هذ�  ظبي  �أبو  يف  مكتباً  �الأمريكية  �ليهودية  �للجنة  �فتتحت   •

�خلارج و�الأول يف دولة عربية. ومتت ت�صمية مارك �صيفريز Mark Sievers، �صفري �لواليات 

86
�ملتحدة �ل�صابق يف عُمان، كمدير ملكتب �للجنة �جلديد.

يديعوت  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  بومبيو،  مايك  �ل�صابق  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أكد   •

�تفاق  من  جزء  �أنها  لالإمار�ت  �أف-35  طائر�ت  بيع  �صفقة  ب�صاأن  �أثري  ما  حول  �أحرونوت، 

�إمتام �ل�صفقة كان �رشطاً التفاق تطبيع �لعالقات بني  �أن  �لتطبيع، و�أكد �مل�صوؤول �الأمريكي 

بامل�صي  �تخذت �صمحت لالتفاق  �إجر�ء�ت  �إن �صل�صلة  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”. وقال بومبيو 

87
قدماً، و�لتوقيع عليها يف �لنهاية مبا يف ذلك �صفقة �لطائر�ت.

اجلمعة، 2021/6/11

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  �إ�صابته  جر�ء  حمايل،  �صعيد  حممد  �لطفل  ��صت�صهد   •

خالل قمع �الحتالل م�صرية مناه�صة لال�صتيطان على قمة جبل �صبيح يف بلدة بيتا، جنوب 

�إ�صابة عن  �أ�صفرت  بيتا  بلدة  يف  �ملو�جهات  �إن  �لفل�صطيني  �الأحمر  �لهالل  وقال   نابل�ص. 

88
110 �أ�صخا�ص بجروح.

خا�ص  حديث  يف  �لع�صكري،  حممد  غزة  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  عام  مدير  قال   •

�لعاملة  و�الأيدي  �ل�رشكات  باأن  غزة،  من  �لفني  �لوفد  �أبلغ  �مل�رشي  �جلانب  �إن  لـ“�الأيام”، 

�لفل�صطينية هي من �صتقوم بتنفيذ عمليات �إعادة �الإعمار كاملة يف �لقطاع، و�أن عملية �إعادة 
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�أو  �لوز�ر�ت  عب  مايل  مبلغ  �أي  مرور  دون  �صتتّم  �مل�رشية  �ملالية  باملنحة  �خلا�صة  �الإعمار 

�جلهات �لفل�صطينية �ملخت�صة، و“�صتتّم �لعملية بالكامل من قبل �جلانب �مل�رشي �لذي �صّكل 

جلنة عليا الإعادة �الإعمار، برئا�صة نائب رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية. و�أ�صاف �لع�صكري 

�أن �جلانب �مل�رشي وعد باإعادة بناء �الأبر�ج �ل�صكنية و�إعمارها، وذلك بعد �النتهاء من عملية 

89
�إز�لة �الأنقا�ص.

قطاع  يف  �الأخرية  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  �إن  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  للجامعة  �لعام  �الأمني  قال   •

م�صري�ً  �ملقاومة،  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قدرة  �أثبت  لـ“�إ�رش�ئيل”،  قا�صياً  در�صاً  كانت  غزة 

�إىل �أن �الإ�رش�ئيليني يدر�صون جيد�ً ما حدث يف هذه �حلرب، �لتي �صهدت حتركاً كبري�ً لل�صعب 

1948 و�ل�صفة  �صنة  �ملحتلة منذ  �لفل�صطينية  �ملدن  �لوطني يف  �لرت�ب  �لفل�صطيني على كامل 

90
�لغربية.

�أكد وزير خارجية بنجالدي�ص �أبو �لكالم عبد �ملوؤمن Abul Kalam Abdul Momen، خالل   •

موؤمتر �صحفي مب�صاركة �صفري فل�صطني لدى بنجالدي�ص يو�صف رم�صان، �أن بالده مل ولن 

تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل” قبل �أن ينال �ل�صعب �لفل�صطيني كامل حقوقه �مل�رشوعة، وعلى ر�أ�صها 

91
�إقامة دولته �مل�صتقلة على حدود 1967، وعا�صمتها �لقد�ص.

ال�صبت، 2021/6/12

�أدى �لق�صاة عبد �لنا�رش عبد �هلل �أبو �صمهد�نة، وخالد �إبر�هيم �أحمد �لتالحمة، وفريد جميل   •

يف  ق�صاة  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أمام  �لقانونية،  �ليمني  عقل،  حممود 

92
�ملحكمة �لد�صتورية �لعليا.

�لنار  �إطالق  �إثر  �إبت�صام كعابنة متاأثرة بجروحها،  �لفل�صطينية �ملحررة  �الأ�صرية  ��صت�صهدت   •

عليها عند حاجز قلنديا �لع�صكري. وقال بيان لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �إنها كانت حتمل �صكيناً، 

ون�رشت من�صات فل�صطينية مقطع فيديو و�صور�ً توثق حلظة �إطالق �لنار عليها عند �حلاجز 

93
�لع�صكري، �لذي يقع �صمال �لقد�ص.

االأحد، 2021/6/13

تاريخ  يف   13 �لـ  �لوزر�ء  رئي�ص  ليكون  حلكومته،  �لد�صتورية  �ليمني  بينيت  نفتايل  �أدى   •

باأغلبية  �حلكومي  لالئتالف  �لثقة  منح  ل�صالح  �لكني�صت  و�صوّت  �الإ�رش�ئيلية.  �حلكومات 

�ل�صفة  مناطق  كل  يف  �ال�صتيطان  “�صتدعم  حكومته  �إن  بينيت  وقال   .59 مقابل  �صوتاً   60
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�لكني�صت  جل�صة  م�صتهل  يف  بينيت،  و�صدّد  ج”.  �مل�صنفة  �ملنطقة  يف  وخ�صو�صاً  �لغربية، 

ملنح �حلكومة �جلديدة �لثقة، و�لتي �صهدت �صخباً و�نتقاد�ت �إىل جانب طرد بع�ص �لنو�ب، 

�لنووي  �التفاق  �إحياء  “�إ�رش�ئيل لن ت�صمح الإير�ن بامتالك �صالح نووي”، ر�ف�صاً  �أن  على 

مع طهر�ن. و�أ�صار بينيت �إىل �أن “�إعادة مفقودينا لدى حركة حما�ص هي مهمة مقد�صة يجب 

�إذ�  لكن  غزة،  قطاع  مع  �لنار  �إطالق  وقف  على  �حلفاظ  “يتمنى  �إنه  بينيت  وقال  �إجنازها”. 

94
�ختارت حما�ص تهديد مو�طنينا ف�صنو�جه ذلك بحائط من �لنار”.

مع  �حلركة  تعامل  طبيعة  من  يغرّي  لن  �إ�رش�ئيلية  حكومة  �أي  �صكل  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت   •
95

“�إ�رش�ئيل” ككيان �حتاليل ��صتيطاين جتب مقاومته.

“�إن  نتنياهو:  �صقوط  على  تعليق  �أول  يف  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

باإنهاء �الحتالل، و�العرت�ف  لنا هو تعهدها  بالن�صبة  �إ�رش�ئيل  �أّي حكومة يف  �أمام  �المتحان 

96
باحلّق �لتاريخي و�ل�صيا�صي �ل�صيادي للفل�صطينيني بدولة م�صتقلة عا�صمتها �لقد�ص”.

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  حتدث  بايدن  جو  �لرئي�ص  �إن  �الأمريكي  �الأبي�ص  �لبيت  قال   •

�جلديد نفتايل بينيت “لتقدمي تهانيه �حلارة”. وقال بايدن، يف بيان للبيت �الأبي�ص، �إن �لواليات 

�ملتحدة “ما ز�لت ملتزمة باأمن �إ�رش�ئيل، و�صتعمل مع حكومتها �جلديدة”. و�أ�صاف بايدن: 

“لي�ص الإ�رش�ئيل �صديق �أف�صل من �لواليات �ملتحدة، وتظلّ �لواليات �ملتحدة ثابتة يف دعمها 
97

الأمن �إ�رش�ئيل”.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية يجب بدء عملية �الإعمار وفق �آليات جديدة ت�صمن   •

�متامها يف �إطار زمني مقبول، بعيد�ً عن �الآلية �لقدية �لتي فر�صتها “�إ�رش�ئيل”، وكانت �صبباً 

ببطء �لعملية. و�أو�صح ��صتية �أن “هناك 3 مر�حل لدعم غزة: تبد�أ باالإغاثة، ثّم �إعادة �الإعمار، 

98
ويليها عملية متكاملة الإنعا�ص �القت�صاد وخلق فر�ص عمل”.

رئي�ص  من�صب  مهام  �لدعلي�ص  ع�صام  ت�صلّم  غزة  قطاع  يف  �حلكومي  �الإعالمي  �ملكتب  �أعلن   •

متابعة �لعمل �حلكومي، خلفاً ملحمد عو�ص. وبنّي �ملكتب، يف بيان �صحفي، �أن تكليف �لدعلي�ص 

99
جاء بعد م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، �لذي قبل يف وقت �صابق ��صتقالة تقدم بها عو�ص.

“طالئع �لتحرير”، و�لتي حتمل عنو�ن  �أعلنت كتائب �لق�صام، عن بدء �لت�صجيل يف خميمات   •

“�صيف �لقد�ص”. و�أو�صحت �لكتائب، يف بيان لها، �أن �لت�صجيل يف �ملخيمات ي�صتهدف كالً من 
�ملرحلة �الإعد�دية، و�ملرحلة �لثانوية، و�ملرحلة �جلامعية، باالإ�صافة �إىل مرحلة �لكبار. وتقول 
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كتاب �لق�صام �إن هذه �ملخيمات تهدف لـ“�إ�صعال جذوة �جلهاد يف جيل �لتحرير، وزرع �لقيم 

100
�الإ�صالمية، و�إعد�د جي�ص �لن�رش �ملرتقب لتحرير فل�صطني”.

للحكومة  �لتابع  �لغربية،  �ل�صفة  �صمال  �ال�صتيطان  ملف  م�صوؤول  دغل�ص،  غ�صان  قال   •

لتو�صعة م�صتعمرة �صفوت ر�حيل،  �أودعت خمططاً كبري�ً  �إن �صلطات �الحتالل  �لفل�صطينية، 

باإ�صافة 534 وحدة ��صتيطانية جديدة، على ح�صاب �أر��صي �ملو�طنني يف جالود وترم�صعيا، 

جنوب نابل�ص. و�أ�صاف دغل�ص �أن �إقر�ر �ملخطط �جلديد �صي�صاعف �ال�صتيطان �إىل نحو خم�ص 

101
مر�ت يف �مل�صتعمرة �لتي �أقيمت �صنة 1991.

ك�صف تقرير �صهري �صادر عن موؤ�ص�صات �الأ�رشى، �أن �صهر �أيار/ مايو 2021 �صهد ت�صعيد�ً   •

�لتي  للمتابعات  ووفقاً  �الحتالل.  قو�ت  �صنّتها  �لتي  و�العتد�ء�ت  �لقمع  عمليات  يف  خطريً� 

بينهم من  فل�صطيني،   3,100 �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  فاإن  مايو  �أيار/  �صهر  خالل   متت 

 42 من �لن�صاء و471 طفالً. وكانت �أعلى هذه �العتقاالت يف �أر��صي 1948، حيث بلغت نحو

102
2,000 حالة �عتقال، من بينهم 291 طفالً.

االإثنني، 2021/6/14

فاإن  “�الأخبار”،  �إىل  حتّدث  �ملقاومة  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لعمليات  غرفة  يف  م�صدر  بح�صب   •

�لف�صائل تتابع ما يجري يف مدينة �لقد�ص، وجُتري تقييماً متو��صالً لالأو�صاع. و�أكد �مل�صدر 

�أن �ملقاومة لن تتو�نى عن مو�جهة �أّي حماولة من ِقبَل �الحتالل لك�رش �ملعادلة �لتي مّت ر�صمها 

خالل معركة �صيف �لقد�ص، م�صري�ً �إىل �أن خمتلف �ل�صيناريوهات مطروحة على �لطاولة لدى 

قيادة �ملقاومة، مبا فيها تكر�ر �صيناريو 11 �أيار/ مايو 2021 نف�صه، مو�صحاً �أن �تخاذ �لقر�ر 

103
�صيكون بناًء على �ملعطيات و�لتقييمات �لو�ردة من �ملدينة �ملقد�صة.

ينوي  �لتي  �الأعالم  م�صرية  �إن  �لقانوع  �للطيف  عبد  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •

جديدة  ملعركة  �نفجار”  “�صاعق  مبثابة  �صتكون   2021/6/15 �لثالثاء  تنفيذها  �مل�صتوطنون 

للدفاع عن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى. و�أ�صاف �لقانوع �أن “�صعبنا ومقاومته مع �أهايل �لقد�ص 

104
و�لد�خل الإف�صال خمططات �الحتالل”.

