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 اليوميات الفلسطينية
 2021 آب/ أغسطس

 1/8/2021 ،األحد

 ينة جلسة الحكومة، إيران باستهداف السف خالل ،ية نفتالي بينيتسرائيلاتهم رئيس الحكومة اإل
نة لتي نفذت الهجوم على سفي، وأكد أن طهران هي ا30/7/2021 في ية في خليج ُعمان،سرائيلاإل

ده إن بال ي، قائالا إسرائيلشغلها شركة يديرها رجل أعمال " التي تMercer Street ر ستريت"ميرس
 إنه ه،، من جهتي أنتوني بلينكنمريكقال وزير الخارجية األو  يران.إمرر الرسالة إلى تعرف كيف تُ 

 وبعد مراجعة المعلومات المتاحة فإن واشنطن على ثقة بأن إيران هي التي نفذت الهجوم على
 1ا، ونفته إيران.رجحته بريطانيما السفينة، وهو 

  لةدو  13ع موأنها اتفقت  ،تشكيل طاقم إفريقي إّن الجزائر بدأت رسمياا  الواقع الجزائريةقناة قالت ،
 ودعم الدولة ،" في االتحاد اإلفريقي للحفاظ على مبادئ االتحادإسرائيللرفض قرار إدخال "

 2.الفلسطينية العربية

  موعة قل مجتُ  ،يةإسرائيلحافلة بتأمين خروج  سطينيةالفلسيارات تابعة ألجهزة أمن السلطة قامت
 3الهرية في الخليل عن طريق الخطأ.دخلت إلى منطقة وادي  ،من جنود االحتالل

 ة : "صادقنا اآلن على إضافتويتر، في تغريدة على بني جانتسي سرائيلاإل دفاعقال وزير ال
 ،عوالدفا ،والمالية ،اإلسكان ألف عامل فلسطيني إلى مجال البناء باالتفاق بين وزارات 15

ي، سرائيل: "هذه الخطوة ستعزز االقتصاد الفلسطيني واإلقائالا  وأضاف والتعاون اإلقليمي".
 4".وهي مصلحة مشتركة لنا جميعاا 

 نة وشدد عضو اللج. إقليم لبنان -أعمال مؤتمر حركة فتح  طلقت في سفارة فلسطين لدى لبنانان
لحوار عزام األحمد، على نداء ا ،على الساحة الفلسطينية في لبنانالمركزية لحركة فتح، المشرف 

ات، خالل أعمال المؤتمر األخير للمجلس الثوري لمواجهة كافة التحدي ،الذي أطلقه محمود عباس
 السلطة وأكد استعداد فتح وفصائل المنظمة خوض االنتخابات الفلسطينية في كافة أراضي

على أنه لن تكون هناك  لعاصمة األبدية لفلسطين، مشدداا وعلى رأسها القدس ا ،الفلسطينية
 5انتخابات بدون القدس.

 ةمدينضرورة إخالء قرية الخان األحمر شرقي ت شاكيد أييلية سرائيلأكدت وزيرة الداخلية اإل 
نه إاكيد: شوبحسب القناة السابعة العبرية؛ قالت  القدس المحتلة، وااللتزام بقرار المحكمة العليا.

ال  تأجيل إخالء قرية الخان األحمر في األسابيع واألشهر األولى للحكومة الجديدة، لكن يمكن
غزة بعملية عسكرية  : "إذا كانت هناك حاجة عملياتية لشنّ وأضافت يعني ذلك عدم إخالء القرية.
 6فلن نتردد وسنطلق العملية".
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  استشهادالل والمستوطنينحول انتهاكات االحت ، في تقريرها الشهري السادسوفارصدت وكالة ، 
، حالة اعتقال 198 الوكالةووثقت  .2021 يوليو /آخرين، خالل تموز 754، وإصابة ينفلسطيني 7

افة شجرة زيتون ولوزيات، إض 454غزة، واقتالع قطاع و  الغربية مبنى ومنشأة في الضفة 31وهدم 
 7بالهدم وعملية استيالء. إخطاراا  19إلى 

 فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش االحتالل  5ار واالستيطان إن قالت هيئة مقاومة الجد
اهضة لالستيطان شهور من الفعاليات المن 3، خالل آخرين 2,850ي، وأصيب نحو سرائيلاإل

 8، شمالي الضفة الغربية المحتلة.اليهودي في بلدة بيتا

 ي في القدس يلسرائأظهر تقرير أصدرته شبكة "ميدان القدس" تصاعد اعتداءات االحتالل اإل
ثر اقتحم أكو ، واحد وذكر التقرير أنه استشهد مقدسي .2021والمسجد األقصى خالل تموز/ يوليو 

 حالة 13حالة هدم، بينها  21ذ االحتالل فمتطرف ومتطرفة المسجد األقصى، فيما نآالف  4من 
تقال أوامر اع 6، وأصدرت محاكمه مقدسياا  170إلى أن االحتالل اعتقل  هدم ذاتي إجباري، مشيراا 

 9أمر حبس منزلي. 15أمر إبعاد، و 20إداري، و
 2/8/2021 ،اإلثنين

 ة داخليأنهت لجنة االنتخابات المركزية في حركة حماس اإلشراف على مراحل العملية االنتخابية ال
رئاسة ب ه؛وتشكيلالمكتب السياسي للحركة للحركة كافة، في جميع األقاليم، والتي انتهت بانتخاب 

 10.نائباا للرئيس صالح العاروري و اعيل هنية، إسم
 القدس المحتلة لجلسة أخرى، فيفي قرار طرد سكان الشيخ جراح  البتّ  أجلت محكمة االحتالل 

عائالت فلسطينية  4وذلك خالل جلسة نظرت في التماسات  ،دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى 
 طنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ قرارات إخالئها من منازلها في الحي وإحالل مستو  ضدّ 

التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائالت  وكان حلّ  التوصل للتسوية بالشكل المقترح.
 11.الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين"، وهو اقتراح مكرر وترفضه العائالت

  سنوات منذ أن 3، بعد 2022–2021العامة لعامي  الموازنةعلى  يةسرائيلاإلصادقت الحكومة 
ى وقد احتوت الموازنة عل نتنياهو. بنيامينالمصادقة على آخر ميزانية في عهد حكومة  تمّ 

انية وأقرت الحكومة الميز  الصحة والتعليم، بشكل خاص.و  دفاعلوزارات الو  للجيش زيادات كبيرة
 تخصيص مبلغ مليار دوالر(، فيما تمّ  188مليار شيكل )نحو  605.9بمبلغ  2021المتوقعة لسنة 

 13.5 بمقدار وزارة الدفاعميزانية  رفع وتمّ  .2022مليار دوالر( لسنة  174مليار شيكل )نحو  560
مع مليار دوالر(،  19نحو ) شيكل مليار 62 نحو ، ليصل إلىمليار دوالر( 4.17مليار شيكل )

  12اإلبقاء على خيار رفعها أكثر في حال خاض الجيش حرباا.



 2021 أغسطس /آب __________________________________________________________

ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال                 3                                                  

 عماا على "عملها الجاد" د اإلسرائيلية الحكومة ،ديفيد الحياني االستيطانييشع  رئيس مجلس شكر 
لتي أن زادت أموال دعم االستيطان في ميزانيتها ا بعد، للمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة

بنى الك تمويل المستعمرات وكذلمن تزيد ست شاكيد أن الميزانية أييلكتبت وزيرة الداخلية و  .قرتأُ 
  13تحتية للضفة الغربية.ال
  كاهانا  أريئيل "اليوم إسرائيل" صحيفةفي  يسرائيلاإلكاتب القالAriel Kahane  إن وزير

، سيعلنان عن إطالق مشروع Google لجو جوشركة  Yoaz Hendel هاندل يوعازاالتصاالت 
ن عبر سلطنة ُعما في طريقه زرع ألياف تحت الماء، يبدأ من إيطاليا ويصل إلى الهند، ويمرّ 

 14".إسرائيل"والسعودية و

  موشيه ليون في القدس  االحتالل بلديةكشف رئيس Moshe Leon انطالق "عن ما يسمى بـ
 بدأ العمل مؤخراا في تجديد معبر": في صفحته في فيسبوك ،وقال ،"مشروع تجديد معبر قلنديا

ين مروري، والتسهيل على الداخلقلنديا، بهدف تحسين الوصول إلى المكان، وتقليل االزدحام ال
يد سفلي جديد، وتعب بناء طريق نفقستشمل األعمال على أن  ليون شدد و  ."والخارجين من المعبر

 15ية التحتية، وتحسين نظام المرور.الشوارع في المنطقة، وتحديث البن

  حة لمصالرداا على سؤال عن مستقبل ا، األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالةقال
الفلسطينية والدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه حركة الجهاد في التقريب بين حركتي فتح 

"المصالحة غير ممكنة، وأي وساطة في هذا اإلطار ليست سوى تضييع وقت"، : وحماس
 .ضها؟"متسائالا: "كيف ُيمكن الجمع بين برنامجين متناقضين، أحدهما يتبنى المقاومة واآلخر يرف

 16إمكانية التسوية مع االحتالل، يؤكد النخالة أنها "مستحيلة".وحول 
  من  توزيع أموال المنحة القطريةلإن حكومته مستعدة  اشتيةقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد

 اداا لذلكأبدينا استعد" :لحكومةلجلسة  خالل قائالا، اشتيةوأضاف  خالل وزارة التنمية االجتماعية.
ين لذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبوحسب كشف األسماء ا

 17."دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة
  جبريل الرجوب إن السلطة هي من يتحمل المسؤولية عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال

 نه الأ الرجوب نوبيّ  دداا على أنه لم يكن هناك قرار بقتله.موضوع وفاة المرحوم نزار بنات، مش
هبت بين عائلة بنات، وعائالت أفراد الفرقة األمنية التي ذ عشائري ينبغي أن يكون هناك صراع 

 "هؤالء عساكر، ونحن كسلطة من نتحمل المسؤولية، أما االشتباك مع العتقال ابنها، مضيفاا 
 18به". وسيقود إلى توتير وتهديد السلم األهلي، وهذا غير مسموحالعائالت فسيكون أمراا خاطئاا، 

 ان.لبن جنوب ،عند المناطق الحدودية عسكرياا  يحاكي قتاالا  تدريباا  يسرائيلبدأ جيش االحتالل اإل 
ويندرج ضمن البرنامج  ،وجاء في بيان صدر عن جيش االحتالل أن "التدريب خطط له مسبقاا 

 19".2021التدريبي لعام 
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 القدس، في معرض تعليقها على قضّية حّي الشيخ جراح في يةمريكوزارة الخارجية األ قالت 
 20."ال ينبغي طرد عائالت عاشت في بيوتها منذ أجيال"المحتلة، إّنه 

  يةمريك، بمذكرة لوزارة الخزينة األيمريكاأل كونجرسالفي أعضاء سبعة  منتقدمت مجموعة، 
ن وقد طالب الموّقعو بمئات ماليين الدوالرات. ي رائيلساإللت االستيطان إلغالق منظمات موّ 

تحدة مقرها في الواليات الم ،معفاة من الضرائب ،مؤسسات غير ربحيةلالوزارة بمراجعة قانونية 
طالبت و . األمريكية، تجمع التبرعات لبناء مستعمرات في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة

 21ي.مريكخرق القانون األمحاكمة القائمين عليها بتهم بالمذكرة 

 3/8/2021 ،الثالثاء

 موسى فقي فريقي على قرار رئيس مفوضية االتحاد اإل فريقية رسمياا إت سبع دول عربية اعترض
ي صفة "مراقب" في االتحاد، وقبوله أوراق اعتماد السفير سرائيلمنح االحتالل اإل ،محمد

 ،بياولي ،وموريتانيا ،وجيبوتي ،وتونس ،وجزر القمر ،والجزائر ،صرمووجهت سفارات  ي.سرائيلاإل
كدت فيما أ فريقي،إلى مفوضية االتحاد اإل االعتراضرسالة  ،ثيوبية أديس أبابافي العاصمة األ

بابا أوبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس  ،وفلسطين ،واليمن ،وقطر ،والكويت ،سفارات األردن
 22تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.

   نية إبرامه بين السلطة الفلسطي تمّ  كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي النقاب عن تفاصيل اتفاق
لغة ة الباووفقاا لإلذاعة العبرية، سيستفيد من المنحة الشهرير. دوال مئةودولة قطر، حول منحة ال

ر ستمأعدتها السلطة الفلسطينية، كما سي ةألف محتاج، وفق قائم 100، شهرياا  مليون دوالر 30
، أن اإلذاعةوحول آليه تحويل األموال، أوضحت . غزة ي في قطاعلف موظف حكومأ 27 ـالدفع ل

 تتبع قطر سُتحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي
 23.سلطة النقد الفلسطينية

 ل بشك تتمّ "يوم دون تسجيل حرائق  رّ إنه ال يم يسرائيلقال مسؤولون في فرق اإلطفاء واإلنقاذ اإل
ات مستعمر ، إلى جانب عشرات الحرائق التي تنشب بسبب درجات الحرارة، في كافة "متعمد

 فين هناك قفزة مقلقة في عدد الحرائق أ العبري  يديعوت أحرونوتكر موقع وذ الضفة الغربية.
 التي سجلت حتى 2021ة سنات الضفة الغربية، وسط توقعات بزيادة عددها بحلول نهاية مستعمر 

 2020.24في حريق  6,400، مقارنة مع حدثاا  6,071 اآلن
 الة الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط ميرسر ستريت قب جلس التعاون لدول الخليج العربيةدان م

لى إ داا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه االعتداءات، استنا مان، مطالباا سواحل عُ 
 يحفظ بما يحفظ حركة التجارة واإلمدادات النفطية، وكذلك ،لضمان عدم تكرارها ،دوليالقانون ال

 25األمن واالستقرار في المنطقة.
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 4/8/2021 ،األربعاء

  بنشاط غير مسبوق لتشجيع يعمل الصندوق القومي اليهودي أن هآرتس العبرية ذكرت
خالء بهدف السيطرة عليها، وإ ،دسالق بما فيها المستوطنين على شراء عقارات في الضفة الغربية

صحيفة فإن هذه الخطوة قد تؤدي في بعض الحاالت إلخالء الوبحسب  .سكانها الفلسطينيين
وبّينت الصحيفة أن الصندوق، ضمن خطة تشمل  الفلسطينيين المقيمين في بعض تلك المناطق.

ثيق معامالت حالة تو  530ألف عقار بعضها داخل المدن اإلسرائيلية، سيفحص  17تسجيل 
 26في القدس.حالة  2,050لشراء عقارات، في مراحل مختلفة، في الضفة الغربية، و

  ع مإن حكومته على استعداد تام لجميع السيناريوهات  بني جانتسي سرائيلاإل دفاعالقال وزير
ده ، وتوعد بإعادة جنو "هدنة طويلة"قطاع غزة، بما فيها الذهاب لتصعيد جديد أو الوصول إلى 

ة يسرائيلعلى أن القيادة اإل ،العسكرية خالل زيارته فرقة غزة ،جانتس شددو . سرى في غزةاأل
تعمل على إعداد مئات األهداف العملياتية من أجل حماية سكان مناطق الجنوب، القريبة من 

 27حدود غزة، وإبعاد أي تهديد عنهم.
  ماعي لألمم المتحدة المجلس االقتصادي واالجتلعضوية  ،ألول مرة "،إسرائيل"انتخبتUnited Nations 

Economic and Social Council،  أي أكثر صوتاا  154بعد أن حصدت عن طريق االقتراع السري ،
وهذه العضوية التي تستمر لمدة ثالث سنوات  من ثلثي أصوات الدول األعضاء في األمم المتحدة.

يم مقترحات ومشاريع قرارات ومبادرات وتقد ،قوة للتصويت "إسرائيل"، ستمنح 1/1/2022ابتداء من 
 28بعد مجلس األمن والجمعية العامة. ،في ثالث أهم جهاز من أجهزة المنظمة الدولية ،للنقاش

  حمد أوزير التنمية  شارك فيه ،التحرير في مقرها في مدينة البيرة لقاءا تطبيعياا  منظمةنظمت
 إطار "تطوير العالقات مع مشاركين في ،يإسرائيلمع وفد  ،ن و المجدالني ومحمد المدني وآخر 

أتي إن اللقاء ي وقالت مصادر محلية ."يين، حيث تولي المنظمة دائرة خاصة لهذا الهدفإسرائيل
كل األحداث التي مرت من من رغم بال ،ولم تنقطع ،ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بين الطرفين

 29.االستيطان والضمّ  يوملف ،والحرب على غزة ،والمسجد األقصى ،أحداث الشيخ جراح
  شريد وتتسبب في ت ،ا تزال تمنع إعادة إعمار غزةم "إسرائيل"إن  منظمة أهلية فلسطينية 120قالت

عشرات اآلالف من السكان، بعد أكثر من شهرين من انتهاء آخر جولة تصعيد عسكري مع الفصائل 
ة، عائلة في غز  8,222جير ، استمرار تهوأبرزت المنظمات، في بيان مشترك الفلسطينية في القطاع.

