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اخلمي�س، 2021/7/1

منظمة  ف�صائل  مع  حو�ر�ً  بد�أت  حركته  �إن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  قال   •

�لفل�صطيني  للتلفزيون  �لعالول  و�أكد  حما�ص.  حركة  مع  كذلك  ��صتئنافه  يف  وتاأمل  �لتحرير، 

و�أن  �لوطنية،  �لوحدة  حتقيق  �إىل  و�صوالً  �حلو�ر�ت  يف  ت�صتمر  �صوف  حركته  �أن  �لر�صمي، 

�حلو�ر �صيتو��صل من �أجل �إنقاذ �حلالة �لفل�صطينية ومو�جهة �لتحديات، و�أبرزها �الحتالل 

1
�الإ�رش�ئيلي.

�أكد وزير �ملالية �لفل�صطينية �صكري ب�صارة �أن جمع �ل�رش�ئب و�جلمارك �لفل�صطينية من قبل   •
2
“�إ�رش�ئيل” يحدّ من قدرة �حلكومة على �ل�صيطرة على 60% من �إير�د�تها �لعامة.

 ”El Al بد�أت �رشكة �الحتاد للطري�ن �الإمار�تية و�رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية “�إل عال  •

تطبيق �تفاق تعاون ي�صمل �ل�رش�كة بالرمز وبر�مج �لوالء. و�صت�صيف “�إل عال” رمزها على 

�لرحلتني �الأ�صبوعيتني �للتني ت�صغلهما “�الحتاد” بني �أبو ظبي وتل �أبيب يف �لوقت �حلايل، قبل 

3
�أن ت�صيفه على وجهات �أخرى يف �آب/ �أغ�صط�ص 2021، بينها �أ�صرت�ليا و�لهند و�لفلبني.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن جندية �إ�رش�ئيلية تعر�صت للطعن يف منطقة غور �الأردن. وقال   •

يتّم  �أن  �لعملية، قبل  �لهجوم ب�رشقة �صالح �جلندية خالل  �مل�صتبه به قام بتنفيذ  �إن  �جلي�ص 

4
�عتقاله يف وقت الحق و��صرتجاع �ل�صالح.

�حتفلت كتائب �لق�صام بتخريج مئات �لفتية ممن �لتحقو� مبخيمات طالئع �لتحرير �ل�صيفية   •

 
5
�لتي تنظمها يف قطاع غزة، حتت عنو�ن “�صيف �لقد�ص”.

كما  حرب،  ن�صوب  يف  ترغب  ال  “�إ�رش�ئيل”  �أن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�أنها ال ت�صاء �لقيام بعملية ع�صكرية، ولكنها لن ترتدد من �إطالقها بقوة و�رش�مة �إذ� �قت�صت 

�ل�رشورة. وقال بينيت �إن قدر�ت �جلي�ص حت�صنت ب�صكل كبري منذ �نتهاء حرب لبنان �لثانية، 

قال  وبدوره،  ذلك.  �إىل  ��صطرت  �إذ�  �لقتال  �صاحة  يف  �لقدر�ت  هذه  �صت�صتخدم  وحد�ته  و�أن 

�إن �جلي�ص يت�صدى ل�صّت جبهات  �أفيف كوخايف  �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  رئي�ص هيئة 

6
و�صتة �أبعاد قتالية ب�صكل متز�من.
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�لفل�صطينية �صفني كوهان فون بورغ�صدورف،  �الأر��صي  �الأوروبي يف  طالب ممثل �الحتاد   •

خالل لقاء جمعه مع و�لد �لنا�صط �لفل�صطيني �لر�حل نز�ر بنات خالل زيارة بيت �لعائلة يف 

بنات،  �ملتورطني يف حادثة مقتل  باإجر�ء حتقيق �صفاف وم�صتقل ومعاقبة  حمافظة �خلليل؛ 

7
عقب �عتقاله فجر �خلمي�ص 2021/6/24 على يد قوة �أمنية تابعة لل�صلطة �لفل�صطينية.

اجلمعة، 2021/7/2

�أكد �ملفو�ص �ل�صيا�صي �لعام، �ملتحدث با�صم �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية �للو�ء طالل دويكات   •

�أنه، ومنذ ��صتالم رئي�ص �لق�صاء �لع�صكري لتقريَري جلنة �لتحقيق و�لنيابة �ملدنية يف ق�صية 

مّت  حيث  �لفل�صطيني،  �لقانون  وفق  حتقيقاتها  �لع�صكرية  �لنيابة  تو��صل  بنات،  نز�ر 

�ال�صتجو�ب ح�صب  �إجر�ء�ت  للق�صاء، متهيد�ً ال�صتكمال  �لدورية(  )�أفر�د  �صخ�صاً   14 �إحالة 

8
�الأ�صول.

�أفاد رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار عن قطاع غزة جمال �خل�رشي، يف بيان له، باأن   •

و�أ�صاف  �ملعتاد”.  باأقل من  10% تعمل  و�لـ  �ملغلق،  ُتعّد بحكم  �مل�صانع  90% من  “�أكرث من 
�خل�رشي �أن “�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ينع �إدخال ب�صائع للقطاع �خلا�ص يف غزة مبا يزيد عن 

100 مليون دوالر”، وتابع �أّن “هذه �لب�صائع حمتجزة يف �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلية و�ملخازن، مع 
9
��صتمر�ر �إغالق معب كرم �أبو �صامل ب�صكل �صبه تام لنحو �صهرين”.

ر�صد  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  عن  �صادر  تقرير  ك�صف   •

 ،2021 يونيو  حزير�ن/  خالل  ومقد�صاتها  �لقد�ص  مدينة  بحّق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات 

متوز/ نهاية  حتى  لهدمها  �لب�صتان  حي  يف  منزالً   17 ي�صتهدف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل   �أن 

10
يوليو 2021، و�أن �أعد�د �ملنازل �ملهددة بالهدم ي�صل �إىل نحو 98 منزالً.

ذكرت �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة قررت عدم �ل�صماح باأّي   •

�صكل من �الأ�صكال بنقل �الأمو�ل �لقطرية وغريها �إىل قطاع غزة عب حقائب، كما كان يف عهد 

�حلكومة �ل�صابقة. وبح�صب �لقناة، فاإنه يجري حالياً، بالتعاون مع �الأمم �ملتحدة، �إيجاد �آلية 

11
لتحويل �الأمو�ل �لقطرية لغزة من خالل �ل�صندوق �خلا�ص باملنظمة �الأممية.

�إىل  �ال�صتماع  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملختلفة  للمحاكم  يحّق  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  ق�صت   •

مل  لو  حتى  �أبيب،  تل  يف  �الأمنية  �جلهات  مع  �لفل�صطينيني  “�جلو��صي�ص”  �ملتعاونني  دعاوى 

يكونو� ممن يحملون “�جلن�صية �الإ�رش�ئيلية”. وبح�صب �لقناة �لعبية �ل�صابعة، فقد رف�صت 

12
�لعليا �الإ�رش�ئيلية موقف �ل�صلطة باأنها تتمتع بح�صانة، و�أكدت على �أنها ال تتمتع بها.
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و�فق رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت على زيادة ح�صة �ملياه �لتي تبيعها “�إ�رش�ئيل”   •

ل�صالح �الأردن. وبح�صب موقع يديعوت �أحرونوت �لعبي، فاإن هذه لفتة �صيا�صية بناء على 

“�إ�رش�ئيل”  �صتبيع   2022 �صنة  بحلول  �أنه  بينيت  و�أكد  عمّان.  يف  �مللكية  �ملوؤ�ص�صة  من  طلب 

13
 �إ�صافية �صنوياً.

3
ل�صالح �الأردن 50 مليون م

قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف، خالل حما�رشة يف و��صنطن،   •

من  �صنة  قبل  �الإير�ين”  �لع�صكري  �لنووي  “�مل�رشوع  باإحباط  قر�ر�ً  �تخذت  “�إ�رش�ئيل”  �إن 

و�أ�صاف  �لنووي.  �التفاق  �إىل  �لعودة  عن  �حلديث  بدء  وقبل  �الأمريكية،  �لرئا�صة  �نتخابات 

و�أن  �الإير�ين،  �مل�رشوع  �إحباط  �أجل  من  �الأقل  على  ع�صكرية  خطط  ثالث  و�صع  �جلي�ص  �أن 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة، برئا�صة بنيامني نتنياهو، خ�ص�صت ميز�نية لهذه �خلطط، و�أن 

�صّد فجو�ت  �أجل  باإ�صافة مبالغ كبرية من  بينيت، تعهدت  نفتايل  برئا�صة  �حلكومة �حلالية، 

�أحرونوت، يديعوت  يف  �لع�صكري  �ملحلل  �أفاد  ح�صبما  وقت،  �أقرب  يف  باجلهوزية   تتعلق 

14
�أليك�ص في�صمان.

ال�صبت، 2021/7/3

و�لقيادية  �ل�صورية  �لهيئات  �أن  حما�ص  حركة  يف  �لغربية  �ل�صفة  �نتخابات  جلنة  �أعلنت   •

�نتخبت �لقيادي �صالح �لعاروري، رئي�صاً حلما�ص يف �إقليم �ل�صفة �لغربية للدورة �لتنظيمية 

15
.2025/2021

و�ملعار�ص  �لنا�صط  باغتيال  تنديد�ً  �هلل،  بر�م  م�صرية  يف  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  مئات  �صارك   •

�ل�صيا�صي نز�ر بنات، على يد قو�ت �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية. ورفع �ملتظاهرون الفتات ُكتب 

عليها “�رحل يا عبا�ص” و“يا للعار يا للعار.. �ل�صلطة �غتالت نز�ر”، “�أعلنَّا باخلط �الأحمر... 

16
ي�صقط ي�صقط حكم �لع�صكر”.

�صنّ �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي غار�ت على �أهد�ف ع�صكريّة يف قطاع غزة، وفق �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

طلِقت من قطاع غزة يف �ندالع حر�ئق 
ُ
وم�صادر فل�صطينية، بعد �أن ت�صببت بالونات حارقة �أ

�لوزر�ء  رئي�ص  وقال  �الأخرية.  �الأّيام  خالل   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينيّة  �الأر��صي  يف 

�إ�رش�ئيل  تغريت...  قد  “�الأمور  بالقول:  �لغارة  على  تعقيباً  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي 

و�مل�صري�ت،  و�لبالونات،  �لعنف،  ولكن  غزة،  قطاع  ب�صكان  �مل�صا�ص  نريد  وال  �لهدوء  تريد 

17
و�الإزعاجات �صتقابل برّد قوي”.
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متاأثر�ً  ح�صن،  علي  فريد  حممد  �ل�صاب  ��صت�صهاد  عن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

باإ�صابته بر�صا�ص �الحتالل يف بلدة ق�رشة جنوب نابل�ص. و�أ�صيب 67 فل�صطينياً باالختناق 

جر�ء �لغاز �مل�صيل للدموع خالل فعاليات �ملقاومة �ل�صعبية على قمة جبل �صبيح يف بلدة بيتا 

جنوب نابل�ص. و�أكد نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول �أن �ملقاومة �ل�صعبية يف بلدة بيتا 

ملحاولة  ورف�صاً  �الحتالل،  وجي�ص  �مل�صتوطنني  من  �صبيح  جبل  تطهري  حتى  �صتتو��صل 

مدر�صة  �إىل  �لبوؤرة  �مل�صتوطنون  حتويل  خالل  من  �أهلها،  به  قام  �لذي  �جلهد  على  �اللتفاف 

18
دينية �أو غريها.

االأحد، 2021/7/4

طالب رئي�ص حركة حما�ص يف خارج فل�صطني خالد م�صعل �ململكة �لعربية �ل�صعودية باإطالق   •

�رش�ح �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجونها، وفتح �أبو�ب �لعالقة مع حركة حما�ص. ونبّه م�صعل، 

خالل لقاء متلفز مع �لعربية نت، �إىل �أن “حلّ م�صاكل بع�ص �لدول �لعربية مع �إير�ن وتركيا 

لي�ص بالذهاب �إىل �حل�صن �الإ�رش�ئيلي، و�إمنا بتقوية وحدة �أمتنا”. وقال م�صعل �إن “حما�ص 

�إىل  �ملنطقة و�الإقليم، و�أنها حركة مقاومة ن�صالية. نحتاج  �إىل حمور بعينه يف  مل ولن تنتمي 

دعم �جلميع”. و�صدد م�صعل على �أن “حما�ص �نفتحت على جميع �لدول منذ �نطالقتها، ومن 

يفتح لنا �أبو�به ن�صكره ونتعاون معه”، مو�صحاً “�ُصكرنا ملن يدعمنا ال يعني �أننا نتقاطع معه 

��صتقالل قر�رنا”. و�أ�صاف  لنا ال يوؤثر على  �لدول  �لدولية، ودعم  �أو  �الإقليمية  يف �صيا�صاته 

م�صعل قائالً: “حما�ص ال تقبل �أي �عتد�ء على دولنا �لعربية و�الإ�صالمية، وال نتدخل يف �صوؤون 

19
�أحد، وكل ما تتمناه حما�ص هي وحدة �الأمة يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين”.

�لفل�صطينية  �لقيادة  �أ�صف  عن  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �لرجوب،  جبيل  عّب   •

“من  �إن  �لر�صمي:  فل�صطني  تلفزيون  على  معه  مقابلة  يف  وقال،  بنات،  نز�ر  �ملو�طن  لوفاة 

يتحمل �مل�صوؤولية يف هذه �لق�صية �ل�صلطة و�حلكومة، و�إننا لن ن�صمح الأي �أحد بلم�ص �الأجهزة 

�الأمنية، فهي �لدرع �حلامي ل�صعبنا”. ومتنى �لرجوب من و�لد نز�ر بنات “�أن يخرج ويقول 

20
كفى ��صتغالالً مل�صابنا �جللل... ناأمل من بع�ص �الأطر�ف �أن ال تختب حركة فتح”.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص: “�إن قو�ته م�صتعدة لعمل ع�صكري جديد يف قطاع   •

غزة، و�إنها تعمل على جمع مزيد من �الأهد�ف وتر�كم على ما لديها من �أهد�ف �أخرى”. وحذر 

جانت�ص، يف مقابلة مع �لقناة 13 �لعبية، من �ختبار حركة حما�ص لقدرة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 
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نقبل  “نحن ال  �الأ�صو�ر”، حققت هدفها. وقال جانت�ص:  “حار�ص  �الأخرية  �لعملية  �أن  مدعياً 

21
با�صتمر�ر �إطالق �لبالونات، و�صنو��صل �لرّد عليها مبهاجمة �أهد�ف نوعية”.

طالبت  �الإ�رش�ئيلية،  لل�صلطات  �لتابعة  �لقد�ص  بلدية  �أن  �الإ�رش�ئيلية  كان  ري�صت  قناة  ذكرت   •

وبح�صب  �صلو�ن.  بلدة  يف  قانونية  غري  باأنها  ت�صفها  �صكنية  �صقة   100 باإخالء  فل�صطينيني 

“حديقة �مللك” �لتي  �لقناة، فاإنه مّت طلب �إخالء تلك �ل�صقق ل�صالح م�رشوع ما يعرف با�صم 

22
تعكف بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على تنفيذه.

�لكارثية،  �الإن�صانية  �الأو�صاع  من  غزة  قطاع  يف  فل�صطني  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  حذر   •

و��صتعر�ص  �حل�صار.  باإنهاء  مطالباً  �ل�صيطرة”،  عن  وتخرج  حلظة  باأي  تنفجر  قد  “�لتي 
ع�صو جمل�ص �إد�رة �الحتاد �لعام خالد ح�صني تد�عيات �حل�صار، �لذي قال �إن ن�صبة �لفقر يف 

�صفوف �لعمال �رتفعت �إىل �أكرث من 80%، وز�دت ن�صبة �لبطالة يف �صفوفهم عن 60%، �أما 

�أعد�د �ملتعطلني فقد و�صلت لقر�بة 270 �ألفاً. فيما يالحق �الحتالل �ل�صيادين، �لبالغ عددهم 

4 �آالف �صياد، يف عر�ص �لبحر، وينعهم من �الإبحار للم�صافة �مل�صموح لهم �لعمل بها وفق 

�أدت  �الحتالل  �عتد�ء�ت  �إن  ح�صني  وقال  ويعتقلهم.  قو�ربهم  وي�صادر  �لدولية،  �التفاقيات 

ال�صت�صهاد 13 �صياد�ً، و�إ�صابة 700 �صياد �آخرين، وتدمري 1,800 قارب، وم�صادرة قر�بة 

23
170 قارباً منذ �صنة 2006.

 ،Hatzor Airfield حطت طائرة نقل تابعة للقو�ت �جلوية �ملغربية يف قاعدة حت�صور �جلوية  •

“�إ�رش�ئيل”. وبح�صب  �الأ�صبوع يف  قبل �نطالق مناور�ت ع�صكرية دولية كبى �صتنّظم هذ� 

موقع و�ال �لعبي، فاإن عدة دول على ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة �صت�صارك يف �ملناور�ت �لدولية، 

24
م�صري�ً �إىل �أن هذه �ملرة �الأوىل �لتي تهبط فيها طائرة ع�صكرية مغربية يف “�إ�رش�ئيل”.