�مل�صتوطنني  للت�صدي مل�صرية  “كو�درها وجماهري �صعبنا  �ملركزية حلركة فتح  �للجنة  دعت   •

يوم غد، و�لوقوف �صفاً و�حد�ً للدفاع عن �لقد�ص و�ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية”. و�أكدت 

�للجنة �ملركزية يف بيان لها، �أن �لقد�ص خّط �أحمر، و�أن لدى �ل�صعب �لفل�صطيني �الإر�دة �ل�صلبة 
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و�إف�صال  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  وكافة  �لقد�ص  يف  �الحتالل  مقاومة  على  و�الإ�رش�ر 

105
خمططاته �ال�صتعمارية.

�لتنظيم ب�صبب  لقيادة  ��صتقالة جماعية  �إقليم �رشق غزة، عن تقدمي  �أعلنت قيادة حركة فتح   •

ما و�صفوه بـ“�لتهمي�ص �لو��صح ملطلبهم من قبل قيادة �حلركة”. و�أكدت قيادة �إقليم �رشقي 

بعيد، �آذ�ناً �صاغية ال من قريب وال من  تلَق  و�أ�صو�تهم مل  “مطالبهم  �أن  لها،  بيان   غزة، يف 

بل مررنا بحالة من �لت�صويف و�ملماطلة بحقوق �صعبنا وحقوق �أبناء حركة فتح �لذين قدمو� 

106
وما ز�لو� و�صيبقون يقدمون كل جهد من �أجل رفعة �صعبنا وحركتنا فتح”.

�صادق وزير �الأمن �لد�خلي يف حكومة نفتايل بينيت �جلديدة على ما ي�صمى مب�صرية �الأعالم   •

للم�صتوطنني بالقد�ص. و�أفاد مر��صل �جلزيرة �أن قر�ر وزير �الأمن �لد�خلي جاء بعد م�صاور�ت 

مع قيادة �ل�رشطة و�جلي�ص و�ملخابر�ت، بحيث تبقى �مل�صرية يف موعدها �لثالثاء 2021/6/15، 

�الأو�مر  �صدرت  وقد  �لفل�صطينيني.  �أمام  �إغالقه  �صيتّم  �لذي  �لعامود  باب  �إىل  ت�صل  و�لتي 

لل�رشطة و�الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية برفع جاهزيتها وح�صد تعزيز�ت على جانبي �خلط 

�الأخ�رش و�لقد�ص �ملحتلة وتعزيز منظومة �لقبة �حلديدية، حت�صباً النفجار �ملوقف و�إطالق 

107
�لف�صائل �لفل�صطينية �صو�ريخ من غزة.

يطمع �الحتالل  �أن  دياب،  �أبو  فخري  �لنا�صط  �صلو�ن  �أر��صي  عن  �لدفاع  جلنة  ع�صو  �أكد   • 

( ويحوي على 1,550 ن�صمة، مو�صحاً 
2
بحي �لب�صتان �لذي يبلغ م�صاحته 70 دومناً )70 �ألف م

مهددة منزل   100 هناك  �أن  دياب  �أبو  وبنّي  عثمان.  �خلليفة  زمن  منذ  �إ�صالمي  وقف   �أنه 

باالإخالء بادعاء �أنها بنيت من دون ترخي�ص، على �لرغم من �أن كثري منها ُبنيت قبل �حتالل 

108
�لقد�ص، وهي لي�صت بحاجة لرت�خي�ص، م�صدد�ً على �أن عمر �ملنازل �أكب من عمر �الحتالل.

و�صط  كذر�ع  �لتطبيع”،  ملقاومة  �ل�صود�نية  “�لر�بطة  �ل�صود�ن  يف  �لتطبيع  مناه�صو  �أطلق   •

�لطالب و�ل�صباب، يف حماولة الإعادة �لزخم ملنا�رشة �لق�صية �لفل�صطينية. وقال رئي�ص �لر�بطة 

�حلاج وقيع �هلل للجزيرة.نت �إن �ملكتب �لتنفيذي للر�بطة بوالية �خلرطوم ي�صّم 9 �أ�صخا�ص، 

وعدد �أع�صائها 150–160 ع�صو�ً. وك�صف رئي�ص �لر�بطة عن �أن �أع�صاء �لر�بطة �حلديثة يف 

109
جميع �أنحاء �لُقطر بلغو� 1,100 ع�صو.

الثالثاء، 2021/6/15

و�لقو�ت  �لفل�صطينيني  بني  ��صتباكات  �ندالع  عن  �حلدث”  “�لعربية/  قناة  مر��صل  �أفاد   •

�الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، مع �نطالق م�صرية �الأعالم، بالقرب من �لبلدة �لقدية، و�صط ��صتنفار 
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�لقدية  �لبلدة  لتجنب  �لتظاهرة  م�صار  غريت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  وقال  كبري،  �أمني 

�لعامود  باب  من  �صينتقلون  �لقد�ص  يف  �ال�صتيطاين  �ليمني  متظاهري  �أن  م�صيفاً  للقد�ص، 

بهم يحيط  �لقد�ص  يف  �إ�رش�ئيلي  متظاهر  �آالف   5 هناك  �أن  �ملر��صل  �أكد  كما  �خلليل.  باب   �إىل 

2,500 عن�رش �أمني. و�أ�صاف �أنه مّت تغيري م�صار �إقالع وهبوط �لطائر�ت يف مطار تل �أبيب. 

�لقو�ت  مع  يف مو�جهات  27 �صخ�صاً  �إ�صابة  عن  �لفل�صطيني  �الأحمر  �لهالل  �أعلن  �ملقابل،  يف 

110
�الإ�رش�ئيلية بالقد�ص، و�عتقال 8.

�أظهر �ال�صتطالع �لذي �أجر�ه �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية تر�جع �لدعم   •

�لفل�صطينيني  من   %53 �أن  �ال�صتطالع  وك�صف  عبا�ص.  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لرئي�ص 

يعتقدون �أن حما�ص “هي �الأجدر بتمثيل وقيادة �ل�صعب �لفل�صطيني”، بينما يف�صل 14% فقط 

حركة فتح. ووجد �ال�صتطالع �أن 77% من �لفل�صطينيني يرون �أن حما�ص خرجت منت�رشة 

�أمام �الحتالل، و�لن�صبة نف�صها قالت �إنها خا�صت �حلرب دفاعاً عن �لقد�ص ومو�قعها �ملقد�صة، 

�أكرث من كونها معركة د�خلية �صّد حركة فتح. ورف�صت �لغالبية �لعظمى قر�ر �ل�صلطة تاأجيل 

�إنها تعار�ص قر�ر عبا�ص تاأجيلها، و25% توؤيد تاأجيلها. وقال ثلثا   %65 �النتخابات، وقال 

�جلمهور �إن عبا�ص قد �أجل �النتخابات الأنه قد خ�صي من نتائجها، فيما قال 25% �إنه �أجلها 

�نتخابات  �إجر�ء  �إنها تريد   %72 �لقد�ص. وقال  �إجر�ءها يف �رشقي  “�إ�رش�ئيل”  ب�صبب رف�ص 

عامة ت�رشيعية ورئا�صية قريباً يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، فيما قال 25% �إنها ال ترغب 

بذلك. وقال 69% �إنه من �الأف�صل عدم �النتظار ملو�فقة �إ�رش�ئيلية، وفر�ص �النتخابات كاأمر 

�ثنان فقط  �ليوم، وتر�صح فيها  “�إ�رش�ئيل”. ولو جرت �نتخابات رئا�صية جديدة  و�قع على 

هما حممود عبا�ص و�إ�صماعيل هنية، يح�صل عبا�ص على 27% من �الأ�صو�ت ويح�صل هنية 

على 59% )مقارنة مع 46% لهنية و47% لعبا�ص قبل ثالثة �أ�صهر(. �أما لو كانت �ملناف�صة بني 

مرو�ن �لبغوثي وهنية فاإن �لبغوثي يح�صل على 51% وهنية على 42%. ولو مل يرت�صح 

يتبعه   ،%29 �ختارته  حيث  مفتوح  �صوؤ�ل  يف  �ملف�صل  هو  �لبغوثي  فاإن  لالنتخابات  عبا�ص 

6%. ولو جرت �نتخابات برملانية جديدة �ليوم مب�صاركة  28%، ثم حممد دحالن بـ  هنية بـ 

و�الإ�صالح  �لتغيري  قائمة  حت�صل   ،2006 �نتخابات  يف  �صاركت  �لتي  �ل�صيا�صية  �لقوى  كافة 

�لت�صويت ن�صبة  بلغت  �أ�صهر  ثالثة  )قبل   %30 على  وفتح   ،%41 على  حلما�ص   �لتابعة 

يف  للم�صاركة  �صجلت  �لتي   36 �لـ  للقو�ئم  �لت�صويت  وعن   .)%43 ولفتح   %30 حلما�ص 

�لقد�ص  لقائمة  �صت�صوت   %36  :2021 مايو  �أيار/  يف  �إجر�وؤها  مقرر�ً  كان  �لتي  �النتخابات 
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�حلرية  لقائمة  و%9  �لعالول،  حممود  بقيادة  فتح  لقائمة  و%19  حلما�ص،  �لتابعة  موعدنا 

�ملبادرة  لقائمة  و%2  دحالن،  ملحمد  �لتابعة  �مل�صتقبل  لقائمة  و%3  �لقدوة،  نا�رش  بقيادة 

111
�لوطنية.

عادل  “�صالم  لتحقيق  �لعمل  مو��صلة  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  تعهد   •

ود�ئم و�صامل” بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل”، و�إقامة “دولة فل�صطينية ديوقر�طية مت�صلة 

�لعامة  �جلمعية  الأع�صاء  غوتريي�ص  قدمه  تقرير  يف  ذلك  جاء  بال�صيادة”.  وتتمتع  �الأر��صي 

لالأمم �ملتحدة، ب�صاأن تقييم �مل�صاعدة �لتي تلقاها �ل�صعب �لفل�صطيني خالل �لفرتة �ملمتدة ما 

112
بني 2020/4/1–2021/3/31.

 Mediapart ميديابارت  موقع  ن�رشها  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إىل  مفتوحة  ر�صالة  يف   •

�لفرن�صي، دعت 680 �صخ�صية مرموقة ومنظمة من 75 دولة، قادة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�إىل �لعمل من �أجل �مل�صاعدة يف �إنهاء �لهيمنة و�لقمع �ملوؤ�ص�صي، �لذي متار�صه “�إ�رش�ئيل” على 

�ل�صعب �لفل�صطيني، و�إىل حماية حقوق �الإن�صان �الأ�صا�صية �خلا�صة بهم، م�صرية �إىل �أن �لوقت 

113
قد حان للواليات �ملتحدة لتك�رش �لو�صع �ل�صيا�صي �لر�هن يف �ل�رشق �الأو�صط.

االأربعاء، 2021/6/16

�صنّت طائر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عدة غار�ت على موقعني للمقاومة �لفل�صطينية يف قطاع   •

“هاجم مو�قع تابعة حلما�ص يف غزة وخانيون�ص، رّد�ً  �أنه  غزة. وذكر بيان جلي�ص �الحتالل 

على �إطالق �لبالونات �حلارقة، و�إنه م�صتعد جلميع �خليار�ت مبا فيها جتدد �لقتال”. وذكرت 

�أفيف كوخايف  �الإ�رش�ئيلي  �الأركان يف �جلي�ص  �أن رئي�ص هيئة  �الإ�رش�ئيلية  �صحيفة معاريف 

هّدد قيادة حركة حما�ص، بالرّد على �إطالق بالونات حارقة بغار�ت �صديدة، وقال �إن جي�صه 

�إذ� ��صتمرت �الأعمال �لعد�ئية.  �إىل جولة �أخرى من �حلرب مع قطاع غزة يف �لقريب،  ي�صتعد 

وقال خماطباً جرن�الت يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي: “نحن جنّهز �أنف�صنا لعملية )حار�ص �الأ�صو�ر 2( 

“ما كان يف �الأم�ص لي�ص ما �صيكون غد�ً. فاجلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �إن تطلب �الأمر ذلك”، م�صيفاً 

لن ي�صكت على �إطالق بالونات متفجرة من قطاع غزة �إىل �لبلد�ت و�حلقول �الإ�رش�ئيلية، وما 

114
جرى �لليلة من ق�صف يف غزة رّد�ً على �لبالونات، ما هو �إال وجبة �أوىل”.

و�صل �إىل �ملغرب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية يف زيارة ر�صمية، على   •

ر�أ�ص وفد قيادي من �حلركة. وجاء يف بيان ر�صمي للحركة �أن �لزيارة تاأتي يف �إطار �صل�صلة 
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خدمة  �أجل  من  و�الإ�صالمي  �لعربي  �ملوقف  ح�صد  بهدف  �ملنطقة،  دول  �إىل  خارجية  زيار�ت 

�لق�صية �لفل�صطينية، وحماية �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى من �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتو��صلة. 