 ؛ألف شخص لحقت بمساكنهم أضرار جزئية 250ممن دمرت مساكنهم كلياا، باإلضافة إلى نحو 
 30.استمرار حظر دخول مواد البناء إلى القطاع يعانون من عدم تمكنهم من إصالح مساكنهم في ظلّ 

 لمانج، متنياهو أناإلسرائيلية أكد التقرير الرسمي الصادر عن مراقب الدولة Matanyahu 

Englmanثمّ  ،ثيوبيون ، على أن العرب البدو عموماا؛ وسكان النقب بشكل خاص، يليهم اليهود األ 
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 هيو ، "إسرائيل"اليهود المتدينون المتزمتون )الحريديم(، هم أكثر الشرائح االجتماعية فقراا في 
 31لثقة بمؤسسات الدولة.اويسود في صفوفها انعدام  ،تتعرض لعسف السلطة

 خل داإن ثالثة صواريخ أطلقت من لبنان، سقط اثنان منها  له، ي، في بيانسرائيلقال الجيش اإل
ث باسم وقال المتحد بينما لم يتجاوز الثالث الحدود.، 1948فلسطينية المحتلة منذ سنة األراضي ال

 وزراءوأشار رئيس ال .رداا على ذلك ،قذيفة 100إن الجيش أطلق أكثر من  ،يسرائيلاإل الجيش
 في الكنيست، إلى أنه "تمّ  بني جانتسي نفتالي بينيت، الذي كان ووزير الدفاع سرائيلاإل

 32 إطالعهما" على األحداث وأن القيادة تتابع األمر.

  سور رون روبنيرئيس جامعة حيفا، البروفكشف Ron Robin أنه يقيم عالقات أكاديمية مع ،
أن وكشف روبن  ار تطوير العلوم والبحوث.وذلك في إط ،ظبي منذ عشر سنوات جامعة أبو

ة طالبة من اإلمارات سمية المهايري سجلت للدراسة في قسم التمريض، لتكون بذلك أول طالبال
 33من اإلمارات تدرس في جامعة إسرائيلية رسمية.

 غزة وقطاع الضفة الغربية المحتلةعملها في  آيد( سأ ية للتنمية الدولية )يومريكاأل الوكالة استأنفت ،
ة يمريكمنذ قطع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المساعدات األ ثالثة أعوام،بعد توقف دام 

 ، نقالا صدر عن سلطة المياه الفلسطينية جاء ذلك بحسب ما جاء في بيان للفلسطينيين. ةالمخصص
ئها ، خالل لقاDana Mansuri في فلسطين، دانا منصوري ية مريكاألالوكالة عن مديرة مكتب 

 34مازن غنيم، في رام هللا. ةوموظفين من الوكالة، رئيس سلطة المياه الفلسطيني
  ايتو عن تولي األسترالي الجنسية توماس  ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة أعلن 

Thomas White 23/7/2021بدءاا من  ،غزة قطاع ونروا فياأل، منصب القائم بمدير أعمال ،
 35ها السابق ماتياس شمالي. لمدير بديالا 

  على متن رحلة خاصة وصلت إلى "إسرائيل"من فرنسا إلى  اا جديد اا يهودي اا مهاجر  130وصل ،
رنسا فمن  "إسرائيل"وصلوا  اا مهاجر  1,884وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن  .وريون جبن مطار 

 2021.36منذ بداية 

 5/8/2021 ،الخميس

  على رأس وفد من قيادة الحركة ،إسماعيل هنيةركة حماس رئيس المكتب السياسي لحوصل، 
. ئيسيإبراهيم ر  الجديد للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس اإليراني ،إلى العاصمة اإليرانية طهران

 37ران.، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الجمهورية اإلسالمية في إيلها وقالت الحركة في بيان
  تسجيل  2021أن قطاع غزة شهد خالل تموز/ يوليو  رسمية، إحصائيةأظهرت معطيات

 38حالة وفاة. 283باإلضافة إلى  ،مولوداا جديداا  4,012
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  موقع "إسرائيل ديفنسذكر Israel Defense" صبَر حركة حماس على منع"، في تقرير له، من أن 
 يلإسرائا الشروط التي تضعه"إلى أن الموقع . وأشار "إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد

إن  يرلتقر ا ، وقال"سريع من حلّ  وال بدّ  ،والعراقيل اللوجستية المرافقة، تجعل األوضاع أكثر توتراا 
لى عتجميد هذه األموال ألي سبب كان، يعمق األزمة االقتصادية للمواطنين هناك، ما قد يبعث "

 39."الدفع إلى توتر وتصعيد أمني من جديد
  اء في يتضمن صفقة إلجازة مشاريع بن تام دورته الصيفية، قانوناا ، في خيسرائيلاإلأقر الكنيست

قابل مات اليهودية التي يعيش فيها المتدينون اليهود من التيار األرثوذكسي المتزمت، مستعمر ال
، وقد صودق على القانون بتأييد كتل االئتالف إجازة أبنية غير مرخصة في البلدات العربية.

 40.لموحدةوبينها القائمة العربية ا
 لنديا"قفي مخطط لبناء حي استيطاني جديد على أراضي "مطار  اا ي العمل فعليسرائيلبدأ االحتالل اإل 

 ةلوكالويوضح الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب  المحتلة. القدسشمالي  ،التاريخي
، لندياقوارع في معبر عدة ش صفا، أن بلدية االحتالل بالقدس بدأت العمل في البنية التحتية وشقّ 

والترويج للخطة االستيطانية الهادفة إلى إقامة حي استيطاني ضخم في المنطقة على مساحة 
 سنة من أراضي المطار، كانت أقرته "اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم" (2كم 1.24) دونم 240,1

 استيطانية إلسكان آالف وحدة 9ن الحي االستيطاني يشمل بناء إلى أأبو دياب أشار و  .2020
ة، وفندق إقامة أماكن ترفيهية وتجارية ومنطقة صناعيإلى باإلضافة ، (الحريديم)اليهود المتدينين 

 41، وعدة بنايات عالية، وغيرها من المنشآت.اا طابق 20 ضخم يضمّ 
 كالكاليست صحيفةموقع  ذكر Calcalist لكبار ؛ إن "أحد المتبرعين الخمسة ااالقتصادية العبرية

 رئيس "،األعمال اإلماراتي محمد العبار ، هو رجلعاماا  18ي ضخم انطلق منذ إسرائيلمشروع ب
السر مساعدات إلى آالف األسر ـ"ب واقدمحيث  ؛مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة

 42.(مليون دوالر 117)نحو  "مليون شيكل 550التي تعاني من الجوع والعوز بقيمة  ،يةسرائيلاإل

 ة، الفلسطينيالسلطة أراضي ي في سرائيلرفضهم سياسة االستيطان اإل وماسيون أوروبيون بليأكد د
الضرورية لضمان حماية الفلسطينيين من هجمات  اإلجراءاتاتخاذ  "إسرائيل"وأن على 

 ،ماركوالدن ،بلوماسية، وممثلين من بلجيكايجاء ذلك خالل زيارة رؤساء البعثات الد المستوطنين.
 ،سلوفينياو  ،جوالنروي ،وهولندا ،وليتوانيا ،وإيطاليا ،وألمانيا ،وفرنسا ،وفنلندا ،روبيواالتحاد األو 

  43والمملكة المتحدة، قرية بيتا في نابلس. ،والسويد ،وإسبانيا

 6/8/2021 ،الجمعة

  جالء إ، في مؤتمر صحفي، أن بالده تدعو إلى وقف الخارجية األمريكية نيد برايس بلسانالمتحدث أكد
 44.الدولتين ت حي الشيخ جراح بالقدس من منازلهم، وعدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف وتعيق حلّ عائال
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   ت ، وقد رد"إسرائيل"مفتوحة في محيط مزارع شبعا التي تحتلها  قصف حزب هللا اللبناني أراض
وقال بيان للجيش  األخيرة بقصف مدفعي على أراض مفتوحة بمحيط قرى في جنوب لبنان.

 1948فلسطينية المحتلة منذ سنة األراضي الفي شمال  انطلقتإن صفارات اإلنذار ي سرائيلاإل
صواريخ  10إن أكثر من مراسل الجزيرة لمصدر أمني لبناني وقال  وهضبة الجوالن المحتلة.

 45ي في مزارع شبعا.سرائيلأطلقت باتجاه الموقع اإل
 ضع على الحدود مع العدو أن "الو  له، في بيان ،رئيس تيار المستقبل سعد الحريري  رأى

 أن استخدام جنوب الحريري  وأضاف ".1701، وتهديد غير مسبوق للقرار ي خطير جداا سرائيلاإل
ان تضع لبن ،خطوة في المجهول ،لبنان "منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات

من  ست جزءاا وشدد الحريري على أن بالده لي كله في مرمى حروب اآلخرين على أرضه".
 46وأن الدولة هي المسؤولة عن حماية المواطنين.ي، سرائيلاالشتباك اإليراني اإل

  اومة، رئيسي، أنه ظهرت اليوم بوادر االنتصار العظيم لمحور المق إبراهيم اإليرانيأكد الرئيس
ن ن ما يقرر مستقبل فلسطيأو  ،كلهاأُ وستؤتي  آتتنظرية المقاومة في فلسطين قد  أن مبيناا 

 47والمنطقة هو كفاح المجاهدين ومقاومة الجهاديين.
 يريكمية، حملة تطالب الرئيس األمريكأطلق مؤيدون للحقوق الفلسطينية في الواليات المتحدة األ 

 السلطة أراضيولي بإرسال قوة حماية أممية إلى لمجلس األمن الد السماح كونجرسوأعضاء ال
 للحظةاع عليها حتى التي وقّ  العريضة وأشارت فلسطينيين.الفلسطينية المحتلة لحماية المدنيين ال

والر مليارات د 4 "إسرائيلـ"أن الواليات المتحدة تقدم ل ي، إلىأمريكما يقارب من ثالثة آالف 
 48المدنيين. تستخدم للحفاظ على االحتالل غير الشرعي وضدّ  ،سنوياا 

 7/8/2021 ،السبت

  بالرئيس اإليراني الجديد إبراهيم  هنية إسماعيلالتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رئيس وخالل اللقاء، قّدم وفد قيادة الحركة برئاسة هنية، التهنئة لل طهران. بالعاصمةرئيسي، 

 يان عنونقل الب ، وفق بيان الحركة.والسدادله التوفيق  اا اإليراني بتوليه منصب الرئاسة، متمني
 49اني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".رئيسي تأكيده "استمرار الموقف اإلير 

  ،مال حدهما شرق مخيم جباليا شأقصفت طائرات االحتالل الحربية موقعين يتبعان لكتائب القسام
ت ويأتي ذلك بعد ساعا بعدد من الصواريخ. ،قطاع غزة، والثاني في حي التفاح شرق مدينة غزة

 50.ستعمرات غالف غزة بفعل بالونات حارقةاندالع عدة حرائق في م االحتالل إعالنمن 
 العامة  12لقناة ل، خالل مقابلة ُسّجلت معه لبرنامج أسبوعي بني جانتسي، سرائيلاإل دفاعوزير ال قال

تريد هدوءاا أمنياا من جانب لبنان، لكنه في الوقت نفسه هّدد أنه بإمكان  "إسرائيل"، إن اإلسرائيلية
إلى حزب هللا والجيش  جانتسوتوّجه  ."أكثر مما هو عليه اا ضعضعجعل الوضع في لبنان م إسرائيل"
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ال مصالح "كما زعم أن  ."إسرائيلالحبل مع دولة  ننصح بعدم شدّ "اللبناني والحكومة اللبنانية بالقول: 
 51."لنا في دولة لبنان، باستثناء الهدوء األمني. وسيسود الهدوء هناك إذا ساد الهدوء من هناك

  يةسرائيلبعد قصف متبادل بين القوات اإل ،شكوى عاجلة لمجلس األمن الدولي "إسرائيل"قدمت 
ي ف ،ي لدى الواليات المتحدة واألمم المتحدة جلعاد أردانسرائيلوقال السفير اإل وحزب هللا.

إن و ة عن كل ما يحدث في أراضيها، يمسؤولبالاللبنانية  الحكومة تهمت "إسرائيل"إن  ،الرسالة
 52ان.من شأنها أن تؤدي إلى خراب ودمار هائلين للبن ،التي وصفها باإلرهابية ،هجمات حزب هللا

  بشكل مناسب " من أن حزبه سيردّ  "إسرائيل" هللا نصرلحزب هللا حسن  العامحّذر األمين
في  أن إطالق الصواريخ إلى على لبنان، مشيراا  "إسرائيل"على أي غارة جوية تنفذها  "ومتناسب

مرتبط "و ،يندرج في هذا اإلطارمنطقة مزارع شبعا من ية إسرائيله مواقع في اتجا 6/8/2021
 53."عاماا  15منذ  األولىية التي حصلت على جنوب لبنان للمرة سرائيلبالغارات اإل

 8/8/2021 ،األحد

  عاماا على الممثل السابق لحركة حماس لديها،  15قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس
ين أردنياا وفلسطينياا، تراوحت ما ب 69مة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت محمد الخضري؛ بته

 ،في تصريح صحفي ،وقالتصدمتها من األحكام، عبرت حماس عن و  عاماا. 22البراءة والحبس 
ة، لمحاكمهؤالء اإلخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه األحكام القاسية وغير المبررة، فضالا عن ا"إن 

 ."نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبهافكل ما فعلوه هو 
م التي القيادة السعودية إلى سرعة اإلفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائالته الحركةدعت و 

خضر  رئيس لجنة المعتقلين األردنيين في السعودية وذكر مضى عليها ما يزيد على السنتين.
، عاماا  22، ومنهم: محمد العابد وحكم عليه بالسجن بحّق المعتقلين محكااألالمشايخ بعض 

حمد (، ومعاماا  19وأيمن العريان ) ،(عاماا  19) عبد الرحمن فرحانةو ، (عاماا  20)محمد البنا و
  54.أشهر( 6ومحمد فطافطة ) أعوام(، 3) أعوام(، طارق عباس 5أعوام(، ومحمد قفه ) 6الكرد )

  ّوواجهت صعوبات كبيرة  ،ن بأن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقةح مسؤولون فلسطينيو صر
. وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثالثة أسباب رئيسية: 2021يونيو  /في تأمين رواتب حزيران

انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع 
تتوقع السلطة الفلسطينية عجزاا بقيمة مليار دوالر في نهاية و  القروض من البنوك المحلية.

ذكرت صحيفة الحياة الجديدة أن العائدات الضريبية و ، استناداا إلى معطيات رسمية. 2021
 2021 خالل تموز/ يوليوالتي اقتطعت  "إسرائيل"الفلسطينية تعرضت لمزيد من "القرصنة" من 

وأفاد تقرير سلطة النقد  ات األسرى وعائالت القتلى.مليون دوالر، بذريعة دفع مخصص 35نحو 
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الفلسطينية حول "تطورات مالية الحكومة"، بأن "السلطة لم تتلقَّ خالل الربع األول من العام 
 55الجاري أي منح أو مساعدات خارجية تقريباا".

