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صورة:

***

" .1القناة  12اإلسرائيلية" :حماس تقدم مقترحا لتبادل أسرى على مرحلتين
عالل ض هبر :قدمت حبركة حم س مقتبرح إلى إسبرائيل ،عوس طة مصبرية ،يتالق عتع دل أسبرى على
مبرحلتين ،حسعم نقلت القن ة  12التلفزيونية اإلسبرائيلية يوم الثالث ء عن مصدبر فلسطيني لم تذكبر
هويته ،لكنه أش برت إلى أنه ض لع في االتص الت عين إسبرائيل وحم س .ووفق لـ"المصدبر" ،فإن

االقتبراح يشمل مبرحلتين ،عحيث تفبرج حم س في المبرحلة األولى عن المواطنين هش م السيد وأف ابر

منغستو ،إلى ج نب تقديم مالوم ت الجنديين اإلسبرائيليين اللذين تحتجزهم واللذين قُتال أثن ء الادوان
على غزة ع م  2014وفق التبرجيح ت اإلسبرائيلية .وفي المبرحلة الث نية ،تجبري مف وض ت حول اإلفبراج
عن الجنديين مق عل اإلفبراج عن أسبرى فلسطينيين ،وفي مقدمتهم األسيبر مبروان العبرغوثي .ونقلت
حم س المقتبرح إلى مصبر ،التي نقلته عدوبره إلى إسبرائيل ،التي لم تبرد على هذا االقتبراح حتى اآلن.

وق ل المصدبر إن حم س اقتبرحت استابراض توثيق حول الجنديين اإلسبرائيليين ،هدابر غولدين

وش ؤول أوبرون ،فقط عاد تنفيذ المبرحلة األولى.

وحسب القن ة  ،12فإن حم س تط لب أن تفبرج إسبرائيل عن  800أسيبر فلسطيني وجميع األسيبرات
و 300جثم ن لشهداء فلسطينيين .وأض فت القن ة أن المف وض ت عين إسبرائيل وحم س ،عوس طة
مصبرية ،متواصلة منذ انته ء الادوان على غزة ،في أي بر/م يو الم ضي.

عرب 2021/7/27 ،48

 .2اشتية :فرص السالم تتراجع بسبب اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية
برام هللا :ق ل برئيس الوزبراء الفلسطيني محمد أشتية خالل االحتف ل ،إن مصبر شبريكة مع فلسطين في

مواجهة سي سة التوسع اإلسبرائيلي في األبراضي الفلسطينية ،خصوص ً في القدس عم يحمي حل

الدولتين .ونقلت وك لة األنع ء األلم نية ،عن أشتية ،قوله إن «هذا الا م يشكل مبروبر  30ع م ً على
مؤتمبر مدبريد للسالم ،وفبرص السالم تتبراجع عسعب اإلجبراءات والسي س ت اإلسبرائيلية من توسع

الت بريخ :األبرعا ء 2021/7/28

الادد5591 :

ص

4

المستوطن ت وهدم المن زل والعيوت وتهويد القدس واقتح م ت األقصى وحص بر غزة ،وغيبر ذلك من
الحواجز اإلسبرائيلية الاسكبرية في الضفة الغبرعية» .واعتعبر أشتية أن سي سة الحكومة اإلسبرائيلية

الجديدة « ليست عايدة عكثيبر عن سي سة الحكوم ت الس عقة ،من خالل خلق األزم ت المتت لية التي
تدخلن فيه » ،مشدداً على أن المنطقة تايش اآلن في فبراغ سي سي مطلوب ملؤه ،والمؤهل لملء هذا

الفبراغ البرع عية الدولية ،استن داً للشبرعية والق نون الدولي ،تحت مظلة مؤتمبر دولي.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/28 ،

" .3القدس العربي" :قرار رئاسي يوصي بتعيين نبيل شعث رئيساً لمؤسسة ياسر عرفات

غزة“ -القدس الابرعي” :يستاد السي سي الفلسطيني نعيل شاث ،الستالم مهمة اإلشبراف على برئ سة

مؤسسة الشهيد ي سبر عبرف ت ،عدال من ن صبر القدوة ،الذي أق له البرئيس محمود عع س من المنصب،
عاد صدوبر قبرابر فصله من اللجنة المبركزية لحبركة فتح .وق ل مصدبر في مكتب شاث لـ”القدس

الابرعي”  ،إن هن ك ق ابر ابر برئ سي صدبر ،ع لتوصية إلى مجلس أمن ء المؤسسة ،العتم د شاث برئيس

جديدا للمؤسسة .وأوضح المصدبر أن القبرابر سيكون ن فذا ،ويتولى شاث مه م منصعه الجديد ،عاد
اجتم ع مقبربر يوم البراعع من الشهبر الق دم ،لمجلس أمن ء المؤسسة ،المشكل من س سة فلسطينيين

وعبرب ع برزين ،حيث يتوقع أن يوافق المجلس على تبرشيح البرئيس الفلسطيني.

القدس العربي ،لندن2021/7/27 ،

" .4الخارجية" الفلسطينية تندد بمشروع "مركز المدينة" في القدس المحتلة
برام هللا :نددت و ازبرة الخ برجية الفلسطينية ،الثالث ء ،عمشبروع “مبركز المدينة” الذي تاتزم إسبرائيل تنفيذه

في مدينة القدس الشبرقية المحتلة .وق لت “الخ برجية” في عي ن صح في ،إن المخطط “جزء ال يتج أز

من مخطط ت تهويد القدس ،وطمس هويته  ،وتغييبر ما لمه  ،وط عاه الت بريخي والحض بري والثق في
عم يخدم برواي ت االحتالل” .وأض فت أن المخطط “استهداف صبريح وواضح للممتلك ت ،والمع ني

وحملت “الخ برجية” الفلسطينية،
الفلسطينية عم فيه عاض أمالك األوق ف اإلسالمية ،والكن ئس”ّ .
الحكومة اإلس ابرئيلية المسؤولية ك ملة عن تنفيذ المشبروع ،محذبرة من مخ طبره وتداعي ته.

القدس العربي ،لندن2021/7/27 ،
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" .5العمل الحكومي" بغزة :مصر تقرر زيادة عدد المسافرين عبر معبر رفح
غزة :أعلنت اللجنة الحكومية في غزة ،الثالث ء ،أن الق هبرة قبربرت زي دة عدد المس فبرين تدبريجي ععبر
ماعبر برفح العبري عين مصبر والقط ع ،وذلك في ظل تسجيل اآلالف للسفبر وانتظ برهم لفتبرات طويلة.
وق ل عص م الدعليس برئيس لجنة مت عاة الامل الحكومي ،في عي ن صحفي" :أعلغن الج نب المصبري

أنه تم إقبرابر زي دة أعداد المس فبرين تدبريجي يومي ععبر الماعبر عمقدابر  100مس فبر إض فة إلى الادد

الح لي يومي  ،عداية من الثالث ء" .وأض ف" :يأتي ذلك في إط بر التواصل المستمبر مع األشق ء
المصبريين من أجل تحسين الامل في ماعبر برفح العبري ،والتسهيل على المس فبرين".

قدس برس2021/7/27 ،

" .6الوطني الفلسطيني" يدعو لمحاسبة االحتالل على جرائمه االستيطانية بالقدس
عم ن :دع المجلس الوطني الفلسطيني إلى ما قعة سلط ت االحتالل اإلسبرائيلي على جبرائمه

االستيط نية في مدينة القدس المحتلة ،وانته ك الق ابربرات الشبرعية الدولية ذات الصلة ع لمدينة المقدسة

عم فيه ق ابربرات منظمة اليونسكو .وق ل المجلس في عي ن ،الثالث ء ،إن إعالن سلط ت االحتالل عن

تنفيذ م يسمى "مخطط مبركز مدينة القدس الشبرقية" خ صة في ش برع صالح الدين الذي يش ّكل قلب

مدينة القدس ،هدفه طمس هوية وت بريخ ومالمح العلدة القديمة ،واحداث المزيد من التغييبرات على
الواقع الق نوني والديموغبرافي خدمة لمشبروعه التهويدي في المدينة المحتلة عأحي ئه وأسواقه

وشوابرعه وتغييبر ط عاه الابرعي اإلسالمي والمسيحي.

قدس برس2021/7/27 ،

 .7صبيح لـ"القدس" :حجزنا الورق الالزم لطباعة الكتب المدرسية وال نستطيع دفع ثمنه
برام هللا -خ ص عـ لقدس :ق ل برئيس االتح د الفلسطيني للصن ع ت الوبرقية والتغليف أيمن صعيح:

“ نتوقع أن يكون عدم صبرف المستحق ت المتبرتعة على الحكومة والع لغة نحو  80مليون شيكل عن
السنوات الثالث الم ضية ،أحد األسع ب التي ال تمكنن من اإليف ء ع لتزام تن عتسليم الكتب المدبرسية،

نتيجة عدم التمكن من شبراء الوبرق الالزم” .وأض ف صعيح ،في حديث لـ”القدس”“ :نحن ال نبريد أن
ندخل عمواجهة مع الحكومة ،لكن لم ياد لدين ع لفال إمك نية أن نطعع الكتب دون دفع للمستحق ت،

لنشتبري الوبرق الالزم للطع عة ،لقد حجزن الوبرق الالزم  ،لكنن ال نستطيع استيبراده من الموبردين لادم

وجود إمك نية للشبراء” .وق ل صعيح“ :إن االتح د اجتمع عو ازبرتي التبرعية والم لية ،وأكد على ضبروبرة

صبرف المستحق ت ،وك نت هن ك وعودات لدفع جزء منه قعل الايد عاشبرة أي م ،وجزء آخبر حتى
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نه ية األسعوع الج بري ،ولغ ية اآلن فإن ذلك لم يتم ،ونأمل أن تتم ما لجة األموبر ونتمكن من طع عة
الكتب”.