و��صتقبل رئي�ص �لوزر�ء �صعد �لدين �لعثماين هنية، وقال �إن �مللك حممد �ل�صاد�ص تعهد باأن 

“عمل �ملغرب من �أجل تر�صيخ مغربية �ل�صحر�ء لن يكون �أبد�ً ال �ليوم وال يف �مل�صتقبل على 
115

ح�صاب ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني ومن �أجل حقوقه �مل�رشوعة”.

��صت�صهدت مو�طنة فل�صطينية �صمال �لقد�ص، بعدما �أطلق عليها جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •
116

�لنار، بدعوى حماولتها تنفيذ عملية دع�ص وطعن.

�صكلت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية   •
117

)كابينت(، وقد ي�صّم 11 وزير�ً.

�ملو�طنة  قانون  متديد  م�رشوع  طرح  �صاكيد  �أيليت  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  وزيرة  تعتزم   •

�إنها  تويرت،  يف  �لر�صمية  �صفحتها  على  وقالت،  �إ�صافية،  ل�صنة  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  و�لدخول 

�أنهم  من  متاأكدة  �أنا  �صيا�صية.  �ألعاب  �أجل  من  �لبالد  باأمن  “�صت�رش  �ملعار�صة  �أن  تتخيل  ال 

�أحد  مّل �صمل عائالت عربية  �لذي ينع  �لقانون”،  �ملطلوب و�صيدعمون  �لن�صج  �صيظهرون 

118
�لزوجني فيها من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

�نتخابه  �ل�صاد�ص برقية تهنئة لل�صيد نفتايل بينيت، وذلك مبنا�صبة  �مللك �ملغربي حممد  بعث   •

تهانئي  “�أحر  عن  يعرب  �ملغربي  �مللك  �أن  �لبقية  يف  وجاء  “�إ�رش�ئيل”.  يف  للوزر�ء  رئي�صاً 

119
و�أخل�ص متمنياتي بكامل �لتوفيق يف مهامكم �ل�صامية”.

�أعلن �لهالل �الأحمر �لرتكي تو�صله �إىل تفاهم مع نظريه �مل�رشي بخ�صو�ص �إبقاء معب رفح   •
120

�حلدودي مفتوحاً �أمام �إي�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية لقطاع غزة.

 Tamar Zandberg ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” �أن وزيرة حماية �لبيئة تامار ز�ندبرغ  •

�لذي  ع�صقالن،   - �إيالت  �أنابيب  خط  عب  �الإمار�تي  �لنفط  نقل  التفاق  فوري  باإلغاء  طالبت 

يخرتق �الأر��صي �ملحتلة من خليج �لعقبة جنوباً �إىل �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط غرباً، متجاوز�ً 

“�إذ�  �أبو ظبي قولهم:  �ل�صوي�ص �مل�رشية. ويف �ملقابل، نقلت �ل�صحيفة عن م�صوؤولني يف  قناة 

�ألغت �حلكومة �التفاق، فقد حتدث �أزمة يف �لعالقات مع �إ�رش�ئيل و�صتهدد باخلطر ��صتقر�ر 

121
�تفاقيات �إبر�هيم”.
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اخلمي�س، 2021/6/17

جر�ء  من  غزة،  لقطاع  حماذية  �إ�رش�ئيلية  م�صتعمر�ت  يف  جديدة  حر�ئق  خم�صة  �ندلعت   •

�لعامة   11 �لقناة  وبح�صب  �لتو�يل.  على  �لثالث  لليوم  �حلارقة  �لبالونات  �إطالق  ��صتمر�ر 

�الإ�رش�ئيلية، فاإن �صل�صلة �حلر�ئق �مل�صتمرة لليوم �لثالث على �لتو�يل، خلّفت �أ�رش�ر�ً ج�صيمة، 

122
حلقت مب�صاحات و��صعة من �الأر��صي �لزر�عية و�أتت على حما�صيلها.

وكالة  مر��صل  وقال  غزة.  قطاع  على  غار�ت  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  �لطائر�ت  �صنّت   •

بلدة  يف  �لفل�صطينية  للمقاومة  موقعاً  ق�صفت  �إ�رش�ئيلية  حربية  “طائر�ت  �إن  بر�ص  قد�ص 

�لفل�صطينية، من جهتها، عن وقوع  بيت الهيا �صمايل قطاع غزة”. ومل تعلن وز�رة �ل�صحة 

123
�إ�صابات جر�ء �لق�صف.

مع  �حلركة،  قيادة  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �جتمع   •

رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �ملغربي �حلبيب �ملالكي ورئي�ص جمل�ص �مل�صت�صارين حكيم بن�صما�ص، 

على  �ملغربي  �لبملان  رئي�ص  و�أكد  و�ملعا�رشة”.  و“�الأ�صالة  �ال�صتقالل  حزبي  من  ووفد 

�لعالقة �لتاريخية بني �ملغرب وفل�صطني، ودعم �ملغرب ملكاً وحكومة وبرملاناً و�صعباً لل�صعب 

جمل�ص  رئي�ص  �أكد  فيما  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  عا�صمة  �لقد�ص  �أن  على  م�صدد�ً  �لفل�صطيني، 

ومقاومته،  و�صموده  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  �ملغرب  وقوف  �ملغربي  �مل�صت�صارين 

�أّكد �لقيادي يف حزب  و�أن �ملغرب م�صتعد لتقدمي كل �لدعم لل�صعب �لفل�صطيني. ومن جهته، 

�الأ�صالة و�ملعا�رشة �أحمد �خ�صي�صن �أن �لق�صية �لفل�صطينية حتظى باهتمام ودعم وتاأييد كل 

�الأحز�ب �ملغربية، م�صري�ً �إىل �أنه وبعد �لعدو�ن �الأخري �أ�صبح ملحاً حتقيق �حلقوق �مل�رشوعة 

124
لل�صعب �لفل�صطيني و�أكرث �رشورة.

قال ع�صام �لعاروري، مدير مركز �لقد�ص للم�صاعدة �لقانونية، لوكالة �الأنا�صول: “�إ�رش�ئيل   •

�الآن وحتتجز   ،2015 عام  منذ  �لثالجات  يف  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  جثامني  �حتجاز   بد�أت 

254 جثماناً  “�حتجاز  �أي�صاً  �أن �صلطات �الحتالل تو��صل  80 جثماناً”. و�أ�صاف �لعاروري 

125
�آخر يف مقابر �الأرقام، بع�صها منذ �صبعينيات �لقرن �ملا�صي”.

قالت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �إن ق�صم �لتحقيقات مع �أفر�د �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية قدم �إىل   •

“�ملحكمة �ملركزية يف �لقد�ص، الئحة �تهام بحّق �رشطي من حر�ص �حلدود، يتهم فيها باإطالق 
�إياد �حلالق يف �ملدينة قبل عام، مما �أدى �إىل مقتله”، و�أ�صافت  �لنار على �ل�صاب �لفل�صطيني 

126
�صندت �إىل هذ� �ل�رشطي تهمة �لطي�ص �ملف�صي �إىل �ملوت.

ُ
�أنها �أ
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�إن  نقلت �الإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية، عن م�صادر يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان قولها:   •

“�الأردن قرر ب�صكل نهائي �لتخلي عن م�رشوع قناة �لبحرين، بينه وبني �إ�رش�ئيل و�ل�صلطة 
�لفل�صطينية”. وبح�صب �مل�صدر �الأردين، �صرتّكز �ململكة جّل �هتمامها على تطوير م�رشوع 

“ناقل �ملياه �لوطني”، �لذي ال ي�صارك فيه �أي طرف، وذلك يف حماولة من �حلكومة �الأردنية 
127

مو�جهة �لنق�ص �حلاد يف �ملياه �لذي تعاين منه �لبالد.

وجهها  �لتي  �لدعوة  �إن  �لعثماين،  �لدين  �صعد  �ملغربي  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  عام  �أمني  قال   •

حزبه لقيادة حركة حما�ص متت قبل 6 �أ�صهر، و�أنها “مل تاأِت على عجل”. وذكر �لعثماين �أن 

�أن مو�قف  �إىل  �لفل�صطينية ق�صيته”، م�صري�ً  “�لق�صية  “ملكاً وحكومة و�صعباً”، يعّد  �ملغرب 

لفل�صطني،  دعماً  عقود،  طيلة  نظمت  �لتي  �ملليونية”  �مل�صري�ت  “ترتجمها  �ملغربي  �ل�صعب 

128
ودعماً متو��صالً لوكالة بيت مال �لقد�ص، �لتي ير�أ�صها �مللك حممد �ل�صاد�ص.

��صتماع  جل�صة  يف  توما�ص-غرينفيلد،  ليند�  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ل�صفرية  �أ�صارت   •

تزور  �خلارجية  وز�رة  من  وفود�ً  �أن  �إىل  �لنو�ب،  مبجل�ص  �خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  عقدتها 

منطقة �ل�رشق �الأو�صط ب�صكل دوري، للحر�ص على �أال تقع �مل�صاعد�ت �الأمريكية بيد حركة 

حما�ص. وتعهد كبري �جلمهوريني يف جلنة �لعالقات �خلارجية مبجل�ص �ل�صيوخ، �ل�صيناتور 

يفرج  لن  باأنه  جهته،  من  دوالر،  مليون   75 مبلغ  جّمد  �لذي  Jim Risch؛  ري�ص  جيم�ص 

باأن  للكوجنر�ص  �صمانات  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  تقدم  �أن  �إىل  �الأمو�ل  هذه  عن 

�الأمو�ل �ملذكورة لن حتّول �إىل حما�ص، �أو ُت�صتعمل من قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية لت�صديد مبالغ 

129
“لالإرهابيني وعائالتهم”.

�آلة  بو��صطة  �ملكتب،  يف  خزنات  يف  ُحفظت  وثائق  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  �أتلف   •

متزيق �لورق، يوم �الأحد 2021/6/13، وقبل دخول رئي�ص �حلكومة �جلديد نفتايل بينيت �إىل 

هاآرت�ص عن موظفني يف مكتب رئي�ص  �لثقة حلكومته. ونقلت �صحيفة  بعد منح  �ملكتب،  هذ� 

130
�حلكومة قولهم �إن رئي�ص �حلكومة �ل�صابق بنيامني نتنياهو هو �لذي �أمر بتمزيق �لوثائق.

اجلمعة، 2021/6/18

دعت م�رش �إىل “حتريك �جلمود �حلايل” بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، موؤكدة “��صتمر�ر   •

قيامها بدعم �جلهود �لر�مية لتحقيق �صالم عادل ود�ئم يف �ل�رشق �الأو�صط”. جاء ذلك خالل 

�ت�صال تلقاه وزير �خلارجية �مل�رشي، �صامح �صكري، من نظريه �الإ�رش�ئيلي، يائري البيد. 
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و�أكد وزير �خلارجية �مل�رشي على “�رشورة �حليلولة دون ت�صعيد �لتوتر بني �لطرفني مبا 

ُينذر بتفاقم �الأو�صاع جمدد�ً، ف�صالً عن �لدفع قدماً بجهود �إعادة �الإعمار، و�لدعم �لتنموي 

 
131

ل�صائر �أنحاء �الأر��صي �لفل�صطينية”.

�أعلنت �حلكومة �لفل�صطينية �إلغاء �التفاق مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي حول تبادل لقاحات فايزر   •

وزيرة  و�أ�صارت  للمو��صفات.  مطابقة  غري  �أنها  تبنّي  �أن  بعد  جرعة،  �ألف   90 بـ  و�ملقّدرة 

�ل�صحة �لفل�صطينية مي �لكيلة، بدورها، �إىل �أن وز�رة �ل�صحة مل تكن على علم م�صبق باأن مدة 

132
�صالحية �للقاحات لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي �صارفت على �النتهاء.

متكنت �ملقاومة �لفل�صطينية من �إ�صقاط طائرة م�صرية لالحتالل يف مدينة غزة، وذلك خالل   •
133

�لغار�ت �لتي �صنّت على �لقطاع، و��صتهدفت مو�قع تتبع لكتائب �لق�صام.

