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االأحد، 2021/8/1

با�صتهد�ف  �إير�ن  �حلكومة،  جل�صة  خالل  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �تهم   •

نفذت  �لتي  هي  طهر�ن  �أن  و�أكد   ،2021/7/30 يف  عُمان،  خليج  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفينة 

رجل  يديرها  �رشكة  ت�صغلها  �لتي   Mercer Street �صرتيت  مري�رش  �صفينة  على  �لهجوم 

�أعمال �إ�رش�ئيلي، قائالً �إن بالده تعرف كيف مُترر �لر�صالة �إىل �إير�ن. وقال وزير �خلارجية 

�الأمريكي �أنطوين بلينكن، من جهته، �إنه وبعد مر�جعة �ملعلومات �ملتاحة فاإن و��صنطن على 

1
ثقة باأن �إير�ن هي �لتي نفذت �لهجوم على �ل�صفينة، وهو ما رجحته بريطانيا، ونفته �إير�ن.

قالت قناة �لو�قع �جلز�ئرية �إن �جلز�ئر بد�أت ر�صمياً ت�صكيل طاقم �إفريقي، و�أنها �تفقت مع   •

13 دولة، لرف�ص قر�ر �إدخال “�إ�رش�ئيل” يف �الحتاد �الإفريقي للحفاظ على مبادئ �الحتاد، 
2
ودعم �لدولة �لفل�صطينية �لعربية.

ُتقل  �إ�رش�ئيلية،  �لفل�صطينية بتاأمني خروج حافلة  �ل�صلطة  �أمن  قامت �صيار�ت تابعة الأجهزة   •
3
جمموعة من جنود �الحتالل، دخلت �إىل منطقة و�دي �لهرية يف �خلليل عن طريق �خلطاأ.

على  �الآن  “�صادقنا  تويرت:  على  تغريدة  يف  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

و�ملالية،  �الإ�صكان،  وز�ر�ت  بني  باالتفاق  �لبناء  جمال  �إىل  فل�صطيني  عامل  �ألف   15 �إ�صافة 

“هذه �خلطوة �صتعزز �القت�صاد �لفل�صطيني  و�لدفاع، و�لتعاون �الإقليمي”. و�أ�صاف قائالً: 

4
و�الإ�رش�ئيلي، وهي م�صلحة م�صرتكة لنا جميعاً”.

�نطلقت يف �صفارة فل�صطني لدى لبنان �أعمال موؤمتر حركة فتح - �إقليم لبنان. و�صدد ع�صو   •

�للجنة �ملركزية حلركة فتح، �مل�رشف على �ل�صاحة �لفل�صطينية يف لبنان، عز�م �الأحمد، على 

ند�ء �حلو�ر �لذي �أطلقه حممود عبا�ص، خالل �أعمال �ملوؤمتر �الأخري للمجل�ص �لثوري ملو�جهة 

كافة �لتحديات، و�أكد ��صتعد�د فتح وف�صائل �ملنظمة خو�ص �النتخابات �لفل�صطينية يف كافة 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها �لقد�ص �لعا�صمة �الأبدية لفل�صطني، م�صدد�ً على �أنه 

5
لن تكون هناك �نتخابات بدون �لقد�ص.

�الأحمر �رشقي  �إخالء قرية �خلان  �أيليت �صاكيد �رشورة  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  �أكدت وزيرة   •

مدينة �لقد�ص �ملحتلة، و�اللتز�م بقر�ر �ملحكمة �لعليا. وبح�صب �لقناة �ل�صابعة �لعبية؛ قالت 
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للحكومة  �الأوىل  و�الأ�صهر  �الأ�صابيع  يف  �الأحمر  �خلان  قرية  �إخالء  تاأجيل  يكن  �إنه  �صاكيد: 

�جلديدة، لكن ال يعني ذلك عدم �إخالء �لقرية. و�أ�صافت: “�إذ� كانت هناك حاجة عملياتية ل�صّن 

6
عملية ع�صكرية بغزة فلن نرتدد و�صنطلق �لعملية”.

و�مل�صتوطنني،  �الحتالل  �نتهاكات  حول  �ل�صاد�ص  �ل�صهري  تقريرها  يف  وفا،  وكالة  ر�صدت   •

�لوكالة  ووثقت   .2021 يوليو  متوز/  خالل  �آخرين،   754 و�إ�صابة  فل�صطينيني،   7 ��صت�صهاد 

و�قتالع غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ومن�صاأة  مبنى   31 وهدم  �عتقال،  حالة   198 

7
454 �صجرة زيتون ولوزيات، �إ�صافة �إىل 19 �إخطار�ً بالهدم وعملية ��صتيالء.

جي�ص  بر�صا�ص  ��صت�صهدو�  فل�صطينيني   5 �إن  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  قالت   •

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صيب نحو 2,850 �آخرين، خالل 3 �صهور من �لفعاليات �ملناه�صة 

8
لال�صتيطان �ليهودي يف بلدة بيتا، �صمايل �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتد�ء�ت  ت�صاعد  �لقد�ص”  “ميد�ن  �صبكة  �أ�صدرته  تقرير  �أظهر   •

مقد�صي  ��صت�صهد  �أنه  �لتقرير  وذكر   .2021 يوليو  متوز/  خالل  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص 

�الحتالل نّفذ  فيما  �الأق�صى،  �مل�صجد  ومتطرفة  متطرف  �آالف   4 من  �أكرث  و�قتحم   و�حد، 

21 حالة هدم، بينها 13 حالة هدم ذ�تي �إجباري، م�صري�ً �إىل �أن �الحتالل �عتقل 170 مقد�صياً، 

9
و�أ�صدرت حماكمه 6 �أو�مر �عتقال �إد�ري، و20 �أمر �إبعاد، و15 �أمر حب�ص منزيل.

االإثنني، 2021/8/2

�النتخابية  �لعملية  مر�حل  على  �الإ�رش�ف  حما�ص  حركة  يف  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أنهت   •

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  بانتخاب  �نتهت  و�لتي  �الأقاليم،  جميع  يف  كافة،  للحركة  �لد�خلية 

10
وت�صكيله؛ برئا�صة �إ�صماعيل هنية، و�صالح �لعاروري نائباً للرئي�ص.

جلل�صة  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  جر�ح  �ل�صيخ  �صكان  طرد  قر�ر  يف  �لبتّ  �الحتالل  حمكمة  �أجلت   •

�لتما�صات يف  نظرت  جل�صة  خالل  وذلك  �أخرى،  جلل�صة  جديد  موعد  تعيني  دون   �أخرى، 

4 عائالت فل�صطينية �صّد قر�ر�ت �إخالئها من منازلها يف �حلي و�إحالل م�صتوطنني مكانهم، 

بعد �أن رف�ص �أهايل �حلّي �لتو�صل للت�صوية بال�صكل �ملقرتح. وكان حّل �لت�صوية �ملقرتح ين�ص 

على �أن تبقى �لعائالت �لفل�صطينية يف بيوتها مقابل تعريفهم بـ“�صكان حمميني”، وهو �قرت�ح 

11
مكرر، ترف�صه �لعائالت.
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3 �صنو�ت منذ  2021–2022، بعد  �صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �ملو�زنة �لعامة لعامي   •

�أن متّ �مل�صادقة على �آخر ميز�نية يف عهد حكومة بنيامني نتنياهو. وقد �حتوت �ملو�زنة على 

زياد�ت كبرية للجي�ص ولوز�ر�ت �لدفاع و�ل�صحة و�لتعليم، ب�صكل خا�ص. و�أقرت �حلكومة 

�مليز�نية �ملتوقعة ل�صنة 2021 مببلغ 605.9 مليار�ت �صيكل )نحو 188 مليار دوالر(، فيما مّت 

2022. ومّت رفع ميز�نية  ل�صنة  مليار دوالر(   174 )نحو  �صيكل  مليار   560 تخ�صي�ص مبلغ 

مليار   62 نحو  �إىل  لي�صل  دوالر(،  مليار�ت   4.17( �صيكل  مليار   13.5 مبقد�ر  �لدفاع  وز�رة 

 12
�صيكل )نحو 19 مليار دوالر(، مع �الإبقاء على خيار رفعها �أكرث يف حال خا�ص �جلي�ص حرباً.

“عملها  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �حلياين،  ديفيد  �ال�صتيطاين  ي�صع  جمل�ص  رئي�ص  �صكر   •

�ال�صتيطان  دعم  �أمو�ل  ز�دت  �أن  بعد  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  للم�صتعمر�ت  دعماً  �جلاد” 

يف ميز�نيتها �لتي �أُقرت. وكتبت وزيرة �لد�خلية �أيليت �صاكيد �أن �مليز�نية �صتزيد من متويل 

 13
�مل�صتعمر�ت وكذلك �لبنى �لتحتية لل�صفة �لغربية.

�إن  Ariel Kahane كاهانا  �أريئيل  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكاتب  قال   • 

عن �صيعلنان   ،Google جوجل  و�رشكة   Yoaz Hendel هاندل  يوعاز  �الت�صاالت   وزير 

�إطالق م�رشوع زرع �ألياف حتت �ملاء، يبد�أ من �إيطاليا وي�صل �إىل �لهند، ويّر يف طريقه عب 

14
�صلطنة عُمان و�ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل”.

ك�صف رئي�ص بلدية �الحتالل يف �لقد�ص مو�صيه ليون Moshe Leon عن ما ي�صمى بـ“�نطالق   •

�لعمل موؤخر�ً يف جتديد  “بد�أ  قلنديا”، وقال، يف �صفحته يف في�صبوك:  م�رشوع جتديد معب 

معب قلنديا، بهدف حت�صني �لو�صول �إىل �ملكان، وتقليل �الزدحام �ملروري، و�لت�صهيل على 

�لد�خلني و�خلارجني من �ملعب”. و�صدد ليون على �أن �الأعمال �صت�صمل بناء طريق نفق �صفلي 

15
جديد، وتعبيد �ل�صو�رع يف �ملنطقة، وحتديث �لبنية �لتحتية، وحت�صني نظام �ملرور.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة، رد�ً على �صوؤ�ل عن م�صتقبل �مل�صاحلة   •

�لفل�صطينية و�لدور �لو�صيط �لذي يكن �أن تلعبه حركة �جلهاد يف �لتقريب بني حركتي فتح 

وقت”،  ت�صييع  �صوى  لي�صت  �الإطار  هذ�  يف  و�صاطة  و�أي  ممكنة،  غري  “�مل�صاحلة  وحما�ص: 

و�الآخر  �ملقاومة  يتبنى  �أحدهما  متناق�صني،  برناجمني  بني  �جلمع  ُيكن  “كيف  مت�صائالً: 

16
يرف�صها؟”. وحول �إمكانية �لت�صوية مع �الحتالل، يوؤكد �لنخالة �أنها “م�صتحيلة”.

�ملنحة  �أمو�ل  لتوزيع  م�صتعدة  حكومته  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�لقطرية من خالل وز�رة �لتنمية �الجتماعية. و�أ�صاف ��صتية قائالً، خالل جل�صة للحكومة: 
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للوز�رة،  �لقطرية  �للجنة  من  �صري�صل  �لذي  �الأ�صماء  ك�صف  وح�صب  لذلك  ��صتعد�د�ً  “�أبدينا 
ونرحب بروح �لتعاون بيننا وبني دولة قطر �ل�صقيقة للم�صاعدة يف رفع بع�ص من �ملعاناة عن 

17
�لفقر�ء يف قطاع غزة”.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب �إن �ل�صلطة هي من يتحمل �مل�صوؤولية   •

عن مو�صوع وفاة �ملرحوم نز�ر بنات، م�صدد�ً على �أنه مل يكن هناك قر�ر بقتله. وبنّي �لرجوب 

�أنه ال ينبغي �أن يكون هناك �رش�ع ع�صائري بني عائلة بنات، وعائالت �أفر�د �لفرقة �الأمنية 

“هوؤالء ع�صاكر، ونحن ك�صلطة من نتحمل �مل�صوؤولية، �أما  �لتي ذهبت العتقال �بنها، م�صيفاً 

�ال�صتباك مع �لعائالت ف�صيكون �أمر�ً خاطئاً، و�صيقود �إىل توتري وتهديد �ل�صلم �الأهلي، وهذ� 

18
غري م�صموح به”.

بد�أ جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تدريباً يحاكي قتاالً ع�صكرياً عند �ملناطق �حلدودية، جنوب   •

لبنان. وجاء يف بيان �صدر عن جي�ص �الحتالل �أن “�لتدريب خطط له م�صبقاً، ويندرج �صمن 

19
�لبنامج �لتدريبي لعام 2021”.

قالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية، يف معر�ص تعليقها على ق�صيّة حيّ �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص   •
20

�ملحتلة، �إّنه “ال ينبغي طرد عائالت عا�صت يف بيوتها منذ �أجيال”.

�خلزينة  لوز�رة  مبذكرة  �الأمريكي،  �لكوجنر�ص  يف  �أع�صاء  �صبعة  من  جمموعة  تقدمت   •

وقد  �لدوالر�ت.  ماليني  مبئات  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  مّولت  منظمات  الإغالق  �الأمريكية، 

�ل�رش�ئب،  من  معفاة  ربحية،  غري  ملوؤ�ص�صات  قانونية  مبر�جعة  �لوز�رة  �ملوّقعون  طالب 

�أر��صي  يف  م�صتعمر�ت  لبناء  �لتبعات  جتمع  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  مقرها 

�لقانون خرق  بتهم  عليها  �لقائمني  مبحاكمة  �ملذكرة  وطالبت  �ملحتلة.  �لفل�صطينية   �ل�صلطة 

21
�الأمريكي.

الثالثاء، 2021/8/3

�الإفريقي �الحتاد  مفو�صية  رئي�ص  قر�ر  على  ر�صمياً  �إفريقية  عربية  دول  �صبع  �عرت�صت   • 

�أور�ق  وقبوله  �الحتاد،  يف  “مر�قب”  �صفة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  منح  حممد،  فقي  مو�صى 

وتون�ص،  �لقمر،  وجزر  و�جلز�ئر،  م�رش،  �صفار�ت  ووجهت  �الإ�رش�ئيلي.  �ل�صفري  �عتماد 

�إىل  �العرت��ص  ر�صالة  �أبابا،  �أدي�ص  �الأثيوبية  �لعا�صمة  يف  وليبيا،  وموريتانيا،  وجيبوتي، 
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مفو�صية �الحتاد �الإفريقي، فيما �أكدت �صفار�ت �الأردن، و�لكويت، وقطر، و�ليمن، وفل�صطني، 

22
وبعثة جامعة �لدول �لعربية لدى �أدي�ص �أبابا ت�صامنها مع �ل�صفار�ت �ل�صبع يف هذه �مل�صاألة.

ك�صفت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لنقاب عن تفا�صيل �تفاٍق مّت �إبر�مه بني �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

ودولة قطر، حول منحة �ملئة دوالر. ووفقاً لالإذ�عة �لعبية، �صي�صتفيد من �ملنحة �ل�صهرية 

�لبالغة 30 مليون دوالر �صهرياً، 100 �ألف حمتاج، وفق قائمة �أعدتها �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما 

�صي�صتمر �لدفع لـ 27 �ألف موظف حكومي يف قطاع غزة. وحول �آليه حتويل �الأمو�ل، �أو�صحت 

�الإذ�عة، �أن قطر �صتُحّول �ملبالغ �ملمنوحة �إىل �لبنوك �لتي حتددها �ل�صلطة �لفل�صطينية يف غزة، 

23
و�لتي تتبع �صلطة �لنقد �لفل�صطينية.

قال م�صوؤولون يف فرق �الإطفاء و�الإنقاذ �الإ�رش�ئيلي �إنه ال يّر يوم دون ت�صجيل حر�ئق “تتّم   •

كافة  يف  �حلر�رة،  درجات  ب�صبب  تن�صب  �لتي  �حلر�ئق  ع�رش�ت  جانب  �إىل  متعمد”،  ب�صكل 

مقلقة  قفزة  هناك  �أن  �لعبي  �أحرونوت  يديعوت  موقع  وذكر  �لغربية.  �ل�صفة  م�صتعمر�ت 

نهاية بزيادة عددها بحلول  �لغربية، و�صط توقعات  �ل�صفة   يف عدد �حلر�ئق يف م�صتعمر�ت 

24
�صنة 2021 �لتي �صجلت حتى �الآن 6,071 حدثاً، مقارنة مع 6,400 حريق يف 2020.

د�ن جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لهجوم �لذي ��صتهدف ناقلة �لنفط مري�رش �صرتيت   •

�العتد�ء�ت،  هذه  مثل  جتاه  م�صوؤولياته  بتحمل  �لدويل  �ملجتمع  مطالباً  عُمان،  �صو�حل  قبالة 

و�الإمد�د�ت  �لتجارة  حركة  يحفظ  مبا  تكر�رها،  عدم  ل�صمان  �لدويل،  �لقانون  �إىل  ��صتناد�ً 

25
�لنفطية، وكذلك يحفظ �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة.

االأربعاء، 2021/8/4

لت�صجيع  �ليهودي يعمل بن�صاط غري م�صبوق  �لقومي  �ل�صندوق  �أن  �لعبية  ذكرت هاآرت�ص   •

عليها،  �ل�صيطرة  بهدف  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  عقار�ت  �رش�ء  على  �مل�صتوطنني 

بع�ص  يف  توؤدي  قد  �خلطوة  هذه  فاإن  �ل�صحيفة  وبح�صب  �لفل�صطينيني.  �صكانها  و�إخالء 

�حلاالت الإخالء �لفل�صطينيني �ملقيمني يف بع�ص تلك �ملناطق. وبيّنت �ل�صحيفة �أن �ل�صندوق، 

�صيفح�ص �الإ�رش�ئيلية،  �ملدن  د�خل  بع�صها  عقار  �ألف   17 ت�صجيل  ت�صمل  خطة   �صمن 

�لغربية، �ل�صفة  يف  خمتلفة،  مر�حل  يف  عقار�ت،  ل�رش�ء  معامالت  توثيق  حالة   530 

26
و2,050 حالة يف �لقد�ص.
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قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إن حكومته على ��صتعد�د تام جلميع �ل�صيناريوهات   •

مع قطاع غزة، مبا فيها �لذهاب لت�صعيد جديد �أو �لو�صول �إىل “هدنة طويلة”، وتوعد باإعادة 

جنوده �الأ�رشى يف غزة. و�صدد جانت�ص، خالل زيارته فرقة غزة �لع�صكرية، على �أن �لقيادة 

�الإ�رش�ئيلية تعمل على �إعد�د مئات �الأهد�ف �لعملياتية من �أجل حماية �صكان مناطق �جلنوب، 

27
�لقريبة من حدود غزة، و�إبعاد �أي تهديد عنهم.

�ملتحدة  لالأمم  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص  لع�صوية  مرة،  الأول  “�إ�رش�ئيل”،  �نتخبت   •

United Nations Economic and Social Council، بعد �أن ح�صدت عن طريق �القرت�ع 

�ل�رشي 154 �صوتاً، �أي �أكرث من ثلثي �أ�صو�ت �لدول �الأع�صاء يف �الأمم �ملتحدة. وهذه �لع�صوية 

للت�صويت،  قوة  “�إ�رش�ئيل”  �صتمنح   ،2022/1/1 من  �بتد�ء  �صنو�ت  ثالث  ملدة  ت�صتمر  �لتي 

وتقدمي مقرتحات وم�صاريع قر�ر�ت ومبادر�ت للنقا�ص، يف ثالث �أهم جهاز من �أجهزة �ملنظمة 

28
�لدولية، بعد جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة.

�لتنمية وزير  فيه  �صارك  تطبيعياً،  لقاًء  �لبرية  مدينة  يف  مقرها  يف  �لتحرير  منظمة  نظمت   • 

مع  �لعالقات  “تطوير  �إطار  يف  �إ�رش�ئيلي،  وفد  مع  و�آخرون،  �ملدين  وحممد  جمدالين  �أحمد 

م�صاركني �إ�رش�ئيليني، حيث تويل �ملنظمة د�ئرة خا�صة لهذ� �لهدف”. وقالت م�صادر حملية �إن 

�للقاء ياأتي �صمن �صل�صلة لقاء�ت م�صتمرة بني �لطرفني، ومل تنقطع، بالرغم من كل �الأحد�ث 

�لتي مرت من �أحد�ث �ل�صيخ جر�ح، و�مل�صجد �الأق�صى، و�حلرب على غزة، وملفي �ال�صتيطان 

29
و�ل�صّم.

�إعمار غزة، وتت�صبب  �إعادة  “�إ�رش�ئيل” ما تز�ل متنع  �إن  �أهلية فل�صطينية  120 منظمة  قالت   •

�آخر جولة ت�صعيد  �نتهاء  �أكرث من �صهرين من  بعد  �ل�صكان،  �الآالف من  يف ت�رشيد ع�رش�ت 

ع�صكري مع �لف�صائل �لفل�صطينية يف �لقطاع. و�أبرزت �ملنظمات، يف بيان م�صرتك، ��صتمر�ر 

تهجري 8,222 عائلة يف غزة، ممن دمرت م�صاكنهم كلياً، باالإ�صافة �إىل نحو 250 �ألف �صخ�ص 

ظّل  يف  م�صاكنهم  �إ�صالح  من  متكنهم  عدم  من  يعانون  جزئية؛  �أ�رش�ر  مب�صاكنهم  حلقت 

30
��صتمر�ر حظر دخول مو�د �لبناء �إىل �لقطاع.

