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 اليوميات الفلسطينية 
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 1/7/2021 ،الخميس

فتح   − نائب رئيس حركة  التحرير،    محمود قال  بدأت حوارًا مع فصائل منظمة  إن حركته  العالول 
وأكد العالول للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن حركته    وتأمل في استئنافه كذلك مع حركة حماس.

إلى   وصواًل  الحوارات  في  تستمر  أجل سوف  من  سيتواصل  الحوار  وأن  الوطنية،  الوحدة  تحقيق 
 1ي. سرائيلإنقاذ الحالة الفلسطينية ومواجهة التحديات، وأبرزها االحتالل اإل

المالية   − وزير  بشارة  الفلسطينيةأكد  الفلسطينية  شكري  والجمارك  الضرائب  جمع  قبل   أن    من 
 2يراداتها العامة.من إ % 60من قدرة الحكومة على السيطرة على  يحد    "إسرائيل"
تطبيق    "El Alشركة الطيران المدني اإلسرائيلية "إل عال  االتحاد للطيران اإلماراتية و بدأت شركة   −

الوالء. وبرامج  بالرمز  الشراكة  يشمل  تعاون  "  اتفاق  عالوستضيف  الرحلتين  إل  على  رمزها   "
ت الحالي، قبل أن تضيفه األسبوعيتين اللتين تشغلهما "االتحاد" بين أبو ظبي وتل أبيب في الوق

 3بينها أستراليا والهند والفلبين.  ،2021 أغسطس /على وجهات أخرى في آب 
 لجيشوقال ا  ية تعرضت للطعن في منطقة غور األردن. إسرائيلأن جندية    اإلسرائيليأعلن الجيش   −

اله في وقت  اعتق  المشتبه به قام بتنفيذ الهجوم بسرقة سالح الجندية خالل العملية، قبل أن يتم    إن
 4الحق واسترجاع السالح.

التي   − التحرير الصيفية  التحقوا بمخيمات طالئع  الفتية ممن  بتخريج مئات  القسام  احتفلت كتائب 
  5تنظمها في قطاع غزة، تحت عنوان "سيف القدس".

رئيس   − بينيت    ي سرائيل اإل   الوزراءأكد  نشوب حرب   " إسرائيل " ن  أ نفتالي  ترغب في  أنها ال   ، ال  كما 
قال و اقتضت الضرورة.    إذا طالقها بقوة وصرامة  إ القيام بعملية عسكرية، ولكنها لن تتردد من    تشاء 

ن وحداته ستستخدم  أ و   ، ن قدرات الجيش تحسنت بشكل كبير منذ انتهاء حرب لبنان الثانية إ بينيت  
  الجيش في  ركان  هيئة األ قال رئيس    ، ذلك. وبدوره   إلى اضطرت    إذا هذه القدرات في ساحة القتال  

 6. بشكل متزامن بعاد قتالية  أ ن الجيش يتصدى لست جبهات وستة  إ  اإلسرائيلي أفيف كوخافي 

الفلسطينية   األوروبي   االتحاد   ممثل طالب   − األراضي  بورغسدورف   في  فون  كوهان    ، سفين 
الفلسطيني الناشط  والد  مع  جمعه  لقاء  زيار   خالل  خالل  بنات  نزار  في الراحل  العائلة  بيت  ة 

عقب ،  في حادثة مقتل بنات   المتورطينمعاقبة  و جراء تحقيق شفاف ومستقل  بإ  محافظة الخليل؛
 7على يد قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.  2021/ 24/6اعتقاله فجر الخميس 

 2/7/2021 ،الجمعة

 ،اللواء طالل دويكات أنه  الفلسطينية  أكد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم األجهزة األمنية −
رئيس القضاء العسكري لتقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية في قضية نزار بنات، ومنذ استالم  
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تم   حيث  الفلسطيني،  القانون  وفق  تحقيقاتها  العسكرية  النيابة  أفراد )  شخصاً   14إحالة    تواصل 
 8الستكمال إجراءات االستجواب حسب األصول. للقضاء، تمهيداً  (الدورية

، بأن "أكثر من  له   غزة جمال الخضري، في بيان قطاع  ع الحصار عن  اللجنة الشعبية لرفأفاد رئيس   −
ت    % 90 المصانع  المغلق  عد  من  المعتاد".   % 10  والـ   ، بحكم  بأقل من  وأضاف الخضري أن    تعمل 

مليون دوالر"،   100ي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن  سرائيل "االحتالل اإل 
البضائع محت  "هذه  أن   اإل وتابع  الموانئ  استمرار إغالق معبر  سرائيل جزة في  والمخازن، مع  ية 

 9كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين". 
رصد االنتهاكات    ،كشف تقرير صادر عن الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات  −

بحق  سرائيلاإل حزيران  ية  خالل  ومقدساتها  القدس  ي  سرائيلاإل  االحتالل  أن،  2021يونيو    /مدينة 
لهدمه  منزالً   17يستهدف   البستان  حي  تموز  افي  نهاية  المنازل   أنو   ،2021  يوليو  / حتى  أعداد 

 10. منزالً  98المهددة بالهدم يصل إلى نحو 

ية الجديدة قررت عدم السماح بأي  شكل  سرائيلأن الحكومة اإل  العامة اإلسرائيلية  12القناة  ذكرت   −
وغيرها إلى قطاع غزة عبر حقائب، كما كان في عهد الحكومة   من األشكال بنقل األموال القطرية

وبحسب القناة، فإنه يجري حاليًا، بالتعاون مع األمم المتحدة، إيجاد آلية لتحويل األموال   السابقة.
 11. القطرية لغزة من خالل الصندوق الخاص بالمنظمة األممية

العليا اإل − االستماع إلى دعاوى    "إسرائيل"لفة في  للمحاكم المخت  ية أنه يحق  سرائيلقضت المحكمة 
أبيب   "الجواسيس"المتعاونين   تل  في  األمنية  الجهات  مع  ممن    ،الفلسطينيين  يكونوا  لم  لو  حتى 

موقف    ةيسرائيلرفضت العليا اإلفقد  وبحسب القناة العبرية السابعة،    ." يةسرائيلالجنسية اإل"يحملون  
 12ال تتمتع بها.السلطة بأنها تتمتع بحصانة، وأكدت على أنها 

اإل  − الوزراء  رئيس  السرائيل وافق  المياه  حصة  زيادة  على  بينيت  نفتالي  تبيعها  ي   " إسرائيل " تي 
لى طلب ، فإن هذه لفتة سياسية بناء ع العبري   يديعوت أحرونوتوبحسب موقع    لصالح األردن. 

ال  عم    ة الملكي  مؤسسة من  بحلول    ان.في  أنه  بينيت  لح لصا   " إسرائيل" ستبيع    2022  سنة وأكد 
 13.اً إضافية سنوي  3م مليون    50األردن  

إن ،  ، خالل محاضرة في واشنطنالجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي  ركان  هيئة األرئيس  قال   −
بإحباط "المشروع النووي العسكري اإليراني" قبل سنة من انتخابات الرئاسة    اتخذت قراراً   "إسرائيل"

االتمريكاأل إلى  العودة  عن  الحديث  بدء  وقبل  النووي.ية،  ثالث   فاق  وضع  الجيش  أن  وأضاف 
المشروع اإليراني، وأن الحكومة اإل السابقة،  سرائيلخطط عسكرية على األقل من أجل إحباط  ية 

نفتالي   برئاسة  الحالية،  الحكومة  وأن  الخطط،  لهذه  ميزانية  خصصت  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة 
حسبما ،  علق بالجهوزية في أقرب وقت وات تتفج  بينيت، تعهدت بإضافة مبالغ كبيرة من أجل سد  

 14ت، أليكس فيشمان. يديعوت أحرونو أفاد المحلل العسكري في 
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انتخابات   − لجنة  في  الضفةأعلنت  حماس  الغربية  انتخبت    حركة  والقيادية  الشورية  الهيئات  أن 
 2021/2025.15ظيمية حماس في إقليم الضفة الغربية للدورة التنل القيادي صالح العاروري، رئيساً 

باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار   تنديداً ، شارك مئات المواطنين الفلسطينيين في مسيرة برام للا  −
ورفع المتظاهرون الفتات ك تب عليها "ارحل يا عباس"    بنات، على يد قوات أمن السلطة الفلسطينية. 

 16.. يسقط يسقط حكم العسكر". . بالخط األحمر   ا أعلن  " و"يا للعار يا للعار.. السلطة اغتالت نزار"،  
اإلشن    − في    ي سرائيلالطيران  عسكري ة  أهداف  على  اإلغزةقطاع  غارات  الجيش  وفق  ي  سرائيل، 

في اندالع حرائق في  قطاع غزة  بالونات حارقة أ طِلقت من    تسببت ومصادر فلسطينية، بعد أن  
الفلسطيني ة   سنة  األراضي  األي ام  ،  1948المحتلة  اإلسرائيلي  و   األخيرة.خالل  الوزراء  رئيس  قال 

ب ال  اً بي عق ت  ،نيت ي نفتالي  تغيرت.  غارةعلى  قد  "األمور  نريد    ..بالقول:  وال  الهدوء  تريد  إسرائيل 
 17قوي".  واإلزعاجات ستقابل برد   ،والمسيرات  ،والبالونات  ،المساس بسكان قطاع غزة، ولكن العنف

وزارة   − استشهاد    الفلسطينية  الصحةأعلنت  حسنعن  علي  فريد  محمد  بإصابته    متأثراً   ،الشاب 
نابلس. جنوب  قصرة  بلدة  في  االحتالل  الغاز   اً فلسطيني  67أصيب  و   برصاص  جراء  باالختناق 

  المسيل للدموع خالل فعاليات المقاومة الشعبية على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. 
حركةو  رئيس  نائب  العالول    أكد  محمود  المقاومةأفتح  حتى    ن  ستتواصل  بيتا  بلدة  في  الشعبية 

لمحاولة االلتفاف على الجهد الذي    تطهير جبل صبيح من المستوطنين وجيش االحتالل، ورفضاً 
 18مدرسة دينية أو غيرها.  إلىالبؤرة المستوطنون قام به أهلها، من خالل تحويل 

 4/7/2021 ،األحد

كة العربية السعودية بإطالق سراح  طالب رئيس حركة حماس في خارج فلسطين خالد مشعل الممل −
خالل لقاء  ،مشعل هونب   في سجونها، وفتح أبواب العالقة مع حركة حماس. الفلسطينيينالمعتقلين 

مشاكل بعض الدول العربية مع إيران وتركيا ليس بالذهاب   حل  "إلى أن    ،مع العربية نت   متلفز
اإل الحضن  أمتنا"إلى  وحدة  بتقوية  وإنما  إنوقا  .سرائيلي،  مشعل  إلى    ل  تنتمي  ولن  لم  "حماس 

المنطقة واإلقليم، وأنها حركة مقاومة نضالية بعينه في  الجميع".  .محور  إلى دعم  شدد و   نحتاج 
أن على  نشكره    مشعل  أبوابه  لنا  يفتح  ومن  انطالقتها،  منذ  الدول  جميع  على  انفتحت  "حماس 

نتق  اً وضحم  ،ونتعاون معه" أننا  يعني  يدعمنا ال  كرنا لمن  اطع معه في سياساته اإلقليمية أو  "ش 
: "حماس ال تقبل أي  مشعل قائالً   وأضاف  الدولية، ودعم الدول لنا ال يؤثر على استقالل قرارنا".

اعتداء على دولنا العربية واإلسالمية، وال نتدخل في شؤون أحد، وكل ما تتمناه حماس هي وحدة  
 19األمة في مواجهة المشروع الصهيوني".
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المركزية لحركة فتح،  لرجوب ار جبريل  عب   − اللجنة  لوفاة    عن، أمين سر  الفلسطينية  القيادة  أسف 
بنات،   نزار  الرسمي  ،وقالالمواطن  فلسطين  تلفزيون  على  معه  مقابلة  يتحمل    :في  "من  إن 

والحكومة السلطة  القضية  هذه  في  لن   ،المسؤولية  األجهزة    وإننا  بلمس  أحد  ألي   ،األمنيةنسمح 
ل الحامي  الدرع  بنات    ".شعبنافهي  نزار  الرجوب من والد    أن يخرج ويقول كفى استغالالً "وتمنى 

 20. "نأمل من بعض األطراف أن ال تختبر حركة فتح ...لمصابنا الجلل
: "إن قواته مستعدة لعمل عسكري جديد في قطاع غزة، اإلسرائيلي بني جانتس  دفاعوزير القال   −

،  جانتسوحذر    لى ما لديها من أهداف أخرى".كم عوإنها تعمل على جمع مزيد من األهداف وترا
مع   مقابلة  حركة    13قناة  الفي  اختبار  من  اإلالعبرية،  الجيش  لقدرة  أن  سرائيلحماس  مدعيًا  ي، 

األخ هدفها.العملية  حققت  األسوار"،  "حارس  إطالق  جانتسوقال    يرة  باستمرار  نقبل  ال  "نحن   :
 21وعية". عليها بمهاجمة أهداف ن البالونات، وسنواصل الرد  

اإل  اإلسرائيلية   Reshet kan  كان ريشت  قناة  ذكرت   − للسلطات  التابعة  القدس  بلدية  ية،  سرائيل أن 
بإخالء   فلسطينيين  بلدة سلوان.  100طالبت  قانونية في  غير  بأنها  تصفها  وبحسب   شقة سكنية 

تعكف    التي  "حديقة الملك"طلب إخالء تلك الشقق لصالح مشروع ما يعرف باسم    القناة، فإنه تم  
 22بلدية االحتالل في القدس على تنفيذه. 

التي  "حذر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة من األوضاع اإلنسانية الكارثية،   −
واستعرض عضو مجلس إدارة   بإنهاء الحصار. اً وتخرج عن السيطرة"، مطالب لحظةقد تنفجر بأي 

ارتفعت العمال    نسبة الفقر في صفوفي قال إن  ، الذ تداعيات الحصار  االتحاد العام خالد حسين
من   أكثر  صفوف  ،%80إلى  في  البطالة  نسبة  المتعطلين    ،%60عن  هم  وزادت  أعداد  فقد أما 
لقرابة   ي  .اً ألف   270وصلت  االح فيما  الصيادينالحق  عددهم    ،تالل  صياد   4البالغ  في    ،آالف 

البحر العمل    ،عرض  لهم  المسموح  للمسافة  اإلبحار  من  الدولية، ويمنعهم  االتفاقيات  وفق  بها 
  ، وإصابةصياداً   13حسين إن اعتداءات االحتالل أدت الستشهاد  وقال ويصادر قواربهم ويعتقلهم.