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  وفد  �رشف  على  ع�صاء  ماأدبة  �ل�صاد�ص  حممد  �ملغربي  �مللك  �أقام   •

�لعثماين،  �لدين  �صعد  �ملغربية  �حلكومة  رئي�ص  بح�صور  هنية،  �إ�صماعيل  برئا�صة  حما�ص، 

وعدد من ممثلي �الأحز�ب و�لنقابات �ملغربية. وكان هنية، ووفد قيادة �حلركة، قد ز�ر وكالة 

بيت مال �لقد�ص يف �لعا�صمة �ملغربية �لرباط، و��صتمع �إىل �رشح مف�صل حول دور �ملوؤ�ص�صة 

وعملها، وبحث مع م�صوؤويل �لوكالة �صبل تطوير �لعمل مبا يخدم دعم �صمود و�إ�صناد �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة. و��صتعر�ص مدير �لوكالة حممد �صامل �ل�رشقاوي �جلهود 

�لد�ئم و�لو�قع يف  �ل�صماء  �لقد�ص نقطة يف  �ل�صياق نف�صه، ز�ر هنية معر�ص  ُتبذل. ويف  �لتي 

134
مقر �لوكالة.

قال خ�رش حبيب، �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي، �إن ف�صائل �ملقاومة نقلت ر�صالة �إىل   •

فر�ص  و��صتمر�ر  �لع�صكرية  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمات  على  �صبها  بنفاد  فيها  �أبلغتها  م�رش، 

�حل�صار على �لقطاع و“باأنها �صرتد باملثل على �أي هجمات ع�صكرية قادمة، ولن ت�صمح باأن 

135
تفر�ص حكومة �الحتالل �رشوطها على �ملقاومة �أو عزل غزة”.

ك�صف ح�صاب “معتقلي �لر�أي” على موقع تويرت، �أن “عدد �لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �ل�صجون   •

يف  موجودون  “جميعهم  و�أن  �صخ�صاً”،   160 هو  حما�ص  حلركة  �النتماء  بتهمة  �ل�صعودية 

136
�صجن �أبها”.

�أبلغ وزير �لدفاع �الأمريكي لويد �أو�صنت �لكوجنر�ص �الأمريكي، �لذي يناق�ص م�رشوع �مليز�نية   •

نحو  �مل�رشوع  هذ�  كلفة  وتبلغ  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمنية  �مل�صاعد�ت  فيها  مبا  �لعامة  �الأمريكية 
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مليار �صيكل )نحو 306.2 ماليني دوالر(، �أن �لواليات �ملتحدة �أكدت ر�صمياً على تخ�صي�ص 

�مليز�نيات �لالزمة الإعادة خمزون �صو�ريخ �لقبة �حلديدية يف “�إ�رش�ئيل” �إىل ما كان عليه قبل 

137
�لعدو�ن �الأخري على قطاع غزة.

د�نت نقابة عمال والية فريمونت، �لتي ت�صّم يف ع�صويتها نحو 30 �ألفاً، يف بيان �صدر عنها،   •

و�صلو�ن،  جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  متار�صه  �لذي  �لعرقي  �لتطهري 

و�العتد�ء�ت �ليومية على �مل�صجد �الق�صى، و�لهجمات �الأخرية على قطاع عزة. ويف �ل�صياق 

فيه  دعت  بيان  على  باالإجماع  و��صنطن  والية  يف  �صياتل  مدينة  معلمي  نقابة  �صوتت  ذ�ته، 

138
�حلكومة �الأمريكية لوقف �مل�صاعد�ت �ملالية لـ“�إ�رش�ئيل”.

�الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �إدر�ج  �أنطونيو غوتريي�ص مو��صلة عدم  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �الأمني  قرّر   •

على �لالئحة �ل�صود�ء للدول و�جلماعات �ملنتهكة حلقوق �الأطفال يف مناطق �لنز�عات، بالرغم 

يف   2020 �صنة  خالل  �الأطفال  �صّد  �جل�صيمة  �النتهاكات  غالبية  عن  �مل�صوؤولية  حتميلها  من 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وقطاع غزة و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948. 

يف حني جدد غوتريي�ص دعوته “�إ�رش�ئيل” �إىل �إنهاء �الحتجاز �الإد�ري لالأطفال، ومنع جميع 

�ملحتجزين  �الأطفال  لتجنيد  حماولة  �أي  ووقف  �الحتجاز،  �أثناء  يف  �ملعاملة  �صوء  �أ�صكال 

139
كمخبين.

ال�صبت، 2021/6/19

يف  جرى  ما  “�إن  خري�صة  ح�صن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لثاين  �لنائب  قال   •

�صفقة �للقاحات يثل منوذجاً مب�صطاً للف�صاد �ملطلق �لذي تعي�صه �ل�صلطة بال�صفة �ملحتلة”. 

و�أ�صاف خري�صة �أن “ما جرى ي�صتوجب وقفة وطنية حقيقية ملحا�صبة �مل�صوؤولني عن �لعبث 

140
بحياة �ل�صعب �لفل�صطيني باأكمله”.

��صتقبل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، ووفد قيادة �حلركة، يف مقر   •

�إقامته يف �ملغرب عدد�ً من ممثلي �لفعاليات �ملغربية، فقد ��صتقبل وفد جمموعة �لعمل من �أجل 

فل�صطني، ونقيب �حلقوقيني، وممثل �ملر�صد �ملغربي ملناه�صة �لتطبيع، و�صّم �لوفد كالً من 

عبد �لرحمن بن عمرو نقيب �حلقوقني يف �ملغرب، ولطفي �لغوتي نائب من�صق جمموعة �لعمل 

رئي�ص  و��صتمع  �لتطبيع.  ملناه�صة  �ملغربي  �ملر�صد  ع�صو  هناوي  وعزيز  فل�صطني،  الأجل 

�حلركة �إىل �رشح تف�صيلي حول دور ومهام هذه �ملجموعات على م�صتوى �لتحرك �حلقوقي 

و�لقانوين من �أجل فل�صطني. ويف �ل�صياق نف�صه، ��صتقبل هنية وفد �جلمعية �ملغربية مل�صاندة 
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�لقد�ص، �صيف  معركة  بنتائج  �أ�صاد  �لذي  �الأندل�صي،  بنجلون  برئا�صة  �لفل�صطيني   �لكفاح 

وعلى  عليكم  فيه  �العتماد  يكن  �أنه  يوؤكد  ن�رٍش  من  �ملرحلة  هذه  يف  قدمتموه  “ما  وقال 

��صرت�تيجيتكم وما تقومون به... نحن معكم ون�صاندكم يف دفاعكم عن غزة و�لقد�ص”. و�صدد 

141
�الأندل�صي على �أن �لق�صية �لفل�صطينية ق�صية وطنية مبنزلة �أي ق�صية مغربية �أخرى.

عارف جمال  �لعليا،  �النتخابية  �للجنة  رئي�ص  �الإير�ين،  �لد�خلية  وزير  م�صاعد  �أعلن   • 

�لتي  �لرئا�صية  باالنتخابات   Ebrahim Raisi رئي�صي  �إبر�هيم  �ملر�صح  فوز   ،Jamal Aref

142
جرت يف �إير�ن يف 2021/6/18.

االأحد، 2021/6/20

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن �ل�صعب �لفل�صطيني على موعد قريب   •

مع �لن�رش و�لتحرير و�ل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى نتيجة �إجناز�ت �ملقاومة. وقال �ل�صنو�ر، 

خالل موؤمتر للوجهاء و�لع�صائر يف قطاع غزة، �إن طباع �لفل�صطينيني مل تتغري بعد حمالت 

�أهايل غزة هم من �صنعو�  �أن  �إىل  �ل�صنو�ر  �الإ�رش�ئيلي. و�أ�صار  �لعربي مع �الحتالل  �لتطبيع 

143
�لن�رش مبا حتملوه طيلة �ل�صنو�ت �ملا�صية من قهر، وجوع، وح�صار، وتدمري.

�صب  �إن  حما�ص،  حلركة  موّجهة  ر�صالة  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

“�إ�رش�ئيل” نفد. ويف ما يخ�ّص �ملُحتجزين لدى حما�ص، قال بينيت: “هي �صبع �صنو�ت، وهذ� 
�أكرث من �لالزم. و�أعلم �أنكم �صئمتم من �لوعود و�لت�رشيحات، ومررمت بخيبة �أمل و�إحباط 

مر�ت عديدة، �أما �الآن، فهذه واليتي وهذ� �لتز�مي”. وقال وزير �لدفاع بني جانت�ص �إن على 

تل �أبيب “��صتثمار �الإجناز �لع�صكري”، خالل �لعدو�ن �الأخري على �لقطاع؛ الإجناز “خطوة 

�صيا�صيّة”. وقال �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، من جانبه: “لقد ولّت �الأيام �لتي تفتح 

144
فيها حما�ص �لنار وتقرر متى يكون �لهدوء”.

على  “�إ�رش�ئيل”  تفر�صها  �لتي  �لقيود  �أن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لزر�عة  وز�رة  �أعلنت   •

معب كرم �أبو �صامل �صببت خ�صائر تقدر بـ 16 مليون دوالر، نتيجة عدم �ل�صماح بالت�صويق 

145
و�لت�صدير �لزر�عي.

�الأخ�رش  �خلط  د�خل  �الإ�صالمية  �حلركة  رئي�ص  نائب  عن  �الإفر�ج  �إ�رش�ئيلية  حمكمة  قررت   •

�ل�صيخ كمال �خلطيب، وذلك بعد �أن �عتقلته قو�ت �الحتالل �ل�صهر �ملا�صي بتهمة �لتحري�ص 

على �لعنف. و��صرتطت �ملحكمة لالإفر�ج عن �خلطيب �إبعاده عن بلدته كفر كنا مدة 45 يوماً، 
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�أو  دينية،  خطب  �أي  �أو  �جلمعة،  خطب  يف  �مل�صاركة  �أو  �صحفية،  مقابالت  �إجر�ء  من  ومنعه 

146
�ل�صالة يف �مل�صجد مدة 3 �أ�صهر.

�تفقت �أحز�ب �الئتالف �حلكومي يف �أملانيا، �ملكّونة من حزبي �الحتاد �لديوقر�طي �مل�صيحي   •

 Social و�لديوقر�طي �ال�صرت�كي �الأملاين Christian Democratic Union of Germany

ما  ووفق  �لفل�صطينية.  حما�ص  حركة  علم  حظر  على   ،Democratic Party of Germany

�أوردت �صحيفة فيلت Welt �الأملانية، ��صتند �الئتالف �حلكومي يف م�رشوع �لقر�ر �إىل �ملادة 86 

147
من �لقانون �الأملاين �لذي “يحظر �أن�صطة �ملكونات �لتي تعار�ص �لد�صتور �الأملاين”.

�أطلقت وكالة �الأونرو� ند�ًء للم�صاعدة �الإن�صانية و�لتعايف �ملبكر بقيمة 164 مليون دوالر، بعد   •

حمّل  يحّل  �لند�ء  هذ�  �إن  �لوكالة  وقالت  غزة.  قطاع  على  �الأخري  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �نتهاء 

�لند�ء �لعاجل �الأويل �لبالغ 38 مليون دوالر، و�لذي �صدر يف 2021/5/19. وقالت �لوكالة �إن 

7,150 �صخ�صاً يحتمون  7,500 الجئ، بينهم  عدد �لنازحني منذ �نتهاء �لعدو�ن يقدر بنحو 

يف لها  تابعتني  مدر�صتني  يف  يز�لون  ما  فرد�ً   350 من  يقرب  وما  و�الأ�صدقاء،  �الأقارب   مع 

148
جباليا وخميم �ل�صاطئ.

االإثنني، 2021/6/21

لالأمم  �خلا�ص  �ملن�ّصق  مع  �للقاء  �إن  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  قال   •

�صيئاً،  كان  له،  �ملر�فق  و�لوفد  وين�صالند،  تور  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة 

تقبل  لن  حما�ص  �أن  �ملتحدة  �الأمم  ممثلي  �إبالغ  متّ  �أنه  وين�صالند  و�أ�صاف  �إيجابياً.  يكن  ومل 

با�صتمر�ر �الأزمة �الإن�صانية يف قطاع غزة. وقال �ل�صنو�ر �إن “�الحتالل يحاول �بتز�ز �صعبنا 

لقاء  �صيعقد  �أنه  �ل�صنو�ر  وذكر  بغزة”.  �الإن�صانية  �الأزمة  حلل  بو�در  توجد  وال  و�ملقاومة، 

للف�صائل �لفل�صطينية الإطالعها على ما جرى يف �للقاء مع وين�صالند يف غزة، و�تخاذ �لقر�ر 

149
�ملنا�صب.