 Matanyahu أكد �لتقرير �لر�صمي �ل�صادر عن مر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلية، متنياهو �أجنلمان�  •

�ليهود  يليهم  خا�ص،  ب�صكل  �لنقب  و�صكان  عموماً؛  �لبدو  �لعرب  �أن  على   ،Englman

�ل�رش�ئح  �أكرث  هم   ،)Haredim )�حلريدمي  �ملتزمتون  �ملتدينون  �ليهود  ثّم  �الأثيوبيون، 
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�نعد�م  �ل�صلطة، وي�صود يف �صفوفها  “�إ�رش�ئيل”، وهي تتعر�ص لع�صف  يف  �الجتماعية فقر�ً 

31
�لثقة مبوؤ�ص�صات �لدولة.

�ثنان منها  لبنان، �صقط  �أطلقت من  �إن ثالثة �صو�ريخ  له،  بيان  �الإ�رش�ئيلي، يف  قال �جلي�ص   •

�لثالث �حلدود. وقال  1948، بينما مل يتجاوز  �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة  د�خل �الأر��صي 

�ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إن �جلي�ص �أطلق �أكرث من 100 قذيفة، رد�ً على ذلك. و�أ�صار 

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، �لذي كان ووزير �لدفاع بني جانت�ص يف �لكني�صت، 

32
�إىل �أنه “مّت �إطالعهما” على �الأحد�ث و�أن �لقيادة تتابع �الأمر. 

ك�صف رئي�ص جامعة حيفا، �لبوفي�صور رون روبن Ron Robin، �أنه يقيم عالقات �أكاديية   •

مع جامعة �أبو ظبي منذ ع�رش �صنو�ت، وذلك يف �إطار تطوير �لعلوم و�لبحوث. وك�صف روبن 

�أن �لطالبة من �الإمار�ت �صمية �ملهايري �صجلت للدر��صة يف ق�صم �لتمري�ص، لتكون بذلك �أول 

33
طالبة من �الإمار�ت تدر�ص يف جامعة �إ�رش�ئيلية ر�صمية.

�ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف  عملها  �آيد(  �أ�ص  )يو  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  ��صتاأنفت   •

تر�مب  دونالد  �ل�صابق  �لرئي�ص  �إد�رة  قطع  منذ  �أعو�م،  ثالثة  د�م  توقف  بعد  غزة،  وقطاع 

عن  �صدر  بيان  يف  جاء  ما  بح�صب  ذلك  جاء  للفل�صطينيني.  �ملخ�ص�صة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت 

 �صلطة �ملياه �لفل�صطينية، نقالً عن مديرة مكتب �لوكالة �الأمريكية يف فل�صطني، د�نا من�صوري

�لفل�صطينية �ملياه  �صلطة  رئي�ص  �لوكالة،  من  وموظفني  لقائها  خالل   ،Dana Mansuri 

34
مازن غنيم، يف ر�م �هلل.

�جلن�صية �الأ�صرت�يل  تويل  عن  الز�ريني  فيليب  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  �أعلن   • 

توما�ص و�يت Thomas White، من�صب �لقائم مبدير �أعمال �الأونرو� يف قطاع غزة، بدء�ً من 

35
2021/7/23، بديالً ملديرها �ل�صابق ماتيا�ص �صمايل.

و�صل 130 مهاجرً� يهودياً جديدً� من فرن�صا �إىل “�إ�رش�ئيل”، على منت رحلة خا�صة و�صلت  • 

و�صلو�  مهاجر�ً   1,884 فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  جوريون.  بن  مطار  �إىل 

36
“�إ�رش�ئيل” من فرن�صا منذ بد�ية 2021.

اخلمي�س، 2021/8/5

قيادة  من  وفد  ر�أ�ص  على  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�صل   •

�إىل �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن، للم�صاركة يف حفل تن�صيب �لرئي�ص �الإير�ين �جلديد  �حلركة، 
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�جلمهورية  من  لدعوة  تلبية  تاأتي  �لزيارة  �إن  لها،  بيان  يف  �حلركة  وقالت  رئي�صي.  �إبر�هيم 

37
�الإ�صالمية يف �إير�ن.

ت�صجيل   2021 يوليو  متوز/  خالل  �صهد  غزة  قطاع  �أن  ر�صمية،  �إح�صائية  معطيات  �أظهرت   •
38

4,012 مولود�ً جديد�ً، باالإ�صافة �إىل 283 حالة وفاة.

“�صَب حركة حما�ص  �أن  له، من  Israel Defense”، يف تقرير  “�إ�رش�ئيل ديفن�ص  ذكر موقع   •

على منع �إدخال �أمو�ل �ملنحة �لقطرية، بد�أ ينفد”. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أن “�ل�رشوط �لتي ت�صعها 

�إ�رش�ئيل و�لعر�قيل �للوج�صتية �ملر�فقة، جتعل �الأو�صاع �أكرث توتر�ً، وال بّد من حّل �رشيع”، 

“جتميد هذه �الأمو�ل الأي �صبب كان، يعمق �الأزمة �القت�صادية للمو�طنني  �إن  �لتقرير  وقال 

39
هناك، ما قد يبعث على �لدفع �إىل توتر وت�صعيد �أمني من جديد”.

�أقر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، يف ختام دورته �ل�صيفية، قانوناً يت�صمن �صفقة الإجازة م�صاريع   •

�الأرثوذك�صي  �لتيار  من  �ليهود  �ملتدينون  فيها  يعي�ص  �لتي  �ليهودية  �مل�صتعمر�ت  يف  بناء 

�ملتزمت، مقابل �إجازة �أبنية غري مرخ�صة يف �لبلد�ت �لعربية. وقد �صودق على �لقانون بتاأييد 

40
كتل �الئتالف، وبينها �لقائمة �لعربية �ملوحدة.

�أر��صي  على  جديد  ��صتيطاين  حي  لبناء  خمطط  يف  فعلياً  �لعمل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بد�أ   •

 “مطار قلنديا” �لتاريخي، �صمايل �لقد�ص �ملحتلة. ويو�صح �لباحث �ملخت�ص يف �صوؤون �لقد�ص
فخري �أبو دياب لوكالة �صفا، �أن بلدية �الحتالل بالقد�ص بد�أت �لعمل يف �لبنية �لتحتية و�صّق 

�إقامة حي ��صتيطاين  �إىل  عدة �صو�رع يف معب قلنديا، و�لرتويج للخطة �ال�صتيطانية �لهادفة 

�أقرته  كانت  �ملطار،  �أر��صي  من   )
2
كم  1.24( دومن   1,240 م�صاحة  على  �ملنطقة  يف  �صخم 

“�للجنة �للو�ئية للبناء و�لتنظيم” �صنة 2020. و�أ�صار �أبو دياب �إىل �أن �حلي �ال�صتيطاين ي�صمل 
بناء 9 �آالف وحدة ��صتيطانية الإ�صكان �ليهود �ملتدينني )�حلريدمي(، باالإ�صافة �إىل �إقامة �أماكن 

عالية،  بنايات  وعدة  طابقاً،   20 ي�صّم  �صخم  وفندق  �صناعية،  ومنطقة  وجتارية  ترفيهية 

41
وغريها من �ملن�صاآت.

�ملتبعني �خلم�صة  “�أحد  �أن  �لعبية  �القت�صادية   Calcalist ذكر موقع �صحيفة كالكالي�صت   •

�الإمار�تي �الأعمال  رجل  هو  عاماً،   18 منذ  �نطلق  �صخم  �إ�رش�ئيلي  مب�رشوع   �لكبار 

بـ“�ل�رش  قّدمو�  حيث  خليفة؛  لبج  �ملالكة  �ل�رشكة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لعبار”،  حممد 

مليون   550 بقيمة  و�لعوز  �جلوع  من  تعاين  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �الأ�رش  �آالف  �إىل  م�صاعد�ت 

42
�صيكل” )نحو171 مليون دوالر(.
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�ل�صلطة  �أر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �صيا�صة  رف�صهم  �أوروبيون  ديبلوما�صيون  �أكد   •

�لفل�صطينية، و�أن على “�إ�رش�ئيل” �تخاذ �الإجر�ء�ت �ل�رشورية ل�صمان حماية �لفل�صطينيني 

من هجمات �مل�صتوطنني. جاء ذلك خالل زيارة روؤ�صاء �لبعثات �لديبلوما�صية، وممثلني من 

وليتو�نيا،  و�إيطاليا،  و�أملانيا،  وفرن�صا،  وفنلند�،  �الأوروبي،  و�الحتاد  و�لدمنارك،  بلجيكا، 

يف  بيتا  قرية  �ملتحدة،  و�ململكة  و�ل�صويد،  و�إ�صبانيا،  و�صلوفينيا،  و�لرنويج،  وهولند�، 

 
43

نابل�ص.

اجلمعة، 2021/8/6

�إىل  �أن بالده تدعو  �الأمريكية نيد بر�ي�ص، يف موؤمتر �صحفي،  �أكد �ملتحدث بل�صان �خلارجية   •

توؤجج  خطو�ت  �تخاذ  وعدم  منازلهم،  من  بالقد�ص  جر�ح  �ل�صيخ  حي  عائالت  �إجالء  وقف 

44
�لعنف وتعيق حّل �لدولتني.

ق�صف حزب �هلل �للبناين �أر��صٍ مفتوحة يف حميط مز�رع �صبعا �لتي حتتلها “�إ�رش�ئيل”، وقد   •

ردت �الأخرية بق�صف مدفعي على �أر��ص مفتوحة مبحيط قرى يف جنوب لبنان. وقال بيان 

�إن �صفار�ت �الإنذ�ر �نطلقت يف �صمال �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ  للجي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�صنة 1948 وه�صبة �جلوالن �ملحتلة. وقال م�صدر �أمني لبناين ملر��صل �جلزيرة �إن �أكرث من 

45
10 �صو�ريخ �أطلقت باجتاه �ملوقع �الإ�رش�ئيلي يف مز�رع �صبعا.

�لعدو  مع  �حلدود  على  “�لو�صع  �أن  له،  بيان  يف  �حلريري،  �صعد  �مل�صتقبل  تيار  رئي�ص  ر�أى   •

�الإ�رش�ئيلي خطري جد�ً، وتهديد غري م�صبوق للقر�ر 1701”. و�أ�صاف �حلريري �أن ��صتخد�م 

يف  خطوة  و�لتد�عيات،  �لنتائج  حم�صوبة  غري  �إقليمية  ل�رش�عات  “من�صة  لبنان  جنوب 

على  �حلريري  و�صدد  �أر�صه”.  على  �الآخرين  حروب  مرمى  يف  كله  لبنان  ت�صع  �ملجهول، 

�أن بالده لي�صت جزء�ً من �ال�صتباك �الإير�ين �الإ�رش�ئيلي،  و�أن �لدولة هي �مل�صوؤولة عن حماية 

46
�ملو�طنني.

ملحور  �لعظيم  �النت�صار  بو�در  �ليوم  ظهرت  �أنه  رئي�صي،  �إبر�هيم  �الإير�ين  �لرئي�ص  �أكد   •

كلها، و�أن ما يقرر م�صتقبل 
ُ
�أ �آتت و�صتوؤتي  �أن نظرية �ملقاومة يف فل�صطني قد  �ملقاومة، مبيناً 

47
فل�صطني و�ملنطقة هو كفاح �ملجاهدين ومقاومة �جلهاديني.

�لرئي�ص  تطالب  حملة  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  موؤيدون  �أطلق   •

�إىل  �أممية  حماية  قوة  باإر�صال  �لدويل  �الأمن  ملجل�ص  �ل�صماح  �لكوجنر�ص  و�أع�صاء  �الأمريكي 

�لتي  �لعري�صة  و�أ�صارت  �لفل�صطينيني.  �ملدنيني  حلماية  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي 
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تقدم  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �إىل  �أمريكي،  �آالف  ثالثة  من  يقارب  ما  �للحظة  حتى  عليها  وقّع 

4 مليار�ت دوالر �صنوياً، ت�صتخدم للحفاظ على �الحتالل غري �ل�رشعي و�صّد  لـ“�إ�رش�ئيل” 

48
�ملدنيني.

ال�صبت، 2021/8/7

�جلديد �الإير�ين  بالرئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �لتقى   • 

هنية،  برئا�صة  �حلركة  قيادة  وفد  قّدم  �للقاء،  وخالل  طهر�ن.  بالعا�صمة  رئي�صي،  �إبر�هيم 

بيان  وفق  و�ل�صد�د،  �لتوفيق  له  متمنياً  �لرئا�صة،  من�صب  بتوليه  �الإير�ين  للرئي�ص  �لتهنئة 

�حلركة. ونقل �لبيان عن رئي�صي تاأكيده “��صتمر�ر �ملوقف �الإير�ين �لد�عم لل�صعب �لفل�صطيني 

49
ومقاومته �لبا�صلة”.

خميم  �رشق  �أحدهما  �لق�صام،  لكتائب  يتبعان  موقعني  �حلربية  �الحتالل  طائر�ت  ق�صفت   •

جباليا �صمال قطاع غزة، و�لثاين يف حي �لتفاح �رشق مدينة غزة، بعدد من �ل�صو�ريخ. وياأتي 

بفعل  غزة  غالف  م�صتعمر�ت  يف  حر�ئق  عدة  �ندالع  �الحتالل  �إعالن  من  �صاعات  بعد  ذلك 

50
بالونات حارقة.

�أ�صبوعي  لبنامج  معه  �ُصّجلت  مقابلة  خالل  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  قال   •

للقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �إن “�إ�رش�ئيل” تريد هدوء�ً �أمنياً من جانب لبنان، لكنه يف �لوقت 

نف�صه هّدد �أنه باإمكان “�إ�رش�ئيل جعل �لو�صع يف لبنان م�صع�صعاً �أكرث مما هو عليه”. وتوّجه 

جانت�ص �إىل حزب �هلل و�جلي�ص �للبناين و�حلكومة �للبنانية بالقول: “نن�صح بعدم �صّد �حلبل 

�الأمني.  �لهدوء  با�صتثناء  لبنان،  دولة  يف  لنا  م�صالح  “ال  �أن  زعم  كما  �إ�رش�ئيل”.  دولة  مع 

51
و�صي�صود �لهدوء هناك �إذ� �صاد �لهدوء من هناك”.

�لقو�ت  بني  متبادل  ق�صف  بعد  �لدويل،  �الأمن  ملجل�ص  عاجلة  �صكوى  “�إ�رش�ئيل”  قدمت   •

�ملتحدة و�الأمم  �ملتحدة  �لواليات  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  وقال  �هلل.  وحزب   �الإ�رش�ئيلية 

جلعاد �أرد�ن، يف �لر�صالة، �إن “�إ�رش�ئيل” تتهم �حلكومة �للبنانية بامل�صوؤولية عن كل ما يحدث 

يف �أر��صيها، و�إن هجمات حزب �هلل، �لتي و�صفها باالإرهابية، من �صاأنها �أن توؤدي �إىل خر�ب 

52
ودمار هائلني للبنان.

حذّر �الأمني �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل “�إ�رش�ئيل” من �أن حزبه �صريّد “ب�صكل منا�صب   •

ومتنا�صب” على �أي غارة جوية تنفذها “�إ�رش�ئيل” على لبنان، م�صري�ً �إىل �أن �إطالق �ل�صو�ريخ 
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�الإطار، هذ�  يف  يندرج  �صبعا  مز�رع  منطقة  من  �إ�رش�ئيلية  مو�قع  �جتاه  يف   2021/8/6  يف 

53
و“مرتبط بالغار�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي ح�صلت على جنوب لبنان للمرة �الأوىل منذ 15 عاماً”.

االأحد، 2021/8/8

حما�ص  حلركة  �ل�صابق  �ملمثل  على  عاماً   15 باحلب�ص  �ل�صعودية  �جلز�ئية  �ملحكمة  ق�صت   •

وفل�صطينياً،  �أردنياً   69 طالت  �أحكام  �صمن  �ملقاومة،  دعم  بتهمة  �خل�رشي؛  حممد  لديها، 

تر�وحت ما بني �لب�ءة و�حلب�ص 22 عاماً. وعّبت حما�ص عن �صدمتها من �الأحكام، وقالت، 

يف ت�رشيح �صحفي، �إن “هوؤالء �الإخوة مل يقرتفو� ما ي�صتوجب هذه �الأحكام �لقا�صية وغري 

�ملبرة، ف�صالً عن �ملحاكمة، فكل ما فعلوه هو ن�رشة ق�صيتهم و�صعبهم �لذي ينتمون �إليه، 

دون �أي �إ�صاءة للمملكة و�صعبها”. ودعت �حلركة �لقيادة �ل�صعودية �إىل �رشعة �الإفر�ج عنهم 

رئي�ص  وذكر  �ل�صنتني.  على  يزيد  ما  عليها  م�صى  �لتي  عائالتهم  ومعاناة  معاناتهم  و�إنهاء 

�ملعتقلني، منهم:  �الأحكام بحّق  �مل�صايخ بع�ص  �ل�صعودية خ�رش  �الأردنيني يف  �ملعتقلني  جلنة 

حممد �لعابد وحكم عليه بال�صجن )22 عاماً(، وحممد �لبنا )20 عاماً(، وعبد �لرحمن فرحانة 

�أعو�م(،  5( قفه  وحممد  �أعو�م(،   6( �لكرد  وحممد  عاماً(،   19( �لعريان  و�أين  عاماً(،   19( 

 54
طارق عبا�ص )3 �أعو�م(، وحممد فطافطة )6 �أ�صهر(.

�رشّح م�صوؤولون فل�صطينيون باأن �حلكومة تعاين من �أزمة مالية خانقة، وو�جهت �صعوبات   •

كبرية يف تاأمني رو�تب حزير�ن/ يونيو 2021. و�أرجع �مل�صوؤولون �ل�صعوبات �إىل ثالثة �أ�صباب 

�مل�صاعد�ت  و�نخفا�ص  كورونا،  جائحة  �أزمة  نتيجة  �ملحلية  �ل�رش�ئب  �نخفا�ص  رئي�صية: 

بقيمة  عجز�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وتتوقع  �ملحلية.  �لبنوك  من  �لقرو�ص  و�رتفاع  �خلارجية، 

مليار دوالر يف نهاية 2021، ��صتناد�ً �إىل معطيات ر�صمية. وذكرت �صحيفة �حلياة �جلديدة �أن 

�لعائد�ت �ل�رشيبية �لفل�صطينية تعر�صت ملزيد من “�لقر�صنة” من “�إ�رش�ئيل” �لتي �قتطعت 

خالل متوز/ يوليو 2021 نحو 35 مليون دوالر، بذريعة دفع خم�ص�صات �الأ�رشى وعائالت 

�لقتلى. و�أفاد تقرير �صلطة �لنقد �لفل�صطينية حول “تطور�ت مالية �حلكومة”، باأن “�ل�صلطة 

55
مل تتلقَّ خالل �لربع �الأول من �لعام �جلاري �أي منح �أو م�صاعد�ت خارجية تقريباً”.

علمت “�لقد�ص �لعربي” �أن حركة �لتعيني �جلديدة و�لتنقالت و�لتدوير يف �ل�صلك �لديبلوما�صي   •

�لفل�صطيني، بد�أت بالفعل، وت�صمل نقل �لعديد من �ل�صفر�ء، وبينهم �صفر�ء بارزين، من �أماكن 

عن  حالياً  يدور  �حلديث  فاإن  �ملتوفرة،  �ملعلومات  وح�صب  �أخرى.  لعو��صم  �حلالية،  عملهم 

34 �صفري�ً، ي�صتعد بع�صهم للتوجه ال�صتالم من�صبه �جلديد، بعد �عتمادهم موؤخر�ً بدرجة 
56

�صفري.
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مو�جهة  �إىل  يهدف  و�لبحرين  “�إ�رش�ئيل”  بني  �تفاق  توقيع  عن  �إ�رش�ئيلية  م�صادر  ك�صفت   •

�إير�ن، يف �إطار ما و�صفته بـ“حرب �الأفكار وتعزيز �لتعاون بني �جلانبني يف جمال �لبحوث”، 

�لنووي  �التفاق  “�إ�رش�ئيل”،  زيارته  خالل  �مل�صتوى  رفيع  بحريني  م�صوؤول  �نتقد  حني  يف 

�ملبم مع �إير�ن يف �صنة 2015. ووّقع �ملذكرة نائب وزير �خلارجية �لبحريني �ل�صيخ عبد �هلل 

بن �أحمد �آل خليفة مع �مل�صوؤول �الإ�رش�ئيلي دوري جولد Dore Gold، �لذي ي�صغل من�صب 

57
.The Jerusalem Center for Public Affairs رئي�ص مركز �لقد�ص لل�صوؤون �لعامة

قالت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �إنه بعد نحو عام على توقيع �تفاقات �لتطبيع بني �الحتالل   •

ما  570 مليون دوالر. وبح�صب  �لـ  �لتجاري بني �جلانبني  �لتبادل  و�الإمار�ت، جتاوز حجم 

نقلته �ل�صحيفة عن د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية؛ فاإنه خالل �الأ�صهر �الأربع �الأخرية 

�الأوىل  �ل�صتة  و�الأ�صهر  دي�صمب(  �الأول/  كانون  �إىل  �صبتمب  �أيلول/  )منذ   2020 �صنة  من 

2021، �صدّر �الحتالل نحو 197 مليون دوالر من �ل�صلع و�خلدمات �إىل �الإمار�ت،  من �صنة 

58
و��صتورد منها نحو 372 مليون دوالر.