القدس ،القدس2021/7/27 ،

 .8الخليل :قوات األمن تتدخل لحفظ النظام والمحافظ يدعو األهالي االلتزام في بيوتهم
الخليل – "األي م" :لقي المواطن ع سل فخبري سليم الجاعبري ( 39ع م ً) مصبرعه؛ عاد أن أطلق
مجهولون البرص ص على مبركعته وسط مدينة الخليل .وق ل المتحدث ع سم الشبرطة الاقيد لؤي

إبرزيق ت :إن عالغ ً وبرد غبرفة عملي ت مديبرية الشبرطة يفيد عوجود مواطن مص ب داخل مبركعة

عمنطقة ش برع السالم ،وسط مدينة الخليل .وه جم عشبرات الشع ن من ع ئلة الفقيد عدداً من المح ل

التج برية داخل مجمع هيعبرون سنتبر القديم ،وحطموا زج جه ومقتني ته كم ه جموا عدداً من
المبركع ت ،وسط من شدات المواطنين للشبرطة للتدخل لوقف االعتداءات .وق لت مص دبر محلية :إن
قوة كعيبرة من الشبرطة توجهت إلى الموقع وعمدت إلى تفبريق الشع ن ومنع تف قم األحداث ،وانتشبرت

في أكثبر من موقع في المدينة لعسط األمن.

األيام ،رام هللا2021/7/28 ،

 .9حماس تدعو لمحاسبة االحتالل وتقديم قادته للمحاكم الدولية
دعت حبركة "حم س" لمح سعة الكي ن الصهيوني ومالحقة ق دته وجلعهم لق ع ت المح كم الدولية.
وق ل عضو مكتب الاالق ت الدولية في الحبركة ع سم نايم في تصبريح صحفي الثالث ء ،إن تقبريبر

منظمة هيوم ن برايتس ووتش والذي وثق فيه ابرتك ب االحتالل اإلسبرائيلي أفا ال تبرتقي إلى جبرائم
حبرب في الق نون الدولي والق نون الدولي اإلنس ني ،يايد التأكيد على م وثقته عشبرات المؤسس ت

الدولية الحقوقية على مدابر عقود ،من أن هذا الادو يتصبرف ككي ن فوق الق نون ،ويتامد عحص نة،

من خالل الدعم األمبريكي المطلق ،تؤمنه من الاق ب ،ويسمح له ع الستمبرابر في ابرتك ب أفظع

الجبرائم ،ع لقتل والتشبريد وانته ك المقدس ت وسبرقة األبراضي.

موقع حركة حماس2021/7/27 ،

 .10قيادي في حماس :المقاومة وضعت خطة شاملة لمعركة التحرير
غزة :ق ل عضو المكتب السي سي لحبركة "حم س" كم ل أعو عون ،إن المق ومة وقي دته السي سية
والاسكبرية ،تواصل الليل ع لنه بر إلنج ز مشبروع الاودة والتحبريبر ،ووضع خطة ش ملة لمابركة
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التحبريبر .ج ء ذلك خالل مؤتمبر في قط ع غزة ،نظمته دائبرة الشع ب في حبركة "حم س" ،يوم
الثالث ء ،تحت عنوان" :شع ب من أجل القدس" .وأض ف أعو عون" :تواصل المق ومة الفلسطينية

الليل ع لنه بر ،عتنسيق غيبر مسعوق مع كل القوى الحية من أعن ء شاعن  ،للمضي قدم ً في مشبروع
الاودة والتحبريبر واستنف بر كل الط ق ت والجهود في سعيل تحقيقه" .وق ل أعو عون" :قي دة حم س تُولي
جيل الشع ب كل برع ية واهتم م ،ونضع فيه األمل للمضي قدم ً في المسيبرة يستجمع كل مفبردات

القوى والتحدي ،وينتشبر في كل الس ح ت والمس ح ت في الا لم الواقاي واالفتبراضي ،لينشبر الوعي
ويجند األحبرابر لنصبرة قضيتن حتى نحقق حلم شاعن في الاودة والتحبريبر".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/27 ،

 .11اشتباك مسلح واصابات واعتقاالت في مداهمات االحتالل بالضفة
الضفة الغبرعية :اندلات مواجه ت واشتع ك ت مسلحة في مدينة جنين ،خالل اقتح م قوات االحتالل
المدينة لتنفيذ عملي ت دهم واعتق ل ،فيم اعتقلت عددا من المواطنين في الضفة .ففي جنين ،اندلع
اشتع ك مسلح عين مق ومين في المدينة وقوات االحتالل التي اقتحمت المدينة لتنفيذ عملي ت اعتق ل،

فيم اندلات مواجه ت أخبرى تخلله إص عة ش ب واعتق ل آخبرين .وأف دت مص دبر محلية أن قوات
االحتالل تابرضت إلطالق ن بر خالل اقتح مه مدينة جنين فجبر اليوم ،وأن مواجه ت أخبري عين

االحتالل والشع ن اندلات ،م أدى إلى إص عة ش ب ع لبرص ص الحي في القدم .وفي ن علس ،اندلات
مواجه ت وصفت ع لانيفة عين قوات االحتالل والشع ن الذين أغلقوا ش برع عم ن عإط برات الك وتشوك
المشتالة ،وبرشقوا دوبري ت االحتالل ع لحج برة ،فيم أطلق الجنود قن عل الصوت والغ ز.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/27 ،

" .12األخبار" :موسم العودة إلى فتح ..حزب دحالن ال ُيبصر النور
ي والتنظيمي واإلعالميّ ،إال أنه
على برغم تفّوق « ّ
التي بر الدحالني» في غزة في مج الت الامل الخيبر ّ
ّ
ّ
لم يفلح في الجلوس على ط ولة الفص ئل الفلسطينية على نحو برسمي .وأم م استعا ده عشكل دوبري
من لاب دوبر كهذا ،يدبرس دحالن خي برات «جذبرّية» للخبروج من الازلة ،من عينه تشكيل حزب
تحمس القي دات «اإلصالحية» له،
ظل عدم ّ
سي سي جديد .لكن حتى هذا الخي بر يعدو متا ّذ اًبر ،في ّ
األم.
وجنوح عاضه إلى إع دة وصل م انقطع مع الحبركة ّ

وعاد انته ء مابركة «سيف القدس» ،علمت «األخع بر» أن دحالن طلب برسمي ً من جه ت إقليمية

أهمه اإلم برات ومصبر
ومحلّية أن يش برك في اجتم ع ت الق هبرة عصفة برسمية ،لكن جه ت إقليمية ّ
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طلعت منه العحث عن توصيف يسمح له عحضوبر تلك االجتم ع ت ،فيم لم تخبرج االقتبراح ت عن
تشكيل حزب سي سي جديد ،عاد أن ثَُعت أن االستثم بر في مح ولة «إصالح العيت الفتح وي» غيبر
ظل م يظهبر أنه عكوف «أعو م زن» على تبرتيب المشهد «الفتح وي»
مجدية ،خصوص ً في ّ
وتسد
الداخلي لم عاد مبرحلته ،عتصديبر شخصي ت حزعية جديدة ،تحظى عبرضى «المجتمع الدولي»،
ّ

أي ثغزة يمكن أن تسمح عدخول دحالن «العيت الفتح وي» من جديد .وتقول مص دبر من داخل ّتي بر
ّ
مستجدات أخبرى طبرأت حديث ً ،س همت في خلط أوبراق العيئة التنظيمية من
دحالن لـ«األخع بر» إن
ّ
جديد ،عاد قي م برئيس السلطة محمود عع س عتغييبر طبريقة تا طيه مع القي دات «الفتح وية

المتجنحة» ،من خالل إع دة برواتب الاشبرات منه  ،واغبرائه ع متي ز الحصول على مستحقّ ته
ّ

المتأخبرة ك فّة عأثبر برجاي ،األمبر الذي س هم في صن عة ح لة من التبراخي لدى هؤالء في التن فس
ّ
على المن صب الحزعية ،لص لح الساي إلى إع دة فتح خطوط تواصل مع «فتح» من أجل إع دة