 لوماسيبيعلمت "القدس العربي" أن حركة التعيين الجديدة والتنقالت والتدوير في السلك الد 
 ملهمعمن أماكن  ،وبينهم سفراء بارزين ،الفلسطيني، بدأت بالفعل، وتشمل نقل العديد من السفراء

 ،سفيراا  34عن  وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور حالياا . الحالية، لعواصم أخرى 
 56.بدرجة سفير يستعد بعضهم للتوجه الستالم منصبه الجديد، بعد اعتمادهم مؤخراا 

 ي فوالبحرين يهدف إلى مواجهة إيران،  "إسرائيل"ية عن توقيع اتفاق بين إسرائيلفت مصادر كش
تقد "، في حين انوتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البحوث إطار ما وصفته بـ"حرب األفكار

 نةسفي االتفاق النووي المبرم مع إيران  "،إسرائيل"خالل زيارته المستوى مسؤول بحريني رفيع 
 الشيخ عبد هللا بن أحمد آل خليفة معنائب وزير الخارجية البحريني ع المذكرة ووقّ  .2015

، الذي يشغل منصب رئيس مركز القدس للشؤون Dore Gold غولد ي ي دور سرائيلالمسؤول اإل
 The Jerusalem Center for Public Affairs.57 العامة

 ماراتتوقيع اتفاقات التطبيع بين االحتالل واإل إنه بعد نحو عام على جيروزاليم بوست قالت صحيفة ،
دائرة ن وبحسب ما نقلته الصحيفة ع مليون دوالر. 570 تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين الـ

ديسمبر(  كانون األول/سبتمبر إلى أيلول/ )منذ  2020؛ فإنه خالل سنة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية
 مليون دوالر من السلع والخدمات 197حو ن، صّدر االحتالل 2021 سنةواألشهر الستة األولى من 

 58مليون دوالر. 372حو نإلى اإلمارات، واستورد منها 
 وتر جانب أهل الجنوب لشجب ت"بشارة بطرس الراعي وقوفه إلى  اللبناني أكد البطريرك الماروني

منع "ى ني إلالجيش اللبنا ، داعياا "رحالة األمن، ال سيما أنهم سئموا الحرب والقتل والتهجير والدما
على  ية الدوريةسرائيلوفيما دان الراعي الخروقات اإل ."إطالق الصواريخ من األراضي اللبنانية

ى تقرير من غير المقبول وبحكم المساواة أمام القانون، إقدام فريق عل"أنه  شدد علىجنوب لبنان، 
 ."دستورطني المنوط بثلثي أعضاء الحكومة وفقاا للوالقرار الو  ،السلم والحرب خارج قرار الشرعية

ن أ، لكن الصحيح أيضاا إسرائيلمع  نه من الصحيح أن لبنان لم يوقع سالماا أ"وأضاف الراعي: 
 59."لبنان لم يقرر الحرب معها

 إطالق"ية نفتالي بينيت إن بالده لن تقبل وال بأي حال من األحوال سرائيلقال رئيس الحكومة اإل 
مة ية ومنطقة الجليل"، وحّمل الحكو سرائيلمن لبنان باتجاه البلدات اإل صاروخيةقات نار ورش

ا ما إذ : "ال يهمناجلسة الحكومة خالل ،بينيت قالو  اللبنانية كامل المسؤولية عن إطالق القذائف.
 60".ة تطلق النار أو مليشيات مستقلةكانت منظمة فلسطيني

 دهم لثي األسرى اإلداريين في سجون االحتالل، البالغ عدقال مركز فلسطين لدراسات األسرى إن ث
 61شهر.أسيراا، ُجدد لهم االعتقال اإلداري لفترات اعتقالية أخرى، تتراوح بين شهرين وستة أ 520
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 2021 قال تقرير لصحيفة هآرتس إن عدد الجرائم التي وقعت في المجتمع العربي منذ بداية سنة 
التي وقعت  ،2020جريمة عن سنة  13جريمة، بزيادة  64لغ ، ب2021تموز/ يوليو وحتى نهاية 

في  21إلى  26جريمة. وللمقارنة، فإن عدد الجرائم في الوسط اليهودي انخفضت من  51فيها 
من الجرائم التي تقع في المجتمع % 70رموز  تقرير أنه في مقابل فكّ الكشف و هذه السنة. 

 من الجرائم التي وقعت في المجتمع العربي. %22رموز سوى  اليهودي، فإنها لم تنجح في فكّ 
، "إسرائيل"من جرائم القتل في % 66وتدل هذه األرقام على أن المجتمع العربي تعرض ألكثر من 

 62من هذه الجرائم.% 75لما يعادل  2021سنة  خالل، بينما تعرض 2020نة خالل س

  سكنية  وحدة استيطانيةآالف  9كشفت منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية النقاب عن خطة لبناء
ا بالقرب من مطار عطروت، بين أحياء كفر عقب وقلنديا والرام جنوب رام هللا، ووصفتها بأنه

 الدولتين، ألنها ستقطع التواصل الفلسطيني خطيرة للغاية ويمكن أن تكون ضربة قاسية لحلّ 
 في "ظيملوائية للبناء والتناللجنة ال"القدس. ومن المفترض أن تقوم شرقي الحضري بين رام هللا و 

سيتم  ؛ وبمجرد المصادقة عليها ونشرها،6/12/2021القدس بالموافقة النهائية على هذه الخطة في 
 63إصدار تصاريح البناء في الموقع المحدد.

 9/8/2021 ،اإلثنين

 بتنفيذ مشروع تهويدي يشمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل  يسرائيلشرعت سلطات االحتالل اإل
قرب يويهدف االحتالل إلى االستيالء على ما  تحام المستوطنين للمسجد اإلبراهيمي في الخليل.اق

 (دوالرألف  916)نحو  مليون شيكل 2تخصيص  من ساحات المسجد ومرافقه، وقد تمّ  2م 300
 64حو ستة أشهر.نحتى اآلن لتمويل المشروع التهويدي، ومن المتوقع أن يستمر 

  من مخاطر مخطط يعتزم الصندوق القومي اليهودي  اإلسرائيلية نمنظمة السالم اآلحذرت
ما ات في الضفة الغربية، وطرد مئات، وربمستعمر توسيع كبير لل إلىتنفيذه، من شأنه أن يؤدي 

أن  وذكرت المؤسسة في تقرير أصدرته، .القدس شرقيآالف الفلسطينيين من منازلهم في 
ي، لتسجيل األراضي أمريكمليون دوالر  31و الصندوق القومي اليهودي يخطط لتخصيص نح

فلسطينية األراضي ال، في مناطق مختلفة من 1948 سنةالتي لم تسجل بأسماء أصحابها قبل 
وبحسب السالم اآلن، فإن  شرقي القدس. ، بما فيهاوالضفة الغربية، 1948المحتلة منذ سنة 

أنها توثق  اا مستندات، زاعمألف ملف من ال 17الصندوق القومي اليهودي يحتفظ بأكثر من 
 65الصفقات والممتلكات التي يمكن تنفيذها.

 عن تفاصيل وثيقة سرية، التفاق ثالثي بين  21 صحيفة عربيموقع كشفت مصادر خاصة ل
أن اإلدارة  أن " ت فيهنبيّ ، يسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، واالحتالل اإلمريكالواليات المتحدة األ

مشددة على وسائل اإلعالم الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة  ية تفرض رقابةمريكاأل



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 12 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

االتفاق على  ية الفلسطينية". ونوهت المصادر، إلى أنه "تمّ سرائيلية اإلمريكالتحريض الثالثية؛ األ
من أجل أن ية، بإعداد صيغة حول قانون األسرى الفلسطينيين، أمريك - يةإسرائيلأن تقوم لجنة 

 66لطة بتنفيذه".تقوم الس

  ي لثور حرس الزياد نخالة، خالل لقائه القائد العام ل اإلسالميأّكد األمين العام لحركة الجهاد 
وى ميزان الق"أن  ،، في العاصمة اإليرانية طهرانHossein Salami ي اللواء حسين سالمييراناإل

عل ألراضي المحتلة، جيتغير لصالح المقاومة الفلسطينية، وأن نتاج بناء القوة المحلية في ا
لى عدانية ُمقاتلي المقاومة وقواتنا المي"وقال نخالة إن  ."الصهاينة يعيشون حالة قلق وتوتر دائم

 67."الصهاينة دفاعاا عن القدس ومواصلة القتال ضدّ  ،أتم االستعداد للدخول في المعركة
  ي نداف شرغايسرائيلاإلكاتب القال Nadav Shragai، مركز القدس للشؤون ع في مقاله على موق

إن "الواقع اإلحصائي لمدينة القدس  ،9/8/2021في  21 عربي، ترجمته 28/7/2021في  ،العامة
 إلى النظر ولفت الكاتب فقط من اليهود". %10من سكان البلدة القديمة مسلمون، و %77يظهر أن 

 تدونما 210ما يعادل من أراضي البلدة القديمة في القدس مملوكة لألوقاف اإلسالمية، ب %24أن 
 %29أن و  ،(2ألف م 144 )دونماا  144، بما في ذلك المسجد األقصى بمساحة (2آالف م 210)

 نماا دو  255مملوكة للكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية، بما يعادل  البلدة القديمة أراضي من
 دونماا  235من أراضيها مملوكة ملكية خاصة للعرب، بما يعادل  %27، و(2ألف م 255)
 68.(2ألف م 170 )دونماا  170، بما يعادل "إسرائيلـ"فقط مملوكة ل %20، و(2ألف م 235)
 قال العميد احتياط أمير أفيفي Amir Avivi األمنيون "، مدير عام ومؤسس حركة 

Habithonistim( " ّمجموعة من الجنراالت السابقين المنتمين إلى تيار اليمين التي تضم)ل ، خال
ما يدار أمامنا معركة قومية إسالمية منسقة بين جميع "أمني في القدس، إن  ندوة لمؤتمر

مع والجهاد اإلسالمي(، وهناك أيضاا مكونات داخل المجت ،حماسو إيران، و األطراف )حزب هللا، 
ن ع، ال سمح هللا، إنما أتحدث إسرائيلليس جميع العرب في "، مستدركاا: "إسرائيلالعربي في 

وطالب أفيفي بتغيير المعادلة كلياا تجاه حماس، ألن  ."وقومية متطرفةمجموعات إسالمية 
 69."حماس بدأت بتعبئة بطارياتها وإنتاج الصواريخ الستعادة عافيتها مرة أخرى "
  متطوعين لتشجيع الصعود إلى جبل الهيكل –حسب معطيات منظمة "ييرائيه Yeraeh-

Volunteers encouraging ascent to the Temple Mount" يوم"السرائيل إ"، التي نشرتها صحيفة ،
، ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا (8/8/2021-10/7)الموافق  فإنه خالل آب العبري األخير

 سنةبالشهر نفسه من ال قياساا  ،%76، أي بزيادة بنسبة مستوطناا  4,239 جد األقصى إلىالمس
 70.مستوطناا  2,759حينها جد األقصى المس فيروس كورونا، واقتحم افيه تانتشر  تيال ةالماضي

 طارق  إن وزير البترول المصري  البترول والطاقة المصرية واإلسرائيلية يلوزارت قال بيان مشترك
 Karine Elharrarكارين إلهارار  يةسرائيلناقش في اتصال هاتفي مع وزيرة الطاقة اإل المال
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إلعادة  ،صانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعيي إلى مسرائيللنقل الغاز اإل "الخطط المستقبلية"
  71.وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضاا التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط تصديره.

  قناة الحرة في مقابلة خاصة لها مع ،وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي عيساوي فريجكشف"،" 
 السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما"مباشر وتفاهمات مع األشقاء في عن وجود اتصال 

ة يع المقبل"خالل األسابإلى أنه  فريج أشاروعن العالقة مع األردن،  .يتعلق بالتهديدات اإليرانية"
 72في تركيبة ونوعية العالقات مع األشقاء في األردن". سيتخذ قرار له أبعاد مهمة جداا 

 لدراسات "الجندر بحثياا  مركزاا  120 رأى Gender"،  دولة "إسرائيل"ية، أن أمريكفي جامعات 
 الناشطات النسويات إلى "االنضمام الهودعا بيان  الفلسطينيين. تمارس الفصل العنصري ضدّ 

شيخ التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في ال ةدينمُ  ،"حرية فلسطينإلى النضال من أجل 
يين سرائيلزة، وعنف المستوطنين اإلجراح، واقتحام المسجد األقصى، والقصف العشوائي لغ

 73ي.سرائيلالمدعومين من الشرطة والجيش اإل

 10/8/2021 ،الثالثاء

  خالل مقابلة خاصة مع قناة العالم  ،هنية إسماعيللحركة حماس  السياسيرئيس المكتب قال
وم ية اليخاصة بأن التركيبة السياس ،يةسرائيلال نجد فروقات كثيرة بين الحكومات اإل": اإلخبارية

 تغيراتل كثيراا على المأننا ال نعوّ "مؤكداا على  "،في داخل الكيان الصهيوني تميل نحو التطرف
كة مفتوحة والتهديدات ال وشدد هنية على أن المعر  ."السياسية في داخل الكيان الصهيوني

جاوزه المقاومة في فلسطين وفي لبنان ليس من السهل ت حققتهن مستوى الردع الذي وأتتوقف، 
اج كبيرة سيحت أثماناألثمان التي دفعها في معركة سيف القدس وأن "من قبل الكيان الصهيوني، 

ت وسياسياا التي جر  وقت حتى يهضم هذه األثمان وهذه النتائج العميقة عسكرياا وأمنياا  إلى
ت ربامن الض ن المقاومة بما تملكه هي قادرة على أن تسدد مزيداا أ شار هنية إلىوأ ".خاللها

 74ي.سرائيلاإل االحتاللمن الهزائم بجيش  وتلحق مزيداا 
 [رمليون دوال 31]نحو ل كمليون شي 100 إسرائيلخصم "إن  اشتيةمحمد  الفلسطيني قال رئيس الوزراء 

ء ننا ندفع ألسر الشهداأدات الضرائب الشهر الماضي؛ بحجة من األموال المستحقة لنا من عائ
 استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات"أن  على اشتية وأكد وني".غير شرعي وغير قان ،واألسرى 

الشهرية هو تعد  صارخ على حقنا، ويضعنا في موقف مالي صعب، ويضعف قدرتنا على 
 75."المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنامواجهة احتياجاتنا 

  ماس الناطق باسم ححذرت حركة حماس من انفجار األوضاع الميدانية في قطاع غزة، وقال
تراجع االحتالل عن التسهيالت وإعاقة عملية إعادة "حازم قاسم، في تصريحات لقناة الغد، إن 

 ."إعمار قطاع غزة بمثابة عوامل توتر حقيقية وصواعق تفجير ممكن أن تنفجر في أي وقت
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هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الضغط على االحتالل لتخفيف ": قائالا  وأضاف قاسم
استمرار االحتالل بتشديد الحصار على القطاع،  لواقع ممكن أن ينفجر في ظلّ الحصار، ألن ا

 76."واالحتالل مسؤول عن االنفجار
  حة وضع الئ ، في إحداها تمّ "إسرائيل"في  كبارثالث قضايا فساد لمسؤولين كشف تّم اإلعالن عن

يتان ، والقضDavid Bitan الحاكم السابق، ديفيد بيتان االئتالفورئيس كتل  ،اتهام للوزير السابق
الموساد، حيث سيفحص المستشار القضائي للحكومة ملف فساد جهاز في  ألعضاء األخريان

 77فصل ضابط كبير بعد اكتشاف سرقته. تمّ و ، يوسي كوهين، للموساد يشتبه فيه الرئيس السابق

 سرائيلي الجيش اإلفي ركان هيئة األرئيس إن  عسكرية لوسائل اإلعالم العبرية قالت مصادر
العسكريين تقليص حاالت إطالق النار على فلسطينيين في  القادةمن طلب  أفيف كوخافي

ن متل أكثر ، قُ 2021مايو  /أيارالضفة الغربية، والحذر من الرصاص القاتل؛ إذ إنه منذ شهر 
فلسطينياا في الضفة. وأكدت هذه المصادر على أن رسالة كوخافي جاءت بعد أن أسمع  40

ش ائد المنطقة الوسطى للجيموجهة لق في القيادتين السياسية والعسكرية، انتقاداتمسؤولون 
 78، بسبب سلوك قواته.Tamir Yadai ي، تمير يدعيسرائيلاإل

  ّاتفاق تعاون في مجال السايبر الدفاعي "إسرائيل"عت المغرب ووق Cyber Warfareبه ، ستعمل بموج
ويقضي  ية.سرائيلاإل لوبسجة وفق ما ذكرت صحيف على إقامة منظومة سايبر مغربية، "إسرائيل"

غير اعية و التعاون في المعلومات الدفو االتفاق بالتعاون في المجاالت التشغيلية، األبحاث والتطوير، 
 79ية.سرائيلالتوصل إلى هذا االتفاق بمساعدة وزارة الدفاع اإل ذلك. وذكرت الصحيفة أنه تمّ 

  الل عبد هللا بن أحمد آل خليفة زيارة إلى مقر جيش االحتأجرى نائب وزير الخارجية البحريني
واء تال ل اللاإلسرائيلي في تل أبيب، والتقى رئيس هيئة االستراتيجية والدائرة الثالثة بجيش االحتال

ا ن ناقشين الجانبأدرعي أاي خفيأ اإلسرائيليفاد المتحدث باسم الجيش وأ .Tal Kalman كلمان
 ُأقيمت ن ندوة استراتيجيةأب وأضاف ،والبحرين" إسرائيلبين  األمنيةات "الرغبة في تعزيز العالق

 80.المشتركة للبلدين في المحيط اإلقليميةالستعراض التحديات 

 11/8/2021 ،األربعاء

  (صوت 100)من أصل  صوتاا  99أغلبية ساحقة وصلت إلى باألمريكي، أقّر مجلس الشيوخ، 
 ي لتمويل حركة حماس، ويضع تدابيرمريكدافع الضرائب األيمنع استعمال أموال قانون مشروع 

لى ية لجهود إعادة اإلعمار في غزة، إمريكالتي تعهدت بها اإلدارة األ ،وصول المساعدات ضدّ 
 81حركة.الأيدي 

  القدس  ، شرق بلدة سلوانفي منزالا في حي البستان  56ية أوامر هدم إسرائيلجمدت محكمة
 82.يتهددها الهدم ،منزالا أخرى  16، لكنها أبقت على أوامر هدم 2202سنة حتى مطلع  ،المحتلة
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  ة وكالإن بينيت التقى مدير  له، في بيان ،ي نفتالي بينيتسرائيلالوزراء اإل رئيسقال مكتب
 وليام Central Intelligence Agency (C.I.A.) (أياالستخبارات المركزية األمريكية )سي آي 

ري وبحث معه تعزيز التعاون االستخبا ،تل أبيبفي وزارة الدفاع  في مقر William Burnsبيرنز 
اع في وأضاف البيان أن المناقشات تطرقت إلى األوض والواليات المتحدة. "إسرائيل"واألمني بين 

 83الشرق األوسط مع التركيز على إيران.