�الأو�صط �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�ّصق  �إن  متعددة  م�صادر  قالت   • 

�الأمو�ل  حتويل  تويل  على  �ملتحدة  �الأمم  مبو�فقة  وقطر  “�إ�رش�ئيل”  �أبلغ  وين�صالند  تور 

�صتُ�رشف  �الأمو�ل  �أن  وفل�صطينية  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  و�أكدت  غزة.  قطاع  �إىل  �لقطرية 

عب بنوك تابعة ل�صلطة �لنقد �لفل�صطينية )�أي �ل�صلطة �لفل�صطينية(، مثل بنك فل�صطني، ولي�ص 

على  �الأخرية  �حلرب  قبل  به  معموالً  كان  كما  حما�ص،  حلركة  �لتابعة  �لبنوك  �أو  �لبيد  عب 

25
�لقطاع، يف �أيار/ مايو 2021.

10 �أطفال يف  9 من بني كل  “�إن  قال �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، يف تقرير له،   •

قطاع غزة يعانون �إحدى �أ�صكال �ل�صدمة �ملت�صلة بالنز�ع، بعد نحو �صهر على �نتهاء �لهجوم 
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50% من �صكان غزة، �لذين  �أن نحو  �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع”. و�أ�صاف �ملر�صد 

يبلغ عددهم �أكرث من مليويَن �صخ�ص، هم من �الأطفال حتت �صّن �لـ 15 عاماً، و49% هم من 

�لق�صف، و�إن  نتيجة  �أو كليهما معاً  �لو�لدين  �أحد  فقدو�  241 طفالً  �إن  �ملر�صد  �الإناث. وقال 

�ألف طفل  �أو ت�رشرت ب�صكل كبري(، و42  5,400 طفل فقدو� منازلهم )ُهدمت بالكامل  نحو 

26
ت�رشرت منازلهم ب�صكل جزئي.

االإثنني، 2021/7/5

من   2021 �صنة  خالل  �صعَّدت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  �أكد   •

�أ�صبحت حدثاً يومياً  �لفل�صطيني، و�لتي  �ل�صعب  �أبناء  �لتي تنفذها بحّق  �صيا�صة �العتقاالت 

من �الأول  �لن�صف  خالل  �عتقال  حالة   5,260 �ملركز  ر�صد  حيث  للفل�صطينيني،   مالزماً 

27
�صنة 2021.

2021، �لذي ُيعده �ملكتب  �لتقرير �لدوري لالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف حزير�ن/ يونيو  ر�صد   •

�أبرزها  �نتهاكاً،   3,373 �الحتالل  �رتكاب  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمي 

�مل�صابني عدد  وبلغ  و�مل�صتوطنني.  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  فل�صطينيني   8  ��صت�صهاد 

1,449 م�صاباً بنري�ن قو�ت �الحتالل وم�صتوطنيه، وبلغ عدد عمليات �إطالق �لنار �لتي نفذها 

76 �عتد�ء. و�صّعدت  186 عملية، وعدد �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني  جنود �الحتالل وم�صتوطنوه 

24 منزالً، �إ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملنازل �لتي �أخطر  من عمليات هدم �ملنازل، و�لتي بلغ عددها 

و�ملقد�صات،  �لعبادة  دور  على  �عتد�ًء   23 و�مل�صتوطنون  �الحتالل  و�رتكب  بالهدم.  �أهلها 

 28
و�قتحم 1,964 م�صتوطناً �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

يف  �الأع�صاء  �الأخرى  �لدول  من  �ال�صتري�د  قو�عد  عدلت  �ل�صعودية  �أن  رويرتز  وكالة  �أفادت   •

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، لت�صتبعد �ل�صلع �ملنتجة يف �ملناطق �حلرة �أو �لتي ت�صتخدم مكونات 

�إ�رش�ئيلية، من �المتياز�ت �جلمركية �لتف�صيلية. وطبقاً ملا جاء يف �لقر�ر �ل�صعودي، لن ي�رشي 

�أو  “�إ�رش�ئيل”،  �إنتاج  من  مكّون  فيها  يدخل  �لتي  �لب�صائع  على  �خلليجي  �جلمركي  �التفاق 

يف  مدرجة  �رشكات  �أو  �إ�رش�ئيليني،  مل�صتثمرين  جزئياً  �أو  بالكامل  مملوكة  �رشكات  �صنعته 

29
�تفاق �ملقاطعة �لعربية لـ“�إ�رش�ئيل”، ح�صبما �أوردت وكالة رويرتز.

حزمة  متويل  على  )�إي�صي�صكو(  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �الإ�صالمي  �لعامل  منظمة  �صادقت   •

م�صاريع ل�صالح فل�صطني ُتنفذ خالل �لن�صف �لثاين من �صنة 2021، باالتفاق و�لتعاون مع 

هذه  �أن  �إي�صي�صكو  من  بيان  وذكر  و�لعلوم”.  و�لثقافة  للرتبية  �لفل�صطينية  �لوطنية  “�للجنة 
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9 م�صاريع تغطي جماالت عمل �ملنظمة يف �لرتبية و�لعلوم و�لثقافة، لفائدة  �حلزمة تت�صمن 

و�جلنوبية،  �ل�صمالية  �ملحافظات  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �جلغر�فية  �ملو�قع  كامل 

30
و�لتجمعات �لبدوية، مع �إعطاء �أولوية و�هتمام خا�ص لدعم مدينة �لقد�ص.

 ،The Government Pension Fund of Norway أعلن �صندوق �لتقاعد �حلكومي �لرنويجي�  •

يف بيان له، �أنه �صّفى �أ�صوله يف 16 �رشكة لعالقاتها مب�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية؛ 

Motorola، و�لفرن�صية  مبا يف ذلك �رشكة معّد�ت �الت�صاالت �لعمالقة �الأمريكية موتوروال 

يف  �مل�صمولة  �الأخرى  �ل�رشكات  ومن   .Alstom و�أل�صتوم   ،Altice Europe يوروب  �ألتي�ص 

�أو مولت بناء �مل�صاكن و�لبنية �لتحتية يف �الأر��صي �ملحتلة  �خلطوة خم�صة م�صارف �صّهلت 

32 مليون  1967. وي�صل �إجمايل �الأ�صول �لتي �صّفاها �صندوق �لتقاعد �لرنويجي �إىل  �صنة 

31
دوالر.

من  �هلل،  ور�م  �لقد�ص  يف  به  �الأع�صاء  �لدول  بعثات  وروؤ�صاء  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  حذّر   •

�ملحتلة �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  منازل  وهدم  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتيطان  �صيا�صة   تد�عيات 

�صنة 1967. و�أو�صح بيان �أ�صدره ممثلو �الحتاد �أن هذه �ل�صيا�صة “لن توؤدي �إال �إىل ت�صعيد 

32
بيئة متوترة بالفعل، و�إىل مزيد من �لعنف و�ملعاناة �الإن�صانية”.

الثالثاء، 2021/7/6

ل تعادالً يف �لنتيجة.  يف ت�صويت �لكني�صت على متديد �لت�رشيع �ملوؤقت لقانون �ملو�طنة، �صجَّ  •

وح�صل �لقانون على دعم 59 ع�صو كني�صت، فيما عار�صه 59 ع�صو�ً، مما يعني عدم متديد 

33
�لت�رشيع �ملوؤقت.

�أفادت هيئة �لبث �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية باأن قطر طالبت بحماية �أمريكية الآلية حتويل �الأمو�ل   •

�جلديدة �إىل قطاع غزة، وذلك يف وقت ت�صرتط فيه تل �أبيب تغيري �آلية �إدخال �ملعونة �لقطرية 

تتبع  �أوروبية  لدول  قائمة  بلورة  “�إ�رش�ئيل”  حماولة  �إىل  �لنظر  �لهيئة  ولفتت  �لقطاع.  �إىل 

34
باأمو�ل مل�صاعدة �صكان غزة فقط، لي�ص لها �أي عالقة باأن�صطة حركة حما�ص.

�أكد موؤمتر �مل�رشفني على �صوؤون �لفل�صطينيني فـي �لـدول �لعربية �مل�صيفة يف دورته �لـ 106   •

�أن ما يجري يف مدينة �لقد�ص و�أحيائها )�ل�صيخ جر�ح،  �لتي عُقدت يف مقر �جلامعة �لعربية، 

وبطن �لهوى يف �صلو�ن، وو�دي �جلوز، وباب �لعامود( على يد حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�صّد  وجر�ئم  حرب  جر�ئم  �إىل  يرقى  عن�رشي  ومتييز  ق�رشي،  وتهجري  عرقي،  تطهري  هو 
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على  و�ل�صغط  غزة  قطاع  �إعمار  �إعادة  �رشعة  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  �ملوؤمتر  ودعا  �الإن�صانية. 

وعدم  �الإعمار،  الإعادة  �لالزمة  �ملو�د  دخول  لت�صهيل  باالحتالل(  �لقائمة  )�لقوة  “�إ�رش�ئيل” 
35

و�صع �لعر�قيل �أمام ذلك.

ك�صفت جلنة تق�صي �حلقائق �لفل�صطينية يف �صفقة تبادل لقاحات كورونا بني وز�رة �ل�صحة   •

�ملتابعة  و�صعف  و�لتق�صري  �ملخالفات  من  �لعديد  عن  �الإ�رش�ئيلية،  ونظريتها  �لفل�صطينية 

“م�صاءلة  ب�رشورة  و�أو�صت  فل�صطينية،  و�إد�رية  �صيا�صية  م�صتويات  قبل  من  و�لتن�صيق 

وحما�صبة جميع من ق�رّش، �أو �أهمل، �أو مل يقم مبا تتطلبه مهامه �لوظيفية”، وفق بيان للهيئة 

36
�مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان.

فريج عي�صاوي  �جلديدة،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �الإقليمي  �لتعاون  وزير  بادر   • 

 – �الإ�رش�ئيلية  �للجنة  تفعيل  على  �لعمل  �إىل  �لي�صاري،  مريت�ص  حزب  من   ،Issawi Frej

�لفل�صطينية �مل�صرتكة للق�صايا �القت�صادية، و�إز�لة �حلو�جز �لتي من �صاأنها ت�صهيل �لن�صاط 

�القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية. وح�صب م�صدر مقرب من فريج، توجد حمادثات متقدمة 

�ل�صاأن  بهذ�  خطو�ته  ين�صق  وهو  �للجنة،  وتفعيل  ت�صكيل  الإعادة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع 

�ملدنية �ل�صوؤون  وزير  ر�أ�صهم  على  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �مل�صوؤولني  كبار  من  عدد   مع 

37
ح�صني �ل�صيخ.

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جر�ئم  تر�صد  �أنها  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أكدت   •

عقب  �لف�صائل،  وحذرت  وجهه.  يف  لالنفجار  �صيوؤدي  �جلر�ئم  تلك  ��صتمر�ر  �أن  موؤكدة 

�جتماعها �لدوري، �الحتالل من مماطلته يف تطبيق �إجر�ء�ت ك�رش �حل�صار ومن �صغوطاته 

�لتي يار�صها لوقف �ملنحة �لقطرية عن غزة. ودعت �لو�صطاء لل�صغط على �الحتالل الإز�لة 

38
�لقيود �ملفرو�صة على �ملعابر و�لت�رشيع يف عملية �إعادة �الإعمار.

قال تقرير لالأمم �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي و�لبنك �لدويل ب�صاأن قطاع غزة �إن 11 يوماً من   •

�أن �أ�رش�ر  �أبعد �حلدود. و�أو�صح �لتقرير  �إىل  �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي �أ�صعفت �قت�صاد �لقطاع 

�لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي يف غزة تقدر مبا بني 290 مليوناً و380 مليون دوالر، كما قدر �حتياجات 

39
�لتعايف مبا يرت�وح بني 345 مليوناً و485 مليون دوالر خالل �الأ�صهر �لـ 24 �الأوىل.

االأربعاء، 2021/7/7

�لرئي�ص  �إد�رة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   Globes جلوب�ص  �صحيفة  �أوردته  �صحفي  تقرير  ك�صف   •

�ل�صابق  �لرئي�ص  �إد�رة  �أعلنت  �لذي  �أبر�هام”،  “�صندوق  بتجميد  قامت  بايدن  جو  �الأمريكي 
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دونالد تر�مب عن تد�صينه يف �أيلول/ �صبتمب 2020، لدعم م�صاريع ��صتثمارية م�صرتكة بني 

40
“�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت، �إىل �أجل غري م�صمى.

وموؤ�ص�صها، �لعامة  �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  تويف   • 

83 عاماً، بعد  �ل�صورية، دم�صق، عن عمر ناهز  �لعا�صمة  �أحد م�صت�صفيات  �أحمد جبيل، يف 

 ،1968 �صنة  �لعامة  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة  �أ�ص�ص  قد  جبيل  وكان  �ملر�ص.  مع  معاناة 

و�نف�صلت �صنة 1984 عن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. ُيذكر �أن جبيل ولد يف قرية يازور، 

قرب يافا �صنة 1928، ثمّ �نتقل مع �أ�رشته �إىل �صورية �صنة 1948 بعد حرب فل�صطني، و�أ�صبح 

حترير  جبهة  هو  ع�صكري  �صبه  تنظيماً   1959 �صنة  و�أن�صاأ  �ل�صوري،  �جلي�ص  يف  �صابطاً 

فل�صطني. وبعد ف�صل حماوالت لدمج ف�صيله مع حركة فتح، �صارك جبيل يف تاأ�صي�ص �جلبهة 

�لقيادة  �ن�صق عنها ليوؤ�ص�ص  ثّم   ،1967 �ل�صعبية لتحرير فل�صطني بقيادة جورج حب�ص �صنة 

�لعامة. ونعت �لقيادة �لعامة �أمينها �لعام، وقالت: “لقد �أم�صى قائدنا حياته منا�صالً وجماهد�ً 

�لفل�صطيني  �لوطن  حترير  �أجل  ومن  �لعربية،  و�أمته  �لفل�صطيني  �لعربي  �صعبه  �صبيل  يف 

�لعربية  �أمته  ق�صايا  �أجل  من  منا�صالً  قائد�ً  وكان  �لغا�صم،  �ل�صهيوين  �الحتالل  من 

41
و�الإ�صالمية”.

�إىل  تهدف  جلنة  �صّكلت  فتح  حركة  �أن  خا�صة،  م�صادر  من  �لعربي  �لقد�ص  �صحيفة  علمت   •

در��صة عودة جمموعة من �لنا�صطني وقياد�ت �صابقة ل�صفوف �لتنظيم، بعد تخليهم عن �لعمل 

�إىل جانب حممد دحالن، �لقيادي �ملف�صول من �حلركة منذ �صنة 2011، بتهمة “�لتجنح”، فيما 

لها وزن ونا�صطني  �إن هناك �صخ�صيات  ��صمه،  قال م�صوؤول يف حركة فتح ف�ّصل عدم ذكر 

�آخرين عملو� مع دحالن يف �لفرتة �ملا�صية، يتو��صلون مع قياد�ت من �حلركة من �أجل �لعودة 

42
للتنظيم.

رئي�صاً  �لد�صتوري،  �لوالء  يني  ق�صم  �أد�ء  خالل  �ألقاها  كلمة  خالل  هريتزوج،  �إ�صحق  حذّر   •

وعدَّه  �ملجتمع،  يف  �لد�خلي  �لتمزق  خطورة  من  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  �أمام  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

“�أخطر على �إ�رش�ئيل من �لنووي �الإير�ين”، م�صدد�ً على �أن �لكر�هية �ملجانية �ل�صائدة تهدد 
و�صيادة  و�الأقليات  �لعرب  �صّد  �لتمييز  �صيا�صة  على  �لق�صاء  �إىل  ودعا  �لقومية،  �حل�صانة 

43
�مل�صاو�ة.

�النف�صال  �لكني�صت  �لثانية و�لثالثة على قانون يجيز الأع�صاء  بالقر�ءتني  �لكني�صت  �صادق   •

عن �لكتل �لبملانية، وبح�صب �لقانون �صيكون باإمكان 4 �أع�صاء كني�صت �النف�صال عن �لكتلة 
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�لبملانية حلزبهم، حتى لو مل ي�صكلو� ثلثها مثلما كان متبعاً، على �أن ي�صمح لهم ت�صكيل كتلة 

�حلكومي  �الئتالف  �إليه  بادر  �لذي  �النف�صال”  “قانون  جانب  �إىل  و�صوّت  جديدة.  برملانية 

44
برئا�صة نفتايل بينيت، 60 من �أع�صاء �لكني�صت وعار�صه 54.

قال م�صوؤول م�صتعمر�ت �صمال �ل�صفة �لغربية يو�صي دغان، �إن �مل�صتعمر�ت تعر�صت خالل   •

�ملاليني من  باأ�رش�ر قّدرت بع�رش�ت  70 حريقاً، مت�صببة  �ملا�صية الأكرث من  �لثالثة  �الأ�صهر 

45
�ل�صو�كل.

اخلمي�س، 2021/7/8

د�نت و��صنطن هدم قو�ت �الحتالل ملنزل �الأ�صري �لفل�صطيني منت�رش �صلبي يف بلدة ترم�صعيا   •

“�إ�رش�ئيل”. وهذه  �ملتحدة لدى  �لواليات  �أ�صدرته �صفارة  �صمال ر�م �هلل، يف تعقيب مكتوب 

هي �ملرة �الأوىل �لتي تنتقد فيها و��صنطن هدم منازل لفل�صطينيني، تتهمهم �صلطات �الحتالل 

46
بتنفيذ عمليات.

