اإلنثين 2021/7/19

5587

مئـــــات المســـــتوطنين ين ـــــذون أكبـــــر
عمليـــــة اقتحـــــام لســـــاحات األقصـــــى
واعتداءات على المصلين والنساء
 ...ص 5

رئيس الحكومة اإلسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات األقصى
قوى غزة تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار واعادة اإلعمار
األردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية لـ"إس ارئيل" بعد اقتحام األقصى
الجامعة العربية تحمل حكومة االحتالل كامل المسؤولية عن اقتحام "األقصى"
األونروا تعلن عن دعم أمريكي إضافي بقيمة  135.8مليون دوالر

السلطة:

 .2هآرتس" :إسرائيل" تدرس تقديم "تسهيالت اقتصادية" للسلطة ال لسطينية

6

 .3السلطة ال لسطينية :تصريحات بينيت حول "األقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير

6

" .4التن يذية" :تصريحات رئيس حكومة االحتالل تصعيد خطير ودعوة لممارسة إرهاب الدولة

6

 .5اشتية :ما يجري في المسجد األقصى انتهاك خطير ويستدعي تدخال دوليا عاجال لوق ه

7

 .6الشيخ :اقتحام "األقصى" قرار سياسي لتثبيت امر واقع وتحد لإل رادة الدولية

7

 .7بحر يدين جرائم االحتالل بالقدس واألقصى ويدعو لشد الرحال إليهما

7

 .8شخصيات مستقلة تطالب بحكومة وحدة تعد لالنتخابات ..وصون الحقوق والحريات

7

المقاومة:
.9

قوى غزة تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار واعادة اإلعمار

8

 .10تشاؤم بإمكانية استجابة "إسرائيل" لطلبات ال صائل وتوقّع مرحلة صعبة بعد العيد

9

 .11طالل ناجي أمينا عاما للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة خل ا ألحمد جبريل

9

.12
تقر إطالق حملة وطنية لنصرة األسرى
"مركزية" فتح ّ
 .13حماس :أبلغنا الوسطاء بخطورة است اززات المستوطنين باألقصى

10

 .14الجهاد تدعو إلعالن الن ير للتصدي لعدوان االحتالل بحق األقصى

10

 .15الهندي :محاوالت حثيثة لطي الصراع ال لسطيني اإلسرائيلي لصالح االحتالل

11

10

الكيان اإلسرائيلي:

 .16رئيس الحكومة اإلسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات األقصى

11

 .17وزير إسرائيلي يدعو لشطب ديون السلطة ال لسطينية

11

 .18الحركة اإلسالمية و"الموحدة" تحذران من حرب دينية" :األقصى" حق خالص للمسلمين

12

 .19عودة :لن نؤيد مشروع "ميزانية الدولة"

12

 .20دراسة %53 :من اإلسرائيليين ال يشعرون باألمن بعد معركة سيف القدس

12

 .21لبيد يطالب بتأجيل إخالء خان األحمر

13

 .22بينيت :حرية العبادة في األقصى مك ولة لليهود ..والمسلمين كذلك

13

" .23إسرائيل" شجعت وصادقت على بيع برمجيات تجسس للسعودية حتى بعد اغتيال خاشقجي

14

 .24تقرير يكشف عن خطة إسرائيلية لضرب منشآت نووية إيرانية

14

التارنخ :اإلنثين 2021/7/19

العدد5587 :

ص

2

" .25إسرائيل" تن ي تورطها بسد النهضة

15

 .26بدء إجراءات تشكيل لجنة تحقيق في أكبر قضية فساد بـ"إسرائيل"

15

" .27إسرائيل" :األحزاب الحاكمة تت ق على وضع آليات جديدة تمنع استمرار إخ اقات الحكومة

15

األرض ،الشعب:

 .28عكرمة صبري :االحتالل يحاول السيطرة الكاملة على األقصى

16

 .29البطريرك ثيوفيلوس :االعتداء على الحرم القدسي انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

16

.30
حربا دينية على المسجد األقصى
ناجح بكيرات" :بينيت" يقود ً
ِ
صالة اليهود في "األقصى"
تشريع
" .31القدس الدولية" :االحتالل يعتزم
ِ

17
17

 .32ضد اعتقالهم اإلداري 9 ..أسرى يواصلون إضرابهم الم توح عن الطعام

17

 .33مركز حقوقي :المعتقلون ال لسطينيون في سجون االحتالل يقاسون الحر الشديد

18

 .34محكمة االحتالل تسمح باستئناف تجريف أرض المقبرة اليوس ية

18

 .35مقام "هوذا" أثر مملوكي بات هدفاً لسرقة التاريخ االستيطانية

19

 .36وق ة احتجاجية في وسط رام هللا ..عائلة بنات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة

19

 .37وفاة واصابات في مشاجرتين مسلحتين بمخيمي البداوي وعين الحلوة

19

 .38مستوطنون يزرعون مئات األشجار للسيطرة على أراضي السويدة باألغوار

20

 .39قافلة "أميال من االبتسامات" ترسل مساعدات إنسانية وسيارات إسعاف إلى غزة

20

مصر:
 .40مصر تح ّذر من "المساس" باألقصى وتدين اقتحامه

21

األردن:

 .41األردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية لـ"إسرائيل" بعد اقتحام األقصى

21

" .42فلسطين النيابية" تدعو البرلمانات الى توفير حماية دولية للمقدسات

21

عربي ،إسالمي:

 .43جهاز أمني مغربي يتجسس على صح يين فرنسيين باستخدام برنامج إسرائيلي

22

 .44الجامعة العربية تحمل حكومة االحتالل كامل المسؤولية عن اقتحام "األقصى"

22

" .45التعاون اإلسالمي" تدين اقتحام "األقصى" واالعتداء على المصلين

22

التارنخ :اإلنثين 2021/7/19

العدد5587 :

ص

3

 .46تركيا تدين انتهاكات االحتالل الالإنسانية في "األقصى"

23

 .47مهاتير محمد يطالب العالم بدعم ال لسطينيين وادانة جرائم "إسرائيل"

23

 .48س ارة "إسرائيل" في دبي تنشر إيموجي "تطبيعي" وتسأل المتابعين عن إيموجهم الم ضل

24

دولي:

 .49االتحاد األوروبي "قلق" من التوتر حول األقصى

24

 .50األونروا تعلن عن دعم أمريكي إضافي بقيمة  135.8مليون دوالر

24

 .51مرشحة الكونغرس نينا تورنر تتعرض لضغوطات من اللوبي الصهيوني

24

 .52لجنة التراث العالمي تعتمد  3ق اررات مهمة للح اظ على المواقع األثرية ال لسطينية

25

 .53األمم المتحدة تشدد على ضرورة إنهاء حصار غزة ..وتحذر من هدم المنازل في الض ة

25

 .54ات اق بين واشنطن وتل أبيب على تحسين أنظمتهما للدفاع الجوي

26

" .55أوروبيون ألجل القدس" تحذر من مخاطر االعتداءات في المسجد األقصى

26

حوارات ومقاالت

.56
توسع المواجهة في القدس ...طالل عوكل
في ظروف مختل ة :إسرائيل ّ
مر االقتحام؟ ...لمى خاطر
 .57لماذا َّ

27
29

 .58تحقيق "بيغاسوس" عن التجسس ..والقدس ..وديمقراطية االحتالل! ...فراس أبو هالل

31

 .59هكذا يتعاون المستوطن والجندي اإلسرائيليان لقتل ال لسطينيين في الض ة الغربية ..هاجر شنزاف

33

كاريكاتير:

35

التارنخ :اإلنثين 2021/7/19

***

العدد5587 :

ص

4

 .1مئات المستوطنين ين ذون أكبر عملية اقتحام لساحات األقصى واعتداءات على المصلين والنساء
القدس " -األنام" ،وكاالت :اقتحم أكنثر م  1,500مستوط ساحات المسجد األقصى ،أمس ،في
وتمت تحت إشراف رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت ،وجرت
واحدة م أكبر عملنات االقتحامّ ،
مواجهات بن مواطين فلسطنينن تعرضوا لقمع االحتالل ،ما أدى لوقوع إصابات.
وجرت عملنة االقتحام األوسع ميذ بدء االقتحامات عام  2003على مراحل ،بدأت بإخالء المصلن

بالقوة م ساحات المسجد ،واغالق باب المصلى القبلي على المصلن فنه بالسالسل ،نثم فتح باب
المغاربة أمام اقتحامات مجموعات زادت كل واحدة ميها على  50مستوطياً ،وتخلل ذلك تقنند دخول

المصلن إلى المسجد.

وبدأت العملنة اإلسرائنلنة مباشرة بعد ايتهاء صالة الفجر ،حنث أخلى العشرات م القوات الخاصة
وشرطة االحتالل المصلن

م

ساحات المسجد ،مستخدمن

بالمطاط قبل إغالق أبواب المصلى القبلي بالسالسل الحدندنة.

القوة والرصاص المعديي المغلف

وقال المسعف أحمد رك الذي تواجد في المسجد للصالة لوكالة فرايس برس" :أدنيا الصالة بكل

هد وء قبل أ تقتحم القوات اإلسرائنلنة الباحات وتشرع بإلقاء قيابل الغاز المسنل للدموع ،وتطلق

الرصاص المطاطي".

ويشرت شرطة االحتالل العشرات م عياصرها الخاصة في ساحات المسجد طوال فترة االقتحام

الصباحي وبعد الظهر ،وما تلى ذلك.

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمنة بالقدس ،في بنا وصل "األنام" :إ  1210مستوطين اقتحموا باحات
المسجد في الفترة الصباحنة ،ميع خاللها المصلو م

المصلى القبلي مغلقة بالسالسل الحدندنة.

الدخول إلى المسجد ،فنما بقنت أبواب

والحقاً أعادت شرطة االحتالل اإلسرائنلي فتح أبواب المصلى القبلي ،ولكيها اقتصرت الدخول إلى

المسجد لم

تزند أعمارهم على  43عاماً .وأعادت شرطة االحتالل فتح باب المغاربة أمام

االقتحامات بعد صالة الظهر ،حنث أفادت دائرة األوقاف اإلسالمنة بأ  310مستوطين اقتحموا

المسجد .وقال مدنر المسجد األقصى الشنخ عمر الكسوايي :إيه "مباشرة بعد صالة الفجر تم اقتحام
المسجد األقصى المبارك م قبل القوات الخاصة وشرطة االحتالل ،حنث حاصروا المصلى القبلي،

ويساء م ساحات المسجد األقصى ،واعتدوا على اليساء".
نثم أخرجوا المصلن رجاالً
ً
وقال شهود عنا  :إ حافالت م داخل المد العربنة في أراضي الـ 48تقل عشرات المواطين ،
بدأت في التوافد إلى المسجد بالتزام للمشاركة في صد اقتحامات المستوطين .

األيام ،رام هللا2021/7/19 ،
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 .2هآرتس" :إسرائيل" تدرس تقديم "تسهيالت اقتصادية" للسلطة ال لسطينية
عدة إجراءات لتخفنف األزمة
القدس  -وكاالت :تدرس سلطات االحتالل اإلسرائنلي اتخاذ ّ
أمنركنة ،بحسب ما ذكر المراسل السناسي
تمر بها السلطة الفلسطنينة بعد ضغوط
ّ
االقتصادنة التي ّ
لموقع "هآرتس" .ووفقا للمراسل ندرس االحتالل جملة م اإلجراءات ،ميها احتمال تقلنص جبانة
التزامات السلطة المالنة ،بهدف دفع وضعها االقتصادي إلى االستقرار.

األيام ،رام هللا2021/7/18 ،

 .3السلطة ال لسطينية :تصريحات بينيت حول "األقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير
رام هللا :عبرت رئاسة السلطة الفلسطنينة ع ادايتها ورفضها القاطع للتصرنحات الصادرة ع رئنس
الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت ،والتي قال فنها "إيه نجب الحفاظ على حرنة العبادة لدى النهود

والمسلمن في المسجد األقصى" .واعتبرت الرئاسة أ هذا التصرنح م بنينت هو تصعند ندفع يحو
صراع دنيي خطنر ،تتحمل مسؤولنته الحكومة اإلسرائنلنة ،باعتبارها تضع العراقنل أمام الجهود

الدولنة ،خاصة أ هذا االستفزاز نتم عشنة االحتفال بعند األضحى.