ظل ح لة عدم األم ن الوظيفي التي يايشونه داخل «اإلصالحي».
برواتعهم ،خصوص ً في ّ
لحل الخالف «الفتح وي»
هذه الوق ئع استغلّته أوس ط «فتح وية» ّ
مقبرعة من عع س في طبرح سعل ّ
التي بر
الداخلي .إذ اقتبرحت الجه ت الوسيطة إع دة الكوادبر «الفتح وية» والان صبر المنتمية إلى « ّ

يتم استثن ء دحالن من تلك الاملية،
اإلصالحي» وهيكلتهم ّ
مجدداً في عنية الحبركة األم ،شبرط أن ّ
مقبرعة من البرجل أكدت
وتأجيل
ّ
قضيته إلى حين االنته ء من تسكين الح لة كلّه  .لكن مص دبر ّ

قدمه أعض ء في اللجنة المبركزية مبرفوض ،ليس ألنه يستثني الن ئب
لـ«األخع بر» أن «الطبرح الذي ّ
الحل فحسب ،لكن ألنه يامل على تفبريغ العن ء التنظيمي للتي بر من كوادبره العشبرية التي
دحالن من ّ
الحل على
يقدم فبرضي ت
قوته ،تمهيداً إلنه ئه عشكل ت ّم ،ن هيك عن أن ذلك الطبرح ّ
تُ ّ
ّ
اد مصدبر ّ
حق لتلك
ق عدة إع دة البرواتب المقطوعة ،من دون االلتف ت إلى االستحق ق ت التنظيمية التي هي ّ
الكوادبر التي غ دبرت الحبركة األم ،احتج ج ً على واقاه اإلدابري والتنظيمي ،وك نت تدبرك سلف ً أنه

ك نت ستخسبر وظ ئفه في السلطة».

األخبار ،بيروت2021/7/28 ،

 .13وزير الدفاع اإلسرائيلي يزور باريس لمناقشة فضيحة "بيغاسوس"
أعلن مكتب وزيبر الدف ع اإلسبرائيلي عيني غ نتس يوم الثالث ء عن لق ء سيجماه عنظيبرته الفبرنسية
فلوبرانس ع برلي في ع بريس هذا األسعوع ،لاقد مح دث ت تتضمن مت عاة فضيحة التجسس المبرتعطة

ععبرن مج "عيغ سوس" ( .)Pegasusوق ل مكتب الوزيبر -في عي ن -إن غ نتس سيغ دبر غدا األبرعا ء،

إلجبراء مع حث ت مع ع برلي تشمل األزمة اللعن نية والمف وض ت النووية مع إيبران وعبرن مج "عيغ سوس"
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الذي طوبرته شبركة "إن إس أو" ( )NSOاإلسبرائيلية .وتحدثت تق بريبر عن استهداف عبرن مج
"عيغ سوس" البرئيس الفبرنسي إيم نويل م كبرون الذي اضطبر لتغييبر ه تفه وبرقمه الخ ص.

الجزير.نت2021/7/27 ،

 .14وزارة المالية اإلسرائيلية تطرح خطة لفرض ضرائب جديدة
عالل ض هبر :نشبرت و ازبرة الم لية اإلسبرائيلية يوم الثالث ء ،مسودة خطة التاديالت الم لية التي ستُنفذ
في إط بر مشبروع ق نون ميزانية الدولة ،وتشمل خطوات كعيبرة من أجل زي دة دخل الدولة ،وعينه زي دة

الضبرائب على األدوات العالستيكية التي تُستخدم لمبرة واحدة وعلى المشبروع ت ذات نسعة سكبر
مبرتفاة ،إض فة إلى تاديالت في ق نون الصفق ت التج برية النقدية.
وتقضي هذه التاديالت عفبرض ضبريعة عمعلغ  11شيكل على كيلوغبرام عالستيك واحد ،وسط تقديبرات

أن هذه الخطوة ستدخل إلى خزينة الدولة  800مليون شيكل سنوي .

كذلك ستفبرض ضبريعة عمعلغ  1.3شيكل على المشبروع ت التي تحتوي على أكثبر من  5غبرام ت سكبر

في  100ميلليتبر .وستفبرض ضبريعة عمعلغ  7.8شيكل على ليتبر شبراب مبركز إلعداد مشبروب ،وتقدبر
الو ازبرة أن هذه الخطوة ستدخل  300مليون شيكل إلى خزينة الدولة سنوي .

عرب 2021/7/27 ،48

" .15أشباح" :وحدة إسرائيلية الغتيال مقاتلي النخبة في حزب هللا
عالل ض هبر :يجند الجيش اإلسبرائيلي جنودا لوحدة جديدة ،أطلق عليه تسمية "أشع ح" وبرقمه ،888
وهدفه اغتي ل مق تلي النخعة في حزب هللا في عمق االبراضي اللعن نية أثن ء الحبرب ،حسعم ذكبر

موقع "والال" اإللكتبروني اليوم ،الثالث ء.

وسيعدأ الجيش اإلسبرائيلي ،األسعوع المقعل ،عتجنيد دفاة أولى لهذه الوحدة السبرية والتي تتبركز مه مه

على "القت ل أثن ء اجتي ح عبري يدمج عين قدبرات استخع براتية ،إطالق نيبران وسالح جو متقدمة
ومتنوعة".

وتم إق مة وحدة "أشع ح" في الا م " ،2019في إط بر برؤية برئيس أبرك ن الجيش اإلسبرائيلي ،أفيف
كوخ في ،لتطويبر قدبرات قت لية سبرية" .وجبرى تكليف ق ئد ذبراع العبرية ،يوئيل ستبريك ،وق ئد الفبرقة

الاسكبرية  98في حينه ،ي برون فينكلم ن ،عإق مة هذه الوحدة عاد مص دقة هيئة األبرك ن الا مة على
خطة إق مته .
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عرب 2021/7/27 ،48
الادد5591 :

ص

10

تتسبب باندالع حريق
العدو
 .16خوفاً من حدوث «تسلّل» ...قوات
ّ
ّ
أف دت قن ة «ك ن» الاعبرية ع ندالع حبريق كعيبر ،اليوم ،ع لقبرب من مفبرق كواك على طبريق ،90
جنوب مستامبرة «كبري ت شمونة» الواقاة شم ل فلسطين المحتلة .وعحسب القن ة ،فإن الحبريق نجم

على األبرجح عاد إلق ء جيش الادو قن عل إن برة خالل الليل ،عادم اشتعه عفي حدوث تسلل من لعن ن.

وأدى الحبريق إلى إتالف خطوط الكهبرع ء م أدى إلى انقط ع التي بر الكهبرع ئي في كبري ت شمونة

والعلدات المحيطة عه  ،وتم إغالق الطبريق السبريع  ،90عينم تم إغالق الطبريق  899جنوع ً ،كم اندلع

حبريق آخبر في منطقة طعبري .

األخبار ،بيروت2021/7/28 ،

 .17الكنيست يصادق على قانون عمل الحكومة اإلسرائيلية بالتناوب
ص دقت الهيئة الا مة للكنيست اإلسبرائيلي ،مس ء اليوم الثالث ء ،على تاديل الق نون األس سي لامل
الحكومة اإلسبرائيلية والذي يهدف لضم ن التن وب عين زعيم يمين نفت لي عينيت ،وهن ك مستقعل

عزع مة ي ئيبر العيد.

وعحسب موقع “واي نت” الاعبري ،فإنه تمت المص دقة ع لقبراءتين الث نية والث لثة على تاديالت الق نون
الذي يضمن توازن القوى داخل االئتالف الحكومي .وتمت المص دقة على التاديالت عاد من قش ت

استمبرت  15س عة في الهيئة الا مة للكنيست .وتتضمن التاديالت أنه في ح ل لم يتم إقبرابر الموازنة
الا مة سيتولى العيد منصب برئيس الوزبراء تلق ًئي .

القدس ،القدس2021/7/27 ،

 .18قناة عبرية :خالفات بين بينيت وساعر بسبب "قانون نتنياهو"
كشفت قن ة “بريشت ك ن” الاعبرية ،مس ء الثالث ء ،عن خالف ت عين برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي نفت لي
عينيت ،ووزيبر القض ء في حكومته وزعيم حزب أمل جديد ،جدعون س عبر ،حول التبرويج عشأن

مشبروع ق نون يهدف لمنع متهم جن ئي من تولي برئ سة الوزبراء ،ع إلش برة إلى عني مين نتني هو أو م

ع ت يابرف ع سم “ق نون نتني هو” .وعحسب القن ة ،فإن س عبر يبروج لهذا الق نون ،وق ل في مق لة له

عصحيفة “يدياوت أحبرونوت” أمس الثالث ء ،أن عينيت موافق على التبرويج للق نون ،في حين حزب

يمين الذي يتزعمه عينيت نفى أقوال س عبر .وق لت مص دبر من “يمين ”“ :إن هذا الق نون طبرح داخل

ضع من النفي الذي
االئتالف ،ولم يتم االتف ق عليه ،ولن يتم دعمه” .ووفقً للقن ة ،فإن س عبر ك ن غ ً
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خبرج على لس ن مكتب عينيت ،وق ل فيه“ :ليست هذه الطبريقة التي يتم التصبرف عه  ،لقد تصبرفت
ع لتنسيق الك مل مع مكتب برئيس الوزبراء”.