  ية أطلق عليها "نسر الصحراءأمريكية إسرائيلجوية  تدريباتاختتمت Desert Eagle وقالت ،"
ة وقالت القوات الجوي كانت األولى من نوعها. التدريباتهذه ية إن مريكالقيادة الوسطى األ

ت ية قامأمريكية و إسرائيل 15-فأية، على تويتر، إن التدريبات شاركت فيها طائرات سرائيلاإل
 84.يةسرائيلبمحاكاة سيناريوهات عملياتية متعددة في األجواء اإل

 ا سفن اشترته 4، هي الثالثة من إجمالي 6سفينة حربية من طراز ساعر  يائيلسر تسلم الجيش اإل
في  ي أنه "سيتمّ سرائيلوذكر بيان صدر عن الجيش اإل سنوات. 5من ألمانيا قبل  "إسرائيل"

اء وض بنحالمرحلة الالحقة تجهيز السفينة باألنظمة العسكرية القتالية واإللكترونية المتطورة في 
 85إلى أن هذه اإلجراءات ستنتهي "خالل األشهر المقبلة". يفا"، مشيراا السفن بميناء ح

 شكل قراره بإية كثيرة قبل إسرائيلالذي أثار انتقادات  "قانون الملكية"على  صادق البرلمان البولندي
ة لعالمياوينص القانون على تنظيم العالقات القانونية بشأن الممتلكات التي خلفتها الحرب  نهائي.

سمى ح تعويضات للناجين من ما ينة، حيث يهدف إلى منع استعادة األمالك اليهودية، أو مالثاني
 86قناة ريشت كان العبرية.ما ذكرت ، بحسب The Holocaust الهولوكوستالمحرقة اليهودية أو 

  ن ارتكاب أجهزة أمفي الضفة الغربية المحتلة  للجنة أهالي المعتقلين السياسيينرصد تقرير
 نالمواطني بحقّ  انتهاكاا  222 ،القدسبما فيها شرقي  ،في الضفة الغربية فلسطينيةال السلطة

 2021.87خالل تموز/ يوليو  ،على خلفية سياسية ،الفلسطينيين

  إلىعشية اليوم العالمي للشباب،  ،الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء بيان صادر عن أشار 
 ، يشكلون أكثروقطاع غزة الغربية الضفةفي  (عاماا  29-18مليون شاب وشابة ) 1.16أن هناك 

 السلطةأراضي سكان % من إجمالي 22؛ السلطة الفلسطينية أراضي داخلمن خمس المجتمع 
قطاع(، وبلغت نسبة الجنس ال% في 21.8% في الضفة و22.3) 2021سنة منتصف  الفلسطينية

اب نسبة األمية بين الشبأن وأشار البيان إلى  شابة. 100شباب ذكور لكل  105بين الشباب نحو 
% في 0.7% في الضفة و0.9% )0.8نحو  إلى 2020 سنةل السلطة الفلسطينيةأراضي انخفضت في 

 2007.88 سنة% في 1.1قطاع( في حين كانت ال
 12/8/2021 ،الخميس

  هاجم رئيس لجنة الدفاع بلجنة العالقات الداخلية والخارجية بالمجلس الوطني االتحادي اإلماراتي
، عبر "يومالرائيل إس"ي النعيمي حركة حماس، وحزب هللا، وإيران، خالل مقابلة مع صحيفة عل
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غزة، أشار النعيمي إلى أنه نشر في قطاع على سؤال حول ما جرى  اا ورداإللكتروني. موقعها 
خالل المواجهة األخيرة، دعا خاللها لمحاربة  ،األمريكية Newsweek نيوزويك مقالة في مجلة

غزة  قطاع كانت تنشر روايات خاطئة وكانت توصف اوأنه خصوصاا  يين،سرائيلاإل ضدّ  الدعاية
والسكان يعانون بسببها وليس  القطاع،إلى أن حماس هي من تسيطر على  اا بأنها محتلة، مشير 

 89يين، لخدمة أهداف إيرانية، وفق قوله.سرائيلبسبب اإل
  في حديث كزية لحركة فتح عزام األحمدالمر قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير و ،

 ،االنقسام شيء غريب عن الجسم الفلسطيني ومنطق التحرر الوطني"صوت الوطن، أن  إلذاعة
سلطة أن ال األحمد أكدو  ."ل من قام بهبَ وال أؤمن بمقولة طرفي االنقسام بل هو طرف واحد من ق  

الحكومة الفلسطينية برئاسة  وذلك من خالل ،قطاع غزة إعمارموقفها ثابت بخصوص إعادة 
 ،اماالنقس إنهاءمن خالل  وكل شيء يحلّ  ،على أنه ال إعمار بدون تحقيق الوحدة ، مشدداا اشتية

 90االتفاق عليه مع حركة حماس. والمطلوب فقط تنفيذ ما تمّ 
 ،"كية وكالة االستخبارات المركزية األمريأن مدير  كشف مصدر فلسطيني في السلطة، لـ"األخبار

جهاز رئيس ناقش مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، و  بيرنز وليام ي(أي آي )س
ة بخالف الدعم المقّررة زيادته لمصلح ،ي للسلطةمريكمخابراتها ماجد فرج، تجديد الدعم األ

ما بداء، ، بعد إجراء األخيرة تعديالت على رواتب األسرى والشهألجهزة األمنية في الضفة الغربيةا
إلى تقليصها، على اعتبار أن واشنطن وتل أبيب تعتقدان أن صرف هذه األموال يشّجع يؤّدي 

 91الفلسطينيين على االستمرار في مقاومة االحتالل وتنفيذ عمليات فدائية ضّده.
  حدة و  ألف بإبالغ السلطة الفلسطينية بقرار الموافقة على بناء حكومة االحتاللقام منسق أعمال

الل خ ، ووعدهم بأّن المصادقة ستتمّ "غير المسبوقة"واصفاا إياها بـ ،ج ةالمنطقاستيطانية في 
 92.األسبوع القادم "اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم"لـجلسة 

  باط ي في الر سرائيل، رسمياا، مكتب االتصال اإلبيديائير ال يةسرائيلاإلخارجية الافتتح وزير
لعالقات ي المستوى إلى المغرب منذ إعادة اي عالإسرائيلبمناسبة أول زيارة رسمية لمسؤول 

ناصر  في تغريدة على تويتر، أنه سّلم نظيره المغربي ،بيدأعلن الو  .بلوماسية بين البلدينيالد
ا ي إسحق هرتسوغ، موجهة إلى العاهل المغربي، يدعو فيهسرائيلبوريطة، رسالة من الرئيس اإل
ربية يد أنه جرى االتفاق بين الخارجيتين المغوذكر الب ."إسرائيل"الملك محمد السادس لزيارة 

يد عّبر البو . بلوماسي بين البلدين في غضون شهرينيواإلسرائيلية على رفع مستوى التمثيل الد
بول ق ضدّ  ها الجزائرتشنّ  مشيراا إلى الحملة التيعالنية عن قلقه من التقارب بين الجزائر وإيران، 

 93.مراقب في االتحاد اإلفريقي بصفة "إسرائيل"
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  س خمسة مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا، شمال القد في القدس االحتاللأجبرت بلدية
سنة ووفق بيان صادر عن وزارة شؤون القدس، فإن سلطات االحتالل هدمت منذ بداية  المحتلة.

 94القدس المحتلة.شرقي في مبنى  81أكثر من  2021
  يين أردن جديدة بحقّ  بإصدار القضاء في المملكة أحكاماا أفادت صفحة "معتقلي الرأي" السعودية

إنها تلقت "معلومات تفيد بتعذيب عدد من  ،في سلسلة تغريدات ،وقالت الصفحة .ينوفلسطيني
المعتقلين الفلسطينيين واألردنيين، إلجبارهم على إعطاء معلومات خاصة عن المقاومة في 

اج إلفر هم حكم السطينيين واألردنيين الذين صدر بحقّ إلى أن المعتقلين الف النظر ، ولفتت"فلسطين
 95وإخالء السبيل ما زالوا محتجزين، وهناك قلق كبير حول مصيرهم.

  الفلسطيني، مداخل شركة رايثيون  يون مع الحقّ أمريكأغلق متضامنون Raytheon  المصنعة
على  اا ية جاءت احتجاجفي بيان لهم، إن هذه الفعالوا، وقال للصواريخ الموجهة والقبة الحديدية.

العقد الماضي، استخدمت في قتل الفلسطينيين  خاللبيع الشركة أسلحة بمليارات الدوالرات 
 في قالت الشركةمن جهتها  ي.سرائيلوسرقة أراضيهم، وفي الدفاع عن نظام الفصل العنصري اإل

 96في االحتجاج المشروع والسلمي". الحقّ "حترم بيان لها أنها ت
  يدا ية اتفاق الشراكة الذي أبرم بين مستشفى مدينة تامبا في والية فلور أمريكمة منظ 17دانت

ت في هذا الصدد، فعاليات متعددة منها تظاهرات وحمال ،المنظمات وأطلقت ية.إسرائيلوشركات 
وطلبة وأعضاء في  ،لكترونية، إضافة لعريضة دان فيها العاملون بمجال الرعاية الصحيةإ

 97.الفلسطيني شعبالأبناء  ي المتكرر ضدّ سرائيلالعدوان اإل ي،مريكالمجتمع األ

 13/8/2021 ،الجمعة

 رب األخيرة على قطاع غزة في ي حول إحدى معارك الحسرائيلكشف تحقيق داخلي في الجيش اإل
طائرة  160، أن مناورة الخداع التي نفذها سالح الطيران واستخدم فيها ما ال يقل عن ملخص

، فإن فرياات، فشلت في تحقيق أهدافها. ووفقاا لتقرير نشرته صحيفة معمقاتلة في غضون ساع
ولم يقتل في  ،لكنها فشلت في اإليقاع بالمقاومة ،الخطة نجحت في تدمير عدد من األنفاق

 98العملية سوى عدد قليل من رجالها.
 ف غميري ريلسابقة ا اإلسرائيلية وزيرة المواصالت هددتMiri Regev ييز بحملة لوقف التم

 اليهود الشرقيين. ضدّ  ،وسائر أحزاب اليمين ،في صفوف حزبها الليكود الممارسالعنصري 
رقية صحيفة يديعوت أحرونوت، إنها تنوي قيادة النخبة اليهودية الش معوقالت ريغف، في مقابلة 

بعد عهد نتنياهو سيكون على أعضاء حزب الليكود أن " ، وأضافت:يةسرائيلفي السياسة اإل
ماء وا قياداتهم العليا والوسطى من خارج العرق األبيض. فحتى اآلن انتخبوا باألساس زعينتخب

 99."أشكناز وقليالا من اليهود الشرقيين. فنحن لسنا من العرق األبيض حسب وجهة نظرهم
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 درك إن "العدو ي ،اة األقصى الفضائيةفي لقاء عبر قن ،قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان
ن تعطي "حماس لوأن االتفاق عليه"،  على عدم التزامه بما تمّ  المقاومة متعددة في الردّ أن أدوات 

 100زة".غاالحتالل وقتاا إضافياا في تنفيذه للمطالب الفلسطينية، ال سيما المتعلقة بمشكالت قطاع 

  يعقوب أور ، سابقان في الجيش اإلسرائيليالجنراالن الوّجهYaakov Orr  يتسحاق بريق و
Yitzhak Bariq  اتهماأيضاا و  بوجود فساد كبير فيها، المؤسسة العسكريةإلى اتهامات خطيرة 

نية مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان. وقال أور، الذي شغل في الماضي منصب مدير الدائرة األم
في مكتب مراقب الدولة، وبريق، الذي شغل منصب مدير شكاوى الجنود في الجيش وكالهما 

لة غ هائرئاسة األركان، إن في "حوزتهما وثائق مقلقة جداا، تبين وجود فساد بمبال كانا عضوين في
 101تقدر بالمليارات، داخل الجيش".

  ّية مريكية في الواليات المتحدة حملة تستهدف المؤسسات والمنظمات األإسرائيلت منظمات شن
رسالة إلى  يةرائيلساإل "Stand With Us قف معنا"ووجهت منظمة  الفلسطيني. المؤيدة للحقّ 

م حسابات وعدم استخدا ،ية تطالبها بتقييد حرية التعبيرأمريكجامعة وكلية تعليمية آالف  3إدارات 
 102."إسرائيل"التواصل االجتماعي التي تحمل أسماء الجامعات في النشاطات التي تنتقد 

  إلقامة صالة  في خطوة غير مسبوقة، أغلق الفلسطينيون جميع مساجد الخليل، وتجمع المصلون
 يةيلسرائالجمعة في الحرم اإلبراهيمي، احتجاجاا على أعمال الحفريات وغيرها من اإلجراءات اإل

ت د اعتدها المسلمون تعدياا على حقوقهم فيه. وقعدَّ  ؛ بينماالتي جاءت لخدمة المستوطنين اليهود
، المعوقون واألطفالقوات االحتالل على المصلين في الحرم اإلبراهيمي، بمن فيهم المسنون و 

 103فأصيب العشرات منهم باالختناق.

 رجال األعمال من حملة بطاقة 350قررت سلطات االحتالل السماح بدخول ألف تاجر و 
Business Man Card (BMC)  والضفة الغربية، للمرة األولى منذ "إسرائيل"من قطاع غزة إلى 

 104.يهلإ صدير من والقطاعشهراا، باإلضافة إلى توسيع عملية االستيراد والت 18

 14/8/2021 ،السبت

  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني إن حكومة االحتالل
بناء ، بالي تمارس الخداع وتضليل الرأي العام العالمي، عبر ادعائها السماح للفلسطينيينسرائيلاإل

ج هي أراض ما تسمى المناطق  نأ، في بيان صحفي ،. وأضاف مجدالنيجفي مناطق 
 ياألراضن االحتالل يقوم بعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية فيها وسرقة أو  ،فلسطينية

 105للقوانين الدولية. وفرض السيطرة عليها، ما يشكل انتهاكاا 

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ي في رام هللا،سرائيلطالب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع اإل 
من الفنانين واألدباء والمخرجين  20 محمد المدني، خالل لقاء عقدته اللجنة مع وفد ضمّ 
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 "السالم العادل"يين دور في العمل من أجل سرائيليين، بأن يكون للمثقفين والفنانين اإلسرائيلاإل
ين، منصف ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطيني الدولتين، مع التوصل إلى حلّ  القائم على حلّ 

 2002.106 سنة، وكما ورد في مبادرة السالم العربية ل194وفق القرار األممي 
  زير الدفاع ية نفتالي بينيت منع و سرائيلبأن رئيس الحكومة اإل العامة اإلسرائيلية 12قناة الأفادت

ت في يطلب من بين جانتسمن لقاء الرئيس محمود عباس. وأشارت القناة إلى أن  بني جانتس
ى أن إلالنظر خيرة منحه إذناا للقاء عباس، إال أن بينيت رفض الطلب. ولفتت القناة األيام األ

د، البي حاول إقناع بينيت بأهمية عقد اللقاء على اعتبار أن السماح لوزير الخارجية يائير جانتس
 107بإجراء مثل هذا اللقاء ستكون له تداعيات سياسية ال تصب في مصلحة تل أبيب.

 إن "إسرائيل تنظر  ،اإلسرائيلية نفتالي بينيت، في بيان صدر عن مكتبه قال رئيس الحكومة
د قمن الحصول على تعويضات على ممتلكات  بخطورة إلقرار القانون البولندي الذي يمنع يهوداا 

دوا وهي تأسف ألن بولندا اختارت مواصلة األذى بأولئك الذين فق ،نهبت منهم إبان الهولوكوست
 لنديةوزارة الخارجية اإلسرائيلية، المسؤول عن السفارة في العاصمة البو  كل عالمهم". واستدعت

 108وارسو، للعودة إلى البالد، وذلك في خطوة احتجاجية على تمرير قانون األمالك البولندي.
  ظبي كانت  األمريكية أن صفقة نفط سرية بين تل أبيب وأبوبرس  سوشيتداألكشفت وكالة

اء للنفط اإلماراتي المتجه إلى األسواق الغربية، مهددة باإللغستحول إيالت إلى نقطة طريق 
 109بسبب مخاوف بيئية.