�أكد �لبطريرك �ملاروين �للبناين ب�صارة بطر�ص �لر�عي وقوفه �إىل “جانب �أهل �جلنوب ل�صجب   •

�جلي�ص  د�عياً  و�لدمار”،  و�لتهجري  و�لقتل  �حلرب  �صئمو�  �أنهم  �صيما  ال  �الأمن،  حالة  توتر 

�خلروقات  �لر�عي  د�ن  وفيما  �للبنانية”.  �الأر��صي  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  “منع  �إىل  �للبناين 

�الإ�رش�ئيلية �لدورية على جنوب لبنان، �صدد على �أنه “من غري �ملقبول وبحكم �مل�صاو�ة �أمام 

�لقانون، �إقد�م فريق على تقرير �ل�صلم و�حلرب خارج قر�ر �ل�رشعية، و�لقر�ر �لوطني �ملنوط 

بثلثي �أع�صاء �حلكومة وفقاً للد�صتور”. و�أ�صاف �لر�عي: “�أنه من �ل�صحيح �أن لبنان مل يوقع 

59
�صالماً مع �إ�رش�ئيل، لكن �ل�صحيح �أي�صاً �أن لبنان مل يقرر �حلرب معها”.

�الأحو�ل  باأي حال من  تقبل وال  لن  �إن بالده  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  قال رئي�ص �حلكومة   •

�جلليل”،  ومنطقة  �الإ�رش�ئيلية  �لبلد�ت  باجتاه  لبنان  من  �صاروخية  ور�صقات  نار  “�إطالق 
جل�صة  خالل  بينيت،  وقال  �لقذ�ئف.  �إطالق  عن  �مل�صوؤولية  كامل  �للبنانية  �حلكومة  وحمّل 

60
�حلكومة: “ال يهمنا ما �إذ� كانت منظمة فل�صطينية تطلق �لنار �أو ملي�صيات م�صتقلة”.

قال مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى �إن ثلثي �الأ�رشى �الإد�ريني يف �صجون �الحتالل، �لبالغ   •

عددهم 520 �أ�صري�ً، ُجّدد لهم �العتقال �الإد�ري لفرت�ت �عتقالية �أخرى، ترت�وح بني �صهرين 

61
و�صتة �أ�صهر.
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بد�ية منذ  �لعربي  �ملجتمع  يف  وقعت  �لتي  �جلر�ئم  عدد  �إن  هاآرت�ص  ل�صحيفة  تقرير  قال   • 

عن جرية   13 بزيادة  جرية،   64 بلغ   ،2021 يوليو  متوز/  نهاية  وحتى   2021  �صنة 

�ليهودي  �لو�صط  فاإن عدد �جلر�ئم يف  51 جرية. وللمقارنة،  �لتي وقعت فيها   ،2020 �صنة 

من   %70 رموز  فّك  مقابل  يف  �أنه  �لتقرير  وك�صف  �ل�صنة.  هذه  يف   21 �إىل   26 من  �نخف�صت 

�جلر�ئم �لتي تقع يف �ملجتمع �ليهودي، فاإنها مل تنجح يف فّك رموز �صوى 22% من �جلر�ئم 

�لتي وقعت يف �ملجتمع �لعربي. وتدل هذه �الأرقام على �أن �ملجتمع �لعربي تعر�ص الأكرث من 

2021 ملا  2020، بينما تعر�ص خالل �صنة  “�إ�رش�ئيل”، خالل �صنة  66% من جر�ئم �لقتل يف 

62
يعادل 75% من هذه �جلر�ئم.

ك�صفت منظمة �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية �لنقاب عن خطة لبناء 9 �آالف وحدة ��صتيطانية �صكنية   •

وو�صفتها  �هلل،  ر�م  جنوب  و�لر�م  وقلنديا  عقب  كفر  �أحياء  بني  عطروت،  مطار  من  بالقرب 

�لتو��صل  �صتقطع  الأنها  �لدولتني،  حلّل  قا�صية  �رشبة  تكون  �أن  ويكن  للغاية  خطرية  باأنها 

“�للجنة �للو�ئية  �أن تقوم  �لفل�صطيني �حل�رشي بني ر�م �هلل و�رشقي �لقد�ص. ومن �ملفرت�ص 

ومبجرد  2021/12/6؛  يف  �خلطة  هذه  على  �لنهائية  باملو�فقة  �لقد�ص  يف  و�لتنظيم”  للبناء 

63
�مل�صادقة عليها ون�رشها، �صيتم �إ�صد�ر ت�صاريح �لبناء يف �ملوقع �ملحدد.

االإثنني، 2021/8/9

و�صاحات  ممر�ت  ي�صمل  تهويدي  م�رشوع  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �رشعت   •

�إىل  �الإبر�هيمي يف �خلليل. ويهدف �الحتالل  للم�صجد  �مل�صتوطنني  �قتحام  لت�صهيل  وم�صعد 

2 مليون  مّت تخ�صي�ص  �مل�صجد ومر�فقه، وقد   من �صاحات 
2
300م ما يقرب  �ال�صتيالء على 

�صيكل )نحو 619 �ألف دوالر( حتى �الآن لتمويل �مل�رشوع �لتهويدي، ومن �ملتوقع �أن ي�صتمر 

64
نحو �صتة �أ�صهر.

حذرت منظمة �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية من خماطر خمطط يعتزم �ل�صندوق �لقومي �ليهودي   •

مئات،  وطرد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للم�صتعمر�ت  كبري  تو�صيع  �إىل  يوؤدي  �أن  �صاأنه  من  تنفيذه، 

ورمبا �آالف �لفل�صطينيني من منازلهم يف �رشقي �لقد�ص. وذكرت �ملوؤ�ص�صة يف تقرير �أ�صدرته، 

�أمريكي، لت�صجيل  31 مليون دوالر  �أن �ل�صندوق �لقومي �ليهودي يخطط لتخ�صي�ص نحو 

�الأر��صي �لتي مل ت�صجل باأ�صماء �أ�صحابها قبل �صنة 1948، يف مناطق خمتلفة من �الأر��صي 

وبح�صب  �لقد�ص.  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  و�ل�صفة   ،1948 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية 
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�ل�صالم �الآن، فاإن �ل�صندوق �لقومي �ليهودي يحتفظ باأكرث من 17 �ألف ملف من �مل�صتند�ت، 

65
ز�عماً �أنها توثق �ل�صفقات و�ملمتلكات �لتي يكن تنفيذها.

ثالثي  التفاق  �رشية،  وثيقة  تفا�صيل  عن   21 عربي  �صحيفة  ملوقع  خا�صة  م�صادر  ك�صفت   •

فيه  بيّنت  �الإ�رش�ئيلي،  و�الحتالل  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  بني 

ومناهج  �لفل�صطينية،  �الإعالم  و�صائل  على  م�صددة  رقابة  تفر�ص  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن   “
�لتعليم، و�إعادة تفعيل جلنة �لتحري�ص �لثالثية؛ �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية”. ونوهت 

باإعد�د �صيغة حول  �أمريكية،  �إ�رش�ئيلية -  �أن تقوم جلنة  �التفاق على  “مّت  �أنه  �إىل  �مل�صادر، 

66
قانون �الأ�رشى �لفل�صطينيني، من �أجل �أن تقوم �ل�صلطة بتنفيذه”.

للحر�ص  �لعام  �لقائد  لقائه  خالل  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �أكّد   •

�لثوري �الإير�ين �للو�ء ح�صني �صالمي Hossein Salami، يف �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن، �أن 

�لقوة �ملحلية يف �الأر��صي  �لفل�صطينية، و�أن نتاج بناء  �لقوى يتغري ل�صالح �ملقاومة  “ميز�ن 
�ملحتلة، جعل �ل�صهاينة يعي�صون حالة قلق وتوتر د�ئم”. وقال �لنخالة �إن “ُمقاتلي �ملقاومة 

�لقتال  �لقد�ص ومو��صلة  عن  دفاعاً  �ملعركة،  للدخول يف  �ال�صتعد�د  �أمت  �مليد�نية على  وقو�تنا 

67
�صّد �ل�صهاينة”.

Nadav Shragai، يف مقاله على موقع مركز �لقد�ص  قال �لكاتب �الإ�رش�ئيلي ند�ف �رشغاي   •

�الإح�صائي  “�لو�قع  �إن   ،2021/8/9 يف   21 عربي  ترجمته   ،2021/7/28 يف  �لعامة،  لل�صوؤون 

�ليهود”.  �لقدية م�صلمون، و10% فقط من  �لبلدة  77% من �صكان  �أن  �لقد�ص يظهر  ملدينة 

لالأوقاف  مملوكة  �لقد�ص  يف  �لقدية  �لبلدة  �أر��صي  من   %24 �أن  �إىل  �لنظر  �لكاتب  ولفت 

مب�صاحة �الأق�صى  �مل�صجد  ذلك  يف  مبا   ،)
2
م �آالف   210( دومنات   210 يعادل  ما   �الإ�صالمية، 

(، و�أن 29% من �أر��صي �لبلدة �لقدية مملوكة للكنائ�ص و�ملوؤ�ص�صات 
2
144 دومناً )144 �ألف م

�أر��صيها مملوكة ملكية  (، و27% من 
2
�ألف م  255( 255 دومناً  �مل�صيحية، ما يعادل  �لدينية 

ما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  (، و20% فقط مملوكة 
2
�ألف م  235( 235 دومناً  يعادل  ما  للعرب،  خا�صة 

68
.)

2
يعادل 170 دومناً )170 �ألف م

“�الأمنيون  حركة  وموؤ�ص�ص  عام  مدير   ،Amir Avivi �أفيفي  �أمري  �حتياط  �لعميد  قال   •

�ليمني(،  تيار  �إىل  �ملنتمني  �ل�صابقني  �جلرن�الت  من  جمموعة  ت�صّم  )�لتي   ”Habithonistim

بني  من�صقة  �إ�صالمية  قومية  معركة  �أمامنا  يد�ر  “ما  �إن  �لقد�ص،  يف  �أمني  ملوؤمتر  ندوة  خالل 
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مكونات  �أي�صاً  وهناك  �الإ�صالمي(،  و�جلهاد  وحما�ص،  و�إير�ن،  �هلل،  )حزب  �الأطر�ف  جميع 

د�خل �ملجتمع �لعربي يف �إ�رش�ئيل”، م�صتدركاً: “لي�ص جميع �لعرب يف �إ�رش�ئيل، ال �صمح �هلل، 

كلياً  �ملعادلة  بتغيري  �أفيفي  وطالب  متطرفة”.  وقومية  �إ�صالمية  جمموعات  عن  �أحتدث  �إمنا 

جتاه حما�ص، الأن “حما�ص بد�أت بتعبئة بطارياتها و�إنتاج �ل�صو�ريخ ال�صتعادة عافيتها مرة 

69
�أخرى”.

 Yeraeh �لهيكل -  �إىل جبل  �ل�صعود  – متطوعني لت�صجيع  “يري�ئيه  ح�صب معطيات منظمة   •

�صحيفة  ن�رشتها  �لتي   ،”Volunteers encouraging ascent to the Temple Mount

عدد  �رتفع   ،)2021/8/8-7/10 )�ملو�فق  �الأخري  �لعبي  �آب  خالل  فاإنه  �ليوم”،  “�إ�رش�ئيل 
 ،%76 �أي بزيادة بن�صبة  4,239 م�صتوطناً،  �إىل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني 

و�قتحم كورونا،  فريو�ص  فيها  �نت�رشت  �لتي  �ملا�صية  �ل�صنة  من  نف�صه  بال�صهر   قيا�صاً 

70
�مل�صجد �الأق�صى حينها 2,759 م�صتوطناً.

قال بيان م�صرتك لوز�رتي �لبرتول و�لطاقة �مل�رشية و�الإ�رش�ئيلية �إن وزير �لبرتول �مل�رشي   •

 Karine �إلهار�ر  كارين  �الإ�رش�ئيلية  �لطاقة  وزيرة  مع  هاتفي  �ت�صال  يف  ناق�ص  �ملال  طارق 

�لغاز  لت�صييل  م�رشية  م�صانع  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  لنقل  �مل�صتقبلية”  “�خلطط   Elharrar

�لطبيعي، الإعادة ت�صديره. و�أ�صاف �لبيان �أن �لوزيرين ناق�صا �أي�صاً �لتعاون يف �إطار منتدى 

 
71

غاز �رشق �ملتو�صط.

ك�صف وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي عي�صاوي فريج، يف مقابلة خا�صة لـ“قناة �حلرة”   •

ب�صاأن  �خلليج  ودول  �ل�صعودية  يف  �الأ�صقاء  مع  وتفاهمات  “مبا�رش  �ت�صال  وجود  عن  معه، 

�أنه  �إىل  فريج  �أ�صار  �الأردن،  مع  �لعالقة  وعن  �الإير�نية”.  بالتهديد�ت  يتعلق  فيما  �لتن�صيق 

مع  �لعالقات  ونوعية  تركيبة  يف  جد�ً  مهمة  �أبعاد  له  قر�ر  �صيتخذ  �ملقبلة  �الأ�صابيع  “خالل 
72

�الأ�صقاء يف �الأردن”.

“�إ�رش�ئيل”  �أن  �أمريكية،  جامعات  يف   ،”Gender “�جلندر  لدر��صات  بحثياً  مركز�ً   120 ر�أى   •

�إىل  �لن�صويات  �لنا�صطات  لها  �لفل�صطينيني. ودعا بيان  �لعن�رشي �صّد  �لف�صل  دولة متار�ص 

للفل�صطينيني  �لق�رشي  �لتهجري  ُمدينة  فل�صطني”،  حرية  �أجل  من  �لن�صال  �إىل  “�الن�صمام 
من منازلهم يف �ل�صيخ جر�ح، و�قتحام �مل�صجد �الأق�صى، و�لق�صف �لع�صو�ئي لغزة، وعنف 

73
�مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني �ملدعومني من �ل�رشطة و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.
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الثالثاء، 2021/8/10

قناة  مع  خا�صة  مقابلة  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

�لرتكيبة  باأن  �الإ�رش�ئيلية، خا�صة  “ال جند فروقات كثرية بني �حلكومات  �الإخبارية:  �لعامل 

“�أننا ال نعّول  �ل�صيا�صية �ليوم يف د�خل �لكيان �ل�صهيوين متيل نحو �لتطرف”، موؤكد�ً على 

�ملعركة  �أن  على  هنية  و�صدد  �ل�صهيوين”.  �لكيان  د�خل  يف  �ل�صيا�صية  �ملتغري�ت  على  كثري�ً 

فل�صطني  يف  �ملقاومة  حققته  �لذي  �لردع  م�صتوى  و�أن  تتوقف،  ال  و�لتهديد�ت  مفتوحة 

“�الأثمان �لتي دفعها يف  ويف لبنان لي�ص من �ل�صهل جتاوزه من قبل �لكيان �ل�صهيوين، و�أن 

معركة �صيف �لقد�ص �أثمان كبرية، �صيحتاج �إىل وقت حتى يه�صم هذه �الأثمان وهذه �لنتائج 

مبا  �ملقاومة،  �أن  �إىل  هنية  و�أ�صار  خاللها”.  جرت  �لتي  و�صيا�صياً  و�أمنياً  ع�صكرياً  �لعميقة 

متلكه، قادرة على �أن ت�صدد مزيد�ً من �ل�رشبات وتلحق مزيد�ً من �لهز�ئم بجي�ص �الحتالل 

74
�الإ�رش�ئيلي.

]نحو  �صيكل  100 مليون  �إ�رش�ئيل  “خ�صم  �إن  ��صتية  �لفل�صطيني حممد  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •

31 مليون دوالر[ من �الأمو�ل �مل�صتحقة لنا من عائد�ت �ل�رش�ئب �ل�صهر �ملا�صي؛ بحجة �أننا 

“��صتمر�ر  �أن  ندفع الأ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى، غري �رشعي وغري قانوين”. و�أكد ��صتية على 

هذ� �لو�صع وهذه �خل�صومات �ل�صهرية هو تعٍد �صارخ على حقنا، وي�صعنا يف موقف مايل 

75
�صعب، وي�صعف قدرتنا على مو�جهة �حتياجاتنا �ملالية وم�صوؤولياتنا جتاه �صعبنا”.

حذرت حركة حما�ص من �نفجار �الأو�صاع �مليد�نية يف قطاع غزة، وقال �لناطق با�صم حما�ص   •

و�إعاقة عملية  �لت�صهيالت  �الحتالل عن  “تر�جع  �إن  �لغد،  لقناة  قا�صم، يف ت�رشيحات  حازم 

�إعادة �إعمار قطاع غزة مبثابة عو�مل توتر حقيقية و�صو�عق تفجري ممكن �أن تنفجر يف �أي 

�الحتالل  �ل�صغط على  �أجل  �لو�صطاء من  تو��صل مع  “هناك  قائالً:  قا�صم  و�أ�صاف  وقت”. 

بت�صديد �حل�صار  �الحتالل  ��صتمر�ر  ينفجر يف ظّل  �أن  �لو�قع ممكن  لتخفيف �حل�صار، الأن 

76
على �لقطاع، و�الحتالل م�صوؤول عن �النفجار”.

مّت  �إحد�ها  يف  “�إ�رش�ئيل”،  يف  كبار  مل�صوؤولني  ف�صاد  ق�صايا  ثالث  ك�صف  عن  �الإعالن  مّت   •

بيتان ديفيد  �ل�صابق،  �حلاكم  �الئتالف  تكتل  ورئي�ص  �ل�صابق،  للوزير  �تهام  الئحة   و�صع 

David Bitan، و�لق�صيتان �الأخريان الأع�صاء يف جهاز �ملو�صاد، حيث �صيفح�ص �مل�صت�صار 

ومّت  كوهني،  يو�صي  للمو�صاد،  �ل�صابق  �لرئي�ص  فيه  ي�صتبه  ف�صاد  ملف  للحكومة  �لق�صائي 

77
ف�صل �صابط كبري بعد �كت�صاف �رشقته.
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قالت م�صادر ع�صكرية لو�صائل �الإعالم �لعبية �إن رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

يف  فل�صطينيني  على  �لنار  �إطالق  حاالت  تقلي�ص  �لع�صكريني  �لقادة  من  طلب  كوخايف  �أفيف 

�أكرث  ُقتل   ،2021 مايو  �أيار/  �صهر  �إنه منذ  �إذ  �لقاتل؛  �لر�صا�ص  �لغربية، و�حلذر من  �ل�صفة 

من 40 فل�صطينياً يف �ل�صفة. و�أكدت هذه �مل�صادر على �أن ر�صالة كوخايف جاءت بعد �أن �أ�صمع 

�لو�صطى  �ملنطقة  لقائد  موجهة  �نتقاد�ت  و�لع�صكرية،  �ل�صيا�صية  �لقيادتني  يف  م�صوؤولون 

78
للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، متري يدعي Tamir Yadai، ب�صبب �صلوك قو�ته.

مبوجبه  �صتعمل  �لدفاعي،  �ل�صايب  جمال  يف  تعاون  �تفاق  و“�إ�رش�ئيل”  �ملغرب  وقّعت   •

“�إ�رش�ئيل” على �إقامة منظومة �صايب مغربية، وفق ما ذكرت �صحيفة جلوب�ص �الإ�رش�ئيلية. 
ويق�صي �التفاق بالتعاون يف �ملجاالت �لت�صغيلية، �الأبحاث و�لتطوير، و�لتعاون يف �ملعلومات 

�لدفاعية وغري ذلك. وذكرت �ل�صحيفة �أنه مّت �لتو�صل �إىل هذ� �التفاق مب�صاعدة وز�رة �لدفاع 

79
�الإ�رش�ئيلية.

�أجرى نائب وزير �خلارجية �لبحريني عبد �هلل بن �أحمد �آل خليفة زيارة �إىل مقر جي�ص �الحتالل   •

�أبيب، و�لتقى رئي�ص هيئة �ال�صرت�تيجية و�لد�ئرة �لثالثة بجي�ص �الحتالل  �الإ�رش�ئيلي يف تل 

�للو�ء تال كلمان  . و�أفاد �ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيخاي �أدرعي �أن �جلانبني ناق�صا 

“�لرغبة يف تعزيز �لعالقات �الأمنية بني �إ�رش�ئيل و�لبحرين”، و�أ�صاف باأن ندوة ��صرت�تيجية 
80

قيمت ال�صتعر��ص �لتحديات �الإقليمية �مل�صرتكة للبلدين يف �ملحيط.
ُ
�أ

االأربعاء، 2021/8/11

�أقرّ جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي، باأغلبية �صاحقة و�صلت �إىل 99 �صوتاً )من �أ�صل 100 �صوت(،   •

م�رشوع قانون ينع ��صتعمال �أمو�ل د�فع �ل�رش�ئب �الأمريكي لتمويل حركة حما�ص، وي�صع 

�إعادة �الإعمار يف  �لتي تعهدت بها �الإد�رة �الأمريكية جلهود  تد�بري �صّد و�صول �مل�صاعد�ت، 

81
غزة، �إىل �أيدي �حلركة.