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال   •

بد�ية منذ  مبنى   421 هدم  على  فل�صطينية  مبان  �أ�صحاب  �أجبت  �أو  �صادرت،  �أو   هدمت، 

592 �صخ�صاً، من بينهم  �إىل تهجري  �أدى  130 مبنًى مّوله �ملانحون، ما  2021، مبا فيها  �صنة 

له،  �أوت�صا، يف تقرير  �لغربية. وذكر تقرير مكتب  �ل�صفة  �أنحاء  320 طفالً، يف خمتلف  نحو 

8,200 �صخ�ص مهجّر يف قطاع غزة، بعدما هدّمت منازلهم يف �حلرب �الأخرية  �أن هناك نحو 

�صّد غزة؛ وح�صب �لتقرير، فاإنه خالل �حلرب تعر�صت نحو 2,087 وحدة �صكنية للتدمري، 

44,142 وحدة �صكنية حلقت بها �أ�رش�ر  �إىل ما يقدر بـ  �إ�صافة  �أو حلقت بها �أ�رش�ر فادحة، 

رو�صة  و80  لالأونرو�،  تابعة  و�أخرى  حكومية  مدر�صة   179 �الأ�رش�ر  �أ�صابت  كما  جزئية، 

47
�أطفال، و33 من�صاأة �صحية.

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، وفد�ً من �لكوجنر�ص �الأمريكي،   •

�أجاب عبا�ص، على جميع  �لديوقر�طي و�جلمهوري، وقد  11 ع�صو�ً يثلون �حلزبني  �صّم 

�أ�صئلة �أع�صاء �لكوجنر�ص �ملتعلقة باالنتخابات �لفل�صطينية، موؤكد�ً �ملوقف �لفل�صطيني �مللتزم 

باإجر�ء �النتخابات، وقال عبا�ص: “لن جنري �النتخابات بدون �لقد�ص، الأن �لقد�ص �ل�رشقية 

48
هي عا�صمة دولة فل�صطني”.

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية عن ح�صن يو�صف، �لقيادي �لبارز يف حركة حما�ص يف   •
49

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بعد �عتقال �إد�ري د�م 9 �صهور.
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“�إ�رش�ئيل”  يف  و�صيا�صية  حقوقية  جهات  قدمته  �لتما�صاً  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت   •

متوز/ يف  عليه  �صادق  قد  �لكني�صت  كان  �لذي  للجدل،  �ملثري  �لقومية  قانون   الإلغاء 

يوليو �صنة 2018. وقال ق�صاة �ملحكمة �إنه ال جمال للتدخل يف قانون يثل جزء�ً من “د�صتور 

50
�إ�رش�ئيل وهويتها”.

�الأطفال  لريا�ص  �حلكومي  �لدعم  �إلغاء  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  قرر   •

�لنهارية �لتي ت�صّم �أطفاالً يدر�ص �آباوؤهم يف معاهد دينية يهودية وال يز�ولون �لعمل، وذلك 

توفر  �أن  �ملتوقع  ومن  �لعمل،  �صوق  يف  �اللتحاق  على  �ملتدينني  �الإ�رش�ئيليني  ت�صجيع  بهدف 

�لدولة.  122 مليون دوالر( �صنوياً من نفقات خزينة  400 مليون �صيكل )نحو  هذه �خلطوة 

قادتها  وهاجمها  �ملعار�صة  �لدينية  �الأحز�ب  لدى  �صديد�ً  غ�صباً  �لت�رشيبات  هذه  �أثارت  وقد 

51
ب�صدة.

225 مليون دوالر  يقل عن  ما ال  �الأمريكي تخ�صي�ص  بالكوجنر�ص  �العتماد�ت  �أقرت جلنة   •

�لفل�صطيني  لل�صعب  و�الإمنائية  �الإن�صانية  لالحتياجات  �القت�صادي  �لدعم  �صندوق  �إطار  يف 

يف  �العتماد�ت  جلنة  �إن  له،  بيان  يف  �لكوجنر�ص،  وقال  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

وتبلغ   .25 معار�صة  مقابل  �صوتاً   32 باأغلبية  �لقانون  م�رشوع  على  �صادقت  �لكوجنر�ص 

مليار  و1.5  لـ“�إ�رش�ئيل”،  دوالر  مليار   13.3 بينها  من  دوالر  مليار   62.2 �مل�رشوع  قيمة 

52
لالأردن، و1.3 مليار دوالر مل�رش.

�مللك  و�لتقى  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �رّش�ً،  �الأردن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومة  رئي�ص  ز�ر   •

�ّتفق  �ملوقع،  ُي�صّمه  �إ�رش�ئيلي �صابق، مل  �لثاين، يف ق�رشه يف عمّان. ووفق م�صوؤول  �هلل  عبد 

53
بينيت مع ملك �الأردن على “طّي �ل�صفحة و��صتئناف �حلو�ر �لطبيعي”.

تو�صل �الأردن و“�إ�رش�ئيل” �إىل �تفاق �صرتتفع مبوجبه �ل�صادر�ت �الأردنية �إىل �لفل�صطينيني   •

 Paris Protocol باري�ص  بروتوكول  وفق  مليون،   700 �إىل  �صنوياً  دوالر  مليون   160 من 

�لتو�صل  مّت  كما   .1994 �صنة  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �جلانبني  بني  وّقع  �لذي  �القت�صادي 

 من �ملياه �الإ�صافية �مل�صرت�ة. ومّت �التفاق خالل 
3
�إىل تزويد “�إ�رش�ئيل” لالأردن بـ 50 مليون م

بيان  يائري البيد، بح�صب  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفدي ونظريه  �أين  �الأردين  لقاء وزير �خلارجية 

54
�خلارجية �الأردنية.
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اجلمعة، 2021/7/9

 ،1967 �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملقرر  قال   •

�ملفرو�ص  �ملطلق  �حلظر  تنتهك  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �إن   ،Michael Lynk لينك  مايكل 

موؤكد�ً  حمتلة،  �أر�ص  �إىل  �ملدنيني  �صكانها  من  بع�صاً  �الحتالل  �صلطة  تنقل  �أن  �إمكانية  على 

�الأ�صا�صي روما  نظام  �عتمد  عندما  حرب  جرية  �ملمار�صة  هذه  �عتب  �لدويل  “�ملجتمع   �أن 

جنيف:  يف  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �أمام  لينك  و�أو�صح   .”1998 عام  يف   ]Rome Statute[

�الأر�ص  بقاء  �الأول هو �صمان  �مل�صتوطنات غر�صني مرت�بطني:  “بالن�صبة الإ�رش�ئيل، تخدم 
دولة  هناك  يكون  �أال  �صمان  هو  �لثاين  �لهدف  �الأبد.  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  حتت  �ملحتلة 

فل�صطينية حقيقية �أبد�ً”. وقال �إن �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية هي “حمرك �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

55
�مل�صتمر منذ 54 عاماً، �الأطول يف �لعامل �حلديث”.

قالت وزيرة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية �أيليت �صاكيد �إن �حلكومة �جلديدة لن تغرّي ت�صنيف مناطق   •

يف �ل�صفة �لغربية من )ج( �إىل )�أ( �أو )ب(، حتى لو كان هناك طلب �أمريكي بهذ� �خل�صو�ص. 

و�أ�صافت �صاكيد، خالل حو�ر مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” �لعبية، �إن �حلكومة لن جتّمد 

56
�ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، “وبالتاأكيد لي�ص يف �لقد�ص”، على حّد تعبريها.

دعت من�صقة �ل�صوؤون �الإن�صانية للمناطق �لفل�صطينية يف �الأمم �ملتحدة لني ها�صتينغز �ل�صلطات   •

و�ل�صماح  �لفل�صطينيني،  وممتلكات  منازل  ت�صتهدف  هدم  عمليات  �أي  وقف  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

بناء منازل �صكان هذ�  �إعادة  �لبقيعة، وت�صهيل  بالقيام بعمله يف حم�صة  �الإن�صاين  للمجتمع 

57
�لتجمع يف موقعهم �لر�هن و�لبقاء فيه بكر�مة.

ال�صبت، 2021/7/10

�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن  نا�صد �لتحالف �مل�صيحي �لفل�صطيني يف �لواليات �ملتحدة   •

�إرهابية.  كمنظمة  ت�صنيفها  و�إلغاء  حما�ص،  حركة  جتاه  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  يف  �لنظر  �إعادة 

�أن  بلينكن على �رشورة  �أنطوين  بايدن ووزير خارجيته  �إىل  �لتحالف يف ر�صالة بعثها  و�أكد 

و�صفافة  نزيهة  �نتخابات  و“دعم  حما�ص،  جتاه  �صيا�صتها  يف  �لنظر  �الأمريكية  �الإد�رة  تعيد 

58
ت�صارك فيها �حلركة وت�صمل �لقد�ص �ل�رشقية”.

يف �حلركة  من  ح�صد  �إىل  خطابه  موجهاً  �لعالول،  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  قال   • 

ر�م �هلل، �إّن �أن�صار �حلركة يخرجون �إىل �مليد�ن الإر�صال ر�صالتهم وليحددو� موقفهم، وقال: 
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“كنا حتدثنا عنها �صابقاً وقلنا للجميع؛ نرجوكم �أال ي�صتفز �أحدكم فتح، و�إذ� ��صتفززمت فتح 
59

فاإنها لن ترحم �أحد�ً”.

قال وزير �خلارجية �لعماين بدر �لبو�صعيدي �إن بالده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع   •

“�إ�رش�ئيل”. و�أ�صاف �لوزير �لبو�صعيدي، يف مقابلة مع “�ل�رشق �الأو�صط”، �أن بالده توؤمن 
مببد�أ حتقيق �ل�صالم �لعادل و�ل�صامل و�لد�ئم على �أ�صا�ص حلّ �لدولتني، موؤكد�ً وقوف عُمان 

60
مع �حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني بالتز�من مع �حرت�م �لقر�ر�ت �ل�صيادية للدول.

االأحد، 2021/7/11

وفقاً لتقرير قدمه وزير �لدفاع بني جانت�ص �إىل �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية   •

و�الأمنية )كابينت(، �صّوت �لكابينت ل�صالح حجب نحو 600 مليون �صيكل )نحو 184 مليون 

وعائالت  لالأ�رشى  �الأخرية  دفعتها  �لتي  �الأمو�ل  مقابل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عن  دوالر( 

61
منفذي �لهجمات يف �ل�صنة �الأخرية.

وفد�ً  ��صتقباله  خالل  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �أكد   •

بالده  �أن  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص  برئا�صة  حما�ص  حركة  قيادة  من 

جولة  جتدد  وعدم  �لنار  �إطالق  وقف  تثبيت  ل�صمان  �الأطر�ف  كل  مع  كبرية  جهود�ً  تبذل 

62
�لت�صعيد.

دعا برملانيون عرب ودوليون، خالل �مللتقى �لبملاين �لدويل لدعم �لق�صية �لفل�صطينية �لذي   •

نظمه �ملجل�ص �لت�رشيعي يف قطاع غزة، مب�صاركة نو�ب عرب وم�صلمني ودوليني وممثلني عن 

و�الإ�صالمية  �لعربية  �لبملانية  �جلهود  وتطوير  تن�صيق  �رشورة  �إىل  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

�لتطبيع  بتجرمي  مطالبني  �ملحافل،  خمتلف  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  و�إ�صناد  لدعم  و�لدولية 

63
و�لتو��صل مع �الحتالل.

دعا مئات �لفل�صطينيني، �لذين خرجو� يف مظاهرة حا�صدة يف ر�م �هلل، �إىل رحيل رئي�ص �ل�صلطة   •

حممود عبا�ص، و�إ�صقاط حكومة حممد ��صتية، يف �لوقت �لذي طالبو� فيه مبحا�صبة �مل�صوؤولني 

64
عن �غتيال �ملعار�ص �ل�صيا�صي نز�ر بنات.

ن�رشي �لعمل  وزير  ع�صوية  �إنهاء  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلزب  �ملركزية  �للجنة  قررت   • 
65

�أبو جي�ص، موؤكدة �أن �حلزب مل يعد ممثالً باأي �صكل من �الأ�صكال يف �حلكومة.



324

اليوميات الفل�سطينية

�صبيح  جبل  على  �أفيتار  م�صتعمرة  �إقامة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  �صدّقت   •

 جنوبي مدينة نابل�ص، بعد مد�والت بني رئي�ص وزر�ء �الحتالل نفتايل بينيت ووزير �لدفاع

يف  �ملدنية”  “�الإد�رة  ي�صمى  ما  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  و�أو�صحت  جانت�ص.  بني 

جي�ص �الحتالل بد�أت �الأ�صبوع �ملا�صي بالعمل على عودة �مل�صتوطنني لبوؤرة �أفيتار، و�إقامة 

66
م�صتعمرة فيها.

�إن  قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف م�صتهل �الجتماع �الأ�صبوعي حلكومته،   •

“�لدولة �للبنانية على حافة �النهيار؛ مثلها مثل جميع �لدول �لتي ت�صتويل عليها �إير�ن، وهذه 
على  و�صنبقى  كثب،  من  هناك  �الأو�صاع  نتابع  �لثمن...  يدفعون  �للبنانيون  �ملو�طنون  �ملرة 

67
�أهبة �ال�صتعد�د”.

ذكرت مو�قع للم�صتوطنني �أن رجل �الأعمال �الإ�رش�ئيلي ر�مي ليفي Rami Levy، مب�صاركة   •

ع�رش�ت �الأ�صخا�ص، و�صع نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي، خالل حفل، حجر �الأ�صا�ص حلي يهودي 

400 وحدة �صكنية،  لبناء  �لقد�ص. وبح�صب تلك �مل�صادر، فاإن ليفي يخطط  جديد يف �رشقي 

وفندَقني، ومركز جتاري كبري، ومباٍن عامة، ومركز ريا�صي �صخم، بجو�ر ما يعرف منتزه 

68
ق�رش �ملفو�ص يف قلب حي جبل �ملكب �ملقد�صي.

نظريه  �لتقى  �صكري  �صامح  �لوزير  �إن  �مل�رشية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  قال   •

خالل  �أكد،  �صكري  �أن  و�أ�صاف  بروك�صل.  �لبلجيكية  �لعا�صمة  يف  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي 

“�رشورة �لتحرك �لعاجل نحو حلحلة �جلمود �لر�هن بني �جلانبني �لفل�صطيني  �للقاء، على 

69
و�الإ�رش�ئيلي، و�صوالً �إىل �إطالق مفاو�صات �صالم عادلة و�صاملة”.

ظبي،  �أبو  �إمارة  يف  �ل�صحية  �لرعاية  لقطاع  �لتنظيمية  �جلهة  ظبي،  �أبو  �صحة  د�ئرة  وقّعت   •

ح�صد  �إىل  تهدف  تفاهم  مذكرة   ،Sheba Medical Centre �الإ�رش�ئيلي  �لطبي  �صيبا  ومركز 

لالرتقاء  و�لتجارب،  �خلب�ت  وتبادل  �ل�صحي  �ملجال  يف  �لطرفني  بني  �مل�صرتكة  �جلهود 

70
بتجربة �ملر�صى و�خلدمات �ملقدمة لهم.

االإثنني، 2021/7/12

�صو�طئ  قبالة  �ل�صيد  فيها  �مل�صموح  �ملنطقة  تو�صيع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �صلطات  قررت   •

ومو�د  طبية  م�صتلزمات  باإدخال  �ل�صماح  تقرر  كذلك  ميالً.   12 �إىل  �أميال   9 من  غزة  قطاع 

�أي�صاً، بت�صويق �ملنتجات �لزر�عية  �أبو �صامل. و�ُصمح،  خام للم�صانع يف غزة عب معب كرم 

71
و�الأن�صجة من غزة �إىل �ل�صفة �لغربية.
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قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إن قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خ�صم 597 مليون �صيكل )نحو   •

181.7 مليون دوالر( من �أمو�ل �ملقا�صة “�إجر�ء غري قانوين ي�صعنا يف موقف مايل �صعب”. 

“يتنافى مع  و�أ�صاف ��صتية، خالل م�صتهل �جلل�صة �الأ�صبوعية ملجل�ص �لوزر�ء، �إن �الإجر�ء 

“لوقف  بالتدخل  �لعامل  دول  مطالباً  �لدولية”،  للقو�نني  �نتهاكاً  وي�صكل  �ملوقعة،  �التفاقيات 

هذه �القتطاعات �جلائرة”. و�أ�صاف قائالً: �إن “جمموع ما خ�صمته �إ�رش�ئيل ب�صبب �لتز�منا 

]نحو �صيكل  مليون   851 حو�يل  �ليوم  وحتى   2019 عام  منذ  و�ل�صهد�ء  �الأ�رشى   جتاه 

دوالر[  مليون   15.5 ]نحو  �صيكل  مليون   51 �قتطاع  �صيتم  و�الآن  دوالر[،  مليون   259

72
�صهرياً”.

�أقرت جلنة متابعة �لعمل �حلكومي يف قطاع غزة �صل�صلة تنقالت وتكليفات �عتيادية، �صملت   •
73

عدة مو�قع قيادية باملوؤ�ص�صات �حلكومية.

�لقدر�ت  تر�جع  من   Eyal Zamir ز�مري  �إيال  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  نائب  حذّر   •

�لع�صكرية �لقتالية يف �جلي�ص جر�ء تقلي�ص حجمه و�العتماد �لز�ئد على �لتكنولوجيا. وقال 

ز�مري �إن �جلي�ص يحتاج �إىل طفرة فورية لت�صحيح هذ� �لو�صع، الأنه ال ي�صاعد على مو�جهة 

74
خطر حرب يف عدة جبهات يف �آن و�حد.

قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد، خالل حمادثات غري ر�صمية �أجر�ها خالل �جتماع   •

“�إ�رش�ئيل �صتفعل ما هو �رشوري  �إن  وزر�ء خارجية دول �الحتاد �الأوروبي يف بروك�صل، 

75
للدفاع عن نف�صها”، الفتاً �لنظر �إىل �أنه ال “�إمكانية” يف �لوقت �حلايل لـ“حّل �لدولتني”.