م جهة أخرى ،أعربت الرئاسة ع ادايتها الستمرار االيتهاكات الخطنرة للمستوطين  ،معتبرة ذلك

تهدنداً خطن اًر لألم واالستقرار ،واستف از اًز لمشاعر الفلسطنينن  ،محملة الحكومة اإلسرائنلنة مسؤولنة

هذا التصعند .وأكدت ،أ هذه االستف اززات اإلسرائنلنة تشكل تحدناً للمطالب االمنركنة التي دعت

للحفاظ على الوضع التارنخي القائم في القدس.

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2021/7/18 ،

" .4التن يذية" :تصريحات رئيس حكومة االحتالل تصعيد خطير ودعوة لممارسة إرهاب الدولة

رام هللا :اعتبرت اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة ،تصرنحات رئنس وز ارء حكومة
االحتالل اإلسرائنلي يفتالي بنينت بالتصعند الخطنر ،ودعوة لممارسة إرهاب الدولة الميظم تحت

حمانة قوات االحتالل .وحذرت اللجية التيفنذنة م الدفع الذي نقوم به االحتالل لتحونل الصراع
لصراع دنيي ،محملة حكومة االحتالل تداعنات ذلك على أم واستقرار ميطقة الشرق األوسط.

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2021/7/18 ،
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 .5اشتية :ما يجري في المسجد األقصى انتهاك خطير ويستدعي تدخال دوليا عاجال لوق ه
رام هللا :اعتبر رئنس الوزراء محمد اشتنة االقتحامات التي يفذها مئات المستوطين لباحات المسجد
األقصى المبارك النوم األحد ،ايتهاكا خطن ار لقبلة المسلمن األولى؛ نستهدف فرض التقسنم الزمايي
والمكايي للمسجد .ودعا اشتنة ،المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك االيتهاكات؛ لما
تشكله م استفزاز لمشاعر المسلمن  ،وتهدند لألم والسالم واالستقرار في الميطقة والعالم ،وتجاوز

للبروتوكوالت المعمول بها في المسجد ميذ احتالل إسرائنل لألراضي الفلسطنينة عام .1967

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2021/7/18 ،

 .6الشيخ :اقتحام "األقصى" قرار سياسي لتثبيت امر واقع وتحد لإل رادة الدولية
رام هللا :قال رئنس الهنئة العامة للشؤو المدينة الوزنر حسن الشنخ ،إ اقتحام المسجد االقصى هو
قرار سناسي اسرائنلي لتنثبنت امر واقع احتاللي .واعتبر الشنخ في تصرنحات صحفنة ،النوم األحد،

أ اقتحام المسجد األقصى ،تحد لإلرادة الدولنة ،ونعطي مؤشرات خطنرة ع توجهات الحكومة

الجدندة في اسرائنل.

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2021/7/18 ،

 .7بحر يدين جرائم االحتالل بالقدس واألقصى ويدعو لشد الرحال إليهما
استيكر رئنس المجلس التشرنعي باإليابة د .أحمد بحر ،جرائم االحتالل ومستوطينه بحق األقصى

المبارك ،محذ اًر م مغبة استمرار اقتحامات المستوطين لألقصى ،واعتداء االحتالل على المصلن

والمرابطن فنه .وحذر بحر م مغبة مضي االحتالل بعيجهنته وهمجنته ،وأ ذلك سنؤدي لتفجنر

الميطقة برمتها ،مشن اًر إلى أ الشعب الفلسطنيي ل نقبل أ نستفرد االحتالل بالقدس وأهلها .وياشد
المقدسنن

للصمود والنثبات في وجه مخططات االحتالل ومستوطينه ،مطالباً بتوفنر الدعم لهم

واالسياد خاصة م أهالي الضفة الغربنة وفلسطنيي األراضي المحتلة ،مؤكداً أ الشعب الفلسطنيي

أنثبت دوماً أ القدس هي البوصلة وأ الكل نيتفض م أجلها.

فلسطين أون الين2021/7/18 ،

 .8شخصيات مستقلة تطالب بحكومة وحدة تعد لالنتخابات ..وصون الحقوق والحريات
سائد أبو فرحة :طرحت نثلة م الشخصنات المستقلة ،أمس ،رزمة م المطالب خالل لقاء جمعها

برئنس الوزراء محمد اشتنة في رام هللا ،تضميت تشكنل حكومة وحدة وطينة لإلعداد إلجراء
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االيتخابات العامة في أقرب وقت ،إضافة إلى وقف التعدنات على الحقوق والحرنات العامة ،وتغننر
قنادات األجهزة األمينة واصالحها ،وانجاد آلنة للرقابة المدينة علنها.

وأوضح د .ممدوح العكر مفوض الهنئة المستقلة لحقوق اإليسا سابقا ،خالل مؤتمر صحافي عقدته
هذه الشخصنات في مركز "وط اإلعالمي" برام هللا ،عقب اللقاء ،أ االجتماع مع اشتنة جاء بياء

على طلبه ،مبنيا أ المطالب تضميت أنضا إيجاز العدالة في ملف مقتل الياشط يزار بيات ،عبر
تحمل الحكومة وتحدندا و ازرة الداخلنة ،المسؤولنة السناسنة ع مقتل بيات.

وشدد على أيه "حتى تأخذ العدالة مداها نيبغي محاسبة كل م أصدر األوامر ،وم قام بتيفنذ

االعتداء ،والحنلولة دو تكرار هذا السلوك".

األيام ،رام هللا202/7/18 ،

 .9قوى غزة تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار واعادة اإلعمار
غزة :أعليت القوى الوطينة واإلسالمنة في قطاع غزة ،األحد ،ع ميح الوسطاء الذن رعوا اتفاق
وقف إطالق اليار في مانو /أنار الماضي ،فرصة للعمل على رفع الحصار واعادة اإلعمار .جاء
ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته القوى في مخنمات العودة شرق مدنية غزة ،بحضور ممنثلن ع

غالبنة الفصائل الوطينة واإلسالمنة.

وأكد خالد البطش القنادي في الجهاد ،متحدنثًا باسم القوى ،على ضرورة إيهاء حصار غزة وايهاء
مشنر إلى المعاياة المستمرة للسكا في
ًا
المعاياة اإليساينة المستمرة التي طالت المرضى وغنرهم،
القطاع على المعابر وغنرها م إجراءات اتخذها االحتالل في أعقاب “معركة سنف القدس”.

ودعا البطش جمنع األطراف التي ساهمت في وقف إطالق اليار والعدوا على غزة والضفة والقدس

وعلى رأسهم الراعي المصري والقطري واألمم المتحدة وجمنع األطراف للتحرك العاجل لفتح المعابر
أبدا أ نعاقب أصحاب
وايهاء المعاياة وادخال مواد البياء إلعادة اإلعمار .وأضاف “ل يسمح ً
البنوت مرتن  ،وأ نعاقب أصحاب المصايع والمزارع المهدمة مرتن  ،مرة بقصفها ومرة بميع إعادة

مشددا على
إعمارها” .وحذر المتحدث باسم القوى خالل المؤتمر ،االحتالل م استمرار الحصار،
ً
أ الفصائل ل تقبل باستم ارره ول تسمح بكسر المعادلة أو تنثبنت معادالت جدندة.
القدس ،القدس2021/7/18 ،

التارنخ :اإلنثين 2021/7/19

العدد5587 :

ص

8

 .10تشاؤم بإمكانية استجابة "إسرائيل" لطلبات ال صائل وتوقّع مرحلة صعبة بعد العيد

عنسى سعد هللا :اعتبر مصدر مطّلع في غزة أ فترة ما بعد العند ستكو مفصلنة ومهمة ،وقال:
ستتخذ المقاومة خاللها القرار الحاسم والمتحرر م أي ضغوط إذا لم نستجب االحتالل لالحتناجات

األساسنة لسكا القطاع ،والمتمنثلة بإدخال الميحة المالنة القطرنة ،والسماح بعملنة إعادة اإلعمار،
وادخال جمنع المواد الخام بما فنها المواد مزدوجة االستخدام ،باإلضافة إلى السماح بسفر المرضى

للعالج في مستشفنات الضفة الغربنة والقدس.
وأوضح أ

الفصائل أكدت خالل اجتماعات مكنثفة عقدتها بشكل نثيائي وجماعي ،خالل األنام

الماضنة ،على عدم سماحها بميح االحتالل المزند م

الوقت ،وأيها ستقوم باتخاذ اإلجراءات

المياسبة والكفنلة بإجباره على الرضوخ لمطالبها ،بصرف اليظر ع قوة تأنثنر الوسطاء الذن حصلوا

على وقت أكبر مما نجب .وأضاف المصدر :إ الفصائل بدأت تشعر ،مع مرور الوقت ،بعدم
الراحة والقلق والضنق الشدند؛ لعدم يجاح الوسطاء في تحقنق ما وعدوا به خالل العدوا  ،والذي

توقف بياء على وعود قونة بتحقنق مطالب المقاومة.
تشاؤمه م

إمكاينة حدوث اختراق في كل القضانا العالقة بعد العند،

وعبر المصدر ذاته ع
ّ
خصوصاً قضانا اإلعمار والميحة القطرنة؛ بسبب إصرار االحتالل على ربطها بالتقدم بملف

مفاوضات صفقة تبادل األسرى التي تعتبره حركة حماس ملفاً ميفصالً ع الملفات األخرى.

األيام ،رام هللا2021/7/19 ،

 .11طالل ناجي أمينا عاما للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة خل ا ألحمد جبريل
أ ب :أعليت "الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  -القنادة العامة" ايتخاب طالل ياجي أمنيا عاما جدندا

لها خالل اجتماع في دمشق .ونأتي االختنار عقب وفاة أحمد جبرنل في السابع م نولنو بعد مرض
الزمه عدة أشهر .ولد ياجي في مدنية الياصرة عام  .1946تعلم في مدارس سورنا ،والتحق بصفوف

جبهة التحرنر الفلسطنينة عام  1962قبل أ نيضم الحقا إلى الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن -

القنادة العامة .حاصل على الدكتوراه في العلوم السناسنة م موسكو عام  .1984وعنيت الجبهة خالد
جبرنل ،يجل الزعنم الراحل ،يائبا له.
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تقر إطالق حملة وطنية لنصرة األسرى
" .12مركزية" فتح ّ
رام هللا  -وفا :عقدت اللجية المركزنة لحركة فتح اجتماعا ،أمس ،لتيفنذ ق اررات المجلس النثوري
الصادرة في دورته األخنرة التي عقدت في حزن ار الماضي ،حنث تم تشكنل لجية المتابعة المقرة

لهذا الغرض .وقال بنا

صدر ع

االجتماع ،راجعت اللجية عددا م

قضانا الساعة بغرض

متابعتها ،مؤكدة حرصها على تجاوز التحدنات الجمة ،بما نضم حمانة المشروع الوطيي واألهداف

الوطينة السامنة .وأضاف ،أقرت اللجية حملة وطينة شاملة ليصرة األسرى واألسنرات في سجو
االحتالل اإلسرائنلي ،خاصة المضربن

ع

الطاقات الوطينة إلسياد الحركة األسنرة.

نسخر جمنع
الطعام ،في إطار جهد وطيي جامعّ ،
األيام ،رام هللا2021/7/18 ،

 .13حماس :أبلغنا الوسطاء بخطورة است اززات المستوطنين باألقصى
غزة :قالت حركة حماس ،السبت ،إيها أبلغت الوسطاء (لم تحددهم) بـ"خطورة الخطوة االستف اززنة"
للمستوطين بالمسجد األقصى بمدنية القدس المحتلة .وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم ،في

تصرنحات صحفنة" :هذه االقتحامات م جماعات المستوطين المتطرفن بحمانة جنش وشرطة
االحتالل ،عدوا على مقدسات شعبيا وأمتيا".

قدس برس2021/7/17 ،

 .14الجهاد تدعو إلعالن الن ير للتصدي لعدوان االحتالل بحق األقصى
غزة :قالت حركة الجهاد في فلسطن  ،األحد ،إ ما نجري في المسجد األقصى المبارك ميذ الصباح
هابا وعدو ًايا نمس كل العرب والمسلمن  .وأضاف الياطق باسم الحركة طارق سلمي ،في بنا
نمنثل إر ً
صحفي ،أيه "في الوقت الذي نعل العدو اإلسرائنلي ع يواناه العدواينة بحق أحد أقدس مقدسات

المسلمن  ،فإ بعض الدول والحكام نصرو على التطبنع والعالقة مع هذا العدو الذي نعتدي على

مسرى رسول هللا" .ودعا جماهنر شعبيا في القدس ،ومد الداخل المحتل كافة ،إلى اليفنر العام
والتوجه لألقصى والتصدي للمستوطين وجيود االحتالل ،واشعال المواجهات في كل المياطق.