جمدت حمكمة �إ�رش�ئيلية �أو�مر هدم 56 منزالً يف حي �لب�صتان يف بلدة �صلو�ن، �رشقي �لقد�ص   •
82

�ملحتلة، حتى مطلع �صنة 2022، لكنها �أبقت على �أو�مر هدم 16 منزالً، يتهددها �لهدم.

�إن بينيت �لتقى مدير وكالة  قال مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف بيان له،   •

 Central Intelligence Agency  )C.I.A.( )أي� �آي  �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية )�صي 

William Burns يف مقر وز�رة �لدفاع يف تل �أبيب، وبحث معه تعزيز �لتعاون  وليام برينز 
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�ملناق�صات  �أن  �لبيان  و�أ�صاف  �ملتحدة.  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  بني  و�الأمني  �ال�صتخباري 

83
تطرقت �إىل �الأو�صاع يف �ل�رشق �الأو�صط مع �لرتكيز على �إير�ن.

 ،”Desert Eagle �ل�صحر�ء  “ن�رش  عليها  �أطلق  �أمريكية  �إ�رش�ئيلية  جوية  تدريبات  �ختتمت   •

وقالت �لقيادة �لو�صطى �الأمريكية �إن هذه �لتدريبات كانت �الأوىل من نوعها. وقالت �لقو�ت 

�إ�رش�ئيلية  �أف-15  طائر�ت  فيها  �صاركت  �لتدريبات  �إن  تويرت،  على  �الإ�رش�ئيلية،  �جلوية 

84
و�أمريكية قامت مبحاكاة �صيناريوهات عملياتية متعددة يف �الأجو�ء �الإ�رش�ئيلية.

�صفن   4 �إجمايل  من  �لثالثة  هي   ،6 �صاعر  طر�ز  من  حربية  �صفينة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ت�صلم   •

�أنه  5 �صنو�ت. وذكر بيان �صدر عن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �أملانيا قبل  “�إ�رش�ئيل” من  ��صرتتها 

“�صيتّم يف �ملرحلة �لالحقة جتهيز �ل�صفينة باالأنظمة �لع�صكرية �لقتالية و�الإلكرتونية �ملتطورة 
“خالل �الأ�صهر  �أن هذه �الإجر�ء�ت �صتنتهي  �إىل  يف حو�ص بناء �ل�صفن مبيناء حيفا”، م�صري�ً 

85
�ملقبلة”.

�صادق �لبملان �لبولندي على “قانون �مللكية” �لذي �أثار �نتقاد�ت �إ�رش�ئيلية كثرية قبل �إقر�ره   •

خلفتها  �لتي  �ملمتلكات  ب�صاأن  �لقانونية  �لعالقات  تنظيم  على  �لقانون  وين�ص  نهائي.  ب�صكل 

�أو منح تعوي�صات  �ليهودية،  �الأمالك  ��صتعادة  �إىل منع  �لثانية، حيث يهدف  �لعاملية  �حلرب 

للناجني من ما ي�صمى �ملحرقة �ليهودية �أو �لهولوكو�صت The Holocaust، بح�صب ما ذكرت 

86
قناة ري�صت كان �لعبية.

�أمن  �أجهزة  �رتكاب  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �ل�صيا�صيني يف  �ملعتقلني  �أهايل  للجنة  ر�صد تقرير   •

222 �نتهاكاً بحّق �ملو�طنني  �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص،  �ل�صلطة 

87
�لفل�صطينيني، على خلفية �صيا�صية، خالل متوز/ يوليو 2021.

�أ�صار بيان �صادر عن �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ع�صية �ليوم �لعاملي لل�صباب، �إىل   •

1.16 مليون �صاب و�صابة )18-29 عاماً( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ي�صكلون  �أن هناك 

�أكرث من خم�ص �ملجتمع د�خل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية؛ 22% من �إجمايل �صكان �أر��صي 

وبلغت  �لقطاع(،  يف  و%21.8  �ل�صفة  يف   %22.3(  2021 �صنة  منت�صف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

ن�صبة �جلن�ص بني �ل�صباب نحو 105 �صباب ذكور لكل 100 �صابة. و�أ�صار �لبيان �إىل �أن ن�صبة 

 %0.8 نحو  �إىل   2020 ل�صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �نخف�صت  �ل�صباب  بني  �الأمية 

88
)0.9% يف �ل�صفة و0.7% يف �لقطاع( يف حني كانت 1.1% يف �صنة 2007.
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اخلمي�س، 2021/8/12

�الحتادي  �لوطني  باملجل�ص  و�خلارجية  �لد�خلية  �لعالقات  بلجنة  �لدفاع  جلنة  رئي�ص  هاجم   •

�صحيفة  مع  مقابلة  خالل  و�إير�ن،  �هلل،  وحزب  حما�ص،  حركة  �لنعيمي  علي  �الإمار�تي 

�الإلكرتوين. ورد�ً على �صوؤ�ل حول ما جرى يف قطاع غزة،  �ليوم”، عب موقعها  “�إ�رش�ئيل 
Newsweek �الأمريكية، خالل �ملو�جهة  �أنه ن�رش مقالة يف جملة نيوزويك  �إىل  �لنعيمي  �أ�صار 

�الأخرية، دعا خاللها ملحاربة �لدعاية �صّد �الإ�رش�ئيليني، خ�صو�صاً و�أنها كانت تن�رش رو�يات 

على  ت�صيطر  من  هي  حما�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً  حمتلة،  باأنها  غزة  قطاع  تو�صف  وكانت  خاطئة 

�إير�نية، وفق  �أهد�ف  �الإ�رش�ئيليني، خلدمة  ب�صبب  ب�صببها ولي�ص  يعانون  و�ل�صكان  �لقطاع، 

89
قوله.

قال ع�صو �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح، عز�م �الأحمد، يف حديث   •

�لتحرر  ومنطق  �لفل�صطيني  �جل�صم  عن  غريب  �صيء  “�النق�صام  �أن  �لوطن،  �صوت  الإذ�عة 

و�أكد  به”.  قام  من  ِقبَل  من  و�حد  طرف  هو  بل  �النق�صام  طريَف  مبقولة  �أوؤمن  وال  �لوطني، 

�الأحمد �أن �ل�صلطة موقفها ثابت بخ�صو�ص �إعادة �إعمار قطاع غزة، وذلك من خالل �حلكومة 

�لفل�صطينية برئا�صة ��صتية، م�صدد�ً على �أنه ال �إعمار بدون حتقيق �لوحدة، وكل �صيء يحّل 

90
من خالل �إنهاء �النق�صام، و�ملطلوب فقط تنفيذ ما مّت �التفاق عليه مع حركة حما�ص.

�ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مدير  �أن  لـ“�الأخبار”،  �ل�صلطة،  يف  فل�صطيني  م�صدر  ك�صف   •

عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  مع  ناق�ص  برينز  وليام  �أي(  �آي  )�صي  �الأمريكية 

�لدعم �ملقّرر  �لدعم �الأمريكي لل�صلطة، بخالف  ورئي�ص جهاز خمابر�تها ماجد فرج، جتديد 

زيادته مل�صلحة �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية، بعد �إجر�ء �الأخرية تعديالت على رو�تب 

�أن  �أبيب تعتقد�ن  �أن و��صنطن وتل  �عتبار  �إىل تقلي�صها، على  �الأ�رشى و�ل�صهد�ء، مبا يوؤدّي 

�رشف هذه �الأمو�ل ي�صّجع �لفل�صطينيني على �ال�صتمر�ر يف مقاومة �الحتالل وتنفيذ عمليات 

91
فد�ئية �صّده.

قام من�صق �أعمال حكومة �الحتالل باإبالغ �ل�صلطة �لفل�صطينية بقر�ر �ملو�فقة على بناء �ألف   •

وحدة ��صتيطانية يف �ملنطقة ج، و��صفاً �إياها بـ“غري �مل�صبوقة”، ووعدهم باأّن �مل�صادقة �صتتّم 

92
خالل جل�صة لـ“�للجنة �للو�ئية للبناء و�لتنظيم” �الأ�صبوع �لقادم.

�فتتح وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية يائري البيد، ر�صمياً، مكتب �الت�صال �الإ�رش�ئيلي يف �لرباط   •

مبنا�صبة �أول زيارة ر�صمية مل�صوؤول �إ�رش�ئيلي عايل �مل�صتوى �إىل �ملغرب منذ �إعادة �لعالقات 

�ملغربي نظريه  �صلّم  �أنه  تويرت،  على  تغريدة  يف  البيد،  و�أعلن  �لبلدين.  بني   �لديبلوما�صية 
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�لعاهل  �إىل  موجهة  هريتزوج،  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  من  ر�صالة  بوريطة،  نا�رش 

�التفاق  جرى  �أنه  البيد  وذكر  “�إ�رش�ئيل”.  لزيارة  �ل�صاد�ص  حممد  �مللك  فيها  يدعو  �ملغربي، 

بني �خلارجيتني �ملغربية و�الإ�رش�ئيلية على رفع م�صتوى �لتمثيل �لديبلوما�صي بني �لبلدين 

يف غ�صون �صهرين. وعّب البيد عالنية عن قلقه من �لتقارب بني �جلز�ئر و�إير�ن، م�صري�ً �إىل 

93
�حلملة �لتي ت�صنّها �جلز�ئر �صدّ قبول “�إ�رش�ئيل” يف �الحتاد �الإفريقي ب�صفة مر�قب.

�أجبت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص خم�صة مقد�صيني على هدم منازلهم يف بيت حنينا، �صمال   •

�لقد�ص �ملحتلة. ووفق بيان �صادر عن وز�رة �صوؤون �لقد�ص، فاإن �صلطات �الحتالل هدمت 

94
منذ بد�ية �صنة 2021 �أكرث من 81 مبنى يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة.

بحّق  جديدة  �أحكاماً  �ململكة  يف  �لق�صاء  باإ�صد�ر  �ل�صعودية  �لر�أي”  “معتقلي  �صفحة  �أفادت   •

تفيد  “معلومات  تلقت  �إنها  تغريد�ت،  �صل�صلة  يف  �ل�صفحة،  وقالت  وفل�صطينيني.  �أردنيني 

بتعذيب عدد من �ملعتقلني �لفل�صطينيني و�الأردنيني، الإجبارهم على �إعطاء معلومات خا�صة 

عن �ملقاومة يف فل�صطني”، ولفتت �لنظر �إىل �أن �ملعتقلني �لفل�صطينيني و�الأردنيني �لذين �صدر 

95
بحّقهم حكم �الإفر�ج و�إخالء �ل�صبيل ما ز�لو� حمتجزين، وهناك قلق كبري حول م�صريهم.

 Raytheon ر�يثيون  �رشكة  مد�خل  �لفل�صطيني،  �حلّق  مع  �أمريكيون  مت�صامنون  �أغلق   •

جاءت  �لفعالية  هذه  �إن  لهم،  بيان  يف  وقالو�،  �حلديدية.  و�لقبة  �ملوجهة  لل�صو�ريخ  �مل�صنعة 

يف ��صتخدمت  �ملا�صي،  �لعقد  خالل  �لدوالر�ت  مبليار�ت  �أ�صلحة  �ل�رشكة  بيع  على   �حتجاجاً 

�الإ�رش�ئيلي.  �لعن�رشي  �لف�صل  نظام  عن  �لدفاع  ويف  �أر��صيهم،  و�رشقة  �لفل�صطينيني  قتل 

96
وقالت �ل�رشكة من جهتها، يف بيان لها، �إنها حترتم “�حلّق يف �الحتجاج �مل�رشوع و�ل�صلمي”.

د�نت 17 منظمة �أمريكية �تفاق �ل�رش�كة �لذي �أبرم بني م�صت�صفى مدينة تامبا يف والية فلوريد�   •

وحمالت  تظاهر�ت  منها  متعددة  فعاليات  �ل�صدد  هذ�  يف  و�أطلقت  �إ�رش�ئيلية،  و�رشكات 

�إ�صافة لعري�صة د�ن فيها �لعاملون مبجال �لرعاية �ل�صحية، وطلبة و�أع�صاء يف  �إلكرتونية، 

97
�ملجتمع �الأمريكي، �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �ملتكرر �صّد �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني.

اجلمعة، 2021/8/13

ك�صف حتقيق د�خلي يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي حول �إحدى معارك �حلرب �الأخرية على قطاع   •

غزة يف ملخ�ص، �أن مناورة �خلد�ع �لتي نفذها �صالح �لطري�ن و��صتخدم فيها ما ال يقل عن 

160 طائرة مقاتلة يف غ�صون �صاعات، ف�صلت يف حتقيق �أهد�فها. ووفقاً لتقرير ن�رشته �صحيفة 
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معاريف، فاإن �خلطة جنحت يف تدمري عدد من �الأنفاق، لكنها ف�صلت يف �الإيقاع باملقاومة، ومل 

98
يقتل يف �لعملية �صوى عدد قليل من رجالها.

لوقف  بحملة   Miri Regev ريغف  مريي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �ملو��صالت  وزيرة  هددت   •

�ليهود  �صّد  �ليمني،  �أحز�ب  و�صائر  �لليكود،  حزبها  �صفوف  يف  �ملمار�ص  �لعن�رشي  �لتمييز 

�ل�رشقيني. وقالت ريغف، يف مقابلة مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �إنها تنوي قيادة �لنخبة 

�ليهودية �ل�رشقية يف �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية، و�أ�صافت: “بعد عهد نتنياهو �صيكون على �أع�صاء 

�الآن  �الأبي�ص. فحتى  �لعرق  و�لو�صطى من خارج  �لعليا  قياد�تهم  ينتخبو�  �أن  �لليكود  حزب 

�نتخبو� باالأ�صا�ص زعماء �أ�صكناز وقليالً من �ليهود �ل�رشقيني. فنحن ل�صنا من �لعرق �الأبي�ص 

99
ح�صب وجهة نظرهم”.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �أ�صامة حمد�ن، يف لقاء عب قناة �الأق�صى �لف�صائية، �إن “�لعدو   •

يدرك �أن �أدو�ت �ملقاومة متعددة يف �لرّد على عدم �لتز�مه مبا مّت �التفاق عليه”، و�أن “حما�ص 

�إ�صافياً يف تنفيذه للمطالب �لفل�صطينية، ال �صيما �ملتعلقة مب�صكالت  لن تعطي �الحتالل وقتاً 

100
قطاع غزة”.

وجّه �جلرن�الن �ل�صابقان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يعقوب �أور Yaakov Orr ويت�صحاق بريك   •

بالف�صاد  �تهما  و�أي�صاً  فيها،  كبري  ف�صاد  بوجود  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  �إىل  خطرية  �تهامات 

�لد�ئرة  مدير  من�صب  �ملا�صي  يف  �صغل  �لذي  �أور،  وقال  �أجنلمان.  متنياهو  �لدولة،  مر�قب 

�الأمنية يف مكتب مر�قب �لدولة، وبريق، �لذي �صغل من�صب مدير �صكاوى �جلنود يف �جلي�ص 

وجود  تبنّي  جد�ً،  مقلقة  وثائق  “حوزتهما  يف  �إن  �الأركان،  رئا�صة  يف  ع�صوين  كانا  وكالهما 

101
ف�صاد مببالغ هائلة تقدر باملليار�ت، د�خل �جلي�ص”.

�صنّت منظمات �إ�رش�ئيلية يف �لواليات �ملتحدة حملة ت�صتهدف �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �الأمريكية   •

�ملوؤيدة للحّق �لفل�صطيني. ووجهت منظمة “قف معنا Stand With Us” �الإ�رش�ئيلية ر�صالة 

وعدم  �لتعبري،  حرية  بتقييد  تطالبها  �أمريكية  تعليمية  وكلية  جامعة  �آالف   3 �إد�ر�ت  �إىل 

��صتخد�م ح�صابات �لتو��صل �الجتماعي �لتي حتمل �أ�صماء �جلامعات يف �لن�صاطات �لتي تنتقد 

102
“�إ�رش�ئيل”.

يف خطوة غري م�صبوقة، �أغلق �لفل�صطينيون جميع م�صاجد �خلليل، وجتمع �مل�صلون الإقامة   •

�صالة �جلمعة يف �حلرم �الإبر�هيمي، �حتجاجاً على �أعمال �حلفريات وغريها من �الإجر�ء�ت 

�الإ�رش�ئيلية �لتي جاءت خلدمة �مل�صتوطنني �ليهود؛ بينما عدَّها �مل�صلمون تعدياً على حقوقهم 
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�مل�صنون  فيهم  مبن  �الإبر�هيمي،  �حلرم  يف  �مل�صلني  على  �الحتالل  قو�ت  �عتدت  وقد  فيه. 

103
و�ملعوقون و�الأطفال، فاأ�صيب �لع�رش�ت منهم باالختناق.

�الأعمال     رجال  بطاقة  حملة  من  و350  تاجر  �ألف  بدخول  �ل�صماح  �الحتالل  �صلطات  قررت   •

)Business Man Gaza (BMG  من قطاع غزة �إىل “�إ�رش�ئيل” و�ل�صفة �لغربية، للمرة �الأوىل 

104
منذ 18 �صهر�ً، باالإ�صافة �إىل تو�صيع عملية �ال�صتري�د و�لت�صدير من �لقطاع و�إليه.

ال�صبت، 2021/8/14

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد جمدالين �إن حكومة �الحتالل   •

�الإ�رش�ئيلي متار�ص �خلد�ع وت�صليل �لر�أي �لعام �لعاملي، عب �دعائها �ل�صماح للفل�صطينيني، 

بالبناء يف مناطق ج. و�أ�صاف جمدالين، يف بيان �صحفي، �أن ما ت�صمى �ملناطق ج هي �أر��ص 

و�رشقة  فيها  �لفل�صطينية  للمباين  جماعية  هدم  بعمليات  يقوم  �الحتالل  و�أن  فل�صطينية، 

105
�الأر��صي وفر�ص �ل�صيطرة عليها، ما ي�صكل �نتهاكاً للقو�نني �لدولية.

طالب رئي�ص “جلنة �لتو��صل مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي” يف ر�م �هلل، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة   •

فتح حممد �ملدين، خالل لقاء عقدته �للجنة مع وفد �صّم 20 من �لفنانني و�الأدباء و�ملخرجني 

“�ل�صالم  �أجل  من  �لعمل  يف  دور  �الإ�رش�ئيليني  و�لفنانني  للمثقفني  يكون  باأن  �الإ�رش�ئيليني، 

�لعادل” �لقائم على حّل �لدولتني، مع �لتو�صل �إىل حّل من�صف ومتفق عليه لق�صية �لالجئني 

106
�لفل�صطينيني، وفق �لقر�ر �الأممي 194، وكما ورد يف مبادرة �ل�صالم �لعربية ل�صنة 2002.

�أفادت �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية باأن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت منع وزير   •

�لدفاع بني جانت�ص من لقاء �لرئي�ص حممود عبا�ص. و�أ�صارت �لقناة �إىل �أن جانت�ص طلب من 

�لقناة  ولفتت  �لطلب.  رف�ص  بينيت  �أن  �إال  عبا�ص،  للقاء  �إذناً  منحه  �الأخرية  �الأيام  يف  بينيت 

لوزير  �ل�صماح  �أن  �عتبار  على  �للقاء  عقد  باأهمية  بينيت  �إقناع  حاول  جانت�ص  �أن  �إىل  �لنظر 

 �خلارجية يائري البيد، باإجر�ء مثل هذ� �للقاء �صتكون له تد�عيات �صيا�صية ال ت�صب يف م�صلحة

107
تل �أبيب.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، يف بيان �صدر عن مكتبه، �إن “�إ�رش�ئيل تنظر   •

على  تعوي�صات  على  �حل�صول  من  يهود�ً  ينع  �لذي  �لبولندي  �لقانون  الإقر�ر  بخطورة 

ممتلكات قد نهبت منهم �إبان �لهولوكو�صت، وهي تاأ�صف الأن بولند� �ختارت مو��صلة �الأذى 

عن  �مل�صوؤول  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  و��صتدعت  عاملهم”.  كل  فقدو�  �لذين  باأولئك 
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على  �حتجاجية  خطوة  يف  وذلك  �لبالد،  �إىل  للعودة  و�ر�صو،  �لبولندية  �لعا�صمة  يف  �ل�صفارة 

108
مترير قانون �الأمالك �لبولندي.

ك�صفت وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص �الأمريكية �أن �صفقة نفط �رشية بني تل �أبيب و�أبو ظبي كانت   •

�إىل �الأ�صو�ق �لغربية، مهددة باالإلغاء  �إىل نقطة طريق للنفط �الإمار�تي �ملتجه  �إيالت  �صتحول 

109
ب�صبب خماوف بيئية.