 15/8/2021األحد، 

  هنية في مكتبه رجل األعمال الفلسطيني  إسماعيلاستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
ل استكمامنيب المصري، حيث عرض األخير على الحركة مبادرة النوايا الحسنة المتعلقة بمقترحات 
. ألخيرةاالحوار الوطني وإنهاء االنقسام. ورحبت الحركة بكل الجهود الهادفة للوحدة، وجهود المصري 

 110رسمياا عليها. وقد تسلمت الحركة نسخة عن المبادرة، ووعدت بدراستها في مؤسساتها للردّ 
 ،من  اا يفكث إقباالا  شهدت السفارة الفلسطينية في العاصمة السورية، خالل األيام القليلة الماضية

ويتطلب  قبل الالجئين الفلسطينيين، الراغبين باستصدار "جواز سفر السلطة الفلسطينية".
ت دوالرا 10الحصول على الجواز بعض األوراق الثبوتية، باإلضافة إلى رسوم مالية تقدر بنحو 

 رئيس الدائرةنفى و فقط، واالنتظار لمدة أسبوعين، وفق بيان الشؤون القنصلية في السفارة. 
شير تاألخبار التي  أنور عبد الهادي من جهته،، فلسطينية في دمشقالسياسية لمنظمة التحرير ال

 111إلى اتفاق دولي حول خروج الفلسطينيين السوريين من دمشق.
  حليفه " ناصر بوريطة بالرغبة في جرّ  الخارجية الجزائرية وزير الخارجية المغربيوزارة اتهمت

. ورأت الوزارة أن "الجزائر ( في مغامرة خطيرة موجهة ضدّ إسرائيلجديد )تقصد الشرق أوسطي ال
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ر فيها عن قلق والتي عبّ  ،ي يائير البيد، خالل زيارته المغربسرائيلتصريحات وزير الخارجية اإل
تمت بتوجيه من قبل "مما قال إنه دور الجزائر في المنطقة وتقاربها الكبير مع إيران،  "إسرائيل"

 112."لخارجية المملكة المغربية ة، بصفته وزيراا بوريط
  ا تزال مصرة على موقفها بعدم منح ممطلع وموثوق، إن الفصائل فلسطيني قال مصدر فصائلي

 االحتالل والوسطاء أي فرصة أخرى تتجاوز الفرصة األخيرة التي منحتها لهم نهاية األسبوع
الحتالل خالل عدوانه األخير على ا الماضي، لرفع الحصار والسماح بإعادة إعمار ما دمره

ل عدم ذكر اسمه لـ"األيام"، إن الفصائل اتخذت قراراا . وأضاف المصدر الذي فّض غزة قطاع
 باإلجماع خالل اجتماعات مكثفة عقدتها خالل الساعات الماضية بعدم اإلذعان أو االستجابة

 ،عقابية المفروضة على القطاألي مقترحات من الوسطاء ال تتضمن رفعاا سريعاا لإلجراءات الع
  113والبدء بعملية اإلعمار فوراا.

  بليتفيحاي مندلأ اإلسرائيليةالمستشار القضائي للحكومة ، بتوجيهات من يةسرائيلاإلبدأت الشرطة ،
العامة  13القناة التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة برئيس الموساد السابق يوسي كوهين. وأشارت 

 علوماتمالتحقيق مع كوهين في عدد من القضايا إحداها متعلقة بمشاركته  أنه سيتمّ  إلى اإلسرائيلية
 114سرية مع مضيفة طيران كان على اتصال شخصي وثيق بها خالل العامين الماضيين.

 16/8/2021اإلثنين، 

  ن لذين اقتحموا مدينة جنيي اسرائيلشبان فلسطينيين برصاص جنود االحتالل اإل أربعةاستشهد
 115اثنين من الشهداء. ن، وقالت مصادر فلسطينية إن االحتالل اختطف جثمانيمهاومخي

  زياا  يرتدي قرب رام هللا، وذلك بعد أن عثر عليه فلسطينياا  حتالل اإلسرائيلي شاباا االاعتقلت قوات 
 مكتب إعالم األسرى إن الشاب المعتقل هو األسير وقالوبحوزته سالح.  إسرائيلياا  عسكرياا 

 116سامة فياض، من مخيم جنين.المحرر أ
  ّي مريكإسماعيل هنية حركة طالبان بزوال االحتالل األ اسي لحركة حماسأ رئيس المكتب السيهن

ن خالل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبا ،عن أفغانستان. وقال هنية
على العاصمة األفغانية ، غداة سيطرة الحركة Abdul Ghani Baradar المال عبد الغني برادر

ا قدمتهعن التراب األفغاني مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي م يمريكإن زوال االحتالل األ ،كابل
 117ي عن أرض فلسطين.سرائيلاالحتالل اإل

  منير الجاغوب إن رئيس الحكومة الفلسطينية محمدفتح  حركة مسؤول المكتب اإلعالمي فيقال 
زير و عدداا من الوزارات، مع إضافة  ستهدف قبل نهاية األسبوع، يسيجري تعديالا وزارياا  اشتية

ز إلى أن االسم الوحيد الثابت هو مسؤول جها النظر الجاغوب للداخلية ووزير لألوقاف. ولفت
 118الذي سيتولى منصب وزير الداخلية. ،األمن الوقائي اللواء زياد هب الريح
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  طناا  23ع أمر مصادرة إداري لـ إنه وقّ  جانتسلي بني اإلسرائي دفاعوزير القال بيان صادر عن مكتب
  119حماس في قطاع غزة.حركة تستخدم كبديل لتحويل األموال والتمويل إلى  ،من الشوكوالتة

  عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد جنوبي  موشيه ليون أعلن رئيس بلدية القدس المحتلة
 ،وحدة استيطانية بمنطقة مفرق بات 296 المدينة المقدسة. وقال ليون إن المشروع يشمل بناء

ار سير القط بناؤه بمحاذاة خطّ  أن الحي سيتمّ  ليون القريب من حي بيت صفافا المقدسي. وأضاف 
 120الخفيف، وسيساعد على التقليل من أزمة السكن في المدينة.

  ل االحتال، إن سلطات لهفي تقرير (، أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةقال
س، القدبما فيها شرقي الضفة الغربية في مبنى في مناطق ج،  57اإلسرائيلي هدمت أو استولت على 

، بحجة االفتقار إلى رخص البناء التي تصدرها 9/8/2021-27/7بين الممتدة ما الفترة خالل 
إلحاق و  ،شخصاا  97وأضاف التقرير أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير  السلطات اإلسرائيلية.

 121آخرين. 240األضرار بنحو 
  حدةأن قطر توصلت إلى اتفاق مع األمم المت العامة اإلسرائيلية 11القناة ذكر تقرير أوردته، 

يقضي بإشراف األخيرة على صرف المنحة القطرية الخاصة بالعائالت المستورة في قطاع غزة 
اق؛ من االتف سطينية ليست جزءاا ية فإن السلطة الفلسرائيلالمحاصر. وبحسب القناة الرسمية اإل

فإن األمم المتحدة وافقت  القناةحماس. وبحسب موال المنحة لن تشمل موظفي حركة كما أن أ
 122.%5.3% إلى 7على خفض نسبتها من 

  إناهل في بيان ،سقة الشؤون اإلنسانية للمناطق الفلسطينية في األمم المتحدة لين هاستينغزنمقالت ، 
ع منذ مطل إلى أنه النظر ولفتت "أطفال فلسطين يستحقون األمن واألمان، وليس الدراسة فقط".

صابة وإ ،في قطاع غزة 68، بينهم اا فلسطينيّ  طفالا  79مقتل ما مجموعه  عن أفادت التقارير 2021
 2021 ويوني /حزيران منذ بداية وأضافت أنه ية.سرائيلآخرين بجروح على يد القوات اإل 1,269

 123.يةسرائيلفي مراكز االحتجاز اإل فلسطينياا  طفالا  225احُتجز 

 شعار وعدم عودته لتل أبيب "حتى إ ،في وارسو "إسرائيل"اإلبقاء على سفيرها لدى  أعلنت بولندا
يح ذي يتبلوماسية بين البلدين بعد إقرار بولندا "قانون الملكية" اليآخر"، في تصاعد لألزمة الد

 ارجيةدة أمالك متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن نائب وزير الخللسلطات استعا
 واقعيين لزيارة مسرائيلالبولندي أن بالده تدرس وقف الرحالت التي تنظمها تل أبيب للشبان اإل

 124أنها "تقطر بالكراهية لبولندا".  علىاا شددمرتبطة بالمحرقة في بولندا، م
 17/8/2021الثالثاء، 

 تجب العودة لعملية سياسية تنهي االحتالل "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه  قال
ي ألراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، برعاية اللجنة الرباعية الدولية ووفق سرائيلاإل
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وزير الخارجية الياباني خالل لقائه، في رام هللا،  ،. وطلب عباس"قرارات الشرعية الدولية
، دوراا يابانياا فاعالا في ذلك، مرحباا بأي جهد لطوكيو ضمن اللجنة الرباعية يميتسو موتيجيتوش

 125."يتناسب والدور الكبير الذي تقوم به اليابان لدعم السالم وتحقيقه في المنطقة والعالم"الدولية، 
  عرضت  نأتشارك السلطة الفلسطينية بالجهود إلخماد الحرائق في جبال القدس، جاء ذلك بعد

ذ وإنقا للطلب، ووصلت أربع طواقم إطفاء "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تقديم المساعدة، واستجابت 
م لتي تقو بالجهود للسيطرة على الحرائق. وهذه هي المرة الثالثة ا ةساعدللمالمنطقة  إلىفلسطينية 

 126خمة.بإطفاء الحرائق الض "إسرائيلـ"بها السلطة الفلسطينية بتقديم المساعدة ل

  اء، غزة إيهاب الغصين: "بدأنا منذ صباح الثالثالفلسطينية في قطاع قال وكيل وزارة العمل
صرف مساعدات مالية عاجلة للعمال المتضررين جراء العدوان األخير على غزة بقيمة 

 127".[دوالر 783نحو ]شيكل  2,700

  زة م الوضع في مقر فرقة غية نفتالي بينيت، خالل مداوالت لتقييسرائيلاإل الحكومةهدد رئيس
 الالعسكرية، بأنه "سنعمل في الوقت والمكان والشروط المالئمة لنا، وليس ألي أحد آخر". وق

ن إي جاهزون لمواجهة أي سيناريو". وأضاف بينيت: سرائيلوالجيش اإل إسرائيلإن "دولة  بينيت
 ستعدون لجنوبية وفرقة غزة، مقيادة المنطقة او ي، سرائيل"هدف الزيارة هنا هو رؤية أن الجيش اإل

دى "مهمتنا هي توفير أمن بعيد الم على أنبينيت شدد بالشكل المالئم". و  وهم مستعدون فعالا 
لسكان الجنوب وسكان غالف غزة. والعنوان في غزة بالنسبة لنا هو حماس، وليس تنظيمات 

 128".حماسصغيرة وال أي أحد آخر، وإنما 
  لية معء في مناورة مفاجئة لفحص جاهزية قواته في القيادة الشماعن البد يسرائيلاإلأعلن الجيش 

 ي، فإن هذه المناورة على الحدود اللبنانية تهدف لفحصإسرائيللبنان. وبحسب ناطق عسكري 
 129.جهوزية القوات ألي سيناريو طارئ 

  ّع وزير الزراعة اإلسرائيلي عوديد فوريروق Oded Forer ،تفاقاا ا ونظيره األردني خالد الحنيفات 
ينون حيث يحجم فيه اليهود المتد ،لمدة عام "إسرائيل"أردنية إلى  زراعيةيقضي بتوريد منتجات 

يوم" السرائيل إلوزارة الزراعة اإلسرائيلية، أوردته صحيفة " وبحسب بيان .على الحرث والزراعة
دي، بحضور ، التقى الوزيران في الجانب األردني من معبر اللنبي )الكرامة( الحدو العبرية

أبيب غسان ، واألردني لدى تل Eitan Surkis ان إيتان سوركيساإلسرائيلي في عمّ  :السفيرين
تجات االتفاق يأتي في إطار تسوية خاصة الستيراد من"ية إن سرائيلوزارة اإلالوقالت . المجالي

د إلى من أجل تنويع مصادر االستيرا ،في سنة تبوير األرض إسرائيلزراعية من األردن إلى 
 130.ل"إسرائياحتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية )اليهودية( في  وسدّ  إسرائيل

  االقتصادية، أن شركة بيرسيبتو  لوبسجأكدت صحيفةPercepto ية قامت بوضع سرائيلاإل
مراقبة حقول النفط، ومزارع الطاقة  من أجل ،طائرات مسيرة تعمل بصورة مستقلة في اإلمارات
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لعثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق باألمن لومنشآت البنية التحتية األخرى،  ،لشمسيةا
الطائرات المسيرة في كل ساعات اليوم، وفي ظروف الحرارة تعمل والسالمة في الوقت الفعلي. و 

 131الشديدة، وتقوم بتفحص مساحات واسعة بشكل ثابت وبدون الحاجة لتدخل بشري.
 سهيل شاهين بان األفغانية في الدوحةة طالقال المتحدث باسم حرك Suhail Shaheen، ة في تغريد

ة". يسرائيل، إنه لم يجر  "مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه بأنه من وسائل اإلعالم اإلتويترعلى 
ائيلي ث اإلسر القناة اإلسرائيلية الرسمية التابعة لهيئة الببشأن إجرائه مقابلة مع  جاء ذلك توضيحاا 

 ، وأنهاأن حركته مهتمة بعالقات جيدة مع العالم القناةوكان شاهين أكد في المقابلة مع . )مكان(
 132طالبان وحركة حماس.وجود أي تعاون بين  لن تؤذي األقليات في البالد، نافياا 

 18/8/2021األربعاء، 

 مصريةال، وزير المخابرات القدسغربي في مكتبه  نيت،يي نفتالي بسرائيلاستقبل رئيس الوزراء اإل 
د نيت، فقيعباس كامل، في أول لقاء له، ضمن الزيارة التي شملت رام هللا. وحسب بيان مكتب ب

ة يسرائيلجرى الحديث خالل اللقاء عن األبعاد السياسية واألمنية واالقتصادية للعالقات اإل
 كامل بحث ملف الوساطة المصرية بشأن األوضاع األمنية إزاء قطاع غزة. ونقل تمّ و المصرية. 

 عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خالل نيت دعوة من الرئيس المصري يإلى ب
 133األسابيع المقبلة.

 ذكر موقع مفزاك راعام Mivzak Raam  دّ ضنفسية  اا حرب ون نّ شُ أن عناصر كتائب القسام يَ  العبري 
لكم  نقول"الة قالوا فيها: من خالل تعميم لهم عبر الالسلكي، وجهوا فيه رس ،يسرائيلالجيش اإل

ر". وصواريخنا في مرابضها جاهزة تنتظر القرا ،أيُّها العدو بالمختصر أفعالنا تسبق أقوالنا
حق وأضافوا: "أيُّها العدو الغاصب الجبان لن نصمت طويالا على هذا الحصار الظالم الجاهل ب

 134أهلنا وشعبنا داخل القطاع".

  ّت لهافي تصوي ،ينا الشماليةي في والية كاروالمريكي األوقراطديمللحزب ال العلياالهيئة  فتصن، 
ة ي في الواليديموقراطسيعرض على مؤتمر الحزب ال واتخذت قراراا  ،دولة فصل عنصري  "إسرائيل"

وسحب  حركة المقاطعةإللغاء التشريع الذي يجرم ويعاقب الشركات واألفراد الذين يتبنون برنامج 
 في "إسرائيل"قانون معاقبة مقاطعي  على أن ةشدد، مت )بي دي أس(وفرض العقوبا االستثمارات

 في حرية ي حول الحقّ مريكينتهك التعديل األول في الدستور األ ،غير دستوري "الوالية بأنه 
 135عضو.المليون يبلغ مليونين ونصف والية الالحزب في  أعضاءذكر أن عدد . يُ "التعبير

 اإلسرائيليوزير األمن الداخلي من  هاتفياا  اتصاالا  عباسيس السلطة الفلسطينية محمود تلقى رئ 
، قدم خالله الشكر على مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في إخماد الحرائق التي بارليف عومر
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اندلعت غربي القدس خالل األيام الماضية. بدوره، أكد عباس أن المشاركة الفلسطينية في إخماد 
 136دولة فلسطين وشعبها بغض النظر عن أي شيء. الحرائق جاءت بدافع من إنسانية

  قالت مصادر فلسطينية إن الفصائل الفلسطينية قررت إرسال رسالة حول نيتها التصعيد يوم
، عبر مهرجان جماهيري حاشد بمناسبة ذكرى إحراق المسجد األقصى، 21/8/2021السبت 

ابقاا أعنف مواجهات خالل والذي شهد س ،شرق غزة القريب من الحدود ،نظم في موقع ملكةسيُ 
الفصائل قررت إرسال رسالة واضحة "أن  "الشرق األوسط"مسيرات العودة. وأضافت المصادر لـ

 137."أنها باتجاه تصعيد متدرج إذا لم تتقدم جهود التهدئة إلى األمام

 ح إعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء لصال بني جانتسي سرائيلاإل دفاعيعتزم وزير ال
 اإلذاعة العامةاإلعالن عنها األسبوع الماضي. وقالت  ، التي تمّ جفلسطينيين في مناطق ال

، ت شاكيدأييلووزيرة الداخلية  اتخذ قراره في أعقاب طلب حزب يمينا جانتسإن  العبرية اإلسرائيلية
بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم، حيث 

وحدة سكنية فيها. وزعمت شاكيد أن "هذه منطقة  50ي على بناء سرائيلق االحتالل اإلصاد
 138حساسة، والبناء في هذا المكان سيقطع تواصل المستوطنات في هذه المنطقة".