القدس ،القدس2021/7/27 ،

 .19شهيد في بيتا واصابات خالل اقتحامات ومواجهات ...وقمع وحشي لمسيرة في األغوار
مح فظ ت – "األي م" :استشهد ،الليلة الم ضية ،ش ب عبرص ص قوات االحتالل اإلسبرائيلي ،قبرب
مفتبرق علدة عيت  ،جنوب ن علس .وأف د شهود عي ن عأن قوات االحتالل أطلقت البرص ص صوب

الش ب ش دي عمبر لطفي سليم ( 41ع م ً) من علدة عيت  ،أثن ء تواجده قبرب مفتبرق العلدة ،م أدى

الستشه ده .وأض فوا :إن جنود االحتالل احتجزوا جثم ن الشهيد ،ونقلوه عوس طة مبركعة إسا ف
إسبرائيلية ،مشيبرين إلى انتش بر واسع لجنود االحتالل في المنطقة.

وخالل نه بر أمس ،أصيب الاشبرات عجبروح وبرضوض وح الت اختن ق؛ خالل تصدي المواطنين

لاملي ت اقتح م شنته قوات االحتالل في مدينتَي جنين ون علس ،وعلدة عيت  ،وفي أعق ب قماه مسيبرة
شاعية برافضة لالستيط ن في األغوابر الشم لية.
األيام ،رام هللا2021/7/28 ،

 .20زيادة في نسبة أعداد المستوطنين المشاركين باقتحام األقصى
تبرجمة خ صة :أظهبرت إحص ئي ت لجم ع ت المستوطنين التي تشبرف على عملي ت اقتح م المسجد
األقصى ،زي دة في نسعة أعداد المش بركين في االقتح م ت .وعحسب تلك المنظم ت ،كم نقلت القن ة

الاعبرية الس عاة ،فإنه خالل األس عيع الثالثة األخيبرة التي ص دفت إحي ء م يسمى “خبراب الهيكل”،

زادت االقتح م ت لألقصى عنسعة وصلت إلى  50ع لم ئة ،مق برنةً ع ألعوام القليلة الم ضية .ووفقً
لتلك المنظم ت ،فإن نحو  4آالف مستوطن اقتحموا األقصى في هذه األس عيع الثالثة األخيبرة ،عقفزة
تزيد عن نحو  1,400عن الا م الم ضي ،ونحو  400في ع م .2019

القدس ،القدس2021/7/27 ،

 .21الجيش اإلسرائيلي يخلي بؤرة استيطانية جنوبي الخليل مع إبقائها تحت تصرفه
تل أعيب :أجلى الجيش اإلسبرائيلي ،أمس (الثالث ء) ،ع ئالت يهودية ،من عؤبرة استيط نية ،جنوعي
الضفة الغبرعية ،مع إعق ئه تحت تصبرفه ،وذلك عاد انته ء مدة ثالثة أشهبر منحته محكمة إسبرائيلية
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إلخالء العؤبرة االستيط نية .وق لت هيئة العث اإلسبرائيلية «مك ن» ،إن الجيش أجلى سعع ع ئالت
يهودية من مستوطنة «أدوبريم» الواقاة عين علدات دو ابر والظ هبرية والبريحية ،جنوعي الخليل.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/28 ،

 .22عشرة أطفال استشهدوا منذ بداية العام الجاري
برام هللا :ق لت الحبركة الا لمية للدف ع عن األطف ل -فلسطين ،يوم الثالث ء“ ،إن قوات االحتالل
اإلسبرائيلي م ضية في استهداف األطف ل الفلسطينيين عقصد قتلهم ،مستغلة ح لة اإلفالت من الاق ب

وعدم المس ءلة التي تتمتع عه ” ،مشيبرة إلى أن  10أطف ل استشهدوا منذ عداية الا م الج بري.

وأكدت الحبركة الا لمية للدف ع عن األطف ل أنه ن د اًبر م تُح َسب قوات االحتالل اإلسبرائيلي على
االنته ك ت الجسيمة ضد األطف ل الفلسطينيين ،عم في ذلك القتل غيبر الق نوني واالستخدام المفبرط

للقوة .ووفقً لمنظمة “ييش دين” اإلسبرائيلية لحقوق اإلنس ن ،تم إغالق حوالي  %80من الشك وى
المقدمة إلى سلط ت االحتالل من قعل فلسطينيين عسعب االنته ك ت واألذى على أيدي الجنود
اإلسبرائيليين عين ع مي  2017و ،2018دون فتح تحقيق جن ئي .وت عات الحبركة الا لمية ،من عين

الشك وى التي فُتح فيه تحقيق جن ئي ،أسفبرت ثالث وق ئع فقط ( )%3.2عن لوائح اته م ،وعشكل
ع م ،فإن فبرص أن تؤدي الشكوى إلى توجيه الئحة اته م ضد جندي إسبرائيلي ع برتك ب أعم ل عنف،
عم في ذلك القتل ،أو أي أذى آخبر ،تعلغ  ،%0.7عحسب “ييش دين”.

القدس ،القدس2021/7/27 ،

 .23مركز فلسطين لدراسات األسرى 235 :طفالً في سجون االحتالل اإلسرائيلي

وثق مبركز فلسطين لدبراس ت األسبرى في عي ن له ،يوم الثالث ء ،وجود  235طفالً في سجون االحتالل

مؤكدا ابرتف ع عددهم عم نسعته  %35عم ك نت عليه عداية الا م الج بري ،وذلك نتيجة
اإلسبرائيلي،
ً
االعتق الت المكثفة التي استهدفت األطف ل الفلسطينيين خالل الشهبرين األخيبرين.

فلسطين أون الين2021/7/27 ،

يمدد إغالق "بيت الشرق" ومؤسسات مقدسية لستة أشهر أخرى
 .24االحتالل ّ
مدد وزيبر األمن الداخلي اإلسبرائيلي إغالق مؤسس ت مقدسية على برأسه "عيت
القدس " -األي م"ّ :
الشبرق" لستة أشهبر أخبرى .وصدبر القبرابر في الخ مس عشبر من الشهبر الج بري ،ويشمل عيت الشبرق

ومقبر الغبرفة التج برية وجماية الدبراس ت الابرعية ،ومؤسس ت مقدسية أخبرى لستة أشهبر .وجبرى تاليق
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القبرابر على عواعة عيت الشبرق ،ويسبري مفاوله في  ٥آب ولمدة ستة أشهبر .وك ن صدبر القبرابر في
الا م  ٢٠٠١ويجبري تمديده منذ ذلك الحين كل ستة أشهبر .وقد أغلق االحتالل م يزيد على 80

مؤسسة مقدسية وهو مستمبر في هذه السي سة.

األيام ،رام هللا2021/7/28 ،

" .25لجنة دعم الصحفيين" توثق  696انتهاك إسرائيلي ضد الصحفيين
وثقت "لجنة دعم الصحفيين" (منظمة عبرعية تانى عحقوق الصحفيين) ،ابرتك ب دولة االحتالل نحو

 696ح لة انته ك للحبري ت اإلعالمية ،في األبراضي الفلسطينية المحتلة ،منذ عداية ع م .2021
وأكدت اللجنة ،في تقبريبره "نصف السنوي" ،ونشبر الثالث ء ،إن دولة االحتالل ابرتكعت ،من عين

إجم لي االنته ك ت ،نحو  101انته ك في قط ع غزة خالل الادوان األخيبر .وبرصدت في تقبريبره

نحو  196ح لة اعتداء واص عة لصحفيين فلسطينيين ،عينهم  13في قط ع غزة .كم برصدت لجنة

دعم الصحفيين نحو  149ح لة انته ك ،تم خالله منع اإلعالميين من مم برسة أعمالهم ،وتغطية

األحداث في الضفة الغبرعية والقدس المحتلّة.

فلسطين أون الين2021/7/27 ،

 .26سفير مصر لدى فلسطين :نواصل اتصاالتنا لإلعمار وتثبيت التهدئة
برام هللا :أكد سفيبر مصبر لدى فلسطين ط برق ط يل ،أن عالده تواصل االتص الت مع األطبراف
الدولية من أجل تثعيت التهدئة عين الفص ئل الفلسطينية واسبرائيل ،واع دة إعم بر قط ع غزة .وأش بر
ط يل خالل احتف ل السف برة المصبرية في برام هللا ع لايد الوطني لمصبر ،إلى مع دبرة مصبر في إع دة

إعم بر غزة ،والعدء عإزالة البرك م ،تمهيداً إلق مة مشبروع ت للتخفيف عن سك ن القط ع .وق ل ط يل إن
مصبر تواصل اتص الته مع األطبراف الدولية إلع دة اإلعم بر ،ودعم جهود تثعيت التهدئة ،وستواصل

جهوده في المص لحة كأولوية لمصبر كم هي لفلسطين.