 23. 2006 سنةمنذ  قارباً  170ومصادرة قرابة  ،قارب  800,1صياد آخرين، وتدمير   700
قبل    ،Hatzor Airfield  الجوية  حتسورفي قاعدة    ل تابعة للقوات الجوية المغربيةحطت طائرة نق −

في األسبوع  هذا  ستنظم  كبرى  دولية  عسكرية  مناورات  واال    ."إسرائيل"  انطالق  موقع  وبحسب 
إلى أن    اً المتحدة ستشارك في المناورات الدولية، مشير   الواليات العبري، فإن عدة دول على رأسها  

 24."إسرائيل"هذه المرة األولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في 

ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط قالت مصادر متعددة إن   − تور   المنس 
القطرية إلى قطاع    وقطر بموافقة األمم المتحدة على تولي تحويل األموال  "إسرائيل"أبلغ    وينسالند 

ة النقد ية وفلسطينية أن األموال ست صرف عبر بنوك تابعة لسلطإسرائيل . وأكدت وسائل إعالم  غزة
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التابعة   البنوك  أو  البريد  عبر  وليس  فلسطين،  بنك  مثل  الفلسطينية(،  السلطة  )أي  الفلسطينية 
 2021.25في أيار/ مايو لحركة حماس، كما كان معمواًل به قبل الحرب األخيرة على القطاع، 

طاع  أطفال في ق   10من بين كل    9"إن  له،    قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، في تقرير  −
يعانون   العسكري   إحدى غزة  الهجوم  انتهاء  بعد نحو شهر على  بالنزاع،  المتصلة  أشكال الصدمة 

% من سكان غزة، الذين يبلغ عددهم أكثر 50وأضاف المرصد أن نحو    اإلسرائيلي على القطاع". 
قال المرصد و   % هم من اإلناث. 49، و عاماً   15   الـمن مليوني شخص، هم من األطفال تحت سن  

فقدوا منازلهم   طفل  5,400  نتيجة القصف، وإن نحو   فقدوا أحد الوالدين أو كليهما معاً   طفالً   241إن  
 26ألف طفل تضررت منازلهم بشكل جزئي.   42)ه دمت بالكامل أو تضررت بشكل كبير(، و 

 5/7/2021 ،اإلثنين

اسة  من سي  2021سنة  أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل صع دت خالل   −
بحق   تنفذها  التي  حدثاً الفلسطيني  شعب الأبناء    االعتقاالت  أصبحت  والتي  مالزماً   ،    يوميًا 

 2021.27 سنةحالة اعتقال خالل النصف األول من  260,5للفلسطينيين، حيث رصد المركز 

  عده المكتب اإلعالميالذي ي    ، 2021  يونيو   / حزيران في  ية  سرائيل رصد التقرير الدوري لالنتهاكات اإل  −
فلسطينيين    8، أبرزها استشهاد  انتهاكاً   3,373ارتكاب االحتالل    ، الغربية لحركة حماس في الضفة  

بنيران قوات االحتالل   مصاباً   1,449وبلغ عدد المصابين    برصاص قوات االحتالل والمستوطنين. 
نفذها جنود االحتالل ومستوطنوه   التي  النار  ، ةعملي   186ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطالق 

وصع دت من عمليات هدم المنازل، والتي بلغ عددها   اعتداء.  76وعدد اعتداءات المستوطنين  
وارتكب االحتالل والمستوطنون .  المنازل التي أخطر أهلها بالهدم عشرات  إضافة إلى  ،  منزالً   24
  28المسجد األقصى المبارك.   مستوطناً   964,1على دور العبادة والمقدسات، واقتحم    اعتداءً   23

أفادت وكالة رويترز أن السعودية عدلت قواعد االستيراد من الدول األخرى األعضاء في مجلس   −
  ،يةإسرائيل لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات    ،التعاون الخليجي

االمتيازات  التفضيلية.  من  في    وطبقاً   الجمركية  جاء  االتفاالسعودي  القرارلما  يسري  لن  ق  ، 
، أو صنعته شركات "إسرائيل"ن من إنتاج  الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكو  

جزئياً  أو  بالكامل  العربية  إسرائيل لمستثمرين    مملوكة  المقاطعة  اتفاق  في  مدرجة  أو شركات  يين، 
 29رويترز.  وكالة ، حسبما أوردت "إسرائيلـ"ل
والعلو  − للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  والثقافة  صادقت  مشاريع  )م  حزمة  تمويل  على  إيسيسكو( 

من   الثاني  النصف  خالل  ت نفذ  فلسطين  مع  2021لصالح  والتعاون  باالتفاق  الوطنية  "،  اللجنة 
مشاريع    9أن هذه الحزمة تتضمن    "إيسيسكو"وذكر بيان من    ."الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

والعل التربية  في  المنظمة  عمل  مجاالت  الجغرافية  تغطي  المواقع  كامل  لفائدة  والثقافة،  في  وم 
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السلطة   إعطاء أراضي  مع  البدوية،  والتجمعات  والجنوبية،  الشمالية  المحافظات  في  الفلسطينية 
 30أولوية واهتمام خاص لدعم مدينة القدس. 

في    ،The Government Pension Fund of Norway  نرويجيالحكومي التقاعد  الصندوق  أعلن   −
شركة لعالقاتها بمستعمرات إسرائيلية في الضفة الغربية؛ بما    16أصوله في    صف ىأنه  ،  لهبيان  

موتوروال األمريكية  العمالقة  االتصاالت  معد ات  شركة  ذلك  ألتيس    ،Motorola  في  والفرنسية 
  خمسةومن الشركات األخرى المشمولة في الخطوة    .Alstom  وألستوم  ،Altice Europe  يوروب 

ويصل    .1967سنة    األراضي المحتلةبنية التحتية في  مولت بناء المساكن والمصارف سه لت أو  
 31مليون دوالر.  32إجمالي األصول التي صف اها صندوق التقاعد النرويجي إلى 

ر ممثل االتحاد األوروبي ورؤساء بعثات الدول األعضاء به في القدس ورام للا، من تداعيات  حذ   −
وأوضح   .1967سنة    الفلسطينيين في األراضي المحتلةدم منازل  ية وهسرائيلسياسة االستيطان اإل

بالفعل وإلى   ،بيان أصدره ممثلو االتحاد أن هذه السياسة "لن تؤدي إال إلى تصعيد بيئة متوترة 
 32مزيد من العنف والمعاناة اإلنسانية". 

 6/7/2021 ،الثالثاء

ت − المواطنةيصو في  لقانون  المؤقت  التشريع  تمديد  على  الكنيست  النتيجة.    تعادالً ل  ج  س  ،ت  في 
دعم    وحصل على  عارضه    59القانون  فيما  كنيست،  تمديد    59عضو  عدم  يعني  مما  عضو، 

 33.التشريع المؤقت 

اإل − الرسمية  البث  هيئة  بحماية  سرائيلأفادت  طالبت  قطر  بأن  األموال أمريك ية  تحويل  آللية  ية 
يب تغيير آلية إدخال المعونة القطرية  الجديدة إلى قطاع غزة، وذلك في وقت تشترط فيه تل أب

القطاع. محاولة  النظر  هيئةال  ت ولفت  إلى  بأموال   "إسرائيل"  إلى  تتبرع  أوروبية  لدول  قائمة  بلورة 
 34أي عالقة بأنشطة حركة حماس. ليس لهالمساعدة سكان غزة فقط، 

التي   106رته الـ  مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربية المضيفة في دو   أكد  −
في   وبطن  ع قدت  )الشيخ جراح،  وأحيائها  القدس  مدينة  في  يجري  ما  أن  العربية،  الجامعة  مقر 

ي، هو تطهير  سرائيلالهوى في سلوان، ووادي الجوز، وباب العامود( على يد حكومة االحتالل اإل
قسري   ،عرقي ضد    ،وتهجير  وجرائم  حرب  جرائم  إلى  يرقى  عنصري  ودعا    ة.اإلنساني   وتمييز 

)القوة القائمة    " إسرائيل"المجتمع الدولي إلى سرعة إعادة إعمار قطاع غزة والضغط على  المؤتمر  
 35وعدم وضع العراقيل أمام ذلك.  ،باالحتالل( لتسهيل دخول المواد الالزمة إلعادة اإلعمار 

الحقائق  − تقصي  لجنة  الصح   الفلسطينية   كشفت  وزارة  بين  كورونا  لقاحات  تبادل  صفقة  ة  في 
الفلسطينية ونظيرتها اإلسرائيلية، عن العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من 
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أو   ،ر ، وأوصت بضرورة "مساءلة ومحاسبة جميع من قص  فلسطينية   قبل مستويات سياسية وإدارية 
 36ان. لهيئة المستقلة لحقوق اإلنس بيان ل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية"، وفق    ، أهمل 

الحكومة اإل − اإلقليمي في  التعاون  وزير  الجديدة،  سرائيلبادر  فريجية  ، من  Issawi Frej  عيساوي 
الفلسطينية المشتركة للقضايا    –ية  سرائيل حزب ميرتس اليساري، إلى العمل على تفعيل اللجنة اإل 

وحسب  طينية.االقتصادية، وإزالة الحواجز التي من شأنها تسهيل النشاط االقتصادي للسلطة الفلس
ال السلطة  مع  متقدمة  محادثات  توجد  فريج،  من  مقرب  وتفعيل    فلسطينيةمصدر  تشكيل  إلعادة 

، على  وهو ينسق خطواته بهذا الشأن مع عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية  ،اللجنة
 37حسين الشيخ.   رأسهم وزير الشؤون المدنية

الفلسطينية في قطاع   − غزة أنها ترصد جرائم االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة أكدت فصائل المقاومة 
عقب اجتماعها الدوري،    ،وحذرت الفصائل  أن استمرار تلك الجرائم سيؤدي لالنفجار في وجهه.

لوقف   ه التي يمارسهاضغوطاتمن في تطبيق إجراءات كسر الحصار و  تهمن مماطلاالحتالل من 
القطرية عن غزة الوسطاء للضغط على  .المنحة  المفروضة على    ودعت  القيود  االحتالل إلزالة 

 38. اإلعمار إعادةالمعابر والتسريع في عملية 
بشأن   − الدولي  والبنك  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  لألمم  تقرير  إن  قطاع  قال  من    يوماً   11غزة 

اإل الحدود.   أضعفت ي  سرائيلالتصعيد  أبعد  إلى  القطاع  أضرار   اقتصاد  أن  التقرير  وأوضح 
بين  ائيلسر التصعيد اإل بما  تقدر  مليون دوالر، كما قدر احتياجات    380و  مليوناً   290ي في غزة 

 39.األولى 24 األشهر الـمليون دوالر خالل  485و  مليوناً   345التعافي بما يتراوح بين 

 7/7/2021 ،األربعاء

كي جو  ياإلسرائيلية أن إدارة الرئيس األمر   Globes  لوبسجأوردته صحيفة    صحفيكشف تقرير   −
، الذي أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن تدشينه  "صندوق أبراهام"ين قامت بتجميد  باد 

أيلول بين  2020  سبتمبر  /في  مشتركة  استثمارية  مشاريع  لدعم  أجل ،  واإلمارات   "إسرائيل"،  إلى 
 40غير مسمى.

حمد جبريل، في القيادة العامة ومؤسسها، أ  -توفي األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   −
ناهز   عن عمر  دمشق،  السورية،  العاصمة  مستشفيات  المرض عاماً   83أحد  معاناة مع  بعد   ،. 

الشعبية   الجبهة  أسس  قد  جبريل  العامة    -وكان  عن    1984  سنةوانفصلت    ،1968  سنةالقيادة 
انتقل    ثم    ،1928  سنةذكر أن جبريل ولد في قرية يازور، قرب يافا  ي    .منظمة التحرير الفلسطينية

وأنشأ    ،في الجيش السوري   وأصبح ضابطاً   ،بعد حرب فلسطين  1948  سنةمع أسرته إلى سورية  
وبعد فشل محاوالت لدمج فصيله مع    .شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين  تنظيماً   1959  سنة

حبش   جورج  بقيادة  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  تأسيس  في  جبريل  شارك  فتح،    سنة حركة 
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ثم  1967 العامةا  ،  القيادة  ليؤسس  عنها  وقالت   .نشق  العام،  أمينها  العامة  القيادة  "لقد   :ونعت 
ومن أجل   ،في سبيل شعبه العربي الفلسطيني وأمته العربية  أمضى قائدنا حياته مناضاًل ومجاهداً 

قائداً  وكان  الغاشم،  الصهيوني  االحتالل  الفلسطيني من  الوطن  أجل قضايا    تحرير  مناضاًل من 
 41". عربية واإلسالميةأمته ال

القدس العربي من مصادر خاصة، أن حركة فتح شك لت لجنة تهدف إلى دراسة صحيفة  علمت   −
التنظيم، بعد تخليهم عن العمل إلى جانب    فالناشطين وقيادات سابقة لصفو   منعودة مجموعة  

مسؤول ، فيما قال  "التجنح"، بتهمة  2011  سنةالقيادي المفصول من الحركة منذ    ،محمد دحالن
ل عدم ذكر اسمه، إن هناك شخصيات لها وزن وناشط ن عملوا مع ي ن آخر يفي حركة فتح فض 

 42دحالن في الفترة الماضية، يتواصلون مع قيادات من الحركة من أجل العودة للتنظيم.

،  "إسرائيلـ"أداء قسم يمين الوالء الدستوري، رئيسًا لخالل  لقاها  خالل كلمة أ  ،إسحق هرتسوغر  حذ   −
هالهيئة العامة للكنيست، من خطورة التمزق الداخلي في المجتمع،    أمام   إسرائيل أخطر على  "  وعد 

، مشددًا على أن الكراهية المجانية السائدة تهدد الحصانة القومية، ودعا إلى  "من النووي اإليراني
 43العرب واألقليات وسيادة المساواة. القضاء على سياسة التمييز ضد  

بال  − الكنيست  عن صادق  االنفصال  الكنيست  ألعضاء  يجيز  قانون  على  والثالثة  الثانية  قراءتين 
بإمكان  البرلمانية الكتل   سيكون  القانون  وبحسب  الكتلة   4،  عن  االنفصال  كنيست  أعضاء 

متبعاً  كان  مثلما  ثلثها  لم يشكلوا  لو  لحزبهم، حتى  كتلة البرلمانية  تشكيل  لهم  يسمح  أن  ، على 
ى جانب "قانون االنفصال" الذي بادر إليه االئتالف الحكومي برئاسة ت إلوصو    .جديدة برلمانية  

 54.44من أعضاء الكنيست وعارضه    60نفتالي بينيت،  

ات تعرضت خالل األشهر مستعمر غان، إن ال يوسي د ات شمال الضفة الغربية  مستعمر   ول ؤ مس قال   −
 45ل.ك اليين من الشوا رت بعشرات الم ، متسببة بأضرار قد  حريقاً   70كثر من  أل الثالثة الماضية  

 8/7/2021 ،الخميس

ترمسعيا   − بلدة  في  الشلبي  منتصر  الفلسطيني  األسير  لمنزل  االحتالل  قوات  هدم  واشنطن  دانت 
. وهذه هي المرة "إسرائيل " في تعقيب مكتوب أصدرته سفارة الواليات المتحدة لدى  ،  للا   رام   شمال

 46ن، تتهمهم سلطات االحتالل بتنفيذ عمليات.األولى التي تنتقد فيها واشنطن هدم منازل لفلسطينيي 
الشؤون اإلنسانيةقال   − لتنسيق  المتحدة  السلطات اإل  (أوتشا)  مكتب األمم  أو   ،ية هدمت سرائيل إن 

، بما فيها  2021سنة  مبنى منذ بداية    421على هدم  مبان فلسطينية    أو أجبرت أصحاب   ،صادرت 
تهجير    130 إلى  أدى  ما  المانحون،  له  مو  نحو    592مبًنى  بينهم  من  في   320شخصًا،  طفاًل، 

  شخص   8,200أن هناك نحو    له،   في تقرير   ، أوتشا   مكتب   وذكر تقرير   مختلف أنحاء الضفة الغربية. 
وحسب التقرير، فإنه    ؛غزة  مت منازلهم في الحرب األخيرة ضد  مهج ر في قطاع غزة، بعدما هد  
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  إضافة إلى قت بها أضرار فادحة،  أو لح  ،وحدة سكنية للتدمير  2,087خالل الحرب تعرضت نحو  
بـ يقدر  األضرار    44,142  ما  أصابت  كما  جزئية،  أضرار  بها  لحقت  سكنية  مدرسة   179وحدة 