المركز ال لسطيني لإلعالم2021/7/18 ،
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 .15الهندي :محاوالت حثيثة لطي الصراع ال لسطيني اإلسرائيلي لصالح االحتالل
غزة :حذر عضو المكتب السناسي لحركة الجهاد محمد الهيدي م وجود محاوالت حنثننثة لطي
الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي لصالح دولة االحتالل .وشدد الهيدي خالل يدوة سناسنة في غزة،

السبت ،على أ حركته تبذل جهدا حقنقنا ومرك از في بياء المقاومة وقواعدها .وقال" :م البحر إلى
اليهر هذه األرض سيعمل على تحرنرها" .وأضاف" :يح أصبحيا يسجل يقاط ،ويح ال يتكلم ع

إسرائنل فقط فهي مزروعة في الميطقة لتحافظ على مصالح الغرب" .وتابع" :السلطة مصرة أ تأخذ

قنمتها م الشراكة مع إسرائنل".

قدس برس2021/7/17 ،

 .16رئيس الحكومة اإلسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات األقصى
أوعز رئنس الحكومة اإلسرائنلنة ،يفتالي بنينت ،النوم األحد ،بمواصلة اقتحامات المستوطين للمسجد
األقصى في مدنية القدس المحتلة ،وذلك في ختام جلسة لتقننم األوضاع األمينة ،عقدت عقب اقتحام

أكنثر م  1,200مستوط للمسجد األقصى ،بحمانة شرطة االحتالل ،التي سبق واقتحمت المصلى
القبلي للمسجد واعتدت على المرابطن داخله.

وجاء في بنا مقتضب صدر ع مكتب رئنس الحكومة اإلسرائنلنة أ بنينت "أوعز بمواصلة زنارات

النهود إلى جبل الهنكل بشكل ميتظم وآم حفاظا على اليظام العام هياك" ،ولفت البنا إلى أ

بنينت "نتلقى تقارنر حول األوضاع المنداينة وسنعقد جلسات أخرى لتقننم األوضاع خالل الساعات

المقبلة".

عرب 2021/7/18 ،48

 .17وزير إسرائيلي يدعو لشطب ديون السلطة ال لسطينية
دعا وزنر التعاو اإلقلنمي اإلسرائنلي عنساوي فرنج م حزب منرتس النساري ،نوم األحد ،الحكومة

في تل أبنب إلى العمل على “إيقاذ السلطة الفلسطنينة م االيهنار” بشطب جمنع دنويها .وشدد
فرنج في مقابلة مع موقع صحنفة ندنعوت أحرويوت ،على ضرورة أ تعزز الحكومة اإلسرائنلنة م

اقتصادنا .وكايت صحنفة هآرتس العبرنة ذكرت ميذ
وجود السلطة الفلسطنينة والعمل على تقونتها
ً
أنام أ فرنج قرر تفعنل اللجية االقتصادنة المشتركة التي ستبحث تقدنم تسهنالت للسلطة الفلسطنينة
قر ًنبا.
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 .18الحركة اإلسالمية و"الموحدة" تحذران من حرب دينية" :األقصى" حق خالص للمسلمين
أكدت الحركة اإلسالمنة في الداخل -الفرع الجيوبي ،والقائمة العربنة الموحدة التي تمنثلها في
الكينست اإلسرائنلي ،والتي هي جزء م الحكومة في تل أبنب ،نوم األحد ،أ المسجد األقصى حق

خالص للمسلمن  ،ولنس لغنرهم حق فنه .وحذر البنا الذي وصلت يسخة ميه إلى “القدس” دوت

كوم م استمرار إقدام المستوطين على اقتحام وايتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك والمستمر
ميذ ساعات الصباح.

وحمل البنا الحكومة اإلسرائنلنة العواقب الوخنمة لهذه االيتهاكات واالستمرار بها وما قد تيتج عيها

م أحداث وتأجنج لألوضاع في القدس والميطقة بأسرها قد تؤدي إلى حرب دنينة طامة ،خاصةً مع
السماح لشخصنات رسمنة وأعضاء في الكينست باقتحام األقصى وأداء الطقوس الدنينة النهودنة

وتردند اليشند الوطيي اإلسرائنلي في باحات المسجد.

القدس ،القدس2021/7/18 ،

 .19عودة :لن نؤيد مشروع "ميزانية الدولة"
أكد رئنس القائمة العربنة المشتركة أنم عودة ،اللنلة الماضنة ،أ القائمة ستصوت ضد مشروع
“منزاينة الدولة” الذي ستطرحه الحكومة اإلسرائنلنة خالل الشهر المقبل.

وقال عودة في حدنث للقياة  12العبرنة – كما ذكرت هنئة البث اإلسرائنلنة العامة الياطقة بالعربنة –
إ مشروع المنزاينة الذي نطرحه الوزنر النمنيي المتطرف أفنغدور لنبرما ال نحمل أي بشرى خنر

مشنر إلى أ لنبرما نيوي رفع س الخروج
ًا
اللطبقات المستورة والمستضعفة في المجتمع االسرائنلي،
إلى التقاعد.
وأضاف إ “القائمة الموحدة العضو في االئتالف لم تقدم شيء حتى اآل إلى المجتمع العربي بنيما

قامت القائمة المشتركة بجلب خطة بملنارات الشواكل ،كما أيها اسقطت قايو المواطية”.

القدس ،القدس2021/7/18 ،

 .20دراسة %53 :من اإلسرائيليين ال يشعرون باألمن بعد معركة سيف القدس
أظهرت دراسة أجراها معهد دراسات األم القومي في "تل أبنب" أ  %80م اإلسرائنلنن نرو أ

العدوا األخنر على غزة كا مبررا .وبحسب الدراسة التي يشرها المعهد ،النوم األحد  18نولنو
 ،2021أ  %53م اإلسرائنلنن أ شعورهم باألم الشخصي قد تضاءل بعد معركة سنف القدس.

وأشار المعهد في دراسته إلى أ  %14م اإلسرائنلنن نعارضو اقتحام األقصى كويه نتسبب في
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اشتعال األوضاع والتصعند المندايي .في الوقت ذاته نرى  %40م اإلسرائنلنن بأيه نجب السماح
باقتحام األقصى بعنداً ع العواقب المنداينة واألمينة .وعززت معركة سنف القدس التي خاضتها

المقاومة الفلسطنينة مؤخ اًر للدفاع ع المسجد األقصى والقدس م عدم شعور اإلسرائنلنن باألم

بعدما تمكيت م إطالق قرابة  4آالف صاروخ في  11نوماً مستهدفة العمق المحتل م رنمو في
أقصى جيوب فلسطن وحتى تل أبنب .وبلغت التقدنرات اإلسرائنلنة للخسائر المادنة لمعركة سنف

القدس لدى االحتالل اإلسرائنلي بقرابة  7ملنار شاقل ،م بن الخسائر المالنة التي تكبدها ربع
ملنار شاقل كايت بمنثابة خسائر مالنة مباشرة و 3ملنارات خسائر لجنش وشرطة االحتالل.

فلسطين أون الين2021/7/18 ،

 .21لبيد يطالب بتأجيل إخالء خان األحمر
الخارجنة اإلسرائنلي ،ورئنس الحكومة البدنل ،نائنر لبند ،بتأجنل إخالء
باسل مغربي :طالب وزنر
ّ
ّ
قرنة خا األحمر ،شرقي القدس المحتلة ،حتى نتم فحص التداعنات السناسنة واألمينة لهذه الخطوة.
جاء ذلك بحسب رسالة رسمنة بعث بها لبند ،األحد ،إلى رئنس الحكومة ،يفتالي بنينت ،والمستشار

القضائي للحكومة ،أفنحاي ميدلبلنت ،وسكرتنر الحكومة ،شالوم شلومو.

وقال لبند إ "قضنة إخالء خا األحمر موجودة على طاولة (بحث) الحكومات اإلسرائنلنة ميذ عدة
سيوات ...وفي عام ِ ،2018أذيت المحكمة العلنا بإخالء الميطقة وهدمها".
وأضاف لبند مستدركا" :إال أيه وبسبب حسابات سناسنة مختلفة ،التي اتّخذت م ِقبل الحكومات

خل الميطقة حتى نوميا هذا".
السابقة ،لم تُ َ

عرب 2021/7/18 ،48

 .22بينيت :حرية العبادة في األقصى مك ولة لليهود ..والمسلمين كذلك
محمود مجادلة :قال رئنس الحكومة اإلسرائنلنة ،إ

حرنة العبادة مكفولة بالكامل للنهود ،كما

المسلمن  ،في تكرنس عملي لمخطط التقسنم الزمايي الذي تسعى حكومة االحتالل إلى فرضه في

المسجد األقصى في مدنية القدس المحتلة .وجاء في بنا مقتصب صدر ع مكتب بنينت ،أ

األخنر "نشكر وزنر األم الداخلي ،عومر بار-لنف ،والمفتش العام للشرطة ،نعقوب شفتاي ،على
إدارة األحداث" في المسجد األقصى النوم و"الحفاظ على حرنة العبادة للنهود" ،على حد تعبنره.

وأضاف البنا أ بنينت شدد على بأيه "سنتم الحفاظ كذلك على حرنة العبادة في جبل الهنكل/
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الحرم الشرنف (في إشارة إلى المسجد األقصى) بشكل كامل للمسلمن  ،الذن سنحتفلو خالل األنام
القرنبة بنوم عرفة وبعند األضحى".

عرب 2021/7/18 ،48

" .23إسرائيل" شجعت وصادقت على بيع برمجيات تجسس للسعودية حتى بعد اغتيال خاشقجي
كشفت صحنفة "ينونورك تانمز" األمنركنة ،في تحقنق يشرته مساء أمس ،السبت ،أ و ازرة األم

اإلسرائنلنة ،أصدرت تصارنح تصدنر رسمنة لشركات تعمل في مجال البرمجة والهانتك اإلسرائنلنة

م بنيها شركة  ،NSOلبنع برمجناتها الخاصة بالتجسس والقرصية ،للسلطات في السعودنة ،حتى
بعد استخدامها هذه البرمجنات في مالحقة معارضن وياشطن حقوقن واغتنال الصحافي جمال

خاشقجي.
التقرنر.

عرب 2021/7/18 ،48

 .24تقرير يكشف عن خطة إسرائيلية لضرب منشآت نووية إيرانية
قالت صحنفة إسرائنلنة إ رئنس وزراء إسرائنل ،يفتالي بينت ،قدم موافقته إلى و ازرة الدفاع والجنش
اإلسرائنلي للمضي قدماً في إعداد خطة لضرب الميشآت اليوونة اإلنراينة والبينة التحتنة المرتبطة
بها.

ويشرت صحنفة «ندنعوت أحرويوت» اإلسرائنلنة تقرن اًر كتبه رو

ب

نشاي ،الخبنر األميي

والعسكري الشهنر المعروف بعالقاته مع صياع القرار في إسرائنل ،أ «اجتماعاً استنثيائناً» جرى
بن بنيي غايتس (وزنر الدفاع) وأفنغدور لنبرما (وزنر المالنة) بخصوص هذه الخطط ،وهو الشيء

الذي كا

مفقوداً في عهد حكومة رئنس الوزراء السابق بينامن

ضربات عسكرنة ضد إن ار .

يتيناهو ،والذي ميعه م

تيفنذ

وقالت الصحنفة إ المنزاينة المخصصة للعملنة المتوقعة جرى تحدندها بن المؤسسات اإلسرائنلنة

بقنمة  5ملنارات شنقل إسرائنلي ( 7.1ملنار دوالر) ،للسيوات الخمس المقبلة ،أي ما نعادل 5

أضعاف المبلغ السابق للحكومة اإلسرائنلنة السابقة.

وخصص الجنش اإلسرائنلي زنادة كبنرة تقدر بملنارات الدوالرات في منزاينته ،لالستعداد ألي عملنة
هجوم ضد بريامج إن ار اليووي .وجاء الطلب خالل مياقشات أولنة حول المنزاينة التي ستسعى
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الحكومة الجدندة للمصادقة علنها في األشهر المقبلة ،بحسب هنئة اإلذاعة العامة ،ويشرتها صحنفة
«تانم أوف إسرائنل».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/18 ،

" .25إسرائيل" تن ي تورطها بسد النهضة
يفت إسرائنل -مساء األحد -ضلوعها في أزمة سد اليهضة اإلنثنوبي المتصاعدة ،مؤكدة أيها "تقف
على مساحة واحدة" م أطراف األزمة .جاء ذلك ردا على أصوات مصرنة تتهم إسرائنل بأ لها ندا

في أزمة سد اليهضة ،عبر تشجنع ومساعدة إنثنوبنا على إتمام هذا المشروع ،لتحقنق حلم تل أبنب
القدنم بالحصول على حصة م مناه الينل .وقالت سفارة تل أبنب بالقاهرة -في بنا  -إيها "تؤكد
بصورة واضحة وغنر قابلة ألي تأونل أ ما تردد مؤخ ار ع ضلوع إسرائنل في موضوع سد اليهضة

هو عار ع الصحة وال أساس له" .وأضافت السفارة أ "إسرائنل حكومة وشعبا معينة باستقرار

مصر وسالمة مواطينها".