وفيم يتالق عجهود مصبر في دعم مس بر عملية السالم ،ذكبر السفيبر المصبري أنه تم الامل على

صايدين؛ األول هو إطالق صيغة التا ون الثالثي التي تجمع مصبر واألبردن وفلسطين ،عهدف

وضع برؤية مشتبركة للتا مل مع التحدي ت الم ثلة أم م القضية الفلسطينية .وأض ف ط يل أن الصايد
الث ني ،هو الدفع تج ه إحي ء عملية السالم على المستوى الدولي ،والامل على إجبراء االتص الت

الدولية ضمن المحددات الدولية ،عم فيه اللجنة البرع عية الدولية لتحقيق السالم.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/28 ،
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 .27المخابرات األردنية تحبط مخططًا استهدف قتل جنود إسرائيليين

أفبرام كوهين :كشف النق ب عن قي م المخ عبرات األبردنية عإحع ط مخطط لداعش استهدف قتل جنود
من جيش الدف ع اإلسبرائيلي في شهبر فعبرايبر شع ط الم ضي قبرب الحدود المشتبركة في منطقة غوبر

الص في .وتشيبر الئحة اته م قدمته ني عة امن الدولة في عم ن ضد أبرعاة اشخ ص الى انهم خططوا
تمهيدا للوصول الى الجنود اإلسبرائيليين واطالق الن بر عليهم.
لالشتع ك مع حبرس الحدود األبردني
ً
وعحسب الالئحة التي حصلت عليه صحيفة البرأي األبردنية ف ن األبرعاة متهمون ع لتآمبر عهدف القي م
عأعم ل إبره عية والتبرويج ألفك بر جم عة محظوبرة.

هيئة البث اإلسرائيلي مكان2021/7/27 ،

 .28األردن يدين مشروع "مركز المدينة" التهويدي في القدس
عم ن :أدانت و ازبرة الخ برجية األبردنية ،م يسمى مشبروع "مبركز المدينة" ،الذي تاتزم سلط ت

االحتالل اإلسبرائيلي تنفيذه في القدس .وق ل الن طق البرسمي ع سم الو ازبرة السفيبر ضيف هللا الف يز ،إن
"أي خطوة أح دية من شأنه تغييبر وضع القدس أو تغييبر ما لمه أو هويته أو ط عاه أو تبركيعته

الديمغبرافية أو المس س ع ألمالك والاق برات الوقفية مبرفوضة ومخ لفة للق نون الدولي".

عمان2021/7/27 ،
الغدّ ،

 .29حرائق إسرائيلية على الحدود األردنية
الغوبر الشم لي – عال ععداللطيف وععدهللا ابرعيح ت :للمبرة الث نية على التوالي وخالل فصل الصيف
الح لي ،أتى حبريق إسبرائيلي امتد إلى أبراضي المملكة مس ء أول من أمس ،على حوالي  500دونم
أعش ب ج فة وأشج بر حبرجية ومادات زبراعية ،ومك تب تاود لمديبرية الزبراعة في منطقة الع قوبرة ،في

وقت أصعح فيه مزابرعو المن طق الحدودية يايشون قلق مزدوج خشية تكبرابر هذه الحبرائق ،والتسويف
في التاويض.

ودفع هذا الحبريق مزابرعي المنطقة الحدودية إلى مط لعة و ازبرة الزبراعة والجه ت المانية ع تخ ذ

إجبراءات سبرياة وف علة لحم ية مزبروع تهم من هذه الحبرائق المتت لية ،والتي أصعحت تشكل لهم ح لة

من القلق والخوف على مصيبر مزبروع تهم في ظل التخوف ت واالنتك س ت األخبرى.

عمان2021/7/27 ،
الغدّ ،

الت بريخ :األبرعا ء 2021/7/28

الادد5591 :

ص

15

 .30إيران تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد
الجزيبرة  +وك الت :أعلنت و ازبرة االستخع برات اإليبرانية يوم الثالث ء تفكيك خلية ت عاة لجه ز الموس د
اإلسبرائيلي ،ك نت تنوي تنفيذ م سمته عملي ت إبره عية وتخبريعية في العالد ،وق ل مديبر مبركز مك فحة

التجسس عو ازبرة االستخع برات إن الو ازبرة أفشلت المخطط الذي ك ن سيتم ععبر تسلل الان صبر المنفذة

من الحدود الغبرعية إليبران .وأف د المسؤول اإليبراني ع عتق ل عن صبر الخلية ك فة ،وضعط األسلحة
والذخ ئبر التي ك نت ستستخدم خالل احتج ج ت في إيبران ،لتحويله إلى ح لة شغب ،وأش بر المسؤول
نفسه إلى أن الموس د اإلسبرائيلي ك ن ينوي تنفيذ عملي ت تخبريعية في أثن ء االنتخ ع ت البرئ سية التي

نظمت في الشهبر الم ضي ،لكن تم إفش له  ،حسب قوله .ونقلت وس ئل إعالم برسمية عن مسؤول في
و ازبرة االستخع برات واألمن الوطني قوله إن "الان صبر الاميلة للموس د… ك نوا ياتزمون استخدام هذه

المادات لتنفيذ عملي ت اغتي ل وفي أحداث شغب" ،ولم يذكبر مزيدا من التف صيل .ولم يبرد أي تاقيب

حتى اآلن من مسؤولين إسبرائيليين.

الجزيرة .نت2021/7/27 ،

 .31غزة :المنحة القطرية تراوح مكانها وجهود االعمار متوقفة
غزة :ال تزال الجهود المبرتعطة عإدخ ل المنحة القطبرية تبراوح مك نه في ظل عدم االتف ق على ألية
واضحة تقعل عه االطبراف الثالثة وهي اسبرائيل والسلطة الفلسطينية وحم س .وتض برعت االنع ء حول

األلية الجديدة لدخول المنحة القطبرية .وذكبرت مص دبر فلسطينية مطلاة لما ان السفيبر القطبري ال
يزال يواصل جهوده إلنه ء االزمة التي ط لت ايض امدادات الوقود للقط ع .التي جبرى عبرقلته

االسعوع الم ضي .وحسب المص دبر فإن غضع يسود في أوس ط الفص ئل الفلسطينية من عبرقلة

دخول المنحة القطبرية وعدم العدء عجهود االعم بر التي توقفت عند وعد مصبري ع ستئن ف الجهود عاد
اج زة عيد االضحى المع برك.

وكالة معاً اإلخبارية2021/7/28 ،

 .32يديعوت أحرونوت" :رفض رياضيين عرب مواجهة إسرائيليين يكشف إفالس التطبيع
تل أعيب :اعتعبرت صحيفة "يدياوت أحبرونوت" اإلسبرائيلية ،أن ظ هبرة مق طاة الالععين الابرب،

وبرفضهم مواجهة الععين إسبرائيليين في أولمعي د طوكيو  ،2020مؤشبر على إفالس التطعيع مع الدول

الابرعية .الصحيفة الاعبرية الصحيفة الاعبرية ذكبرت أن "ع لم البري ضة اإلسبرائيلي لم يدخل في صدمة

ت مة عندم أعلن الالعب الجزائبري فتحي نوبرين أنه لن يتن فس ضد الالعب اإلسبرائيلي توه بر عوتعول
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في مع براة الجودو ضمن ألا ب أولمعي د طوكيو  ،2020مضيفة“ :الالععون الابرب عتكبرابر مثل هذه
األموبر يجالون من أضحوكة” .وبرأت أن “نوبرين برفع دبرجة مق طاة الالععين اإلسبرائيليين دبرجة،

دي أن تتسخ ”.
وأعلن على المأل أنه لن يتن فس في طوكيو ،وق ل في مق علة تلفزيونية :ال أبريد َلي ّ
ولفتت أيض إلى انسح ب العب الجودو السوداني محمد ععد البرسول ،وبرفضه مق علة الالعب

اإلسبرائيلي .وبرأت في خطوة الالعب السوداني “إفالس ” في التطعيع مع السودان ،مؤكدة أن “كل
عالق ت التطعيع الع بردة هذه سعق أن أثعتت في الم ضي أنه ال يمكنه أن تغيبر الواقع ،مثلم في
ح لة البري ضي المصبري إسالم الشه عي ،الذي برفض مص فحة أوبر س س ون اإلسبرائيلي في أولمعي د

بريو  2016في الع ابرزيل”.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/28 ،

 .33رايتس ووتش تتهم الجيش اإلسرائيلي بجرائم حرب خالل العدوان على غزة
ق لت "هيومن برايتس ووتش'' اليوم إن القوات اإلسبرائيلية والجم ع ت الفلسطينية المسلحة نفذت

هجم ت خالل قت ل م يو/أي بر  2021في قط ع غزة واسبرائيل انتُهكت فيه قوانين الحبرب ،ويعدو أنه
تبرقى إلى جبرائم حبرب .للجيش اإلسبرائيلي والسلط ت الفلسطينية سجل ح فل ع لتق عس في التحقيق

في انته ك ت قوانين الحبرب المبرتكعة في غزة أو المنطلقة منه .