 47منشأة صحية.  33و ،روضة أطفال 80و ،حكومية وأخرى تابعة لألونروا
  ضم    ،يمريكاأل  كونجرسرام للا، وفدًا من الفي  مود عباس،  مح  السلطة الفلسطينية  استقبل رئيس −

أعضاء    جميع أسئلة  على ،  عباسي والجمهوري، وقد أجاب  ديموقراطعضوًا يمثلون الحزبين ال   11
باالنتخا   كونجرس ال  الفلسطينية، المتعلقة  االنتخابات،    بات  بإجراء  الملتزم  الفلسطيني  الموقف  مؤكدًا 

 48. " طين لن نجري االنتخابات بدون القدس، ألن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلس " :  عباس وقال  
اإل − االحتالل  سلطات  في    سرائيليةأفرجت  حماس  حركة  في  البارز  القيادي  يوسف،  حسن  عن 

 49شهور. 9دام  ربية المحتلة، بعد اعتقال إداري الضفة الغ

المحكمة   − التماساً سرائيل اإل  العليارفضت  في    ية  وسياسية  حقوقية  جهات  إللغاء    "إسرائيل"قدمته 
الذي للجدل،  المثير  القومية  الكنيست    قانون  تموزقد  كان    . 2018  سنةيوليو    /صادق عليه في 

 50. "وهويتها  إسرائيلدستور "من  وقال قضاة المحكمة إنه ال مجال للتدخل في قانون يمثل جزءاً 
دور ليبرمان إلغاء الدعم الحكومي لرياض األطفال النهارية  ج اإلسرائيلي أفي   وزير المالية   قرر  −

تضم   في   أطفاالً   التي  آباؤهم  بهدف    يدرس  وذلك  العمل،  يزاولون  وال  يهودية  دينية  معاهد 
اإل  هذه  سرائيل تشجيع  توفر  أن  المتوقع  ومن  العمل،  سوق  في  االلتحاق  على  المتدينين  يين 

وقد أثارت    من نفقات خزينة الدولة.   سنوياً   مليون دوالر(   122)نحو    مليون شيكل   400الخطوة  
 51ة المعارضة وهاجمها قادتها بشدة. ني لدى األحزاب الدي   شديداً   هذه التسريبات غضباً 

لجنة   − عن  مريكاأل  كونجرسبال  االعتمادات أقرت  يقل  ال  ما  تخصيص  في    225ي  دوالر  مليون 
الفلسط للشعب  الدعم االقتصادي لالحتياجات اإلنسانية واإلنمائية  يني في الضفة إطار صندوق 

صادقت    كونجرسمادات في الإن لجنة االعت  له،في بيان    ،كونجرسقال ال و   الغربية وقطاع غزة.
مليار دوالر   62.2المشروع  تبلغ قيمةو  .25صوتًا مقابل معارضة  32على مشروع القانون بأغلبية  

 52مليار دوالر لمصر. 3.1و ،مليار لألردن 5.1و ،"إسرائيلـ"مليار دوالر ل 3.13من بينها 
  الماضي، والتقى الملك عبد للا الثاني،   األردن سر ًا، األسبوع   نفتالي بينيت   ي سرائيل حكومة اإل ال زار رئيس   −

، ات فق بينيت مع ملك األردن  الموقع  مسؤول إسرائيلي سابق، لم ي سم هووفق    عم ان.   فيفي قصره  
 53."طي  الصفحة واستئناف الحوار الطبيعي"على 

و  − األردن  ستر   " إسرائيل " توصل  اتفاق  من ت إلى  الفلسطينيين  إلى  األردنية  الصادرات  بموجبه  فع 
دوالر    160 وفق    700إلى    سنوياً مليون  باريس مليون،  االقتصادي   Paris Protocol  بروتوكول 

 "إسرائيل " التوصل إلى تزويد    . كما تم  1994  سنة ي  سرائيلالذي وق ع بين الجانبين الفلسطيني واإل 
ب  المشتراة.   3ممليون    50ـ  لألردن  اإلضافية  المياه  الخارجي   وتم    من  وزير  لقاء  خالل  ة االتفاق 

 54بيد، بحسب بيان الخارجية األردنية. ي يائير السرائيل األردني أيمن الصفدي ونظيره اإل 
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 9/7/2021 ،الجمعة

، مايكل  1967حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة  للألمم المتحدة    الخاص المقرر  قال   −
ال  ،لينك المفروض على إمكانيسرائيلات اإلمستعمر إن  المطلق  تنتهك الحظر  تنقل سلطة  ية  ة أن 

بعضاً اال مؤكداً   حتالل  محتلة،  أرض  إلى  المدنيين  سكانها  هذه    من  اعتبر  الدولي  "المجتمع  أن 
عام   في  األساسي  روما  نظام  اعتمد  عندما  حرب  جريمة  أمام    ."1998الممارسة  لينك  وأوضح 

جنيف: في  اإلنسان  حقوق  إل  مجلس  مترابطتينسرائيل"بالنسبة  غرضين  المستوطنات  تخدم   ، :
اإل السيطرة  تحت  المحتلة  األرض  بقاء  ضمان  هو  هو  سرائيلاألول  الثاني  الهدف  األبد.  إلى  ية 

ية هي "محرك  سرائيلات اإلمستعمر ". وقال إن الضمان أال يكون هناك دولة فلسطينية حقيقية أبداً 
 55، األطول في العالم الحديث".عاماً  54ي المستمر منذ سرائيلاالحتالل اإل

ال − مناطق في  ت شاكيد  أييلاخلية اإلسرائيلية  د قالت وزيرة  تغي ر تصنيف  لن  الجديدة  الحكومة  إن 
وأضافت    ي بهذا الخصوص.أمريكإلى أ أو ب، حتى لو كان هناك طلب    جالضفة الغربية من  

" صحيفة  مع  حوار  خالل  العبرية السرائيل  إشاكيد،  في  يوم"  االستيطان  تجم د  لن  الحكومة  إن   ،
 56تعبيرها. حد   علىتأكيد ليس في القدس"، الضفة الغربية، "وبال 

هاستينغزنمدعت   − لين  المتحدة  األمم  في  الفلسطينية  للمناطق  اإلنسانية  الشؤون  السلطات    سقة 
منازل وممتلكات الفلسطينيين، والسماح للمجتمع    ستهدفاإلسرائيلية إلى وقف أي عمليات هدم ت

وتسهيل البقيعة،  حمصة  في  بعمله  بالقيام  في إ   اإلنساني  التجمع  هذا  سكان  منازل  بناء  عادة 
 57موقعهم الراهن والبقاء فيه بكرامة.

 10/7/2021 ،السبت

ناشد التحالف المسيحي الفلسطيني في الواليات المتحدة إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن إعادة النظر   −
تحالف في رسالة  وأكد ال   وإلغاء تصنيفها كمنظمة إرهابية.   ، تجاه حركة حماس   األمريكية في السياسة  

خارجي  ووزير  بايدن  إلى  في    ته بعثها  النظر  األمريكية  اإلدارة  تعيد  أن  ضرورة  على  بلينكن  أنتوني 
 58. " وشفافة تشارك فيها الحركة وتشمل القدس الشرقية   ة دعم انتخابات نزيه " و   ، سياستها تجاه حماس 

إن    رام للا،حركة في  محمود العالول، موجهًا خطابه إلى حشد من ال  فتحقال نائب رئيس حركة   −
: "كنا تحدثنا عنها  وقالأنصار الحركة يخرجون إلى الميدان إلرسال رسالتهم وليحددوا موقفهم،  

 59سابقًا وقلنا للجميع؛ نرجوكم أال يستفز أحدكم فتح، وإذا استفززتم فتح فإنها لن ترحم أحدًا". 
وزير   − تكون    الخارجيةقال  لن  بالده  إن  البوسعيدي  بدر  مع  العماني  تطب ع  خليجية  دولة  ثالث 

البوسعيدي  ."إسرائيل" الوزير  األوسط"  ،وأضاف  "الشرق  مع  مقابلة  بمبدأ   ،في  تؤمن  بالده  أن 
وقوف ع مان مع الحقوق    الدولتين، مؤكداً   تحقيق السالم العادل والشامل والدائم على أساس حل  

 60ية للدول.المشروعة للشعب الفلسطيني بالتزامن مع احترام القرارات السياد 
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 11/7/2021 ،األحد

الدفاع    قدمه لتقرير    وفقاً  − واألمنية  إلى    بني جانتس وزير  السياسية  للشؤون  المصغر  الوزاري  المجلس 
مليون دوالر( عن السلطة    184نحو  مليون شيكل )   600ت الكابينت لصالح حجب نحو  صو    ، )كابينت( 

 61. ة األخير   سنة وعائالت منفذي الهجمات في ال   مقابل األموال التي دفعتها األخيرة لألسرى   ، الفلسطينية 
 من قيادة  اً وفد   ه خالل استقبال  ،أكد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي −

يحيى السنوار، أن بالده تبذل جهودًا كبيرة مع    في قطاع غزة  حركة حماس برئاسة رئيس الحركة
 62وعدم تجدد جولة التصعيد. كل األطراف لضمان تثبيت وقف إطالق النار

خالل الملتقى البرلماني الدولي لدعم القضية الفلسطينية الذي نظمه   ، دعا برلمانيون عرب ودوليون  −
نواب عرب ومسلمين ودوليين قطاع  في    التشريعي المجلس   بمشاركة  الفصائل    غزة،  وممثلين عن 

ة واإلسالمية والدولية لدعم وإسناد ، إلى ضرورة تنسيق وتطوير الجهود البرلمانية العربي الفلسطينية 
 63القضية الفلسطينية في مختلف المحافل، مطالبين بتجريم التطبيع والتواصل مع االحتالل.

السلطة  − إلى رحيل رئيس  الذين خرجوا في مظاهرة حاشدة في رام للا،  الفلسطينيين،  مئات  دعا 
ا فيه بمحاسبة المسؤولين عن  سقاط حكومة محمد اشتية، في الوقت الذي طالبو إو   ،محمود عباس

 64اغتيال المعارض السياسي نزار بنات. 

جيش،    اللجنةقررت   − أبو  نصري  العمل  وزير  عضوية  إنهاء  الفلسطيني  الشعب  لحزب  المركزية 
 65مؤكدة أن الحزب لم يعد ممثاًل بأي شكل من األشكال في الحكومة.

إقامة  سرائيلقت حكومة االحتالل اإلصد   − أفيت مستعمر ي على  ار على جبل صبيح جنوبي مدينة  ة 
وأوضحت   .بني جانتس  الدفاعبعد مداوالت بين رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينت ووزير    ،نابلس

اإل معاريف  األسبوع  سرائيلصحيفة  بدأت  االحتالل  جيش  في  المدنية"  "اإلدارة  يسمى  ما  أن  ية 
 66ة فيها. مر مستعوإقامة  ،الماضي بالعمل على عودة المستوطنين لبؤرة أفيتار

نفتالي سرائيل رئيس الوزراء اإل قال   − الدولة " إن    ، في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته ،  بينيت   ي 
اللبنانية على حافة االنهيار؛ مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون 

 67." على أهبة االستعداد   اللبنانيون يدفعون الثمن... نتابع األوضاع هناك من كثب، وسنبقى 
، بمشاركة عشرات Rami Levy  ي رامي ليفيسرائيلذكرت مواقع للمستوطنين أن رجل األعمال اإل −

الماضي  ،األشخاص  األسبوع  نهاية  حفل   ،وضع  في   ،خالل  جديد  يهودي  لحي  األساس  حجر 
ومركز   ،وفندقين  ،وحدة سكنية  400وبحسب تلك المصادر، فإن ليفي يخطط لبناء    شرقي القدس.

ومركز رياضي ضخم، بجوار ما يعرف منتزه قصر المفوض في قلب   ، ومباٍن عامة  ، تجاري كبير
 68حي جبل المكبر المقدسي. 
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ي يائير  سرائيل إن الوزير سامح شكري التقى نظيره اإل   حدث باسم وزارة الخارجية المصريةقال المت −
أكد  شكري  أن  وأضاف  بروكسل.  البلجيكية  العاصمة  في  اللقاءخال  ،البيد  ضرورة  "على    ،ل 

واإل الفلسطيني  الجانبين  بين  الراهن  الجمود  حلحلة  نحو  العاجل  إلى    ، يسرائيلالتحرك  وصواًل 
 69."إطالق مفاوضات سالم عادلة وشاملة

ومركز   /بيظ  ظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبو  عت دائرة صحة أبووق   −
، مذكرة تفاهم تهدف إلى حشد الجهود المشتركة Sheba Medical Centre  يسرائيلشيبا الطبي اإل

لالرتقاء بتجربة المرضى والخدمات   ،الصحي وتبادل الخبرات والتجارب   المجالبين الطرفين في  
 70المقدمة لهم.

 12/7/2021 ،اإلثنين

المس  اإلسرائيليجيش  القررت سلطات   − المنطقة  فيها الصيمتوسيع  قبالة شواطئ قطاع غزة  وح  د 
تسعة   ميالً   إلىميال  أمن  عشر  كاثني  خام   ذلك.  ومواد  طبية  مستلزمات  بإدخال  السماح  تقرر 

  واألنسجة بتسويق المنتجات الزراعية    أيضًا،  ،محس  و في غزة عبر معبر كرم أبو سالم.    للمصانع
 71الضفة الغربية.  إلىمن غزة 

رئيس   − اإل   الوزراء قال  الحكومة  قرار  إن  اشتية  خصم  سرائيل محمد  شيكل   597ية  )نحو    مليون 
  من أموال المقاصة "إجراء غير قانوني يضعنا في موقف مالي صعب".   ( مليون دوالر   181.7

الوزراء  ، اشتية  وأضاف لمجلس  األسبوعية  الجلسة  مستهل  مع    ،خالل  "يتنافى  اإلجراء  إن 
بالتدخل  العالم  دول  مطالبًا  الدولية"،  للقوانين  انتهاكًا  ويشكل  الموقعة،  هذه   االتفاقيات  "لوقف 

بسبب التزامنا تجاه األسرى    إسرائيل: إن "مجموع ما خصمته  قائالً   وأضاف  االقتطاعات الجائرة".
، واآلن [مليون دوالر  259]نحو    مليون شيكل  851وحتى اليوم حوالي    2019والشهداء منذ عام  

 72شهريًا".  [مليون دوالر 15.5]نحو  مليون شيكل 51سيتم اقتطاع 
غزة سلسلة تنقالت وتكليفات اعتيادية، شملت عدة في قطاع  ة العمل الحكومي  أقرت لجنة متابع −

 73مواقع قيادية بالمؤسسات الحكومية.