هيمنوتا  �رشكة  �أجرتها  �لتي  �ل�صفقات  من  �صل�صلة  عن  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   •

للوثائق،  طبقاً  و�لتي  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ليهودي،  �لقومي  لل�صندوق  �لتابعة   ،Himnuta

ل�صالح  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أر��صٍ  �رش�ء  جلهة  �إحد�ها  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �صاركت 

مئات  ل�رش�ء  �ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  وح�صدت  �مل�صتوطنني. 

�لدومنات من �الأر��صي �لفل�صطينية �خلا�صة يف �ل�صفة، للم�صتوطنني �لذين قامو� بزر�عتها 

76
بينما مل ُي�صمح الأ�صحابها بالدخول �إليها.

يف عي�صى  حنا  و�ملقد�صات  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  للهيئة  �لعام  �الأمني  وفاة   • 

�لر�حل  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  64 عاماً. ونعى رئي�ص  �لـ  ر�م �هلل، عن عمر ناهز 

�أ�صتاذ وخبري  عي�صى �لذي كان ع�صو�ً يف �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح. و�لر�حل حنا عي�صى 

يف �لقانون �لدويل، من مو�ليد قرية عني عريك )1957( يف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، وحا�صل 
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على �صهادة �أ�صتاذ )لقب برف�صور( من معهد �لقانون �لدويل �صنة 1994، وله �لعديد من �لكتب 

و�ملوؤلفات. وتبّو�أ �لر�حل منا�صب عدة يف �ل�صلطة كان �أبرزها مدير عام وز�رة �لعدل، ووكيل 

وز�رة �لعدل �مل�صاعد، ووكيل �ل�صوؤون �مل�صيحية �مل�صاعد يف وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية، 

 2012/1/12 ويف  و�لدولية.  �الإقليمية  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  فل�صطني  دولة  لتمثيل  �إ�صافة 

�أ�صدر عبا�ص مر�صوماً رئا�صياً بتعيينه �أميناً عاماً للهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية لن�رشة �لقد�ص 

77
و�ملقد�صات.

�أعلنت �للجنة �حلكومية �لعليا الإعمار غزة يف قطاع غزة �حل�صيلة �لنهائية الأ�رش�ر �لعدو�ن   •

�الإ�رش�ئيلي �الأخري على قطاع غزة. وقال وكيل �لوز�رة ناجي �رشحان �إن “�إجمايل �خل�صائر 

و�الأ�رش�ر بلغ 479 مليون دوالر، موّزعة على ثالثة قطاعات؛ وهي: قطاع �الإ�صكان و�لبنية 

�لتنمية  وقطاع  �الأ�رش�ر،  جممل  من   %61 فيه  �ملبا�رشة  �الأ�رش�ر  ن�صبة  وبلغت  �لتحتية 

33%، وقطاع �لتنمية �الجتماعية وبلغت ن�صبة �أ�رش�ره  �القت�صادية وبلغت ن�صبة �أ�رش�ره 

78
.”%7

حمميات  �إىل  �لزر�عية  �لدومنات  مئات  حتويل  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  �الإد�رة  ت�صمى  ما  قررت   •

�إن  ب�صار�ت  معتز  �الأغو�ر  يف  �ال�صتيطان  ملف  م�صوؤول  وقال  �الأغو�ر.  منطقة  يف  طبيعية 

�إىل  2[ من هذه �الأر��صي 
]1.5 كم 1,500 دومن  �أكرث من  “�ملعلومات �الأولية ت�صري �إىل حتويل 

حمميات طبيعية، ليبلغ عدد �الأر��صي �لتي متّ حتويلها من قبل حكومة �الحتالل يف �الأغو�ر 

79
2[ من �الأر��صي”.

�إىل حمميات طبيعية حتى �الآن 76 �ألف دومن ]76 كم

الثالثاء، 2021/7/13

�ل�صماح  �لر�ف�ص لعدم  �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص مت�صكه مبوقف حكومته  �لدفاع  جدّد وزير   •

باإعادة �إعمار قطاع غزة بدون عودة �الأ�رشى و�ملفقودين لدى حما�ص. وقال جانت�ص: “نحن 

نعتني بامل�صاعد�ت �الإن�صانية �ملقدمة ل�صكان قطاع غزة، و�صنو��صل �لقيام بذلك بالتعاون مع 

�رشكائنا �مل�رشيني و�الأمم �ملتحدة و�لهيئات �لدولية �الأخرى”، و�أكد جانت�ص “�أنه يف حال كان 

80
هناك حاجة لعمل ع�صكري وحملة جديدة يف �مل�صتقبل فاإنه لن يرتدد بذلك”.

ك�صفت م�صادر فل�صطينية لـ“عربي 21”، يف ت�رشيح ح�رشي لـ“عربي 21”، �أن “�الحتالل   •

وعب مكتب رئي�ص وزر�ء �الحتالل نفتايل بينيت، و�فق على عر�ص �آلية جديدة، يتّم مبوجبها 

نقل �أمو�ل �ملنحة �لقطرية عب �الأمم �ملتحدة لتوزيعها على �لعائالت �لفقرية يف قطاع غزة”، 
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و�الأمم �ملتحدة �أبدت ��صتعد�دها لتطبيقها، وهناك مو�فقة من �لواليات �ملتحدة حول �ل�صيغة 

ذ�تها”. لكن “�ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل رف�صت هذه �الآلية، مما عّطل دخول هذه �الأمو�ل 

حتى �الآن”، موؤكدة �أن “كل �ملحاوالت الإقناع قيادة �ل�صلطة للتعاطي مع �الآلية �جلديدة ف�صلت 

81
حتى �الآن”.

علمت “�لقد�ص �لعربي” �أن حركة فتح قررت مو�جهة �حلملة �لتي ُت�صن �صّدها، كونها هي من   •

تقود �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي �نطلقت عقب حادثة مقتل �لنا�صط نز�ر بنات، خالل �عتقاله 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  و��صعة  �صعبية  فعاليات  للرّد  خططها  و�صت�صمل  �أمنية.  قوة  �أيدي  على 

82
ت�صمل تفعيل �ملقاومة �ل�صعبية يف نقاط �لتما�ص، �إىل جانب فعاليات �إلكرتونية يف قطاع غزة.

بد�أت مناورة دولية للطائر�ت �مل�صرية، وهي �الأوىل من نوعها بقيادة �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي،   •

وحتمل ��صم “�حلماة �لزرق Blue Guardian”. و�صت�صتمر �ملناورة مدة �أ�صبوعني، مب�صاركة 

جنود و�صباط من جيو�ص كل من �لواليات �ملتحدة، وفرن�صا، و�إيطاليا، و�أملانيا وبريطانيا، 

83
حيث �صيتّم يف �إطارها تفعيل م�صري�ت �إ�رش�ئيلية من قبل �لفرق �الأجنبية �مل�صاركة.

قال وزير �صوؤون �لقد�ص فادي �لهدمي �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدمت ما يزيد على   •

62 مبنى بالقد�ص منذ بد�ية �صنة 2021. و�أ�صاف �لهدمي �أن خطر �الإخالء �لق�رشي لعائالت 

86 عائلة يف حي بطن  �الإخالء  يتهدد  قائماً، حيث  يز�ل  ما  �ل�صيخ جر�ح  من منازلها يف حي 

84
�لهوى، يف حني يتهدد �لهدم 100 منزل يف حي �لب�صتان يف �صلو�ن.

وثّقت �حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال - فل�صطني، ��صت�صهاد 70 طفالً يف قطاع غزة و�ل�صفة   •

�لغربية مبا فيها �لقد�ص )50 ذكور�ً و20 �إناثاً( على يد قو�ت �الحتالل خالل �لن�صف �الأول من 

�صنة 2021 )حتى 2021/6/30(. و�أو�صحت �حلركة، يف بيان لها، �أن من بني �الأطفال �ل�صهد�ء؛ 

61 طفالً يف قطاع غزة قتلهم �الحتالل خالل عدو�نه �الأخري على �لقطاع يف �أيار/ مايو 2021، 

�أي�صاً  �أنها وّثقت  �إىل  �لغربية. و�أ�صارت  �ل�صفة  �أطفال يف   9 11 يوماً، فيما قتل  ��صتمر  و�لذي 

85
خالل �لفرتة ذ�تها، �إ�صابة 85 طفالً يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

يف  �الحتالل  �صلطات  تنفذها  �لتي  �لهدم  عمليات  جميع  بوقف  �الأوروبي  �الحتاد  طالب   •

يف  �لقد�ص،  يف  �الأوروبي  �الحتاد  بعثة  وقالت   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

 تغريدة ن�رشتها باللغتني �لعربية و�الإجنليزية: “من �ملفجع �أنه يف عام 2021 �رّشدت �إ�رش�ئيل

زيادة  يثّل  ما  وهو  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  طفالً   320 ذلك  يف  مبا  فل�صطينياً،   595

86
بن�صبة 50% مقارنة بالعام �ملا�صي”.
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يف  �الأمريكية  �ل�صفارة  تقيمه  �لذي  �ل�صنوي  �حلفل  �الأوروبي  �الحتاد  �صفر�ء  من  عدد  قاطع   •

“�إ�رش�ئيل” �حتفاء بذكرى يوم �ال�صتقالل �الأمريكي، �لذي ي�صادف �لر�بع من متوز/ يوليو. 
عدم  و�ختارو�  دعوتهم  متت  �لذين  �ل�صفر�ء  �أبرز  من  �إن  �أحرونوت،  يديعوت  موقع  وقال 

�مل�صاركة يف �حتفال �ل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ص، �صفريَي �أملانيا وفرن�صا، موؤكدين �أن �أوروبا 

ال تعرتف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أن مقر �ل�صفارة حمل خالف الأن جزء�ً منه يتخطى 

87
�خلّط �الأخ�رش.

عن�رشي،  ف�صل  دولة  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ليهود  من   %25 قال   •

على  �أجريت  ��صتق�صائية  در��صة  وك�صفت  �لفل�صطينيني.  بحّق  �جلماعية  �الإبادة  وترتكب 

 Jewish Electorate �ليهودي  �النتخابات  معهد  �أجر�ها  �الأمريكيني  �ليهود  �لناخبني 

Institute، عن �أن 34% من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم �أيدو� �أن “معاملة �إ�رش�ئيل للفل�صطينيني مماثلة 

للعن�رشية يف �لواليات �ملتحدة”، و�أّيد 25% على �أن “�إ�رش�ئيل دولة ف�صل عن�رشي”، وو�فق 

88
22% على �أن “�إ�رش�ئيل ترتكب �إبادة جماعية �صّد �لفل�صطينيني”.

االأربعاء، 2021/7/14

ممثلية  فتح  ينع  قانون  م�رشوع  بركات،  نري  �لليكود،  حزب  من  �لكني�صت  ع�صو  قدم   •

ديبلوما�صية تخدم “كياناً �أجنبياً” يف �لقد�ص، من �أجل منع �إعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف 

�لقد�ص لتقدمي خدمات للفل�صطينيني، وفق ما ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت. ويف مو�ز�ة 

�ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية”  “�ل�صيادة  بفر�ص  يق�صي  �آخر  قانون  م�رشوع  �لليكود  قدم  ذلك، 

89
�لغربية �ملحتلة.

�ملتعلقة  �ل�صيناريوهات  من  و��صعة  ملجموعة  ��صتعد�د�ته  �إكمال  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •

�إيجاز  يف   ،Amir Baram برعام  �ل�صمالية �أمري  �ملنطقة  قائد  وقال   . �هلل حزب  �صدّ  باحلرب 

�صحفي للمر��صلني �لع�صكريني من حدود لبنان: “نعدُّ مفاجاآت حلزب �هلل، و�حلرب �لقادمة 

فاإنه  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  ووفقاً  لهم”.  بالن�صبة  تطاق  ال  لكنها  لنا  بالن�صبة  معقدة  �صتكون 

يتلك بنك كبري من �الأهد�ف، �أكب 20 مرة من �لبنك �لذي ��صتهدفه خالل حرب لبنان �لثانية 

�صنة 2006، و�أنه �صيكون لديه قدرة غري م�صبوقة على �رشب �الأهد�ف �ملختلفة. وقّدر �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي �أن حزب �هلل يتلك من 130 �إىل 150 �ألف �صاروخ وقذيفة قادرة على �إ�صابة �أي 

�صاروخ  �آالف   10 مبعدل  كم،   700 �إىل   15 بني  ما  ترت�وح  ومب�صافات  “�إ�رش�ئيل”،  يف  نقطة 

90
�أ�صبوعياً.
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�إير�ن”  لـ“هجوم حمتمل يف  �مليز�نية �ملخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلي بزيادة جديدة يف  طالب �جلي�ص   •
91

ت�صل قيمتها �إىل مليار�ت �لدوالر�ت، بح�صب ما ك�صفت �لقناة 11 �لعامة �الإ�رش�ئيلية.

�عتقل جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لع�رش�ت من طلبة جامعة بريزيت خالل وجودهم يف قرية   •

من  �لع�رش�ت  �عتقل  �أنه  له،  بيان  �الحتالل، يف  جي�ص  وزعم  �هلل.  ر�م  �صمال �رشق  ترم�صعيا 

نا�صطي حما�ص قرب قرية ترم�صعيا، يف ختام عملية م�صرتكة مع جهازَي �ل�صاباك وحر�ص 

�حلدود، و�أ�صاف �أن عدد�ً من �لنا�صطني متورطون ب�صكل مبا�رش يف �أن�صطة �إرهابية �صملت 

م�صادر وقالت  قوله.  ح�صب  حلما�ص،  ن�صاطات  وتنظيم  و�لتحري�ص،  �الأمو�ل،   حتويل 

92
حملية �إن عدد �لطالب �لذين مّت �عتقالهم يبلغ نحو 40 طالباً.

�أ�صدرتها حماكم �الحتالل خالل  �إد�رياً  715 قر�ر�ً  ر�صد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى   •

�صدرت  �لتي  �الإد�رية  �الأو�مر  �أعد�د  فاإن  �ملركز،  وبح�صب   .2021 �صنة  من  �الأول  �لن�صف 

يف  �صدرت  �لتي  �لقر�ر�ت  عن   %30 بن�صبة  مرتفعة   ،2021 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل 

93
�لوقت نف�صه من �صنة 2020، و�لذي �صهد 557 قر�ر�ً �إد�رياً.

قال عبد �للطيف �لقانوع، �لناطق با�صم حركة حما�ص، تعقيباً على مماطلة دولة �الحتالل يف   •

�إدخال �ملنحة �لقطرية لقطاع غزة: “مو�صوع �لت�صهيالت على غزة، و�إجر�ء�ت ك�رش �حل�صار، 

هي حّق ل�صعبنا �لفل�صطيني، وهذ� �حلّق لي�ص منّة من �أحد على �الإطالق”. و�أ�صاف �لقانوع 

94
قائالً: “مزيد من �ل�صغط على قطاع غزة ال يولِّد �إال حالة من �النفجار يف وجه �الحتالل”.

�أبيب،  تل  يف  بالده  �صفارة  “�إ�رش�ئيل”،  لدى  �الإمار�ت  �صفري  خاجة،  �آل  حممود  حممد  د�ّصن   •

�إ�صحق هريتزوج، ووزيرة دولة يف حكومة �الإمار�ت  �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي  ر�صمياً، بح�صور 

جديَدْين  وتفكرٍي  لنهٍج  �لوقت  “حان  خاجة:  �آل  وقال  �ملهريي.  مرمي  و�ملائي  �لغذ�ئي  لالأمن 

�أبيب  تل  يف  �الإمار�ت  �صفارة  �فتتاح  يثل  �أن  ناأمل  �ملنطقة.  مل�صتقبل  �أف�صل  م�صار  لتحديد 

95
حجر ز�وية يف �لعالقات �ملتنامية بني بلدينا و�صعبينا”.

�ملخطط  �صمن  ��صتيطانية  وحدة   3,412 الإقامة  خطة  لتنفيذ  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صتعد   •

�الآن  �ل�صالم  منظمة  وك�صفت  �ملحتلة.  �لقد�ص  مدينة  �رشق  �إي1  بـ  �ملعروف  �ال�صتيطاين 

��صتدعاًء  �أر�صل  �الإ�رش�ئيلي  للتخطيط  �الأعلى  �ملجل�ص  ي�صمى  ما  �أن  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية 

�الآن، �ل�صالم  منظمة  قدمتها  �لتي  �العرت��صات  ملناق�صة   2021/8/9 يف  ��صتماع   جلل�صة 

96
وعري عميم Ir Amim، و�آخرون على خطط بناء 3,412 وحدة ��صتيطانية يف �إي1.
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اخلمي�س، 2021/7/15

�صتنخرط  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  �الأو�صط”،  لـ“�ل�رشق  فل�صطينية  �صيا�صية  م�صادر  قالت   •

�أنه  �أمريكي بهذ� �ل�صدد. و�أ�صافت �مل�صادر،  “�إ�رش�ئيل” ��صتجابة لطلب  يف حو�ر ثنائي مع 

“متّ نقا�ص هذ� �الأمر مع �ملبعوث �الأمريكي هادي عمرو، �لذي �أكد �أن و��صنطن تدعم مثل هذ� 
97

�حلو�ر و�صرتعاه من بعيد”.