حققت هيومن برايتس ووتش في ثالث غ برات إسبرائيلية قتلت  62مدني فلسطيني ولم تكن هن ك أهداف

عسكبرية واضحة في المنطقة المج وبرة .كم ابرتكعت الجم ع ت الفلسطينية المسلحة هجم ت غيبر

ق نونية ،حيث أطلقت أكثبر من  360,4ص بروخ غيبر موجه وقذيفة ه ون ع تج ه مبراكز سك نية
إسبرائيلية ،منتهكة عذلك الحظبر المفبروض على الهجم ت المتامدة أو الاشوائية ضد المدنيين .ستنشبر
هيومن برايتس ووتش عشكل منفصل نت ئج الهجم ت الص بروخية التي شنته الجم ع ت الفلسطينية

المسلحة.

هيومن رايتس ووتش2021/7/27 ،

 .34ألف أكاديمي وفنان وسياسي عالمي يوقعون إعالن مبادئ يعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري
وقع أكثبر من ألف أك ديمي وفن ن وسي سي ع لمي على وثيقة إعالن مع دئ تط لب عإدانة إسبرائيل
وما قعته على جبرائم الفصل الانصبري "االع برته يد" التي تبرتكعه في فلسطين.
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وج ء في الوثيقة ،التي أطلقت في الوالي ت المتحدة" ،إن إسبرائيل تسععت في ك برثة متواصلة عحق
الشاب الفلسطيني طيلة  73ع م تابرف ع لنكعة ،تضمنت تهجي ابر جم عي وتطهي ابر عبرقي وجبرائم
حبرب ،وجبرائم ضد اإلنس نية".

وأض فت أن "إسبرائيل أنشأت نظ م فصل عنصبري على ك مل أبراضي فلسطين الت بريخية ،وأعلنت ذلك
على المأل ععبر ادع ئه السي دة اليهودية والحقوق اليهودية الحصبرية عتقبريبر المصيبر في كل فلسطين

الت بريخية ،من خالل تعني الكنيست لق نون يهودية الدولة ع م ." 2018

وأعلن الموقاون على الوثيقة برفضهم الق طع لنظ م الفصل الانصبري الذي أقيم على أبرض فلسطين
الت بريخية وفبرض على الشاب الفلسطيني ككل عمن فيه الالجئون والمنفيون أينم ك نوا في الا لم،

وحثوا حكوم تهم "على التوقف الفوبري عن التواطؤ مع نظ م الفصل الانصبري اإلسبرائيلي".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/27 ،

 .35متضامنون في نيويورك يحتجون أمام منزل مستوطن احتل منزل عائلة الكرد في الشيخ جراح
احتج الاشبرات من المتض منين مع الحق الفلسطيني أم م منزل المستوطن ج ستن سي فوتشي،
المابروف ع سم ياقوب ،في والية نيويوبرك ،الذي استولى على منزل ع ئلة الكبرد في حي الشيخ جبراح

عمدينة القدس المحتلة .وش برك في الفا لية ،التي أقيمت اليوم في مدينة لونغ آيلند ،ممثلون عن نق عة
المح مين األميبركية ومؤسس ت فلسطينية ،ون شطون متض منون مع فلسطين.

وابرتدى المش بركون ،أثن ء الفا لية ،قمص ن تحمل المقولة الشهيبرة للمستوطن ياقوب عندم ق ل لا ئلة

الكبرد "إذا لم أسبرقه أن سيسبرقه شخص آخبر" ،وبرفاوا الالم الفلسطيني والي فط ت المط لعة عحق
الشاب الفلسطيني في الحبرية واالستقالل ،وبرددوا هت ف ت مثل "الحبرية لفلسطين والصهيونية إبره ب".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/27 ،

 .36تظاهرة بنيويورك للمطالبة بإغالق مكاتب أمريكية داعمة لالستيطان
نيويوبرك ُ :ينظم تح لف مؤسس ت أنص بر الحق الفلسطيني في الوالي ت المتحدة األمبريكية ،يوم
الثالث ء ( ،)7-27تظ هبرة أم م مكتب المدعية الا مة لمدينة نيويوبرك التيت جونز ،لمط لعته عإغالق
مك تب منظم ت أمبريكية استيط نية ،منه منظمت ن تموالن وتجما ن التعبرع ت لحبركة "عطيبرات

كوه نيم" ،وللعؤبرة االستيط نية في الخليل .وق ل التح لف في عي ن له ،إن التظ هبرة تهدف للضغط

على المدعية الا مة جونز التخ ذ إجبراءات عإغالق ومح كمة الق ئمين على أبرعع منظم ت استيط نية

مبركز له .
تتخذ من مدينة نيويوبرك ًا
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وأوضح أن المنظم ت هي" :الموازنة المبركزية إلسبرائيل ،أصدق ء عطيبرات كوه نيم ،منظمة تمويل
العؤبرة االستيط نية في الخليل ،ومنظمة أصدق ء ديفيد".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/27 ،

 .37االتحاد األوروبي يطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل شابين بغزة
ط لب االتح د األوبروعي ،مس ء يوم الثالث ء ،عإجبراء تحقيق ك مل ومستقل وشف ف على الفوبر ،في

مقتل الش عين عم د الطويل وحسن أعو زايد على أيدي عن صبر من حبركة "حم س" في قط ع غزة.

وق لت عاثة االتح د األوبروعي في القدس ،في تغبريدة نشبرته ع للغتين الابرعية واإلنجليزية على
منص ته البرسمية في مواقع التواصل االجتم عي" ،من المفزع مقتل عم د الطويل في  25تموز

وحسن أعو زايد في  23تموز ،حسعم وبرد ،على أيدي قوات األمن الت عاة لحبركة حم س في غزة".

عأحبر التا زي ألسبر الضح ي  ،يجب إجبراء تحقيق ك مل ومستقل وشف ف على الفوبر
وأض فت" :نتقدم ّ
حتى يتم تقديم الجن ة إلى الادالة".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/27 ،

 .38واشنطن ترفع مستوى تحذير السفر إلى "إسرائيل" والضفة وغزة بسبب انتشار كورونا
واشنطن :ععبرت المبراكز األميبركية لمك فحة األمبراض والوق ية منه عن قلقه عشأن الادد المتزايد

لإلص ع ت عفيبروس كوبرون في إسبرائيل والضفة الغبرعية وقط ع غزة ،وقبربرت برفع مستوى التحذيبر
الخ ص ع لسفبر عواقع مستويين إلى «المستوى الث لث  -مبرتفع» .وينصح المستوى الث لث المس فبرين

الذين لم يتلقوا التطايم عتجنب السفبر غيبر الضبروبري إلى العلد الماني ،وهو المستوى الس عق ألعلى

مستوي ت تحذيبرات السفبر لدى المبراكز األميبركية ،عحسب «برويتبرز» .وحذبرت المبراكز أيض ً من
السفبر إلى إسع ني والعبرتغ ل وكوع وقعبرص وقبرغيزست ن عسعب ابرتف ع أعداد المص عين عتلك العلدان.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/28 ،

يزين شارات العب التنس البريطاني أندي موراي من مشاركاته في األولمبياد
 .39علم فلسطين ّ
للالَم الفلسطيني يزين مجموعة ش برات العب التنس العبريط ني أندي موبراي ،من
طوكيو :ظهبر دعوس َ
مش برك ته الس عقة في دوبرات األلا ب األولمعية .ونشبر موبراي على قصصه اليومية ععبر حس عه
الشخصي على موقع إنستغبرام ،مقطع فيديو ،تظهبر فيه الدع عيس التي جماه من مش برك ته في
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وععبر العب التنس العبريط ني عن سا دته عجمع هذه الش برات ،مشي ابر إلى أن
األولمعي د الس عقةّ .
تعديل الدع عيس مع البري ضيين اآلخبرين هو أحد أفضل األشي ء في األولمعي د.
المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/27 ،

 .40فلسطين ..هل هي إلى الحرية أقرب؟
ماين الط هبر

تتكبربر صيغ الته ني المشفوعة عأمني ت حلول ع م أو
في كل ع م يمبر ،ومع كل عيد يأتي ويمضيّ ،
مال إلين والى ع ئالتن وأصدق ئن الخيبر والصحة والح ل الحسن .وعند أهل فلسطين،
عيد جديد ،ح ً
وأهله هم الح ملون لواءه والمنغمسون في قضيته  ،تتغيبر عع برات الما يدة التقليدية ،لتصعح مزدانة

يتوسطه برسم حنظلة الذي اعتدعه ن جي الالي ،وأصعح
عخبريطة فلسطين ،من نهبره إلى عحبره  ،وقد ّ
التمسك عحق
تتبردد عع برات مثل "عيدن يوم عودتن " ،في إش برة إلى
برمز لالجئ الفلسطيني .كم
ًا
ّ
ّ
الاودة ،و"كل ع م ونحن إلى فلسطين أقبرب" ،أو "ونحن إلى الحبرية أقبرب" ،وهي أمنية تمتد لتشمل

فلسطين وغيبره من العالد والاع د المتاطّشين إلى الحبرية وقيمه .
على البرغم مم في هذه الته ني من بروح متف ئلة ٍ
عغد أفضل ،وم تكتنزه من ٍ
أمل عم يتطلع إليه المبرء