من تراجع القدرات العسكرية    Eyal Zamir  ميراز   إيال  يسرائيلرئيس أركان الجيش اإلر نائب  حذ   −
مير إن الجيش  از   وقال  واالعتماد الزائد على التكنولوجيا.  هفي الجيش جراء تقليص حجم  القتالية

عدة   فييحتاج إلى طفرة فورية لتصحيح هذا الوضع، ألنه ال يساعد على مواجهة خطر حرب  
 74. واحد  جبهات في آن

وزير   − البيد   اإلسرائيليخارجية  القال  أجراها    ،يائير  رسمية  غير  محادثات  اجتماع    خاللخالل 
ستفعل ما هو ضروري للدفاع عن   ئيل"إسراوزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في بروكسل، إن 

 75."حل  الدولتين"في الوقت الحالي لـ "إمكانية"إلى أنه ال النظر ، الفتًا "نفسها
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 ، Himnuta  كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن سلسلة من الصفقات التي أجرتها شركة هيمنوتا  −
ق، شاركت وزارة الدفاع  في الضفة الغربية، والتي طبقًا للوثائ  ،التابعة للصندوق القومي اليهودي

المستوطنين.أشراء    لجهة ية في إحداها  سرائيلاإل الغربية لصالح  وحشدت وزارة    راض في الضفة 
اإل الفلسطينية  سرائيلالدفاع  األراضي  من  الدونمات  مئات  لشراء  اليهودي  القومي  الصندوق  ية 

 76ليها.إصحابها بالدخول الخاصة في الضفة، للمستوطنين الذين قاموا بزراعتها بينما لم ي سمح أل
األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى في رام للا، عن  اةوف −

ونعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الراحل عيسى الذي كان    .اً عام  64  عمر ناهز الـ
بير في القانون الدولي، من والراحل حنا عيسى أستاذ وخ  في المجلس الثوري لحركة فتح.  اً عضو 

( عريك  عين  قرية  )لقب 1957مواليد  أستاذ  شهادة  على  وحاصل  والبيرة،  للا  رام  محافظة  في   )
سنة   الدولي  القانون  معهد  من  والمؤلفات.1994برفسور(  الكتب  من  العديد  وله  الراحل    ،  وتبو أ 

ارة العدل المساعد، ووكيل  مناصب عدة في السلطة كان أبرزها مدير عام وزارة العدل، ووكيل وز 
لتمثيل دولة فلسطين في   الدينية، إضافة  المساعد في وزارة األوقاف والشؤون  المسيحية  الشؤون 

المؤتمرات اإلقليمية والدولية. بتعيينه    12/1/2012  فيو   العديد من  أصدر عباس مرسومًا رئاسيًا 
 77سات. أمينًا عامًا للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقد 

العدوان   اللجنةأعلنت   − ألضرار  النهائية  الحصيلة  غزة  قطاع  في  غزة  إلعمار  العليا  الحكومية 
غزة.سرائيلاإل قطاع  على  األخير  إن    ي  سرحان  ناجي  الوزارة  وكيل  الخسائر  "وقال  إجمالي 

بلغ   والبنية    479واألضرار  اإلسكان  قطاع  وهي:  قطاعات؛  ثالثة  على  موز عة  دوالر،  مليون 
% من مجمل األضرار، وقطاع التنمية االقتصادية  61ية وبلغت نسبة األضرار المباشرة فيه  التحت

 78. "%7%، وقطاع التنمية االجتماعية وبلغت نسبة أضراره 33وبلغت نسبة أضراره 
تحويل مئات الدونمات الزراعية إلى محميات طبيعية    سمى اإلدارة المدنية اإلسرائيليةقررت ما ت −

األغوا منطقة  األغوارو   ر.في  في  االستيطان  ملف  مسؤول  "المعلومات   معتز   قال  إن  بشارات 
  ، من هذه األراضي إلى محميات طبيعية  [2كم  1.5]  دونم  500,1األولية تشير إلى تحويل أكثر من  

تحويلها من قبل حكومة االحتالل في األغوار إلى محميات طبيعية    ليبلغ عدد األراضي التي تم  
 79من األراضي".  [2كم   76] مدون ألف 76حتى اآلن 

 13/7/2021 ،الثالثاء

الجد   − وزير  جانتس ي  سرائيلاإل  دفاعد  بإعادة    بني  السماح  لعدم  الرافض  حكومته  بموقف  تمسكه 
عود  بدون  غزة  قطاع  حماسإعمار  لدى  والمفقودين  األسرى  نعتني  "  : جانتسوقال  .  ة  نحن 

وسنواصل غزة،  قطاع  لسكان  المقدمة  اإلنسانية  شركائنا    بالمساعدات  مع  بالتعاون  بذلك  القيام 
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أنه في حال كان هناك حاجة  "  جانتس، وأكد  "المصريين واألمم المتحدة والهيئات الدولية األخرى 
 80". ستقبل فإنه لن يتردد بذلكلعمل عسكري وحملة جديدة في الم

لـ"عربي − فلسطينية  مصادر  لـ"عربي  "21  كشفت  حصري  تصريح  وعبر  21  في  "االحتالل  أن   ،"
بموجبها نقل أموال    نفتالي بينيت، وافق على عرض آلية جديدة، يتم    االحتالل تب رئيس وزراء  مك

، واألمم المتحدة  الفقيرة في قطاع غزة"المنحة القطرية عبر األمم المتحدة لتوزيعها على العائالت  
ن "السلطة لك  أبدت استعدادها لتطبيقها، وهناك موافقة من الواليات المتحدة حول الصيغة ذاتها".

ل دخول هذه األموال حتى اآلن"، مؤكدة أن  لية، مما عط  الفلسطينية في رام للا رفضت هذه اآل
 81"كل المحاوالت إلقناع قيادة السلطة للتعاطي مع اآللية الجديدة فشلت حتى اآلن". 

د ها، كونها هي من تقو شن ضد  حركة فتح قررت مواجهة الحملة التي ت  أن    "القدس العربي"علمت   −
التي انطلقت عقب حادثة مقتل الناشط نزار بنات، خالل اعتقاله على أيدي  و السلطة الفلسطينية،  

فعاليات شعبية واسعة في الضفة الغربية، تشمل تفعيل المقاومة   وستشمل خططها للرد    قوة أمنية.
 82الشعبية في نقاط التماس، إلى جانب فعاليات إلكترونية في قطاع غزة. 

دو  − مناورة  اإلبدأت  الجو  سالح  بقيادة  نوعها  من  األولى  وهي  المسيرة،  للطائرات  سرائيلي،  لية 
اسم   الزرق "وتحمل  جنود   . "Blue Guardian  الحماة  بمشاركة  أسبوعين،  مدة  المناورة  وستستمر 

في    وضباط من جيوش كل من الواليات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا وبريطانيا، حيث سيتم  
 83.من قبل الفرق األجنبية المشاركة يةإسرائيلمسيرات تفعيل   اإطاره

 مبنى   62ي هدمت ما يزيد على  سرائيل قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن سلطات االحتالل اإل  −
وأضاف الهدمي أن خطر اإلخالء القسري لعائالت من منازلها في    .2021سنة  بالقدس منذ بداية  

قائماً  الشيخ جراح ما يزال  يتحي  الهوى، في حين    86هدد اإلخالء  ، حيث  عائلة في حي بطن 
 84منزل في حي البستان في سلوان.  100يتهدد الهدم 

طفاًل في قطاع غزة والضفة    70فلسطين، استشهاد    -  للدفاع عن األطفال  العالميةوث قت الحركة   −
اإناثاً   20و  ذكوراً   50الغربية بما فيها القدس ) ألول من ( على يد قوات االحتالل خالل النصف 

، أن من بين األطفال الشهداء؛  لها  وأوضحت الحركة، في بيان  (.30/6/2021)حتى    2021  سنة
  ،2021  مايو  /في قطاع غزة قتلهم االحتالل خالل عدوانه األخير على القطاع في أيار  طفالً   61

خالل    ضاً قت أيوأشارت إلى أنها وث    أطفال في الضفة الغربية.  9، فيما قتل  يوماً   11والذي استمر  
 85. في الضفة الغربية وقطاع غزة طفالً  85الفترة ذاتها، إصابة 

سلطات   − تنفذها  التي  الهدم  عمليات  جميع  بوقف  األوروبي  االتحاد  األراضي  طالب  في  االحتالل 
ها باللغتين  تحاد األوروبي في القدس، في تغريدة نشرت وقالت بعثة اال  . 1948سنة  المحتلة  الفلسطينية 

واإلن  أنه في عام  "   : جليزية العربية  المفجع  ذلكاً فلسطيني   595  إسرائيل شر دت    2021من  بما في   ،  
 86. " % مقارنة بالعام الماضي 50طفاًل في األرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمث ل زيادة بنسبة    320
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  " إسرائيل"قاطع عدد من سفراء االتحاد األوروبي الحفل السنوي الذي تقيمه السفارة األمريكية في   −
تموز من  الرابع  يصادف  الذي  األمريكي،  االستقالل  يوم  بذكرى  موقع    يوليو.  /احتفاء  وقال 

إن من أبرز السفراء الذين تمت دعوتهم واختاروا عدم المشاركة في احتفال  ،  يديعوت أحرونوت 
السفارة األمريكية في القدس، سفيري ألمانيا وفرنسا، مؤكدين أن أوروبا ال تعترف بالقدس عاصمة  

 87األخضر.  منه يتخطى الخط   اً وأن مقر السفارة محل خالف ألن جزء "،إسرائيلـ"ل
وترتكب   ،دولة فصل عنصري   "إسرائيل"ن  إمن اليهود في الواليات المتحدة األمريكية  %  25  الق −

بحق  اإل الجماعية  اليهود   الفلسطينيين.  بادة  الناخبين  على  أجريت  استقصائية  دراسة  وكشفت 
أجرا  اليهودي  هااألمريكيين  االنتخابات  من    %34ن  أ، عن  Jewish Electorate Institute  معهد 

للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الواليات المتحدة"،   إسرائيلأيدوا أن "معاملة    آراؤهمالمستطلعة  
إبادة    إسرائيل على أن "  %22ووافق    ،دولة فصل عنصري"  إسرائيلعلى أن "  %25وأي د   ترتكب 

 88طينيين". الفلس جماعية ضد  
 14/7/2021 ،األربعاء

د  − ممثلية  فتح  يمنع  قانون  بركات، مشروع  نير  الليكود،  الكنيست من حزب  عضو  بلوماسية  ي قدم 
"كياناً  األأجنبياً   تخدم  القنصلية  فتح  إعادة  منع  أجل  من  القدس،  في  لتقديم  مريك "  القدس  في  ية 

وفي أحرونوت.  يديعوت  صحيفة  ذكرت  ما  وفق  للفلسطينيين،  الليكود   خدمات  قدم  ذلك،  موازاة 
 89ية" في الضفة الغربية المحتلة.سرائيل مشروع قانون آخر يقضي بفرض "السيادة اإل

اإل  − الجيش  بالحرب سرائيل أعلن  المتعلقة  السيناريوهات  واسعة من  لمجموعة  استعداداته  إكمال  ي 
للا.   ضد   برعام   حزب  أمير  الشمالية  المنطقة  قائد  إيجا  ، Amir Baram  وقال  صحفي في  ز 

مفاجآت لحزب للا، والحرب القادمة ستكون معقدة   نعد  "  : للمراسلين العسكريين من حدود لبنان 
لهم  بالنسبة  تطاق  ال  لكنها  لنا  اإل   اً ووفق   ." بالنسبة  من سرائيل للجيش  كبير  بنك  يمتلك  فإنه  ي، 

الثانية   20أكبر    ، األهداف  لبنان  حرب  خالل  استهدفه  الذي  البنك  من  وأنه 2006سنة    مرة   ،
ي أن حزب  سرائيل ر الجيش اإل وقد    سيكون لديه قدرة غير مسبوقة على ضرب األهداف المختلفة. 

يمتلك من   في    150إلى    130للا  نقطة  أي  إصابة  قادرة على  وقذيفة  صاروخ  ، " إسرائيل " ألف 
 90.اً آالف صاروخ أسبوعي   10كم، بمعدل   700إلى    15وبمسافات تتراوح ما بين  

ي بزيادة جديدة في الميزانية المخصصة لـ"هجوم محتمل في إيران" تصل  ائيلسر طالب الجيش اإل −
 91. العامة اإلسرائيلية 11القناة قيمتها إلى مليارات الدوالرات، بحسب ما كشفت 

اإل − االحتالل  جيش  قرية سرائيل اعتقل  في  وجودهم  خالل  بيرزيت  جامعة  طلبة  من  العشرات  ي 
، أنه اعتقل العشرات من ناشطي  له  في بيان  ،االحتالل  وزعم جيش  للا.  رامترمسعيا شمال شرق  

وأضاف   ،حماس قرب قرية ترمسعيا، في ختام عملية مشتركة مع جهازي الشاباك وحرس الحدود 
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عدداً  األموال،   أن  تحويل  شملت  إرهابية  أنشطة  في  مباشر  بشكل  متورطون  الناشطين  من 
ادر محلية إن عدد الطالب الذين  وقالت مص  حسب قوله.  ،والتحريض، وتنظيم نشاطات لحماس

 92. طالباً  40حو ناعتقالهم يبلغ   تم  
األسرى   − لدراسات  فلسطين  مركز  خالل    اً إداري   اً قرار   715رصد  االحتالل  محاكم  أصدرتها 

من   األول  صدرت    . 2021  سنة النصف  التي  اإلدارية  األوامر  أعداد  فإن  المركز،  وبحسب 
من   األول  النصف  ب 2021  سنة خالل  مرتفعة  في    % 30نسبة  ،  صدرت  التي  القرارات  عن 

 93. اً إداري   اً قرار   557شهد    والذي ،  0202  سنة من  نفسه  الوقت  
القنوع − اللطيف  عبد  حركة  ،قال  باسم  في    تعقيباً   ، حماس  الناطق  االحتالل  دولة  مماطلة  على 

هي    ،وإجراءات كسر الحصار  ،إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة: "موضوع التسهيالت على غزة
: "مزيد قائالً وأضاف القانوع    ة من أحد على اإلطالق".ليس من    الحق  لشعبنا الفلسطيني، وهذا    حق  

 94من الضغط على قطاع غزة ال يولد إال حالة من االنفجار في وجه االحتالل". 
ن محمد محمود آل خاجة، سفير اإلمارات لدى   − ، سفارة بالده في تل أبيب، رسميًا، "إسرائيل"دش 

الرئيس هرتسوغي  سرائيل اإل  بحضور  الغذائي إسحق  لألمن  اإلمارات  حكومة  في  دولة  ووزيرة   ،
المهيري  لنهجٍ " قال آل خاجة:  . و والمائي مريم  الوقت  لتحديد مسار أفضل   وتفكيرٍ   حان  جديدين 

العالقات  في  حجر زاوية  أبيب  تل  في  اإلمارات  سفارة  افتتاح  يمثل  أن  نأمل  المنطقة.  لمستقبل 
 95." ينا وشعبيناالمتنامية بين بلد 

وحدة استيطانية ضمن المخطط االستيطاني    3,412خطة إلقامة    لتنفيذ   يةسرائيل اإلالحكومة    ستعد ت −
ية النقاب عن  سرائيلوكشفت حركة السالم اآلن اإل  شرق مدينة القدس المحتلة.  1يإ  المعروف بـ

 9/8/2021  فيع  ي أرسل استدعاًء لجلسة استماسرائيلأن ما يسمى المجلس األعلى للتخطيط اإل
وآخرون على خطط   ،Ir Amim وعير عميم ،لمناقشة االعتراضات التي قدمتها حركة السالم اآلن

 1.96يإوحدة استيطانية في  412,3بناء 
 15/7/2021 ،الخميس

، إن السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي  " الشرق األوسط" فلسطينية لـ   سياسية مصادر    ت قال  −
نقاش هذا األمر مع   تم  " وأضافت المصادر، أنه    ي بهذا الصدد. أمريك ة لطلب  استجاب   " إسرائيل " مع  

 97. " ي هادي عمرو، الذي أكد أن واشنطن تدعم مثل هذا الحوار وسترعاه من بعيد مريك المبعوث األ 

اإل − واال  لموقع  تقرير  اإلسرائيل قال  الملف  مسؤول  إن  الخارجية   -  يسرائيلي  في  الفلسطيني 
ر خالل زيارته هذا األسبوع لتل أبيب ورام للا، حكومة دولة االحتالل  ، حذ  وهادي عمر   ية مريكاأل

باتخاذ    إسرائيل   من "أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، مطالباً 
ثالثة   عن  الموقع  نقله  ما  بحسب  للا"،  رام  في  الفلسطينية  الحكومة  وتقوية  لتعزيز  خطوات 
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في محادثاته في    ،كوا في المحادثات التي أجراها هادي عمر. وأكد هادييين شار إسرائيلمسؤولين  
إذا لم يتوفر للسلطة الفلسطينية المال لدفع الرواتب فقد يقود ذلك لتدهور إضافي،  "، أنه  "إسرائيل"

 98إلى االنهيار".  وفي نهاية المطاف أيضاً 
، بحسب ما كشف رئيس  Cyber security  األمن السيبراني أول اتفاقية في مجال    " إسرائيل " ع المغرب و وق   −

وتقضي    ، في تغريدة له عبر صفحته على تويتر. ديفيد جوفرين ي بالمغرب  سرائيل مكتب االتصال اإل 
 99االتفاقية، التي وقعت في الرباط، بـ"إقامة تعاون في البحث والتطوير ومجاالت عملياتية في السايبر". 