  ر ية نفتالي بينيت، في مؤتمر صحفي، إن "اإلغالقات بسبب انتشاسرائيلرئيس الحكومة اإلقال
 "، وأوضح أنه إذامليار دوالر[ 61.8نحو ] مليار شيكل 200حو ن إسرائيلكورونا كلفت دولة 

، يةالقبة الحديدفرضت الحكومة إغالقات إضافية "لن نمتلك تمويالا لقذائف للمدرعات، وصواريخ 
 139.أو تمويل جراحة منقذة للحياة لفتاة مصابة بالسرطان، ألننا أنفقناها كلها على اإلغالق"

 ي حالقدس بإقامة حديقة على أرض "كرم المفتي" في شرقي ي في ئيلسراشرعت بلدية االحتالل اإل
ون ن الحديقة ستكأ ذكرتأن  االحتاللالشيخ جراح لصالح بؤرة استيطانية قريبة. وسبق لبلدية 

على  ،دوالر( يينمال 8.65)نحو  مليون شيكل 28بتكلفة  (،2آالف م 25) دونماا  25على مساحة 
 140عامين. خاللافتتاحها  أن يتمّ 

 ن زايدبطحنون  تياا برئاسة مستشار األمن الوطنيوفداا إمارا ردوغانأالرئيس التركي رجب طيب  استقبل 
 آل نهيان. وقالت مصادر فلسطينية قريبة من تركيا إن ملف محمد دحالن سُيطرح في أي لقاء بين

 2016.141 سنةفي  في االنقالب الذي شهدته تركيا همسؤولين إماراتيين وأتراك، وذلك على خلفية دور 

  ( سادك)إلفريقيا الجنوبية  التنميةأعربت قمة دول مجموعةSouthern African Development 

Community (SADC)، في ليلونجوى  ،لمجموعةلالعادية  41الـ للقمة  في البيان الختامي
مفوضية  اتخذته، عن قلقها واعتراضها على القرار األحادي الذي عاصمة جمهورية ماالوي 

صفة مراقب لدى االتحاد اإلفريقي. وحضر القمة رؤساء دول  "إسرائيل"االتحاد اإلفريقي بمنح 
ية، ومدغشقر، ومالوي، وموزمبيق، وجنوب إفريقيا، ديموقراطوحكومات: بوتسوانا، والكونغو ال

 142وتنزانيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وإسواتيني، وليسوتو، وأنغوال، وجزر القمر، وزامبيا.
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 ل حرائق بين "المنظمات اإلرهابية" بإشعا الجزائر مجموعتين صنفتهما مؤخراا في  الرئاسةمكتب  اتهم
 143".إسرائيلالغابات المدمرة هذا الشهر في البالد، مشيرة إلى أن "إحداهما مدعومة من المغرب و 

 19/8/2021الخميس، 

 فير ة السدة. وأوضح رئيس اللجنوّقعت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة مذكرة تفاهم مع األمم المتح
 ة قطرمحمد العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دول

 ن عبرصرف المساعدات النقدية للمستفيدي لألسر الفقيرة في قطاع غزة. واتفق الطرفان على أن يتمّ 
 ألف أسرة متعففة في 100. وستتقاضى نحو األمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها

 144.دوالر نقداا  100، وستحصل كل واحدة منها على محافظات قطاع غزة هذه المساعدات شهرياا 
 ن معدة  ، تدريباتها العسكرية في مناطقاا ي، ولليوم الثالث تواليسرائيلتواصل قوات االحتالل اإل

ع لمواقعمد جيش االحتالل إجراء تدريباته في ااألغوار الشمالية )شمال شرق الضفة الغربية(. ويت
 145المزروعة في األغوار؛ لتدميرها وترحيل الفلسطينيين منها، لمصلحة مشاريعه االستيطانية.

  في إطار فحص  ،استكمال التمرين المفاجئ الذي أجرته فرقة الجليل االحتاللأعلن جيش
 ث شاركت في التمرين ألوية الفرقةحي ،الجاهزية، الحتماالت التصعيد على الحدود الشمالية

 ،الكتائب العاملة على الحدود مع لبنان وقوات أخرى من سالح الجو إلىباإلضافة  ،وقيادتها
 146واالستخبارات واالتصاالت. ،والبحرية

  ي تقوم سرائيل، إن آليات االحتالل اإلبيان صحفيفي قال مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين
اربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس بأعمال حفر في باب المغ

قامة إالقديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة األخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف 
اسم ُيطلق عليها الصهاينة ، يصل بين منطقة "حارة الشرف"، التي تراا م 159نفق أرضي بطول 

دمه سر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد األقصى، الذي تستخ"حارة اليهود"، إلى بداية ج
 147قوات االحتالل والمستوطنون في االقتحامات.

  سلطات االحتالل  أن مسؤولة اإلعالم في نادي األسير الفلسطيني أماني سراحنةذكرت
مون أسيرة يقبعن في سجن الدا 40فلسطينية في سجونها من أصل  اا أمّ  11تعتقل ي سرائيلاإل
ي، حيث يعانين من تعذيب جسدي ونفسي بسبب حرمانهن من رؤية أبنائهن، وبعضهن سرائيلاإل

 148.اإلهمال الطبي التي تمارس بحقهن إضافة إلى سياسة ،لم يلتقين بهم منذ سنوات

  ي رة لها فستفتتح البحرين سفا قريباا "حسن كعبية: المتحدث بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية قال
 قريباا  نأمل أن يتمّ  ...ب، وسترفع المغرب مستوى التمثيل من مكتب اتصال إلى سفارةتل أبي

 149."التوصل إلى مزيد من االتفاقيات مع دول عربية أخرى 
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  (يأوكالة االستخبارات المركزية األمريكية )سي آي مدير كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن 
، من األسبوع الماضي مانيت، خالل لقائهيي نفتالي بسرائيلر رئيس الوزراء اإلحذّ  بيرنز وليام

التي  والصين. وجاء في تقرير نشره موقع واال العبري، أن الرسالة "إسرائيل"عمق العالقات بين 
 التي نقلتها إدارة الرئيس ،ة في الموضوع الصينينيت، كانت األشد حدّ يوجهها بيرنز إلى ب

 150ية حتى اآلن.يلسرائي جو بايدن إلى الحكومة اإلمريكاأل
 20/8/2021الجمعة، 

  ن ، عن أمله بأاإلسرائيلي إسحق هرتسوغعّبر الملك المغربي، محمد السادس، في رسالة للرئيس
 ناه ع". كما أعرب الملك عن رضاا واسع اا إقليمي ية المغربية سالماا سرائيل"تشّجع العالقات اإل

قائلة إنها  ية الرسالة المقتضبة،سرائيلاسة اإل"الخطوات التي اّتخذت لتجديد العالقات". ونشرت الرئ
 151رّد على رسالة من هرتسوغ.

  مة خالد البطش إن الخطوات األخيرة التي اتخذتها حكو القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي قال
ن لعن قطاع غزة، بما فيها السماح بإدخال المنحة المالية القطرية،  التخفيفاالحتالل بزعم 

هن. الرا  لن تقنعها أبداا، ولن تجعلها تغّير من سياستها تجاه االحتالل في الوقتترضي المقاومة و 
: ال بديل عن رفع الحصار عن القطاع بشكل ، قائالا وأضاف البطش، خالل حديث لـ"األيام"

ن لعدواوفتح المعابر أمام حرية حركة األفراد والبضائع، والسماح بإعادة إعمار ما دمره ا ،كامل
 152األخير، ووقف االعتداءات على المسجد األقصى ومدينة القدس.ي سرائيلاإل

 ان ليس باإلمك"البيد قوله: وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير روزاليم بوست عن ينقلت صحيفة ج
نيت لي بيي الفلسطيني، خالل فترة رئاسة نفتاسرائيلالدولتين إلنهاء الصراع اإل إبرام اتفاق لحلّ 

من "، قال البيد: الموقف حال توليه رئاسة الحكومة تغيير بشأنال على سؤ  اا ورد ."للحكومة
 153."الممكن أن يحدث ذلك

  ي جو مريكعلى عريضة تطالب إدارة الرئيس األ يديموقراطمن الحزب ال كونجرسعضو  53وّقع
ن وفتح المعابر بشكل دائم لضما ،إلنهاء حصارها على قطاع غزة "إسرائيل"بايدن بالضغط على 

أن "األزمة اإلنسانية المستمرة في غزة ال تطاق"،  على ت العريضةشددساعدات. و دخول الم
 154مليون فلسطيني يعيشون فيه. 2.1على أهمية وصول المساعدات اإلنسانية إلى و 
  اد استنكاراا لقرار مفوضية االتح ،فريقيا عريضةإشخصية بارزة على مستوى  200أطلق أكثر من

 155فريقي.ضواا مراقباا في االتحاد اإل" عإسرائيلفريقّي بقبول "اإل
 21/8/2021السبت، 

  ي بجروح خطيرة إثر إطالق أحد المتظاهرين الفلسطينيين النار من مسدس إسرائيلأصيب جندي
يين. كما وأصيب عشرات سرائيلصّوب فوهته نحو جدار كان يتمركز خلفه أحد الجنود اإل
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لسياج الحدودي شرقي مدينة غزة في الذكرى الفلسطينيين في مواجهات مع قوات االحتالل عند ا
 156لحرق المسجد األقصى المبارك. 52 الـ
  ي منصور عباس إن حزبه لم يتدخل فرئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست اإلسرائيلي قال

لعامة ا 12قناة الفي مقابلة مع  ،السياسة األمنية للحكومة الحالية التي هو جزء منها. ونفى عباس
ى على غزة بعد إطالق الصاروخ عل ، أن تكون حكومة نفتالي بينيت تراجعت عن الردّ رائيليةاإلس

من عدمه بيد بينيت، وهو لم يتحدث معه  سديروت تحت ضغط من حزبه. وقال عباس إن قرار الردّ 
 157كما قال. ،"لن يضر بشكل مباشر أو غير مباشر بأمن الدولة"إلى أن حزبه  اا بهذا الشأن، مشير 

 22/8/2021حد، األ

 حضره ممثلون عن جميع القوى  خالل مؤتمر صحفي شرق مدينة غزة ،ةالفلسطيني قالت الفصائل
ده ياالحتالل  إنها "ستواصل تنظيم الفعاليات الشعبية دون تردد أو تراجع حتى يكفّ  ،والفصائل

عن شعبنا وقدسنا وضفتنا، وحتى يكسر الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة، ويتحمل 
ح تانفسؤولياته القانونية واإلنسانية، ويتوقف عن عرقلة اإلعمار، والحصار، وحرمان غزة من االم

 لنظرا فتةا ي وابتزاز غزة، السرائيلأنها لن تقبل باستمرار الحصار اإل على العالم". وأكدت الفصائل
  158إلى أن الفعاليات الشعبية ستمضي وفق خطة ورؤية.

  تى إشعار آخر. وقال الناطق معبر رفح في كال االتجاهين، وح إغالققررت السلطات المصرية
يني إن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسط ،غزة إياد البزم في قطاع داخليةوزارة الباسم 

غالق اإل، من دون إعطاء تفاصيل أخرى. وعلمت "األيام"، من مصدر مطلع، أن قرار قرارالب
شرق مدينة غزة، األمر الذي أغضب الوسيط المصري، جاء على خلفية التظاهرات التي نفذت 

 159الذي كان طلب من حركة حماس، الهدوء مقابل إعادة األوضاع لما كانت عليه في السابق.
 فضاا على التوالي، تنظيم مسيرة وسط رام هللا، ر  الثاني، لليوم الفلسطينية منعت أجهزة األمن

 160طر مستقلة.لالعتقال السياسي، دعت إليها حراكات شعبية وأ

 القدس ستكون محور االرتكاز "أن  إسماعيل هنية أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
كة معر "في كلمة له خالل ملتقى علمائي، إن  ،. وقال هنية"لتحقيق النصر الكبير وتحرير أرضنا

وال ز في  اا عميق اا في مسار الصراع مع العدو، ونقطة تحول ستترك أثر  اا مهم اا القدس شكلت منعطف
سيف القدس أثبتت أن خيار المقاومة هو الخيار االستراتيجي معركة أن  اا وضحم "،االحتالل

 161لتحرير فلسطين، ال المفاوضات وال االعتراف.

  ّالسبت/ األحدية، سلسلة من الغارات الجوية ليلة إسرائيلت طائرات استطالعية "مسيرة"، وحربية شن ،
محافظتي غزة ووسط القطاع، وذلك بعد ساعات من اإلعالن عن ، في للمقاومةاستهدفت عدة مواقع 
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مواطناا  41ي، خالل مواجهات عنيفة اندلعت شرق مدينة غزة أسفرت عن إصابة إسرائيلإصابة جندي 
 162بجروح مختلفة.

 ة في بدايية نفتالي بينيت باستهداف ناشطين في قطاع غزة، وقال سرائيلتوعد رئيس الحكومة اإل
رته "سنحاسب من يستهدف مقاتلينا ومواطنينا". وتطرق بينيت إلى زيا :األسبوعي ةحكومالاجتماع 

ة مطلوبوقّصرت بشكل كبير الفترة ال ،لواشنطن، وقال إن "إيران تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم
 163ة".، وإيران تتصرف بصورة عدوانيليس بسيطاا  لهم كي يطوروا قنبلة نووية واحدة. وورثنا وضعاا 

  ي نحمان شاي سرائيلزير الشتات اإلقال وNachman Shai،  ستوجه "ضربة شديدة"  "إسرائيل"إن
ة خالل زيار  لقطاع غزة إثر المواجهات عند السياج األمني المحيط بالقطاع، لكن ذلك لن يتمّ 

 164لي بينيت، إلى الواليات المتحدة.ية، نفتاسرائيلرئيس الحكومة اإل
 تسوية "بإسقاط الحكومة في حال توجهها لمفاوضات حول  دكياهددت وزيرة الداخلية أييلت ش

، إن ذاعة العامة العبريةاإلخالل مقابلة مع  ،وقالت ."سياسية تشمل إقامة دولة فلسطينية
كيل لقد تقرر تش ؛موقفنا معروف" وإن الدولتين غير واقعية في هذه الحكومة، األحاديث عن حلّ 

 165."ةمن جميع مكوناتها بأال يتم التعامل مع هذه القضيهذه الحكومة )االئتالفية( بعد التعهد 
 ية على زيادة تقاعد العسكريين في الخدمة الدائمة بمبلغسرائيلصادقت الحكومة اإل 

وعارض القرار سبعة وزراء. كذلك صادقت على  ،ن دوالر(و ملي 339نحو مليار شيكل ) 1.1
 166.عاماا  21إلى  24ي من سرائيلتجنيد الشبان الحريديين للجيش اإل خفض سنّ 

 ،أثناء رحلة عالج فيها في مخيم جنين، مناألسير المحرر محمد حسن شبراوي  توفي في تركيا ،
 167ي.سرائيلنتيجة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل اإل

 1947 ألول مرة منذ ،عودة الصالة والتراتيل للكنيس اليهودي في العاصمة المنامة أعلنت البحرين .
ن بلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بيذكره المستشار الد امجاء ذلك بحسب 

 168."دلحظة تاريخية ألبناء البحرين اليهو "أحمد، عبر حسابه على تويتر. ووصف تلك العودة بأنها 
 23/8/2021اإلثنين، 

  إن خيار ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق قال 
لب . وطاطاولة فصائل المقاومة الفلسطينية على ا يزال مطروحاا ماجهة الشاملة لالحتالل المو 
 ، أنلدراسات والحوار الديمقراطي"لخالل لقاء تفاعلي، أجراه معه "منتدى حاور مرزوق،  أبو

جاريد من  طلباا  عن تلقي حماس "تكون هناك مواجهة متعددة الجبهات". وكشف أبو مرزوق 
 قاء الحركة،، للدونالد ترامب وصهره األسبق ، مستشار الرئيس األمريكيJared Kushnerكوشنر 
 169حماس رفضت لقاءه ألنه "كان يريد تمرير صفقة القرن".إال أن 
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 موا ن هناك قفزة في أعداد المستوطنين الذين اقتحأ طيات نشرتها جهات يمينية متطرفةأظهرت مع
يادة ز ة. وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هناك المسجد األقصى خالل األشهر الثالثة الماضي

، 9,804%، حيث وصل أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى 60وصلت إلى نحو 
 2020.170سنة من نفسها خالل الفترة  6,133مقارنةا بـ 