�لفل�صطيني يف �خلارجية  �الإ�رش�ئيلي -  �مللف  �إن م�صوؤول  �الإ�رش�ئيلي  قال تقرير ملوقع و�ال   •

دولة  حكومة  �هلل،  ور�م  �أبيب  لتل  �الأ�صبوع  هذ�  زيارته  خالل  حذّر  عمرو،  هادي  �الأمريكية 

�الحتالل من “�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف و�صع �قت�صادي و�صيا�صي �صعب وخطري، مطالباً 

نقله  ما  �لفل�صطينية يف ر�م �هلل”، بح�صب  لتعزيز وتقوية �حلكومة  باتخاذ خطو�ت  �إ�رش�ئيل 

�ملوقع عن ثالثة م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني �صاركو� يف �ملحادثات �لتي �أجر�ها هادي عمرو. و�أكد 

عمرو، يف حمادثاته يف “�إ�رش�ئيل”، �أنه “�إذ� مل يتوفر لل�صلطة �لفل�صطينية �ملال لدفع �لرو�تب 

98
فقد يقود ذلك لتدهور �إ�صايف، ويف نهاية �ملطاف �أي�صاً �إىل �النهيار”.

وقّع �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” �أول �تفاقية يف جمال �الأمن �ل�صيب�ين Cyber security، بح�صب ما   •

ك�صف رئي�ص مكتب �الت�صال �الإ�رش�ئيلي باملغرب ديفيد جوفرين، يف تغريدة له عب �صفحته 

و�لتطوير  �لبحث  يف  تعاون  بـ“�إقامة  �لرباط،  يف  وُقِّعت  �لتي  �التفاقية،  وتق�صي  تويرت.  على 

99
وجماالت عملياتية يف �ل�صايب”.

�مل�صلمني  �ل�صكان  عدد  حول  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أ�صدرته  تقرير  يف  جاء   •

يف  �مل�صلمني  �أن  �ملحتلة،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان  وكذلك   ،48 “فل�صطينيي  �صمل  و�أحو�لهم، 

�أكرث،  ويتكاثرون  و�مل�صيحيون(،  )�ليهود  �لطو�ئف  بقية  �أبناء  من  �أقل  يعّمرون  “�إ�رش�ئيل” 
ويزيد حجم �جلرية و�لفقر لديهم عن بقية �ل�صكان. وبنّي �أن عدد �مل�صلمني بلغ 1.669 مليون 

ن�صمة يف نهاية �صنة 2020، بزيادة نحو 33 �ألفاً قيا�صاً بنهاية �صنة 2019، وي�صكلون 18% من 

�ألفاً، ي�صبح عددهم   354 �لبالغ  �لقد�ص  �إذ� جرى خ�صم عدد �صكان �رشقي  �ل�صكان. ولكن؛ 

“�إ�رش�ئيل”  17% من �ل�صكان. هذ� مع �لعلم باأن عدد �صكان  1.315 مليون ن�صمة؛ ي�صكلون 

100
بلغ 9,246,000 ن�صمة.

فوك�ص  ليام  بتعيني  �ملتحدة،  �ململكة  لدى  و“�إ�رش�ئيل”  و�الإمار�ت  �لبحرين  �صفر�ء  قام   •

هذه  تطمح  حيث  �ملتحدة،  باململكة  �الإبر�هيمية  �التفاقيات  جمموعة  كرئي�ص   Liam Fox
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�ملجموعة الإن�صاء من�صة يف �ململكة �ملتحدة لدعم �التفاقيات �الإبر�هيمية و�ل�صالم �ل�صامل يف 

101
منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

اجلمعة، 2021/7/16

قال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

هدمت �أو �صادرت 474 مبنى فل�صطينياً يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، منذ بد�ية �صنة 2021، منها 

102
150 مبنًى مّوله �ملانحون، ما �أدى �إىل تهجري 656 �صخ�صاً، من بينهم نحو 359 طفالً.

 ،881 �ملا�صية  �خلم�صة  �الأيام  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ   •

تز�مناً مع تاأدية طقو�صٍ تلمودية وجوالت ��صتفز�زية. وبح�صب �مل�صادر �ملقد�صية؛ فاإن هذ� 

�صباط  من  �أفر�د  وحماية  مب�صاركة  �أ�صهر،  �أربعة  منذ  و�حد  �أ�صبوع  خالل  �الأكب  هو  �لرقم 

103
وقو�ت �الحتالل.

�أكد خب�ء �أن عدد�ً من �حلكومات ��صتخدمت برناجماً معلوماتياً طّورته جمموعة �إ�رش�ئيلية،   •

ومعار�صني،  �صيا�صيني،  على  للتج�ص�ص   ،”Devil’s Tongue �ل�صيطان  “ل�صان  ��صم  حتت 

“�الأ�صلحة  هذه  و��صتهدفت  �لعامل.  حول  حقوقيني  ون�صطاء  و�أكادييني،  و�صحفيني، 

104
�ل�صيب�نية” �لقوية �أكرث من 100 �صخ�ص حول �لعامل.

ال�صبت، 2021/7/17

�ال�صتفز�زية”  �خلطوة  بـ“خطورة  حتددهم(  )مل  �لو�صطاء  �أبلغت  �إنها  حما�ص  حركة  قالت   •

�حلركة با�صم  �ملتحدث  وقال  �ملحتلة.  �لقد�ص  مبدينة  �الأق�صى  بامل�صجد   للم�صتوطنني 

حازم قا�صم، يف ت�رشيحات �صحفية: “هذه �القتحامات من جماعات �مل�صتوطنني �ملتطرفني 

105
بحماية جي�ص و�رشطة �الحتالل، عدو�ن على مقد�صات �صعبنا و�أمتنا”.

قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية �إن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت قدم   •

مو�فقته �إىل وز�رة �لدفاع و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي للم�صي قدماً يف �إعد�د خطة ل�رشب �ملن�صاآت 

�لنووية �الإير�نية و�لبنية �لتحتية �ملرتبطة بها. ون�رشت �ل�صحيفة تقرير�ً كتبه رون بن ي�صاي 

Ron Ben–Yishai، �أن “�جتماعاً ��صتثنائياً” جرى بني وزير �لدفاع بني جانت�ص ووزير �ملالية 

�أفيجدور ليبمان بخ�صو�ص هذه �خلطط، وقالت �ل�صحيفة �إن �مليز�نية �ملخ�ص�صة للعملية 

�ملتوقعة جرى حتديدها بني �ملوؤ�ص�صات �الإ�رش�ئيلية بقيمة 5 مليار�ت �صيكل �إ�رش�ئيلي )نحو 
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1.7 مليار دوالر(، لل�صنو�ت �خلم�ص �ملقبلة، �أي ما يعادل 5 �أ�صعاف �ملبلغ �ل�صابق، للحكومة 

106
�الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة.

مليون   135.8 قدره  �إ�صافياً  تبعاً  لها  �صتقدم  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •
107

دوالر.

االأحد، 2021/7/18

خميمات  يف  عقدته  �صحفي  موؤمتر  خالل  غزة،  قطاع  يف  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �لقوى  �أعلنت   •

�لعودة �رشق مدينة غزة، بح�صور ممثلني عن غالبية �لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية، عن منح 

للعمل على رفع  2021، فر�صة  مايو  �أيار/  �لنار يف  �إطالق  �تفاق وقف  �لذين رعو�  �لو�صطاء 

108
�حل�صار و�إعادة �الإعمار.

عمليات  �أكب  من  و�حدة  يف  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صاحات  م�صتوطن   1,500 من  �أكرث  �قتحم   •

مو�جهات  وجرت  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إ�رش�ف  حتت  ومتّت  �القتحام، 

بينيت،  و�أوعز  �إ�صابات.  �أدى لوقوع  ما  لقمع �الحتالل،  بني مو�طنني فل�صطينيني تعر�صو� 

يف بيان �صدر عن مكتبه، مبو��صلة �قتحامات �مل�صتوطنني �ليهود للم�صجد �الأق�صى بـ“�صكل 

منتظم و�آمن حفاظاً على �لنظام �لعام هناك”، وذلك يف ختام جل�صة لتقييم �الأو�صاع �الأمنية، 

عقب هذ� �القتحام. وجاء يف �لبيان، �أن �الأخري “ي�صكر وزير �الأمن �لد�خلي، عومر بارليف، 

و�ملفت�ص �لعام لل�رشطة، يعقوب �صفتاي Yaakov Shabtai، على �إد�رة �الأحد�ث” يف �مل�صجد 

�الأق�صى، و“�حلفاظ على حرية �لعبادة لليهود”، على حّد تعبريه. و�أ�صاف �لبيان �أن بينيت 

�ل�رشيف �حلرم  �لهيكل/  جبل  يف  �لعبادة  حرية  على  كذلك  �حلفاظ  “�صيتّم  �أنه  على   �صدد 

�الأيام  خالل  �صيحتفلون  �لذين  للم�صلمني،  كامل  ب�صكل  �الأق�صى(  �مل�صجد  �إىل  �إ�صارة  )يف 

109
�لقريبة بيوم عرفة وبعيد �الأ�صحى”.

1948 - �لفرع �جلنوبي، و�لقائمة  �أكدت �حلركة �الإ�صالمية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة   •

خال�ص  حّق  �الأق�صى  �مل�صجد  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  متثلها  �لتي  �ملوحدة  �لعربية 

للم�صلمني، ولي�ص لغريهم حّق فيه. وحذر �لبيان من ��صتمر�ر �إقد�م �مل�صتوطنني على �قتحام 

110
و�نتهاك حرمة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

 The Institute for National أظهرت در��صة �أجر�ها معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي�  •

Security Studies (INSS) يف تل �أبيب �أن 80% من �الإ�رش�ئيليني يرون �أن �لعدو�ن �الأخري 
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على قطاع غزة كان مبر�ً. وبح�صب �لدر��صة �لتي ن�رشها �ملعهد، فاإن 53% من �الإ�رش�ئيليني 

قد ت�صاءل �صعورهم باالأمن �ل�صخ�صي بعد معركة �صيف �لقد�ص. و�أ�صار �ملعهد يف در��صته 

�إىل �أن 14% من �الإ�رش�ئيليني يعار�صون �قتحام �الأق�صى كونه يت�صبب يف ��صتعال �الأو�صاع 

باقتحام  �ل�صماح  يجب  باأنه  �الإ�رش�ئيليني  من   %40 يرى  ذ�ته  �لوقت  يف  �مليد�ين.  و�لت�صعيد 

111
�الأق�صى بعيد�ً عن �لعو�قب �مليد�نية و�الأمنية.

�أعلنت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة، خالل �جتماع لقيادتها يف دم�صق،   •
112

�نتخاب طالل ناجي �أميناً عاماً جديد�ً لها، خلفاً للر�حل �أحمد جبيل.

يف �جتماع طارئ عُقد ب�صبب كرثة �الإخفاقات يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �تفق روؤ�صاء ثمانية   •

�الإخفاقات،  هذه  ��صتمر�ر  متنع  جديدة  �آليات  و�صع  على  �حلاكم،  لالئتالف  مكونة  �أحز�ب 

وت�صدّ حماوالت �إ�صقاطها من قبل �ملعار�صة، برئا�صة بنيامني نتنياهو. وقرر هوؤالء �لروؤ�صاء 

خطة عمل لل�صهور �لقادمة حتى �إقر�ر �ملو�زنة. وح�صب م�صدر �صيا�صي، �تفقو� على طرح 

�صل�صلة قو�نني مت�ّص بحقوق �ملعار�صة، مقابل �لقو�نني �لتي تطرحها �ملعار�صة ت�صتغل فيها 

113
�خلالفات د�خل �حلكومة وت�صبب لها �الإحر�ج.

�أعلن  �الأمريكي،  �الإ�رش�ئيلي ونظر�ئهم يف �صالح �جلو  لقاء بني ممثلي �صالح �جلو  �أثر  على   •

لكال  �لطو�رئ  حاالت  خالل  �جلوي  �لدفاع  �أنظمة  لتح�صني  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  عن  �لطرفان 

�لبلدين. ووّقع �لطرفان على �تفاق لتحديث �لتعاون �لعملياتي للدفاع �جلوي. وجاء يف بيان 

�صادر عن وحدة �ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أن “�لهدف من �الجتماع كان مناق�صة 

�ال�صتعد�د  حت�صني  هو  و�لهدف  �حلربية،  �ملعار�ص  يف  �لطرفان  يخو�صها  �لتي  �لتجارب 

114
�لتعاوين للقو�ت للدفاع �مل�صرتك عن دولة �إ�رش�ئيل وعن �لقو�ت و�مل�صالح �الأمريكية”.

االإثنني، 2021/7/19

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف خطاب مبنا�صبة عيد �الأ�صحى:   •

“على �لعدو �أال يكرر جتارب �قتحام �مل�صجد �الأق�صى و�لعبث مبقد�صاتنا يف �لقد�ص وحولها، 
ويف بيت �ملقد�ص و�أكناف بيت �ملقد�ص”. و�أكد هنية �أن معركة �صيف �لقد�ص �صّكلت نقطة حتول 

يف جمرى وتاريخ �ل�رش�ع مع هذ� �لعدو �ل�صهيوين، و�أحدثت ما ي�صبه �لزلز�ل يف قلب هذ� 

�أكدت باأن �ل�رش�ع لن  �أن معركة �صيف �لقد�ص  �إىل  �لكيان ع�صكرياً و�صيا�صياً و�أمنياً، م�صري�ً 

115
يعود �إىل ما كان عليه.
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يف  منتجاتها  بيع  �إيقاف  للمثلّجات  �لعامليّة   Ben & Jerry’s جريي  �آند  بن  �رشكة  �أعلنت   •

�أن هذ�  “نعتقد  �أ�صدرته:  1967، وقالت �ل�رشكة، يف بيان  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �الأر��صي 

“لدينا �رش�كة  �لبيان:  )بيع منتجاتها يف �الأر��صي �ملحتلة( يتعار�ص مع قيمنا” و�أ�صافت يف 

ويوزعها  �إ�رش�ئيل  يف  بنا  �خلا�ص  كرمي  �الآي�ص  ينتج  �لذي  �المتياز  �صاحب  مع  �الأمد  طويلة 

�ملقبل”.  �لعام  نهاية  يف  �صالحيتها  تنتهي  عندما  �التفاقية  جندد  لن  �أننا  �أبلغناه  �ملنطقة.  يف 

يف  منتجاتها  وبيع  عملها  طريقة  يخ�ّص  ما  يف  �آخر”  “ترتيباً  �صتتّبع  �أنها  �ل�رشكة  �أعلنت  كما 

116
“�إ�رش�ئيل”.

رئي�ص  مع  “حتدثت  تويرت:  على  تغريدة  يف  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص وهناأته مبنا�صبة عيد �الأ�صحى”. و�أ�صاف قائالً: “حتدثنا 

�القت�صادي  و�لرخاء  �الأمن  يحقق  ما  �جلانبني  بني  �لثقة  بناء  �إجر�ء�ت  لتعزيز  �حلاجة  عن 

117
للمنطقة”، دون مزيد من �لتفا�صيل.

�لبملانية  �لكتلة  �جتماع  خالل  ت�رشيحات  يف  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال   •

حلزبه ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل(، �إنه ال يوجد تغيري يف �لو�صع �لر�هن يف �مل�صجد �الأق�صى، 

118
و�إن من حّق �ليهود زيارته فقط، ولي�ص �لعبادة فيه �ملق�صورة على �مل�صلمني.

و�ل�صاباك  �جلي�ص  خب�ء  من  جمموعة  �إن  لها،  تقرير  يف  �لعبية،  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   •

�الإ�رش�ئيليني، �أعدو� در��صة بيَّنت �أن رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى “�ل�صنو�ر مّر 

�لقد�ص[، و�أن  ]معركة �صيف  بتحول جدي يف �صيا�صته بعد �حلرب �الأخرية على قطاع غزة 

ب�صاأن  �تخاذ قر�ر�ت  �ل�رشوري  بالن�صبة الإ�رش�ئيل، ومن  �لتحول يجعله �صخ�صية خطرية 

119
�ال�صتمر�ر يف �لتعامل مع حركة حما�ص بغزة”.

الثالثاء، 2021/7/20

�النتخابات  باآلية  “�لتز�م حما�ص  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  �أكد رئي�ص   •

�لد�خلية ودوريتها الختيار �لقيادة، وتر�صيخ قيم �ل�صورى و�لديوقر�طية �حلركية و�لتد�ول 

120
�لقيادي”، م�صري�ً �إىل مت�صك حركته باإجر�ء �النتخابات �لتنظيمية يف كل �لظروف.

ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  مع  حديث  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ذكر   •

يونيليفر Unilever، ومع مالك �رشكة بن �آند جريي �لعاملية، �أنه ينظر بعني �خلطورة �إىل قر�ر 

�ل�رشكة باإيقاف بيع منتجاتها يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلّة �صنة 1967. وقال بينيت: “هذ� 
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�إجر�ء مناه�ص الإ�رش�ئيل ب�صكل و��صح، وله عو�قب وخيمة؛ قانونية وغريها”. و�أ�صاف �أن 

�أي مقاطعة ت�صتهدف مو�طنيها”، على حّد قوله. بدوره،  “�إ�رش�ئيل �صتت�رشف بحزم �صّد 
حاكماً   35 �إىل  بر�صالة  �أرد�ن،  جلعاد  �ملتحدة،  و�الأمم  و��صنطن  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  بعث 

121
�أمريكياً للواليات، وطالبهم باتخاذ �إجر�ء�ت قانونية �صّد �رشكة بن �آند جريي.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، تعقيباً على �إطالق �صاروخني من لبنان، �عرت�صت   •

لن  �أبيب  تل  �إنّ  مفتوحة،  منطقة  يف  �لثاين  و�صقط  �ل�صاروخني  �أحد  �حلديدية  �لقبة  منظومة 

�حلكومة  رئي�ص  ذكر  بينما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أمنياً  تهديد�ً  لبنان،  يف  �الأزمات  باأن ت�صبح  ت�صمح 

122
نفتايل بينيت، �أنه لن ي�صمح كذلك بـ“ت�رّشب �لو�صع يف لبنان �إىل �إ�رش�ئيل”.