االأحد، 2021/8/15

�الأعمال  رجل  مكتبه  يف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ��صتقبل   •

�لفل�صطيني منيب �مل�رشي، حيث عر�ص �الأخري على �حلركة مبادرة �لنو�يا �حل�صنة �ملتعلقة 

مبقرتحات ��صتكمال �حلو�ر �لوطني و�إنهاء �النق�صام. ورحبت �حلركة بكل �جلهود �لهادفة 

ووعدت  �ملبادرة،  عن  ن�صخة  �حلركة  ت�صلمت  وقد  �الأخرية.  �مل�رشي  وجهود  للوحدة، 

110
بدر��صتها يف موؤ�ص�صاتها للرّد ر�صمياً عليها.

�صهدت �ل�صفارة �لفل�صطينية يف �لعا�صمة �ل�صورية، خالل �الأيام �لقليلة �ملا�صية، �إقباالً كثيفاً   •

�لفل�صطينية”.  �ل�صلطة  �صفر  “جو�ز  با�صت�صد�ر  �لر�غبني  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  قبل  من 

ويتطلب �حل�صول على �جلو�ز بع�ص �الأور�ق �لثبوتية، باالإ�صافة �إىل ر�صوم مالية تقدر بنحو 

10 دوالر�ت فقط، و�النتظار ملدة �أ�صبوعني، وفق بيان �ل�صوؤون �لقن�صلية يف �ل�صفارة. ونفى 

رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف دم�صق، من جهته، �أنور عبد �لهادي 

111
�الأخبار �لتي ت�صري �إىل �تفاق دويل حول خروج �لفل�صطينيني �ل�صوريني من دم�صق.

جّر  يف  بالرغبة  بوريطة  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  �جلز�ئرية  �خلارجية  وز�رة  �تهمت   •

“حليفه �ل�رشق �أو�صطي �جلديد )تق�صد �إ�رش�ئيل( يف مغامرة خطرية موجهة �صدّ �جلز�ئر”. 
ور�أت �لوز�رة �أن ت�رشيحات وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد، خالل زيارته �ملغرب، 

و�لتي عّب فيها عن قلق “�إ�رش�ئيل” مما قال �إنه دور �جلز�ئر يف �ملنطقة وتقاربها �لكبري مع 

112
�إير�ن، “متت بتوجيه من قبل بوريطة، ب�صفته وزير�ً خلارجية �ململكة �ملغربية”.

موقفها  على  م�رشة  تز�ل  ما  �لف�صائل  �إن  وموثوق،  مّطلع  فل�صطيني  ف�صائلي  م�صدر  قال   •

منحتها  �لتي  �الأخرية  �لفر�صة  تتجاوز  �أخرى  فر�صة  �أي  و�لو�صطاء  �الحتالل  منح  بعدم 

لهم نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي، لرفع �حل�صار و�ل�صماح باإعادة �إعمار ما دمره �الحتالل خالل 

�إن  لـ“�الأيام”،  عدو�نه �الأخري على قطاع غزة. و�أ�صاف �مل�صدر �لذي ف�ّصل عدم ذكر ��صمه 

�ملا�صية  �ل�صاعات  خالل  عقدتها  مكثفة  �جتماعات  خالل  باالإجماع  قر�ر�ً  �تخذت  �لف�صائل 
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بعدم �الإذعان �أو �ال�صتجابة الأي مقرتحات من �لو�صطاء ال تت�صمن رفعاً �رشيعاً لالإجر�ء�ت 

 
113

�لعقابية �ملفرو�صة على �لقطاع، و�لبدء بعملية �الإعمار فور�ً.

�الإ�رش�ئيلية للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  من  بتوجيهات  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  بد�أت   • 

�ل�صابق �ملو�صاد  برئي�ص  �ملتعلقة  �لق�صايا  من  عدد  يف  �لتحقيق  مندلبليت،   �أفيحاي 

يف كوهني  مع  �لتحقيق  �صيتّم  �أنه  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   13 �لقناة  و�أ�صارت  كوهني.   يو�صي 

على  كان  طري�ن  م�صيفة  مع  �رشية  معلومات  مب�صاركته  متعلقة  �إحد�ها  �لق�صايا،  من  عدد 

114
�ت�صال �صخ�صي وثيق بها خالل �لعامني �ملا�صيني.

االإثنني، 2021/8/16

�قتحمو�  �لذين  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جنود  بر�صا�ص  فل�صطينيني  �صبان  �أربعة  ��صت�صهد   •

من  �ثنني  جثمانني  �ختطف  �الحتالل  �إن  فل�صطينية  م�صادر  وقالت  وخميمها،  جنني  مدينة 

115
�ل�صهد�ء.

عليه  عرث  �أن  بعد  وذلك  �هلل،  ر�م  قرب  فل�صطينياً  �صاباً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

يرتدي زياً ع�صكرياً �إ�رش�ئيلياً وبحوزته �صالح. وقال مكتب �إعالم �الأ�رشى �إن �ل�صاب �ملعتقل 

116
هو �الأ�صري �ملحرر �أ�صامة فيا�ص، من خميم جنني.

�الحتالل  بزو�ل  طالبان  حركة  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنّاأ   •

�الأمريكي عن �أفغان�صتان. وقال هنية، خالل �ت�صال هاتفي �أجر�ه مع رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

على  �حلركة  �صيطرة  Abdul Ghani Baradar، غد�ة  بر�در  �لغني  عبد  �ملال  طالبان  حلركة 

�لعا�صمة �الأفغانية كابل، �إن زو�ل �الحتالل �الأمريكي عن �لرت�ب �الأفغاين مقدمة لزو�ل كل 

117
قوى �لظلم، ويف مقدمتها �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن �أر�ص فل�صطني.

�لفل�صطينية  �إن رئي�ص �حلكومة  �ملكتب �الإعالمي يف حركة فتح منري �جلاغوب  قال م�صوؤول   •

حممد ��صتية �صيجري تعديالً وز�رياً قبل نهاية �الأ�صبوع، ي�صتهدف عدد�ً من �لوز�ر�ت، مع 

�إ�صافة وزير للد�خلية ووزير لالأوقاف. ولفت �جلاغوب �لنظر �إىل �أن �ال�صم �لوحيد �لثابت هو 

118
م�صوؤول جهاز �الأمن �لوقائي �للو�ء زياد هب �لريح، �لذي �صيتوىل من�صب وزير �لد�خلية.

قال بيان �صادر عن مكتب وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إنه وّقع �أمر م�صادرة �إد�ري   •

يف  حما�ص  حركة  �إىل  و�لتمويل  �الأمو�ل  لتحويل  كبديل  ت�صتخدم  �ل�صوكوالتة،  من  طناً   23 لـ 

 
119

قطاع غزة.
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�أعلن رئي�ص بلدية �لقد�ص �ملحتلة مو�صيه ليون عن خمطط لبناء حي ��صتيطاين جديد جنوبي   •

�ملدينة �ملقد�صة. وقال ليون �إن �مل�رشوع ي�صمل بناء 296 وحدة ��صتيطانية مبنطقة مفرق بات، 

�لقريب من حي بيت �صفافا �ملقد�صي. و�أ�صاف ليون �أن �حلي �صيتّم بناوؤه مبحاذ�ة خّط �صري 

120
�لقطار �خلفيف، و�صي�صاعد على �لتقليل من �أزمة �ل�صكن يف �ملدينة.

�صلطات  �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال   •

مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  ج،  مناطق  يف  مبنى   57 على  ��صتولت  �أو  هدمت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

فيها �رشقي �لقد�ص، خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني 7/27-2021/8/9، بحجة �الفتقار �إىل رخ�ص 

 �لبناء �لتي ت�صدرها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية. و�أ�صاف �لتقرير �أن عمليات �لهدم �أدت �إىل تهجري

121
97 �صخ�صاً، و�إحلاق �الأ�رش�ر بنحو 240 �آخرين.

ذكر تقرير �أوردته �لقناة 11 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �أن قطر تو�صلت �إىل �تفاق مع �الأمم �ملتحدة،   •

يق�صي باإ�رش�ف �الأخرية على �رشف �ملنحة �لقطرية �خلا�صة بالعائالت �مل�صتورة يف قطاع 

جزء�ً  لي�صت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  �الإ�رش�ئيلية  �لر�صمية  �لقناة  وبح�صب  �ملحا�رش.  غزة 

فاإن �لقناة  وبح�صب  حما�ص.  حركة  موظفي  ت�صمل  لن  �ملنحة  �أمو�ل  �أن  كما  �التفاق؛   من 

122
�الأمم �ملتحدة و�فقت على خف�ص ن�صبتها من 7% �إىل %3.5.

قالت من�صقة �ل�صوؤون �الإن�صانية للمناطق �لفل�صطينية يف �الأمم �ملتحدة لني ها�صتينغز، يف بيان   •

لها، �إن “�أطفال فل�صطني ي�صتحقون �الأمن و�الأمان، ولي�ص �لدر��صة فقط”. ولفتت �لنظر �إىل �أنه 

منذ مطلع 2021 �أفادت �لتقارير عن مقتل ما جمموعه 79 طفالً فل�صطينيّاً، بينهم 68 يف قطاع 

بد�ية  منذ  �أنه  و�أ�صافت  �الإ�رش�ئيلية.  �لقو�ت  يد  على  بجروح  �آخرين   1,269 و�إ�صابة  غزة، 

123
حزير�ن/ يونيو 2021 �حتُجز 225 طفالً فل�صطينياً يف مر�كز �الحتجاز �الإ�رش�ئيلية.

�أعلنت بولند� �الإبقاء على �صفريها لدى “�إ�رش�ئيل” يف و�ر�صو، وعدم عودته لتل �أبيب “حتى   •

�إ�صعار �آخر”، يف ت�صاعد لالأزمة �لديبلوما�صية بني �لبلدين بعد �إقر�ر بولند� “قانون �مللكية” 

نائب  و�أعلن  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب  منذ  عليها  متنازع  �أمالك  ��صتعادة  لل�صلطات  يتيح  �لذي 

لل�صبان  �أبيب  تل  تنظمها  �لتي  �لرحالت  وقف  تدر�ص  بالده  �أن  �لبولندي  �خلارجية  وزير 

بالكر�هية  “تقطر  �أنها  على  م�صدد�ً  بولند�،  يف  باملحرقة  مرتبطة  مو�قع  لزيارة  �الإ�رش�ئيليني 

124
لبولند�”.
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الثالثاء، 2021/8/17

تنهي  �صيا�صية  لعملية  �لعودة  “جتب  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�للجنة  برعاية  �ل�رشقية،  �لقد�ص  وعا�صمتها  فل�صطني  دولة  الأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�هلل،  ر�م  يف  لقائه،  خالل  عبا�ص،  وطلب  �لدولية”.  �ل�رشعية  قر�ر�ت  ووفق  �لدولية  �لرباعية 

وزير �خلارجية �لياباين تو�صيميت�صو موتيجي، دور�ً يابانياً فاعالً يف ذلك، مرحباً باأي جهد 

لطوكيو �صمن �للجنة �لرباعية �لدولية، “يتنا�صب و�لدور �لكبري �لذي تقوم به �ليابان لدعم 

125
�ل�صالم وحتقيقه يف �ملنطقة و�لعامل”.

�أن  بعد  ذلك  جاء  �لقد�ص،  جبال  يف  �حلر�ئق  الإخماد  باجلهود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صارك   •

عر�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية تقدمي �مل�صاعدة، و��صتجابت “�إ�رش�ئيل” للطلب، وو�صلت �أربع 

طو�قم �إطفاء و�إنقاذ فل�صطينية �إىل �ملنطقة للم�صاعدة باجلهود لل�صيطرة على �حلر�ئق. وهذه 

باإطفاء  لـ“�إ�رش�ئيل”  �مل�صاعدة  بتقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بها  تقوم  �لتي  �لثالثة  �ملرة  هي 

126
�حلر�ئق �ل�صخمة.

قال وكيل وز�رة �لعمل �لفل�صطينية يف قطاع غزة �إيهاب �لغ�صني: “بد�أنا منذ �صباح �لثالثاء،   •

بقيمة  غزة  على  �الأخري  �لعدو�ن  جر�ء  �ملت�رشرين  للعمال  عاجلة  مالية  م�صاعد�ت  �رشف 

127
2,700 �صيكل ]نحو 837 دوالر[”.

هدد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، خالل مد�والت لتقييم �لو�صع يف مقر فرقة   •

غزة �لع�صكرية قائالً: “�صنعمل يف �لوقت و�ملكان و�ل�رشوط �ملالئمة لنا، ولي�ص الأي �أحد �آخر”، 

و�أ�صاف  �صيناريو”.  �أي  ملو�جهة  جاهزون  �الإ�رش�ئيلي  و�جلي�ص  �إ�رش�ئيل  “دولة  �إن  وقال 

�جلنوبية  �ملنطقة  وقيادة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أن  روؤية  هو  هنا  �لزيارة  “هدف  �إن  بينيت: 

وفرقة غزة، م�صتعدون وهم م�صتعدون فعالً بال�صكل �ملالئم”. و�صدد بينيت على �أن “مهمتنا 

هي توفري �أمن بعيد �ملدى ل�صكان �جلنوب و�صكان غالف غزة. و�لعنو�ن يف غزة بالن�صبة لنا 

128
هو حما�ص، ولي�ص تنظيمات �صغرية وال �أي �أحد �آخر، و�إمنا حما�ص”.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن �لبدء يف مناورة مفاجئة لفح�ص جاهزية قو�ته يف �لقيادة �ل�صمالية   •

مع لبنان. وبح�صب ناطق ع�صكري �إ�رش�ئيلي، فاإن هذه �ملناورة على �حلدود �للبنانية تهدف 

129
لفح�ص جهوزية �لقو�ت الأي �صيناريو طارئ.

وقّع وزير �لزر�عة �الإ�رش�ئيلي عوديد فورير Oded Forer ونظريه �الأردين خالد �حلنيفات،   •

�تفاقاً يق�صي بتوريد منتجات زر�عية �أردنية �إىل “�إ�رش�ئيل” ملدة عام، حيث يحجم فيه �ليهود 
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�ملتدينون على �حلرث و�لزر�عة. وبح�صب بيان لوز�رة �لزر�عة �الإ�رش�ئيلية، �أوردته �صحيفة 

)�لكر�مة(  �للنبي  معب  من  �الأردين  �جلانب  يف  �لوزير�ن  �لتقى  �لعبية،  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل 
 ،Eitan Surkis �صوركي�ص  �إيتان  عمّان  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفريين:  بح�صور  �حلدودي، 

و�الأردين لدى تل �أبيب غ�صان �ملجايل. وقالت �لوز�رة �الإ�رش�ئيلية �إن “�التفاق ياأتي يف �إطار 

ت�صوية خا�صة ال�صتري�د منتجات زر�عية من �الأردن �إىل �إ�رش�ئيل يف �صنة تبوير �الأر�ص، من 

على  يحافظون  �لذين  �ل�صكان  �حتياجات  و�صّد  �إ�رش�ئيل  �إىل  �ال�صتري�د  م�صادر  تنويع  �أجل 

130
�لفر�ئ�ص �لدينية )�ليهودية( يف �إ�رش�ئيل”.

�أكدت �صحيفة جلوب�ص �القت�صادية، �أن �رشكة بري�صيبتو Percepto �الإ�رش�ئيلية قامت بو�صع   •

طائر�ت م�صرية تعمل ب�صورة م�صتقلة يف �الإمار�ت، من �أجل مر�قبة حقول �لنفط، ومز�رع 

�لطاقة �ل�صم�صية، ومن�صاآت �لبنية �لتحتية �الأخرى، للعثور على عيوب بنيوية وم�صاكل تتعلق 

باالأمن و�ل�صالمة يف �لوقت �لفعلي. وتعمل �لطائر�ت �مل�صرية يف كل �صاعات �ليوم، ويف ظروف 

لتدخل  �حلاجة  وبدون  ثابت  ب�صكل  و��صعة  م�صاحات  بتفح�ص  وتقوم  �ل�صديدة،  �حلر�رة 

131
ب�رشي.

Suhail Shaheen، يف  �لدوحة �صهيل �صاهني  �الأفغانية يف  �ملتحدث با�صم حركة طالبان  قال   •

“مقابلة مع �أي �صخ�ص يقدم نف�صه باأنه من و�صائل �الإعالم  تغريدة على تويرت، �إنه مل يجِر 

�الإ�رش�ئيلية”. جاء ذلك تو�صيحاً ب�صاأن �إجر�ئه مقابلة مع �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتابعة 

مهتمة  حركته  �أن  �لقناة  مع  �ملقابلة  يف  �أكد  �صاهني  وكان  )مكان(.  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة 

بني  تعاون  �أي  وجود  نافياً  �لبالد،  يف  �الأقليات  توؤذي  لن  و�أنها  �لعامل،  مع  جيدة  بعالقات 

132
طالبان وحركة حما�ص.

االأربعاء، 2021/8/18

�ملخابر�ت  وزير  �لقد�ص،  غربي  مكتبه  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ��صتقبل   •

�مل�رشية عبا�ص كامل، يف �أول لقاء له، �صمن �لزيارة �لتي �صملت ر�م �هلل. وح�صب بيان مكتب 

بينيت، فقد جرى �حلديث خالل �للقاء عن �الأبعاد �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية للعالقات 

�إز�ء قطاع  �الإ�رش�ئيلية �مل�رشية. ومّت بحث ملف �لو�صاطة �مل�رشية ب�صاأن �الأو�صاع �الأمنية 

بزيارة  للقيام  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  من  دعوة  بينيت  �إىل  كامل  ونقل  غزة. 

133
ر�صمية �إىل م�رش خالل �الأ�صابيع �ملقبلة.
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حرباً  َي�ُصنّون  �لق�صام  كتائب  عنا�رش  �أن  �لعبي   Mivzak Raam ر�عام  مفز�ك  موقع  ذكر   •

نف�صية �صدّ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، من خالل تعميم لهم عب �لال�صلكي، وجهو� فيه ر�صالة قالو� 

مر�ب�صها  يف  و�صو�ريخنا  �أقو�لنا،  ت�صبق  �أفعالنا  باملخت�رش  �لعدو  �أيُّها  لكم  “نقول  فيها: 

على هذ�  لن ن�صمت طويالً  �لغا�صب �جلبان  �لعدو  “�أيُّها  و�أ�صافو�:  �لقر�ر”.  تنتظر  جاهزة 

134
�حل�صار �لظامل �جلاهل بحق �أهلنا و�صعبنا د�خل �لقطاع”.

يف  �ل�صمالية،  كاروالينا  والية  يف  �الأمريكي  �لديوقر�طي  للحزب  �لعليا  �لهيئة  �صنّفت   •

ت�صويت لها، “�إ�رش�ئيل” دولة ف�صل عن�رشي، و�تخذت قر�ر�ً �صيعر�ص على موؤمتر �حلزب 

�لديوقر�طي يف �لوالية الإلغاء �لت�رشيع �لذي يجّرم ويعاقب �ل�رشكات و�الأفر�د �لذين يتبنون 

برنامج حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، م�صددة على 

يف  �الأول  �لتعديل  ينتهك  د�صتوري،  “غري  �لوالية  يف  “�إ�رش�ئيل”  مقاطعي  معاقبة  قانون  �أن 

�لد�صتور �الأمريكي حول �حلّق يف حرية �لتعبري”. ُيذكر �أن عدد �أع�صاء �حلزب يف �لوالية يبلغ 

135
مليونني ون�صف �ملليون ع�صو.

�لد�خلي  �الأمن  وزير  من  هاتفياً  �ت�صاالً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  تلقى   •

�الإ�رش�ئيلي عومر بارليف، قدم خالله �ل�صكر على م�صاركة �لدفاع �ملدين �لفل�صطيني يف �إخماد 

�مل�صاركة  �أن  عبا�ص  �أكد  بدوره،  �ملا�صية.  �الأيام  خالل  �لقد�ص  غربي  �ندلعت  �لتي  �حلر�ئق 

�لفل�صطينية يف �إخماد �حلر�ئق جاءت بد�فع من �إن�صانية دولة فل�صطني و�صعبها بغ�ص �لنظر 

136
عن �أي �صيء.

قالت م�صادر فل�صطينية �إن �لف�صائل �لفل�صطينية قررت �إر�صال ر�صالة حول نيتها �لت�صعيد   •

�مل�صجد  �إحر�ق  ذكرى  مبنا�صبة  حا�صد  جماهريي  مهرجان  عب   ،2021/8/21 �ل�صبت  يوم 

�أعنف  �صابقاً  �لقريب من �حلدود، و�لذي �صهد  �الأق�صى، �صيُنظم يف موقع ملكة، �رشق غزة 

“�لف�صائل  �أن  �الأو�صط”  لـ“�ل�رشق  �مل�صادر  و�أ�صافت  �لعودة.  م�صري�ت  خالل  مو�جهات 

�إىل  �لتهدئة  جهود  تتقدم  مل  �إذ�  متدرج  ت�صعيد  باجتاه  �أنها  و��صحة  ر�صالة  �إر�صال  قررت 

137
�الأمام”.