الجزيرة نت ،الدوحة2021/7/18 ،

 .26بدء إجراءات تشكيل لجنة تحقيق في أكبر قضية فساد بـ"إسرائيل"
رغم وجود اعتراضات داخل االئتالف الحكومي ،اتفق وزن ار األم بنيي غايتس ،والقضاء غدعو

ساعر ،على الشروع في اليقاش والبدء في عمل طواقم م و ازرتنهما ،لفحص اقتراح غايتس تشكنل
تعد أكبر قضنة فساد في التارنخ
لجية تحقنق رسمنة في قضنة الغواصات والقطع البحرنة ،التي ّ
اإلسرائنلي.
وقد أعل

الوزن ار ع

هذا االتفاق في بنا

مشترك لهما ،أمس األحد ،مؤكدن

أيهما مقتيعا

بضرورة إجراء التحقنق لتمتن سلطة القايو وميع المساس بالجنش أو تلوننثه بالفساد.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/19 ،

" .27إسرائيل" :األحزاب الحاكمة تت ق على وضع آليات جديدة تمنع استمرار إخ اقات الحكومة
في اجتماع طارئ عقد بسبب كنثرة اإلخفاقات في الكينست (البرلما ) ،اتفق رؤساء نثماينة أحزاب

مكوية لالئتالف الحاكم على وضع آلنات جدندة تميع استمرار هذه اإلخفاقات ،وتصد محاوالت

المعارضة برئاسة بينامن يتيناهو إسقاطها.
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وقرر هؤالء الرؤساء ،خطة عمل للشهور القادمة حتى إقرار الموازية.
وحسب مصدر سناسي ،اتفقوا على طرح سلسلة قواين تمس بحقوق المعارضة ،مقابل القواين التي
تطرحها المعارضة تستغل فنها الخالفات داخل الحكومة وتسبب لها اإلحراج .وجاء هذا االجتماع

بعدما تمكيت المعارضة م إسقاط عدد م مشارنع القواين واالقتراحات الحكومنة ،وبعدما أرغمت

الحكومة على مواصلة المداوالت ،طنلة  24ساعة بال توقف ،نوم األربعاء الماضي ،والتي في
يهانتها صوت رئنس الكينست ،منكي لنفي ،الذي بدا علنه اإليهاك ،ضد حزبه وحكومته بالخطأ،

وأدى ذلك لسقوط قايو نتعلق بلجية تعنن القضاة الشرعنن النهود.

وقال المصدر ،أمس األحد ،إ رئنس الوزراء ،يفتالي بينت ،أوضح في مستهل الجلسة ،بأ «هذه
الحكومة قادرة على الحناة واالستمرار في الحكم حتى يهانة الدورة بعد أربع سيوات ،بشرط تعزنز

التيسنق والتعاو خالل الشهور النثالنثة القرنبة» .وفسر أقواله بالتأكند على أ التركنز النوم هو على

إقرار الموازية العامة ،فإذا تحقق ذلك ،ستستطنع الحكومة وضع أسس متنية ليجاحها.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/19 ،

 .28عكرمة صبري :االحتالل يحاول السيطرة الكاملة على األقصى
القدس المحتلة :أكد الشنخ عكرمة صبري خطنب المسجد األقصى ،األحد ،أ االحتالل اإلسرائنلي
نحاول فرض السنطرة الكاملة على المسجد األقصى والمياطق المحنطة به كافة ،في أعقاب اقتحام

مئات المستوطين لألقصى فجر النوم .وقال صبري في تصرنح صحفي :إ "اقتحامات المستوطين

اعتداء مزدوج على المسجد األقصى واألنام المقدسة".

وأضاف خطنب المسجد األقصى" :على االحتالل أخذ العبر والدروس م

معركة سنف القدس

السابقة" .وأهاب بأبياء شعبيا للرباط في باحات المسجد األقصى للدفاع عيه.

المركز ال لسطيني لإلعالم2021/7/18 ،

 .29البطريرك ثيوفيلوس :االعتداء على الحرم القدسي انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة
القدس :أكد بطرنرك القدس وسائر اعمال فلسطن

واألرد

نثنوفنلوس النثالث ،أ

الشرنف هو حق وملك حصري للمسلمن  ،واالعتداء علنه أو على حق المسلمن

الحرم القدسي
بالصالة فنه

بحرنة ،نعتبر اعتداء على حرنة العبادة التي تضميها القواين والموانثنق الدولنة ،واألخالق اإليساينة.

وـدا البطرنرك نثنوفنلوس ،محاوالت المجموعات المتطرفة استف ازز المسلمن والمسنحنن م خالل
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االعتداءات المستمرة والتحرنض على الحرم القدسي الشرنف ،معتب ار أ أي زنارة للحرم القدسي
الشرنف ال تحظى بموافقة دائرة األوقاف االسالمنة تُعتبر اقتحاما نجب ا نتوقف.
وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2021/7/18 ،
حربا دينية على المسجد األقصى
 .30ناجح بكي ارت" :بينيت" يقود ً
القدس المحتلة :أكد الشنخ ياجح بكنرات ،يائب مدنر دائرة األوقاف بالقدس المحتلة ،أ رئنس وزراء
االحتالل "اإلسرائنلي" المتطرف يفتالي بنينت ،وحكومته المتطرفة تقود حرًبا دنينة على المسجد
األقصى المبارك ،الفتاً أ تصدي المقدسنن لالقتحامات أفشل مخططات الجماعات االستنطاينة.
وقال بكنرات ،في حدنث لـ"المركز الفلسطنيي لإلعالم"" :المقدسنو واجهوا قوات إسرائنلنة غاشمة

أعدادها أكنثر م أعداد المستوطين المقتحمن للمسجد األقصى المبارك ،وهذا فشل ذرنع لسلطات

االحتالل وجنشهم الذي نرند استعادة هنبته".

المركز ال لسطيني لإلعالم2021/7/18 ،

ِ
صالة اليهود في "األقصى"
تشريع
" .31القدس الدولية" :االحتالل يعتزم
ِ
ِ
االحتالل ومستوطيوه
اقتحام األقصى التي يفذها
بنروت :قالت مؤسسةُ القدس الدولنةُ ،إ َّ جرنمةَ
ُ
ِ
ِ
بخصوص
الرسائل التي بعنثتها حكومةُ المستوط المتطرف يفتالي بنينت
المتطرفو  ،هي أُولى
ِ
ِ
أكنثر
المسجد األقصى .وأوضحت المؤسسة في بنا  ،النوم اإلنثين  ،أ َّ بنينت م
رؤنتِها للتعامل مع
ٍ
الداعمن لـ "ميظّمات المعبد" التي تيتظر ميه ق ارر ٍ
ٍ
ِ
فرض
مسبوقة على صعند
وسناسات غنر
ات
ُ
السنادة اإلسر ِ
ِ
ائنلنة الكاملة على المسجد األقصى ،والسماح للنهود في الصالة في المسجد األقصى.
اجهة و ٍ
وبنيت "القدس الدولنة" أ المطلوب فلسطنينًّا عربنًّا واسالمنًّا االستعداد التام لمو ِ
احدة م أعتى
َ
ّ
ِ
جهود المقدسنن والفلسطنينن الذن
وحنت المؤسسة
الحكومات ُّ
َ
تطرفًا وقرًبا م "ميظمات المعبد"ّ .
صد االقتحام.
استطاعوا الوصول إلى المسجد األقصى ،والرباط فنه ،واإلسهام في ّ
قدس برس2021/7/19 ،

 .32ضد اعتقالهم اإلداري 9 ..أسرى يواصلون إضرابهم الم توح عن الطعام
أعليت هنئة شؤو األسرى والمحررن  ،األحد ،إ تسعة أسرى نواصلو إضرابهم المفتوح ع الطعام

ضد اعت قالهم اإلداري .وأوضحت الهنئة في بنا صحفي ،أ أربعة أسرى مضربن للنوم السادس

على التوالي ،هم :سالم زندا  ،ومحمد زغنر ،ومجاهد حامد ،ومحمد إعمر ،في حن نواصل خمسة

التارنخ :اإلنثين 2021/7/19

العدد5587 :

ص

17

أسرى آخرو إضرابهم للنوم الخامس على التوالي ،هم :محمود الفسفوس ،وجنفا ار اليمورة ،ومؤند
الخطنب ،ورأفت الدراونش ،وكاند الفسفوس .وطالبت المؤسسات الحقوقنة واإليساينة الدولنة والمحلنة
بالتحرك الفوري لوضع حد للتفرد اإلسرائنلي باألسرى اإلدارنن المضربن ع الطعام ،والذن يقلوا

جمنعا إلى الزيازن ميذ اللحظات األولى إلضرابهم.

فلسطين أون الين2021/7/18 ،

 .33مركز حقوقي :المعتقلون ال لسطينيون في سجون االحتالل يقاسون الحر الشديد
غزة :حذر مركز مختص بشؤو األسرى ،مساء األحد ،م أ المعتقلن الفلسطنينن في سجو

االحتالل اإلسرائنلي ،نعنشو ظروفا قاسنة جراء موجة الحر الشدندة .وقال مركز "فلسطن لدراسات

األسرى" (غنر حكومي) ،في بنا  ،إ "األسرى في سجو االحتالل نعنشو هذه األنام ظروفا
صعبة وقاسنة للغانة ،في ظل موجة الحر الشدند التي تضرب الميطقة ،حنث تحولت السجو إلى

ما نشبه األف ار الحارة" .وأضاف أ "األسرى األكنثر معاياة م موجة الحر الذن نقبعو في سجو

الجيوب وهي (اليقب ،ورنمو  ،ويفحه ،وانشل) ،وتضم ما نقارب م يصف عدد األسرى؛ حنث تقع
في ميطقة صحراء اليقب ،والتي ترتفع فنها درجات الح اررة والرطوبة إلى معدالت كبنرة" .ولفت إلى
أ "الغرف التي نقبع بها األسرى ،وخاصة في سج يفحة ،مغلقة م كافة الجهات وال ندخلها الهواء

مع عدم وجود وسائل تهونة كافنة".

قدس برس2021/7/18 ،

 .34محكمة االحتالل تسمح باستئناف تجريف أرض المقبرة اليوس ية
القدس " -األنام" :أعطت محكمة الصلح اإلسرائنلنة بالقدس ،أمس ،الضوء األخضر الستمرار
تجرنف أرض بالمقبرة النوسفنة في القدس الشرقنة المحتلة .وقال المحامي حمزة قطنية" :استجاب

قاضي محكمة الصلح اإلسرائنلنة لطلب بلدنة االحتالل وسلطة الطبنعة اإلسرائنلنة ،وسمح باستئياف
أعمال التجرنف في أرض مقبرة النوسفنة ،وتحونل قطعة األرض إلى حدنقة عامة م أجل ضما

ميع المسلمن م استحداث قبور جدندة فنها".
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 .35مقام "هوذا" أثر مملوكي بات هدفاً لسرقة التاريخ االستيطانية

طوباس  -محمد بالص :كا مقام "هوذا" بالقرب م وادي الفارعة جيوب طوباس ،أول م أمس،
هدفا لعملنة اقتحام تعتبر األولى م يوعها م المستوطين تحت حمانة وحراسة قوات االحتالل.

وأوضحت مصادر محلنة ،أ عملنة االقتحام هذه استهدفت مقام "هوذا" األنثري وهو م المقامات
التارنخنة الموجودة بن قرى الفارعة وطلوزة وناصند ،على مساحة أرض تبلغ يحو  40دويما تابعة

لو ازرة األوقاف والشؤو الدنينة .وبحسب دائرة حمانة اآلنثار ،فإ مقام "هوذا" مقام إسالمي؛ وال توجد

أي مقتينات أنثرنة أو ذهب أو عمالت مدفوية في القبرن داخله .وأشارت إلى أ المقام نعود لفترة
الحكم المملوكي في فلسطن  ،وكل المقامات الميتشرة في جبال فلسطن وجدت زم الفترة المملوكنة.