�الألعاب  دورة  يف  �مل�صاركة  من  �ن�صحابه  نورين  فتحي  �جلز�ئري  �جلودو  م�صارع  �أعلن   •

م�صارع  ملو�جهة  رف�صاً   Olympic Games Tokyo 2020 �أو   2020 طوكيو  �الأوملبية 

�لالعب  مو�جهة  يف  �لقرعة  �أوقعته  �أن  بعد  �ملناف�صة  من  �الن�صحاب  نورين  وقرر  �إ�رش�ئيلي. 

73 كغ. وقال نورين، يف  Potbol Tahar �صمن مناف�صات وزن  �الإ�رش�ئيلي بوتبول طاهار 

ت�رشيحات لقناة �لبالد �ملحلية: “موقفي ثابت من �لق�صية �لفل�صطينية، و�أرف�ص �لتطبيع و�إن 

123
كلفني ذلك �لغياب عن �الألعاب �الأوملبية، �صيعو�صنا �هلل”.

م�صتوطن  مقتل  عن  �إير�نية  بنوك  ثالثة  مب�صوؤولية  �أمريكية  فيدر�لية  حمكمة  ق�صت   •

 �إ�رش�ئيلي وزوجته يحمالن �جلن�صية �الأمريكية يف عملية �إطالق نار، عند مفرتق بيت فوريك

بال�صفة �لغربية يف �صنة 2015. وبح�صب موقع �صحيفة هاآرت�ص، �صدر �حلكم قبل �أ�صبوع، 

ومنذ ذلك �حلني مل ترد �لبنوك على �لدعوى، م�صري�ً �إىل �أنه �صيتّم حتديد مبلغ �لتعوي�ص �لذي 

124
�صيتّم حت�صيله من �لبنوك �ملد�نة.

االأربعاء، 2021/7/21

“�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن،  قال رئي�ص جمل�ص ي�صع �ال�صتيطاين ديفيد �حلياين �إن   •

�إىل �صقوط �حلكومة، الأن هناك عدد�ً من �لنو�ب  تعرف �أن جتميد �ال�صتيطان �صيوؤدي حتماً 

�لتابعني لها ملتزمون مب�صالح �ال�صتيطان”. و�أ�صاف قائالً: “�أنا ال �أعتقد �أن �الإد�رة �الأمريكية 

125
معنية فعالً ب�صقوط �حلكومة”.

تختِف،  مل  غزة  قطاع  م�صاكل  �إن  بوخبوط  �أمري  �لعبي  و�ال  ملوقع  �لع�صكري  �ملحلل  قال   •

جهاز  يف  �صابق  �صابط  �أكد  فيما  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  جي�ص  قريباً  �صتتحدى  وحمـا�ص 
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��صتخبار�ت �الحتالل �لع�صكرية يوين بن مناحيم �أن م�صاألة �جلولة �لتالية من �لقتال بني غزة 

126
و�الحتالل هي م�صاألة وقت فقط، وجي�ص �الحتالل ي�صتعد لهذه �جلولة.

�لتحقيق  مركز  د�خل  �صعفاط،  خميم  من  �لتميمي،  �خلطيب  يو�صف  عبده  ��صت�صهد   •

و�لتوقيف �ملعروف بـ“�مل�صكوبية” يف �لقد�ص �ملحتلة. و�أفادت عائلة �لتميمي، من جهتها، �أن 

يف  زنز�نته  د�خل  قلبية  لنوبة  تعر�صه  بعد  عبده  �بنهم  با�صت�صهاد  �أبلغتهم  �الحتالل  �رشطة 

127
“�مل�صكوبية”، م�صريًة �إىل �أنه �أب الأربعة �أطفال، ومل يكن يعاين من �أي �أمر��ص.

اخلمي�س، 2021/7/22

ذكرت قناة ري�صت كان �الإ�رش�ئيلية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �عتقل 122 نا�صطاً من حركة حما�ص   •

�لغربية،  بال�صفة  �لتحتية  بنيتها  بناء  ملنع �حلركة من  �ملا�صيني، يف حماولة  �ل�صهرين  خالل 

لن�صاطات حما�ص يف �ألف دوالر( خم�ص�صة   914.8 )نحو  3 ماليني �صيكل   كما �صادر مبلغ 

128
�ل�صفة �لغربية.

ُعقدت  �لتي  �للقاء�ت  خالل  طالب،  �لفل�صطيني  �جلانب  �أن  �لعربي”  “�لقد�ص  �صحيفة  علمت   •

بني  �لربط  بعدم  للمنطقة،  زيارته  خالل  عمرو،  هادي  �الأمريكية  �خلارجية  مبعوث  مع 

خا�صة  تطور�ت  �أي  وبني  �الحتالل،  �صلطات  تقدمها  �أن  �ملفرو�ص  �القت�صادية  �لتح�صينات 

�لعربي”،  لـ“�لقد�ص  حتدث  �لذي  �لفل�صطيني  �مل�صدر  وك�صف  �ملتوقف.  �ل�صيا�صي  بامل�صار 

�ملعروف،  بالنمط  مبادرة �صيا�صية  �أي�صاً  �أن هادي عمرو، مل يقدم  ��صمه،  وف�ّصل عدم ذكر 

نية”  ح�صن  “بو�در  باعتبارها  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  للجانبني  فقط  �قرت�حات  قّدم  و�أنه 

129
توؤ�ص�ص ملرحلة الحقة، وجميعها كانت لها عالقة بال�صاأن �القت�صادي.

�ل�صفري  وقدم  �الحتاد.  يف  مر�قب  ع�صو  �صفة  ر�صمياً،  “�إ�رش�ئيل”،  �الإفريقي  �الحتاد  منح   •

�الحتاد  يف  كمر�قب  �عتماده  �أور�ق   Aleli Admasu �أدما�صو  �أليلي  �إثيوبيا  لدى  �الإ�رش�ئيلي 

�إىل رئي�ص مفو�صية �الحتاد مو�صى فقي حممد Moussa Faki Mahamat يف مقر �ملنظمة يف 

 130
�أدي�ص �أبابا، وفق ت�رشيحات للطرفني.

�أقّر موؤ�ّص�ص ومدير عام �رشكة �أن �أ�ص �أو NSO �الإ�رش�ئيلية، �لتي طّورت برنامج بيجا�صو�ص   •

على  �الطالع  �رشكته  باإمكان  �أن   ،Shalev Hulio حوليو  �صاليف  للتج�صّ�ص،   Pegasus

�لهو�تف �مل�صتهدفة من قبل �لدول �لتي باعها �لبنامج. و�تهم حوليو، يف مقابلة مع �مللحق 

�أو كليهما” بالوقوف خلف  “قطر �أو حركة �ملقاطعة  “�إ�رش�ئيل �ليوم”،  �الأ�صبوعي ل�صحيفة 
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ت�صل  �أن  يريدون  “ال  �أنهم  ز�عماً  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صايب  وقطاع  �ل�رشكة  من  للنيل  “حملة” 
131

�لبوظة �إىل �إ�رش�ئيل، �أو �أن ت�صّدر �إ�رش�ئيل �لتكنولوجيا”.

دعا رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص �ملطر�ن عطا �هلل حنّا، �أبناء رعيته �إىل �لتم�صك   •

باإيانهم و�لت�صبث بكني�صتهم، وكذلك �النتماء �إىل هذ� �لوطن �لذي هو �أر�ص �مليالد، و�لتج�صد، 

عددهم،  يف  قلة  هم  �لديار  هذه  يف  “�مل�صيحيني  �إن  �ملطر�ن  وقال  و�لنور.  و�لبكة،  و�لقيامة، 

ولكنهم لي�صو� �أقلية، وهم يفتخرون بانتمائهم لهذه �الأر�ص ولهذ� �ل�صعب، �لذي ننتمي �إليه، 

132
ومن و�جبنا �أن ند�فع عنه وعن ق�صيته �لعادلة”.

 Navi Pillay أعلنت �الأمم �ملتحدة �أن �ملفو�صة �ل�صامية �ل�صابقة حلقوق �الإن�صان نايف بيالي�  •

�الأر��صي  يف  �ملرتكبة  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  ب�صاأن  �لدولية  �لتحقيق  جلنة  �صرت�أ�ص 

133
�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 و“�إ�رش�ئيل”.

قال مر��صل وكالة قد�ص بر�ص يف غزة �إن “�نفجار�ً كبري�ً وقع �صباح يوم �خلمي�ص، يف �صوق   •

�لز�وية �ل�صعبي و�صط مدينة غزة على مقربة من �مل�صجد �لعمري )�لكبري( �لتاريخي، مت�صبباً 

134
يف وفاة م�ِصّن يف �لعقد �ل�صاد�ص من عمره وعدة �إ�صابات و�أ�رش�ر كبرية يف �ملكان”.

�صحفية  ت�رشيحات  يف  �لقاهرة،  يف  �ل�صني  �صفري   ،Liao Liqiang ليت�صيانغ  لياو  ك�صف   •

وزعتها �صفارة �ل�صني يف �لقاهرة، تفا�صيل �لزيارة �لتي قام بها، و�نغ يي Wang Yi، وزير 

�للقاح �مل�صاد  �ألف جرعة من   500 “�لبلدين قرر� تقدمي  �أن  خارجية �ل�صني مل�رش، و�أو�صح 

لكورونا �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة، يف �إطار �مل�صنع �لذي �أن�صئ لتعبئة �للقاح بني 

�جلانبني لتلبية �الحتياجات �لعاجلة لل�صكان، و�أنه تقرر �إر�صال هذه �لدفعة من �مل�صاعد�ت يف 

135
�أ�رشع وقت ممكن”.

اجلمعة، 2021/7/23

وقال  بنات.  نز�ر  �لنا�صط  قتل  عن  �ل�صيخ  ح�صني  �لفل�صطيني  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  �عتذر   •

�ل�صيخ، يف مقابة مع وكالة ميديا الين The Media Line �الأمريكية ن�رشها عب ح�صابه على 

لقد كانت حادثة  �أعتذر لهم على ما حدث.  �لتعازي الأ�رشة بنات، و�أن  �أقدم  �أن  “�أود  تويرت: 

136
موؤ�صفة جد�ً”. 

يف  بنات  نز�ر  �ل�صيا�صي  �ملعار�ص  مقتل  منذ  فل�صطينياً   75 �عتقال  حقوقية  جمموعة  وثّقت   •

�لعد�لة” مهند كر�جة  �أجل  “حمامون من  2021/6/24. و�أكد مدير جمموعة  مدينة �خلليل يف 
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توثيق مئة حالة �عتقال �صيا�صي منذ �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري على قطاع غزة، و�الأحد�ث 

�لتي �أعقبت �غتيال بنات، بينها 75 �عتقاالً بعد حادثة �غتيال نز�ر بنات، فيما جرى �الإفر�ج 

 
137

عن �جلميع.

�أن  �الأمنية،  �الأجهزة  با�صم  و�لناطق  �لعام  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص  دويكات،  طالل  �للو�ء  ذكر   •

د�خل  مهنا  عكرمة  �لع�صكرية  للمالية  �لقانوين  �مل�صت�صار  على  �لر�صا�ص  �أطلقو�  جمهولني 

�لنيابة  �أن  �لفور... و�أكد دويكات  �إىل وفاته على  �أدى  �لغ�صون يف طولكرم، ما  منزله يف دير 

�لع�صكرية و�جلهات �ملخت�صة با�رشت �لتحقيق للوقوف على مالب�صات �جلرية، و�لك�صف 

138
عن �جلناة وتقديهم للعد�لة باأ�رشع وقت ممكن.

تلقى ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد �آل نهيان �ت�صاالً هاتفياً من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي   •

هناأ كما  تعزيزها،  و�صبل  �لبلدين  بني  �لتعاون  عالقات  بحث  خالله،  جرى  بينيت،   نفتايل 

الأجل  �صوياً  للعمل  تطلعه  عن  معرباً  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب  بتويل  بينيت  ز�يد  بن  حممد 

139
�ل�صالم و�ال�صتقر�ر و�لتنمية مل�صلحة �ملنطقة.

�ملطالبات  يقيّد  قانون  على  �لبملان،  يف  �الأعلى  �ملجل�ص  �لبولندي،  �ل�صيوخ  جمل�ص  و�فق   •

جميع  �أن  على  �لبولندي  �لقانون  م�رشوع  وين�ّص  �لبالد.  يف  �ليهودية  �ملمتلكات  با�صرتد�د 

�الأخرية  عاماً  �لثالثني  خالل  ح�صمها  يتّم  مل  �لتي  �الأمالك  ��صتعادة  بخ�صو�ص  �لدعاوى 

�صي�رشي عليها قانون �لتقادم و�صت�صطب، و�صيتّم مترير �لقانون للمو�فقة عليه بالقر�ءتني 

140
�لثانية و�لثالثة يف �لبملان.

ال�صبت، 2021/7/24

طالب وزير �ل�صوؤون �ملدنية ح�صني �ل�صيخ بـ“تفعيل دور �لرباعية �لدولية”. و�أ�صاف �ل�صيخ:   •
141

“نوؤيد �لدعوة �لرو�صية لعقد �جتماع على �مل�صتوى �لوز�ري لهذه �للجنة”.

حذرت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، يف بيان لها، من “خطورة حماوالت �خت�صار   •

�لق�صية و�حلقوق �لوطنية ل�صعبنا بعدد من �ملطالب و�الإجر�ء�ت و�لتح�صينات �القت�صادية”. 

وقالت �جلبهة، يف بيان لها، �إن “حت�صني �مل�صتوى �القت�صادي ل�صعبنا يف �ملناطق �ملحتلة هو 

و�حد من �حلقوق �مل�رشوعة �لتي تكفل له �لعي�ص �لكرمي، لكنه حّق ال يخت�رش يف ذ�ته باقي 

142
�حلقوق �مل�رشوعة �لتي ال تنازل عنها وال مقاي�صة بينها”.
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�الأمريكية   United Church of Christ �ملتحدة  �مل�صيح  �لعام لكني�صة  �لكن�صي  �أعلن �ملجمع   •

ت�صمية “�إ�رش�ئيل دولة ف�صل عن�رشي”. وقال �ملجمع �لكن�صي يف يونيون كاربايد �إنه يرف�ص 

تناول  �لذي   Mondoweiss موندويز  موقع  وتوقع  �الإ�رش�ئيلي.  �لعن�رشي  �لف�صل  نظام 

�حلدث، باأن قر�ر كني�صة �مل�صيح �ملتحدة هو �ل�رشبة �الأوىل فقط من بني �لعديد من �لطو�ئف 

�لرئي�صية �الأخرى، مبا يف ذلك �مليثودية Methodism، و�للوثريني Lutheranism، و�الأ�صقفية 

143
.Quakers و�لكويكرز ،”Unitarianism و“�ملوحدين ،Episcopal

االأحد، 2021/7/25

و�صف �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، خالل مقابلته �خلا�صة مع �صي �أن �أن، �حلرب �الأخرية   •

مع قطاع غزة باأنها “جر�ص �إنذ�ر للجميع”، ُمعتب�ً �حلديث عن قدرة “�إ�رش�ئيل” �حلفاظ على 

�الأو�صاع �حلالية باالعتماد على �زدهارها �القت�صادي وتقدمها �لتكنولوجي، باأنه “ت�صور 

غري دقيق”. و�أ�صار �مللك �الأردين �إىل �أنه �لتقى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت ووزير 

144
�لدفاع بني جانت�ص.

خالل  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  طالب   •

ليبمان،  �أفيجدور  �ملالية  ووزير  بينيت،  نفتايل  �حلكومة  رئي�ص  مع  منف�صلني  �جتماعني 

باإ�صافة 9 مليار�ت �صيكل )نحو 2.74 مليار دوالر( �إىل ميز�نية �جلي�ص و�حل�صول عليها خالل 

�صنة 2021، كذلك عاد كوخايف وقادة �جلي�ص �إىل �ملطالبة مبيز�نية خا�صة لتمويل ��صتعد�د�ت 

145
لهجوم حمتمل �صدّ �إير�ن، وفق ما ذكرت �صحيفة ذي ماركر �الإ�رش�ئيلية.

�إىل  �الإمار�ت  من  �لنفط  لنقل  �تفاق  تنفيذ  �إرجاء  �الإ�رش�ئيلية  �لبيئة  حماية  وز�رة  �أعلنت   •
146

“�إ�رش�ئيل”.

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من تعطيل  حذّر ع�صو �ملكتب   •

“�إن تغري  �إطالق �لنار ورفع �حل�صار عن قطاع غزة. وقال بدر�ن:  مفاو�صات تثبيت وقف 

�حلكومات �الإ�رش�ئيلية ال يعنينا، و�إنه كلما �صعرنا �أن هناك نوعاً من �لرتدد، و�لتلكوؤ، وتعطيل 

مفاو�صات تثبيت وقف �إطالق �لنار ورفع �حل�صار عن غزة، �صنلجاأ بالتو�فق مع �لف�صائل يف 

غزة ال�صتخد�م �آليات خمتلفة لل�صغط على �الحتالل”. وعلمت �صحيفة �الأخبار، من م�صادر 

�ملقبلة نحو ت�صعيد تدريجي  �الأيام  �لفل�صطينية تتّجه خالل  �ملقاومة  �أن ف�صائل  فل�صطينية، 

�أدو�ت �صغط  تفعيل  �ملقاومة  تدر�ص  فيما  �ملتفّجرة،  �لبالونات  باإطالق  �صيبد�أ  �الحتالل،  مع 

147
جديدة، مبا فيها م�صري�ت على طول �حلدود، �صمن فعاليات “م�صري�ت �لعودة �لكبى”.
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�صنّت طائر�ت حربية �إ�رش�ئيلية �صل�صلة من �لغار�ت �جلوية، ��صتهدفت عدة مو�قع يف قطاع   •

�أميال   6 12 حتى  �ل�صيد ببحر غزة من  �الإعالن عن تقلي�ص م�صاحة  غزة، بعد �صاعتني من 

بحرية فقط، يف حني قالت مو�قع �إخبارية عبية: �إن ثالثة حر�ئق �ندلعت يف مناطق بغالف 

148
غزة، بفعل بالونات حارقة �أطلقت من �لقطاع.