�لثوري  �ملجل�ص  �جتماع  مب�صتهل  كلمته،  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  دعا   •

�جلهاد  وحركة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  وف�صائل  وحما�ص،  فتح  حركتي  فتح،  حلركة 

�إىل حو�ر جاّد على مد�ر �ل�صاعة الإنهاء �النق�صام، وبناء �ل�رش�كة  �إىل �لعودة فور�ً  �الإ�صالمي 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  تو�جه  �لتي  و�ملخاطر  �لتحديات  ملو�جهة  �مل�صتويات  كل  على  �لوطنية 

150
وق�صيته �لوطنية.
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زيارة  يف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  موريتانيا  �إىل  و�صل   •

�ملوريتاين �لرئي�ص  نو�ك�صوط،  يف  هنية،  و�لتقى  �حلركة.  قيادة  من  وفد  ر�أ�ص  على   ر�صمية، 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  بثو�بت  بالده  مت�صك  عن  عّب  �لذي  �لغزو�ين،  �ل�صيخ  ولد  حممد 

�إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني ون�صاله يف جميع �ملحطات، و�أ�صاد ب�صمود �ل�صعب  ووقوفها 

�لفل�صطيني و�إجناز�ت معركة �صيف �لقد�ص. ويف �ل�صياق نف�صه، �لتقى هنية رئي�ص �جلمعية 

بالكامل  �ملوريتاين  �ل�صعب  �أكد وقوف  �لذي  بايه،  �ل�صيخ ولد  )�لبملان(  �ملوريتانية  �لوطنية 

و��صتقبل  �ملر�حل.  وخمتلف  �ملحافل  كل  يف  �لعادلة  وق�صيته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل 

�ملعار�صة  ��صتقبل كالً من رئي�ص  �ملوريتانية، حيث  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  قادة  من  هنية عدد�ً 

�ملوريتانية �إبر�هيم بكاي، ورئي�ص حزب �لتجمع �لوطني لالإ�صالح و�لتنمية، ورئي�ص حزب 

حزب  ورئي�ص  �ملوريتاين،  و�لتغيري  �لوطني  �الحتاد  حزب  ورئي�ص  �لتقدم،  قوى  �حتاد 

�أجل  من  �الحتاد  حزب  ورئي�ص  �لديوقر�طي  �لوطني  �لتحالف  حزب  ورئي�ص  �الإ�صالح، 

�لقد�ص  �أن  �ملوريتانية  �الأحز�ب  قادة  و�أكد  �أعمر.  �لطالب  ولد  حممد  �صيدي  �جلمهورية 

م�صا�ص �أي  ورف�صه  بحقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مت�صك  يدعمون  و�أنهم  �الأمة،  كل   ق�صية 

151
باأر�صه ووطنه.

�أعلنت �حلكومة �لفل�صطينية ت�صكيل ثالث فرق الإعادة �إعمار قطاع غزة. و�أ�صارت �حلكومة،   •

رئي�ص  مكتب  مع  عملها  �صتن�صق  �لثالثة  �لفرق  �أن  �الأ�صبوعي،  �جتماعها  عقب  لها،  بيان  يف 

152
�لوزر�ء.

يف  �حلقائق  لتق�صي  م�صتقلة  جلنة  بت�صكيل  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أوعز   •

ق�صية �للقاحات �لتي �أرجعتها وز�رة �ل�صحة �إىل “�إ�رش�ئيل”، ب�صبب م�صارفتها على �النتهاء، 

153
على �أن تنهي �للجنة �أعمالها خالل �أ�صبوع من تاريخ �صدور �لقر�ر.

قرر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، يف جل�صته �الأ�صبوعية، �عتبار جمال�ص �لهيئات �ملحلية “جلان   •

�النتخابات  �إجر�ء  يتّم  حتى  ورقابتها،  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  �إ�رش�ف  حتت  �أعمال”،  ت�صيري 

بجميع  �الإد�ري  �لتق�صيم  مو�صوع  يف  جلنة  وت�صكيل  �لعام،  نهاية  قبل  �ملحلية  للهيئات 

154
حمافظات �لوطن.

نفذت �حلكومة �لفل�صطينية 93 م�رشوعاً يف قطاع �ملياه و�ل�رشف �ل�صحي بتكلفة 672 مليون   •
155

دوالر خالل �صنتي 2019 و2020.
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متاحة  و�أ�صبحت  �الإمار�ت،  يف  لها  جديد�ً  مكتباً  �الإ�رش�ئيلية   A24 �أو   24 �أي  قناة  �فتتحت   •

دبي  مدينة  يف  مكتب  و�فتتاح  �الإمار�ت،  يف  �لبث  ترخي�ص  منح  عن  و�أُعلن  فيها.  للم�صاهدة 

156
لالإعالم، وتوقيع مذكرة تفاهم مع �رشكة �الت�صاالت �خلا�صة مبوؤ�ص�صة دبي لالإعالم.

�أعلنت وز�رة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إجر�ء �صل�صلة جتارب ناجحة على منظومة جوية العرت��ص   •

�رشكة مع  بالتعاون   ،Laser �لليزر  �أ�صعة  خالل  من  �صاروخية  وقذ�ئف  م�صرية   طائر�ت 

157
�أنظمة �إلبيت و�صالح �جلو.

الثالثاء، 2021/6/22

�لتباطوؤ  باأن  موؤكدًة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  تهديد�ً  غزة  قطاع  يف  و�لف�صائل  حما�ص  حركة  وّجهت   •

و�ملماطلة يف ك�رش �حل�صار �صيو�جه برّد حا�صم، و�أن �ملقاومة لن ت�صمت على ��صتمر�ر خنق 

غزة. و�أكدت حما�ص، بعد �جتماع و�صف باملهم مع ف�صائل �ملقاومة يف قطاع غزة، �أن “�ل�صعب 

و�أن  للقطاع،  و�حل�صار  �خلنق  ��صتمر�ر  على  مطلقاً  ي�صمتو�  لن  ومقاومته  �لفل�صطيني 

158
�الحتالل �صريى �أننا جاهزون لكل �خليار�ت و�صنقاومه بكل �لو�صائل �ل�صعبية وغريها”.

�ملقاومة  خيار�ت  “جميع  �أن  على  نز�ل  حممد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

غزة،  �إعمار  يعيق  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  ن�صمح  �أن  يكن  وال  مفتوحة،  �لفل�صطينية 

معركة �أن  بر�ص،  قد�ص  وكالة  مع  حو�ر  يف  نز�ل،  و�صّدد  للقطاع”.  ح�صاره  ي�صتمر  �أن   وال 

للنتائج  �إز�ء عملية مر�كمة  “نحن  “بروفة” للتحرير، م�صيفاً:  �لقد�ص �الأخرية، مثلّت  �صيف 

�الحتالل  مع  �ل�رش�ع  حل�صم  �صنتّجه  ومهيئة،  مو�تية  �لفر�صة  تكون  وعندما  و�لنقاط، 

159
�الإ�رش�ئيلي”.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن موريتانيا و�جهت �صغوطات،   •

يف فرتة �إد�رة تر�مب من �أجل �إقامة عالقات ديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل”. و�أ�صاف هنية، خالل 

لقائه بال�صحافة �لوطنية �ملوريتانية، �أنه عبّ للرئي�ص �ملوريتاين حممد ولد �ل�صيخ �لغزو�ين، 

“�أ�صالتها �ل�صيا�صية”،  خالل لقائه بوفد حما�ص، عن تقدير �حلركة ملحافظة موريتانيا على 

ومو�جهتها لل�صغوطات يف هذ� �ملجال، م�صري�ً �إىل �أن حما�ص تتبنى ��صتري�تيجية �النفتاح على 

160
كل �لدول.

يف  �حلركة،  قيادة  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ��صتقبل   •

�لعا�صمة �ملوريتانية وفد جمعية �مل�صتقبل برئا�صة �الأمني �لعام للجمعية �ل�صيخ �صيد �حلاج. 
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تاأييدهم  عن  معبين  �ملوريتاين،  �ملجتمع  يف  ودورها  �جلمعية  �أهمية  �إىل  �لوفد  وتطرق 

هنية  ��صتقبل  نف�صه،  �ل�صياق  ويف  �لتاريخية.  حقوقه  ودعم  �لفل�صطيني  لل�صعب  و�إ�صنادهم 

عدد�ً من ممثلي �الأئمة و�لعلماء يف موريتانيا، �لذين عّبو� عن كامل �لدعم و�حلب و�الإ�صناد 

لل�صعب  �إجماع  قاعدة  ت�صكل  فل�صطني  �أن  و�أكدو�  �لوطنية،  وق�صيته  �لفل�صطيني  لل�صعب 

�ملوريتاين ال يختلف عليها �أحد. و��صتقبل هنية عدد�ً من ممثلي �ملجتمع �ملدين، و�جلمعيات 

و�ملنظمات �حلقوقية، وهيئات �لدفاع عن حقوق �الإن�صان، و�جلمعيات �خلريية يف موريتانيا، 

161
�لذين عّبو� عن �عتز�زهم و�فتخارهم بنُ�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته.

�لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية، جر�ء �عتد�ء م�صتوطنني عليه  ��صت�صهد �صابط يف �الأمن �لوطني   •
162

بالقرب من قرية دير �رشف، غربي نابل�ص.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن “�إ�رش�ئيل” نهبت ع�رش�ت ماليني �ل�صو�كل من �لعمال �لفل�صطينيني،   •

�ملحكمة  وقررت  رو�تبهم.  من  مبلغ  خ�صم  خالل  من  �ملا�صية،  عاماً  �خلم�صني  مد�ر  على 

�ملركزية يف �لقد�ص �أن خ�صم هذه �ملبالغ كان خمالفاً للقانون، لكن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أعفت 

نف�صها من تعوي�ص �لعمال من خالل “�إ�صعار �الإنهاء” �لذي قدمته �إىل �ملحكمة. ي�صار �إىل �أن 

هذه �ملبالغ ُخ�صمت من ع�رش�ت �آالف �لعمال �لفل�صطينيني، وجرى حتويلها �إىل �له�صتدروت 

163
Histadrut )�الحتاد �لعام لنقابات �لعمال �الإ�رش�ئيلية( ب�صكل خمالف للقانون.

�رش�ء  �أجل  من  لل�رشطة،  ميز�نية  على  �رشيعة  باإجر�ء�ت  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  �صادقت   •

و�حتجاجات،  مظاهر�ت  لقمع  �ل�رشطة  ��صتعد�د  �إطار  ويف  �ملظاهر�ت،  لتفريق  ذخرية 

خ�صو�صاً يف حال كانت مرتبطة باعتد�ء�ت يف �لقد�ص �ملحتلة، وفق ما ذكر �ملوقع �الإلكرتوين 

ل�صحيفة هاآرت�ص. ونقلت �ل�صحيفة عن م�صدر يف �ل�رشطة قوله �إن “�لهدوء �حلايل ظاهري 

�أمني �صي�صتوجب تعزيز قو�ت �ل�رشطة يف �ملدن و�لبلد�ت د�خل  �أي ت�صعيد  وح�صب”، و�أن 

164
“�إ�رش�ئيل” �أي�صاً.

 Asaf Zamir أعلن وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية يائري البيد تعيني �لوزير �الأ�صبق �أ�صاف ز�مري�  •
165

قن�صالً عاماً لـ“�إ�رش�ئيل” يف نيويورك.

�أعرب وزير �خلارجية �ل�صعودية في�صل بن فرحان، يف موؤمتر �صحفي له يف فيينا مع نظريه   •

�حلكومة  تتخذ  �أن  �أمله  عن   ،Alexander Schallenberg �صالينبغ  �ألك�صندر  �لنم�صاوي 

�الإ�رش�ئيلية �جلديدة موقفاً �أكرث �إيجابية مع �لفل�صطينيني، موؤكد�ً يف �لوقت نف�صه عدم وجود 

166
�أي عالقات بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صعودية.
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ب�صاأن  �هلل  ر�م  يف  ��صتية  حممد  حكومة  عن  �ل�صادر  �لقر�ر  �الأهلية  �ملنظمات  �صبكة  رف�صت   •

ت�صكيل فريق �إعمار قطاع غزة. وقالت �ل�صبكة، يف بيان لها، �إن �لقر�ر جاء دون �إجر�ء نقا�ص 

وت�صاور وتو�فق مع �جلهات �ملختلفة، ويف مقدمتهم �جلهات �ملت�رشرة يف قطاع غزة، ودون 

167
م�صاركة حقيقية ملنظمات �ملجتمع �ملدين.

بها  تقوم  �لتي  �لعد�ئية  �الأعمال  �لعبار�ت  باأ�صد  �النحياز  عدم  لدول  �لوز�رية  �للجنة  د�نت   •

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني، مبا يف ذلك �العتد�ء على �مل�صلني يف 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�لتهديد بتهجري مئات �لعائالت �لفل�صطينية من منازلها يف �رشقي 

جلنة  عقدته  �لذي  �الجتماع  عقب  �خلتامي،  بيانها  يف  �للجنة،  د�نت  كما  �ملحتلة.  �لقد�ص 

�الأخري على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بناء على طلب دولة فل�صطني،  للحركة،  �لوز�رية  فل�صطني 

168
قطاع غزة.

يف  تاريخية  �تفاقية  على  �لتوقيع  مّت  باأنه  �الإ�رش�ئيلية  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  �أفادت   •

Clalit �الإ�رش�ئيلي للرعاية  �ملجال �ل�صحي بني وز�رة �ل�صحة �الإمار�تية و�صندوق كالليت 

169
�ل�صحية.