يعتزم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إعادة �لنظر يف �مل�صادقة على �أعمال بناء ل�صالح   •

�لعامة  �الإذ�عة  وقالت  �ملا�صي.  �الأ�صبوع  عنها  �الإعالن  مّت  �لتي  ج،  مناطق  يف  �لفل�صطينيني 

�لعبية �الإ�رش�ئيلية �إن جانت�ص �تخذ قر�ره يف �أعقاب طلب حزب يينا ووزيرة �لد�خلية �أيليت 

�صاكيد، باإعادة �لنظر يف �مل�صادقة على �أعمال بناء يف قرية خربة بيت زكريا قرب بيت حلم، 
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حيث �صادق �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على بناء 50 وحدة �صكنية فيها. وزعمت �صاكيد �أن “هذه 

138
منطقة ح�صا�صة، و�لبناء يف هذ� �ملكان �صيقطع تو��صل �مل�صتوطنات يف هذه �ملنطقة”.

ب�صبب  “�الإغالقات  �إن  �صحفي،  موؤمتر  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

دوالر[”،  مليار   61.8 ]نحو  �صيكل  مليار   200 نحو  �إ�رش�ئيل  دولة  كلفت  كورونا  �نت�صار 

للمدرعات،  لقذ�ئف  متويالً  منتلك  “لن  �إ�صافية  �إغالقات  �حلكومة  فر�صت  �إذ�  �أنه  و�أو�صح 

الأننا  بال�رشطان،  م�صابة  لفتاة  للحياة  منقذة  جر�حة  متويل  �أو  �حلديدية،  �لقبة  و�صو�ريخ 

139
�أنفقناها كلها على �الإغالق”.

“كرم  �أر�ص  على  حديقة  باإقامة  �لقد�ص  �رشقي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بلدية  �رشعت   •

�أن  �الحتالل  لبلدية  و�صبق  قريبة.  ��صتيطانية  بوؤرة  ل�صالح  جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  �ملفتي” 

�صيكل مليون   28 بتكلفة   ،)
2
م �ألف   25( دومناً   25 م�صاحة  على  �صتكون  �حلديقة  �أن   ذكرت 

140
)نحو 8.65 ماليني دوالر(، على �أن يتّم �فتتاحها خالل عامني.

�إمار�تياً برئا�صة م�صت�صار �الأمن �لوطني  ��صتقبل �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان وفد�ً   •

طحنون بن ز�يد �آل نهيان. وقالت م�صادر فل�صطينية قريبة من تركيا �إن ملف حممد دحالن 

�صيُطرح يف �أي لقاء بني م�صوؤولني �إمار�تيني و�أتر�ك، وذلك على خلفية دوره يف �النقالب �لذي 

141
�صهدته تركيا يف �صنة 2016.

 Southern African )�صادك(  �جلنوبية  الإفريقيا  �لتنمية  جمموعة  دول  قمة  �أعربت   •

)Development Community )SADC، يف �لبيان �خلتامي للقمة �لـ 41 �لعادية للمجموعة، 

�لذي  �الأحادي  �لقر�ر  ليلوجنوى عا�صمة جمهورية ماالوي، عن قلقها و�عرت��صها على  يف 

�الإفريقي.  �الحتاد  لدى  مر�قب  �صفة  “�إ�رش�ئيل”  مبنح  �الإفريقي  �الحتاد  مفو�صية  �تخذته 

ومدغ�صقر،  �لديوقر�طية،  و�لكونغو  بوت�صو�نا،  وحكومات:  دول  روؤ�صاء  �لقمة  وح�رش 

و�إ�صو�تيني،  وناميبيا،  وزيبابوي،  وتنز�نيا،  �إفريقيا،  وجنوب  وموزمبيق،  ومالوي، 

142
ولي�صوتو، و�أنغوال، وجزر �لقمر، وز�مبيا.

�الإرهابية”  “�ملنظمات  بني  موؤخر�ً  �صنفتهما  جمموعتني  �جلز�ئر  يف  �لرئا�صة  مكتب  �تهم   •

من  مدعومة  “�إحد�هما  �أن  �إىل  م�صرية  �لبالد،  يف  �ل�صهر  هذ�  �ملدمرة  �لغابات  حر�ئق  باإ�صعال 

143
�ملغرب و�إ�رش�ئيل”.
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اخلمي�س، 2021/8/19

رئي�ص  و�أو�صح  �ملتحدة.  �الأمم  مع  تفاهم  مذكرة  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  وقّعت   •

�للجنة �ل�صفري حممد �لعمادي �أن مذكرة �لتفاهم تت�صمن �آلية توزيع منحة �مل�صاعد�ت �لنقدية 

�رشف  يتّم  �أن  على  �لطرفان  و�تفق  غزة.  قطاع  يف  �لفقرية  لالأ�رش  قطر  دولة  من  �ملقدمة 

 World Food �لعاملي  �الأغذية  وبرنامج  �ملتحدة  �الأمم  عب  للم�صتفيدين  �لنقدية  �مل�صاعد�ت 

حمافظات  يف  متعففة  �أ�رشة  �ألف   100 نحو  و�صتتقا�صى  لها.  �لتابع   Programme )WFP(

144
قطاع غزة هذه �مل�صاعد�ت �صهرياً، و�صتح�صل كل و�حدة منها على 100 دوالر نقد�ً.

تو��صل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ولليوم �لثالث تو�لياً، تدريباتها �لع�صكرية يف مناطق عدة   •

من �الأغو�ر �ل�صمالية )�صمال �رشق �ل�صفة �لغربية(. ويتعمد جي�ص �الحتالل �إجر�ء تدريباته 

م�صاريعه  مل�صلحة  منها،  �لفل�صطينيني  وترحيل  لتدمريها  �الأغو�ر؛  يف  �ملزروعة  �ملو�قع  يف 

145
�ال�صتيطانية.

فح�ص  �إطار  يف  �جلليل،  فرقة  �أجرته  �لذي  �ملفاجئ  �لتمرين  ��صتكمال  �الحتالل  جي�ص  �أعلن   •

�جلاهزية، الحتماالت �لت�صعيد على �حلدود �ل�صمالية، حيث �صاركت يف �لتمرين �ألوية �لفرقة 

وقيادتها، باالإ�صافة �إىل �لكتائب �لعاملة على �حلدود مع لبنان، وقو�ت �أخرى من �صالح �جلو، 

146
و�لبحرية، و�ال�صتخبار�ت و�الت�صاالت.

قال جمل�ص �الإفتاء �الأعلى يف فل�صطني يف بيان �صحفي، �إن �آليات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تقوم   •

�لقد�ص  يف  و�ملغاربة  �ل�رشف  حلارتي  �ملوؤدية  �لب�ق،  و�صاحة  �ملغاربة  باب  يف  حفر  باأعمال 

بهدف  و�حد،  �آن  يف  متعددة  �أماكن  لت�صمل  �الأخرية  �لفرتة  يف  وتريتها  ز�دت  و�لتي  �لقدية، 

�إقامة نفق �أر�صي بطول 159م، ي�صل بني منطقة حارة �ل�رشف، �لتي ُيطلق عليها �ل�صهاينة 

�لذي  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل د�خل  �ملوؤدي  �ملغاربة  باب  بد�ية ج�رش  �إىل  �ليهود”،  “حارة  ��صم 

147
ت�صتخدمه قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنون يف �القتحامات.

�الحتالل  �صلطات  �أن  �رش�حنة  �أماين  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  يف  �الإعالم  م�صوؤولة  ذكرت   •

�الإ�رش�ئيلي تعتقل 11 �أّماً فل�صطينية يف �صجونها من �أ�صل 40 �أ�صرية يقبعن يف �صجن �لد�مون 

�أبنائهن،  روؤية  من  حرمانهن  ب�صبب  ونف�صي  ج�صدي  تعذيب  من  يعانني  حيث  �الإ�رش�ئيلي، 

متار�ص  �لتي  �لطبي  �الإهمال  �صيا�صة  �إىل  �إ�صافة  �صنو�ت،  منذ  بهم  يلتقني  مل  وبع�صهن 

148
بحقهن.
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�لبحرين  �صتفتتح  “قريباً  كعبية:  ح�صن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  بل�صان  �ملتحدث  قال   •

�صفارة لها يف تل �أبيب، و�صرتفع �ملغرب م�صتوى �لتمثيل من مكتب �ت�صال �إىل �صفارة... ناأمل 

149
�أن يتّم قريباً �لتو�صل �إىل مزيد من �التفاقيات مع دول عربية �أخرى”.

�الأمريكية  �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مدير  �أن  عن  �أبيب  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت   •

لقائهما  خالل  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حذّر  برينز  وليام  �أي(  �آي  )�صي 

“�إ�رش�ئيل” و�ل�صني. وجاء يف تقرير ن�رشه موقع  �الأ�صبوع �ملا�صي، من عمق �لعالقات بني 

و�ال �لعبي، �أن �لر�صالة �لتي وجهها برينز �إىل بينيت، كانت �الأ�صد حّدة يف �ملو�صوع �ل�صيني، 

150
�لتي نقلتها �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن �إىل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حتى �الآن.

اجلمعة، 2021/8/20

عن  هريتزوج،  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  للرئي�ص  ر�صالة  يف  �ل�صاد�ص،  حممد  �ملغربي،  �مللك  عبّ   •

�إقليمياً و��صعاً”. كما �أعرب �مللك عن  “ت�صّجع �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �ملغربية �صالماً  �أمله باأن 

ر�صاه عن “�خلطو�ت �لتي �ّتخذت لتجديد �لعالقات”. ون�رشت �لرئا�صة �الإ�رش�ئيلية �لر�صالة 

151
�ملقت�صبة، قائلة �إنها رّد على ر�صالة من هريتزوج.

�تخذتها  �لتي  �الأخرية  �خلطو�ت  �إن  �لبط�ص  خالد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�ملالية  �ملنحة  باإدخال  �ل�صماح  فيها  مبا  غزة،  قطاع  عن  �لتخفيف  بزعم  �الحتالل  حكومة 

�لقطرية، لن تر�صي �ملقاومة ولن تقنعها �أبد�ً، ولن جتعلها تغرّي من �صيا�صتها جتاه �الحتالل 

يف �لوقت �لر�هن. و�أ�صاف �لبط�ص، خالل حديث لـ“�الأيام”، قائالً: ال بديل عن رفع �حل�صار 

عن �لقطاع ب�صكل كامل، وفتح �ملعابر �أمام حرية حركة �الأفر�د و�لب�صائع، و�ل�صماح باإعادة 

�إعمار ما دمره �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري، ووقف �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى ومدينة 

152
�لقد�ص.

“لي�ص  يائري البيد قوله:  �الإ�رش�ئيلي  نقلت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت عن وزير �خلارجية   •

باالإمكان �إبر�م �تفاق حلّل �لدولتني الإنهاء �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني، خالل فرتة رئا�صة 

نفتايل بينيت للحكومة”. ورد�ً على �صوؤ�ل ب�صاأن تغيري �ملوقف حال توليه رئا�صة �حلكومة، 

153
قال البيد: “من �ملمكن �أن يحدث ذلك”.

�لرئي�ص  �إد�رة  تطالب  عري�صة  على  �لديوقر�طي  �حلزب  من  كوجنر�ص  ع�صو   53 وقّع   •

وفتح  غزة،  قطاع  على  ح�صارها  الإنهاء  “�إ�رش�ئيل”  على  بال�صغط  بايدن  جو  �الأمريكي 
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�ملعابر ب�صكل د�ئم ل�صمان دخول �مل�صاعد�ت. و�صددت �لعري�صة على �أن “�الأزمة �الإن�صانية 

�مل�صتمرة يف غزة ال تطاق”، وعلى �أهمية و�صول �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إىل 2.1 مليون فل�صطيني 

154
يعي�صون فيه.

�إفريقيا عري�صة، ت�صتنكر قر�ر مفو�صية  200 �صخ�صية بارزة على م�صتوى  �أكرث من  �أطلق   •
155

�الحتاد �الإفريقيّ بقبول “�إ�رش�ئيل” ع�صو�ً مر�قباً يف �الحتاد �الإفريقي.

ال�صبت، 2021/8/21

من  �لنار  �لفل�صطينيني  �ملتظاهرين  �أحد  �إطالق  �إثر  خطرية  بجروح  �إ�رش�ئيلي  جندي  �أ�صيب   •

م�صد�ص �صّوب فوهته نحو جد�ر كان يتمركز خلفه �أحد �جلنود �الإ�رش�ئيليني. كما و�أ�صيب 

�ل�صياج �حلدودي �رشقي مدينة  �لفل�صطينيني يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل عند  ع�رش�ت 

156
غزة يف �لذكرى �لـ 52 حلرق �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

مل  حزبه  �إن  عبا�ص  من�صور  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  رئي�ص  قال   •

 يتدخل يف �ل�صيا�صة �الأمنية للحكومة �حلالية �لتي هو جزء منها. ونفى عبا�ص، يف مقابلة مع

�لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �أن تكون حكومة نفتايل بينيت تر�جعت عن �لرّد على غزة بعد 

�إطالق �ل�صاروخ على �صديروت حتت �صغط من حزبه. وقال عبا�ص �إن قر�ر �لرّد من عدمه 

مبا�رش ب�صكل  ي�رش  “لن  حزبه  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ل�صاأن،  بهذ�  معه  يتحدث  مل  وهو  بينيت،   بيد 

157
�أو غري مبا�رش باأمن �لدولة”، كما قال.

االأحد، 2021/8/22

عن  ممثلون  ح�رشه  غزة  مدينة  �رشق  �صحفي  موؤمتر  خالل  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  قالت   •

تر�جع  �أو  تردد  دون  �ل�صعبية  �لفعاليات  تنظيم  “�صتو��صل  �إنها  و�لف�صائل،  �لقوى  جميع 

حتى يكّف �الحتالل يده عن �صعبنا وقد�صنا و�صفتنا، وحتى يك�رش �حل�صار �لذي يفر�صه 

�الإعمار،  عرقلة  عن  ويتوقف  و�الإن�صانية،  �لقانونية  م�صوؤولياته  ويتحمل  غزة،  قطاع  على 

و�حل�صار، وحرمان غزة من �النفتاح على �لعامل”. و�أكدت �لف�صائل �أنها لن تقبل با�صتمر�ر 

�حل�صار �الإ�رش�ئيلي و�بتز�ز غزة، الفتًة �لنظر �إىل �أن �لفعاليات �ل�صعبية �صتم�صي وفق خطة 

 
158

وروؤية.

قررت �ل�صلطات �مل�رشية �إغالق معب رفح يف كال �الجتاهني، وحتى �إ�صعار �آخر. وقال �لناطق   •

با�صم وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة �إياد �لبزم، �إن �ل�صلطات �مل�رشية �أبلغت �جلانب �لفل�صطيني 
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بالقر�ر، من دون �إعطاء تفا�صيل �أخرى. وعلمت “�الأيام”، من م�صدر مطلع، �أن قر�ر �الإغالق 

جاء على خلفية �لتظاهر�ت �لتي نفذت �رشق مدينة غزة، �الأمر �لذي �أغ�صب �لو�صيط �مل�رشي، 

159
�لذي كان طلب من حركة حما�ص، �لهدوء مقابل �إعادة �الأو�صاع ملا كانت عليه يف �ل�صابق.

منعت �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية، لليوم �لثاين على �لتو�يل، تنظيم م�صرية و�صط ر�م �هلل، رف�صاً   •
160

لالعتقال �ل�صيا�صي، دعت �إليها حر�كات �صعبية و�أطر م�صتقلة.

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن “�لقد�ص �صتكون حمور �الرتكاز   •

�إن  علمائي،  ملتقى  خالل  له  كلمة  يف  هنية،  وقال  �أر�صنا”.  وحترير  �لكبري  �لن�رش  لتحقيق 

“معركة �لقد�ص �صكلت منعطفاً مهماً يف م�صار �ل�رش�ع مع �لعدو، ونقطة حتّول �صترتك �أثر�ً 
عميقاً يف زو�ل �الحتالل”، مو�صحاً �أن معركة �صيف �لقد�ص �أثبتت �أن خيار �ملقاومة هو �خليار 

161
�ال�صرت�تيجي لتحرير فل�صطني، ال �ملفاو�صات وال �العرت�ف.

ليلة  �جلوية  �لغار�ت  من  �صل�صلة  �إ�رش�ئيلية،  وحربية  “م�صرية”،  ��صتطالعية  طائر�ت  �صنّت   •

�ل�صبت/ �الأحد، ��صتهدفت عدة مو�قع للمقاومة، يف حمافظتي غزة وو�صط �لقطاع، وذلك بعد 

�صاعات من �الإعالن عن �إ�صابة جندي �إ�رش�ئيلي، خالل مو�جهات عنيفة �ندلعت �رشق مدينة 

162
غزة �أ�صفرت عن �إ�صابة 41 مو�طناً بجروح خمتلفة.

�الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت با�صتهد�ف نا�صطني يف قطاع غزة، وقال يف  توعّد رئي�ص �حلكومة   •

بد�ية �جتماع �حلكومة �الأ�صبوعي: “�صنحا�صب من ي�صتهدف مقاتلينا ومو�طنينا”. وتطرق 

بينيت �إىل زيارته لو��صنطن، وقال �إن “�إير�ن تتقدم ب�رشعة يف تخ�صيب �ليور�نيوم، وق�رّشت 

ب�صكل كبري �لفرتة �ملطلوبة لهم كي يطورو� قنبلة نووية و�حدة. وورثنا و�صعاً لي�ص ب�صيطاً، 

163
و�إير�ن تت�رشف ب�صورة عدو�نية”.

�صتوجه  “�إ�رش�ئيل”  �إن   ،Nachman Shai �صاي  نحمان  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صتات  وزير  قال   •

“�رشبة �صديدة” لقطاع غزة �إثر �ملو�جهات عند �ل�صياج �الأمني �ملحيط بالقطاع، لكن ذلك لن 
164

يتمّ خالل زيارة رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، نفتايل بينيت، �إىل �لواليات �ملتحدة.

حول  ملفاو�صات  توجهها  حال  يف  �حلكومة  باإ�صقاط  �صاكيد  �أيليت  �لد�خلية  وزيرة  هددت   •

�لعامة  �الإذ�عة  مع  مقابلة  خالل  وقالت،  فل�صطينية”.  دولة  �إقامة  ت�صمل  �صيا�صية  “ت�صوية 
�لعبية، �إن �الأحاديث عن حّل �لدولتني غري و�قعية يف هذه �حلكومة، و�إن “موقفنا معروف؛ 

لقد تقرر ت�صكيل هذه �حلكومة )�الئتالفية( بعد �لتعهد من جميع مكّوناتها باأال يتم �لتعامل 

165
مع هذه �لق�صية”.
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مببلغ �لد�ئمة  �خلدمة  يف  �لع�صكريني  تقاعد  زيادة  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت   • 

�صادقت كذلك  وزر�ء.  �صبعة  �لقر�ر  وعار�ص  دوالر(،  مليون   339 )نحو  �صيكل  مليار   1.1 

166
على خف�ص �صنّ جتنيد �ل�صبان �حلريديني للجي�ص �الإ�رش�ئيلي من 24 �إىل 21 عاماً.

تويف يف تركيا، �الأ�صري �ملحرر حممد ح�صن �صب�وي من خميم جنني، يف �أثناء رحلة عالج فيها،   •
167

نتيجة �الإهمال �لطبي يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�أعلنت �لبحرين عودة �ل�صالة و�لرت�تيل للكني�ص �ليهودي يف �لعا�صمة �ملنامة، الأول مرة منذ   •

�خلارجية  ووزير  �لبحرين  مللك  �لديبلوما�صي  �مل�صت�صار  ذكره  ما  بح�صب  ذلك  جاء   .1947

�ل�صابق خالد بن �أحمد، عب ح�صابه على تويرت. وو�صف تلك �لعودة باأنها “حلظة تاريخية 

168
الأبناء �لبحرين �ليهود”.

االإثنني، 2021/8/23

خيار  �إن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �خلارج  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  قال   •

�ملو�جهة �ل�صاملة لالحتالل ما يز�ل مطروحاً على طاولة ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية. وطالب 

�أبو مرزوق، خالل لقاء تفاعلي، �أجر�ه معه “منتدى حاور للدر��صات و�حلو�ر �لديقر�طي”، 

�أبو مرزوق عن تلقي حما�ص طلباً من  “تكون هناك مو�جهة متعددة �جلبهات”. وك�صف  �أن 

جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي �الأ�صبق دونالد تر�مب و�صهره، للقاء �حلركة، 

169
�إال �أن حما�ص رف�صت لقاءه الأنه “كان يريد مترير �صفقة �لقرن”.

�لذين  �مل�صتوطنني  �أعد�د  يف  قفزة  هناك  �أن  متطرفة  يينية  جهات  ن�رشتها  معطيات  �أظهرت   •

�ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �ملا�صية.  �لثالثة  �الأ�صهر  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو� 

�قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  �أعد�د  و�صل  حيث   ،%60 نحو  �إىل  و�صلت  زيادة  هناك  فاإن 

170
�مل�صجد �الأق�صى 9,804، مقارنًة بـ 6,133 خالل �لفرتة نف�صها من �صنة 2020.