قال �ل�صحفي بالقناة �لـ 20 �لعبية نوعم �أمري Noam Amir �إنه طبقاً للمناق�صات بني وز�َرتي   •

�لدفاع و�ملالية حول �مليز�نية، تبني �أن �لتكاليف �لع�صكرية للعدو�ن �الأخري على قطاع غزة يف 

�أيار/ مايو 2021 بلغت 3 مليار�ت �صيكل )نحو 915.25 مليون دوالر(. ولفت �أمري �إىل �أن “هذه 

تكاليف ع�صكرية فقط، وال ت�صمل �خل�صائر جر�ء �الأ�رش�ر �لتي حلقت باالقت�صاد و�ملنازل 

149
و�مل�صانع �لتي توقفت، و�الأ�صخا�ص �لذين بقو� يف منازلهم بال عمل”.

�أعلن وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد تعيينه رئي�ص “�حتاد �لفنادق” يف “�إ�رش�ئيل”،   •

�صفري  �أول   ،Amir Hayek حايك  �أمري  �الإ�رش�ئيليني،  �ل�صناعة  �أرباب  �حتاد  ورئي�ص 

150
لـ“�إ�رش�ئيل” يف �الإمار�ت.

و�صل مئات �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني �إىل مر�ك�ص، يف �أول رحلة جتارية مبا�رشة من “�إ�رش�ئيل”،   •
151

بح�صب �صحفيي وكالة فر�ن�ص بر�ص.

االإثنني، 2021/7/26

�الحتالل  ملخطط  رف�صه  بالقد�ص  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  �أكد   •

وتد�ر�صه  �ملخطط  مناق�صة  “بعد  �صحفي،  بيان  يف  �ملجل�ص،  وقال  �لدين.  �صالح  �صارع  يف 

هذ�  حقيقة  �إىل  خل�صنا  �ملقد�صية،  و�ملوؤ�ص�صات  و�لفعاليات  و�لهند�صية  �لقانونية  �جلهات  مع 

�ملخطط �لتهويدي �ملغلف و�ملنمق بحجج �لتطوير و�إعادة �لتنظيم، حيث �إن جوهره و�أهد�فه 

2[، متتلك د�ئرة 
ال متثّل �إال م�رشوع تقييد �آخر للبناء على ما م�صاحته 665 دومناً ]665 �ألف م

152
�الأوقاف �لكثري من �لعقار�ت د�خله”.

ت�صمح  ولن  �خليار�ت،  كل  مع  للتعامل  جاهزة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت   •
153

لالحتالل بفر�ص معادالته.

ك�صف رئي�ص بلدية �للد يائري رفيفو Yair Revivo، خالل مناق�صة بالكني�صت، حول �الأمن يف   •

�ملدن �الإ�رش�ئيلية، �أن 400 عائلة يهودية هجرت �ملدينة يف �أعقاب �حلرب �الأخرية على قطاع 

154
غزة يف �أيار/ مايو 2021.
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�أعلن �لقائمون عن �لدورة �لـ 78 ملهرجان فين�صيا �ل�صينمائي Venice Film Festival، �لتي   •

تقام خالل �لفرتة 1–2021/9/11، عن م�صاركة فيلم “�أمرية” للمخرج �مل�رشي حممد دياب؛ 

وتدور �أحد�ث �لفيلم حول مر�هقة فل�صطينية تدعى �أمرية ولدت بعملية تلقيح، نتاج تهريب 

155
حيو�نات و�لدها �ملنوية من �ل�صجن حيث كان �صجني �ملعتقالت �الإ�رش�ئيلية.

الثالثاء، 2021/7/27

على  �أ�رشى  بتبادل  يتعلق  م�رشية،  بو�صاطة  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  مقرتحاً  حما�ص  حركة  قدمت   •

12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية عن م�صدر فل�صطيني مل تذكر هويته.  مرحلتني، ح�صبما نقلت �لقناة 

لـ“�مل�صدر”، فاإن �القرت�ح ي�صمل مرحلتني، بحيث تفرج حما�ص يف �ملرحلة �الأوىل عن  ووفقاً 

عن  معلومات  تقدمي  جانب  �إىل   ،Avera Mengistu منج�صتو  و�أفري�  �ل�صيد  ه�صام  �ملو�طنني 

�جلندَيني �الإ�رش�ئيليني �للذين حتتجزهما. ويف �ملرحلة �لثانية، جتري مفاو�صات حول �الإفر�ج 

عن �جلنديَني مقابل �الإفر�ج عن �أ�رشى فل�صطينيني، ويف مقدمتهم �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي. 

وح�صب �لقناة 12، فاإن حما�ص تطالب �أن تفرج “�إ�رش�ئيل” عن 800 �أ�صري فل�صطيني، وجميع 

 
156

�الأ�صري�ت، و300 جثمان ل�صهد�ء فل�صطينيني.

�أن �لقاهرة قررت زيادة عدد �مل�صافرين تدريجياً عب  �أعلنت �للجنة �حلكومية يف قطاع غزة   •

معب رفح �لبي بني م�رش و�لقطاع، وذلك يف ظّل ت�صجيل �الآالف لل�صفر و�نتظارهم لفرت�ت 

157
طويلة.

�ل�صيا�صية  وقيادتها  �ملقاومة  �إن  عون  �أبو  كمال  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�لعودة و�لتحرير، وو�صع خطة �صاملة  �لليل بالنهار الإجناز م�رشوع  و�لع�صكرية، تو��صل 

158
ملعركة �لتحرير. جاء ذلك خالل موؤمتر يف قطاع غزة، نظمته د�ئرة �ل�صباب يف حركة حما�ص.

 Ghost �أ�صباح  “وحدة  ت�صمية  عليها  �أطلق  جديدة،  لوحدة  جنود�ً  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يجند   •

Unit” ورقمها 888، هدفها �غتيال مقاتلي �لنخبة يف حزب �هلل يف عمق �الأر��صي �للبنانية يف 

159
�أثناء �حلرب، ح�صبما ذكر موقع و�ال �الإلكرتوين.

�حلكومة  لعمل  �الأ�صا�صي  �لقانون  تعديل  على  �الإ�رش�ئيلي  للكني�صت  �لعامة  �لهيئة  �صادقت   •

�لتناوب بني نفتايل بينيت، ويائري البيد. وبح�صب موقع  �الإ�رش�ئيلية و�لذي يهدف ل�صمان 

تعديالت  على  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءتني  �مل�صادقة  متت  فاإنه  �لعبي،  �أحرونوت  يديعوت 

160
�لقانون �لذي ي�صمن تو�زن �لقوى د�خل �الئتالف �حلكومي.
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�أظهرت �إح�صائيات جلماعات �مل�صتوطنني �لتي ت�رشف على عمليات �قتحام �مل�صجد �الأق�صى،   •

�لقناة  نقلت  كما  �ملنظمات،  تلك  وبح�صب  �القتحامات.  يف  �مل�صاركني  �أعد�د  ن�صبة  يف  زيادة 

بال�صنو�ت  مقارنًة   ،%50 �إىل  و�صلت  بن�صبة  لالأق�صى  �القتحامات  ز�دت  �ل�صابعة،  �لعبية 

يف  �الأق�صى  �قتحمو�  م�صتوطن  �آالف   4 نحو  فاإن  �ملنظمات،  لتلك  ووفقاً  �ملا�صية.  �لقليلة 

161
�الأ�صابيع �لثالثة �الأخرية؛ بزيادة نحو 1,400 عن �صنة 2020، ونحو 400 عن �صنة 2019.

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  “�إن  فل�صطني،  فرع   – �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  قالت   •

�لعقاب  �الإفالت من  �لفل�صطينيني بق�صد قتلهم، م�صتغلة حالة  �الأطفال  ��صتهد�ف  ما�صية يف 

162
وعدم �مل�صاءلة �لتي تتمتع بها”، م�صرية �إىل �أن 10 �أطفال ��صت�صهدو� منذ بد�ية �صنة 2021.

�الحتالل  �صجون  يف  طفالً   235 وجود  له،  بيان  يف  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  وثّق   •
163

�الإ�رش�ئيلي، موؤكد�ً �رتفاع عددهم مبا ن�صبته 35% عما كانت عليه بد�ية �صنة 2021.

وّثقت “جلنة دعم �ل�صحفيني” �لعربية، يف تقريرها “ن�صف �ل�صنوي”، �رتكاب دولة �الحتالل   •

696 حالة �نتهاك للحريات �الإعالمية، يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، منذ بد�ية 

164
�صنة 2021.

��صم  نف�صه  على  يطلق  �لذي  للتنظيم  خمطط  باإحباط  قيامها  عن  �الأردنية  �ملخابر�ت  ك�صفت   •

�صباط/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  من  جنود  قتل  ��صتهدف  )د�ع�ص(  �الإ�صالمية  �لدولة  تنظيم 

165
فب�ير 2021، قرب �حلدود يف منطقة غور �ل�صايف.

كانت  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�صاد  جلهاز  تابعة  خلية  تفكيك  �الإير�نية  �ال�صتخبار�ت  وز�رة  �أعلنت   •

تنوي تنفيذ ما �صمتها عمليات �إرهابية وتخريبية يف �لبالد، وقال مدير مركز مكافحة �لتج�ص�ص 

بوز�رة �ال�صتخبار�ت �إن �لوز�رة �أف�صلت �ملخطط �لذي كان �صيتّم عب ت�صلل �لعنا�رش �ملنفذة 

166
من �حلدود �لغربية الإير�ن.

�إن �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية و�جلماعات �لفل�صطينية �مل�صلحة  قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص   •

�نتُهكت فيها قو�نني  2021 يف قطاع غزة و“�إ�رش�ئيل”  �أيار/ مايو  نفذت هجمات خالل قتال 

�إىل جر�ئم حرب. وحققت هيومن ر�يت�ص ووت�ص يف ثالث غار�ت  �أنها ترقى  �حلرب، ويبدو 

�ملنطقة  يف  و��صحة  ع�صكرية  �أهد�ف  هناك  تكن  ومل  فل�صطينياً،  مدنياً   62 قتلت  �إ�رش�ئيلية 

167
�ملجاورة.
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�إعالن  وثيقة  على  �ملتحدة  �لواليات  يف  عاملي  و�صيا�صي  وفنان  �أكاديي  �ألف  من  �أكرث  وقّع   •

مبادئ، تطالب باإد�نة “�إ�رش�ئيل” ومعاقبتها على جر�ئم �لف�صل �لعن�رشي “�أبارتهايد” �لتي 

ترتكبها يف فل�صطني. و�أ�صافت �لوثيقة �أن “�إ�رش�ئيل �أن�صاأت نظام ف�صل عن�رشي على كامل 

�أر��صي فل�صطني �لتاريخية، و�أعلنت ذلك على �ملالأ عب �دعائها �ل�صيادة �ليهودية و�حلقوق 

�لكني�صت  تبني  خالل  من  �لتاريخية،  فل�صطني  كل  يف  �مل�صري  بتقرير  �حل�رشية  �ليهودية 

168
لقانون يهودية �لدولة عام 2018”.

�حتج �لع�رش�ت من �ملت�صامنني مع �حلقّ �لفل�صطيني �أمام منزل �مل�صتوطن جا�صنت فوت�صي   •

على  ��صتوىل  �لذي  نيويورك،  والية  يف   ،Ya‘akov يعقوب  با�صم  �ملعروف   ،Justin Fauci

 منزل عائلة �لكرد يف حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص. و�صارك يف �لفعالية، �لتي �أقيمت يف مدينة

ونا�صطون  فل�صطينية،  وموؤ�ص�صات  �الأمريكية  �ملحامني  نقابة  عن  ممثلون  �آيلند،  لونغ 

169
مت�صامنون مع فل�صطني.

�أ�صدرت وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة نتائج �لتحقيق مبقتل �ملو�طن ح�صن �أبو ز�يد، و�لذي   •

�لوز�رة  �لنقاط �رشق مدينة غزة. وحّملت  �أحد  �أمنية يف  2021/7/23، بر�صا�ص قوة  قتل يف 

“حماة �لثغور” �مل�صوؤولية عن �حلدث ووفاة �لفقيد، و�اللتز�م بكل ما  وجلنة �لتحقيق، قوة 

170
يرتتب على ذلك من م�صوؤوليات، و�تخاذ �لتد�بري �لالزمة ملنع تكر�ر ما حدث.

مّت  حيث  �الأملانية.  كيل  مدينة  يف  �لبحرية  لقو�تها  �إ�صافيتني  طر�دتني  “�إ�رش�ئيل”  ت�صلمت   •

و�رشكة  كيل  يف  �لبحرية  لالأنظمة   ThyssenKrupp كروب  تي�صني  �رشكة  بني  بالتعاون 

جمموعه ما  بناء  �ل�صفن،  ل�صناعة   German Naval Yards ياردز  نافال   جريمان 

 Sa‘ar 6 �أو   6 �الأربع من فئة �صاعر  �ل�صفن  �الإ�رش�ئيلية. و�صت�صكل  للبحرية  �أربعة طر�د�ت 

171
�لعمود �لفقري للبحرية �الإ�رش�ئيلية على مدى �لثالثني عاماً �لقادمة.

االأربعاء، 2021/7/28

د�خل  �لفل�صطينيني  �لعمال  عدد  زيادة  قررت  �أنها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  �أبلغت   •

�ألف عامل، يف   15 1948، و�أنها �صت�صدر ت�صاريح لنحو  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �الأر��صي 

172
�صياق خطو�ت لدعم ��صتقر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية و�قت�صادها.

يق�صي  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  مع  مّت  �تفاقاً  �أن  �لكيلة  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  �أعلنت   •

�إىل م�صت�صفيات �ل�صفة �لغربية، من خالل  �أمام تنقل �ملر�صى من قطاع غزة  باإز�لة �لعقبات 
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“�إ�صعاف �إىل �إ�صعاف”. وقالت �لكيلة، يف بيان �صحفي، �إن �جتماعاً وز�رياً فنياً ُعقد بح�صورها 
ونظريها �الإ�رش�ئيلي، �صّم طو�قم من وز�رَتي �ل�صحة �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية، تناول عدد�ً 

173
من �مللفات �ل�صحية �ملهمة.

ل�صو�ريخ  �ملحتلة  ع�صقالن  مدينة  يف  حتتية  وبنى  من�صاآت  تعر�ص  عن  عبية  قناة  ك�صفت   •

فل�صطينية من قطاع غزة خالل �لعدو�ن �الأخري يف �أيار/ مايو 2021. وبينت �لقناة 11 �لعامة 

للنفط  �لناقلة  �لُقطرية  لل�رشكة  تابع  وقود  خز�ن  �أ�صابت  غزة  �صو�ريخ  �أن  �الإ�رش�ئيلية، 

“كات�صا CATSA”، ما ت�صبب باندالع حريق هائل يف �ملكان، باالإ�صافة �إىل �إ�صابة �ل�صو�ريخ 
174

من�صاآت بنى حتتية يف ع�صقالن.

مليار   17.5 )نحو  �صيكل  مليار   58 بـ  �لدفاع  وز�رة  ميز�نية  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقرت   •

�لدفاع  ميز�نية  عن  دوالر(  مليار   2.1 )نحو  �صيكل  مليار�ت   7 بزيادة   ،2022 ل�صنة  دوالر( 

�ملالية ووزير  بينيت،  نفتايل  �حلكومة  رئي�ص  من  كل  �تفاق  بعد  جاء  �مليز�نية  �إقر�ر   �حلالية. 

�أفيجدور ليبمان، ووزير �لدفاع بني جانت�ص، على حجم ميز�نية �لدفاع. و��صتملت �مليز�نية 

�أحد بنودها على متويل �صفقات جتارية  ��صتملت يف  �لطارئة، كما  على �ال�صتجابة للحاالت 

مع �رشكات �أمنية تعمل يف �ل�صو�حي �لبعيدة، وخ�ص�صت ميز�نية قدرها 750 مليون �صيكل 

)نحو 227 مليون دوالر( للجبهة �لد�خلية يف �صنة 2022، �إ�صافة �إىل متويل خطة للتعليم �لعايل 

175
�ملجاين للجنود �مل�رّشحني.

�لدفاعية  )�أنظمة رفائيل  �أن �رشكتَي رفائيل  �ل�صابعة �لعبية، يف تقرير مطول،  �لقناة  ذكرت   •

�ملتقدمة( و�رشكة لوكهيد مارتن Lockheed Martin �الأمريكية لل�صناعات �لع�صكرية وّقعتا 

176
�تفاقية ع�صكرية تق�صي بتطوير منظومة دفاعية قائمة على �لليزر و�إنتاجها.

“مركز  خمطط  �إجر�ء�ت  بتجميد  موؤقتاً  �حرت�زياً  �أمر�ً  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

وقال  ن�رشه.  يف  �خلروقات  من  �لعديد  ك�صف  بعد  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �لتهويدي  �ملدينة” 

�إن �لقر�ر �لذي �صدر عن �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية هو مبثابة خطوة  �ملحامي غياث نا�رش 

177
�أوىل، معّب�ً عن �أمله باملزيد من �خلطو�ت، و�صوالً �إىل �إلغاء �ملخطط ب�صكل كامل.