االأربعاء، 2021/6/23

دعا نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

�لعاروري  ولفت  �مل�صاحلة.  م�صار  ال�صتئناف  �ملنا�صبة  �خليار�ت  تقدمي  �إىل  عبا�ص،  حممود 

�لنظر، يف ت�رشيح لوكالة قد�ص بر�ص، �إىل �أن “�الأخ �أبو مازن، �أوقف �مل�صار �لوطني �ل�صامل 

�ملتفق عليه، خالل جوالت �حلو�ر �ل�صابقة �لتي عقدت يف �لقاهرة، و�جتماع �الأمناء �لعاّمني 

للف�صائل �لفل�صطينية، �لذي عقد �ل�صيف �ملا�صي، بالتز�من يف مدينتي بريوت ور�م �هلل، دون 

170
�لت�صاور مع �ل�رشكاء �أو �ل�صامنني، بقر�ره تعطيل �النتخابات”.

عدد�ً  �حلركة،  قيادة  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ��صتقبل   •

�ل�صو�ب حزب  رئي�ص  من  كالً  ��صتقبل  حيث  �ملوريتانية.  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  قادة   من 

عبد �ل�صالم حرمه، ورئي�ص حزب �مل�صتقبل �ملختار �صيدي مولود، ورئي�صة حزب �الحتاد من 

�أجل �لديقر�طية و�لتقدم �لناها بنت مكنا�ص، ورئي�صة حزب حو�ر �ل�صيدة فاله بنت ميني، 

�إعادة �لتاأ�صي�ص كان حاميدو بابا، ورئي�ص حزب �لطالئع عبد �لرحمن  ورئي�ص حزب حركة 

حممد �ل�صيخ، و�لتقى، �أي�صاً، �ملنظمة �حلقوقية �ل�صيا�صية مبادرة �نبعاث �حلركة �النعتاقية 
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“�إير� IRA”. و�أكد قادة �الأحز�ب �ملوريتانية �أن �لقد�ص ق�صية كل �الأمة، و�أنهم يدعمون مت�صك 
171

�ل�صعب �لفل�صطيني بحقه ورف�صه �أي م�صا�ص باأر�صه ووطنه.

حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  لرئي�ص  �صورً�  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  رو�د  تد�ول   •

�للبا�ص �لتقليدي �ملوريتاين، خالل  �إ�صماعيل هنية، وعدد من قياد�ت �حلركة، وهم يرتدون 

من  بالكثري  �لن�صطاء  وتلَقّاها  و��صعاً،  رو�جاً  �ل�صور  والقت  نو�ك�صوط.  للعا�صمة  زيارة 

�ال�صتح�صان، حيث تناقل �لبع�ص �ل�صور على ح�صاباتهم �ل�صخ�صية يف �لعديد من �ملن�صات. 

�ل�صور  على  �ل�صنقيطي،  خمتار  حممد  قطر  جامعة  يف  �ملوريتاين  و�لدكتور  �لباحث  وعلق 

“�لدر�عة” �ملوريتانية خالل زيارتهم لنو�ك�صوط. ت�رشفت  “قياد�ت حما�ص يلب�صون  قائالً: 

موريتانيا و�أ�رشق جبينها”. فيما عر�ص �لعالمة �ملوريتاين حممد �حل�صن �لددو �ل�صنقيطي 

�أثناء  يف  بالزي  وقياد�تها  �حلركة  برئي�ص  جتمعه  بتويرت  ح�صابه  على  �ل�صور  من  عدد�ً 

�إقامة �ل�صيخ. وو�صف �الأمني �لعام �مل�صاعد لر�بطة علماء �ملغرب �لعربي  ��صتقبالهم يف مقر 

�أحمد �حل�صني �ل�صنقيطي عب ح�صابه على تويرت على �صورة رئي�ص حما�ص خالل �رتد�ءه 

172
�لزّي بـ“�لزعيم”.

�لغربية،  �ل�صفة  يف  بناء  خطط  على  �ال�صتيطان  ل�صوؤون  �لفرعية  �لوز�رية  �للجنة  �صادقت   •

على �للجنة  �صادقت  وقد  �حلكم،  مقاليد  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تويل  منذ  مرة   الأول 

وجممع  �لكانا،  م�صتعمرة  يف  مدر�صة  ومنها  �لتنفيذ،  من  خمتلفة  مر�حل  يف  كانت  خطة   31

173
جتاري يف مدينة معاليه �أدوميم، وعدد من �لوحد�ت �ل�صكنية يف يت�صهار.

�أعلن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أن �رتفاعاً ملحوظاً قد �ُصجل يف عدد �لعمليات �لفل�صطينية،   •

وقال  �ل�صابقة.  �الأ�صهر  مع  مقارنة   ،2021 مايو  �أيار/  �صهر  خالل  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صّد 

�الأر��صي  ود�خل  �لقد�ص  �رشقي  يف  و178  �لغربية  بال�صفة  هجوماً   414 �صجل  �إنه  �ل�صاباك 

�إطالق ت�صجيل  مّت  �أنه  �إىل  �ل�صاباك  و�أ�صار  غزة...  قطاع  من  و2,213   ،1948 �صنة   �ملحتلة 

401 زجاجة حارقة، و47 عملية �إطالق نار، و33 قنبلة �أنبوبية، و87 حريقاً متعمد�ً، وهجومني 

174
بقنابل يدوية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص خالل �صهر �أيار/ مايو 2021.

�لعا�صمة  يف  �جتماع  خالل  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  قال   •

�الأمريكية و��صنطن، مع م�صت�صار �الأمن �لقومي �الأمريكي جيك �صوليفان، �إن “هناك فر�صة 

175
معقولة ملو�جهة ع�صكرية �أخرى يف غزة يف �مل�صتقبل �لقريب”.
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�لكوجنر�ص،  يف  قانون  م�رشوع  وجمهورياً،  ديوقر�طياً  �صيناتور�ً  خم�صني  من  �أكرث  طرح   •

يحّث �الإد�رة �الأمريكية على “ت�صجيع دول �أخرى للتطبيع مع �إ�رش�ئيل”، من منطلق �أن “هذه 

�التفاقات �لتاريخية قد ت�صاعد على �إحقاق �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية، وغريها من 

دول �ملنطقة، وتخلق فر�صاً دبلوما�صية �إ�صافية. كما �أنها �صتح�صن من �جلهود �لد�عمة حلّل 

176
�ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني عب �لتفاو�ص، و�لتو�صل �إىل حّل �لدولتني”.

نقل موقع �أك�صيو�ص �الأمريكي عن م�صوؤولني �أمريكيني و�إ�رش�ئيليني قولهم �إن �لبلدين �تفقا   •

و�ل�صو�ريخ  �مل�صرية  �لطائر�ت  تهديد  ملو�جهة  م�صرتكة  عمل  جمموعة  ت�صكيل  على  �أخري�ً 

177
�لدقيقة �ملوجهة، �لتي تنتجها �إير�ن، وتزود بها حلفاءها يف �ملنطقة.

برئا�صة  �حلكومي  �لعمل  متابعة  جلنة  �أع�صاء  على  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �صادق   •

ع�صام �لدعلي�ص، يف جل�صة خا�صة عقدها �ملجل�ص، حيث عر�ص رئي�ص �للجنة �أع�صاء جلنته 

178
وبرناجمها للن�صف �لثاين من �صنة 2021.

اخلمي�س، 2021/6/24

�الأجهزة  قبل  من  �عتقاله  خالل  بنات،  نز�ر  �لفل�صطيني  و�حلقوقي  �ل�صيا�صي  �لنا�صط  تويف   •

�ل�صيا�صي  �ملفو�ص  وقال  �خلليل.  جنوبي  دور�  بلدة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية 

�لوزر�ء  رئي�ص  �إن  دويكات،  طالل  �للو�ء  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  با�صم  �ملتحدث  �لعام، 

بنات.  نز�ر  وفاة  بخ�صو�ص  وحمايدة،  فورية  حتقيق  جلنة  بت�صكيل  �أوعز  ��صتية،  حممد 

�أن  موؤكد�ً  �لتحقيق،  جلنة  يف  حقوقية  موؤ�ص�صات  م�صاركة  من  مانع  ال  �أنه  دويكات  و�أ�صاف 

بهذ�  �للجنة  لها  �صتتو�صل  �لتي  �لنتائج  على  ترتتب  �إجر�ء�ت  �أي  التخاذ  جاهزة  �حلكومة 

179
�خل�صو�ص.

�ملو�صاد  جهاز  يف  م�صوؤولني  بني  جمع  “�رشي”  لقاء  عن  �الأمريكي  �أك�صيو�ص  موقع  ك�صف   •

ونقل  �ل�صود�ين.  �النتقايل  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  )حميدتي(،  دقلو  حمد�ن  حممد  مع 

�ملوقع، عن م�صادر مطلعة، �أن �للقاء جرى �الأ�صبوع �ملا�صي يف �ل�صود�ن خالل زيارة �رشية 

180
للم�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني.

هاليفا �أهارون  )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  رئي�ص  قال   • 

باملوت”.  “حمكوم  �ل�صنو�ر  �إن رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى   Aharon Haliva

و�أ�صاف هاليفا، يف مقابلة مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �أن �إطالق قذ�ئف �صاروخية من 
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“بل  �الأخرية؛  �لع�صكرية  �لعملية  ف�صل  على  دليالً  نظره  يف  يكون  لن  �لقريبة،  �لفرتة  يف  غزة 

�صيكون ��صتمر�ر�ً لها. و�إذ� دعت �حلاجة �إىل �لعودة لتوجيه �رشبات ليوم �أو يومني �آخرين، 

181
فاإين �صاأو�صي بتوجيه �رشبات �صديدة جد�ً”.

نقلت هندور��ص مقر �صفارتها من تل �أبيب �إىل غربي �لقد�ص، وذلك يف مر��صم ر�صمية ح�رشها   •

ورئي�ص   ،Juan Orlando Hernández هرينانديز  �أورالندو  خو�ن  �لهندور��صي  �لرئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت. وقال هرينانديز: “�أنا هنا �ليوم مع وفدنا لتد�صني �صفارة 

�ملقبل  �لرئي�ص  يحافظ  �أن  ب�صدق  �أمتنى  الإ�رش�ئيل...  �الأبدية  �لعا�صمة  �لقد�ص  يف  هندور��ص 

182
لهندور��ص، بغ�ص �لنظر عن �حلزب �لذي ينتمي �إليه، على هذ� �لقر�ر”.

�إجر�ء�ت �تخذها لت�صديد �حل�صار على قطاع  قرر جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لرت�جع عن   •

�ل�صماح  �إنه تقرر  �ملتحدث با�صم �جلي�ص  2021/5/10. وقال  �الأخري يف  �لعدو�ن  غزة مع بدء 

�ل�صماح  �أي�صاً  تقرر  �أنه  وذكر  فقط.  بحرية  �أميال  ت�صعة  حتى  مهنتهم  مبمار�صة  لل�صيادين 

�أن  �إىل  �أبو �صامل، م�صري�ً  �ل�رشورية”، عب معب كرم  �ملدنية  “للمعامل  �ملو�د �خلام  باإدخال 

183
�رشيان هذه �الإجر�ء�ت يبد�أ يف 2021/6/25.

�أمام  وين�صالند  تور  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�صّق  قال   •

�أن توقف ن�صاطها �ال�صتيطاين،  �الإ�رش�ئيلية �جلديدة  �إنه يجب على �حلكومة  �الأمن،  جمل�ص 

بني   2021/5/21 يف  �إليه  �لتو�صل  مّت  �لذي  �لعد�ئية  �الأعمال  وقف  �أن  من  وين�صالند  وحّذر 

184
“�إ�رش�ئيل” وحما�ص ما يز�ل ه�صاً للغاية، وحّذر من جتدد �لت�صعيد يف �لفرتة �ملقبلة.

Sejm(، وهو �ملجل�ص �ل�صيا�صي �الأدنى يف  �صادق جمل�ص �لنو�ب �لبولندي )بالبولندي �صيم   •

�لبملان �لبولندي، على م�رشوع قانون �صيمنع “�إ�رش�ئيل” من “��صتعادة �أمالك يهودية، �أو 

�أن  �لبولندي على  �لقانون  للناجني من �ملحرقة و�أبنائهم”. وين�ص م�رشوع  منح تعوي�صات 

جميع �لدعاوى بخ�صو�ص ��صتعادة �الأمالك �لتي مل يتّم ح�صمها خالل �لثالثني عاماً �الأخرية 

185
�صي�رشي عليها قانون �لتقادم و�صت�صطب.