 هم، وأحوالالسكان المسلمين  حول عدد    ة اإلسرائيليةدائرة اإلحصاء المركزي  هجاء في تقرير أصدرت −
يعم رون أقل   " إسرائيل"المسلمين في    المحتلة، أنوكذلك سكان شرقي القدس    ، 48فلسطينيي  "  شمل

من أبناء بقية الطوائف )اليهود والمسيحيون(، ويتكاثرون أكثر، ويزيد حجم الجريمة والفقر لديهم  
، بزيادة 2020  سنةفي نهاية    مليون نسمة  1.669سلمين بلغ  ن أن عدد المبقية السكان. وبي    عن

من السكان. ولكن؛ إذا جرى خصم عدد    %18، ويشكلون  2019  سنةألفًا قياسًا بنهاية    33نحو  
البالغ   القدس  شرقي  عددهم    354سكان  يصبح  يشكلون    1.315ألفًا،  نسمة؛  من    %17مليون 

 100نسمة.  000246,9,بلغ   "إسرائيل"السكان. هذا مع العلم بأن عدد سكان 
سفراء   − و قام  واإلمارات  فوكس    " إسرائيل " البحرين  ليام  بتعيين  المتحدة،  المملكة   Liam Foxلدى 

كرئيس مجموعة االتفاقيات اإلبراهيمية بالمملكة المتحدة، حيث تطمح هذه المجموعة إلنشاء منصة  
 101. في منطقة الشرق األوسط   امل في المملكة المتحدة لدعم االتفاقيات اإلبراهيمية والسالم الش 

 16/7/2021 ،الجمعة

)أوتشا(  قال   − اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  اإلمكتب  االحتالل  سلطات  ي  سرائيلإن 
، منها 2021سنة  في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية    مبنى فلسطينياً   474هدمت أو صادرت  

له المانحون  150  102.طفالً  359، من بينهم نحو شخصاً  665ما أدى إلى تهجير   ،مبًنى مو 

  ، تزامناً 881بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى خالل األيام الخمسة الماضية   −
تأدية   استفزازية.  طقوسٍ مع  وجوالت  هو    تلمودية  الرقم  هذا  فإن  المقدسية؛  المصادر  وبحسب 

 103أفراد من ضباط وقوات االحتالل.  أشهر، بمشاركة وحماية أربعةاألكبر خالل أسبوع واحد منذ 
رته مجموعة    معلوماتياً   من الحكومات استخدمت برنامجاً   أكد خبراء أن عدداً  − تحت    ،يةإسرائيل طو 

"لسان   سياسيين  ،"Devil's Tongue  الشيطاناسم  على   ،وصحفيين  ، ومعارضين  ،للتجسس 
العالم.  ،وأكاديميين حول  ا  ونشطاء حقوقيين  "األسلحة  هذه  من  واستهدفت  أكثر  القوية  لسيبرانية" 

 104.شخص حول العالم 100

 17/7/2021 ،السبت

إنها أبلغت الوسطاء )لم تحددهم( بـ"خطورة الخطوة االستفزازية" للمستوطنين    قالت حركة حماس −
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات   بالمسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة.
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من جماعات المستوطنين المتطرفين بحماية جيش وشرطة االحتالل،   صحفية: "هذه االقتحامات 
 105عدوان على مقدسات شعبنا وأمتنا". 

نيت قدم موافقته  ي نفتالي ب   ي سرائيل اإل وزراء  ال ية إن رئيس  سرائيل قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإل  −
ة  لنووية اإليراني ي للمضي قدمًا في إعداد خطة لضرب المنشآت ا سرائيل إلى وزارة الدفاع والجيش اإل
أن    ، Ron Ben-Yishai  صحيفة تقريرًا كتبه رون بن يشاي ال   ونشرت   والبنية التحتية المرتبطة بها.

بخصوص هذه    دور ليبرمان ج أفي وزير المالية  و   بني جانتس   جرى بين وزير الدفاع   " اجتماعًا استثنائياً " 
المتوقعة   للعملية  المخصصة  الميزانية  إن  الصحيفة  وقالت  المؤسسات  الخطط،  بين  تحديدها  جرى 

، أي ما  مليار دوالر(، للسنوات الخمس المقبلة   1.7نحو  ي ) إسرائيل   شيكل مليارات    5ية بقيمة  سرائيل اإل 
 106ية السابقة. سرائيل للحكومة اإل ،أضعاف المبلغ السابق 5يعادل 

 107ليون دوالر. م 8.135قدره  إضافياً  أن الواليات المتحدة ستقدم لها تبرعاً  ونروااأل وكالةأعلنت  −
 18/7/2021 ،األحد

خالل مؤتمر صحفي عقدته في مخيمات العودة شرق    ، نية واإلسالمية في قطاع غزة الوط   القوى أعلنت   −
عن منح الوسطاء الذين رعوا    ، مدينة غزة، بحضور ممثلين عن غالبية الفصائل الوطنية واإلسالمية 

 108. ل على رفع الحصار وإعادة اإلعمار ، فرصة للعم 2021مايو    / اتفاق وقف إطالق النار في أيار 
، في واحدة من أكبر عمليات االقتحام،  قصىمستوطن ساحات المسجد األ  1,500اقتحم أكثر من   −

اإل الوزراء  رئيس  إشراف  تحت  مواطنين  سرائيلوتم ت  بين  مواجهات  وجرت  بينيت،  نفتالي  ي 
لقمع بي و   ، ما أدى لوقوع إصابات.االحتالل  فلسطينيين تعرضوا  بيان صدر عن    ،نيت أوعز  في 

على    شكل منتظم وآمن حفاظاً ـ"بمواصلة اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد األقصى به،  مكتب
جاء في  و   قتحام.اال  هذا  ب ، وذلك في ختام جلسة لتقييم األوضاع األمنية، عق"النظام العام هناك

" ال األخير  أن  الداخلي،  بيان،  األمن  والمفتبارليف  عومريشكر وزير  يعقوب  ،  للشرطة،  العام  ش 
األقصىYaakov Shabtai  شفتاي المسجد  في  األحداث"  إدارة  على  حرية    ،،  على  و"الحفاظ 

الحفاظ كذلك على    وأضاف البيان أن بينيت شدد على أنه "سيتم    تعبيره.  العبادة لليهود"، على حد  
األقص المسجد  إلى  إشارة  )في  الشريف  الحرم  الهيكل/  جبل  في  العبادة  كامل حرية  بشكل  ى( 

 109للمسلمين، الذين سيحتفلون خالل األيام القريبة بيوم عرفة وبعيد األضحى". 
الفرع الجنوبي، والقائمة العربية   - 1948األراضي الفلسطينية المحتلة أكدت الحركة اإلسالمية في   −

يس  خالص للمسلمين، ول  أن المسجد األقصى حق    ،يسرائيلاإلالموحدة التي تمثلها في الكنيست  
وحذر البيان من استمرار إقدام المستوطنين على اقتحام وانتهاك حرمة المسجد   فيه.  لغيرهم حق  

 110األقصى المبارك.
 The Institute for National Security  معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي أظهرت دراسة أجراها   −

Studies (INSS)   غزة  قطاع  لعدوان األخير على  يين يرون أن ا سرائيل من اإل   % 80أن    في تل أبيب
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مبرراً  المعهد،  كان  نشرها  التي  الدراسة  وبحسب  اإل 53ن  فإ .  من  شعورهم  سرائيل %  تضاءل  قد  يين 
يين  سرائيل % من اإل 14باألمن الشخصي بعد معركة سيف القدس. وأشار المعهد في دراسته إلى أن  

الميداني. في الوقت ذاته يرى    يعارضون اقتحام األقصى كونه يتسبب في اشتعال األوضاع والتصعيد 
 111يين بأنه يجب السماح باقتحام األقصى بعيدًا عن العواقب الميدانية واألمنية. سرائيل % من اإل 40

فلسطين   − لتحرير  الشعبية  الجبهة  العامة  -أعلنت  اجتماع  ،القيادة  دمشق   لقيادتها   خالل    ، في 
 112.أحمد جبريل خلفًا للراحل ،لها جديداً  عاماً   انتخاب طالل ناجي أميناً 

اجتماع طارئ ع   − الكنيست  في  ثمانية أحزاب  اإلسرائيلي قد بسبب كثرة اإلخفاقات في  اتفق رؤساء   ،
لالئتالف   محاوالت    ، الحاكم مكونة  وتصد  اإلخفاقات،  هذه  استمرار  تمنع  جديدة  آليات  وضع  على 

القادمة    عمل للشهور  برئاسة بنيامين نتنياهو. وقرر هؤالء الرؤساء خطة   ، المعارضة من قبل  إسقاطها 
بحقوق المعارضة،    وحسب مصدر سياسي، اتفقوا على طرح سلسلة قوانين تمس    حتى إقرار الموازنة. 

 113داخل الحكومة وتسبب لها اإلحراج. مقابل القوانين التي تطرحها المعارضة تستغل فيها الخالفات  
اإل − الجو  سالح  ممثلي  بين  لقاء  أثر  سالح  سرائيل على  في  ونظرائهم  األ ي  أعلن  مريكالجو  ي، 

الطرفان عن التوصل إلى اتفاق لتحسين أنظمة الدفاع الجوي خالل حاالت الطوارئ لكال البلدين.  
الطرفان على  وق  و  الجوي.  اتفاقع  للدفاع  العملياتي  التعاون  بيان صادر عن   لتحديث  وجاء في 

اإل الجيش  باسم  المتحدث  منا"أن    سرائيلي،وحدة  كان  االجتماع  من  التي الهدف  التجارب  قشة 
للدفاع  التعاوني للقوات  الحربية، والهدف هو تحسين االستعداد  المعارض  الطرفان في  يخوضها 

 114. "يةمريكوعن القوات والمصالح األ إسرائيلالمشترك عن دولة 
 19/7/2021 ،اإلثنين

لى  "ع :  في خطاب بمناسبة عيد األضحى   ، حماس إسماعيل هنية  رئيس المكتب السياسي لحركة قال   −
أال   وحولها   يكرر العدو  القدس  في  بمقدساتنا  والعبث  األقصى  المسجد  اقتحام  بيت    ، تجارب  وفي 

المقدس".  بيت  وأكناف  نقطة تحول في مجرى  أن  هنية  وأكد    المقدس  القدس شك لت  معركة سيف 
الصهيوني  العدو  هذا  مع  الصراع  الزل ت  حدث وأ   ، وتاريخ  يشبه  هذا  ا ز ما  قلب  في  عسكريًا  ل  الكيان 

 115إلى أن معركة سيف القدس أكدت بأن الصراع لن يعود إلى ما كان عليه.   اً مشير ،  اسيًا وأمنياً وسي 
إيقاف بيع منتجاتها في األراضي    العالمي ة للمثل جات   Ben & Jerry'sأعلنت شركة بن آند جيري   −

بيان أصدرته: "نعتقد أن هذا )بيع منتج  ،، وقالت الشركة1967سنة    الفلسطينية المحتلة اتها  في 
األ قيمنا"في  مع  يتعارض  المحتلة(  البيان  وأضافت   راضي  مع في  األمد  طويلة  شراكة  "لدينا   :

ويوزعها في المنطقة. أبلغناه أننا    إسرائيلالذي ينتج اآليس كريم الخاص بنا في    االمتيازصاحب  
أنها ستت بع    كما أعلنت الشركة  الحيتها في نهاية العام المقبل".لن نجدد االتفاقية عندما تنتهي ص

 116."إسرائيل"آخر" في ما يخص  طريقة عملها وبيع منتجاتها في  "ترتيباً 
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الدفاع   − وزير  جانتس  ي سرائيلاإلقال  تويتر:    ،بني  على  تغريدة  السلطة  "في  رئيس  مع  تحدثت 
األضحى عيد  بمناسبة  وهنأته  عباس  محمود  الحاجة  "  قائاًل:  وأضاف  ."الفلسطينية  عن  تحدثنا 

، دون مزيد  "بناء الثقة بين الجانبين ما يحقق األمن والرخاء االقتصادي للمنطقة  لتعزيز إجراءات 
 117من التفاصيل. 

البرلمانية لحزبه    ،يائير البيد   يسرائيل اإلقال وزير الخارجية   − في تصريحات خالل اجتماع الكتلة 
ن من  وإ  في المسجد األقصى،إنه ال يوجد تغيير في الوضع الراهن    ،( مستقبل   يوجد )   عتيد   يش 
 118بادة فيه المقصورة على المسلمين. وليس الع ،اليهود زيارته فقط حق  

هآرتس − صحيفة  لها  قالت  تقرير  في  والشاباكالعبرية،  الجيش  خبراء  من  مجموعة  إن   ،  
بتحول   السنوار مر  "رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى  نت أن  أعدوا دراسة بي    ،اإلسرائيليين

، وأن التحول يجعله  ]معركة سيف القدس[  يرة على قطاع غزةالحرب األخجدي في سياسته بعد  
، ومن الضروري اتخاذ قرارات بشأن االستمرار في التعامل مع سرائيلشخصية خطيرة بالنسبة إل

 119."حركة حماس بغزة

 20/7/2021 ،الثالثاء

اخلية  "التزام حماس بآلية االنتخابات الد   إسماعيل هنية  أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس −
إلى    اً ، مشير "ية الحركية والتداول القياديديموقراطوترسيخ قيم الشورى وال  ،ودوريتها الختيار القيادة

 120تمسك حركته بإجراء االنتخابات التنظيمية في كل الظروف.
اإل − الحكومة  رئيس  التنفيذي  سرائيلذكر  الرئيس  مع  حديث  في  بينيت،  نفتالي    يونيليفر   لشركةية 

Unileverآند جيري الك شركة  ، ومع م الشركة    بن  إلى قرار  الخطورة  بعين  ينظر  أنه  العالمية، 
المحتل ة  الفلسطينية  األراضي  في  منتجاتها  بيع  إجراء   .1967سنة    بإيقاف  "هذا  بينيت:  وقال 

إل ول  سرائيلمناهض  واضح،  وغيرها".بشكل  قانونية  وخيمة؛  عواقب  "  ه  أن    إسرائيل وأضاف 
ضد   بحزم  مقاطعة  ستتصرف  قوله.  أي  حد   على  مواطنيها"،  السفير    تستهدف  بعث  بدوره، 

المتحدة،  سرائيلاإل واألمم  واشنطن  في  أرداني  إلى  جلعاد  برسالة  للواليات   35،  أمريكيًا  ،  حاكمًا 
 121.بن آند جيري شركة  وطالبهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد  

ال − وزير  جانتسي  سرائيلاإل  دفاعقال  تعقيباً بني  لبنان  ني صاروخ  إطالق  على   ،  اعترضت ،  من 
إن  تل أبيب لن تسمح    ،منظومة القبة الحديدية أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة

، بينما ذكر رئيس الحكومة نفتالي بينيت،  "إسرائيلـ"ل  أمنياً   بأن تصبح األزمات في لبنان، تهديداً 
 122.أنه لن يسمح كذلك بـ"تسر ب الوضع في لبنان إلى إسرائيل"

األولمبية  أعل − األلعاب  دورة  في  المشاركة  من  انسحابه  نورين  فتحي  الجزائري  الجودو  مصارع  ن 
وقرر نورين    لمواجهة مصارع إسرائيلي.   رفضاً   Olympic Games Tokyo 2020  أو  2020طوكيو  
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طاهار بوتبول  اإلسرائيلي  الالعب  مواجهة  في  القرعة  أوقعته  أن  بعد  المنافسة  من    االنسحاب 
Potbol Tahar    المحلية  ،وقال نورين  كغ.  73ضمن منافسات وزن البالد  لقناة   : في تصريحات 

األلعاب   عن  الغياب  ذلك  كلفني  وإن  التطبيع  وأرفض  الفلسطينية،  القضية  من  ثابت  "موقفي 
 123األولمبية، سيعوضنا للا". 