انفك ين قش في م إذا ك ن الخيبر والحبرية والاودة والتحبريبر وهزيمة
من غده ،فإن عاضهم م
ّ
"عيد
المشبروع الصهيوني ستتحقق ً
فاال في ع م ق دم ،أم أنن سنستقعله علس ن أعو الطيب المتنعيٌ :
عدت ي عيد /عم مضى أم ٍ
ماددا أسع ب التخلف،
عأمبر فيك تجديد" .ويستبرسل في ذلك
عأي ح ٍل
َ
ً
والتبراجع ،والهزيمة ،والثوبرات المض ّدة ،وأشك ل قمع الحبري ت ،وغي ب الديمقبراطية والحكم البرشيد،
وتغول االستيط ن في فلسطين،
وتن مي موجة التطعيع الابرعي البرسمي في ظل اتف ق ت أعبراه م،
ّ
ونكوص السلطة الفلسطينية عن تاهداته ع لتحلل من اتف ق أوسلو وسحب االعتبراف عإسبرائيل،

وعودته إلى التنسيق األمني عوتيبرٍة أعلى ،كم لوحظ ذلك عاد مابركة القدس وسيفه  ،فمن ال ياتقله

أم تسأل القوة
االحتالل تنوب عنه أجهزة التنسيق األمني ،كم ّ
ععبر عن ذلك عصوبرة عليغة برسم مثّل ً
يتبردد من إجبراءات
التي ج ءت العتق ل اعنه " :عس عدن نابرف إنتو سلطة وال احتالل؟".
ً
فضال عم ّ
عن ء الثقة عين الكي ن الصهيوني والسلطة الفلسطينية ،تمهي ًدا للطبريق أم م سبراب المف وض ت
اءات تاني زي دة انخبراط السلطة في المنظومة األمنية لالحتالل،
وأوه مه  ،وهي في جوهبره إجبر ٌ
عدال من اشتبراط تفكيك االستيط ن ،واطالق سبراح األسبرى،
واعتع بر ذلك شبر ً
ط لعق ء السلطة ذاته ً ،
تاعبر عن إبرادة المجتمع الدولي
ووضع عبرن مج زمني النسح ب القوات الصهيونية ،لتكون عداية ج ّدة ّ
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في التقدم ،وان ك ن عخطو ٍ
ات عسيطة ،نحو تحقيق الادالة للشاب الفلسطيني ،إذا ك ن يبريد ذلك
ّ
ْ
فاال.
ً
ويفضل برؤية الجزء المملوء من الكوب ،ومع نظبرته إلى
ينح ز ك تب المق ل إلى األمني ت الطيعة،
ّ
"م مضى" ،في عيت شابر المتنعي ،مح وًال اإلج عة عن سؤال "أم ٍ
عأمبر فيك تجديد" ،منطلقً من أن

اغ
الا لم وسنة هللا في خلقه ال يقعالن فبر ً
ومن غيبر االستام بر واالحتالل لن تُش ّكل

جمودا ،وأنه لوال االستعداد لم ط لب الن س ع لحبرية،
أو
ً
التحبربر ،وتحبريبر العالد ال يمكن أن يكون إال من
حبرك ت
ّ

دائم هن ك من يبرى
محتليه أو طغ ته  ،وال لزوم للثوبرة إن لم يكن هن ك واقعٌ ف سد تنقلب عليهً .
هال "دفع الن س عاضهم ععاض" ،وسنن التغييبر
الواقع عسكونه،
عت ال يمكن تغييبره ،متج ً
ويظن أنه ث ٌ
ّ
ععبر جميع الاصوبر والحقب ،ويبرى نج ته في االنحي ز إلى الواقع البراهن ،واالستسالم له عجميع م
ٍ
ويتمسك ع لتغييبر المنسجم مع القيم
اقا مؤقتً سيزول،
ّ
فيه من ظلم وعدوان .وهن ك من يبراه و ً
متمكن
سي  ،ومهم عدا االحتالل
اإلنس نية ومع دئ الحق والادالة ،مهم ك ن الواقع الح لي
ً
صاع وق ً
ً
ومتفوقً  ،وا ْن م ل إليه ميزان القوى في الوقت البراهن ،أو امتألت زن زين هذه النظ م أو ذاك
مقدم ت لتغييبر ق دم.
ع لماتقلينُ ،
وك ّممت أفواه الن س ،فم هذا كله إال ّ
ليست أمنية اقتبراب فلسطين وع لمن الابرعي إلى الحبرية ،في كل ع م مقعل ،مجبرد ٍ
أمل ال يستند إلى
ّ
يمبر نكون أقبرب إلى الحبرية من اليوم الذي يسعقه .على البرغم
ماطي ت ووق ئع ،فنحن مع كل يوم ّ
المتمسكة
ؤمل أن يق ومه الشاب التونسي عجميع قواه
ّ
من االنقالب المض ّد للثوبرة في تونس ،والذي ُي ّ
عثوبرته وقيم الحبرية والديمقبراطية ،فإن نظبرةً على أحداث الا م الح لي تؤكد أن هذه األمني ت ال تعتاد
عن الواقع ،وال تجنح إلى الخي ل ،فالى البرغم من اتف ق ت التطعيع مع عاض النظ م البرسمي الابرعي،

يا قد لحق عمح والت منحه صعغةً شاعية ،حتى في الدول التي وقّات ما هدات مع
فإن ً
فشال ذبر ً
الكي ن الصهيوني قعل أعوام عدة ،مثل مصبر واألبردن ،عل وتوقف قط بر التطعيع عند محطته األخيبرة
في السودان ،وفشلت المبراهن ت على بركوب ٍ
دول أخبرى فيه ،عل إن الساودية ،على سعيل المث ل،
بروجت إدابرة البرئيس األميبركي دون لد تبرامب أنه وغيبره أول من سيلحق عذاك البركب،
وهي من ّ
أخيبر إلى إحي ء قوانين المق طاة الابرعية ضد إسبرائيل ،وحظبرت دخول العض ئع الوابردة من
لجأت ًا
اإلم برات التي يدخل ضمن عن صبر إنت جه مكون إسبرائيلي.

التحول األعبرز في داخل فلسطين المحتلة كله في وقفته الموحدة مع القدس
من جهة أخبرى ،ك ن
ّ
وسيفه  ،والتي أع دت االعتع بر إلى وحدة الشاب الفلسطيني ،ووحدة قضيته وأبرضه المحتلة ،عاد أن
قسمته اتف ق ت أوسلو ،وهي مابركةٌ سيكون له م عاده على مستوى المشبروع الوطني الفلسطيني

ايدا يتبرافق مع تصايد المق ومة
أيض تواجه ضغطً
شاعي متز ً
عبرمته .ع تت السلطة الفلسطينية ً
ً
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الشاعية ،وعملي ت اإلبرع ك الليلي ضد المستوطنين الصه ينة في أنح ء الضفة الغبرعية ،والتي عدأت
منطقة إلى أخبرى ،وهي كفيلةٌ عإيج د قي ٍ
ٍ
ٍ
ميدانية واعدة ،وعزل مجموع ت التنسيق
دات
تمتد من

عايدا عن انزالق المجتمع الفلسطيني في ٍ
فتن داخلية ،والتي ستحول دون نج ح
األمني جم هيبرًي ً ،
ض ّخت في شبرايين السلطة الفلسطينية الج فّة ،وتدفاه تحت ضغط الجم هيبر
جبرع ت التخديبر التي ُ
والمق ومة الشاعية ضد االحتالل إلى تغييبر وظيفته األمنية في خدمة االحتالل ،والتخلّي عن أي

دوبر سي سي ،واع دته إلى منظمة التحبريبر الفلسطينية ،عاد إع دة أحي ئه  ،متحولةً إلى سلطة خدم ت

تُانى عحي ة الشاب الفلسطيني اليومية ،تم ًم كم ك نت تفال العلدي ت المنتخعة قعل اتف ق أوسلو.
مؤشبرات أخبرى على التغييبر الق دم تتالق ع النقس م ت داخل المجتمع الصهيوني من جهة ،ووحدته
ّ

التطبرف
التوساي؛ االنقس م ت تضاف الكي ن الصهيوني ،وجنوحه نحو
خلف المشبروع االستيط ني
ّ
ّ
ٍ
فبرصة أُتيحت لم ُعبرف ع لحل المبرحلي ،يتبرافق ذلك مع اتج ٍه متزايد للمجتمع الدولي
قد أنهى كل
عدة حققته حبرك ت المق طاة ،وتظ هبرات
إلى وسم الكي ن الصهيوني عأنه نظ م أع برته يد ،ونج ح ت ّ
عاشبرات اآلالف في الاواصم األميبركية واألوبروعية ّإع ن مابركة القدس وسيفه .
عاد ذلك كله ،أال يحق لن أن تكون تهنئتن ع ألعي د "كل ع م ونحن وفلسطين إلى الحبرية أقبرب"؟

العربي الجديد ،لندن2021/7/28 ،

 .41المتاح حوار بالنار ليس إال
أ.د .يوسف برزقة

تشهد الحدود مع قط ع غزة مف وض ت مع شبرة من خالل الن بر .غزة تطلق على الغالف ع لون ت

ح برقة للضغط على السك ن ،ومن ثمة على الحكومة لبرفع الحص بر المشدد وادخ ل المنحة القطبرية
على األقل .ودولة االحتالل تق عل ذلك عقصف مواقع داخل غزة تاود للمق ومة ألجل الضغط عليه

لوقف الع لون ت الح برقة ،وأس ليب االحتج ج الخشنة التي تستهدف سك ن الغالف.