اجلمعة، 2021/6/25

دعا �أكرث من 70 ع�صو كوجنر�ص ديوقر�طي �لرئي�صَ �الأمريكي جو بايدن �إىل �لوفاء �رشيعاً   •

“�صفقة  خطة  و�صحب  �لقد�ص،  يف  منف�صلة  �أمريكية  قن�صلية  فتح  باإعادة  �النتخابي  بوعده 

�لقرن”. كما دعو� بايدن �إىل “�لتو�صيح باأن �لواليات �ملتحدة تعتب �مل�صتوطنات غري متو�فقة 
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مع �لقانون �لدويل”. كما دعا �أع�صاء �لكوجنر�ص بايدن �إىل “معار�صة �لطرد �لق�رشي ب�صدة 

�أنحاء  جميع  ويف  �ل�رشقية،  �لقد�ص  يف  منازلها  من  �لفل�صطينية  �لعائالت  �إخالء  طريق  عن 

�الأر��صي �لفل�صطينية”، �إ�صافة �إىل ذلك “�لتاأكد من �أن جميع �لوثائق و�الت�صاالت �الأمريكية 

�لر�صمية ذ�ت �ل�صلة ت�صري مرة �أخرى با�صتمر�ر �إىل و�صع �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة على 

186
�أنها حمتلة”.

حو�ر  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �خلارج  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  ر�أى   •

يقومون  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  يتحكمون”  “من  �أن  معه،   21 عربي  موقع  �أجر�ه 

بـ“تغييبها”، و�إلغاء دورها، و�أن �ل�صلطة تعرقل �إعمار قطاع غزة �ملحا�رش، بعد عدو�ن �أيار/ 

مايو 2021، من خالل ��صرت�ط عبور �الأمو�ل من خاللها، و�صط غياب للثقة بنز�هتها. وعن 

تقييم حما�ص لدعوة �لرئي�ص عبا�ص �الأخرية للعودة “فور�ً” حلو�ر جاد الإنهاء �النق�صام، قال 

�أبو مرزوق: “نحن يف حما�ص من ندعو �إىل حو�ر فل�صطيني جاد، ينهي �النق�صام من جذوره، 

187
ويعيد �للحمة �لوطنية، حتى ي�صبح تناق�ص �صعبنا �لوحيد مع عدوه �الإ�رش�ئيلي”.

قال وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي عومر بارليف Omer Barlev، ل�صحيفة معاريف، �إن   •

مّت �صحب  لو  �الإ�رش�ئيلية، حتى  �ل�صيادة  �ملحتلة، �صتبقى حتت  �ل�صورية  مرتفعات �جلوالن 

�أن ه�صبة �جلوالن  �العرت�ف �الأمريكي بذلك. و�أكد وزير �خلارجية يائري البيد، من جهته، 

 
188

جزء ال يتجز�أ من “�إ�رش�ئيل” �ل�صيادية، وذخر ��صرت�تيجي.

400 فل�صطيني بالر�صا�ص �حلي و�ملطاطي، و�الختناق، ونتيجة لل�صقوط،  �أكرث من  �أ�صيب   •

وبقنابل �لغاز �مل�صيل للدموع ب�صكل مبا�رش خالل مو�جهات مع جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

189
يف جبل �صبيح ببلدة بيتا جنوب نابل�ص.

ال�صبت، 2021/6/26

“�ملوؤ�ص�صة �الأمنية �لفل�صطينية لن تكون وحدها يف  �أن  �أعلنت حركة فتح )�الأقاليم �ل�صمالية(   •

معركة �لدفاع عن �صعبنا وحقوقه وق�صيته، و�صنت�صدى لكل حماوالت �مل�صا�ص بها وت�صويه 

�صورتها و��صتغالل هذه �حلادثة لبّث �ل�صموم، و�صن�رشب بيد من حديد كل من ت�صول له 

نف�صه �لتطاول على �أبناء موؤ�ص�صتنا �الأمنية”. وقالت �حلركة يف بيان لها، �إنها تتابع عن كثب 

بنات  عائلة  معزية  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  يف  وتد�عياتها  �هلل،  رحمه  بنات،  نز�ر  وفاة  حادثة 

190
بوفاته.
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�عتدت قو�ت �رشطة �ل�صلطة �لفل�صطينية على متظاهرين �صاركو� يف م�صرية بر�م �هلل، منددة   •

للدموع  �مل�صيل  و�لغاز  �ل�صوت  قنابل  �ل�صلطة  �أمن  قو�ت  و��صتخدمت  بنات.  نز�ر  باغتيال 

�عتدت قو�ت  �أدى الإ�صابة عدد منهم باالختناق. يف حني  �مل�صرية؛ ما  �مل�صاركني يف  لتفريق 

�لفتيات  بع�ص  ب�صحل  �ملدنية  �الأمنية  �لعنا�رش  وقامت  �ملتظاهرين،  على  مدين  بلبا�ص  �أمنية 

191
�لالئي �صاركن يف �لتظاهر�ت، و�عتدو� عليهن بال�رشب.

�ل�صفة  �أرجاء  كل  يف  �ل�صعبية  �ملقاومة  وتو�صيع  �النتفا�صة،  لت�صعيد  حما�ص  حركة  دعت   •

�حلركة با�صم  �ملتحدث  و�أكد  �ال�صتيطانية.  وم�صاريعه  �الحتالل  تغول  ملو�جهة   �لغربية 

��صتيطاين  خمطط  على  �الحتالل  حكومة  م�صادقة  �أن  له،  ت�رشيح  يف  �لقانوع  �للطيف  عبد 

31 خطة ��صتيطانية يف �ل�صفة، دليل على تطرف حكومة بينيت وم�صيها يف �صيا�صة  ي�صمل 

192
�لتغول �ال�صتيطاين، و�رشقة �الأر�ص، و�قتالع �أهلها.

االأحد، 2021/6/27

�إىل  �حلركة،  قيادة  من  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�صل   •

�لعا�صمة �للبنانية بريوت، يف زيارة ر�صمية �صمن �صل�صلة �لزيار�ت �لر�صمية �لتي �رشع بها 

2021. وخالل موؤمتر �صحفي عقده فور و�صوله مطار بريوت، قال  بد�ية حزير�ن/ يونيو 

هنية �إن هذه �لزيارة تاأتي يف �إطار ��صتثمار �نت�صار �ملقاومة �لعظيم يف معركة �صيف �لقد�ص، 

يف  �مل�صوؤولني  للقاء  فر�صة  كونها  خا�صة  �أهمية  د�ئماً  تكت�صب  لبنان  زيارة  �أن  على  م�صددً� 

193
�لدولة.

حما�ص  “حركة  �إن  كميل:  �هلل  عبد  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  �صلفيت،  حمافظ  قال   •

منظمة  على  لالنقالب  بنات  نز�ر  �لنا�صط  وفاة  حادثة  ال�صتغالل  رخي�صة  ب�صورة  ت�صعى 

�ل�صلطة �لوطنية”. وحّمل كميل  �لفل�صطيني على  �ل�صارع  �لتحرير، و�ل�صيطرة عليها، وقلب 

�إنه  قائالً  �ل�صارع”،  يف  الإثارتها  ت�صعى  �لتي  �لفو�صى  “حالة  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  حما�ص 

194
“كان �الأجدر بها �نتظار نتائج �لتحقيق”.

�الن�صحاب  قررت  للحزب  �ملركزية  �للجنة  �أن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حزب  يف  م�صوؤول  �أعلن   •

و�حلريات  للقو�نني  �حرت�مها  “عدم  ب�صبب  ��صتية  حممد  برئا�صة  �لفل�صطينية  �حلكومة  من 

�لعامة”، وذلك على خلفية وفاة نز�ر بنات. وقال ع�صو �للجنة �ملركزية للحزب ع�صام بكر 

لوكالة فر�ن�ص بر�ص: �إن “�لقر�ر كان �تخذ من �ملكتب �ل�صيا�صي للحزب قبل ثالثة �أيام، و�إن 

195
�للجنة �ملركزية �صادقت على �لقر�ر �الأحد” 2021/6/27.
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دعت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، بعد �جتماع طارئ عقدته، “�لكّل �لفل�صطيني يف جميع �أماكن   •

تو�جده يف �لوطن و�ل�صتات لليقظة و�حلذر من �ملحاوالت �خلطرية و�مل�صبوهة �لتي ت�صتهدف 

بني  و�لتكفريي  �النقالبي  �لفكر  لت�صلل  �ل�صماح  وعدم  �ل�صميم،  يف  و�رشبها  �صعبنا  وحدة 

�صفوفنا”. كما حيّت �للجنة قيام �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية بدورها يف حماية �لوطن و�ملو�طن 

196
يف �إطار �لقانون.

ذكرت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن حزب �لليكود �أعد م�رشوع قانون لعر�صه على �لكني�صت،   •

يهدف �إىل تهويد �ملدن �ملختلطة �لتي يقطنها فل�صطينيو 1948 �إىل جانب �مل�صتوطنني �ليهود. 

وح�صب م�رشوع �لقانون فاإن “�إ�رش�ئيل” �صتعلن عن �ملدن �ملختلطة “مناطق �أف�صلية وطنية”، 

197
ومنح قاطنيها ت�صهيالت �رشيبية كبرية.

�أكد قادة �الأردن وم�رش و�لعر�ق �رشورة تفعيل �جلهود لتحقيق �ل�صالم �لعادل و�ل�صامل،   •

للح�صول  �مل�رشوعة  مطالبه  ونيل  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  �حلقوق  جميع  يلبي  �لذي 

على دولته �مل�صتقلة على خطوط 1967 وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية”، وفق �لقانون �لدويل 

وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. جاء ذلك يف �لبيان �خلتامي �ل�صادر عن �لقمة �لثالثية �لتي ُعقدت 

�لثاين،  �هلل  عبد  �الأردين  و�مللك  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  وجمعت  بغد�د،  يف 

198
ورئي�ص �حلكومة �لعر�قية م�صطفى �لكاظمي.

يف لل�صحفيني  عثمان  �صادي  �لقد�ص  يف  �الأوروبي  �الحتاد  مكتب  يف  �الإعالم  م�صوؤول  قال   • 

ر�م �هلل، �إن “�الحتاد يعمل عب �لقنو�ت �ل�صيا�صية، ومن خالل �حلو�ر بني �لدول �الأع�صاء، 

و�جلانب �الإ�رش�ئيلي، على �صمان �أن ال يكون هناك تهجري للفل�صطينيني يف �لقد�ص”. و�أ�صار 

�أي  حتت  �لفل�صطينيني  �ل�صكان  بتهجري  يقبل  �أن  يكن  “ال  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �إىل  عثمان 

�حلكومة  وبالتايل  حمتلة،  فل�صطينية  �أر�ص  على  قائم  جر�ح  �ل�صيخ  حي  �أن  باعتبار  ذريعة، 

199
�الإ�رش�ئيلية وفق �لقانون �لدويل ملزمة بحمايتهم ولي�ص تهجريهم”.

االإثنني، 2021/6/28

�ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  جمل�ص  قادة  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �قرتحت   •

�أفيتار، �ملقامة على جبل �صبيح قرب نابل�ص،  “ت�صوية” تق�صي باإخالء �لبوؤرة �ال�صتيطانية 
�أن تبقى قوة ع�صكرية من جي�ص �الحتالل ب�صكل د�ئم يف �ملوقع �لذي �صتقام عليه بعد  على 

�لعبية  �لعامة  �الإذ�عة  �أفادت  ما  بح�صب  �لتور�ة،  لتعليم  دينية  مدر�صة  �أ�صابيع   6
200

�الإ�رش�ئيلية.
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ل�صحيفة  ��صمها،  ذكر  عدم  طلبت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �مل�صتوى  رفيعة  م�صادر  روت   •

�أيام  قبل  �أنه  �مل�صارد  وذكرت  بنات.  نز�ر  �غتيال  بعملية  متعلّقة  تفا�صيل  �للبنانية،  �الأخبار 

لرئي�ص  فرج  ماجد  �لفل�صطيني  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  م�صوؤول  قدّم  �الغتيال،  عملية  من 

وتديّن  �ل�صلطة  مكانة  تر�جع  حول  موقف  تقدير  ورقة  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�إىل  فرج  و�أ�صار  �لعام.  �لر�أي  ��صتطالعات  يف  تاريخية  م�صتويات  �إىل  لها  �ل�صعبي  �لتاأييد 

�ل�صلطة  د�أبو� على مهاجمة  �أ�صخا�ص  �لرت�جع، من �صمنها وجود  بهذ�  ت�صبّبت  عّدة عو�مل 

�للقاحات  �صفقة  ق�صية  و�آخرها  �صّدها،  �لق�صايا  و�إثارة  فتح  حركة  وحكومة  وقادتها 

�أبرزها نز�ر بنات. بعدها بيومني، وخالل �جتماع عقده  منتهية �ل�صالحية. وذَكر فرج من 

�لنا�صط بنات، مت�صائالً  �ل�صلطة وحركة فتح، ذكر عبا�ص  عبا�ص، و�صّم عدد�ً من كبار قادة 

�لفل�صطيني، �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  م�صوؤول  عليه  ليجيب  �الآن،  �إىل  �إ�صكاته  عدم  �صبب   عن 

عبا�ص:  لريّد  قريباً”،  �إليه  و�صن�صل  حالياً،  �الأنظار  عن  “خمتٍف  بنات  باأن  فرج،  ماجد 

201
“خل�صونا منه!”.