األيام ،رام هللا2021/7/18 ،

 .36وق ة احتجاجية في وسط رام هللا ..عائلة بنات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة
رام هللا – "األنام" :قالت عائلة الياشط يزار بيات الذي قتل أنثياء اعتقاله في الخلنل قبل يحو شهر،
أمس ،إيها ل تقبل بإغالق هذا الملف ،مطالبة في الوقت ذاته ،بتشكنل لجية تحقنق وطينة محاندة،

تضم ممنثلن ع عدة جهات محلنة ودولنة ،بما فنها عضو واحد ع السلطة الوطينة ،على أ

تعل ع يتائج أعمالها أوال بأول .وأوضح ممنثل العائلة غسا بيات ،خالل مؤتمر صحافي عقده
في رام هللا ،أيه لم نتم حتى اللحظة إصدار شهادة وفاة لشقنقه يزار ،رغم مرور  22نوما على رحنله،

قائال ،إ محاوالت العائلة الستصدار الشهادة ذهبت عبنثا .ولفت إلى تشكنل فرنق قايويي محلي
ودولي لمتابعة ملف بيات ،بقنادة المحامي غايدي الربعي.

م جايبه ،تعهد الربعي بكشف كافة الحقائق فنما نتعلق بقضنة بيات ،مبنيا أيه تم الشروع بتشكنل

فرنق قايويي وطيي ودولي ،سنأخذ على عاتقه متابعة ملف بيات.

م جايب آخر ،شارك حشد م المواطين في وقفة احتجاجنة ،يظمت عيد دوار الميارة وسط رام
هللا ،مساء أمس ،للتيدند بقتل بيات ،والمطالبة بتحقنق العدالة في هذا الملف.

األيام ،رام هللا2021/7/18 ،

 .37وفاة واصابات في مشاجرتين مسلحتين بمخيمي البداوي وعين الحلوة

بنروت-محمد شهابي :أفضت مشاجرتا استخدم فنها السالح في مخنم البداوي وعن الحلوة لبيا ،
مساء السبت ،إلى وفاة طفلة واصابة آخرن  ،باإلضافة إلى خسائر مادنة في الممتلكات.
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وفاة ط لة في اشتباكات البداوي
وايدلع اشتباك كبنر في مخنم البداوي ،في مدنية طرابلس شمال لبيا  ،أدى لوفاة الطفلة يهال يصر
كساب ،عقب إصابتها برصاصة في الرأس ،ووقوع إصابتْن بجروح متوسطة وخفنفة.
عين الحلوة ..است اززات فاشتباكات
وشهد مخنم عن

الحلوة (جيوبا) ،مساء السبت ،ايدالع مشاجرة مسلحة أدت إلى سقوط نثالنثة

جرحى ،قرب مسجد "اليور" في الشارع السفلي للمخنم .وتطور خالف فردي بن عيصر م قوات

األم الوطيي الفلسطنيي وأحد الياشطن اإلسالمنن  ،إلى اشتباك مسلح مع حراس مسجد "اليور"

امتد على طول الشارع السفلي
التابعن للحركة اإلسالمنة المجاهدة برئاسة الشنخ جمال خطاب ،و ّ
حتى حي الزنب ،واستعملت فنه القيابل الندونة واألسلحة المتوسطة.
قدس برس2021/7/18 ،

 .38مستوطنون يزرعون مئات األشجار للسيطرة على أراضي السويدة باألغوار
األغوار الشمالنة :نواصل المستوطيو زراعة عشرات األشجار في ميطقة السوندة باألغوار الشمالنة،
ضم مشروع استنطايي جدند .وميذ حوالي  20نوما بدأ المستوطيو زراعة األشجار في ميطقة

السوندة ،في إطار مشروع استنطايي جدند في األغوار تدنره إحدى الميظمات االستنطاينة والتي
تطلق على يفسها اسم "أرضيا" ،وتهدف لزراعة اآلالف م األشجار بحنث تحمل كل شجرة اسم

جيدي قتل خالل معارك االحتالل .وبدأت هذه الميظمة بتيفنذ أول يشاط لها إلى الجيوب م خربة

السوندة بزراعة  300شجرة.

المركز ال لسطيني لإلعالم2021/7/18 ،

 .39قافلة "أميال من االبتسامات" ترسل مساعدات إنسانية وسيارات إسعاف إلى غزة
ليد  :أعليت قافلة "أمنال م

االبتسامات" إرسال كمنات م

المساعدات اإليساينة لقطاع غزة،

تتضم سنارات إسعاف وأدونة وأدوات طبنة ،وأجهزة مساعدة لذوي االحتناجات الخاصة ،إضافة

لمساعدات إغانثنة لألسر الفقنرة .وقال الميسق العام لقوافل أمنال م االبتسامات الدكتور عصام
نوسف ،في تصرنح صحفي ،األحد :إ سنارات اإلسعاف الـُ 25جهزت ألغراض االستخدامات
الطبنة واإلسعاف ،م المقرر أ تيقل إلى قطاع غزة بعد عند األضحى المبارك .وأشار نوسف إلى

أ المساعدات أُرسلت بالتيسنق مع شركة "أبياء سنياء" وبريامج "تحنا مصر".

المركز ال لسطيني لإلعالم2021/7/18 ،
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 .40مصر تح ّذر من "المساس" باألقصى وتدين اقتحامه
باسل مغربي :ح ّذرت القاهرة ،األحد ،م

المساس بالمسجد األقصى في القدس المحتلةُ ،مدنية

اقتحامه م قبل مستوطين  ،تحت حمانة قوات االحتالل اإلسرائنلي .وقالت الخارجنة المصرنة في
المبارك م ِقبل متطرفن
بنا  ،إيها "تدن و ازرة الخارجنة ُ
تجدد االيتهاكات للمسجد األقصى ُ
إسرائنلنن تحت حمانة القوات اإلسرائنلنة" .وأكدت "رفض مصر الكامل لهذه االيتهاكات".

عرب 2021/7/18 ،48

 .41األردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية لـ"إسرائيل" بعد اقتحام األقصى
عما  :دايت و ازرة الخارجنة األردينة استمرار االيتهاكات اإلسرائنلنة في المسجد األقصى ،وآخرها
السماح باقتحامات المتطرفن للمسجد وبأعداد كبنرة تحت حمانة الشرطة اإلسرائنلنة واالعتداء على

المصلن  .وقال الياطق الرسمي باسم الو ازرة السفنر ضنف هللا الفانز ،في بنا االحد ،إ التصرفات
اإلسرائنلنة بحق المسجد مرفوضة ومداية ،وتمنثل ايتهاكاً للوضع القائم التارنخي والقايويي وللقايو
الدولي واللتزامات إسرائنل كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقنة.

وبن الفانز أ الو ازرة وجهت النوم مذكرة احتجاج رسمنة طالبت فنها إسرائنل بالكف ع ايتهاكاتها
واستف اززاتها ،واحترام الوضع القائم التارنخي والقايويي ،واحترام حرمة المسجد وحرنة المصلن وسلطة

إدارة أوقاف القدس وشؤو المسجد األقصى المبارك األردينة.

عمان2021/7/18 ،
الغدّ ،

" .42فلسطين النيابية" تدعو البرلمانات الى توفير حماية دولية للمقدسات
عما  :قالت لجية فلسطن الينابنة في بنا أصدرته االحد ايها تتابع ع كنثب تداعنات اقتحام
قطعا م المستوطين والمتطرفن االسرائنلنن  ،المسجد األقصى المبارك بدعوات م قبل “اتحاد

ميظمات جبل الهنكل”.

ودعا رئنس اللجية اليائب محمد الظهراوي ،وزنر الخارجنة وشؤو المغتربن انم الصفدي الى

ضرورة التحرك سناسنا ودبلوماسنا وقايوينا على المستونات كافة وحشد موقف دولي فاعل نجبر

االحتالل اإلسرائنلي على وقف االقتحامات واالعتداءات التي تفرضها سلطات االحتالل على

المسجد ودائرة االوقاف االسالمنة.
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كما دعا الظهراوي ،برلمايات الدول العربنة واالسالمنة والميظمات الدولنة الى توفنر حمانة دولنة
فورنة للقدس والمقدسات ووقف الممارسات العيصرنة واالعتداءات واالقتحامات التي تعتبر ايتهاك

صارخ لكل الحقوق الدنينة.

عمان2021/7/18 ،
الغدّ ،

 .43جهاز أمني مغربي يتجسس على صح يين فرنسيين باستخدام برنامج إسرائيلي
عدة بنيها صحف «لومويد» و«ذي غاردنا » و«واشيط
أظهر تحقنق ُيشر أمس في وسائل إعالم ّ
للتجسس على يحو 30
طورته شركة إسرائنلنة،
ّ
بوست» ،أ جها اًز أميناً مغربناً استخدم بريامجاً ّ

ونتنح بريامج «بنغاسوس» الذي
شخصاً هم
صحافنو ومسؤولو في ّ
ّ
مؤسسات إعالمنة فريسنةُ .
تم إدخاله في هاتف ذكي ،استعادة الرسائل والصور
طورته شركة «إ إس أو» اإلسر ّ
ائنلنة ،إذا ما ّ
ّ
ّ
وجهات االتصال وحتى االستماع إلى المكالمات التي أجراها مالك الهاتف .وتش ّدد «إ إس أو»
على أ الهدف م بريامجها هو الحصول على معلومات استخبارّنة لكشف المجرمن واإلرهابنن .
واستياداً إلى التحقنق الواسع اليطاق ،تَرد على الئحة أهداف «بنغاسوس» أسماء الكنثنر م
يسنة وصحافنن نعملو في غرف تحرنر «لومويد» و«لوكايار
المسؤولن ع وسائل إعالم فر ّ
أيشنينه» و«لوفنغارو» وفي وكالة «فرايس برس» ومجموعة قيوات «فرايس تنلنفنزنو ».

األخبار ،بيروت2021/7/19 ،

 .44الجامعة العربية تحمل حكومة االحتالل كامل المسؤولية عن اقتحام "األقصى"
القاهرة :حملت جامعة الدول العربنة ،سلطات االحتالل اإلسرائنلي كامل المسؤولنة ع التصعند
الجاري المتمنثل باقتحام المستوطين لباحات المسجد األقصى المبارك ،وع تبعاته وتداعناته ،مؤكدة

ضرورة توفنر الضمايات الالزمة لحمانة األقصى والمقدسات اإلسالمنة والمسنحنة الفلسطنينة،
وحمانة الوضع التارنخي والقايويي القائم في القدس بشأ

والمسنحنة فنها.

الحرم القدسي والمقدسات اإلسالمنة

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2021/7/18 ،

" .45التعاون اإلسالمي" تدين اقتحام "األقصى" واالعتداء على المصلين
جدة :أدايت ميظمة التعاو اإلسالمي اقتحام مجموعات المستوطين المتطرفن  ،وقوات االحتالل
اإلسرائنلي المسجد األقصى المبارك ،واالعتداء على المصلن  .وأكدت ميظمة التعاو اإلسالمي في
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بنا صدر عيها ،مساء األحد ،أ هذه االعتداءات المتكررة على حرمة األماك المقدسة تأتي في
إطار محاوالت إسرائنل ،قوة االحتالل ،بتغننر الوضع القائم التارنخي والقايويي في القدس ،ما نشكل

ايتهاكاً للقايو الدولي واتفاقنات جينف وق اررات األمم المتحدة ذات الصلة.

القدس ،القدس2021/7/18 ،

 .46تركيا تدين انتهاكات االحتالل الالإنسانية في "األقصى"
أيقرة :أدايت و ازرة الخارجنة التركنة ،اعتداء قوات االحتالل "اإلسرائنلي" على المسجد األقصى

و"اعتقال بعض الفلسطنينن  ،بم فنهم األطفال واليساء ،على يحو نسيء إلى الكرامة اإليساينة".
وأوضحت الخارجنة التركنة ،في بنا  ،األحد ،أ قوات االحتالل "اإلسرائنلي" ايتهكت قدسنة المسجد

األقصى مجددا صباح النوم ( 18نولنو/تموز) ،وأطلقت فنه قيابل صوتنة .وأضاف البنا أ "األم

اإلسرائنلي سمح مجددا للمجموعات النهودنة العيصرنة بايتهاك حرمة المسجد األقصى" ،وفق
األياضول.

المركز ال لسطيني لإلعالم2021/7/18 ،

 .47مهاتير محمد يطالب العالم بدعم ال لسطينيين وادانة جرائم "إسرائيل"
كوااللمبور :جدد رئنس الوزراء المالنزي األسبق مهاتنر محمد ،مطالبة العالم بمواصلة دعم
الفلسطنينن واداية جرائم االحتالل "اإلسرائنلي" في فلسطن .