مر��صل  و�أفاد  غزة.  قطاع  يف  �ملو�قع  من  عدد  على  جوية  غار�ت  �إ�رش�ئيلية  مقاتالت  �صنّت   •

�إ�صابات،  وقوع  دون  كبرية،  مادية  �أ�رش�ر  �إىل  �أدى  �لق�صف  باأن  �لدحدوح  و�ئل  �جلزيرة 

فيما وردت �أنباء عن ت�صدي �ملقاومة �لفل�صطينية للطري�ن �حلربي �الإ�رش�ئيلي بالر�صا�صات 

171
�لثقيلة.

و�صع  �إىل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  )�أمن�صتي(  �لدولية  �لعفو  منظمة  دعت   •

�عتُقلو� ملجرد  �لذين  �مل�رشوط عن جميع  �لفوري وغري  باالإفر�ج  �أو�مر  للقمع، و�إ�صد�ر  حّد 
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جهة  ومن  �إليهم.  �ملوجهة  �لتهم  جميع  و�إ�صقاط  �آر�ئهم،  عن  وتعبريهم  �ل�صلمي  �حتجاجهم 

�ملعلن �حلو�ر  �أ�صكال  لكل  تعليقها  �الأهلي،  و�لعمل  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  �أعلنت   �أخرى، 

172
عنه موؤخر�ً من قبل �حلكومة مع �ملوؤ�ص�صات، ب�صاأن حالة حقوق �الإن�صان.

�إىل  وم�صتلزمات  �أدوية  كميات  �صرت�صل  �حلكومة  �أن  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

�مل�صت�صفيات يف لبنان، مما تنتجه �مل�صانع �لفل�صطينية، مبا ي�صمل نحو 85 �صنفاً من �الأدوية 

و�مل�صتلزمات �لطبية، بالتن�صيق مع م�صوؤول ملف لبنان عز�م �الأحمد، و�صفارة فل�صطني لدى 

173
لبنان، و�الأمم �ملتحدة.

�أفاد موقع و�ال �الإخباري �أن طو�قم هند�صية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي با�رشت باإن�صاء عائق جديد   •

�أعقاب  على �حلدود مع قطاع غزة ي�صّعب على �لفل�صطينيني �القرت�ب من جنوده، وذلك يف 

جرح جندي من حر�ص �حلدود قبل يومني. كما تقرر �أن ت�صتهدف قنا�صة �جلي�ص �مل�صاغبني 

174
�لفل�صطينيني �مل�صلحني، مب�صافة �أطول، ولي�ص مبحاذ�ة �ل�صياج فقط.

�أفادت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص باأن �لغار�ت �جلوية �الإ�رش�ئيلية �لتي دمرت �أربعة مباٍن   •

�صاهقة يف مدينة غزة، خالل �ملو�جهات �لتي وقعت يف �أيار/ مايو 2021 �نتهكت على ما يبدو 

175
قو�نني �حلرب، وقد ترقى �إىل جر�ئم حرب.

�لعدو  مع  متعاملني  ثالثة  بحّق  �أحكام  ثالثة  بريوت  يف  �لد�ئمة  �لع�صكرية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •
176

�الإ�رش�ئيلي، تر�وحت بني عامني وع�رشة �أعو�م.

ذكرت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �أن دول �لتحالف يف �أفغان�صتان ��صتخدمت �أ�صلحة �إ�رش�ئيلية   •

�لدول  من  �لعديد  �أن  و�أو�صحت  طالبان.  حركة  �صدّ  �حلرب  من  عاماً   20 �لـ  خالل  �ل�صنع 

 Remotely Piloted Aircraft Systems )RPAS( بعد  عن  �ملوجهة  �لطائر�ت  ��صتخدمت 

جلمع �ملعلومات �ال�صتخبار�تية، و��صتخدمت �صو�ريخ �صبايك Spike �الإ�رش�ئيلية �ل�صنع يف 

 Mine-Resistant و�الألغام  للكمائن  م�صادة  مدرعة  مركبة  ��صتخد�م  �إىل  باالإ�صافة  �لقتال، 

“�لطائر�ت  �أن  �إىل  �لنظر  �لتقرير  �ل�صنع. ولفت  �إ�رش�ئيلية   Ambush Protected )MRAP(

بدون طيار، كانت و�حدة من �أنظمة �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية �لرئي�صية �لتي ��صتخدمتها �جليو�ص 

177
�الأجنبية يف �أفغان�صتان”.

الثالثاء، 2021/8/24

�ندلعت ��صتباكات م�صلحة بني مقاومني يف خميم بالطة �رشقي نابل�ص، وبني قو�ت �الحتالل   •
178

�الإ�رش�ئيلي، خالل �قتحامها �ملخيم، ��صت�صهد على �إثرها �لفتى عماد خالد ح�صا�ص.
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دعا رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �صلوفينيا، �لتي تتوىل �لرئا�صة �لدورية لالحتاد   •

دور  تفعيل  �إعادة  طريق  عن  �ل�صيا�صية،  �لعملية  الإحياء  �أوروبي  بدور  لالإ�صهام  �الأوروبي، 

�أ�صا�ص قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. وقال ��صتية:  �إىل �ملفاو�صات على  �لرباعية �لدولية للعودة 

“لي�ص لدينا �أي �رشيك حقيقي لل�صالم، فاإ�رش�ئيل لي�ص لديها نية جدية للمفاو�صات”، م�صدد�ً 
�إطار دويل  �ل�صيا�صي �حلايل، �صمن  �لفر�غ  �صيا�صي جدي يالأ  لـ“�أي م�صار  ��صتعد�ده  على 

ذ�ت  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  وقيام  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �إنهاء  ي�صمن  �الأطر�ف،  متعدد 

�صيادة على حدود �لر�بع من حزير�ن عام 1967، مع �لقد�ص عا�صمة لها، وحّل عادل لق�صية 

179
�لالجئني”.

ب�صاأن  م�رش  مع  �ت�صاالت  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أجرى   •

�إن �لقانوع  �للطيف  عبد  حما�ص  با�صم  �ملتحدث  وقال  غزة.  قطاع  يف  �الأخرية   �لتطور�ت 

�ت�صاالت “هنية مع �الأ�صقاء يف م�رش للتخفيف عن �صعبنا وحلحلة بع�ص �لق�صايا �لعالقة”، 

وكانت �لتو�يل.  على  �لثاين  لليوم  �لبي  رفح  معب  �مل�رشية  �ل�صلطات  �إغالق  بعد   جاءت 

تتعلق  الأ�صباب  بل  فنية  الأ�صباب  يكن  مل  �الإغالق  �أن  عن  ك�صفت  مطلعة  فل�صطينية  م�صادر 

بغ�صب �لقاهرة من �الأحد�ث �الأخرية على �حلدود مع قطاع غزة. وقالت �مل�صادر لـ“�صما” �إن 

�لقاهرة ت�صعر باالإحر�ج �ل�صديد من �لت�صعيد �الأخري، و�لذي جاء بعد زيارة وزير �ملخابر�ت 

حدود  على  �لهدوء  با�صتتباب  تعهد�ت  وقطعه  �هلل،  ور�م  �أبيب  تل  �إىل  كامل  عبا�ص  �مل�رشي 

180
غزة.

قررت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف ختام �جتماع عقدته �للجنة برئا�صة حممود عبا�ص، ترك   •

“�الأزمة �ملالية  �صاأن �لتعديل �لوز�ري حلكومة حممد ��صتية �إىل عبا�ص. و��صتعر�صت �للجنة 

�إىل  �إن جزء�ً كبري�ً من �الأزمة يعود  �لكبرية �لتي تتعر�ص لها �حلكومة �لفل�صطينية”، وقالت 

“�حل�صار �ملايل �لذي تتعر�ص له �ل�صلطة �لفل�صطينية” د�عية “�الأ�صقاء �لعرب و�الأ�صدقاء �إىل 
�الإ�رش�ع بتقدمي �لدعم للخروج من هذه �الأزمة”. وب�صاأن قطاع غزة، جددت �للجنة ��صرت�طها 

م�رش  مع  بالتعاون  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إ�رش�ف  حتت  غزة  قطاع  �إعمار  �إعادة  يكون  باأن 

181
و�ملجتمع �لدويل.

�خلطوة  هذه  على  �الإعالن  وجاء  �ملغرب.  مع  �لديبلوما�صية  عالقاتها  قطع  �جلز�ئر  قررت   •

خالل موؤمتر �صحفي نظمه وزير �خلارجية �جلز�ئرية رمطان لعمامرة، �لذي �تهم �ملغرب 

�الأمنية  “�لتحقيقات  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  �جلز�ئر،  �صّد  وعد�ئية”  ودية  غري  “�أعمال  بارتكاب 

ك�صفت تعر�ص مو�طنني وم�صوؤولني جز�ئريني للتج�ص�ص ببنامج بيغا�صو�ص �الإ�رش�ئيلي”، 

182
حيث وجهت �صابقاً �أ�صابع �التهام للملكة �ملغربية يف هذه �لق�صية.
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ل�صارع يربط بني مدينتي  �ملحاذية  �مل�صتعمر�ت  لتو�صيع  ك�صفت هاآرت�ص عن وجود خمطط   •

5,650 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �ل�صنو�ت �ملقبلة. و�أو�صح  قلقيلية ونابل�ص، يق�صي ببناء 

م�صوؤول ملف �ال�صتيطان يف حمافظة قلقيلية حممد �أبو �ل�صيخ من جانبه، �أن هذ� �لقر�ر �صدر 

( من �أر��صي قلقيلية وحبلة، 
2
�صنة 2019، ويت�صمن �ال�صتيالء على نحو 85 دومناً )85 �ألف م

183
جنوب �ملحافظة، وتو�صعة �ل�صارع �ملذكور ليرت�وح عر�صه ما بني 60-150م.

االأربعاء، 2021/8/25

�إنه  �لنيويورك تايز،  �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، يف مقابلة مع �صحيفة  قال رئي�ص �حلكومة   •

فل�صطينية،  دولة  �إقامة  يعار�ص  �أنه  كما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  مفاو�صات  �أي  يجري  لن 

�صيكون  �أنه  بينيت  و�أكد  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �لقائمة  �مل�صتعمر�ت  تو�صيع  على  �صيعمل  و�إنه 

م�صتعد�ً “خلو�ص حرب �أخرى مع حما�ص”، حتى لو كلفه ذلك “دعم نو�ب �لقائمة �ملوحدة” 

�لالزم لبقائه يف رئا�صة �حلكومة. و�صدد بينيت على موقفه �ملعار�ص للعودة لالتفاق �لنووي 

�لنووي  �لبنامج  على  �ملتخفية  هجماتها  �صتو��صل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  ملمحاً  �إير�ن،  مع 

184
�الإير�ين.

�إن  �أجنبياً،  �صفري�ً   60 من  �أكرث  مع  لقاء  خالل  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

“�إ�رش�ئيل” تعمل من �أجل تعزيز �ل�صلطة �لفل�صطينية، وزعم �أنه “�صادقنا على �أعمال بناء” 
�جلهة  هم  وقيادتها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  لل�صفر�ء  جانت�ص  وقال  �لفل�صطينيني،  ل�صالح 

يف �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تعزيز  �أجل  من  نعمل  ونحن  �ملنطقة،  يف  �لفل�صطينيني  متثل   �لتي 

185
�ل�صفة �لغربية.

بالهدوء  ينعم  �أن  للعدو  يكن  “ال  �لهندي:  حممد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

وهو ينع عن غزة �لدو�ء و�لغذ�ء”. و�أّكد �لهندي، خالل كلمة له يف مهرجان �صعبي �رشقي 

�أّن هناك تو�فق وطني على ��صتمر�ر �لفعاليات �ل�صعبية �لر�ف�صة للح�صار  خانيون�ص، على 

�أنها لن  “ر�صالة غزة �حلرة  �أن  �إىل  �لقد�ص �ملحتلّة، م�صري�ً  �ملفرو�ص على قطاع غزة وتهويد 

186
ت�صت�صلم لكم، والإر�دتكم، وغطر�صة �لقوة لن جتدي نفعاً”.

�رشكة  مع  ��صرت�تيجية”  “�رش�كة  توقيع  عن  �الإمار�تية  للطري�ن  �الحتاد  �رشكة  �أعلنت   •

بهدف   ،Israel Aerospace Industries  )IAI( �آي(  �أي  )�آي  �الإ�رش�ئيلية  �لف�صاء  �صناعات 

187
حتويل طائر�ت �مل�صافرين �إىل طائر�ت �صحن.
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جتربة  �أجرت  �الأمريكي  �جلي�ص  يف  �جلوية  �مل�صاد�ت  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت   •

ومتت  �حلديدة.  �لقبة  با�صم  �ملعروفة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صاروخي  �لدفاع  منظومة  على  ناجحة 

188
�لتجربة يف قاعدة ع�صكرية يف نيو مك�صيكو جنوبي �لواليات �ملتحدة.

�ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  م�صعى  من  عميم  عري  �الإ�رش�ئيلية  �حلقوقية  �ملنظمة  حذّرت   •

( يف �رشقي �لقد�ص. وقالت �جلمعية: “�صيجتمع 
2
لو�صع �ليد على نحو 2,500 دومن )2.5 كم

قدرها  ميز�نية  و�عتماد  ملناق�صة  �ملقبل  �الأ�صبوع  �ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  �إد�رة  جمل�ص 

100 مليون �صيكل ]نحو 31 مليون دوالر[ التخاذ �إجر�ء�ت ت�صجيل م�صاحات �صا�صعة من 

 
189

�الأر��صي”.

�أعلن �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة �إياد �لبزم، يف بيان له، عودة   •
190

فتح معب رفح باجتاه و�حد يف 2021/8/26، على �أن يعاد للعمل �لطبيعي يف 2021/8/29.

�أو�صنت، يف بد�ية لقائه برئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل  �الأمريكي لويد  �لدفاع  قال وزير   •

وملتزمة  �إ�رش�ئيل...  مع  �ال�صرت�تيجية  �لعالقات  بتعزيز  ملتزمة  �ملتحدة  “�لواليات  بينيت: 

باأمن �إ�رش�ئيل وحّقها يف �لدفاع عن نف�صها”. و�صدد �أو�صنت على “�أننا ملتزمون باحلفاظ على 

191
قدرة �إ�رش�ئيل على �لدفاع عن نف�صها �صدّ �إير�ن و�أذرعها”.

للتوقيع على عري�صة  �لفل�صطيني، حملة  للحّق  �أمريكية، منا�رشة  �أطلقت خم�ص موؤ�ص�صات   •

بينيت  نفتايل  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  على  بال�صغط  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  تطالب 

192
لوقف هدم منازل �لفل�صطينيني يف �لقد�ص �ملحتلة، و�حرت�م حقوق �الإن�صان �لفل�صطيني.

�ل�صلطة  طليب،  ر�صيدة  فل�صطينية،  �أ�صول  من  �لديوقر�طية  �الأمريكية  �لنائبة  هاجمت   •

�لفل�صطينية على خلفية �العتقاالت �الأخرية بحّق نا�صطني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وقالت 

لي�صت  باأن هذه  �لفل�صطينية حممود عبا�ص،  �ل�صلطة  لرئي�ص  لها يف ر�صالة  تغريدة  طليب، يف 

�الأ�صو�ت  لقمع  عليك  “عار  قائلة:  وتابعت  وخدمته.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حماية  طريقة 

�الإ�رش�ئيلية  �لعن�رشي  �لف�صل  لي�ص من حكومة  بالتحرر،  �ملطالبة  �لتي حتاول  �لفل�صطينية 

193
فح�صب، بل من قيادتك �لفا�صدة”.

�لعاملية لل�صوؤون  �صيكاغو  جمل�ص  به  قام  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لعام  للر�أي  ��صتطالع  �أظهر   • 

�الأمريكيني  من   %50 �أن   ،2021 ل�صنة   The Chicago Council on Global Affairs

يعتقدون �أنه يجب تقييد �مل�صاعد�ت �لع�صكرية لـ“�إ�رش�ئيل”، وربطها بعدم ��صتخد�مها �صّد 
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�لق�صية،  هذه  حول  كبري  حزبي  �نق�صام  هناك  يز�ل  ما  �أنه  �ال�صتطالع  وبنّي  �لفل�صطينيني. 

“�إ�رش�ئيل”  ��صتخد�م  �الأمريكية حظر  �الإد�رة  �أن على  �لديوقر�طيني  62% من  حيث يعتقد 

من   %61 يعار�ص  بينما  �لفل�صطينيني،  �صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  يف  �لع�صكرية  مل�صاعد�تها 

194
�جلمهوريني هذه �لقيود.

اخلمي�س، 2021/8/26

يف  �ملنية  و�فته  �لذي  غو�صة”،  د�ود  �إبر�هيم  �ملهند�ص  �لكبري  “�ملجاهد  حما�ص  حركة  نعت   •

يناهز عمر  عن  تويف  غو�صة  �إن  �لنعي،  بيان  يف  �حلركة،  وقالت  عمّان.  �الأردنية   �لعا�صمة 

فل�صطني  يف  و�أّمته،  ووطنه  �صعبه  ق�صايا  خدمة  يف  �أظفاره  نعومة  منذ  ق�صاها  عاماً   85 �لـ 

و�الأردن. وبد�أ غو�صة، �لعمل مع حما�ص ر�صمياً منذ �صنة 1989 يف �لكويت، و�أ�ص�ص �أول جلنة 

�صيا�صية للحركة يف �خلارج. ولفتت �حلركة �لنظر �إىل �أنه “�نتمى حلركة حما�ص مع �نطالقتها، 

1991م، و�ختاره �ملكتب �ل�صيا�صي  �أوّل مكتب �صيا�صي للحركة فيها عام  و�نتخب ع�صوً� يف 

�أّول ناطق ر�صمّي للحركة، وكان م�صاركاً يف معظم وفودها �ل�صيا�صية �لتي �صالت وجالت يف 

�لبالد �لعربية و�الإ�صالمية”. و�أُبعد غو�صة عن �الأردن يف �صنة 1999، وعاد �إليه �صنة 2001، 

1936، ح�صل �أن تعهد بالكّف عن ن�صاطه �ل�صيا�صي. وغو�صة من مو�ليد مدينة �لقد�ص   بعد 

�لقاهرة بجامعة  �لهند�صة  كلية  من  و�الإن�صاء�ت،  �ملدنية  �لهند�صة  يف  �لبكالوريو�ص   على 

195
�صنة 1961.

رفعت �رشكة �ملحاماة �لبيطانية �صتوك و�يت Stoke White �صكوى ق�صائية عاملية �إىل �رشطة   •

باإجر�ء  للمطالبة  بنات؛  نز�ر  �ل�صيا�صي  �ملعار�ص  بناءً على توكيل من عائلة  لندن،  �لعا�صمة 

حتقيق يف خمتلف �جلر�ئم �لتي �رتكبتها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّده و�أفر�د �أ�رشته ب�صكل غري 

قانوين. و�أفاد بيان ل�رشكة �ملحاماة، �أنها طلبت على وجه �لتحديد �لتحقيق يف جر�ئم �لتعذيب 

196
وجر�ئم �حلرب �لتي تعر�ص لها نز�ر وعائلته.

بـ“�ل�صماح  و�الإ�صالمي  �لوطني  �لعمل  ف�صائل  غزة  قطاع  يف  �لليلي  �الإرباك  وحد�ت  طالبت   •

وق�ّص  �إرباكه  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وجه  يف  وحمماً  لهيباً  �الأر�ص  باإ�صعال  لوحد�تها 

هذه  من  “�لهدف  �إن  �لليلي  �الإرباك  وحد�ت  وقالت  �لفا�صل”.  �ل�صياج  طول  على  م�صاجعه 

197
�لفعاليات توجيه ر�صالة �صغط على �الحتالل لفّك �حل�صار عن قطاع غزة، �أو �النفجار”.

�أجرى قائد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي عميكام نوركني مباحثات، ��صتمّرت ثالثة �أّيام، مع قادة   •

ع�صكريني �أمريكيني يف �لواليات �ملتحدة، بح�صب ما ذكر بيان عن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وهذ� 
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ثالث �جتماع �إ�رش�ئيلي رفيع �مل�صتوى خالل �أ�صبوع و�حد مع م�صوؤولني �أمريكيني. وترّكزت 

بالوقود  �لتزود  وطائرة  �أف-35،  مقاتالت  “م�صاريع  على  �لبيان،  وفق  �ملباحثات،  هذه 
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�مل�صتقبلية، و�لتعاون بني �جلي�صني، خ�صو�صاً �لتعاون �لعملياتي”.

�أقرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حزمة من �لت�صهيالت �القت�صادية �خلا�صة بقطاع غزة،   •

و�لتي من �ملقرر �أن تدخل حيّز �لتنفيذ �عتبار�ً من 2021/8/26. ووفق �إعالم عبي؛ فاإن هذه 

و�لقطاع  �لدولية  �ملدنية  للم�صاريع  و�لب�صائع  �ملعد�ت  �إدخال  تو�صيع  يف  متثلت  �لت�صهيالت 

�خلا�ص لقطاع غزة عب معب كرم �أبو �صامل. ووفقاً لبيان من�صق �حلكومة �الإ�رش�ئيلية؛ فاإن 

199
تلك �خلطو�ت م�رشوطة باملر�حل �ملتفق عليها، وبا�صتمر�ر �حلفاظ على �ال�صتقر�ر �الأمني.