فيدرالية   − إيرانية عن مقتل مستوطن إسرائيلي و   ثالثة بمسؤولية    ية أمريكقضت محكمة  زوجته  بنوك 
 في سنة  الغربية   عند مفترق بيت فوريك بالضفة  ،يحمالن الجنسية األمريكية في عملية إطالق نار 

البنوك وبحسب موقع صحيفة هآرتس   . 2015 ترد  لم  الحين  ذلك  الحكم قبل أسبوع، ومنذ  ، صدر 
 124دانة.تحصيله من البنوك الم  تحديد مبلغ التعويض الذي سيتم    على الدعوى، مشيرًا إلى أنه سيتم  

 21/7/2021 ،األربعاء

أن    تعرفي جو بايدن،  مريكإدارة الرئيس األ"إن    ديفيد الحياني  االستيطانييشع   رئيس مجلسقال   −
لها  التابعين  النواب  من  عددًا  هناك  ألن  الحكومة،  سقوط  إلى  حتمًا  سيؤدي  االستيطان  تجميد 

االستيطان بمصالح  وأضاف"ملتزمون  أن  ":  قائالً   .  أعتقد  ال  األأنا  فعاًل مريك اإلدارة  معنية  ية 
 125. "بسقوط الحكومة

 وحمـاس   ،واال العبري أمير بوخبوط إن  مشاكل قطاع غزة لم تختفِ لموقع    العسكري قال المحلل   −
ي. فيما أكد ضابط سابق في جهاز استخبارات االحتالل  سرائيلستتحدى قريبًا جيش االحتالل اإل

ة التالية من القتال بين غزة واالحتالل هي مسألة وقت أن  مسألة الجول  يوني بن مناحيمالعسكرية  
 126فقط، وجيش االحتالل يستعد لهذه الجولة. 

التميمي  عبده  استشهد  − الخطيب  شعفاط  ،يوسف  مخيم  والتوق  ،من  التحقيق  مركز  يف  داخل 
بـ" المحتلة.المسكوبيةالمعروف  القدس  في  التميميو   "  عائلة  جهتها،،  أفادت  شرطة   من  أن 
أب "المسكوبية"، االحتالل  في  زنزانته  داخل  قلبية  لنوبة  تعرضه  بعد  عبده  ابنهم  باستشهاد  لغتهم 

 127ولم يكن يعاني من أي أمراض. ،فالمشيرًة إلى أنه أب ألربعة أط 

 22/7/2021 ،الخميس

ناشطًا من حركة حماس خالل  122ي اعتقل سرائيلأن الجيش اإل اإلسرائيلية   كان ريشت  قناة ذكرت   −
ن، في محاولة لمنع الحركة من بناء بنيتها التحتية بالضفة الغربية، كما صادر الشهرين الماضيي 

 128. مخصصة لنشاطات حماس في الضفة الغربية دوالر(ألف  914.8  )نحو ماليين شيكل 3مبلغ 

العربي"صحيفة  علمت   − طالب   "القدس  الفلسطيني  الجانب  مع    ،أن  ع قدت  التي  اللقاءات  خالل 
األمريكية  الخارجية  التحسينات    مبعوث  بين  الربط  بعدم  للمنطقة،  زيارته  خالل  عمرو،  هادي 

االقتصادية المفروض أن تقدمها سلطات االحتالل، وبين أي تطورات خاصة بالمسار السياسي  
ل عدم ذكر اسمه، أن   ،"القدس العربي"وكشف المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ.  المتوقف وفض 
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أيضاً  يقدم  لم  عمرو،  سيا  هادي  للجانبين  مبادرة  فقط  اقتراحات  م  قد  وأنه  المعروف،  بالنمط  سية 
واإل باعتبارها  سرائيلالفلسطيني  نية"ي  حسن  ك  "بوادر  وجميعها  الحقة،  لمرحلة  لها  تؤسس  انت 

 129.عالقة بالشأن االقتصادي

وقدم السفير اإلسرائيلي    صفة عضو مراقب في االتحاد.  ،رسمياً   "،إسرائيل"  االتحاد اإلفريقيمنح   −
رئيس مفوضية    إلى أوراق اعتماده كمراقب في االتحاد    Aleli Admasu  يوبيا أليلي أدماسولدى أث

محمد  فقي  موسى  في    Moussa Faki Mahamat  االتحاد  المنظمة  مقر  وفق  أباباديس  أفي   ،
  130تصريحات للطرفين. 

شركة − عام  ومدير  س  مؤس  أو أن  أ  أقر   بياإلسرائيلية  NSO  س  برنامج  طو رت  التي    اسوس ج، 
Pegasus  حوليو شاليف  س،  الهواتف  Shalev Hulio  للتجس  على  االطالع  شركته  بإمكان  أن   ،

البرنامج. باعها  التي  الدول  قبل  من  حوليو  المستهدفة  األسبوعي  ،  واتهم  الملحق  مع  مقابلة  في 
" من  ،يوم"السرائيل  إلصحيفة  للنيل  "حملة"  خلف  بالوقوف  كليهما"  أو  المقاطعة  حركة  أو    "قطر 
، أو أن  إسرائيل"ال يريدون أن تصل البوظة إلى    أنهم  اً ي، زاعمسرائيل طاع السايبر اإلالشركة وق

 131التكنولوجيا". إسرائيلتصد ر 
عطا  دعا   − المطران  األرثوذكس  للروم  سبسطية  أساقفة  رعيته    ،حنا  للارئيس  التمسك    إلىأبناء 

بكنيستهم والتشبث  االنتماء    ، بإيمانهم  هو  إلىوكذلك  الذي  الوطن  الميالد   هذا    ، والتجسد  ،أرض 
ولكنهم    ،المسيحيين في هذه الديار هم قلة في عددهم"إن  المطران  وقال    والنور.  ،والبركة  ،والقيامة

  أن ومن واجبنا    ، الذي ننتمي إليه  ،وهم يفتخرون بانتمائهم لهذه األرض ولهذا الشعب   ،ليسوا أقلية
 132."ندافع عنه وعن قضيته العادلة

المتحدة   − األمم  بياليأعلنت  نافي  اإلنسان  لحقوق  السابقة  السامية  المفوضة   Navi Pillay  أن 
الفلسطينية   األراضي  في  المرتكبة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن  الدولية  التحقيق  لجنة  سترأس 

 133."إسرائيل"و  1967سنة  المحتلة

  الزاوية ق  وقع صباح يوم الخميس، في سو   كبيراً   انفجاراً "قدس برس في غزة إن  وكالة  قال مراسل   −
في وفاة مسن    متسبباً   ،غزة على مقربة من المسجد العمري )الكبير( التاريخي  مدينةالشعبي وسط  

 134ضرار كبيرة في المكان".أصابات و إفي العقد السادس من عمره وعدة 

ليتشيانغكشف   − وزعتها  Liao Liqiang  لياو  صحفية  تصريحات  في  القاهرة،  في  الصين  سفير   ،
،  ، وزير خارجية الصين لمصروانغ ييتفاصيل الزيارة التي قام بها، لاهرة،  الق سفارة الصين في  

ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى الشعب الفلسطيني    500البلدين قررا تقديم  "وأوضح أن  
غزة قطاع  االحتياجات   ،في  لتلبية  الجانبين  بين  اللقاح  لتعبئة  أنشئ  الذي  المصنع  إطار  في 

 135."أنه تقرر إرسال هذه الدفعة من المساعدات في أسرع وقت ممكنالعاجلة للسكان، و 
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 23/7/2021 ،الجمعة

وقال الشيخ، في   .عن قتل الناشط نزار بنات  اعتذر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ −
  "أود أن   :يكية نشرها عبر حسابه على تويتراألمر   The Media Line  مقابة مع وكالة ميديا الين

 136 ."وأن أعتذر لهم على ما حدث. لقد كانت حادثة مؤسفة جداً  ،لتعازي ألسرة بنات أقدم ا

اعتقال  ث  و  − مدينة   75قت مجموعة حقوقية  بنات في  نزار  السياسي  المعارض  مقتل  منذ  فلسطينيًا 
توثيق مئة    امون من أجل العدالة" مهند كراجةوأكد مدير مجموعة "مح  . 24/6/2021في  الخليل  

سي اعتقال  اإلحالة  العدوان  منذ  غزةسرائيل اسي  قطاع  على  األخير  أعقبت    ،ي  التي  واألحداث 
  137بعد حادثة اغتيال نزار بنات، فيما جرى اإلفراج عن الجميع. اعتقااًل  75اغتيال بنات، بينها 

ذكر اللواء طالل دويكات، المفوض السياسي العام والناطق باسم األجهزة األمنية، أن مجهولين   −
الرصاص  دير   أطلقوا  في  منزله  داخل  مهنا  عكرمة  العسكرية  للمالية  القانوني  المستشار  على 

أن النيابة العسكرية والجهات دويكات  وأكد    ...الغصون في طولكرم، ما أدى إلى وفاته على الفور
المختصة باشرت التحقيق للوقوف على مالبسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة 

 138بأسرع وقت ممكن. 
أبوتلقى   − عهد  من  ظبي    ولي  هاتفيًا  اتصااًل  نهيان  آل  زايد  بن    ي سرائيلاإلوزراء  الرئيس  محمد 

جرى خالله، بحث عالقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كما هنأ بن زايد،   ،نفتالي بينيت 
رئيس   منصب  بتولي  واالوزراءالبينيت  السالم  ألجل  سويًا  للعمل  تطلعه  عن  معربًا    ستقرار، 

 139.والتنمية لمصلحة المنطقة
اد على قانون يقي د المطالبات باسترد   ،، المجلس األعلى في البرلمانالبولنديوافق مجلس الشيوخ   −

وينص  مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص .  الممتلكات اليهودية في البالد 
يتم   لم  التي  األمالك  عاماً   استعادة  الثالثين  خالل  التقادم    حسمها  قانون  عليها  سيسري  األخيرة 

 140وسيتم  تمرير القانون للموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان.  ،وستشطب 
 24/7/2021 ،السبت

الشيخ   طالب  − المدنية حسين  الشؤون  الدولية"بـ  وزير  الرباعية  الشيخ:  "تفعيل دور  نؤيد  ". وأضاف 
 141."مستوى الوزاري لهذه اللجنةالدعوة الروسية لعقد اجتماع على ال

خطورة محاوالت اختصار القضية  "من    ،في بيان لها   ،لتحرير فلسطين  ية ديموقراطالحذرت الجبهة   −
 ،وقالت الجبهة.  "إلجراءات والتحسينات االقتصاديةوالحقوق الوطنية لشعبنا بعدد من المطالب وا

ناطق المحتلة هو واحد من الحقوق "تحسين المستوى االقتصادي لشعبنا في المإن    ،في بيان لها
ال يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي   المشروعة التي تكفل له العيش الكريم، لكنه حق  

 142. "ال تنازل عنها وال مقايضة بينها
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تسمية    كيةيمر األ  United Church of Christالمتحدة    أعلن المجمع الكنسي العام لكنيسة المسيح −
كاربايد إنه يرفض نظام الفصل    يونيون وقال المجمع الكنسي في    ل عنصري".إسرائيل دولة فص"

الذي تناول الحدث، بأن قرار مجلس    Mondoweiss  موندويزوتوقع موقع    العنصري اإلسرائيلي.
اتحاد الكنائس العالمي هو الضربة األولى فقط من بين العديد من الطوائف الرئيسية األخرى، بما  

الميثودية ذلك    و"الموحدين   ،Episcopal  واألسقفية  ،Lutheranism  واللوثريين   ،Methodism  في 
Unitarianism"،  والكويكرز  Quakers.    قيادة اإلسرائيلي   يونيون ودانت  القمع  استمرار    كاربايد 

وطالبت الكنيسة   للفلسطينيين، ودعت حكومة الواليات المتحدة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
 143. "إسرائيلـ"ية لمريكي جو بايدن بوقف المساعدات العسكرية األيكمر إدارة الرئيس األ

 25/7/2021 ،األحد

الحرب األخيرة مع    ،سي أن أنخالل مقابلته الخاصة مع    ،للا الثاني  عبد   األردنيالملك  وصف   −
الحفاظ على األوضاع    "إسرائيل"الحديث عن قدرة    اً قطاع غزة بأنها "جرس إنذار للجميع"، م عتبر 

وأشار   ية باالعتماد على ازدهارها االقتصادي وتقدمها التكنولوجي، بأنه "تصور غير دقيق".الحال
 144.ي بينيت ووزير الدفاع بني جانتسي نفتالسرائيلإلى أنه التقى رئيس الوزراء اإل األردنيالملك 

األ رئيس  طالب   − كوخافي في  ركان  هيئة  أفيف  اإلسرائيلي  خالل الجيش  الماضي،  األسبوع   ،
بإضافة دور ليبرمان،  ج نفتالي بينيت، ووزير المالية أفي   عين منفصلين مع رئيس الحكومة جتما ا 

، 2021سنة  إلى ميزانية الجيش والحصول عليها خالل    (مليار دوالر  2.74  نحو)  مليارات شيكل  9
المطالبة بميزانية خاصة لتمويل استعدادات لهجوم محتمل    إلىعاد كوخافي وقادة الجيش    ذلكك

 145.اإلسرائيلية صحيفة ذي ماركران، وفق ما ذكرت إير  ضد  

 146. "إسرائيل"ل النفط من اإلمارات إلى ية إرجاء تنفيذ اتفاق لنقسرائيل أعلنت وزارة حماية البيئة اإل  −

حماس  عضور  حذ   − لحركة  السياسي  بدران   المكتب  اإل  حسام  تعطيل    يسرائيل االحتالل  من 
الحصار   ورفع  النار  إطالق  وقف  تثبيت  بدران  غزة.  قطاع  عن مفاوضات  تغير  وقال  "إن   :

اإل نوعاً سرائيلالحكومات  هناك  أن  شعرنا  كلما  وإنه  يعنينا،  ال  التردد   ية  وتعطيل    ،والتلكؤ  ،من 
مفاوضات تثبيت وقف إطالق النار ورفع الحصار عن غزة، سنلجأ بالتوافق مع الفصائل في غزة  