وقال محمد ،في تصرنحات يقلتها وسائل إعالم مالنزنة :إ الفلسطنينن نعايو ميذ  73عاما،

وعلى العالم الوقوف إلى جايبهم ،والتعبنر ع اشمئزازهم م الجرائم ضد اإليساينة التي ارتكبها
اإلسرائنلنو دو عقاب .وأضاف" :ال يزال يأمل في رؤنة يهانة الفصل العيصري اإلسرائنلي ،في
حناتيا".

وأشار إلى أ ما نحدث في فلسطن نكشف الحقائق البشعة ع الدنمقراطنات الغربنة ودعاة العالم

الحر ويفاقهم وازدواجنة المعاننر.

وقال" :ال نمكييا أ يكتفي بالجلوس ويتركها تستمر .علنيا أ يدعم بيشاط حركة العدالة م أجل

مشددا على أيه حق أساسي للفلسطنينن العودة إلى أرضهم.
فلسطن "،
ً
المركز ال لسطيني لإلعالم2021/7/18 ،
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 .48س ارة "إسرائيل" في دبي تنشر إيموجي "تطبيعي" وتسأل المتابعين عن إيموجهم الم ضل
“القدس العربي” هاجر حرب :في إطار استمرار مسلسل التطبنع اإلماراتي -اإلسرائنلي ،يشرت سفارة
إسرائنل في دبي ،عبر صفحتها على موقع”تونتر” صورةً تحمل علم إسرائنل واإلمارات ،نربطهما
كفا متشاكبا  ،في إشارة لعمق التعاو بن الجايبن  .أرفقت الصورة المذكورة بتعلنق جاء فنه
“بمياسبة النوم العالمي لإلنموجي ،اختريا اإلنموجي المفضل لدنيا ،ما هو اإلنموجي المفضل
لدنكم؟”.

القدس العربي ،لندن2021/7/17 ،

 .49االتحاد األوروبي "قلق" من التوتر حول األقصى
عبرت بعنثة االتحاد األوروبي في األراضي الفلسطنينة ،نوم األحد ،ع "قلقها م التوتر المستمر"
ّ
حول المسجد األقصى .وطالبت البعنثة ،في تصرنح صحفي ،بـ"تجيب أعمال التحرنض واحترام
الوضع القائم" .ودعت البعنثة "السلطات اإلسرائنلنة والقادة الدنينن والمجتمعنن م جمنع األطراف
التحرك عاجال لتهدئة هذا الوضع المتفجر".

المركز ال لسطيني لإلعالم2021/07/18 ،

 .50األونروا تعلن عن دعم أمريكي إضافي بقيمة  135.8مليون دوالر
غزة :أعليت وكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الالجئن الفلسطنينن (أويروا) ،السبت ،أ الوالنات

المتحدة ستقدم لها تبرعا إضافنا قدره  135.8ملنو دوالر.

ويقل بنا ألويروا ع مفوضها العام فنلنب ال ازرنيي ،قوله“ :سنعمل هذا التمونل اإلضافي على

مواصلة دعم المنزاينة الرئنسنة للوكالة ،والتي نذهب أغلبها إلى تمونل تشغنل أكنثر م  700مدرسة

لتعلنم أكنثر م يصف ملنو طفل ،إضافة إلى  140عنادة صحنة أولنة”.

وأضاف البنا أ التبرع سنكو أنضا “لالستجابة لمياشدات الطوارئ والتحدنات اإليساينة األلنمة في
سورنا ولبيا واألرد والضفة الغربنة (تشمل القدس الشرقنة) وقطاع غزة”.

القدس العربي ،لندن2021/07/17 ،

 .51مرشحة الكونغرس نينا تورنر تتعرض لضغوطات من اللوبي الصهيوني
قدم أبياء الجالنة الفلسطنينة والعربنة دعمهم للمرشحة للكويغرس األمنركي ع والنة "أوهانو" ينيا
ّ
تورير التي تدافع دوما ع حقوق شعبيا الفلسطنيي المشروعة غنر القابلة للتصرف.
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ويظم أبياء جالنتيا الفلسطنينة والعربنة لقاءات عدة بمشاركة عضوة الكويغرس م أصول فلسطنينة
رشندة طلنب ،وقنادات م

الجالنة ،لتقدنم الدعم المادي لـتورير ،في حملتها االيتخابنة ،كويها

تتعرض لحملة قاسنة نقودها اللوبي الصهنويي في الوالنات المتحدة لمواقفها الداعمة للقضنة
الفلسطنينة ،حنث علّقت على ذلك ،بالقول" :ا فوزها في االيتخابات سنرسل رسالة قونة للوبي
الصهنويي بفشل سناساتهم ضدها".

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2021/07/18 ،

 .52لجنة التراث العالمي تعتمد  3ق اررات مهمة للح اظ على المواقع األثرية ال لسطينية
اعتمدت لجية التراث العالمي التابعة للنويسكو نثالنثة ق اررات مهمة بخصوص حالة الحفاظ على

المواقع الفلسطنينة المدرجة في قائمة التراث العالمي تحت الخطر .جاء هذا خالل جلستها رقم ،44
التي عقدت في مدنية فوزهو الصنينة ،نوم األحد ،حنث تتضم

الق اررات مدنية القدس القدنمة

وأسوارها ،وموقع فلسطن أرض الزنتو والعيب :المشهد النثقافي لمدرجات جيوب القدس -بتنر،

والخلنل -البلدة القدنمة.

وأشارت و ازرة السناحة واآلنثار الفلسطنينة في بنا لها ،إلى أ هذه الق اررات تؤكد على الوضعنة
القايوينة للمواقع الفلسطنينة ضم القايو والمعاهدات الدولنة وضرورة الحفاظ على قنمها العالمنة

االستنثيائنة وسالمتها وأصالتها.

القدس ،القدس2021/7/18 ،

 .53األمم المتحدة تشدد على ضرورة إنهاء حصار غزة ..وتحذر من هدم المنازل في الض ة
غزة“ -القدس العربي” :ال تزال ميظمات األمم المتحدة الخاصة بالشؤو االيساينة ،تبدي قلقها ،تجاه
األوضاع المتدهورة في األراضي الفلسطنينة جراء سناسات االحتالل ،التي تشدد في هذه األوقات

م قنود الحصار على غزة ،وتواصل عملنات هدم الميازل في الضفة الغربنة ،والتي ارتفعت هذا
العام بيسبة  %22ع العام الماضي.

وحنثت لن هاستنيغز ،ميسقة الشؤو اإليساينة التابعة لألمم المتحدة ،السلطات اإلسرائنلنة ،على

تخفنف القنود التي تفرضها على حركة البضائع واألشخاص إلى غزة وميها إلى خارجها ،بما نتماشى
وعبرت ع أملها بأ
مع قرار مجلس األم التابع لألمم المتحدة ،بهدف رفعها في يهانة المطافّ ،
نتم التوصل إلى حل مستدام لألزمة اإليساينة واإلسهام في االستقرار على المدى الطونل ،وقالت إ

ذلك ال نمك أ نحدث إال م خالل رفع اإلغالقات المي ِهكة بكاملها.
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إلى ذلك فقد تطرقت المسؤولة األممنة ،إلى ما نحدث م عملنات هدم متكررة ،تيفذها سلطات
االحتالل ضد خربة حمصة بميطقة األغوار الشمالنة في الضفة ،وقالت معقبة على ما أقدمت علنه

تجمع حمصة الفلسطنيي في شمال الضفة
القوات اإلسرائنلنة م هدم ومصادرة جماعنة لمساك
ّ
الغربنة بأيه “ننثنر القلق”.
القدس العربي ،لندن2021/7/18 ،

 .54ات اق بين واشنطن وتل أبيب على تحسين أنظمتهما للدفاع الجوي
تل أبنب :على أنثر لقاء بن ممنثلي سالح الجو اإلسرائنلي ويظرائهم في سالح الجو األمنركي ،أعل
الطرفا ع التوصل إلى اتفاق لتحسن أيظمة الدفاع الجوي خالل حاالت الطوارئ لكال البلدن .

وفي اجتماعهما بالبيتاغو  ،يهانة األسبوع ،وقع الطرفا

على اتفاق لتحدنث التعاو العملناتي

للدفاع الجوي.

وجاء في بنا صادر ع وحدة المتحدث باسم الجنش اإلسرائنلي ،أمس (األحد) ،أ «الهدف م

االجتماع كا مياقشة التجارب التي نخوضها الطرفا في المعارض الحربنة ،والهدف هو تحسن
االس تعداد التعاويي للقوات للدفاع المشترك ع دولة إسرائنل وع القوات والمصالح األمنركنة» .وقد
عرض اإلسرائنلنو آخر تجارب الدفاع الجوي اإلسرائنلي خالل الحرب على قطاع غزة ،في شهر

مانو (أنار) الماضي ،التي استمرت  11نوماً ،والتي تصدت فنها ليحو  4آالف صاروخ.

وقد ت أرس االجتماعات م الطرف اإلسرائنلي ،قائد يظام الدفاع الجوي في سالح الجو الجيرال
جلعاد بن ار  ،ومعه قائد مقر البعنثة المشتركة ،الجيرال (احتناط) دورو جافنش ،وم

الطرف

األمنركي ،الجيرال جرنج برادي ،قائد القنادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي للجنش األمنركي.

وفي السناق ،أعليت شركة الصياعات الجونة اإلسرائنلنة وشركة «لوكهاند مارت » األمنركنة (التي
تصيع طائرة الشبح إف  ،)35ع التوقنع على اتفاق تعاو كبنر بنيهما في مجال الدفاعات الجونة

المضادة للصوارنخ والطائرات.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/19 ،

" .55أوروبيون ألجل القدس" تحذر من مخاطر االعتداءات في المسجد األقصى
أدايت مؤسسة “أوروبنو ألجل القدس” بشدة االقتحامات الواسعة التي يفذتها مجموعات المستوطين
للمسجد األقصى ورافقها اعتداءات م قوات االحتالل اإلسرائنلي على المصلن المسلمن .
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وقالت المؤسسة إ قوات االحتالل اإلسرائنلي ،اقتحمت فجر النوم األحد الموافق  18نولنو ،2021
المسجد األقصى المبارك ،واعتدت على المصلن والمرابطن في باحاته بالضرب والدفع ،وأخلته

بالقوة ،قبل أ تسمح لمئات المستوطين باقتحامه.

موقع القدس اليومية اإلخبارية2021/7/18 ،

توسع المواجهة في القدس
 .56في ظروف مختل ة :إسرائيل ّ

طالل عوكل

رئنس الوزراء اإلسرائنلي بيفسه ندنر معركة اقتحام مئات المستوطين للمسجد األقصى واستباحة كل
بوابات المدنية المقدسة :المستوط

المتطرف يفتالي بنينت نصدر تعلنماته بمواصلة اقتحامات

المستوطين للمسجد األقصى ولك بشكل ميظّم وآم .

ميذ فجر نوم األ حد (أمس) ،والقدس تشهد معركة كبنرة وواسعة ،بن أعداد كبنرة م المستوطين

تتعدى األلف ،ومنثلهم وربما أكنثر م الجنش ،ورجال الشرطة ،نواصلو على موجات اقتحام المسجد
ّ
األقصى وباحاته وما حوله.
مسمناتها ،مكلفة حمانة قطعا
أجهزة األم اإلسرائنلنة بمختلف
ّ
الفلسطنينة التي تحاول التصدي لهؤالء وأولئك.

المستوطين

وتفرنق التجمعات

م الصعب جدًا حصر أعداد المسؤولن المتطرفن في دولة الكنا فالدولة تتمانثل مع المجتمع،
ولك نثمة متخصصن على رأسهم نهودا غلنك المتفرغ تماماً لقنادة العملنات النومنة التي تستهدف

المسجد األقصى.

واذ نجد المستوطيو الذرائع لمواصلة هذا الفعل اإلجرامي ،والذرنعة النوم مياسبة خراب ما نسمى
الهنكل ،فإ األمر م أساسه ال نتصل بمياسبات بعنيها ،بقدر ما أ هذه تشكل فقط ذرائع إلدارة

سناسة تستهدف فرض أمر واقع على المسجد األقصى.

الكل في إسرائنل ،نتبيى هذه السناسة الخاصة بالقدس ،بما نيطوي علنه ذلك ،م
الفلسطنينن  ،ومصادرة ممتلكاتهم ،وتيغنص حنواتهم إلجبارهم على إخالء المدنية.