ز�ر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �إ�صماعيل هنية على ر�أ�ص وفد من �حلركة، لبنان،   •

حيث �لتقى �لرئي�ص �للبناين مي�صال عون، ورئي�ص جمل�ص �لنو�ب نبيه بري، ورئي�ص حكومة 

�لفل�صطيني  �حلر�ك  مو��صلة  �رشورة  على  هنية  و�صدد  دياب،  ح�صان  �الأعمال  ت�رشيف 

لدولة  جديد  دور  باأي  ترحيبه  مبدياً  �النق�صام،  و�إنهاء  �لوطنية  �لوحدة  لتحقيق  �لوطني 

�لرئي�ص بري و�لدولة �للبنانية يف هذ� �ل�صياق. كما ثّمن هنية، موقف لبنان �لر�صمي و�ل�صعبي 

�لد�عم للق�صية �لفل�صطينية، موؤكد�ً رف�ص �ل�صعب �لفل�صطيني لكل م�صاريع �لتوطني و�لتهجري 

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  حياة  ت�صهيل  �إىل  �للبنانية  �حلكومة  هنية  ودعا  �لبديل.  و�لوطن 

202
لبنان.

للمرة �الأوىل منذ �أكرث من �صهر ون�صف، �صمحت �صلطات �الحتالل باإدخال �لوقود �ملخ�ص�ص   •

بعد  �لقر�ر  وجاء  قطر.  دولة  من  و�ملدعوم  غزة،  قطاع  يف  �لوحيدة  �لكهرباء  حمطة  لت�صغيل 

��صرتطت مقابل  �الأمنية، وقد  لالأو�صاع  تقدير  بعد  �لقر�ر،  م�صادقة حكومة �الحتالل على 

203
ذلك ��صتمر�ر �لهدوء �الأمني.

�صدد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي على �أهمية دعم �جلهود �مل�رشية الإعادة �الإعمار يف   •

قطاع غزة، مو�صحاً، خالل �ت�صال هاتفي �أجر�ه مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، 

�لفل�صطينيني  بني  �لتوتر  ت�صاعد  دون  �حليلولة  “�رشورة  من�صبه،  مهام  توليه  مبنا�صبة 

و�الإ�رش�ئيليني”. وقال �ملتحدث �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �مل�رشية �إن �ل�صي�صي �أكد على “دعم 
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و�الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  �جلانبني  بني  ود�ئم  عادل  حّل  �إىل  �لتو�صل  جهود  جلميع  م�رش 

204
و�صوالً لتحقيق �صالم �صامل بال�رشق �الأو�صط”.

قانون  م�رشوع  �إقر�ر  باجتاه  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  وجمهوريون  ديوقر�طيون  دفع   •

يهدف �إىل حما�رشة حما�ص مادياً، عب معاقبة كل َمن يدعمها. وطرح �مل�رّشعون يف هذ� �الإطار 

�الأ�صخا�ص  �صّد  عقوبات  لفر�ص  حلما�ص”  �لدويل  �لتمويل  “منع  بعنو�ن  قانون  م�رشوع 

غزة  قطاع  يف  �أخرى  م�صلحة  جمموعات  �أو  حما�ص،  ت�صاعد  �لتي  و�حلكومات  و�لوكاالت 

205
كحركة �جلهاد �الإ�صالمي.

من  �إير�ن  متكني  وبعدم  “�إ�رش�ئيل”،  جتاه  بالتز�مه  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  تعهّد   •

يف  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  مع  �جتماع  يف  بايدن،  وقال  �لنووي.  �ل�صالح  �متالك 

�لبيت �الأبي�ص، �إن �لتز�مه جتاه “�إ�رش�ئيل” �صلب، و�إنه يتطلع لالجتماع مع رئي�ص �لوزر�ء 

�جلديد نفتايل بينيت. و�أ�صاف بايدن، يف �أول �جتماع له مع م�صوؤول �إ�رش�ئيلي كبري منذ توليه 

206
�لرئا�صة، �أن �إير�ن لن حت�صل على �صالح نووي وهو يف �ل�صلطة.

الثالثاء، 2021/6/29

�الإ�رش�ئيلي �خلارجية  وزير  ود�ّصن  �الإمار�ت.  يف  �صفارتها  ر�صمياً،  �إ�رش�ئيل  �فتتحت   • 

تويرت: على  تغريدة  يف  وكتب  بالده،  �صفارة  ظبي  �أبو  �الإمار�تية  �لعا�صمة  يف  البيد   يائري 

�إياها ب�صورة جتمعه بوزيرة  �أبو ظبي” مرفقاً  “ق�ّص �ل�رشيط يف �فتتاح �صفارة �إ�رش�ئيل يف 
جري�نها”،  مع  �ل�صالم  يف  ترغب  “بالده  �أن  البيد  و�أ�صاف  �لكعبي.  نورة  �الإمار�تية  �لثقافة 

دول  كل  وندعو  لنبقى،  هنا  نحن  بيتنا،  �الأو�صط  �ل�رشق  مكان.  �أي  �إىل  نذهب  “لن  مو�صحاً 

�ملنطقة لالعرت�ف بذلك”. ويف �ل�صياق نف�صه، �جتمع البيد مع نظريه �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد. 

“�إ�رش�ئيل”  �إن  البيد  وقال  �لبلدين.  بني  �القت�صادي  للتعاون  �تفاق  توقيع  �للقاء  خالل  ومّت 

ترنو �إىل �ل�صالم وتدعو �لدول �لعربية قاطبة �إىل �حلذو حذو دولة �الإمار�ت و�اللتحاق بركب 

207
�ل�صالم.

�أعلنت وكالة �أنباء �لبحرين �أن �مللك �لبحريني حمد بن عي�صى �آل خليفة عنيّ خالد �جلالهمة   •
208

رئي�صاً للبعثة �لديبلوما�صية �لبحرينية يف “�إ�رش�ئيل”.

هدمت بلدية �الحتالل يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة من�صاأة جتارية يف حي �لب�صتان ببلدة �صلو�ن،   •
209

عقب حما�رشته و�إغالق مد�خله، وذلك مع �نتهاء �ملهلة لهدم 17 منزالً.
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مقتل مالب�صات  يف  للتحقيق  �لفل�صطينية  �حلكومة  من  �مل�صكّلة  �لتحقيق  جلنة  �أعلنت   • 

�لق�صائية  �جلهات  �إىل  ومرفقاته  تقريرها  باإحالة  مو�صية  �أعمالها،  �نتهاء  عن  بنات،  نز�ر 

210
�ملخت�صة، دون �أن تك�صف عن تفا�صيل حول �ال�صتخال�صات �لتي تو�صلت �إليها.

لقائه مع فعاليات فل�صطينية  �إ�صماعيل هنية، يف  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  قال رئي�ص   •

بالعا�صمة �للبنانية بريوت، �إن دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مل تعد قادرة على حماية نف�صها. 

و�أ�صاف هنية قائالً: “ندرك يف ذلك �أن و�قع �لعدو �ليوم، ال ي�صمح له ب�صّن معارك طويلة، �أو 

نقل �ملعركة �إىل �أر�صه”. و�صدد هنية على �أن ما ح�صلت عليه �ملقاومة يف معركة �صيف �لقد�ص، 

ق�صية  ت�صع  ولن  مبكا�صبها،  �صتتم�صك  �ملقاومة  و�أن  �الإعمار،  ملف  يف  لالحتالل  ُي�صلم  لن 

211
�الإعمار على �لطاولة، و�صيتم �إعمار ما دمره �الحتالل”.

االأربعاء، 2021/6/30

�الإ�رش�ئيلية  �لقن�صلية  �فتتاح  مر��صم  خالل  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال   •

للحو�ر  مركز  و�إمنا  فقط،  قن�صلية  لي�ص  هو  �ليوم  تد�صينه  يتّم  “ما  �إن  باالإمار�ت،  دبي  يف 

�لعامل  ولتغيري  �ملجاالت،  كافة  يف  معاً  للتطور  معاً،  �لتفكري  على  قدرتنا  �إىل  يرمز  وللتعاون، 

معاً”. و�أكد البيد �أن “�إ�رش�ئيل” �صتوقع �لعديد من �التفاقيات �لثنائية مع �الإمار�ت، م�صري�ً 

212
�إىل �أن �صهر متوز/ يوليو 2021 �صي�صهد �إبر�م �تفاقيات متبادلة بني �لبلدين يف “�إ�رش�ئيل”.

�لتو�صل  ملحاولة  م�رش  رعتها  �لتي  �ملحادثات  من  جديدة  جولة  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  �أف�صل   •

حما�ص.  حركة  مع  �أ�رشى  تبادل  ل�صفقة  للتو�صل  �لعري�صة  �خلطوط  ب�صاأن  مبدئي  التفاق 

وذكرت قناة ري�صت كان �لعبية، �أن �لوفد �الإ�رش�ئيلي �لذي ير�أ�صه من�صق �صوؤون �الأ�رشى 

و�ملفقودين يارون بلوم Yaron Bloom عاد من �لقاهرة �إىل تل �أبيب، بعدما �أبلغ وفد حما�ص، 

عب �لو�صيط �مل�رشي، �أنه لن يكون هناك تهدئة طويلة �الأمد بغزة بدون حّل ق�صية �الأ�رشى 

213
و�ملفقودين �الإ�رش�ئيليني.

�لنا�صط  وفاة  يف  �لتحقيق  جلنة  ورئي�ص  �لفل�صطيني،  �لعدل  وزير  �ل�صاللدة،  حممد  قال   •

�أن  م�صيفاً  طبيعية،  غري  ووفاته  ج�صدي،  لعنف  تعر�ص  �الأخري  �إن  بنات،  نز�ر  و�ملعار�ص 

�أ�رشة بنات  �لقيادة و�ل�صلطة، فيما رف�صت  ما ح�صل حالة فردية، ولي�صت نهجاً من جانب 

214
�لنتائج �لتي تو�صلت �إليها جلنة �لتحقيق.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل لقاء �صعبي �أقيم يف �لعا�صمة   •

�للبنانية بريوت، �إن “عودة 7 ماليني الجئ فل�صطيني �إىل مدنهم وقر�هم �الأ�صلية يف فل�صطني 
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حّق �رشعي لن نتخلى �أو نرت�جع عنه، مهما كلفنا �لثمن، و�صنحمي ثو�بت �صعبنا �لفل�صطيني، 

�ل�صعب  وّحدت  �لقد�ص  �صيف  معركة  �أن  هنية  و�أكد  �لتحرير”.  حتى  عليها  و�صنحافظ 

�لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج حول خيار �ملقاومة، م�صدد�ً على �أن “ما �أخذناه ب�صيف �لقد�ص 

215
لن نعطيه الأحد ب�صيف �الإعمار، و�صنعيد �إعمار غزة رغماً عن �أنف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي”.

قال وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان، يف مقابلة خا�صة �أجر�ها �ل�صحفي   •

حكومة بكون  “معجب  �إنه  �لعبي،  و�ال  ملوقع   ،Barak Ravid ر�فيد  بار�ك   �الإ�رش�ئيلي 

البيد - بينيت متحم�صة جتاه �لعالقات بني تل �أبيب و�أبو ظبي”، و�أن “�لتحدي �ملقبل يف �إطار 

216
م�صار �لتطبيع هو �إدخال �لفل�صطينيني �إىل �للعبة”.

ك�صف وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد، خالل مقابلة �صحفية مع وكالة �أنباء �الإمار�ت   •

�أكرث  “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت بلغ  �أن حجم �لتجارة بني  )و�م(، على هام�ص زيارته لالإمار�ت، 

من 675 مليون دوالر خالل �الأ�صهر �لع�رشة �لتي مرت منذ توقيع “�تفاق �إبر�هيم” بينهما، 

217
م�صري�ً �إىل �أن حجم �لتجارة مر�صح للت�صاعف مر�ت عدة خالل �ل�صنو�ت �ملقبلة.

معظم  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  يف  م�صادر  عن  نقالً  �الإ�رش�ئيلية،  �لعامة   12 �لقناة  ك�صفت   •

مرتكبي �جلر�ئم يف �ملجتمع �لعربي هم من �ملتعاونني مع جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، و�لعمالء 
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�ل�صابقني لالحتالل، ويتمتعون باحل�صانة.
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