االحتالل". على  للضغط  مختلفة  آليات  مصادر   حيفة ص  علمت و   الستخدام  من  األخبار، 
نحو   المقبلة  األيام  خالل  تت جه  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  أن  مع    تصعيد فلسطينية،  تدريجي 

االحتالل، سيبدأ بإطالق البالونات المتفج رة، فيما تدرس المقاومة تفعيل أدوات ضغط جديدة، بما 
اليات "مسيرات العودة ال  147كبرى".فيها مسيرات على طول الحدود، ضمن فع 

الجوية، استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة، إسرائيل شن ت طائرات حربية   − الغارات  ية سلسلة من 
،  فقطأميال بحرية    6حتى    12بعد ساعتين من اإلعالن عن تقليص مساحة الصيد ببحر غزة من  
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بفعل   غزة،  بغالف  مناطق  في  اندلعت  حرائق  ثالثة  إن  عبرية:  إخبارية  مواقع  قالت  حين  في 
 148ونات حارقة أطلقت من القطاع. بال

الـ − بالقناة  الصحفي  أميرالعبرية    20  قال  وزارتي    Noam Amir  نوعم  بين  للمناقشات  طبقًا  إنه 
الميزانية  دفاعال التكال   ،والمالية حول  أن  لتبين  العسكرية  األخير على قطاع غزة في  يف  لعدوان 

  ولفت أمير إلى أن "هذه   .دوالر(مليون    915.25  نحو )   مليارات شيكل  3بلغت    2021مايو  أيار/  
تكاليف عسكرية فقط، وال تشمل الخسائر جراء األضرار التي لحقت باالقتصاد والمنازل والمصانع  

 149واألشخاص الذين بقوا في منازلهم بال عمل". ،التي توقفت 
رئيس اتحاد  ، و " إسرائيل "بيد تعيينه رئيس "اتحاد الفنادق" في  أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير ال  −

 150.في اإلمارات  " إسرائيل ـ" ، أول سفير لAmir Hayek  أرباب الصناعة اإلسرائيليين، أمير حايك 
، بحسب  "إسرائيل"، في أول رحلة تجارية مباشرة من  السياح اإلسرائيليين إلى مراكش  وصل مئات  −

 151. فرانس برس وكالةصحفيي 

 26/7/2021 ،اإلثنين

والمقدس  − والشؤون  األوقاف  مجلس  في  أكد  االحتالل  لمخطط  رفضه  بالقدس  اإلسالمية   شارعات 
في بيان صحفي، "بعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية   ،وقال المجلس صالح الدين. 

خلصنا   المقدسية،  والمؤسسات  والفعاليات  المغلف   إلى والهندسية  التهويدي  المخطط  هذا  حقيقة 
مشروع تقييد آخر للبناء   إال ل  يث إن جوهره وأهدافه ال تمث  والمنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم، ح 

 152، تمتلك دائرة األوقاف الكثير من العقارات داخله".[ 2ألف م  665ًً ] دونما   665على ما مساحته  
أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تسمح لالحتالل   −

 153بفرض معادالته.

بل − رئيس  رفيفوكشف  يائير  اللد  بالكنيست   ،Yair Revivo  دية  مناقشة  في   ،خالل  األمن    حول 
اإل األخيرة  400أن    ،يةسرائيلالمدن  الحرب  أعقاب  المدينة في  يهودية هجرت  على قطاع    عائلة 
 154. 2021 مايو /يارأ غزة في 

الـ  − الدورة  عن  القائمون  السينمائي   78  أعلن  فينسيا  تقام ،  Venice Film Festival  لمهرجان    التي 
الفترة دياب 11/9/2021–1  خالل  محمد  المصري  للمخرج  "أميرة"  فيلم  مشاركة  عن  وتدور    ؛، 

نتاج تهريب حيوانات والدها   ،أحداث الفيلم حول مراهقة فلسطينية تدعى أميرة ولدت بعملية تلقيح
 155. يةسرائيل المنوية من السجن حيث كان سجين المعتقالت اإل

 27/7/2021 ،الثالثاء

مقترحاً   قدمت  − بتبادل أسرى على مرحلتين،  " إسرائيل " إلى    حركة حماس  يتعلق  بوساطة مصرية،   ،
ووفقا لـ"المصدر"،   عن مصدر فلسطيني لم تذكر هويته.   العامة اإلسرائيلية   12القناة  حسبما نقلت  
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السيد  المواطنين هشام  األولى عن  المرحلة  في  تفرج حماس  بحيث  يشمل مرحلتين،  االقتراح  فإن 
معلومات  Avera Mengistu  ستو ج من را  ي وأف  تقديم  جانب  إلى  اللذين  عن  ،  اإلسرائيليين  الجنديين 

عن    تحتجزهما.  اإلفراج  مقابل  الجنديين  عن  اإلفراج  حول  مفاوضات  تجري  الثانية،  المرحلة  وفي 
، فإن حماس تطالب أن 12وحسب القناة    أسرى فلسطينيين، وفي مقدمتهم األسير مروان البرغوثي. 

   156جثمان لشهداء فلسطينيين.   300و   ، وجميع األسيرات   ، أسير فلسطيني   800عن    " إسرائيل " تفرج  

عبر معبر   أن القاهرة قررت زيادة عدد المسافرين تدريجياً   غزة  قطاع  أعلنت اللجنة الحكومية في −
 157تسجيل اآلالف للسفر وانتظارهم لفترات طويلة. مصر والقطاع، وذلك في ظل   بينرفح البري 

عضو  − السياسية  لحركة    السياسي  المكتب   قال  وقيادتها  المقاومة  إن  عون  أبو  كمال  حماس 
لمعركة  شاملة  خطة  ووضع  والتحرير،  العودة  مشروع  إلنجاز  بالنهار  الليل  تواصل  والعسكرية، 

 158.اب في حركة حماسجاء ذلك خالل مؤتمر في قطاع غزة، نظمته دائرة الشب التحرير.

اإل − الجيش  جنوداً سرائيليجند  "  ي  تسمية  عليها  أطلق  جديدة،  " Ghost Unit  أشباحوحدة  لوحدة 
عمق  888ورقمها   في  للا  حزب  في  النخبة  مقاتلي  اغتيال  هدفها  أثناء    في  اللبنانية   األراضي، 

 159. واال اإللكترونيا ذكر موقع الحرب، حسبم
ية  سرائيلة اإلعلى تعديل القانون األساسي لعمل الحكوم  يسرائيل صادقت الهيئة العامة للكنيست اإل −

  يديعوت أحرونوتوبحسب موقع    يائير البيد.و   ،والذي يهدف لضمان التناوب بين نفتالي بينيت 
العبري، فإنه تمت المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديالت القانون الذي يضمن توازن 

 160القوى داخل االئتالف الحكومي.
التي   − المستوطنين  لجماعات  إحصائيات  األقصى، أظهرت  المسجد  اقتحام  عمليات  على  تشرف 

وبحسب تلك المنظمات، كما نقلت القناة العبرية   زيادة في نسبة أعداد المشاركين في االقتحامات.
  القليلة الماضية.   بالسنوات ، مقارنًة  %50زادت االقتحامات لألقصى بنسبة وصلت إلى    السابعة،

  ؛اقتحموا األقصى في األسابيع الثالثة األخيرة  آالف مستوطن  4لتلك المنظمات، فإن نحو    اً ووفق
 2019.161  سنة عن 400، ونحو 2020سنة  عن  1,400نحو بزيادة 

ي ماضية  سرائيل إن قوات االحتالل اإل"  فلسطين،فرع    –  لمية للدفاع عن األطفال قالت الحركة العا −
اب وعدم المساءلة  استهداف األطفال الفلسطينيين بقصد قتلهم، مستغلة حالة اإلفالت من العق   في

 162. 2021سنة أطفال استشهدوا منذ بداية  10، مشيرة إلى أن "التي تتمتع بها

مركز  وث   − له،  فلسطينق  بيان  في  األسرى  االحتالل    235وجود    لدراسات  سجون  في  طفاًل 
 163. 2021سنة ما كانت عليه بداية % ع35ارتفاع عددهم بما نسبته  اً ي، مؤكد سرائيلاإل

حالة  696في تقريرها "نصف السنوي"، ارتكاب دولة االحتالل  ، عربية ال "  لصحفيين ا قت "لجنة دعم وث   −
 2021.164  سنة ، منذ بداية  1967سنة    انتهاك للحريات اإلعالمية، في األراضي الفلسطينية المحتلة 
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لتنظيم الذي يطلق على نفسه اسم تنظيم  إحباط مخطط لعن قيامها بالمخابرات األردنية    ت كشف −
اإلسال )داعش(  الدولة  من  مية  جنود  قتل  اإلالاستهدف  في  سرائيل جيش  ،  2021فبراير    /شباطي 

 165قرب الحدود في منطقة غور الصافي.

اإليرانية تفكيك خلية تابعة لجهاز الموساد اإلسرائيلي، كانت تنوي تنفيذ ما    االستخبارات أعلنت وزارة   −
افحة التجسس بوزارة االستخبارات  سمتها عمليات إرهابية وتخريبية في البالد، وقال مدير مركز مك 

 166عبر تسلل العناصر المنفذة من الحدود الغربية إليران.   إن الوزارة أفشلت المخطط الذي كان سيتم  

ية والجماعات الفلسطينية المسلحة نفذت سرائيلإن القوات اإل   هيومن رايتس ووتش منظمة  قالت   −
قتال   خالل  و   2021مايو    / أيار هجمات  قطاع غزة  الحرب،   " ئيل إسرا " في  قوانين  فيها  انت هكت 

ية قتلت إسرائيلققت هيومن رايتس ووتش في ثالث غارات  وح ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب.  
 167نطقة المجاورة.ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في الم ،فلسطينياً  مدنياً  62

  ،ى وثيقة إعالن مبادئ عل   ي الواليات المتحدة ع أكثر من ألف أكاديمي وفنان وسياسي عالمي ف وق   −
" التي ترتكبها في فلسطين. أبارتهايد ومعاقبتها على جرائم الفصل العنصري "  "إسرائيل " تطالب بإدانة 

التاريخية،  ال وأضافت   فلسطين  أنشأت نظام فصل عنصري على كامل أراضي  "إسرائيل  وثيقة أن 
هودية الحصرية بتقرير المصير  وأعلنت ذلك على المأل عبر ادعائها السيادة اليهودية والحقوق الي 

 168".2018في كل فلسطين التاريخية، من خالل تبني الكنيست لقانون يهودية الدولة عام  
 Justin  الفلسطيني أمام منزل المستوطن جاستن فوتشي  احتج العشرات من المتضامنين مع الحق   −

Fauci المعروف باسم يعقوب ،Yaakov ى منزل عائلة الكرد ، في والية نيويورك، الذي استولى عل
وشارك في الفعالية، التي أقيمت في مدينة لونغ آيلند، ممثلون    القدس.  فيفي حي الشيخ جراح  

 169فلسطين.  عن نقابة المحامين األمريكية ومؤسسات فلسطينية، وناشطون متضامنون مع
 في لذي قتل  ، واحقيق بمقتل المواطن حسن أبو زايد نتائج الت  طاع غزة في ق  الداخليةأصدرت وزارة   −

لت الوزارة ولجنة التحقيق،  وحم    ، برصاص قوة أمنية في أحد النقاط شرق مدينة غزة.23/7/2021
الثغور"قوة   الفقيد،    "حماة  ووفاة  الحدث  عن  من   وااللتزامالمسؤولية  ذلك  على  يترتب  ما  بكل 

 170مسؤوليات، واتخاذ التدابير الالزمة لمنع تكرار ما حدث.
األلمانية.طراد   "إسرائيل"تسلمت   − مدينة كيل  البحرية في  لقواتها  تم    تين إضافيتين  بالتعاون    حيث 

 لألنظمة البحرية في كيل وشركة جيرمان نافال ياردز  ThyssenKruppتيسين كروب  بين شركة  
German Naval Yards    مجموعه ما  بناء  السفن،  طرادالصناعة  ية.  سرائيلاإل  للبحرية  ت أربعة 

ية على مدى  سرائيل العمود الفقري للبحرية اإل  Sa'ar 6  أو   6ساعر    فئةوستشكل السفن األربع من  
 171القادمة.  الثالثين عاماً 
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 28/7/2021 ،األربعاء

الفلسطينيين  "إسرائيل"أبلغت   − العمال  عدد  زيادة  قررت  أنها  الفلسطينية  األراضي    السلطة  داخل 
في سياق خطوات    ،املعألف    15وأنها ستصدر تصاريح لنحو    ،1948الفلسطينية المحتلة سنة  

 172. هاواقتصاد السلطة الفلسطينية لدعم استقرار 
وزيرة   − تم    الفلسطينية  الصحةأعلنت  اتفاقًا  أن  الكيلة  اإل  مي  الجانب  بإزالة    ،ي سرائيلمع  يقضي 

إسعاف إلى  "من خالل    ،من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية المرضىالعقبات أمام تنقل  
الكيلة  ."إسعاف صحفي  ،وقالت  بيان  فنياً في  وزاريًا  اجتماعًا  إن  ونظيرها    ع قد   ،  بحضورها 

وزار   ضم    اإلسرائيلي، من  واإل  تيطواقم  الفلسطينية  الملفات    عدداً   تناولية،  سرائيلالصحة  من 
 173الصحية المهمة. 

  فلسطينية عن تعرض منشآت وبنى تحتية في مدينة عسقالن المحتلة لصواريخ    كشفت قناة عبرية  −
، أن  العامة اإلسرائيلية   11القناة  وبينت    . 2021مايو    خالل العدوان األخير في أيار/   من قطاع غزة 

"كاتسا  للنفط  الناقلة  الق طرية  للشركة  تابع  وقود  غزة أصابت خزان  تسبب   ، " CATSA  صواريخ  ما 
 174في عسقالن.   ة باإلضافة إلى إصابة الصواريخ منشآت بنى تحتي ،  باندالع حريق هائل في المكان 

 سنةمليار دوالر( ل  17.5نحو  مليار شيكل )  58بـ    دفاعميزانية وزارة ال  ةي سرائيلاإلحكومة  لا أقرت   −
قرار الميزانية  إ   الحالية.  دفاعمليار دوالر( عن ميزانية ال  2.1نحو  مليارات شيكل )  7، بزيادة  2022

الحكومةج رئيس  من  كل  اتفاق  بعد  المالية  نفتالي  اء  ووزير  ووزير  ليبرمان،    أفيجدور  بينيت، 
بني  ال الجانتسدفاع  ميزانية  حجم  على  للحاالت    .دفاع،  االستجابة  على  الميزانية  واشتملت 

بنودها    ،الطارئة أحد  في  اشتملت  في    علىكما  تعمل  أمنية  شركات  تجارية مع  تمويل صفقات 
مليون دوالر( للجبهة   227نحو  مليون شيكل )  750ميزانية قدرها    خصصت و الضواحي البعيدة،  

 175حين. المسر  تمويل خطة للتعليم العالي المجاني للجنود  إلىضافة إ ،2022 سنةة في الداخلي
السابعة   − القناة  شركتي  العبريةذكرت  أن  مطول،  تقرير  في  الدفاعية    رفائيل،  رفائيل  )أنظمة 

األمريكية للصناعات العسكرية وقعتا اتفاقية    Lockheed Martin  وشركة لوكهيد مارتن  المتقدمة(
 176. هاوإنتاج  "Laser ضي بتطوير منظومة دفاعية قائمة على "الليزرعسكرية تق

المحكمة  أص − المدينة"    اإلسرائيلية  العليادرت  "مركز  مخطط  إجراءات  بتجميد  مؤقتًا  احترازيًا  أمرًا 
نشره.  ، القدس  شرقي  فيالتهويدي   في  الخروقات  من  العديد  كشف  غياث    بعد  المحامي  وقال 

الذي صدر عن   القرار  إن  اإلناصر  العليا  أولىسرائيلالمحكمة  بمثابة خطوة  عن    ،ية هو  معبرًا 
 177وصواًل إلى إلغاء المخطط بشكل كامل. ،أمله بالمزيد من الخطوات 

من   − وفد  القدس،  رؤساءأعرب  في  الذين    الكنائس  جر اح،  الشيخ  حي  أهالي  مع  تضامنه  عن 
وترأس الوفد، بطريرك    لوفد للحي.من منازلهم، وذلك خالل زيارة ا  اً يواجهون خطر اإلخالء قسر 
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ورجال دين    ورهبان   ، بمشاركة مطارنةPierbattista Pizzaballaبييرباتيستا بيتزاباال  القدس لالتين  
 178من مختلف الكنائس. 