هدم لميازل

طال األمر دو أ تيجح إسرائنل بكل إمكايناتها واجراءاتها اإلجرامنة في فرض التقسنم الزمايي
والمكايي على المسجد األقصى كما فعلت بالحرم اإلبراهنمي في الخلنل ،فلقد تصدى الفلسطنينو

في كل مرة إلفشال هذه األهداف.
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جراح ،التي تسببت بايدالع العدوا اإلسرائنلي األخنر على قطاع
بعد معركة باب العامود ،والشنخ ّ
وسعت دائرة
جراح ،ولكيها بالمقابل ّ
غزة ،بادرت إسرائنل لتجمند قرار إخالء الميازل في الشنخ ّ

استهداف المزند م أحناء مدنية القدس.

ال نتوقف دور الجنش ،والشرطة واألجهزة األمينة اإلسرائنلنة على ما تقوم به م اعتداءات على

المقدسنن  ،والمصلن

والمرابطن  ،ولكيها عبر الحواجز تميع وصول الفلسطنينن

الضفة وأراضي  ،1948م

القادمن

م

الوصول إلى المسجد األقصى ،للمشاركة في التصدي لقطعا

المستوطين .

الفصائل الفلسطنينة حتى اآل  ،وكذا المستونات السناسنة ،تواصل إصدار البنايات ،والتصرنحات

الميددة والمح ّذرة ،ولك بالرغم م أ الجاري في القدس النوم ،أكنثر صعوبة واجرامنة مما كا قبل
ايدفاع العدوا األخنر على غزة ،فإ الظروف المحنطة ال تسمح لفصائل المقاومة في غزة ،بأ

جراح.
تتدخل بالطرنقة التي اعتمدتها وبادرت إلنها خالل معركة الشنخ ّ
خالل المعركة الجارنة ،لم نظهر اليظام العربي الرسمي ،وال حتى الشعبي االهتمام الذي تستدعنه

المعركة ،أما المجتمع الدولي فإيه ال نزال نقف عيد حدود التعبنر ع القلق ،ومطالبة إسرائنل بوقف

العيف.

إسرائنل ل توقف العيف ،ول تستمع لاليتقادات حتى لو جاءت م أقرب حلفائها .حن ايتقدت

الوالنات المتحدة قنام إسرائنل بيسف ميزل ميتصر شلبي ،الفلسطنيي الذي نحمل الجواز األمنركي،
كا رد بنينت ،أ إسرائنل ل تسمح حتى للوالنات المتحدة بالتدخل في أميها الداخلي ،باعتبار ذلك

له عالقة بالسنادة.

أكنثر م ذلك نتبجح بنينت بأ إسرائنل قادرة على الدفاع ع يفسها ،وكأيها ال تعتمد على الحمانة

األمنركنة ،وأ الدعم األمنركي إلسرائنل نبدو وكأيه خاوة ،ونساعد إسرائنل في الدفاع ع المصالح

األمنركنة ،ولنس العكس.

المشكلة المزمية هي أ ال األمم المتحدة التي نكنثر الياطقو باسمها الكالم ع السالم والشرعنة

الدولنة ،وال المجتمع الدولي بكل مكوياته بم في ذلك م تحتسب دولهم صدنقة للشعب الفلسطنيي
منثل روسنا والصن وال ميظمة التعاو اإلسالمي ،والجامعة العربنة ،لدنهم اإلرادة أل نتركوا بصمة

عملنة لوقف اإلجرام والجرائم اإلسرائنلنة.

تصبح تصرنحات المسؤولن الفلسطنينن  ،الميددة والمح ّذرة ،والتي ال تزال تدرس التطورات مجرد
بكاء ،وعونل ومياشدات ال تيفع شنئاً ،بنيما على المقدسنن  ،والقادرن

الفلسطنينن في الضفة وأراضي  ،1948أ نتحملوا المسؤولنة وأ ندفعوا النثم .
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الكل مأزوم ،فال المفاوض ،نملك م الوسائل ،وأشكال التحرك والضغط إلرغام إسرائنل على وقف
مخططاتها في القدس ،وال فصائل المقاومة في غزة قادرة على أ تعاود ما فعلته ّإبا معركة الشنخ
جراح.
ّ
باليسبة لفصائل المقاومة في غزة ،ال نتصل األمر بتوفر وسائل الرد والمواجهة ،أو حتى بحجم ويوع

التكلفة ،وايما بالظروف والتدخالت والشروط التي نيبغي أ تحسب جنداً ،عيد اتخاذ قرار بالتصعند.

تجف بعد ،ولم تتم إزالة ركام الدمار الذي خلفه العدوا األخنر ،وعملنة إعادة
الدماء في غزة لم
ّ
اإلعمار ال تزال عالقة في مارانثو التياقضات وتصادم المصالح والرؤى ،واألموال القطرنة ما زالت

ال تجد طرنقها إلى مستحقنها ،والحصار ال نزال قائماً ،ال نغنر م واقع المعاياة بعض التسهنالت
التي أقدمت علنها إسرائنل خالل أنام عند األضحى ،وكل شيء مرتبط بصفقة أسرى ال تزال عالقة.

مرة أيهم أهل للمواجهة ولدفع النثم ،
هكذا سيقول كا هللا في عو المقدسنن  ،الذن أنثبتوا غنر ّ
والحاق الهزنمة بالمخططات االحتاللنة التي تستهدفهم ومدنيتهم ومقدساتيا.
األيام ،رام هللا221/7/19 ،

مر االقتحام؟
 .57لماذا َّ

لمى خاطر

المسجد األقصى م معظم المرابطن فنه ،اقتحم
بعد أ أفرغت شرطة االحتالل في القدس بالقوة
َ
المئات م المستوطين الصهانية ساحاته ،وأدوا صلوات تلمودنة فنها ،صباح نوم أمس األحد

 ،2021/7/18في ذكر ما نسمى (خراب الهنكل) ،وسط مواجهات في ساحات األقصى وعلى مداخله
مع م تمك م البقاء فنها م مرابطنه ،الذن تعرضوا للقمع واالعتقال.

تنثبتت عشنة معركة سنف القدس في
سنبدو األمر م زاونة ما تراجعاً ع معادلة ميع االقتحام التي ّ
النثام والعشرن م رمضا  ،بجهود المقاومة في غزة ،واستياداً إلى نثبات المرابطن ودفاعهم
الجسور ع المسجد األقصى ،حنث كايت أعداد كبنرة م المرابطن معتكفة ألنام عدندة فنه م

مختلف أيحاء القدس والضفة الغربنة وأهل الداخل الفلسطنيي ،وقد ساهمت أجواء رمضا حنيها في

عامل التحشند وتكنثنف الحضور.

وسنبدو األمر م زاونة أخرى مغامرة غنر محسوبة العواقب م حكومة االحتالل الحالنة ،التي ترند

كل المحرمات
أ تنثبت بكل السبل أيها أكنثر تطرفاً وقوة م الحكومة السابقة ،وقادرة على إباحة ّ
حددت سناسة سالفتها ،وخصوصاً في
التي امتيعت عيها سابقتها ،وعلى تجاوز جمنع
التخوفات التي ّ
ّ

التعامل مع ملفي القدس وغزة.
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أما الزاونة النثالنثة فتحدد مسؤولنة مباشرة لسلطة محمود عباس في الضفة الغربنة ع كل التراجعات
الحاصلة ،لنس فقط أليها عجزت ع تحرنك أي فعل شعبي لمواجهة االقتحام الجدند ،بل أليها

كل إيجازاتها م
اجتهدت وسعت ميذ توقف جولة المواجهة األخنرة مع االحتالل إلى إفراغ ّ
مضامنيها ،وعلى إعادة يمط التراجع العام على مختلف الصعد ،وكايت سناساتها القمعنة االيتقامنة
ِ
أساسا في تخذنل
التي بلغت ذروتها باغتنال يزار بيات ،نثم تفاعالت الحدث الالحقة،
مساهمةً
ً
الجمهور وضرب معيوناته الوطينة ،التي كايت قد بلغت أوجها خالل معركة سنف القدس وبعدها.
تستظل بالدفعة التعبونة
ظل فعلها ماضناً ،وهي
ّ
صحنح أ هياك بؤر مقاومة شعبنة في الضفة ّ
العالنة التي صيعتها المعركة وتفاعالتها ،إال أييا ال يستطنع افتراض إمكاينة حدوث نثورة أو هبة
وطينة عارمة وشاملة في وجه المحتل وسناساته االستنطاينة والتهوندنة في الضفة الغربنة والقدس

محلنة ،تستهدف روحهم وتروم
اب سلطة
ّ
في وقت تتياوش الياشطن والفاعلن في هذه المنادن حر ُ
كسر عزمهم وتركنعهم ،وا ما جرى في المنادن م قمع وسحل واعتقاالت ال نمنثل غنر الجايب
المحدود المرئي م مشهد واسع وحافل بكل الوسائل الخسنسة التي ايتهجتها السلطة وأجهزتها لتوه

عزائم الياس ،كالتهدند والفصل الوظنفي واليقل التعسفي واالستدعاءات للتحقنق والتشونه واالفتراء،
إضافة إلى العودة للضرب والتعذنب في سجويها ،وكأيما أرادت أ تصل رسالتها هذه المرة بكل

فجاجة ووضوح ،وهي أيه غنر مسموح للضفة الغربنة أ تخرج ع يسق األمر الواقع المفروض

علنها ميذ خمسة عشر عاما ،أل هذا ما تقتضنه المصلحة اإلسرائنلنة أوال ،وما نلزم الستمرار
السلطة نثاينا.

حكومة االحتالل بدورها ل تيسى للسلطة هذا المعروف ،واألخنرة ستظل معينة بإنثبات أيها األجدر
بحمانة جبهة األم الصهنويي ،وم نثم األجدر بالدعم والتنثبنت ،وهو ما فهمته اإلدارة األمرنكنة

التي سارعت إلطالق تصرنحات مغازلتها المعروفة ،بشأ

ضرورة دعم السلطة ،لعلمها أ

تصرنحات م هذا الطراز كفنلة بإسالة لعاب المتيفذن و(هباشي) األموال في قنادة السلطة ،واطالة
ه ارواتهم المشرعة على رقاب وظهور الفلسطنينن .

ندعي قادة حركة فتح وهم نطلقو تهدنداتهم للفلسطنينن في كل اتجاه أ استمرار االحتجاجات
ّ
على قمع السلطة نشغلها ع مواجهة االحتالل ،وهي مقولة بالنة وصفنقة ،ذلك أ الحقنقة أ هذه
السلطة بطبنعة دورها وسناساتها المختلفة تشغل الفلسطنينن ع كل مسار إنجابي ،وتفتت جهودهم،

وتحد م مراكمة إيجازاتهم ،وتحول دو ايصهار حركتهم الجمعنة بقوة لتدافع ع حقوق الفلسطنينن
ّ
مقدساتهم.
وتحمي ّ
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 .58تحقيق "بيغاسوس" عن التجسس ..والقدس ..وديمقراطية االحتالل!
فراس أبو هالل
لم يك بحاجة ألي دلنل ليكتشف زنف ادعاء المستعمرة الصهنوينة في فلسطن بأيها "الدنمقراطنة

الوحندة في الشرق األوسط" ،إذ ال نمك ليظام فصل عيصري أ نكو دنمقراطنا ،حتى ولو مارس
بعض إجراءات "العملنة الدنمقراطنة" على م نعتبرهم "مواطين م الدرجة األولى" ،واقترف بالمقابل

كل أيواع الجرائم ضد السكا األصلنن  ،سواء م كايوا نعنشو كمواطين م الدرجة العاشرة تحت

حكمه ،أو كايوا في مياطق السلطة "الفلسطنينة" التي تعمل لحسابه.

وعلى الرغم م الحقائق الدامغة التي تؤكد كل نوم عيصرنة هذا االحتالل وكذب ادعاءاته ع

"الدنمقراطنة" ،إال بعض الواهمن م عرب وغربنن

وغنرهم حول العالم ال نزالو عرضة لهذه

الخدنعة .لمنثل هؤالء تأتي األحداث تباعا لتنثبت لهم حجم الوهم الذي نعنشو فنه.