 The United Nations Children’s Fund )قال �صندوق �الأمم �ملتحدة للطفولة )�ليوني�صف  •

�ملمتدة ما  �لفرتة  �أطفال فل�صطينيني خالل   9 “�إ�رش�ئيل” قتلت  �إن  له،  )UNICEF( يف تقرير 

بني 7-2021/7/31، و�أ�صابت 556 طفالً، با�صتخد�م �لذخرية �حلية و�لر�صا�ص �ملطاطي، كما 

�عتقلت ما ال يقل عن 170 طفالً فل�صطينياً خالل �لفرتة نف�صها يف �لقد�ص �ملحتلة. م�صرية �إىل 

�أنه خالل �حلرب �الأخرية على قطاع غزة ��صتهدفت “�إ�رش�ئيل” 116 رو�صة �أطفال خا�صة، 

200
و140 مبنى مدر�صة عامة تعر�صت الأ�رش�ر، باالإ�صافة �إىل 41 مدر�صة تابعة لالأونرو�.

اجلمعة، 2021/8/27

ذكرت �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �أن قائد فرقة غزة يف جي�ص �الحتالل �أكد �أن “باإمكاننا �أن   •

نقول هناك م�رش وقطر وبالتاأكيد �صيتو�صطون ملنع �أي �لت�صعيد، لكن مما نر�ه باأم �أعيننا يف 

�مليد�ن �أننا يف طريقنا �إىل ت�صعيد ولو ليوم و�حد”. ونقلت �لقناة عن �لقائد قوله “يتوجب على 

�إىل ت�صعيد، �صو�ء متثل ذلك يف قتال ليوم و�حد �صّد  �أننا يف �لطريق  �أن يعلمو�  �الإ�رش�ئيليني 

201
غزة �أو بعملية ع�صكرية، �أو ح�صب ما نحدد ذلك الأنف�صنا”.

بها  يتقدم  �لتي  �ل�صمل  مّل  طلبات  تدفق  من  �ملتطرف  �الإ�رش�ئيلي  �ليمني  يف  �أو�صاط  حّذرت   •

يغرّي  فل�صطينية،  هجرة  “ت�صونامي  وعّدوها  �الإ�رش�ئيلية،  باملو�طنة  ليحظو�  فل�صطينيون 

�لتو�زن �لديغر�يف يف �لدولة �لعبية”. وجاء هذ� �لتحذير يف �أعقاب ن�رش معطيات من وز�رة 

�لد�خلية �الإ�رش�ئيلية تفيد باأنه مّت تقدمي ما ال يقل عن 1,200 طلب من �لفل�صطينيني للح�صول 

202
على مّل �صمل مع عائالتهم، وذلك بعد �أقل من �صهر ون�صف من �صقوط قانون �ملو�طنة.

�مر�أة تتوىل  �أول  لتكون  �لفل�صطينيني،  �ملهند�صني  نقابة  نادية حب�ص برئا�صة  �ملهند�صة  فازت   •

هذ� �ملن�صب يف تاريخ �لنقابات بفل�صطني. وتفوقت حب�ص، �لتي ترت�أ�ص قائمة “�لعزم �ملهنية” 
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�لي�صار، على  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني وخمتلف قوى  �ملدعومة من حركة حما�ص و�جلبهة 

مر�صحي قائمة “�ملهند�ص �لفل�صطيني” �ملدعومة من حركة فتح، وغريها من �لقو�ئم. و�أظهرت 

وهي:  للنقابة؛  فروع   9 برئا�صة  فتح  وفوز  مقعد�ً،   15 جمموع  من   11 بـ  فتح  فوز  �لنتائج، 

و�أريحا.  و�خلليل  حلم  وبيت  و�لقد�ص،  �هلل،  ور�م  و�صلفيت،  وطوبا�ص،  وطولكرم،  قلقيلية، 

فيما فاز حتالف �لي�صار مع حما�ص برئا�صة فرعي: نابل�ص وجنني. وباركت حما�ص و�جلبهة 

وعّبت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �ملهند�صني  نقابة  �نتخابات  يف  فوزها  �لعزم”  لـ“قائمة  �ل�صعبية 

بنهجها  و�عتز�زها  فخرها  عن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  متحدثها  ل�صان  على  جهتها،  من  فتح، 

�لديوقر�طي وبالعملية �النتخابية ونتائجها. وقال �لقو��صمي �إن فتح �إذ تبارك للفائزين يف 

�النتخابات يف كل �ملو�قع، ونفخر مبا ح�صدته �حلركة من مقاعد يف تلك �الأطر وهي 11 مقعد�ً 

203
من �أ�صل 15، ونبارك للمهند�صة نادية حب�ص فوزها مبوقع �لنقيب.

�إبر�هيم غو�صة، من م�صجد �جلامعة  �لقيادي يف حركة حما�ص  �الأردنيني جثمان  �آالف  �صيع   •

حما�ص، حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �مل�صيّعني؛  جموع  وتقدم  عمّان.  يف   �الأردنية 

�ل�صيا�صي، �ملكتب  وع�صو�  م�صعل،  خالد  �خلارج،  يف  �حلركة  ورئي�ص  هنية،   �إ�صماعيل 

حممد نز�ل وعزت �لر�صق، وعدد من قياد�ت �حلركة �الإ�صالمية يف �الأردن. وردد �مل�صيعون 
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هتافات جمّدت �ملقاومة، ووجهت �لتحية لكتائب �لق�صام.

جدّد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل م�صاركته يف ت�صييع جثمان   •

�لقيادي �ل�صابق يف �حلركة �إبر�هيم غو�صة يف عمّان، تاأكيد �حلركة على رف�ص م�صاريع توطني 

وال �لبديل،  للوطن  وال  للتوطني،  “ال  قائالً:  �الأردن،  ح�صاب  على  �خلارج  يف   �لفل�صطينيني 
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حلّل على ح�صاب �الأردن وفل�صطني”.

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج، خالد م�صعل، خالل م�صاركته يف ت�صييع جثمان �لقيادي   •

�ل�صابق يف �حلركة �إبر�هيم غو�صة يف عمّان، �أن “معركة �صيف �لقد�ص �الأخرية، �أثبتت �أن حما�ص 

�صمام �أمان لالأردن و�أمنها و��صتقر�رها، و�صياٍج حاٍم لها من م�صاريع �لتوطني، و�لتهجري، 

206
و�لتعدي على �صيادته ودوره يف �لقد�ص و�الأماكن �ملقد�صة”.

ال�صبت، 2021/8/28

��صرتط رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �أن تعرتف حركة حما�ص بقر�ر�ت �ل�رشعية   •

لرجل  وثيقة  بح�صب  �لوطنية،  �لوحدة  و�إمتام  �النق�صام  �إنهاء  حو�ر  يف  �لبدء  قبل  �لدولية 
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�إعالم حملية. و�أو�صحت حركة حما�ص  �لفل�صطيني منيب �مل�رشي �رشبتها و�صائل  �الأعمال 

ت�رشيح  يف  �لوثيقة  يف  ورد  ما  على  تعليقها  يف  برهوم،  فوزي  با�صمها،  �ملتحدث  ل�صان  على 

خا�ص لـ“عربي 21”، �أن “�لف�صائل تو�فقت يف جممل حمطات �حلو�ر�ت، على برنامج وطني 

�صامل متعلق باالنتخابات، و�إعادة �إ�صالح وتفعيل منظمة �لتحرير، وت�صكيل حكومة وحدة 

وطنية”. و�أكد برهوم �أن “�رشوط عبا�ص يف ر�صالته، هي نف�ص �رشوط �الحتالل �الإ�رش�ئيلي”، 

حما�ص با�صم  �لناطق  وقال  �ل�رشوط”.  هذه  يتبنى  عبا�ص  �أن  �لو��صح  “من  �أن   م�صيفاً 

عبد �للطيف �لقانوع، من جهته، �إن ��صرت�طات عبا�ص �رتهان لل�رشوط �ل�صهيونية، ويتعار�ص 

207
مع حالة �الإجماع �لوطني �لفل�صطيني.

��صتهدفت طائر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية �لعديد من مو�قع حركة حما�ص يف قطاع غزة، وفقاً   •

ملا �أعلنه �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وقال متحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �إن �لطائر�ت 

�جلي�ص  وقال  �إرهابي”.  “نفق  ومدخل  حلما�ص  ع�صكرياً  جممعاً  ��صتهدفت  �الإ�رش�ئيلية 

�صابق  وقت  يف  حدثت  �لتي  �الحتجاجات  �أعقاب  يف  جاءت  غزة  على  �لغار�ت  �إن  �الإ�رش�ئيلي 
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بالقرب من �حلدود، ورد�ً على �إطالق �لبالونات �حلارقة جتاه “�إ�رش�ئيل”.

االأحد، 2021/8/29

�لتقى رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �الأحد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص يف   •

ر�م �هلل. وذكر مكتب وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �أن جانت�ص �أبلغ عبا�ص، يف �الجتماع 

�القت�صاد  لدعم  �إجر�ء�ت  �صتتخذ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  عنه،  وُيعلن  نوعه،  من  �الأرفع  ُيعد  �لذي 

و�القت�صادية  �الأمنية  �الأو�صاع  مع  �لتعامل  �أي�صاً  “بحثا  �أنهما  �لبيان  يف  وجاء  �لفل�صطيني، 

يف �ل�صفة �لغربية وغزة... و�تفقا على مو��صلة �الت�صاالت ب�صاأن �لق�صايا �لتي �أثريت خالل 

209
�الجتماع”.

قالت منظمة �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تدفع قدماً م�رشوع ��صتيطاين   •

للتخطيط  �الأعلى  �ملجل�ص  ي�صمى  ما  �أن  �إىل  لها،  تقرير  يف  و�أ�صارت،  �لقد�ص.  �رشق  �صخم، 

�الإ�رش�ئيلي �أر�صل ��صتدعاء، جلل�صة ��صتماع يف 4 و2021/10/18، ملناق�صة �العرت��صات �لتي 

3,412 وحدة �صكنية يف  بناء  �الآن وعري عميم و�آخرون، على خطط  �ل�صالم  قدمتها منظمتا 

منطقة �إي1. وحذرت �ل�صالم �الآن من �أن هذه �خلطة “قاتلة ب�صكل ��صتثنائي لُفر�ص �ل�صالم 

 ]metropoline[ �لغربية، ومتنع تطوير �ملرتوبولني  �ل�صفة  �لدولتني، الأنها متتد عب  وحّل 
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بني ر�م �هلل و�لقد�ص �ل�رشقية، وبيت حلم”.
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�الحتالل  “يتحمل  مكتوب:  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •

�الإن�صانية لدى  �الأزمة  �ل�صهيوين كل تد�عيات ونتائج ت�صديد �حل�صار على غزة، وت�صاعد 

�أجو�ء  خلق  باجتاه  بقوة  �صتدفع  �ملتطرفة،  �الحتالل  “�صيا�صة  �أن  على  م�صدد�ً  �صكانها”، 
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�لت�صعيد و�النفجار”.

�لت�صعيد  م�صوؤولية  وحّملها  حما�ص  حركة  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومة  رئي�ص  توعد   •

على جبهة غزة، م�صريً� �إىل �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صيو��صل عملياته يف غزة وفقاً للم�صالح 

 
212

�الإ�رش�ئيلية، قائالً “�لعنو�ن يف غزة كان وما يز�ل حما�ص”.

قالت م�صادر يف تل �أبيب �إن حكومة نفتايل بينيت قررت �إلغاء تعليمات نتنياهو، و�الإفر�ج عن   •

�لتي  �ملعلومات  �أن  �مل�صادر  و�أو�صحت  �لق�صايا �حل�صا�صة.  ب�صاأن  لديها  �ملتوفرة  �ملعلومات 

213
قدمها �الإ�رش�ئيليون تتعلق باإير�ن و�أذرعها، وكل ن�صاطات �الإرهاب يف �ملنطقة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، خالل لقاءه قنا�صل وممثلي �لدول �الأوروبية   •

لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية: “�إ�رش�ئيل و�صعت فيتو على ديوقر�طيتنا من خالل منعها �إقامة 

على  ن�صت  معها  �ملوقعة  فاالتفاقيات  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  ك�صائر  �لقد�ص  يف  �النتخابات 

م�صاركة �ملقد�صيني يف �النتخابات ت�صويتاً وتر�صحاً، وهو ما مّت فعالً يف �النتخابات �ل�صابقة”، 

م�صري�ً �إىل �أنه جاري �لعمل على �إجر�ء تغيري�ت �صاملة، باالإ�صافة الإجر�ء �نتخابات �لنقابات 
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و�الحتاد�ت، و�إجر�ء �نتخابات �لبلديات قبل نهاية �صنة 2021.

�صيدة   130 �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •

منذ مطلع �صنة 2021، غالبيتهن من �لقد�ص، ما ي�صكل زيادة عما �ُصجل يف �صنة 2020، حيث 

 �ُصجل خاللها 128 حالة �عتقال. وح�صب بيان �لهيئة، فاإن �صلطات �الحتالل ما ز�لت حتتجز
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40 �أ�صرية فل�صطينية يف �صجونها، بينهن 11 �أماً.

216
�أعادت �ل�صلطات �مل�رشية فتح معب رفح �لبي للعمل باالجتاهني، بعد عدة �أيام من �إغالقه.  •

االإثنني، 2021/8/30

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إنه �تفق، خالل لقائه مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

حممود عبا�ص، على منح �ل�صلطة قر�صاً بـ 500 مليون �صيكل )نحو 155 مليون دوالر(، على 

�أن يتّم دفعه �عتبار�ً من منت�صف �صنة 2022 من �أمو�ل �ل�رش�ئب �لفل�صطينية. وذكر جانت�ص 

�لت�صاريح  �لذين ال يتلكون  �لعالقني  �لفل�صطينيني  �إيجاد حّل الآالف  �تفقا على  �أن �جلانبني 
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�إىل  �لغربية الأ�صباب خمتلفة، باالإ�صافة  �ل�صفة  �إىل  �أو قطاع غزة  �لالزمة للعودة من �خلارج 

217
�ل�صماح بدخول 15 �ألف عامل �آخر، وكذلك �ل�صماح ببناء وحد�ت �صكنية يف منطقة ج.

يف  ترتدد  لن  “�إ�رش�ئيل”  باأن  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  قال   •

�جلي�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً  غزة،  قطاع  حدود  على  �لهدوء  ي�صتمر  مل  �إذ�  جديدة  معركة  خو�ص 

�الإ�رش�ئيلي قد بد�أ �ال�صتعد�د�ت ملثل هذه �ملعركة. و�أكد كوخايف �أن و�قع حياة �صكان قطاع غزة 

وجودتها يكن �أن “تتح�صن ب�صكل ملحوظ، ولكن ذلك لن يحدث ما د�م ��صتمرت �لعمليات 

218
�الإرهابية على �ختالف �أنو�عها”.

متاأثر�ً   ،Barel Shmueli �صموئيلي  بارئيل  �الإ�رش�ئيلية  �خلا�صة  �لقو�ت  من  �جلندي  تويف   •

مع  �حلدود  على  ق�صرية،  م�صافة  من  ر�أ�صه  يف  نار  الإطالق  تعر�صه  �إثر  بها  �أ�صيب  بجروح 

219
قطاع غزة يف 2021/8/21، ح�صبما �أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية.

�قرتح رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، خالل لقائه مع �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن،   •

للتهديد  للت�صدي  و�الأردن  �خلليج  دول  مع  م�صرتك  دفاعي  م�رشوع  ت�صكيل  و��صنطن،  يف 

220
�الإير�ين، يت�صمن ن�صب ر�د�ر�ت وو�صائل حتذير.

�لعر�قية  بالعا�صمة  حو�رية  ندوة  يف  �حللبو�صي،  حممد  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  قال   •

“ال تطبيع مع  “�إ�رش�ئيل”:  “�ل�صالم” نحو �لتطبيع مع  بغد�د، رد�ً على �صوؤ�ل ب�صاأن �متد�د 

�إىل  �أيديهم  �أم غريي، فاإن �لعر�قيني لن يدو�  �أنا يف �ل�صلطة  �أكنت  هذ� �لكيان �لغا�صب �صو�ء 

�الإ�رش�ئيليني”. و�صدد �حللبو�صي على �أنه “قد ينق�صم �لعر�قيون يف �لتوجهات بني �إ�صالمي 

221
وقومي، لكنهم يتفقون على �أن فل�صطني حرة عربية �إىل �الأبد”.

رف�صت منظمات تون�صية مناه�صة للعنف �صّد �ملر�أة و�صّد �الإعد�م، �لعنف �ملمار�ص من قبل   •

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحّق �الأ�رشى �لفل�صطينيني، وخ�صو�صاً �الأ�صري�ت. ووّقع �لبيان 

و�جلمعية  فل�صطني،  دولة  �صفارة  �لفل�صطينية/  للمر�أة  �لعام  �الحتاد  يف  �ملر�أة  د�ئرة  من:  كل 

�لتون�صية للن�صاء �لديقر�طيات، و�لنقابة �لوطنية لل�صحفيني �لتون�صيني، و�لفيدر�لية �لدولية 

حلقوق �الإن�صان International Federation for Human Rights، و�الحتاد �لوطني للمر�أة 

الإلغاء  �لتون�صي  و�الئتالف  “حرة”،  �لديقر�طيات  �لوطنيات  �لن�صاء  ومنظمة  �لتون�صية، 

�الأحر�ر،  �لتون�صيني  �لكتاب  ور�بطة  �لتعذيب،  ملناه�صة  �لتون�صية  و�ملنظمة  �الإعد�م،  عقوبة 

222
و�لر�بطة �لوطنية للدفاع عن حقوق �الإن�صان.
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الثالثاء، 2021/8/31

�أر��صي  على  �ملقامة  بر�خا،  هار  م�صتعمرة  هريتزوج  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  ز�ر   •

�لغربية،  �ل�صفة  يف  للم�صتعمر�ت  �لعام  �ملجل�ص  مقر  نابل�ص،  منطقة  يف  �ملحتلة  �لفل�صطينيني 

و�فتتح مدر�صة ر�صمية فيها وموؤ�ص�صة تعليمية �أخرى. وقال هريتزوج: “�أريد �أن �أ�صع جانباً، 

للحظة، �لنقا�صات �ل�صيا�صية حول �لت�صوية �لد�ئمة لل�رش�ع بيننا وبني جري�ننا �لفل�صطينيني، 

و�أقول: لدينا يف �ل�صامرة جذور عميقة ال يكن نفيها �أو �لتقليل منها. �إنها ت�رشي يف عروقنا 

�لنووي لنا وت�رشد حكاية تاريخنا”. ومتنى للم�صتوطنني �الأمن  وتعتب جزء�ً من �حلم�ص 

223
و�الزدهار.

�أدت �إيان خطيب يا�صني ما ي�صمى “يني �لوالء” �أمام �لهيئة �لكاملة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي،   •

جر�ء  �أيام  منذ  تويف  �لذي  �خلرومي  �صعيد  من  بدالً  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  عن  فيه  كع�صو 

224
جلطة قلبية، وكاأول �صيدة عربية حمجبة يف �لكني�صت.

“م�صتعربني” جديدة تابعة لقو�ت حر�ص �حلدود  �أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية ت�صكيل وحدة   •

و�لعنف.  �جلرية  مكافحة  بحجة  ح�رش�ً،  �لعربية  �لبلد�ت  يف  �لبد�ية  يف  تن�صط  �ل�رشطية، 

ذلك  بـ“قدر�ت خا�صة، مبا يف  ”، وهي معززة  “�صيناء  ت�صمية  �لوحدة �جلديدة  و�أطلق على 

�رشطية،  كالب  ووحدة  متنوعة،  و�آليات  نارية،  در�جات  ووحدة  متقدمة،  ر�صد  تكتيكات 

225
وقدر�ت قتالية عالية”.

للجي�ص  �خلام�ص  �الأ�صطول  مع  م�صرتكة  مناور�ت  مرة،  الأول  �الإ�رش�ئيلية،  �لبحرية  �أجرت   •

�الأمريكي يف �لبحر �الأحمر. وبح�صب موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، فاإن �لغر�ص 

�الإ�رش�ئيلي  للجي�صني  �لبحرية  �الأ�صاطيل  بني  �الت�صال  وتعزيز  �مل�صرتك  �لعمل  �ملناورة  من 

226
و�الأمريكي.

�صمحت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية بدخول كميات من حديد �لت�صليح �خلا�ص باأعمال �لبناء، لقطاع   •

غزة، عب معب كرم �أبو �صامل، ل�صالح �لقطاع �خلا�ص �لفل�صطيني، للمرة �الأوىل منذ عدو�ن 

227
�أيار/ مايو 2021.

و�صل �ل�صفري �لبحريني لدى “�إ�رش�ئيل” خالد يو�صف �جلالهمة �إىل تل �أبيب، لت�صلم مهامه   •

�إ�رش�ئيلية �صور�ً توثق �للحظات �الأوىل لو�صوله. ويف وقت  �لر�صمية، وقد تد�ولت من�صات 

�صابق، قال �جلالهمة، عب تويرت: “ي�صعدين �أن �أعلن �أنني �صاأ�صل �إىل مدينة تل �أبيب �ليوم، 

228
لبدء مهامي كاأول �صفري ململكة �لبحرين لدى دولة �إ�رش�ئيل”.
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