  ّرة زيية غارات جوية على عدد من المواقع في قطاع غزة. وأفاد مراسل الجإسرائيلت مقاتالت شن
 ، فيما وردت أنباءار مادية كبيرة، دون وقوع إصاباتإلى أضر  أدىوائل الدحدوح بأن القصف 

 171ي بالرشاشات الثقيلة.سرائيلعن تصدي المقاومة الفلسطينية للطيران الحربي اإل

  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى وضع حدّ  )أمنستي( العفو الدوليةمنظمة دعت 
اجهم وامر باإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعُتقلوا لمجرد احتجوإصدار أ ،للقمع

أعلنت  من جهة أخرى،و السلمي وتعبيرهم عن آرائهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. 
خراا مؤسسات المجتمع المدني والعمل األهلي، تعليقها ألي شكل من أشكال الحوار المعلن عنه مؤ 

 172بشأن حالة حقوق اإلنسان. ،المؤسسات من قبل الحكومة مع

 ي فأن الحكومة سترسل كميات أدوية ومستلزمات إلى المستشفيات  الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء
لطبية، امن األدوية والمستلزمات  صنفاا  85 وحن يشملبما  ،مما تنتجه المصانع الفلسطينية ،لبنان

 173رة فلسطين لدى لبنان، واألمم المتحدة.بالتنسيق مع مسؤول ملف لبنان عزام األحمد، وسفا
  ى ي باشرت بإنشاء عائق جديد علسرائيلأن طواقم هندسية للجيش اإل اإلخباري أفاد موقع واال

 ب على الفلسطينيين االقتراب من جنوده، وذلك في أعقاب جرح جنديالحدود مع قطاع غزة يصعّ 
المشاغبين الفلسطينيين لجيش قناصة امن حرس الحدود قبل يومين. كما تقرر أن تستهدف 

 174وليس بمحاذاة السياج فقط. ،بمسافة أطول ،المسلحين
 اهقة شية التي دمرت أربعة مبان  سرائيلأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الغارات الجوية اإل

ن انتهكت على ما يبدو قواني 2021 مايو /المواجهات التي وقعت في أيار ، خاللفي مدينة غزة
 175قد ترقى إلى جرائم حرب.الحرب، و 

 متعاملين مع العدو ثالثة  أحكام بحقّ  ثالثة حكمة العسكرية الدائمة في بيروتأصدرت الم
 176.ة أعواموعشر عامين ، تراوحت بين يسرائيلاإل

  ية الصنع إسرائيلأن دول التحالف في أفغانستان استخدمت أسلحة  بوستذكرت صحيفة جيروزاليم
حركة طالبان. وأوضحت أن العديد من الدول استخدمت  ضدّ رب من الح عاماا  20خالل الـ 

لجمع المعلومات  Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)الطائرات الموجهة عن بعد 
ى ية الصنع في القتال، باإلضافة إلسرائيلاإل Spike االستخباراتية، واستخدمت صواريخ سبايك

 Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) لغاممركبة مدرعة مضادة للكمائن واألاستخدام 
 إلى أن "الطائرات بدون طيار، كانت واحدة من أنظمة النظر . ولفت التقريرية الصنعإسرائيل

 177ية الرئيسية التي استخدمتها الجيوش األجنبية في أفغانستان".سرائيلاألسلحة اإل
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 24/8/2021الثالثاء، 

 ين في مخيم بالطة شرقي نابلس، وبين قوات االحتالل بين مقاوم اندلعت اشتباكات مسلحة
 178.على إثرها الفتى عماد خالد حشاشي، خالل اقتحامها المخيم، استشهد سرائيلاإل

 بي، األورو  لرئاسة الدورية لالتحادالتي تتولى ا ،سلوفينيا اشتيةمحمد  الفلسطيني دعا رئيس الوزراء
لية ية، عن طريق إعادة تفعيل دور الرباعية الدو العملية السياس إلحياءم بدور أوروبي اسهلإل

يك : "ليس لدينا أي شر اشتيةللعودة إلى المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية. وقال 
ر أي مساـ"لاده ستعدمشدداا على ا، "ليس لديها نية جدية للمفاوضات إسرائيلحقيقي للسالم، ف

إطار دولي متعدد األطراف، يضمن إنهاء  سياسي جدي يملئ الفراغ السياسي الحالي، ضمن
 ن عامي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيراسرائيلاالحتالل اإل

 179عادل لقضية الالجئين". ، مع القدس عاصمة لها، وحلّ 1967
  هنية اتصاالت مع مصر بشأن التطورات إسماعيلرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى 

هنية مع "اتصاالت  إناللطيف القانوع  وقال المتحدث باسم حماس عبد األخيرة في قطاع غزة.
السلطات  "، بعد إغالقاألشقاء في مصر للتخفيف عن شعبنا وحلحلة بعض القضايا العالقة

ن وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت ع المصرية معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي.
على  األخيرة األحداثتتعلق بغضب القاهرة من  ألسبابفنية بل  ألسبابق لم يكن غالإلا أن

يد الشديد من التصع باإلحراجالقاهرة تشعر  إنوقالت المصادر لـ"سما"  الحدود مع قطاع غزة.
 ،ورام هللا أبيبتل  إلى عباس كامل والذي جاء بعد زيارة وزير المخابرات المصري  األخير،

 180ستتباب الهدوء على حدود غزة.ت باوقطعه تعهدا

 قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، في ختام اجتماع عقدته اللجنة برئاسة محمود عباس، ترك 
بيرة المالية الك األزمة"واستعرضت اللجنة  إلى عباس. اشتيةشأن التعديل الوزاري لحكومة محمد 

ر الحصا"من األزمة يعود إلى  كبيراا  وقالت إن جزءاا  ،"التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية
م بتقدي األشقاء العرب واألصدقاء إلى اإلسراع"داعية  "المالي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية

عمار . وبشأن قطاع غزة، جددت اللجنة اشتراطها بأن يكون إعادة إ "الدعم للخروج من هذه األزمة
 181.مصر والمجتمع الدوليقطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع 

 بلوماسية مع المغرب. وجاء اإلعالن على هذه الخطوة خالليقطع عالقاتها الد قررت الجزائر 
اتهم المغرب بارتكاب  ، الذيمؤتمر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة

عرض منية كشفت تإلى أن "التحقيقات األالنظر  الجزائر، الفتاا  "أعمال غير ودية وعدائية" ضدّ 
 أصابع اا ي"، حيث وجهت سابقسرائيلاإلبيغاسوس مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج 

 182االتهام للملكة المغربية في هذه القضية.
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  ات المحاذية لشارع يربط بين مدينتي قلقيلية مستعمر هآرتس عن وجود مخطط لتوسيع الكشفت
انية جديدة في السنوات المقبلة. من جانبه أوضح وحدة استيط 5,650ونابلس، يقضي ببناء 

، 2019 سنةمسؤول ملف االستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، أن هذا القرار صدر 
جنوب  ،من أراضي قلقيلية وحبلة (2آالف م 85) اا دونم 85ويتضمن االستيالء على نحو 

 183.م150-60المحافظة، وتوسعة الشارع المذكور ليتراوح عرضه ما بين 
 25/8/2021األربعاء، 

 ي ن يجر في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إنه ل ،نفتالي بينيت يةسرائيلقال رئيس الحكومة اإل
 أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وإنه سيعمل على

لخوض حرب " أنه سيكون مستعداا بينيت أكد و  ات القائمة في الضفة الغربية.مستعمر توسيع ال
، الالزم لبقائه في رئاسة "دعم نواب القائمة الموحدة"حتى لو كلفه ذلك  ،"أخرى مع حماس

 إلى أن ملمحاا بينيت على موقفه المعارض للعودة لالتفاق النووي مع إيران،  وشددالحكومة. 
 184.ستواصل هجماتها المتخفية على البرنامج النووي اإليراني "إسرائيل"
 سرائيلإ"، إن أجنبياا  سفيراا  60، خالل لقاء مع أكثر من بني جانتسي سرائيلاإل دفاعقال وزير ال" 

تعمل من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية، وزعم أنه "صادقنا على أعمال بناء" لصالح 
للسفراء إن السلطة الفلسطينية وقيادتها هم الجهة التي تمثل  جانتسقال و  الفلسطينيين،

 185طينيين في المنطقة، ونحن نعمل من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.الفلس
 و يمنع"ال يمكن للعدو أن ينعم بالهدوء وه :محمد الهندي اإلسالمي قال القيادي في حركة الجهاد 

ى مهرجان شعبي شرقي خانيونس، علخالل كلمة له في  ،عن غزة الدواء والغذاء". وأّكد الهندي
هناك توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة للحصار المفروض على قطاع أّن 

 ،مرادتكوإل ،لم لكمسإلى أّن "رسالة غزة الحرة أّنها لن تست غزة وتهويد القدس المحتّلة، مشيراا 
 186".اا وغطرسة القوة لن تجدي نفع

 لفضاء شركة صناعات اراتيجية" مع عن توقيع "شراكة است ركة االتحاد للطيران اإلماراتيةأعلنت ش
ين ، بهدف تحويل طائرات المسافر Israel Aerospace Industries (IAI) (يآ أيآي ) اإلسرائيلية

 187إلى طائرات شحن.
 حة ي أجرت تجربة ناجمريكية أن المضادات الجوية في الجيش األسرائيلاإل دفاعال أعلنت وزارة

ة ي قاعد. وتمت التجربة فةة المعروفة باسم القبة الحديديسرائيلاإل الصاروخيعلى منظومة الدفاع 
 188مكسيكو جنوبي الواليات المتحدة. عسكرية في نيو

  ّمن مسعى الصندوق القومي اليهودي لوضع اليد  عير عميم سرائيليةاإلحقوقية المنظمة الرت حذ
إدارة : "سيجتمع مجلس جمعيةال. وقالت القدسفي شرقي  (2كم 2.5) دونم 500,2على نحو 
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نحو ] مليون شيكل 100الصندوق القومي اليهودي األسبوع المقبل لمناقشة واعتماد ميزانية قدرها 
  189التخاذ إجراءات تسجيل مساحات شاسعة من األراضي". [مليون دوالر 31

  ودة عله،  في بيان ،إياد البزمغزة  قطاعوزارة الداخلية واألمن الوطني في المتحدث باسم أعلن
 92/8/2021.190في ، على أن يعاد للعمل الطبيعي 26/8/2021 فيرفح باتجاه واحد فتح معبر 

  يت: ي بيننفتال يةسرائيل، في بداية لقائه برئيس الحكومة اإلوزير الدفاع األمريكي لويد أوستنقال
 رائيلإسملتزمة بأمن و  ...إسرائيلالعالقات االستراتيجية مع  بتعزيز"الواليات المتحدة ملتزمة 

لى ع إسرائيل"أننا ملتزمون بالحفاظ على قدرة  على أوستنشدد . و "ها في الدفاع عن نفسهاوحقّ 
 191إيران وأذرعها". الدفاع عن نفسها ضدّ 

  حملة للتوقيع على عريضة تطالب  ،الفلسطيني للحقّ  مناصرة ،يةأمريكمؤسسات  خمسأطلقت
ل ت لوقف هدم مناز يتالي بيني جو بايدن بالضغط على رئيس حكومة االحتالل نفمريكالرئيس األ

 192واحترام حقوق اإلنسان الفلسطيني. ،الفلسطينيين في القدس المحتلة
 ية ية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، السلطة الفلسطينديموقراطهاجمت النائبة األمريكية ال

غريدة تفي  ،وقالت طليب ناشطين في الضفة الغربية المحتلة. على خلفية االعتقاالت األخيرة بحقّ 
محمود عباس، بأن هذه ليست طريقة حماية الشعب  ةالفلسطينيالسلطة رسالة لرئيس  في لها

لبة : "عار عليك لقمع األصوات الفلسطينية التي تحاول المطاقائلة وتابعت الفلسطيني وخدمته.
 193ليس من حكومة الفصل العنصري اإلسرائيلية فحسب، بل من قيادتك الفاسدة". ،بالتحرر

  مجلس شيكاغو للشؤون العالميةقام به ، في الواليات المتحدة العاماستطالع للرأي أظهر The 

Chicago Council on Global Affairs أنه يجب  يعتقدون كيين يمن األمر  %50أن  ،2021 سنةل
 نوبيّ  الفلسطينيين. ، وربطها بعدم استخدامها ضدّ "إسرائيلـ"تقييد المساعدات العسكرية ل

من  %62ا يزال هناك انقسام حزبي كبير حول هذه القضية، حيث يعتقد منه ستطالع أاال
لمساعداتها العسكرية في  "إسرائيل"حظر استخدام  األمريكية اإلدارةيين أن على ديموقراطال

 194.القيود ه% من الجمهوريين هذ61، بينما يعارض الفلسطينيين العمليات العسكرية ضدّ 
 26/8/2021 ،الخميس

  العاصمةالذي وافته المنية في  "،المجاهد الكبير المهندس إبراهيم داود غوشة"ماس حنعت حركة 
، عاماا  85الـ نعي، إن غوشة توفي عن عمر يناهز الفي بيان  ،وقالت الحركة األردنية عّمان.

وبدأ  قضاها منذ نعومة أظفاره، في خدمة قضايا شعبه ووطنه وأّمته، في فلسطين واألردن.
في حركة لفي الكويت، وأسس أول لجنة سياسية ل 1989 سنةع حماس رسمياا منذ غوشة، العمل م

في أّول  انتمى لحركة حماس مع انطالقتها، وانتخب عضواا "إلى أنه  النظر ولفتت الحركة .الخارج
، واختاره المكتب السياسي أّول ناطق رسمّي للحركة، وكان م1991عام مكتب سياسي للحركة فيها 
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بعد وأُ  ."ظم وفودها السياسية التي صالت وجالت في البالد العربية واإلسالميةفي مع مشاركاا 
عن نشاطه  ، بعد أن تعهد بالكفّ 2001 سنة، وعاد إليه 1999 سنة غوشة عن األردن في

، حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية 1936السياسي. وغوشة من مواليد مدينة القدس 
 1961.195 سنةسة بجامعة القاهرة واإلنشاءات، من كلية الهند

  وايت ستوككة المحاماة البريطانية رفعت شر Stoke White  شكوى قضائية عالمية إلى شرطة
حقيق تالعاصمة لندن، بناءا على توكيل من عائلة المعارض السياسي نزار بنات؛ للمطالبة بإجراء 

اد وأف .د أسرته بشكل غير قانونيه وأفرافي مختلف الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية ضدّ 
رب بيان لشركة المحاماة، أنها طلبت على وجه التحديد التحقيق في جرائم التعذيب وجرائم الح

 196التي تعرض لها نزار وعائلته.
  اتها بـ"السماح لوحد حدات اإلرباك الليلي في قطاع غزة فصائل العمل الوطني واإلسالميطالبت و

مضاجعه على  في وجه االحتالل اإلسرائيلي، عبر إرباكه وقّض  اا وحمم بإشعال األرض لهيباا 
الة إن "الهدف من هذه الفعاليات توجيه رسوحدات اإلرباك الليلي وقالت  طول السياج الفاصل".

 197الحصار عن قطاع غزة، أو االنفجار". ضغط على االحتالل لفكّ 

  مع قادة  ،ستمّرت ثالثة أّياما ،مباحثات قائد سالح الجو اإلسرائيلي عميكام نوركينأجرى
لث ثا اوهذ .ما ذكر بيان عن الجيش اإلسرائيلييين في الواليات المتحدة، بحسب أمريكعسكريين 

وترّكزت هذه . يينأمريكخالل أسبوع واحد مع مسؤولين المستوى اجتماع إسرائيلي رفيع 
، بالوقود المستقبلية، وطائرة التزود 35-فأ مقاتالتعلى "مشاريع  ،المباحثات، وفق البيان

 198التعاون العملياتي". اا والتعاون بين الجيشين، خصوص
 ي أقرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حزمة من التسهيالت االقتصادية الخاصة بقطاع غزة، والت

هيالت التس ووفق إعالم عبري؛ فإن هذه .26/8/2021من  ز التنفيذ اعتباراا من المقرر أن تدخل حيّ 
غزة  ع إدخال المعدات والبضائع للمشاريع المدنية الدولية والقطاع الخاص لقطاعتمثلت في توسي

طة لبيان منسق الحكومة اإلسرائيلية؛ فإن تلك الخطوات مشرو  ووفقاا  عبر معبر كرم أبو سالم.
 199.بالمراحل المتفق عليها، وباستمرار الحفاظ على االستقرار األمني

 (ليونيسفا) صندوق األمم المتحدة للطفولة قال The United Nations Children's Fund 

(UNICEF) بين خالل الفترة الممتدة ما أطفال فلسطينيين  9قتلت  "إسرائيل"، إن في تقرير له
المطاطي، كما  والرصاصطفالا، باستخدام الذخيرة الحية  556، وأصابت 7-31/7/2021

 إلىمشيرة  في القدس المحتلة. هانفسالفترة خالل  فلسطينياا  طفالا  170اعتقلت ما ال يقل عن 
 ،روضة أطفال خاصة 116 "إسرائيل"على قطاع غزة استهدفت  األخيرةأنه خالل الحرب 

 200مدرسة تابعة لألونروا. 41مبنى مدرسة عامة تعرضت ألضرار، باإلضافة إلى  140و
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 27/8/2021 ،الجمعة

  أن نقول  بإمكاننا"أن  أكد االحتالليش قائد فرقة غزة في جأن  العامة اإلسرائيلية 12قناة الذكرت
ان وقطر وبالتأكيد سيتوسطون لمنع أي التصعيد، لكن مما نراه بأم أعيننا في الميد مصرهناك 

يين سرائيليتوجب على اإل"ونقلت القناة عن القائد قوله  ."أننا في طريقنا إلى تصعيد ولو ليوم واحد
ية غزة أو بعمل تمثل ذلك في قتال ليوم واحد ضدّ سواء  ،أن يعلموا أننا في الطريق إلى تصعيد

 201."عسكرية، أو حسب ما نحدد ذلك ألنفسنا
  حّذرت أوساط في اليمين اإلسرائيلي المتطرف من تدفق طلبات لّم الشمل التي يتقدم بها

زن يغّير التوا ،تسونامي هجرة فلسطينية"اإلسرائيلية. وعّدوها  بالمواطنةفلسطينيون ليحظوا 
لية وجاء هذا التحذير في أعقاب نشر معطيات من وزارة الداخ ."افي في الدولة العبريةالديمغر 

ّم شمل طلب من الفلسطينيين للحصول على ل 1,200تقديم ما ال يقل عن  اإلسرائيلية تفيد بأنه تمّ 
 202مع عائالتهم، وذلك بعد أقل من شهر ونصف من سقوط قانون المواطنة.