آخر هذه األحداث هو التحقنق الخطنر الذي يشرته صحنفة "واشيط بوست" بالتعاو مع  16جهة

مستقلة حول ضحانا بريامج التجسس "بنغاسوس" الذي تيتجه شركة "أ أس أو" ( )NSOاإلسرائنلنة،
وهي شركة تعمل برعانة ورقابة أجهزة أم االحتالل .نذكر التحقنق الذي ترجمته "عربي "21أ كنثن ار
م الضحانا هم معارضو أليظمة دنكتاتورنة وزوجاتهم وعائالتهم ،رغم ادعاء االحتالل أ البريامج

مخصص فقط لمالحقة واختراق "اإلرهابنن " والمتطرفن .

ما نكشفه التحقنق لنس جدندا ،ولكيه نؤكد تحقنقات سابقة ع

دور هذا البريامج في دعم

الدنكتاتورنات في الشرق األوسط ،وفي أمرنكا الالتنينة ،وغنرها م دول العالم ،وأ أكنثر ضحاناه

هم م يشطاء حقوق اإليسا والمعارضن وأصحاب الرأي.

نؤكد التحقنق أ تل أبنب التي تختفي وراء مزاعم الدنمقراطنة والتحضر هي جزء ال نتج أز م دعم

الدنكتاتورنة والقمع ،وأ دعمها هذا قد نؤدي في يهانة األمر إلى قتل المعارضن األبرناء ،كما

حصل مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي ،الذي كايت زوجته وخطنبته م

"بنغاسوس" التجسسي ،حسب تحقنق واشيط بوست.

ضحانا بريامج

في األنثياء نمارس االحتالل نومنا ايتهاكات وجرائم بحق الفلسطنينن بشكل عام والقدس خصوصا،

حنث نتعرض المدينو العزل لهجمات نومنة م قبل المستوطين المسلحن بدعم واسياد م جيود
االحتالل ،ونيفذ المستوطيو حمالت اقتحام همجنة ميظمة للمسجد األقصى ،وتجري عملنات

التطهنر العرقي في حي الشنخ جراح وحي بط الهوى وسلو وبنتا ومد اليقب ،في سلسلة م

األحداث التي ال نمك أ تؤكد ألي عاقل سوى أييا أمام يظام فصل عيصري إجرامي نيتهك كل

األعراف والحقوق األساسنة للمواط الفلسطنيي.
التارنخ :اإلنثين 2021/7/19

العدد5587 :

ص

31

تكشف هذه األحداث في القدس والمد الفلسطنينة م جهة ،ودور بريامج "بنغاسوس" اإلسرائنلي في
مالحقة األبرناء وايتهاك خصوصنتهم ،أ االحتالل نمارس لعبة مزدوجة تتياقض مع ادعاءاته حول
الدنمقراطنة ،فهو أوال نمارس جرائم حقوقنة نومنا ضد الفلسطنينن  ،ونثاينا نقدم الدعم لكل أيواع

الدنكتاتورنات وأبشعها وأكنثرها توحشا في العالم.

يذكر هيا بالمياسبة موقف االحتالل تجاه ما سمي بـ"الربنع العربي" ،حنث لعبت تل أبنب دو ار
محورنا في محاوالت ميع التغننر الدنمقراطي في الدول العربنة ،قبل أ

تيضم لجهود "النثورة

المضادة" التي عملت وال تزال على إعاقة أي ايتقال واصالح في الميطقة .ظهر الدور "اإلسرائنلي"
في البدانات عيد ايطالق النثورة المصرنة ،عيدما جيدت تل أبنب دبلوماسننها في الغرب وخصوصا
في واشيط للحصول على موقف أمرنكي نميع سقوط يظام مبارك ،في موقف تماهى في ذلك
الوقت مع ضغوط دبلوماسنة لدول عربنة أرادت محاربة التغننر منثل السعودنة واإلمارات .وعيدما

بدأت النثورة السورنة كا التنار الرئنسي م السناسنن والباحنثن في دولة االحتالل قد وصل ليتنجة
وهي أ ايتصار النثورة السلمنة لنس في مصلحة االحتالل ،على اعتبار أ الموقف م بشار األسد
نيطبق علنه المنثل القائل" :الشنطا الذي يعرفه خنر م الشنطا الذي ال يعرفه" ،والشنطا األول

هيا هو بشار األسد أما النثايي فهو ما سنيتج ع النثورة م تغننر ويظام سناسي جدند.

بعد زنادة يشاط وجهود "النثورة المضادة" كا موقف االحتالل واضحا بالوقوف معها ،إذ أيه ساهم

في الضغوط التي روجت لدى واشيط لقبول االيقالب على الرئنس محمد مرسي كما ظهر في
كتاب الكاتب األمرنكي دنفند كنركباترنك وشهادة "جو كنري" وزنر الخارجنة األمرنكنة في فترة
أوباما النثاينة .في الساحات األخرى وقف االحتالل في معسكر النثورات المضادة كما حصل في لنبنا

على سبنل المنثال.

موقف االحتالل تجاه الدنمقراطنة في الميطقة مفهوم وواضح ،فهو أوال ندرك أ الشعوب في الميطقة

كلها تقف مع الحق الفلسطنيي وترفض االحتالل وتعادنه ،ولذلك فإ
ميتخبن

ممنثلن

الدنمقراطنة ستيتج حكاما

لشعوبهم سنكويو بال شك ضد االحتالل ،فنما نهرول الحكام فاقدو الشرعنة

الشعبنة للتطبنع معه طلبا للحمانة ميه وم أمرنكا .نثم إ االحتالل نكسب م غناب الدنمقراطنة
في الدول العربنة لترونج دعانته في الغرب ع "الدنمقراطنة الوحندة وسط غابة م الدنكتاتورنات

المتوحشة"!

أما الممارسات التي تطع بالدنمقراطنة الزائفة لالحتالل وسناسة الفصل العيصري والجرائم النومنة

ضد الفلسطنينن  ،والتي نستخدم فنها االحتالل جنشه وقواته األمينة ومستوطينه وقضائه وكل
أجهزته ،فهي جزء ال نتج أز م طبنعته بكويه احتالال ،فهو ال نمك أ نقوم وأ نستمر إال على
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القتل والتهجنر للشعب الفلسطنيي ،ولذلك فقد مارس هذه السناسات ميذ  ،1948وسنستمر بها ما دام
جانثما على األرض واإليسا الفلسطنيي.

مرة أخرى ،لم يك بحاجة ألدلة جدندة على عيصرنة االحتالل وكذب مزاعمه حول الدنمقراطنة،
ولك هذه األدلة واألحداث قد تساهم برفع الغشاوة ع عنو الواهمن الذن ال نزالو مخدوعن

بأكاذنب االحتالل ودعانته.

موقع "عربي 2021/7/19 ،"21

 .59هكذا يتعاون المستوطن والجندي اإلسرائيليان لقتل ال لسطينيين في الض ة الغربية
هاجر شنزاف
تم تونثنق مستوطين مسلحن مع جيود أنثياء مواجهات في قرى فلسطنينة في الضفة الغربنة .في

أفالم فندنو قصنرة في قرنتن  ،ظهر مستوط وملنثم وهما نرتدنا سراونل عسكرنة ونطلقا اليار
على فلسطنينن  ،في حن وقف الجيود جايباً وتحدنثوا معهما .في الحادنثتن اللتن
لك م

غنر الواضح إذا أصنبا يتنجة إطالق المستوطين

أنار ،قُتل فلسطنينا
الجيود .األفالم وتفاصنل الحادنثة يشرت للمرة األولى في موقع “محادنثة محلنة”.

حدنثتا في 14

لليار أو بيار

في الفنلم الذي يشرته “بتسنلم” ظهر جيود في قرنة عورنف ،قرب مستوطية “نتسهار” ،وهم نقفو

بجايب شخص ملنثم ومسلح ،بدو قمنص ونرتدي البيطال العسكري ،وقد كا نتحدث معهم ،وبعد
ذلك أطلق اليار على الفلسطنينن

بضع مرات .م

غنر الواضح إذا كا

الملنثم هو جيدي أم

مستوط  .ولك حسب أقوال الجنش ،هو لنس م قوات األم التي وضعت في المكا .

تم تونثنق الفنلم في شرق القرنة قرب المدرسة“ .كا هذا داخل القرنة وقرنباً م البنوت” ،قال رئنس

مجلس القرنة ،ماز شحادة .وأضاف في محادنثة مع “هآرتس” بأ

الحادنثة بدأت عيدما جاء 30

مستوطياً إلى القرنة ،وعقبهم  7 – 6جيود ،وبدأوا نطلقو اليار على الفلسطنينن  .وحسب أقوال
شحادة ،فإ رشق الحجارة استهدف الدفاع ع البنوت“ .ما الذي سيفعله حن نأتي مستوطيو

مسلحو باتجاهيا؟” ،وأضاف بأ الملنثم الذي أطلق اليار أخذ السالح م أحد الجيود واستخدم
ذخنرة القوة العسكرنة عيدما يفدت ذخنرته.

في هذه الحادنثة ،قتل يضال الصفدي ( 26سية) وأصنب  11شخصاً .وقال شحادة إيهم أطلقوا علنه

اليار م مسافة تبعد  100متر ع المكا الذي تم تصونر الفنلم فنه .قبل بضعة أنام ،قال ،تم
اقتالع أشجار زنتو في القرنة وتخرنب عدد م األلواح الشمسنة“ .في كل مرة تكو حادنثة في

الميطقة نأتو إلى القرنة م جهة مستوطية نتسهار ،ونبحنثو ع االيتقام” ،قال شحادة .في الصور
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التي أخذت م المكا تم تونثنق مركز األم في مستوطية نتسهار ،إسحق لنفي .ولك ال نظهر
وهو نطلق اليار .في المستوطية قالوا إ حرائق كنثنرة اشتعلت في ذاك النوم ،وقام بها الفلسطنينو

الذن في الميطقة.

وتم تونثنق في حادنثة أخرى في قرنة عصنرة القبلنة في النوم يفسه ،إذ ظهر ملنثمو وهم نقفو
بجايب الجيود ،ونقوم أحدهم برشق الحجارة على فلسطنيي .وركض مستوط

غنر ملنثم وراء

فلسطنينن كايوا نقفو قرب بنوت القرنة ،وأطلق اليار علنهم .بعد ذلك ،نظهر حسام عصانرة وهو
نسقط على األرض يتنجة إطالق اليار ،الذي -حسب أقوال رئنس مجلس عصنرة ،حافظ صالح -تم
تيفنذه م قبل جيدي إسرائنلي .في موقع “محادنثة محلنة” يشر أيه في حادنثة أخرى في قرنة سكاكا
تم إطالق اليار على عواد حرب ،بعد دخول مشترك للجنش والمستوطين إلى القرنة .في النوم يفسه

قتل في الض فة الغربنة تسعة فلسطنينن في مواجهات مع قوات األم  .في إحدى الحوادث أطلقت
اليار وقتل إسماعنل طوباسي م قرنة الرنحنة .ونثمة فلسطنينا كايا شاهدن على الحادنثة قاال في

“أخبار كا ” وفي موقع “محادنثة محلنة” إيهما شاهدا المستوطين وهم نحملو السالح وبلطة .وبعد

ذلك سمع إطالق يار .لحظة إطالق اليار يفسها لم نك هياك أي شهود علنها .وحسب الشهادات،
كايت على وجه طوباسي خدوش .جاء الطوباسي إلى الميطقة هو وفلسطنينو آخرو إلخماد

الحرائق التي ايدلعت في المكا  ،حسب شهادات فلسطنينن  ،يتنجة إشعال قام به المستوطيو .

رداً على ذلك ،قال المتحدث بلسا الجنش“ :في  14أنار (نوم اليكبة) ،في ذروة عملنة “حارس
األسوار”  ،واجه جيود الجنش االسرائنلي عشرات البؤر العينفة التي خرقت اليظام في أرجاء نهودا

والسامرة ،مع أكنثر م عشر عملنات إلطالق اليار .وكايت القوات حول مستوطية “نتسهار” التابعة

للتجمع “شومرو ” االستنطايي قد واجهت أربع بؤر عينفة لخرق اليظام ،أمام رشق حجارة وحرائق
م القرى المجاورة .في عدد م هذه األحداث ،شعر الجيود بالخطر الحقنقي على حناتهم.

“في ساحة م ساحات خرق اليظام في قرنة عورنف ،دخل شخص مسلح نرتدي بيطاالً عسكرناً،
وهو لنس م القوات التي عملت في الميطقة ،إلى الساحة وهو ملنثم ،ونبدو أيه أطلق اليار بسالحه.

جرى تحقنق م قبل القنادة حول األمر .واضافة إلى ذلك ،فتحت الشرطة العسكرنة تحقنقاً عقب
ادعاء بقتل فلسطنيي أنثياء خرق اليظام.

هآرتس 2021/7/18
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 .60كاريكاتير:
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