محمد بديع، ونائبه خيرت  مرشد جماعة اإلخوان المسلمين  طعن    في مصر   النقض رفضت محكمة   −
 179لمشدد، الصادرة بحقهم في قضية "التخابر مع حماس".الشاطر وآخرون على أحكام المؤبد وا

جنوب   − القرار  إاستنكرت  بشدة،  الجانب "فريقيا  اإل"  األحادي  االتحاد  مفوضية  اتخذته  فريقي  الذي 
التكتل.  مراقب صفة    "إسرائيل"بمنح   إفريقياو   في  جنوب  خارجية  وزارة  بيان  ،قالت  إن لها  في   ،

غ  إسرائيل" بشكل  فلسطين  احتالل  تحد  تواصل  في  قانوني  وقرارات   ير  الدولية  اللتزاماتها  كامل 
األمم المتحدة ذات الصلة. ولذلك فمن غير المفهوم أن تختار مفوضية االتحاد األفريقي مكافأة  

 180".في وقت يكون قمعها للفلسطينيين أكثر وحشية بشكل واضح إسرائيل
 29/7/2021 ،الخميس

بؤر استيطانية عشوائية   6إلقامة  (2كم   8.5)  دونم 500,8مت ية إنها سلسرائيل قالت وزارة الزراعة اإل −
ومو   المواشي،  ورعي  للزراعة  استخدامها  بادعاء  المحتلة،  الغربية  الضفة  جمعيات  في  ثالث  لت 

يوشهي:    ،استيطانية بيت   التحضيرية  كليةالو   ، Kedma  كيدماو ،  Hashomer yosh  هشومير 
الوزارة على توجه    . جاء ذلك في رد  Beit Yatir Pre-Military Academy  للخدمة العسكرية ياتير  

االستيطانية  البؤر  حراسة  في  تنشط  استيطانية  جمعيات  تمويل  حول  إليها  اآلن  سالم    حركة 
 181.اإلسرائيليةصحيفة هآرتس  أفادت العشوائية والتطوع فيها، وفق ما 

اج الحركة، على أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن استنكار واحتج −
اإل  صفة  "إسرائيل"منح   االتحاد  في  مراقب  ودعاعضو  رئيس    هنية،  فريقي.  إلى  رسالة  في 

  وأضاف أن القرار ال يعبر عن   إلى التراجع عن القرار.  ،Moussa Faki  المفوضية موسى فكي
والمبادئ   حقيقة مواقف االتحاد التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنه يتنافى ويتناقض مع القيم

 182فريقي.التي قام عليها االتحاد اإل

سامي أبو زهري: "إن الخيارات   جالخار في منطقة  حماس  رئيس الدائرة السياسية في حركة    قال −
الجرائم   مواجهة  في  المناسب  القرار  وتختار  ستقرر  من  وهي  المقاومة،  أمام  مفتوحة  كلها 

في حوار خاص مع    ،حتلة"، وأكد أبو زهري ية المستمرة في كل األراضي الفلسطينية المسرائيلاإل
قدس برس، أن حماس لن تسمح لالحتالل بفرض شروطه وإمالءاته على الشعب الفلسطيني، ال  

: "ما تزال الحركة تعطي الفرصة للوسطاء، من أجل قائالً  وأضاف ما في قطاع غزة المحاصر.سي  
 183".إلزام االحتالل بتنفيذ االتفاقيات التي وقعت مؤخراً 

مصممة برنامج التجسس    ،يةسرائيلس أو اإلأن  أية إن شركة  مريكلت اإلذاعة الوطنية العامة األقا −
العالم من استخدام    منعت مؤقتاً   ،"اسوسج بياإللكتروني "  أنحاء  العديد من الحكومات في جميع 
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اإل   تها.ا تقني الشركة  داخل  مصدر  عن  اإلذاعة  انتهاسرائيل ونقلت  لحين  التعاون  عل قت  أنها  ء  ية 
أن من بين  ت  وذكرت صحيفة واشنطن بوس  التحقيق الذي تجريه بشأن إساءة استخدام تقنياتها.

تم   اإل  الذين  الشركة  لتقنيات  استخدامهم  السعوديةسرائيل تعليق  الوكاالت   ،واإلمارات   ،ية  وبعض 
 184الحكومية في المكسيك. 

دونة السلوك، هو إزالة أي من م  22أن الهدف من إلغاء المادة    الفلسطينية  أكدت رئاسة الوزراء −
إن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير    في بيان لها،   ،وقالت   تعارض أو تقييد للحريات العامة.

التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون   على مجاف للحقيقة، مشددة  
إليها    ،األساسي والقوانين والتشريعات   ،دولة فلسطينوالمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت 

 185الوطنية السارية. 
كية، حملة ضغط على أعضاء  يفي الواليات المتحدة األمر   الفلسطيني   أطلق متضامنون مع الحق   −

عدة    ،كونجرسال األمر   ،واليات في  المساعدات  ليلربط  الشعب   "إسرائيلـ"كية  لحقوق  باحترامها 
وإطالق "هاشتاغات"    ،كونجرسهاتفية مع أعضاء ال  وشملت الحملة إجراء مكالمات   الفلسطيني.

ومطالبتهم بتطبيق مشروع    ،كييني على مواقع التواصل االجتماعي للضغط على المشرعين األمر 
 Betty McCollum.186 مو بيتي ماكول كونجرسالذي تقدمت به عضو ال 2590قانون رقم ال
ثالثين عامًا من إقامة العالقات  بعد  "  وذلك  ؛مكتب تمثيل تجاري في تل أبيب   افتتحت أذربيجان −

البلدين بين  اإل  الت وق  ."الدبلوماسية  السياحة  "ن  إ  يةسرائيلوزارة  السفارة  هذه  الفتتاح  أولية  خطوة 
بلغ    مبينةً ،  " إسرائيل اآلذرية في   الطرفين  بين  التجارة  دوالر في    200قرابة  " أن حجم  مليون 

 187جيروزاليم بوست.الوفق صحيفة "، ، باستثناء إمدادات النفط2020 عام 
ناميبيا  − جمهورية  قبول    أبدت  قرار  على  اإل  عضواً   "إسرائيل"اعتراضها  االتحاد  في    فريقي. مراقبًا 

العالقات   وزارة  منح    الدوليةوأوضحت  أن  ناميبيا،  في  ال  "إسرائيل"والتعاون  مع  هذه  تزامن  صفة 
وانتهاكها حقوق اإلنسان في ف الفلسطينيين  أبيب على  تل  إلى أن    ةً لسطين، مشير ازدياد ضغوط 

 188فريقي.القرار مخالف ألهداف ومبادئ االتحاد اإل
 30/7/2021 ،الجمعة

  التياألحداث    لجنة برئاسة الشيخ داود الزير، لحل    محمود عباس   يةفلسطين ال  السلطةشك ل رئيس   −
بت حادثة  ، والتداعيات األمنية الخطيرة التي أعقومعالجتها  شهدتها مدينة الخليل في األيام األخيرة 

 189. 27/7/2021في  باسل الجعبري مقتل المواطن 

لقطاع غزة، في ختام جلسة لتقييم األوضاع األمنية، وشمل  "منح تسهيالت "إعادة  "إسرائيل"قررت  −
 مياًل،   12أميال بحرية إلى    6ذلك توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من  

األحد "البيان:    وأضاف لمشاريع  [1/8/2021]  اعتبارًا من  تجهيزات وسلع  استيراد  متاحًا  ، سيكون 
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تنفذها األسرة الدولية في غزة، في مجاالت الغذاء، المياه، الطب وصيد األسماك، باإلضافة إلى  
من   والزراعية،  الكهربائية  األدوات  المخلفات    إسرائيلإدخال  تصدير  سيتاح  كما  القطاع،  إلى 

القناة اإلسرائيلية الرسمية التابعة لهيئة البث اإلسرائيلي وقالت    .ل"إسرائيالمعدنية من القطاع إلى  
خارج  الالناطقة بالعربية، إنه تقرر أيضًا إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان القطاع إلى  )مكان(  

 190من طريق معبر جسر اللنبي، وفق المعايير المعتمدة.

البث  قالت   − لهيئة  التابعة  الرسمية  إن رئيس  العبريةبالناطقة  اإلسرائيلي )مكان(  القناة اإلسرائيلية   ،
على كل بالون حارق   ت تعهد لرؤساء السلطات المحلية في غالف غزة بالرد  يالوزراء نفتالي بين

أنا مع المساعدات المالية لقطاع غزة قدر اإلمكان، لكن يجب  "  :يطلق من غزة. ونقلت عنه القول
  . "كل شيء، حينها سيدركون أن لديهم ما يخسرونهخلق معادلة وهي أننا في لحظة واحدة نوقف  

 191. "ن الظروف المعيشية في غزة بيد أخرى سنواصل ضرب اإلرهاب بيد وسنحس  ": قائالً  وتابع
م في ية إن سفينة تديرها تعرضت لهجو سرائيلاإل  Zodiac Maritimeشركة زودياك ماريتايم    قالت  −

بأن الهجوم أسفر عن مقتل    لعامة اإلسرائيليةا  13القناة  وأفادت    .بحر العرب قبالة ساحل ع مان
ونقلت    وحارس كان على متنها يحمل الجنسية الرومانية.  ،قبطان السفينة وهو بريطاني الجنسية

 ، أن إيران هي من يقف وراء الهجوم على السفينة  ،ي وصفته برفيع المستوى إسرائيلعن مصدر  
العالبواسطة طائرة مسيرة  تم    وأنه تلفزيون  إن الهجوم على    ،عن مصادر  نقالً   ،م اإليراني. وقال 

 192على مطار الضبعة السوري".  إسرائيلعلى هجوم  اً السفينة "جاء رد  
إعالم  لوسائل    ية على الوزراء، وفقاً سرائيل أظهرت مسودة ميزانية الدولة التي وزعتها وزارة المالية اإل  −

، مليار دوالر(  172.2  )نحو   مليار شيكل  560المقبل سترتفع إلى    2022  العام ، أن ميزانية  ية إسرائيل 
شيكل   22.3بزيادة   دوالر(   6.85  )نحو   مليار  ميزانية    مليار  بلغت   2021  العام عن  التي  الحالي 
شيكل   537.7 دوالر(   165.35  )نحو   مليار  كورونا   ،مليار  وباء  على  اإلنفاق  احتساب  دون   ،من 
 193سجل كـ"قوالب خارج الميزانية". ي والذي  

اله − جمعية  مواجهات أعلنت  في  معها  تعامل  التي  لإلصابات  النهائية  الحصيلة  األحمر  مع   الل 
 194إصابة. 435شهدتها بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس، حيث بلغت  االحتالل

طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل إلى   18كية أنها وافقت على إمكانية بيع  ي أعلنت وزارة الخارجية األمر  −
اإل ص سرائيلالجيش  في  إلى  ي،  قيمتها  تصل  دوالر.  3.4فقة  أن    مليارات  بيانها  في  وذكرت 

  إسرائيل كية مساعدة  ي، ومن المهم للمصالح القومية األمر إسرائيلالواليات المتحدة ملتزمة بأمن  "
 195. "على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس

سفينة شحن    األمريكية لمنع بوالية نيوجرسي    Port Elizabethقام نشطاء بحملة في ميناء إليزابيث   −
أفاد فيما    تديرها شركة تتخذ من حيفا مقرًا لها، بسبب ارتباطها بنظام الفصل العنصري اإلسرائيلي. 
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العالمية، للتضامن    "Block the Boat  بلوك ذا بوت " موقع موندويز أن الخطوات تأتي ضمن حملة  
 196في جميع أنحاء العالم.   حمولتها   رائيلية من تفريغ مع الشعب الفلسطيني ومنع السفن اإلس 

، ذكر أن القوات  ( أوتشا )   األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تقرير جديد أصدره مكتب  في   −
السلطات اإلسرائيلية    كماغارات على غزة، استهدفت مواقع عسكرية،    ت اإلسرائيلية، شن   قل صت 

من   بها  المسموح  الصيد  ب  12منطقة  إلى  مياًل  الجنوبي.   6حريًا  ساحل غزة  قبالة  بحرية    أميال 
يوليو، قيام سلطات االحتالل بهدم ما  تموز/    26–13وتخلل مدة التقرير الذي يغطي الفترة ما بين  

مبًنى يملكه فلسطينيون، أو أجبرت أصحابها على هدمها في مختلف أنحاء الضفة    59مجموعه  
فلسطينيًا بجروح في مختلف أنحاء    615خالل فترة التقرير  الغربية، كما أصابت القوات اإلسرائيلية  

 197طفاًل. 24الضفة الغربية، من بينهم 

 31/7/2021 ،السبت

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن القيادة الفلسطينية بعثت رسائل واضحة إلى العالم،  −
األ المتحدة  الواليات  تقول  مريكوخصوصًا  األوروبي،  االتحاد  ودول  الحالة  "فيها  ية  استمرار  إن 

األيام المقبلة  "وأضاف العالول لإلذاعة الفلسطينية الرسمية:    ."الراهنة مستحيل وال يمكن القبول به
 198. "يسرائيلعدم القدرة على تحمل جرائم االحتالل اإل  ستكون حاسمة، في ظل  

البث  ذكرت   − لهيئة  التابعة  الرسمية  اإلسرائيلية  ن  أ   ، العبرية ب الناطقة  )مكان(    اإلسرائيلي القناة 
مع  إقامة عائق على الحدود الشمالية    بأعمال المباشرة  هذا األسبوع  قررت    اإلسرائيلية   حكومة ال 

كيلومترٍ لبنان  بعد  على  وعامة  سكنية  مبان  وتحصين  الحدود.   ،  الحكومة  وأضافت    من  أن 
التكلفة اإلجمال   ميزانية أقرت   تبلغ  ية لخطة التحصين  للمباشرة باألعمال، وأنه من المتوقع أن 

850   ( شيكل  دوالر(.   258نحو  مليون  تكنولوجية    مليون  بوسائل  الحدودي  العائق  د  وسيزو 
 199وكاميرات ومجسات، على غرار العائق المحاذي لقطاع غزة. 

النخالة لـ"قدس برس": "هناك أكثر من ألف  رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة إسماعيل  قال   −
شراؤها من قبل تجار غزة، ويرفض االحتالل إدخالها   انئ اإلسرائيلية، تم  سيارة محتجزة داخل المو 

مشيراً  بسرعة.   للقطاع"،  وإدخالها  المعابر  فتح  أمل  على  السيارات  بشراء  قاموا  التجار  أن    إلى 
 200مليون دوالر".   40وأضاف: "يقدر ثمن هذه السيارات المحتجزة في الموانئ اإلسرائيلية بـ  
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