�لذين  جرّ�ح،  �ل�صيخ  حي  �أهايل  مع  ت�صامنه  عن  �لقد�ص،  يف  �لكنائ�ص  روؤ�صاء  من  وفد  �أعرب   •

يو�جهون خطر �الإخالء ق�رش�ً من منازلهم، وذلك خالل زيارة �لوفد للحي. وتر�أ�ص �لوفد، 

Pierbattista Pizzaballa، مب�صاركة مطارنة  بطريرك �لقد�ص لالتني بيريباتي�صتا بيتز�باال 

178
ورهبان ورجال دين من خمتلف �لكنائ�ص.
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�مل�صلمني حممد بديع، ونائبه  �الإخو�ن  �لنق�ص يف م�رش طعن مر�صد جماعة  رف�صت حمكمة   •

خريت �ل�صاطر و�آخرون على �أحكام �ملوؤبد و�مل�صّدد، �ل�صادرة بحقهم يف ق�صية “�لتخابر مع 

179
حما�ص”.

�الحتاد  مفو�صية  �تخذته  �لذي  �جلانب”  “�الأحادي  �لقر�ر  ب�صدة،  �إفريقيا  جنوب  ��صتنكرت   •

�الإفريقي مبنح “�إ�رش�ئيل” �صفة مر�قب يف �لتكتل. وقالت وز�رة خارجية جنوب �إفريقيا، يف 

بيان لها، �إن “�إ�رش�ئيل تو��صل �حتالل فل�صطني ب�صكل غري قانوين يف حتدٍّ كامل اللتز�ماتها 

�لدولية وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة. ولذلك فمن غري �ملفهوم �أن تختار مفو�صية �الحتاد 

180
�الإفريقي مكافاأة �إ�رش�ئيل يف وقت يكون قمعها للفل�صطينيني �أكرث وح�صية ب�صكل و��صح”.

اخلمي�س، 2021/7/29

بوؤر  �صّت  الإقامة   )
2
كم  8.5( دومن   8,500 �صلمت  �إنها  �الإ�رش�ئيلية  �لزر�عة  وز�رة  قالت   •

��صتيطانية ع�صو�ئية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بادعاء ��صتخد�مها للزر�عة ورعي �ملو��صي، 

 ،Kedma وكيدما ،Hashomer yosh ومّولت ثالث جمعيات ��صتيطانية، هي: ه�صومري يو�ص

 .Beit Yatir Pre–Military Academy �لع�صكرية  للخدمة  ياتري  �لتح�صريية بيت  و�لكلية 

جاء ذلك يف ردّ �لوز�رة على توجه حركة �ل�صالم �الآن �إليها حول متويل جمعيات ��صتيطانية 

تن�صط يف حر��صة �لبوؤر �ال�صتيطانية �لع�صو�ئية و�لتطوع فيها، وفق ما �أفادت �صحيفة هاآرت�ص 

181
�الإ�رش�ئيلية.

�أعرب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، عن ��صتنكار و�حتجاج �حلركة،   •

على منح “�إ�رش�ئيل” �صفة ع�صو مر�قب يف �الحتاد �الإفريقي. ودعا هنية، يف ر�صالة �إىل رئي�ص 

�ملفو�صية مو�صى فقي، �إىل �لرت�جع عن �لقر�ر. و�أ�صاف �أن �لقر�ر ال يعّب عن حقيقة مو�قف 

�الحتاد �لتاريخية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، و�أنه يتنافى ويتناق�ص مع �لقيم و�ملبادئ �لتي 

182
قام عليها �الحتاد �الإفريقي.

“�إن  زهري:  �أبو  �صامي  �خلارج  منطقة  يف  حما�ص  حركة  يف  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  رئي�ص  قال   •

�ملنا�صب يف مو�جهة  �لقر�ر  �صتقرر وتختار  �ملقاومة، وهي من  �أمام  كلها مفتوحة  �خليار�ت 

�جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية �مل�صتمرة يف كل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”، و�أكد �أبو زهري، يف حو�ر 

خا�ص مع قد�ص بر�ص، �أن حما�ص لن ت�صمح لالحتالل بفر�ص �رشوطه و�إمالء�ته على �ل�صعب 

�لفل�صطيني، ال �صيّما يف قطاع غزة �ملحا�رش. و�أ�صاف قائالً: “ما تز�ل �حلركة تعطي �لفر�صة 

183
للو�صطاء، من �أجل �إلز�م �الحتالل بتنفيذ �التفاقيات �لتي وقعت موؤخر�ً”.
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برنامج  م�صممة  �الإ�رش�ئيلية،  �أو  �أ�ص  �أن  �رشكة  �إن  �الأمريكية  �لعامة  �لوطنية  �الإذ�عة  قالت   •

�لتج�ص�ص �الإلكرتوين بيجا�صو�ص، منعت موؤقتاً �لعديد من �حلكومات يف جميع �أنحاء �لعامل من 

��صتخد�م تقنياتها. ونقلت �الإذ�عة عن م�صدر د�خل �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية �أنها علّقت �لتعاون 

حلني �نتهاء �لتحقيق �لذي جتريه ب�صاأن �إ�صاءة ��صتخد�م تقنياتها. وذكرت �صحيفة و��صنطن 

�ل�صعودية،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشكة  لتقنيات  ��صتخد�مهم  تعليق  متّ  �لذين  بني  من  �أن  بو�صت 

184
و�الإمار�ت، وبع�ص �لوكاالت �حلكومية يف �ملك�صيك.

�أكدت رئا�صة �لوزر�ء �لفل�صطينية �أن �لهدف من �إلغاء �ملادة 22 من مدونة �ل�صلوك، هو �إز�لة   •

�أي تعار�ص �أو تقييد للحريات �لعامة. وقالت، يف بيان لها، �إن كل ما ي�صاع حول تقييد حرية 

�لتعبري جماف للحقيقة، م�صددة على �لتز�م �حلكومة ب�صمان حرية �لر�أي و�لتعبري �ملكفولة 

مبوجب �لقانون �الأ�صا�صي، و�ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية �لتي �ن�صمت �إليها دولة فل�صطني، 

185
و�لقو�نني و�لت�رشيعات �لوطنية �ل�صارية.

على  �صغط  حملة  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لفل�صطيني  �حلقّ  مع  مت�صامنون  �أطلق   •

باحرت�مها  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  لربط  واليات،  عدة  يف  �لكوجنر�ص،  �أع�صاء 

�أع�صاء �لكوجنر�ص،  �إجر�ء مكاملات هاتفية مع  �لفل�صطيني. و�صملت �حلملة  �ل�صعب  حلقوق 

و�إطالق “ها�صتاغات” على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي لل�صغط على �مل�رشعني �الأمريكيني، 

�لكوجنر�ص ع�صو  به  تقدمت  �لذي   2590 رقم  �لقانون  م�رشوع  بتطبيق   ومطالبتهم 

186
.Betty McCollum بيتي ماكولوم

�إقامة  من  عاماً  ثالثني  “بعد  وذلك  �أبيب؛  تل  يف  جتاري  متثيل  مكتب  �أذربيجان  �فتتحت   •

“خطوة  هذه  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صياحة  وز�رة  وقالت  �لبلدين”.  بني  �لدبلوما�صية  �لعالقات 

 �أولية الفتتاح �ل�صفارة �الآذرية يف �إ�رش�ئيل”، مبينًة �أن حجم �لتجارة بني �لطرفني بلغ “قر�بة

�جلريوز�ليم  �صحيفة  وفق  �لنفط”،  �إمد�د�ت  با�صتثناء   ،2020 عام  يف  دوالر  مليون   200

187
بو�صت.

�الحتاد  يف  مر�قباً  ع�صو�ً  “�إ�رش�ئيل”  قبول  قر�ر  على  �عرت��صها  ناميبيا  جمهورية  �أبدت   •

�الإفريقي. و�أو�صحت وز�رة �لعالقات �لدولية و�لتعاون يف ناميبيا، �أن منح “�إ�رش�ئيل” هذه 

يف  �الإن�صان  حقوق  و�نتهاكها  �لفل�صطينيني  على  �أبيب  تل  �صغوط  �زدياد  مع  تز�من  �ل�صفة 

188
فل�صطني، م�صريًة �إىل �أن �لقر�ر خمالف الأهد�ف ومبادئ �الحتاد �الإفريقي.
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اجلمعة، 2021/7/30

�صكّل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص جلنة برئا�صة �ل�صيخ د�ود �لزير، حلّل �الأحد�ث   •

�لتي  �لتي �صهدتها مدينة �خلليل يف �الأيام �الأخرية ومعاجلتها، و�لتد�عيات �الأمنية �خلطرية 

189
�أعقبت حادثة مقتل �ملو�طن با�صل �جلعبي يف 2021/7/27.

�الأو�صاع  لتقييم  جل�صة  ختام  يف  غزة،  لقطاع  ت�صهيالت”  “منح  �إعادة  “�إ�رش�ئيل”  قررت   •

�الأمنية، و�صمل ذلك تو�صيع منطقة �ل�صيد �مل�صموح بها قبالة �صو�طئ قطاع غزة من 6 �أميال 

بحرية �إىل 12 ميالً، و�أ�صاف �لبيان: “�عتبار�ً من �الأحد ]2021/8/1[، �صيكون متاحاً ��صتري�د 

�لطب  �ملياه،  �لغذ�ء،  جماالت  يف  غزة،  يف  �لدولية  �الأ�رشة  تنفذها  مل�صاريع  و�صلع  جتهيز�ت 

و�صيد �الأ�صماك، باالإ�صافة �إىل �إدخال �الأدو�ت �لكهربائية و�لزر�عية، من �إ�رش�ئيل �إىل �لقطاع، 

�الإ�رش�ئيلية  �لقناة  وقالت  �إ�رش�ئيل”.  �إىل  �لقطاع  من  �ملعدنية  �ملخلفات  ت�صدير  �صيتاح  كما 

�إتاحة  �أي�صاً  تقرر  �إنه  بالعربية،  �لناطقة  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �لر�صمية 

مرور �لفل�صطينيني من �صكان �لقطاع �إىل �خلارج من طريق معب ج�رش �للنبي، وفق �ملعايري 

190
�ملعتمدة.

قالت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �لناطقة بالعبية، �إن   •

رئي�ص �لوزر�ء نفتايل بينيت تعهد لروؤ�صاء �ل�صلطات �ملحلية يف غالف غزة بالرّد على كل بالون 

حارق يطلق من غزة. ونقلت عنه �لقول: “�أنا مع �مل�صاعد�ت �ملالية لقطاع غزة قدر �الإمكان، 

لكن يجب خلق معادلة وهي �أننا يف حلظة و�حدة نوقف كل �صيء، حينها �صيدركون �أن لديهم 

ما يخ�رشونه”. وتابع قائالً: “�صنو��صل �رشب �الإرهاب بيد و�صنح�ّصن �لظروف �ملعي�صية يف 

191
غزة بيد �أخرى”.

�إن �صفينة تديرها تعر�صت  �الإ�رش�ئيلية   Zodiac Maritime قالت �رشكة زودياك ماريتامي   •

لهجوم يف بحر �لعرب قبالة �صاحل عُمان. و�أفادت �لقناة 13 �لعامة �الإ�رش�ئيلية باأن �لهجوم 

يحمل  متنها  على  كان  وحار�ص  �جلن�صية،  بريطاين  وهو  �ل�صفينة  قبطان  مقتل  عن  �أ�صفر 

هي  �إير�ن  �أن  �مل�صتوى،  برفيع  و�صفته  �إ�رش�ئيلي  م�صدر  عن  ونقلت  �لرومانية.  �جلن�صية 

من يقف ور�ء �لهجوم على �ل�صفينة، و�أنه مّت بو��صطة طائرة م�صرية. وقال تلفزيون �لعامل 

�الإير�ين، نقالً عن م�صادر، �إن �لهجوم على �ل�صفينة “جاء رّد�ً على هجوم �إ�رش�ئيل على مطار 

192
�ل�صبعة �ل�صوري”.
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وفقاً  �لوزر�ء،  على  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  وزعتها  �لتي  �لدولة  ميز�نية  م�صودة  �أظهرت   •

لو�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية، �أن ميز�نية �لعام 2022 �ملقبل �صرتتفع �إىل 560 مليار �صيكل )نحو 

6.85 مليار دوالر( عن ميز�نية �لعام  22.3 مليار �صيكل )نحو  172.2 مليار دوالر(، بزيادة 

2021 �حلايل �لتي بلغت 537.7 مليار �صيكل )نحو 165.35 مليار دوالر(، من دون �حت�صاب 

193
�الإنفاق على وباء كورونا، و�لذي ي�صجل كـ“قو�لب خارج �مليز�نية”.

�أعلنت جمعية �لهالل �الأحمر �حل�صيلة �لنهائية لالإ�صابات �لتي تعامل معها يف مو�جهات مع   •
194

�الحتالل �صهدتها بلدتي بيتا وبيت دجن يف حمافظة نابل�ص، حيث بلغت 435 �إ�صابة.

للنقل  هليكوبرت  طائرة   18 بيع  �إمكانية  على  و�فقت  �أنها  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •

يف  وذكرت  دوالر.  مليار�ت   3.4 �إىل  قيمتها  ت�صل  �صفقة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �إىل  �لثقيل 

�الأمريكية  �لقومية  للم�صالح  �ملهم  �إ�رش�ئيل، ومن  باأمن  �ملتحدة ملتزمة  “�لواليات  �أن  بيانها 

195
م�صاعدة �إ�رش�ئيل على تطوير و��صتمر�ر جاهزيتها �لقوية وقدرتها يف �لدفاع عن �لنف�ص”.

ملنع  �الأمريكية  نيوجر�صي  بوالية   Port Elizabeth �إليز�بيث  ميناء  يف  بحملة  ن�صطاء  قام   •

�لف�صل  بنظام  �رتباطها  ب�صبب  لها،  مقر�ً  حيفا  من  تتخذ  �رشكة  تديرها  �صحن  �صفينة 

ذ�  “بلوك  تاأتي �صمن حملة  �أن �خلطو�ت  �أفاد موقع موندويز  فيما  �الإ�رش�ئيلي.  �لعن�رشي 

بوت Block the Boat” �لعاملية، للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني ومنع �ل�صفن �الإ�رش�ئيلية 

196
من تفريغ حمولتها يف جميع �أنحاء �لعامل.

�أن  ذكر  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �أ�صدره  جديد  تقرير  يف   •

�لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، �صنّت غار�ت على غزة، ��صتهدفت مو�قع ع�صكرية، كما قلّ�صت �ل�صلطات 

�أميال بحرية قبالة �صاحل   6 �إىل  12 ميالً بحرياً  �مل�صموح بها من  �ل�صيد  �الإ�رش�ئيلية منطقة 

قيام  يوليو،  متوز/   26–13 بني  ما  �لفرتة  يغطي  �لذي  �لتقرير  مدة  وتخلل  �جلنوبي.  غزة 

�أ�صحابها على  �أو �أجبت  59 مبنًى يلكه فل�صطينيون،  �صلطات �الحتالل بهدم ما جمموعه 

 هدمها يف خمتلف �أنحاء �ل�صفة �لغربية، كما �أ�صابت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية خالل فرتة �لتقرير

197
615 فل�صطينياً بجروح يف خمتلف �أنحاء �ل�صفة �لغربية، من بينهم 24 طفالً.

ال�صبت، 2021/7/31

و��صحة  ر�صائل  بعثت  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  قال   •

�إىل �لعامل، وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ودول �الحتاد �الأوروبي، تقول فيها “�إن 
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��صتمر�ر �حلالة �لر�هنة م�صتحيل وال يكن �لقبول به”. و�أ�صاف �لعالول لالإذ�عة �لفل�صطينية 

�الحتالل  جر�ئم  حتمل  على  �لقدرة  عدم  ظّل  يف  حا�صمة،  �صتكون  �ملقبلة  “�الأيام  �لر�صمية: 

198
�الإ�رش�ئيلي”.

ذكرت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �لناطقة بالعبية، �أن   •

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية قررت هذ� �الأ�صبوع �ملبا�رشة باأعمال �إقامة عائق على �حلدود �ل�صمالية 

مع لبنان، وحت�صني مبان �صكنية وعامة على بعد كيلومرٍت من �حلدود. و�أ�صافت �أن �حلكومة 

�أقرت ميز�نية للمبا�رشة باالأعمال، و�أنه من �ملتوقع �أن تبلغ �لتكلفة �الإجمالية خلطة �لتح�صني 

د �لعائق �حلدودي بو�صائل تكنولوجية  850 مليون �صيكل )نحو 258 مليون دوالر(. و�صيزوَّ

199
وكامري�ت وجم�صات، على غر�ر �لعائق �ملحاذي لقطاع غزة.

“هناك  بر�ص”:  لـ“قد�ص  �لنخالة  �إ�صماعيل  غزة  يف  �ملركبات  م�صتوردي  جمعية  رئي�ص  قال   •

مّت �رش�وؤها من قبل جتار غزة،  �الإ�رش�ئيلية،  �ملو�نئ  �ألف �صيارة حمتجزة د�خل  �أكرث من 

�أمل  �أن �لتجار قامو� ب�رش�ء �ل�صيار�ت على  �إىل  �إدخالها للقطاع”، م�صري�ً  �الحتالل  ويرف�ص 

�ملو�نئ  يف  �ملحتجزة  �ل�صيار�ت  هذه  ثمن  “يقدر  و�أ�صاف:  ب�رشعة.  و�إدخالها  �ملعابر  فتح 

200
�الإ�رش�ئيلية بـ 40 مليون دوالر”.
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