نحن إذن أم م حوابر ع لن بر ،كل طبرف فيه ياعبر عه عن موقفه التف وضي ،وعن مط لعه ،وهذا الحوابر

له احتم الن :األول أن يستجيب الطبرف اإلسبرائيلي لمط لب غزة في تخفيف الحص بر ،وادخ ل مواد
اإلعم بر وتسهيل وصول المنحة القطبرية لمستحقيه من الشبرائح الفقيبرة .واالحتم ل اآلخبر أن يتدحبرج

تدحبرج واسع النط ق .إذ يقول الخعبراء وأصح ب القبرابر :إن عق ء
الحوابر ع لن بر للاودة إلى المابركة
ً
الوضع البراهن على ح له غيبر ممكن عل هو مستحيل ،ألن حي ة السك ن عاد الحبرب تحت ج إلى
تضميد ،وهذا يتطلب ما عبر مفتوحة ،وحبركة إصالح واعم بر.
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دولة االحتالل تقوده حكومة ائتالف هشة من سعع أحزاب متخ لفة في البرؤية والسي سة ،ويتبرعص
عه تكتل قوي عزع مة نتني هو الس حبر ،وهدفه األول إسق طه والاودة إلى برئ سة الوزبراء ،ويعدو أن

األخيبر ينتظبر فبرصة إسق ط الحكومة إم من خالل عالقته مع غزة ،وام من خالل ملف الموازنة.
أي نحن أم م حكومة ال تملك غيبر التمسك عسي سة األمبر الق ئم.

هذا ومن المالوم أن الحكومة تخفي موقفه هذا عملف األسبرى عند حم س ،حيث تط لب حم س

عتقديم تن زالت في هذا الملف مق عل تسهيل دخول المنحة القطبرية ،في الوقت الذي تالم فيه هذه
الحكومة أن حم س لن تقدم تن زالت في ملف األسبرى مق عل المنحة ،ولكنه ج هزة لتع دل أسبرى فوبرا،

كثيبرا ،وحيث لم تحقق الوس طة
على غبرابر صفقة وف ء األحبرابر .وحيث إن مواقف الطبرفين متع عدة ً
تقدم فيه ،فمن المبرجح عق ء الوضع على م هو عليه لمدة ق دمة ،مع عق ء الحوابر على الحدود من
خالل الن بر ،والذي يازز عق ء هذه الح لة أنه ح لة مبريحة لحكومة االحتالل الضايفة ،وح لة تزيد

من ما ن ة غزة .وان المجتمع الدولي ال يقدم حلوال لهذه المسألة ،كم لم يقدم حلوال لالحتالل على
مدى نصف قبرن تقبريع  .الحوابر ع لن بر هو الحل المت ح ،وان لم يكن هو الحل األفضل.

فلسطين أون الين2021/7/27 ،

 .42إسرائيل بحاجة الى التنسيق األمني مع روسيا والواليات المتحدة
عوديد غبرانوت
صدبر عي ن ش ذ عن و ازبرة الدف ع البروسية حول نج ح معهبر لمنظومة مض دات الط ئبرات البروسية في
احع ط الهجم ت االخيبرة لسالح الجو في سوبرية ،ف جأ مح فل أمن واستخع برات في إسبرائيل وخ برجه ؛

عل أدى الى االستنت ج ع ن هذه اش برة بروسية إلى ان مج ل عمل إسبرائيل في سوبرية آخذ في
االنغالق .يعدو هذا االستنت ج س عق الوانه ،ولكن العي ن عحد ذاته يستدعي استيض ح مامق  .لقد

صدبر هذا العي ن الول مبرة على لس ن ض عط كعيبر في القي دة الاسكبرية البروسية في سوبرية .وبرافقته
تق بريبر في الصحف الابرعية ،لم تتأكد عاد ،وتفيد عأن بروسي قبربرت ان تس عد السوبريين عشكل نشط

لوضع حد للنش ط ت الجوية اإلسبرائيلية ضد اهداف ايبرانية في أبراضيهم ،عل علّغت الوالي ت المتحدة

عذلك.

في ام كن اخبرى طبرح تقديبر ع ن هذا في واقع االمبر هو النه ية للاالق ت الخ صة عين إسبرائيل
وبروسي والتي نشأت من عالق ت ود حميمة تكونت عين عوتين ونتني هو؛ عالق ت سمحت عحبرية عمل

إسبرائيل في سوبرية ،وتعددت مع قي م الحكومة الجديدة في إسبرائيل .ولكن مح فل مطلاة طبرحت ايض

اسع ع محتملة اخبرى للعي ن البروسي الش ذ .مثال ،ان هذا في واقع االمبر هو جهد بروسي لالثع ت
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للسوبريين ع ن ليست منظوم ت مض دات الط ئبرات البروسية المحسنة من طبراز S-PANTSYRو
 BUK-M2هي التي فشلت حتى اآلن في اعتبراض الصوابريخ اإلسبرائيلية عل عجز مستخدميه
السوبريين ،والدليل هو انه في اللحظة التي عدأ فيه البروس يشغلونه تحقق ،ظ هبرا ،النج ح.

مهم يكن من أمبر ،ودون صلة ع لسعب الذي وبراء العي ن البروسي ،من الواضح ان مجبرد الحدث

يستوجب من الحكومة في إسبرائيل الامل دون اعط ء على استئن ف التنسيق االستبراتيجي مع بروسي

على حدود ومج ل الامل اإلسبرائيلي في سوبرية.

والمهم والا جل عقدبر ال يقل هو الضبروبرة للساي عسبرعة للوصول الى تف هم مع ادابرة ع يدن حول

االناط فة المبرتقعة في السي سة الخ برجية االميبركية :عاد االنسح ب من افغ نست ن – النية لتقليص
ال تواجد االميبركي في الساودية وفي الابراق ،م من شأنه ان يس عد االيبرانيين على تاميق سيطبرتهم
في سوبرية.

م هو صحيح ع لنسعة للح جة الى التف هم مع ادابرة ع يدن حول صوبرة الوضع االقليمية ،صحيح

ع ضا ف ع لنسعة للمشبروع النووي االيبراني .وصحيح حتى هذه اللحظة ف ن المف وض ت عين القوى

الاظمى وايبران على الاودة الى اتف ق  2015ع لقة .خ مينئي ليس مستادا الن يسمع عن اتف ق جديد
«اطول مدى واكثبر تشددا» مثلم تبريد ادابرة ع يدن .والمانى :في غضون ثم ني سنوات ستبرفع قيود
النووي عن ايبران ،وفي غضون سنتين كل الاقوع ت على انت ج الصوابريخ الع ليستية.

وفي هذه االثن ء ،تستغل ايبران الزمن للوصول الى دولة ح فة نووية :فقد ض عفت عثالثة اضا ف

كمية اليوبرانيوم المخصب الى دبرجة  60في المئة ،وأوقفت تسليم المالوم ت لمبراقعي الوك لة الدولية

للط قة الذبرية ،وتدخل الى الامل اجهزة طبرد مبركزي اكثبر تطو ابر وسبرعة.

ادابرة ع يدن في حبرج .فمن جهة ال تقدم لالتف ق؛ ومن جهة اخبرى ليس لديه عدائل حقيقة للاقوع ت
التي فبرضته االدابرة الس عقة وتعينت كغيبر ن جاة عم فيه الكف ية .في هذه الظبروف ثمة مك ن وح جة

ع جلة الى الحوابر والى التنسيق عين الوالي ت المتحدة واسبرائيل على العدائل الاسكبرية.

دنيس بروس ،من كع بر برج الت االدابرة االميبركية الس عقين يقتبرح على ع يدن – لبردع ايبران  -تزويد

إسبرائيل ع لقنعلة الامالقة الخ برقة للخن دق  ،GBU-57الق دبرة على تدميبر المنشأة النووية التحت
ابرضية في فوبردو وكذا الط ئبرات الثقيلة التي تحمله « .ايبران قد تشكك فيم اذا ك نت ادابرة ع يدن
ستامل عسكبري  ،ولكنه ستتا طى عكل الجدية مع امك نية ان تفال إسبرائيل ذلك» ،يقول بروس،

وعلى هذا ايض يجب الحديث على عجل مع العيت االعيض.

«إسرائيل اليوم»

األيام ،رام هللا2021/7/28 ،
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 .43صورة:

وقفة احتج جية في حي الشيخ جبراح ضد التهجيبر القسبري

الت بريخ :األبرعا ء 2021/7/28

الادد5591 :

فلسطين أون الين2021/7/28 ،

ص

25