 ذا هرئاسة نقابة المهندسين الفلسطينيين، لتكون أول امرأة تتولى ب فازت المهندسة نادية حبش
عومة المد "العزم المهنية"حبش، التي تترأس قائمة  وتفوقت المنصب في تاريخ النقابات بفلسطين.

ومختلف قوى اليسار، على مرشحي قائمة لتحرير فلسطين من حركة حماس والجبهة الشعبية 
فتح  وأظهرت النتائج، فوز من حركة فتح، وغيرها من القوائم.المدعومة  "المهندس الفلسطيني"
طوباس، ة، وطولكرم، و يفروع للنقابة؛ وهي: قلقيل 9فوز فتح برئاسة و  ،مقعداا  15من مجموع  11 بـ

 رئاسةب. فيما فاز تحالف اليسار مع حماس وأريحا وسلفيت، ورام هللا، والقدس، وبيت لحم والخليل
ة ركت حماس والجبهة الشعبية لقائمة العزم فوزها في انتخابات نقابباو  فرعي: نابلس وجنين.

ن ع ،على لسان متحدثها أسامه القواسمي من جهتها،، رت فتحعبّ و  المهندسين في الضفة الغربية.
 فتح إذ وقال القواسمي إن ونتائجها. االنتخابيةفخرها واعتزازها بنهجها الديموقراطي وبالعملية 

 االنتخابات في كل المواقع، ونفخر بما حصدته الحركة من مقاعد في تلكتبارك للفائزين في 
 203لمهندسة نادية حبش فوزها بموقع النقيب.ل، ونبارك 15من أصل  مقعداا  11األطر وهي 

 ية إبراهيم غوشة، من مسجد الجامعة األردن نيين جثمان القيادي في حركة حماسشيع آالف األرد
س ين؛ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيعوتقدم جموع المشيّ  ان.في عمّ 

الحركة في الخارج، خالد مشعل، وعضوا المكتب السياسي، محمد نزال وعزت الرشق، وعدد من 
ة وردد المشيعون هتافات مجدت المقاومة، ووجهت التحي قيادات الحركة اإلسالمية في األردن.

 204لكتائب القسام.
  ّتشييع جثمان في  تهسياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خالل مشاركد رئيس المكتب الجد

تأكيد الحركة على رفض مشاريع توطين  ،انالقيادي السابق في الحركة إبراهيم غوشة في عمّ 
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 وال لحلّ  ،: "ال للتوطين، وال للوطن البديلحساب األردن، مضيفاا  علىالفلسطينيين في الخارج 
 205على حساب األردن وفلسطين".

 تشييع جثمان القيادي في  تهكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، خالل مشاركأ
 أن "معركة سيف القدس األخيرة، أثبتت أن حماس ،انالسابق في الحركة إبراهيم غوشة في عمّ 

لتعدي وا ،والتهجير ،حام  لها من مشاريع التوطين ، وسياج  واستقرارها وأمنهاصمام أمان لألردن 
 206ته ودوره في القدس واألماكن المقدسة".على سياد

 28/8/2021 ،السبت

  اشترط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن تعترف حركة حماس بقرارات الشرعية الدولية
ي لسطينقبل البدء في حوار إنهاء االنقسام وإتمام الوحدة الوطنية، بحسب وثيقة لرجل األعمال الف

حركة  م محلية. وفي تعليقها على ما ورد في الوثيقة، أوضحتمنيب المصري سربتها وسائل إعال
أن "الفصائل ، "21 ح خاص لـ"عربييفي تصر  ،، فوزي برهومباسمهاحماس على لسان المتحدث 

 وإعادة إصالح ،توافقت في مجمل محطات الحوارات، على برنامج وطني شامل متعلق باالنتخابات
 أن "شروط عباس في رسالته، أكد برهومو  حدة وطنية".وتشكيل حكومة و  ،وتفعيل منظمة التحرير

 أن "من الواضح أن عباس يتبنى هذه الشروط". هي نفس شروط االحتالل اإلسرائيلي"، مضيفاا 
ن اشتراطات عباس ارتهان للشروط إ من جهته،، قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوعو

 207.فلسطينيويتعارض مع حالة اإلجماع الوطني ال ،الصهيونية

 ا لم ، وفقاا من مواقع حركة حماس في قطاع غزة استهدفت طائرات االحتالل اإلسرائيلية العديد
إن الطائرات  له، في بيان ،أعلنه الجيش اإلسرائيلي. وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي

ن إيلي وقال الجيش اإلسرائ ."نفق إرهابي"لحماس ومدخل  عسكرياا  اإلسرائيلية استهدفت مجمعاا 
الغارات على غزة جاءت في أعقاب االحتجاجات التي حدثت في وقت سابق بالقرب من الحدود، 

 208."إسرائيل"على إطالق البالونات الحارقة تجاه  ورداا 

 29/8/2021 ،األحد

 م هللافي را بني جانتسمحمود عباس األحد وزير الدفاع اإلسرائيلي ة الفلسطيني السلطة التقى رئيس. 
عد يُ  في االجتماع الذي ،أبلغ عباس جانتسأن  ،له في بيان ،ب وزير الدفاع اإلسرائيليمكت وذكر

 وجاء .ستتخذ إجراءات لدعم االقتصاد الفلسطيني "إسرائيل"أن  ،عنه علنالذي يُ  ،األرفع من نوعه
... ةة وغز التعامل مع األوضاع األمنية واالقتصادية في الضفة الغربي في البيان أنهما "بحثا أيضاا 

 209واتفقا على مواصلة االتصاالت بشأن القضايا التي أثيرت خالل االجتماع".
  مشروع استيطاني ضخم،  تدفع قدماا  اإلسرائيلية إن الحكومةمنظمة السالم اآلن اإلسرائيلية قالت

 The Higherالمجلس األعلى للتخطيط ما يسمى إلى أن  لها، في تقرير ،وأشارت شرق القدس.
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Planning Council (HPC)  18/10/2021و 4اإلسرائيلي أرسل استدعاء، لجلسة استماع في ،
على خطط بناء  ،وآخرون  وعير عميم السالم اآلن منظمتالمناقشة االعتراضات التي قدمتها 

وحذرت السالم اآلن من أن هذه الخطة "قاتلة بشكل  .1إي منطقة وحدة سكنية في 3,412
 وتمنع تطوير المتروبولين ،لتين، ألنها تمتد عبر الضفة الغربيةالدو  استثنائي لُفرص السالم وحلّ 

[metropoline] 210وبيت لحم". ،الشرقية والقدس ،بين رام هللا 
 يتحمل االحتالل الصهيوني  :في تصريح مكتوب ،قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم"

 اا شددم ،ية لدى سكانها"ونتائج تشديد الحصار على غزة، وتصاعد األزمة اإلنسان تداعياتكل 
 211"سياسة االحتالل المتطرفة، ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد واالنفجار". على أن

 هة لها مسؤولية التصعيد على جبحركة حماس وحمّ  نفتالي بينيت توعد رئيس الحكومة اإلسرائيلي
 ئالا ة، قامصالح اإلسرائيليلل إلى أن الجيش اإلسرائيلي سيواصل عملياته في غزة وفقاا  غزة، مشيراا 

  212ا يزال حماس".م"العنوان في غزة كان و 
 ن نيت قررت إلغاء تعليمات نتنياهو، واإلفراج عيقالت مصادر في تل أبيب إن حكومة نفتالي ب

مها أن المعلومات التي قدالمصادر المعلومات المتوفرة لديها بشأن القضايا الحساسة. وأوضحت 
 213وكل نشاطات اإلرهاب في المنطقة. ،ران وأذرعهااإلسرائيليون تتعلق بإي

  قناصل وممثلي الدول األوروبية لدى، خالل لقاءه محمد اشتيةالفلسطيني رئيس الوزراء قال 
بات : "إسرائيل وضعت فيتو على ديموقراطيتنا من خالل منعها إقامة االنتخاالسلطة الفلسطينية

ين قيات الموقعة معها نصت على مشاركة المقدسيفي القدس كسائر األراضي الفلسطينية، فاالتفا
ر  نه جاأمشيراا إلى ، فعالا في االنتخابات السابقة" في االنتخابات تصويتاا وترشحاا، وهو ما تمّ 

ء العمل على إجراء تغييرات شاملة، باإلضافة إلجراء انتخابات النقابات واالتحادات، وإجرا
 2021.214سنة انتخابات البلديات قبل نهاية 

 لع سيدة منذ مط 130إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت  قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين
 ا، حيث ُسجل خالله2020 في سنة، غالبيتهن من القدس، ما يشكل زيادة عما ُسجل 2021سنة 
 نيةأسيرة فلسطي 40تحتجز ما زالت سلطات االحتالل فإن وحسب بيان الهيئة،  حالة اعتقال. 128

 215.أماا  11، بينهن سجونها في
 216تجاهين، بعد عدة أيام من إغالقه.فتح معبر رفح البري للعمل باال أعادت السلطات المصرية 

 30/8/2021 ،اإلثنين

 يس السلطة الفلسطينية مع رئ ئهخالل لقا ،نه اتفقإ بني جانتس اإلسرائيلي قال وزير الدفاع
 أنعلى  ،مليون دوالر( 155)نحو  ن شيكلمليو  500 ـب ، على منح السلطة قرضاا محمود عباس

وذكر جانتس أن من أموال الضرائب الفلسطينية.  2022سنة من منتصف  دفعه اعتباراا  يتمّ 
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آلالف الفلسطينيين العالقين الذين ال يمتلكون التصاريح الالزمة  حلّ  إيجادعلى  ااتفقن يالجانب
السماح  إلى باإلضافةسباب مختلفة، الضفة الغربية أل إلىقطاع غزة  أوللعودة من الخارج 

 217.ج خر، وكذلك السماح ببناء وحدات سكنية في منطقةآألف عامل  15بدخول 
 عركة لن تتردد في خوض م "إسرائيل"بأن  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األرئيس  قال

 ستعداداتقد بدأ االإلسرائيلي الجيش اأن ، مشيراا إلى لم يستمر الهدوء على حدود قطاع غزة إذاجديدة 
تتحسن بشكل "ن أيمكن  تهاوجودن واقع حياة سكان قطاع غزة أكوخافي كد أو  المعركة.لمثل هذه 

 218."أنواعهاملحوظ، ولكن ذلك لن يحدث ما دام استمرت العمليات اإلرهابية على اختالف 
  جندي من القوات الخاصة اإلسرائيلية بارئيل شموئيليالتوفي Barel Shmueli،  بجروح متأثراا 

في على الحدود مع قطاع غزة  ،سه من مسافة قصيرةأالنار في ر  إلطالقبها إثر تعرضه  أصيب
 219.اإلسرائيلية ، حسبما أعلنت الشرطة21/8/2021

 في  ،بايدن جو يمريكاأل الرئيس مع لقائه خالل بينيت، نفتالي اإلسرائيلية الحكومة رئيس اقترح
، دفاعي مشترك مع دول الخليج واألردن للتصدي للتهديد اإليرانيتشكيل مشروع  ،واشنطن

 220.تحذيرووسائل  ترادارايتضمن نصب 
  رداا بالعاصمة العراقية بغداد يةحوار  في ندوة ،رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسيقال ، 

اصب كيان الغ"ال تطبيع مع هذا ال :"إسرائيل"نحو التطبيع مع  "السالم"على سؤال بشأن امتداد 
شدد و  سواء أكنت أنا في السلطة أم غيري، فإن العراقيين لن يمدوا أيديهم إلى اإلسرائيليين".

ى أن "قد ينقسم العراقيون في التوجهات بين إسالمي وقومي، لكنهم يتفقون عل على أنه الحلبوسي
 221فلسطين حرة عربية إلى األبد".

  ّاإلعدام، العنف الممارس من قبل قوات أة وضدّ المر  رفضت منظمات تونسية مناهضة للعنف ضد 
ائرة ع البيان كل من: دووقّ  األسرى الفلسطينيين، وخاصة األسيرات. االحتالل اإلسرائيلي بحقّ 

نساء المرأة في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية/ سفارة دولة فلسطين، والجمعية التونسية لل
االتحاد ان، و التونسيين، والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنس يات، والنقابة الوطنية للصحفيينديمقراطال

لغاء سي إليات "حرة"، واالئتالف التونديمقراطالوطني للمرأة التونسية، ومنظمة النساء الوطنيات ال
والرابطة  عقوبة اإلعدام، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ورابطة الكتاب التونسيين األحرار،

 222ن حقوق اإلنسان.الوطنية للدفاع ع
 31/8/2021 ،الثالثاء

  مستعمرة هار براخا، المقامة على أراضي الفلسطينيين  الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغزار
ات في الضفة الغربية، وافتتح مدرسة عمر مقر المجلس العام للمست المحتلة في منطقة نابلس،

، للحظة، النقاشات أضع جانباا  أريد أن": هرتسوغ وقال رسمية فيها ومؤسسة تعليمية أخرى.
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السياسية حول التسوية الدائمة للصراع بيننا وبين جيراننا الفلسطينيين، وأقول: لدينا في السامرة 
من الحمض  جذور عميقة ال يمكن نفيها أو التقليل منها. إنها تسري في عروقنا وتعتبر جزءاا 

 223ألمن واالزدهار.منى للمستوطنين ا. وت"النووي لنا وتسرد حكاية تاريخنا
 كعضو  أمام الهيئة الكاملة للكنيست اإلسرائيلي، "يمين الوالء"ما يسمى  أدت إيمان خطيب ياسين

 ،لبيةقمن سعيد الخرومي الذي توفي منذ أيام جراء جلطة  فيه عن القائمة العربية الموحدة بدالا 
 224.لكنيستاول سيدة عربية محجبة في وكأ

 طية، شكيل وحدة "مستعربين" جديدة تابعة لقوات "حرس الحدود" الشر الشرطة اإلسرائيلية ت أعلنت
وحدة وأطلق على ال ، بحجة مكافحة الجريمة والعنف.في البلدات العربية حصراا  ايةبدال في تنشط

 ،ةبما في ذلك تكتيكات رصد متقدم ،وهي معززة بـ"قدرات خاصة ،"Sinai الجديدة تسمية "سيناء
 225وقدرات قتالية عالية". ،يات متنوعة، ووحدة كالب شرطيةوآل ،ووحدة دراجات نارية

 يمريكمناورات مشتركة مع األسطول الخامس للجيش األ ،ألول مرة ،أجرت البحرية اإلسرائيلية 
، فإن الغرض من المناورة ةالعبري صحيفة يديعوت أحرونوتوبحسب موقع  في البحر األحمر.

 226ي.مريكيل البحرية للجيشين اإلسرائيلي واألالعمل المشترك وتعزيز االتصال بين األساط
 بر عبدخول كميات من حديد التسليح الخاص بأعمال البناء، لقطاع غزة،  سمحت السلطات اإلسرائيلية

 2120.227 مايو /أيارمعبر كرم أبو سالم، لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، للمرة األولى منذ عدوان 

  مية، ، لتسلم مهامه الرسالد يوسف الجالهمة إلى تل أبيبخ "إسرائيل"وصل السفير البحريني لدى
وفي وقت سابق، قال  توثق اللحظات األولى لوصوله. منصات إسرائيلية صوراا  تداولتوقد 

 "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي :عبر تويتر ،الجالهمة
 228.كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل"
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